
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 

 Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
      Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1-  (1) Bu yönetmeliğin amacı,  Samsun Büyükşehir Belediyesi Protokol ve 

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin ana esaslarını, çalışmalarını, görev, 
sorumluluk ve yetkileri ile ilgili esasları düzenlemektedir. 
                                

Kapsam 
MADDE 2-  (1) Bu yönetmelik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Protokol ve Dış 

İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını 
kapsar.  
                  

Dayanak 
MADDE 3-  (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
  

Tanımlar  
MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
Belediye                         : Samsun Büyükşehir Belediyesini, 
Meclis       : Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini 
Başkan                           : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını, 
Şube Müdürlüğü          :  Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünü 
Şube Müdürü               : Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürünü 
Büro Personeli    :  Şube Müdürlüğü bürosunda görevli personeli; 

İfade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Bağlılık 

Teşkilat 
MADDE 5- (1) Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Şube Müdürü ile Büro 

personelinden oluşur. 
 

Bağlılık 
MADDE 6- (1) Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü doğrudan Büyükşehir 

Belediye Başkanına bağlıdır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 
Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu  
MADDE 7- (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır; 

a)  Şube Müdürlüğü görevini, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmek, 
b)  Belediyemizin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve 
yeni  ilişkiler kurulmasını sağlamak, resmi üyelik prosedürünü yerine getirmek, Yerel 



yönetim alanında karşılıklı olarak fayda sağlayacak yerel, ulusal, uluslararası kardeşlik, 
işbirliği anlaşmaları imzalanmasını sağlamak,Yerel, ulusal ve uluslar arası kardeş şehir, 
kardeş belediye, kardeş kurum, kardeş dernek,  kardeş okul ve işbirliği ilişkilerini düzenlemek, 
mevcut koordinasyonları geliştirmek ve  yürütmek, Yerel yönetimler alanında faaliyet 
gösteren bazı ulusal ve uluslararası kuruluşların  çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu 
kuruluşların faaliyetlerini planlamak ve yürütmek 
c)       Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip 
gerekli  görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırmak. 
Belediyemizce yapılan çalışmaların ulusal ve uluslar arası alanda tanıtılması, yurt içinde 
ve  yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen yazılı ve görsel 
materyal  temin etmek. Belediyemizin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan 
mevcut ve kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için birlikler ile ilgili bilgi ve 
dökümanların  koordinatörlükler tarafından belirlenecek dönemlerle güncellenmesini 
sağlamak, belediyemiz  heyetlerinin katıldığı yurt içi ve yurt dışı programları sırasında 
kullanılabilir hale getirmek. 
ç)       Ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret 
eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde  
tercümanlık hizmeti sağlamak. Şehrimize ve belediyemize gelen yerli ve yabancı misafirleri 
ağırlamak, programlarını ve rezervasyonlarını yapmak, şehrimizin tanıtımını, 
motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak. 
d)    Yerel yönetimler aracılığı ile ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, kültür ve 
sanat  organizatörleri ile ilişki kurmak, işbirliği sağlamak ve hedef ülkenin insanlarına 
doğrudan  ulaşarak maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak. Şehrimizin kültürel 
ve doğal mirasını tanıtıcı ulusal ve uluslar arası faaliyetler yapmak, ulusal ve uluslar arası 
fuarlara katılım sağlamak, ekip, ekipman, doküman gibi gerekli altyapı  çalışmalarını hazır 
bulundurmak. Samsun ile ortak sorunları paylaşan dünya şehirleri ile ortak çözümler üretmek 
için bilgi ve  belge alışverişinde bulunmak, çeşitli uluslararası sosyal, kültürel, bilimsel 
aktiviteler yapmak,  sempozyumlar düzenlemek. 
e)    Belediyemizin ve birimin yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun 
ilgi  ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından 
istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını  
sağlamak. Sosyal devlet anlayışının daha da gelişmesi için ulusal ve uluslar arası 
programlarda gözlem,  inceleme ve dokümantasyon çalışmaları yapılmasını sağlamak. Yerel 
yöneticilik alanında yapılacak gezi gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli  
altyapıyı hazırlamak. 
f) Belediye, bağlı şirketlerin personeli, görevlileri ve yetkilileri, Kent Konseyi üyeleri, 
Belediye  Başkanının ülkemizi ve şehrimizi temsil için uygun gördüğü, belediyemizin, 
şehrimizin,    ülkemizin tanıtımı ve gelişmesine fayda sağlayacak kişi ve heyetlerin, yurt içi ve 
yurt dışı   görevlendirmeleri ve programlarını yapmak, pasaport, vize, ulaşım ve gerekli 
diğer  işlemlerini tamamlamak. Ulusal ve uluslararası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerdeki 
itibarının artmasına yerel  yönetimler bazında zemin hazırlamak. Ulusal ve Uluslararası barışa 
katkı sağlamak için her türlü insani programa destek vermek ve düzenlemek. Ulusal ve 
Uluslararası ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenilirliğine katkı sağlamak, dostane ilişkileri 
geliştirmek üzere çalışmalar yapmak. Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısının ve insan 
kaynaklarının incelenmesini sağlamak,   birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak. 
g)      Şehrimizdeki kurum, kuruluş, okul, STK, vb. düzenlediği, yerel yönetimlerin temel  
çalışmalarını    konu alan geniş katılımlı ulusal ve uluslar arası proje, çalışma, sempozyum, 
seminer, toplantı, çalıştay, inceleme programı ve yarışmalara destek vermek ve düzenlemek. 
Dünyanın tanınmış sanatçı, bilim adamı, uzman, basın mensuplarını şehrimize davet ederek  
ulusal ve uluslar arası tanıtıma katkı sağlamak. Yerel yönetim çalışmalarımıza destek almak 



üzere yerli ve yabancı uzman, bilim adamı, akademisyen vb. kişilerin belediyemizdeki 
çalışmalara katılımını sağlanmak. Şehrimizde diğer kurumlar tarafından düzenlenen tüm 
kültürel, bilimsel, eğitsel, tarihsel,  ticari etkinliklere destek vermek. 
 
h)        Kardeş şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını 
temin  etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler, anma günleri, 
ulusal ve  uluslar arası festivaller düzenlemek. 
ı) İş adamlarının ticaret alanındaki ulusal ve uluslar arası değişim, gelişim ve 
işbirliğini  sağlamak, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak. Ülkeler, şehirler 
ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji  konularında alışverişi 
geliştirmek, işbirliği alanlarını genişletmek için programlar yapmak.Ulusal ve uluslararası 
açık oturum, sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak ve tertip  etmek. Gelecekteki 
yerel yönetim sorunlarının çözümüne yönelik, hazırlık amaçlı yurt dışına üst    düzey 
öğrenciler göndermek ve ihtisas sahibi olmaları için her türlü katkıyı yapmak.  Kültür, 
sanat, eğitim, sağlık, turizm ve tanıtım amaçlı mekan ve çevrelerin kazanılmasını  sağlamak 
veya destek vermek. Samsun’un gelişmiş diğer dünya kentleri arasında ilk sırayı alması için 
gerek teknik ve gerekse  kültürel her türlü projenin araştırılıp temini ve teşvikinde ön 
çalışmalar yapmak, bilgi akışı  sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını 
sağlamak. 
i)        Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yurtdışındaki kardeş ve dost 
şehirlerimizde, yurt içindeki kardeş şehirlerimizde kültürümüzün ve geleneklerimizin 
tanıtıldığı etkinlikler düzenlemek. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile 
diyaloglar kurarak karşılıklı görüş  alışverişinde bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve 
uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya konulan eserleri topluma mal ederek 
toplumun istifadesine sunmak. 
j)       Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili 
kurum ve   kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama 
birimleri  oluşturmak ve çalıştırmak. 
k)      Başkanlık makamını ziyaret eden konuklara, ulusal ve uluslar arası temsillerde ziyaret 
edilen  makam ve kişilere hediye edilmek üzere her seviyede hediyeyi hazır bulundurmak. 
l)       Samsun ile dünyadaki Türk- Soydaş ve Akraba Toplulukları arasındaki geçmişten 
günümüze kadar olan tarih, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, spor, kültür, sanat gibi geniş kitleleri 
ilgilendiren tüm alanlarda çalışmalar yapmak; bu alanlarda ulusal ve uluslararası çapta 
çalışmalar yürütmek; yapılmakta olan ve yapılacak ulusal ve uluslar arası çalışmalara 
katılmak,  Samsun ve dünyadaki Türk- Soydaş ve Akraba Toplulukları ile ilgili Ekonomik, 
Tarihi, Siyasal ve Kültürel konularda Ulusal ve Uluslararası konferanslar düzenlemek, 
bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayımlanmasını sağlamak, Düzenlenen 
faaliyetlere, dünyadaki Türk- Soydaş ve Akraba Toplulukları ve buralardan göç eden 
hemşerilerimizin ve oluşturdukları sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlamak, bu sivil 
toplum örgütleri ile ilgili çalışmaları koordine etmek, desteklemek, Dünyadaki Türk- Soydaş 
ve Akraba Toplulukları ve buralardan göç eden hemşerilerimiz ile ilgili araştırmalar yapmak, 
yapılan çalışmaları arşivlemek, kamunun kullanıma açık arşiv oluşturmak, bu amaçla ilgili 
projeleri ve çalışmaları yapmak, satın almak, proje ortaklığı yapmak, ilgili yayınları izlemek, 
arşiv için yazılı ve görsel tüm dokümanları almak, izlemek, yayınlamak 
m)      Faaliyet ve amaçlarına uygun kütüphane, müze, internet sitesi oluşturmak, yayınlar 
yapmak, yapılan yazılı ve görsel yayınları desteklemek, Dış medyada Samsun’u takip etmek, 
elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Samsun’un  yüksek imaj ve prestij sahibi yerini 
korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak 
n)       Ulusal ve uluslararası  düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer 
bilimsel toplantılar, konserler, sanat etkinlikleri, kampanyalar düzenlemek, okullarda, ilgili 



kuruluşlarda, açık ve kapalı alanlarda slayt ve film gösterileri, sergi veya benzeri görsel 
etkinlikler yapmak; tanıtım amaçlı malzemeler ile hediyelik eşyaları yaptırmak. Amacı 
doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri araştırmaları yapmak, 
o)       Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora, proje ve 
araştırmaları özendirmek ve desteklemek, Belediyemizin ulusal ve uluslararası çalışmaları 
konusunda hemşerilerimizi bilinçlendirmek ve katılımlarını teşvik etmek 
ö)        Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli 
personelin Disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini 
yapmak, Şube Müdürlüğü personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlamak, 
çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olmak,  Şube Müdürlüğü personeline yasalar 
çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak. 
p)        Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş 
strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, 
aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.  Mesai Saatlerinin etkin/ verimli kullanılması ve 
personelinin uyum içersinde çalışmasını sağlamak, Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- 
sarf malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını sağlamak,  Şube Müdürlüğü faaliyetlerinin 
etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planları hazırlatmak, 
çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak. 
r)         Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak, 
 

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Bürosu Personelinin  Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünde yeteri kadar personel 
bulunur. Bu personel haberleşme, dosya, kayıt ve yabancı dilden çeviri işlerini zamanında ve 
düzenli olarak yürütmek, verilen diğer iş ve işleri yapmakla görevli ve sorumludurlar. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 

Hüküm Bulunmayan Haller  
MADDE 9 - (1)   Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,  yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 
 

Yürürlük 
MADDE 10- (1)  Bu yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi  kararı ile 

kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
  MADDE 11- (1)   Bu yönetmelik hükümlerini  Samsun Büyükşehir  Belediye Başkanı 
yürütülür.        
 


