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ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI 

KENT ORKESTRASI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
*
  

GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BOLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kent Orkestrası Şube Müdürlüğünün; 

teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, 

hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.  

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler 

Daire Başkanlığı Kent Orkestrası Şube Müdürlüğünün Belediye Bandosunun, Kent 

Orkestrasının, Tarihi Türk Müziği Topluluğu v.s. yönetim işleri ile personelin göreve alınma, 

görev, yetki ve sorumlulukları; turne, sözleşme, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı; askerlik, 

kurum dışı çalışma, yolluk, yabancı sanatçı ve grup getirebilmesine, konuk sanatçı 

çalıştırabilmesine; repertuar, çalışma esasları, alt gruplar ile disipline ilişkin teşkilat ve 

kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) 1580 / 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 / 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu gereğince, 19/09/1989 tarihli ve 180 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi 

Kararı ile kurulmuş olan Kent Orkestrası Şube Müdürlüğüne ait olan bu yönetmelik; 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 

sayılı İş Kanunu, 1309,13910 ve 6940 sayılı Kanun; 07/05/1987 tarih ve 87/ 11782 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı,  19.03.1991 tarih ve 91/1612 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve tabi 

olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 3 - (1)Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

a) Başkan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını, 

b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,   

c) Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini, 

d) Çalışan Personel: Kent Orkestrası Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm 

memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, 

e) Daire Başkanı: Kent Orkestrası Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire 

Başkanını, 

f) Genel Sekreter: İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini, 

g) Genel Sekreter Yardımcısı: Kent Orkestrası Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 

ilgili Genel Sekreter Yardımcısını, 

h) İlçe Belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,  

i) İlk Kademe Belediyesi: Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan ilk kademe 

belediyesini, 

j) Müdürlük: Kent Orkestrası Şube Müdürlüğünü,  

k) Şube Müdürü: Kent Orkestrası  Şube Müdürünü, 

l) Müdür Yardımcısı: Kent Orkestrası Şube Müdürlüğünde, 22.02.2007 tarih ve 

26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

                                                 
*
 Gönüllü Katılım hizmetlerinde bulunan müdürlükler, yönetmeliklerini hazırlarken, müdürlüğün görev, yetki ve 

sorumlulukları kısmının bir maddesinde “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 

Yönetmeliği” ne atıfta bulunacaklardır.  
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Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 

görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını, 

m) Şef: Kent Orkestrası Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi 

ifade eder. 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TeĢkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar  

 

TeĢkilat 

MADDE 4 - (1) Kent Orkestrası Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, şef, memur, 

sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur. 

 

(2)  Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi 

ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır. 

 

Müdürlüğün Görevleri  

MADDE 5- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır; 

a) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile alakalı gelen giden evrak kayıtlarını tutar, gelen 

evrakı teslim eder, kaydeder, havaleye sunar. 

b) Gereği yapılması gerekenlere cevap hazırlar, kaydeder,  gönderir ve arşivler, 

c) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlar, kesinleşen bütçeyi yasal çerçevesinde 

uygular. 

d) Müdürlüğün faaliyet raporlarını ve brifing raporlarını hazırlar. 

e) Gerektiğinde Orkestra, Bando ve Tarihi Türk Müziği Topluluğu çalışmalarının 

daha aktif ve verimli bir şekilde icra edilmesi için hizmet alımı yapmak. 

f) Belediye Kent Orkestrası ve Bandosu uluslar arası değer taşıyan çok sesli 

müzik eserleri ile Türk bestecilerine ait çok sesli müzik eserlerinin seslendirilmesi, 

g) Yerli ve yabancı müzik kültürünün tanıtılması, geliştirilmesini sağlamak, 

h) Sanat çalışmalarını konserler yoluyla halka sunmak, 

ı) Şenlik, kutlama, anma, protokol ve benzeri kültürel organizasyonlardaki müzik 

etkinliklerine katılmak, 

i) Yurtiçi ve yurtdışı turnelerde müzik etkinliklerinde yer almak, 

j) Kent Orkestrası, Bando ve Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile ilgili günler 

düzenlemek, 

k) İştirak edilecek etkinliklere uygun repertuarlar oluşturmak ve uygulamak, 

l) Başkanlık Makamının ve Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Müdürün Görevleri 

MADDE 6- (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır; 

a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder, 

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir, 

c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür, 

d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur, 

e) Personel arasında görev dağılımı yapar, 
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f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer 

personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar, 

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler, 

h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve 

doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, 

sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar, 

i) Kent Orkestrası Şube Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında 

koordinasyonu sağlar, 

j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

  

Müdürün Yetkileri 

MADDE 7- (1) Müdürün yetkileri şunlardır; 

a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen 

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi, 

b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve 

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi, 

c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi, 

d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin 

cezalarını verme yetkisi, 

e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi, 

f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil 

raporu düzenlemek. 

g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer 

değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık 

Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış 

zamanlarını tespit etme yetkisi, 

h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisi, 

i) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi, 

j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşme yetkisi, 

k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi, 

 

Müdürün Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Müdürün sorumlulukları; 

a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine 

verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince 

kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı 

sorumludur. 

 

Müdür 

MADDE 9 – (1) Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri; 

a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru, 

b) Tercihen üniversitelerin Kamu Yönetimi, Konservatuar, İdari Bilimler, Eğitim ve 

benzeri Yüksek Öğrenim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören ve bunlara denkliği 

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim 

kurumlarından mezun olan, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen 

şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar 

arasından atanır. 
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Müdür Yardımcısı  

MADDE 10 – (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde 

kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. 

Müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.  

 

ġef 

MADDE 11- (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine 

verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı 

bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

 

Orkestra ġefi 

MADDE 12 - (1) Şef, memur olma niteliğine sahip yurtiçinde veya yurt dışında şeflik 

eğitimi veren en az dört yıllık konservatuar veya yüksekokul mezunları arasından müdürlüğün 

teklifi ve Başkanlık makamının onayı ile atanır. Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Şefin en 

az 3 yıl orkestra yönetmiş veya 4 yıl şef yardımcılığı yapmış olması tercih sebebidir.  

(2) Bu vasıflara haiz birisinin bulunamaması halinde sanatçılar içinden bir kişi 

Müdürün teklifi ve Daire Başkanının onayı ile Şef olarak görevlendirilir. 

 

Orkestra ġefinin görev ve yetkileri                                                                      

MADDE 13 – (1) Orkestra Şefi; 

a) Başkanlık ve Müdürlük veya Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapmak,    

b) Orkestranın sanat seviyesini yükseltmek, bunun için gereken raporları 

hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak                                                                          

c) Orkestranın repertuarını genişletecek eserleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna 

sunmak, 

d) Provaları ve konserleri tam bir disiplin içinde ve azami konsantrasyon 

sağlayarak en verimli şekilde yürütmek,                                                                          

e) Gerektiğinde prova raporları düzenleyerek Müdürlüğe ulaştırmak,                      

f) Gerekli gördüğünde normal provalar dışında orkestra gruplarını ayrı ayrı 

çalıştırmak veya bu çalışmaları yardımcısı veya ilgili grup şefi eliyle yaptırmak,         

g) Repertuara alınacak yerli ve yabancı çok sesli müzik eserleri Yönetim 

Kurulunun onayına sunmak,                                                                                            

h) Sanatçıların sanat sicilini tutarak Kasım ayı sonuna kadar Müdürlüğe teslim 

etmek. 

i) Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine yüklediği benzeri çalışmaları yapmakla 

görevli ve yetkilidir, 

 

Bando ġefi 

MADDE 14 - (1) Bando şefi, memur olma niteliğine sahip yurtiçinde veya yurtdışında 

müzik eğitimi veren yüksekokul veya dengi okul mezunları arasından Başkanlık Makamı 

tarafından atanır. Şefin en az 3 yıl şeflik veya 4 yıl şef yardımcılığı yapmış ve bando yönetmiş 

olması şartı aranır. Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Bandonun sanatsal faaliyetleri, Şefin 

sorumluluğu ve yönetimi altındadır. Bu vasıflara haiz birinin bulunmaması halinde sanatçılar 

arasından uygun görülen birisi Müdürün teklifi, Daire Başkanının onayı ile Şef olarak 

görevlendirilir. 
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Bando ġefinin görev ve yetkileri 

MADDE 15 - Bando Şefi; 

a) Başkanlık, Müdürlük veya Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapmak, 

b) Bandonun sanat seviyesini yükseltmek, bunun için gereken raporları 

hazırlamak, 

c) Bandonun repertuarını genişletecek marşlar ve eserleri Yönetim Kurulu Kararı 

ile programlara koymak, 

d) Resmi tören ve protokol kurallarını eksiksiz uygulamak, 

e) Provaları ve konserleri tam bir disiplin içinde ve azami konsantrasyon 

sağlayarak, en verimli şekilde yürütmek, 

f) Gerektiğinde prova raporlarını düzenleyerek Müdürlüğe ulaştırmak, 

g) Gerekli gördüğünde normal provalar dışında Bando gruplarını ayrı ayrı 

çalıştırmak veya bu çalışmaları yardımcısı veya ilgili grup Şefi eliyle yaptırmak, bandonun 

tören yürüyüşü ve gösteri çalışmalarını sağlamak, 

h) Bando repertuarına alınacak yerli ve yabancı müzik eserlerini Yönetim 

Kuruluna önermek, 

i) Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine yüklediği benzeri çalışmaları 

yapmakla, görevli ve yetkilidir, 

 

Tarihi Türk müziği topluluğu  

ÇorbacıbaĢı  

MADDE 16 - (1) Müzik eğitimi veren en az lise veya dengi okul mezunu, mehter 

müziği hakkında yeterince bilgisi olan daha önce çorbacıbaşılık yapan, en az 3 senelik 

tecrübesi olan, yurt içinde veya yurt dışında konserlere katılmış olanlar arasından Başkanlık 

Makamınca atanır. Bu vasıflara haiz birisinin bulunamaması halinde müdürlük çalışanları 

arasından uygun görülen bir kişi müdür tarafından görevlendirilir.   

                                          

a) ÇorbacıbaĢının Görevleri: 

1) Başkanlık, Müdürlük ve Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak. 

2) Mehterin sanatsal seviyesini yükseltmek ve bunun için gereken çalışmaları 

yapmak..  

3) Prova ve konserleri tam bir disiplin içinde en verimli şekilde yürütmek. 

4) Gerekli gördüğünde normal provalar dışında grupları ayrı ayrı çalıştırmak. 

5) Konser zamanı giyim kuşam ve gerekli enstrüman ve aletlerin tam düzenli 

olmasına dikkat etmek. 

6) Mehter yürüyüş provalarının ciddiyetle ve büyük bir titizlikle yapılmasını 

sağlamak. 

7) Yönetmeliğin kendisine yüklediği benzeri çalışmaları yapmakla görevli ve 

yetkilidir. 

 

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur; 

a) Müdür, 

b) Orkestra Şefi, 
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c) Bando Şefi, 

d) Daire Başkanı tarafından atanan bir memur, 

e) Orkestra ve Bando çalışanları birlikte kendi aralarından bir asil bir yedek üye 

seçerler. 

(2) “e” şıkkındaki üyenin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle süresinden önce 

görevden ayrılan bu üyeler yerine, yenileri atanır/ seçilir. Seçilen asil üyenin Yönetim 

Kurulundan ayrılması halinde yedek üye kalan sürede görev yapar. Seçilen üye, yeniden 

seçilebilir. Şu kadar ki, art arda iki dönemden fazla bu göreve seçilemez.  

(3) Oluşan yeni Yönetim Kurulu Başkanlık Makamının onayını müteakip göreve 

başlar.  

 

Yönetim Kurulunun toplantı ve karar ilkeleri 

MADDE 18 - (1) Yönetim Kurulunun Başkanı, Müdürdür. Müdür olmadığı zamanlar 

Orkestra Şefi, o da yoksa Bando Şefi, Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. 

(2) Kurul ayda bir toplanır. Toplantı günü ve saati, bir önceki toplantıda karar altına 

alınır. Lüzumu halinde Müdür Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(3) Toplantı yeter salt çoğunluktur. Karar yeter sayısı ise toplantıda hazır bulunan üye 

sayısının salt çoğunluğudur. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki 

oy sayılır. 

(4) Toplantılar gizlidir. Toplantı gündemi, Müdürlükçe hazırlanır. Gündeme eklenmesi 

istenen konular, üyeler tarafından önerilebilir. Bu öneriler ancak Yönetim Kurulu Kararı ile 

gündem maddesi haline gelebilir. Müdür dışında mazeretsiz olarak yıl içinde üç toplantıya 

katılmayan üyenin üyeliği düşer. Bu üye, Orkestra veya Bando Şefi ise istifa etmiş sayılır. 

(5) Yönetim Kurulunca alınan kararlar, sayfaları müteselsil sıra numaralı, mühürlü ve 

son sayfası kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilen karar defterine yazılır, üyelerce imzalanır. 

Defter Müdürlükçe muhafaza edilir. 

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 19 - (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdadır; 

a) Yıllık ve gelecek dönem için konser planlaması, solist angajmanları, konserlerin 

düzenlenmesi ve resmi görevlerin planlanması, 

b)  Konser turneleri ve bunlarla ilgili işlerin yapılması, 

c) Orkestra ve Bandonun bir kısmının veya tamamının Resmi Sanat Kurumları, TRT 

ve özel sanat kuruluşları ile ilişkilerinin düzenlenmesi, 

d) Orkestraya davet edilecek yabancı ve yerli Şef ve Solistlerle ihtiyaç halinde 

orkestranın eksik üyelerinin yerini almak üzere orkestra dışından çağrılacak konuk 

sanatçıların ücretlerinin tespit edilmesi ve Başkanlığa sunulması, 

e)  Orkestra ve Bando için temini gereken giyim, kuşam, aksesuar, malzeme ve 

çalgıların kararlaştırılıp, Müdürlüğe teklif edilmesi, 

f) Grup Şeflerinin seçilip, atanması, 

g) Orkestra ve Bandoya alınacak sanatçı, stajyer sanatçıların yasalara ve 

yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan niteliklere haiz olanlar arasından işe alınması, 

h) Sanatçıların, stajyer sanatçıların, yerli ve yabancı konuk sanatçıların terfi, 

ödüllendirme, puanlarını yükseltme veya indirme, ücretlendirme ile öteki yükümlülüklerine 

ilişkin işlemlerinin yürütülmesi sözleşmelerin yenilenmesi, 

i) Orkestra ve Bando sanatçılarının kurum dışı çalışma taleplerinin 

değerlendirilmesi, 

j) Yurtiçi ve yurt dışında turne, davet, konser, gösteri, burs ve benzeri nedenlerle 

gidecek olanlar ile ilgili kararların alınıp, Başkanlığa sunulması, 

k) Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu yönetmeliğin kendisine yüklediği işleri de 

yapmakla görevli ve yetkilidir. 
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l) Yönetim Kurulu kararları Belediye Başkanı veya yetki vereceği makamın 

onayından sonra yürürlüğe girer. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sanat Hizmet Birimleri ve Teknik Yapı 

 

Kent orkestrası ve belediye bandosunun sanat hizmet birimleri 

MADDE 20 - (1) Kent Orkestrası sanat hizmetleri birimleri aşağıda gösterilmiştir; 

a) Yaylı çalgılar, 

b) Tuşlu çalgılar, 

c) Tahta üfleme-kamışlı çalgılar, 

d) Maden üfleme çalgılar, 

e) Vurma ve elektronik çalgılar. 

                   

(2) Kent Orkestrası Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Belediye Bandosu 

aşağıdaki sanat hizmetleri birimlerinden oluşur: 

a) Tahta üfleme-kamışlı çalgılar, 

b) Maden üfleme çalgılar, 

c) Vurma çalgılar. 

 

Kent orkestrası ve belediye bandosunun teknik yapısı 

MADDE 21 - (1) Kent Orkestrasının teknik yapısı aşağıda gösterilmiştir:    

                

                       Ünvanlar                                        Adet  

                       Orkestra Şefi    1 

                       Solist              2 

                       Flüt-piccolo                       4 

                       Obua                                  2 

                       Kopist                                             1 

                       Bassoons(fugot)                            1 

                       Eb Klarnet                                   1 

                       Eb Klarnet                                6 

                       Alto Saxophone                           2 

                       Tenor Saxophone                           2 

                       Bariton Saxophone                      1 

                       F Horn (Korno)                        4 

                       Trompet (Kornet)                        4  

                       Trombon C                              4 

                       Flügen  Horn                               1 

                       Bariton (Euphonium)               2 

                       Bass Tuba                                2 

                       String Bass- Bass Guitar   1 

                       Guitar                                   2 

                       Timpani/Percussion               4 

                       Synthesizer                              1  

                       Piano                                    1 

                       1.Keman                             8 

                       2.Keman                            6 

                       Viyola                                   6 

                       Viyolonsel                            4 
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  Kontrbas    2 

Toplam                                          75 

 

 

(2) Bandonun teknik yapısı aşağıda gösterilmiştir: 

                Ünvanlar                                       Adet                                                                                                                                           
                Bando Şefi            1 

                Piccolo-Flüt                                     4 

                Obua                                             1 

                Eb Klarnet                                      1  

                Bb Klarnet                                       7 

                Alto Saxophone                              2 

                Tenor Saxophone                           2 

                Bariton Saxophone                      1 

                Korno/Eb Altohorn                            4 

                Trompet/Kornet                            4 

                Flügel Horn                                    1  

                Trombon                                       4 

                Tuba/Bass                                3 

                Bateri/Percussion                           4 

     Tenor      2 

  Euphonium    1 

                Toplam                                              42 

 

 

(3) Mehter Takımının Teknik Yapısı: 

     En az 3 katlı Mehter Takımından oluşacak, ihtiyaç halinde sayı artırılabilecektir. 

 Çorbacıbaşı     1 

 Mehterbaşı     1 

 Cevgen     6 

 Zurnazen     4 

 Borizen     4 

 Nakkarezen     3 

 Zilzen      3 

 Davulzen     3 

 Kös      1 

 Tuğ Takım     6 

 Hücum Tuğu     1 

 Zırh      2 

 Sancak      3 

 Kös Yedeği     2 

 Toplam     40 

 

 

 

ġef Yardımcısı 

MADDE 22 - (1) Orkestra ve Bando Şeflerinin teknik yardımcılarıdır. 

a) Orkestra ve Bando Şeflerinin kendi teknik kadrolarındaki sanatçılar içinden 

önereceği ikişer kişi arasından, Orkestra için bir Bando için bir kişi Yönetim Kurulunca 

atanır. 
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b) Gerek Orkestra Şef yardımcısı ve gerekse Bando Şef yardımcısı Şeflerinin olmadığı 

zamanlarda Şefin tüm yetkilerine sahiptir. 

c) Prova, çalışma, gösteri ve konserlerde Orkestrayı/Bandoyu Şef adına yönetebilirler. 

Repertuar sorumlusu ve konsermaister görev ve yetkilerine sahiptirler. 

d) Şef yardımcıları, Şeflerin vereceği konser ve konser dışı sanatsal görevleri 

yapmakla yükümlüdürler. 

 

Grup ġefleri 

MADDE 23 - (1) Bando ve Orkestra’da bu yönetmelikte oluşturulan teknik yapıya 

uygun olarak, bu yönetmeliğin 16. maddesinde düzenlenen ve sanat hizmet birimleri olarak 

ifade edilen gruplar için her bir gruba Yönetim Kurulunca bir grup Şefi atanır. 

(2) Grup Şefleri gruplarının başlarında otururlar. Şef veya Şef yardımcısının grupları 

ile ilgili olarak vereceği görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

 

Çalgı Grup Ģefleri 

MADDE 24 - (1) Orkestra ve Bando da her çalgı grubunun meslekte en kıdemli üyesi 

o çalgı grubunun doğal Şefidir. Çalgı grup şefi grubun uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar. 

 

Orkestra – bando ve mehter çalıĢanları                                                             

MADDE 25 - (1) 17. maddede gösterilen Kent Orkestrası, Belediye Bandosu ve 

Mehter Takımı; bünyesinde hizmet veren sözleşmeli sanatçılar, işçi sanatçılar ve hizmet alımı 

yapılmak suretiyle temin edilen çalışanlardan oluşur. 

 

Kopist 

MADDE 26 - (1) Orkestra ve Bandoda ortak çalışmalarda üretilecek müzik eserlerini 

üretmek, nota yazımları, gerekli düzenleme ve transpozisyonları yapmak üzere, konservatuar 

mezunları arasından bir kişi kopist olarak atanabilir. Orkestra Şefine bağlı olarak görev yapar, 

verilen görevleri reddedemez. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sanatçı Personelinin Sorumlulukları Ġle Göreve 

Alınması Esasları 

 

 

SözleĢmeli Sanatçılar 

MADDE 27 - (1) Sanatçıların göreve alınması esasları şunlardır: 

1)Kullandığı çalgı ile yurtiçi ve yurtdışında başarısını kanıtlamış müzisyenler, en az 

Lisans eğitimi almış olmak ve kadro bulunmak kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı, Başkanlık 

Onayı ile Kent Orkestrası sanatçısı olarak idari sözleşme ile çalıştırılabilir. 

  2) Yukarıdaki maddede belirtilen hal dışında müzik alanında eğitim veren fakülte 

veya yüksek okullarından en az lisans seviyesinde eğitim alanlar arasından, ilgili sazın 

eğitimini gördüğünü belgeleyenler içinden, idari sözleşme yapılmaksızın stajyer kadrolarına 

alınmaları ile başlar. Her sanat hizmet birimi için yıl içinde en fazla ikişer stajyer sanatçı 

çalıştırabilir. Müracaatlar Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. 

a) Staj süresi bir yıldır. Bu sürenin bitiminde kabiliyetli ve başarılı görülenlerin 

sanatçılığa alınması, Şefin öneri ve Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir. Bir yılsonunda 

başarı sağlayamayanların orkestra ile ilişkisi kendiliğinden sona erer. 
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b) Stajyerler, staj süresi içinde sanatçılara ait haklardan yararlanırlar ve 

yükümlülüklerden de sorumludurlar. 

c) Sanatçılar, kendilerine verilecek her türden partisyonları icra etmeye ve görevleri 

üstlenmeye ve eksiksiz gereğini yapmakla yükümlüdürler. 

d) Bütün çalışmaları Kent Orkestrası içinde üstlendikleri görevlere yöneltirler. 

Verilecek görevleri, görevin niteliğinin gerektirdiği saygınlıkla yaparlar. 

e) Sanatçıların orkestra dışında yapacakları her türlü sanatsal çalışmalar, asli görevini 

aksatmayacak şekilde Yönetim Kurulunun yazılı iznini gerektirir. 

f) Sanatçının kendi isteği ile enstrümanını değiştirmesi talebi Yönetim Kurulunca 

değerlendirilerek karara bağlanır. 

 

Bando personeli 

MADDE 28 - (1) Sözleşmeli statüde Bandoda görevlendirilen personel 23. maddedeki 

hükümlere tabidir. 

(2) Bunun dışında, işçi statüsünde istihdam edilen Bando personeli, sanatsal 

faaliyetlerle ilgili olarak bu yönetmelik hükümlerine tabidir. 

 

Disiplin hükümleri 

MADDE 29 - (1) 07.05.1987 tarih 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 

14.03.1991 tarih ve 91/1612 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`na göre istihdam edilen sanatçı 

personele eylemlerine karşı uygulanacak disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 125. Maddesinde belirlenen eylemlere uygun olarak verilecektir. 657 sayılı 

yasada açıkça belirtilmemiş olan disiplin cezası gerektiren fiil ve haller aşağıda belirlenmiştir. 

a) Uyarma Cezası: İlgiliye, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması 

gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 125. maddesinin “a” fıkrasında sayılan fiil 

ve haller. 

2) Provada bulunması gereken zamandan 10 dakikaya kadar gecikerek provanın 

aksamasına ve gecikmesine neden olmak. 

3) Turneler için tespit edilen program ve kurallara uymamak. 

4) Kurumca yasaklanan yerlerde çay, kahve, sigara, meşrubat içmek ve yemek 

yemek.  

5) b) Kınama Cezası: 

6) İlgiliye görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin “b” fıkrasında sayılan 

fiil ve haller. 

8) Konser veya gösteri başlamadan en az 15 dakika önce belirtilen yerlere gelmemek. 

9) Provanın akışını kötü ve olumsuz etkileyecek hal ve davranışlarda bulunmak. 

10) Süresi içerisinde kullandığı enstrümanı akort etmemek veya kullanacağı notaları 

yanında bulundurmamak. 

c) Aylıktan Kesme: 

İlgilinin brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin “c” fıkrasında sayılan 

fiil ve haller. 

2) Gösterinin veya konserin 10 dakikaya kadar geç başlamasına sebep olmak. 

3) Gösterinin veya konserin akışını bozacak davranışlarda bulunmak. 

4) İzinsiz provayı terk etmek. 

5) Konser ve gösteride Yönetim Kurulunca tespit edilen kıyafetleri giymemek. 

6) Provada hazır bulunması gereken zamandan, 15 dakikadan fazla geç kalmak. 

d) Kademe İlerlemesinin Durdurulması: 

İlgilinin bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl için durdurulmasıdır. 
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1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin “d” fıkrasında sayılan 

fiil ve haller. 

2) Gösterinin ve konserin 10 dakikadan daha fazla geç başlamasına sebep olmak. 

3) İki kez provanın iptaline neden olmak. 

4) Gösteri veya konsere bir kez mazeret beyan etmeden gelmemek. 

5) İzinsiz olarak Orkestra veya Bando dışında bir yerde her ne şekilde olursa olsun 

çalışmak. 

6) Enstrümanını başkasına kullandırmak. 

e) Devlet Memurluğundan Çıkarma: Sözleşmesinin fesh edilerek ilgilinin işine son 

verilmesidir. 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin “e” fıkrasında 

sayılan fiil ve haller. 

f) Başka statülerde istihdam edilip fiilen sanatçılık görevi yapanlara, tabi oldukları 

statüdeki disiplin cezaları uygulanır. 

g) Kusurlu bir eylem ya da davranışın bu yönetmelikte yer alan disiplin suçlarından 

hiç birine uymaması, bu eylem ve davranışın cezasız kalmasını gerektirmez. Bu durumda 

yukarıda belirtilen fiillerden hangisine en yakın görülürse o fiile ilişkin disiplin cezası verilir. 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Repertuar Tespiti, Yıllık ÇalıĢma Düzeni 

 

Repertuar 

MADDE 30 - (1) Gerek Orkestra ve gerekse Bandonun yıllık repertuarı yurtiçinde ve 

yurtdışında, alanında kabul görmüş çok sesli müzik eserleri arasından Şef tarafından 

oluşturulur, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Repertuar tespitinde Orkestra ve 

Bandonun teknik yapısı dikkate alınır. Mümkün olduğu ölçüde Türk bestecilerinin çok sesli 

müzik eserlerine repertuarda yer verilmesi zorunludur. Şefler her sanat sezonu sonunda, bir 

sonraki sanat sezonunda repertuara yeni koyacakları yerli ve yabancı çok sesli müzik 

eserlerini Yönetim Kuruluna bildirirler. 

 

Yıllık çalıĢma düzeni 

MADDE 31 - (1) Yıllık çalışma düzeni; 

 a) Kent Orkestrası: Orkestranın sanat sezonu 1 Eylül’de başlar ve 31 Temmuzda sona 

erer. Orkestra üyeleri yıllık izinlerini Ağustos ayında toplu olarak kullanırlar.                                                          

 b) Belediye Bandosu: Belediye Bandosunun sanat sezonu 1 Ağustosta başlar ve 30 

Haziranda sona erer. 

c) Bando üyeleri yıllık izinlerini Temmuz ayında toplu olarak kullanırlar. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 
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Orkestra ve bando çalıĢmaları 

MADDE 32 - (1) Orkestra ve bando çalışmaları; 

 a) Orkestra Çalışmaları: Orkestra çalışmaları ücretli veya ücretsiz olabilir. 

1) Ücretsiz çalışmalar; Başkanlık, Daire Başkanlığı ve Müdürlükçe uygun görülen her 

türlü gece-gündüz görevi ile TRT bant çekimi veya canlı yayını, sosyal hizmet veren Kızılay, 

Darülaceze, Çocuk Esirgeme Kurumu, Hastane, Resmi Devlet Okulları, Hapishane, 

Belediyeler, Festivaller ve benzeri kuruluşlar için verilen konserlerdir. 

 2) Ücretli çalışmalar; Ücretsiz görevler dışında Müdürlüğe ulaşan talepler Büyükşehir 

Belediye Meclisinin belirlediği ücret tarifesi üzerinden değerlendirilir. Talep sahibi, ücreti 

peşin olarak Gelirler Müdürlüğüne yatırmasını müteakip protokol yapılır. Bu tür çalışmaların 

süresi bir gün içinde dört saati geçemez.               

b) Bando Çalışmaları: 

1) Ücretsiz çalışmalar; Başkanlık, Daire Başkanlığı ve Müdürlükçe uygun görülen her 

türlü gece-gündüz açılış, kutlama, karşılama, uğurlama, cenaze, Resmi Bayram Törenleri ve 

benzeri seramoniler ücretsiz çalışmalar kapsamındadır. 

2) Ücretli çalışmalar; Ücretsiz çalışmalar dışındaki özel talepler orkestranın 

çalışmaları ile ilgili düzenlemeye tabidir. 

c) Mehter Takımı Çalışmaları: Mehter Takımının ücretsiz veya ücretli çalışma 

esasları, Bando ile aynı olacaktır. 

 

Konser ve provalar 

MADDE 33 - (1) Orkestra ve Bando üyeleri bir günde konser, prova ve gösteri olarak 

en çok iki çalışmaya katılabilirler; 

a) Prova; Şef veya Şef Yardımcılarının orkestra veya bandonun tümünü veya bir 

kısmını çalıştırmasıdır. 

b) Günlük prova süresi günde dört saattir.  

c) Prova aralarında dinlenme süresini Şefler belirler. 

d) Provalarda disiplin esastır. Orkestra ve Bando üyeleri başkanlık tarafından 

verilecek gece veya gündüz konserleri ve görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

e) Orkestra ve Bando üyeleri, büyük deniz taşıtları dışında hareket halindeki 

araçlarda görev yapamazlar. 

f) Orkestra ve Bando üyeleri, bu yönetmelikte belirtilen çalışma esasları dışında 

görevlendirilemezler. Görevler üyelere 24 saat önceden bildirilir. Olağanüstü hallerde 

Müdürlük, Şefler aracılığı ile Orkestra ve bandoyu göreve çağırabilir. Bu halde, Orkestra veya 

Bando üç saat içinde verilen görev yerinde toplanmak zorundadır. 

g) Orkestra ve bando üyeleri, hafta tatili kullanırlar. Hafta tatilinde veya gece 

çalışmaları halinde takip eden günde izin verilebilir. 

h) Orkestra ve Bando üyeleri , konser ve gösterilere Yönetim Kurulunca tespit edilen 

kıyafetle çıkmak zorundadırlar. Bu kıyafetler üyelere, Belediye tarafından sağlanır. 

i) Sanatçılar kendilerine zimmetle teslim edilen çalgı, nota, kıyafet ve diğer araç-

gereci amacına uygun kullanmak, periyodik bakımlarını yapmak ve kullanılmaya hazır halde 

tutmak zorundadırlar. Sanatçılar, çalgılarını konser veya gösteri dışında hiçbir şekilde özel 

amaçla kullanamazlar. 

j) Sanatçılar hastalık ve benzeri mazeretlerini çalışmalardan en geç bir saat önce 

Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. 
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k) Provaların takvimini belirleme veya bir süre ara verme, ancak Yönetim Kurulu 

Kararı ile mümkündür. 

l) Görev ve konserlerin uygunluğu Yönetim Kurulunca değerlendirilerek, uygulama 

buna göre yapılacaktır. 

 

Kurum dıĢı çalıĢmalar 

MADDE 34 - (1) Orkestra ve Bando sanatçıları bütün çalışmalarını kurum içindeki 

görevlerine hasrederler. Kazanç elde etmek amacıyla başka işlerde çalışamazlar. Sanatçıların 

kurum dışı her türlü çalışmaları ancak Yönetim Kurulunun yazılı izni ile gerçekleşebilir. Bir 

yıl içerisinde üç aydan fazla kurum dışı çalışma izini verilemez. Yönetim Kurulu prova 

konser, gösteri ve turne akışındaki değişiklikler sebebi ile bu madde hükmünce verdiği izni 

geri alabilir. 

(2) Sanatçılar izin ile ancak TRT, kamu kurumları, öğretim ve sanat kurumlarında ve 

sanatlarını kurum onuruna zarar vermeden icra edecek yerlerde, asli görevlerini aksatmamak 

kaydıyla çalışabilirler. Bu çalışmalarında hiçbir şekilde kurumun çalgılarını kullanamazlar. 

(3) Sanatçılar izinli olsun veya olmasın, bar, pavyon ve diskotekler gibi yerlerde 

çalışamazlar. 

 

SözleĢme 

MADDE 35 - (1) Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasalarla tanımlanmış 

sanatçılar ile Başkanlık arasında her mali yıl için “İdari Sözleşme” imzalanır. Bu sözleşmeleri 

Başkan adına Müdür imzalar. 

(2) Sözleşmelerin metni ve kapsamı ile hükümleri Müdürlükçe hazırlanır. Sözleşme 

dönemi içerisinde mevzuat ile yeni hükümler olursa, sözleşme değişikliğine gerek 

kalmaksızın bu mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Tedavi 

MADDE 36 - (1) 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre istihdam edilen 

sözleşmeli personelin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin hastalanmaları halinde, 657 

kanunun ilgili hükümleri ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 

Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılır. 

(2) İşçi statüsünde istihdam edilen sanatçılara ise, yukarıdaki paragrafta belirtilen 

hallerde SSK ve İK’nun ilgili hükümleri tatbik olunur. 

 

Askerlik 

MADDE 37 - (1) Fiili askerlik hizmetini yapmak üzere askere alınan ya da hazarda 

fiili hizmet haricinde talim, manevra ve seferberlikte, fiili hizmet dışında silah altına alınan 

Orkestra ve Bando üyeleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddelerine 

göre işlem yapılır. 

 

Turneler 

MADDE 38 - (1) Yönetim Kurulunun Kararı ve Başkanlık Onayı ile yurtiçi ve 

yurtdışında turneler düzenlenebilir, diğer sanat kurumları ile ortak çalışmalar yapılabilir. 

Seçim kurulu 

MADDE 39 - (1) Yönetim Kuruluna seçilecek üye ile ilgili olarak yapılacak seçim; 

tek dereceli, gizli oy, açık tasnif esnasına göre yapılır. Seçim, Seçim Kurulu tarafından 

gerçekleştirilir. Seçim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur: 

a)Müdür, 
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b)Müdür tarafından görevlendirilen idareden iki memur 

 

Ġzin 
MADDE 40 - (1) 87/1172 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre istihdam edilen 

personel, haftada bir gün izinli sayılır. Turnelerde haftalık izin verilmeyebilir. Ancak 

verilmeyen izinler bilahare kullandırılabilir. Bu personelin yıllık izin hakkı 30 gün olup, 

topluca Ağustos ayında kullandırılır. Bu personelin, mazeret, hastalık ve bunun gibi izin 

talepleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümleri muvacehesinde Yönetim 

Kurulunca değerlendirilir. Acil hallerde Müdürlükçe işlem yapılır. Ve neticesi Yönetim 

kuruluna bildirilir. 

(2) İzin süresinden önce, mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 

sözleşmeli personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret nedeninin ortadan kalkması 

veya izin süresinin bitiminde göreve dönmeyenler istifa etmiş sayılır. 

(3) İşçi statüsünde çalışan personele, yukarıdaki hususlar ile ilgili olarak 4857 sayılı İş 

Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmakla birlikte, faaliyet konularının 

özellikleri ayrıca dikkate alınır. 

 

YurtdıĢına gönderilme 
MADDE 41 - (1) Orkestra, Bando ve Mehter üyelerinin, geçici görev, burs, davet 

bilgi ve görgülerini arttırmak için yurtdışına gidecekler, Yönetim Kurulu teklifi ve Başkanlık 

Onayı ile belirlenir. 

 

Harcırah ve yolluk 

MADDE 42 - (1) Personelin harcırah ve yolluk ödemeleri yasalara göre yapılır. 

 

Yabancı sanatçı getirme ve konuk sanatçı çalıĢtırma 

MADDE 43 - (1) Orkestrada geçici sürelerle çalıştırılmak üzere, dış ülkelerden 

Orkestra Şefinin önerisi veya gelen tekliflerin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi ve 

Başkanlık Onayı ile Orkestra Şefi solist ve orkestra üyesi sanatçılar getirilebilir. 

(2) Bu kişilere ödenecek ücret, iaşe ve ikamet giderleri Yönetim Kurulunca belirlenip 

Başkanlık Onayını müteakip uygulama yapılır. 

(3) Yurtiçinden konuk sanatçı istihdamı da bu madde hükümlerine tabidir. Şu kadar ki 

yurtiçinden çalıştırılacak sanatçı sayısı, beş kişiyi ve ödenecek ücret ise 99 puanlık bir 

sanatçıya ödenen ücreti geçemez. 

 

Alt grup oluĢturma 

MADDE 44 - (1) Kent Orkestrası sanatçıları arasından, gerektiğinde Bando 

sanatçılarının da katılımı orkestra bünyesi içinde düet, trio, kuartet ve Oda Orkestrası tarzında 

alt gruplar oluşturulabilir. Böyle bir grup Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulabilir. 

 

 

Abonman konserler 

MADDE 45 - (1) Yönetim Kurulu, Kent Orkestrasının yaz ayları içerisinde, turne, 

festival ve görev harici zamanlarda hafta içerisinde ücretsiz açık hava Abonman Konserleri 

vermesi için gerekli tedbirleri alır. 
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Sanatçı değiĢimi 

MADDE 46 - (1) Yurt dışı turneler, bando Festivalleri gibi önemli ihtiyaçların 

doğması halinde, Şeflerin mutabakatı ve teklifi ile Yönetim Kurulunca Orkestra sanatçıları 

arasından Bandoya sanatçı alınmasına izin verilebilir. Bandodan Orkestraya da benzer 

yöntemlerle ihtiyaç halinde sanatçı değişimine izin verilebilir. 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 47 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 20/12/1996 tarih ve 1414 sayılı kararı ile kabul edilen “Büyükşehir Belediye Kent 

Orkestrası Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçici maddeler 

GEÇĠCĠ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu yönetmelikten 

önce oluşturulmuş kurulların görevi sona erer. Bu yönetmelik çerçevesinde yeni organlar 

oluşturulur. 

 

GEÇĠCĠ MADDE 2 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren yeni 

Yönetim Kurulu, 30 (otuz) gün içinde oluşturulur. Yeni Yönetim Kurulu, Başkanlık Onayını 

takiben bir hafta sonra ilk toplantısını yapar. 

 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 48 - (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır.  

  

Yürürlük 

MADDE 49 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü 

ve yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 50 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kent 

Orkestrası Şube Müdürü yürütür. 

 

 

 


