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3_HUKUKİDAYANAK

kapsar.

:

3.1.) 18/l0/l982 tarih ve 2709 sayı|ıTiirkiye
Cumhuriyeti Anayasası,

3'2') 27l09ll984 tarih ve 3046 saYılı Bakanlıkların
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında

Kanun

3.3.) 10/06/1949 tarih ve 5442 sayılıİl İdaresi
Kanunu,

Kanun,

3'4') |4l02ll984 tarih ve 3152 saYılı İçişleri Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında

0l/l ll|984 tarihli ve 307t sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılması Hakkında Kanun,
3.6.)0911012003
3'5,)

tarih ve 4982 sayılıBilgi Edinme Kanunu,
3 '7 ') 08106120ll tarih ve 27958
saYılı Resmi Gazetede yayımlanan Valilik ve
Kaymakamlık
Birimleri Teşkilat, Görev ve
Çalışma Yönetmeliği,

3'8') 3l/07/2009 tarih ve 27305 saYılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara
iıişı.i, y"r.t
".ıii,3'9') 02/0212015 tarih ve 29255 saYılı Resmi
Gazetede yayımlanan Resmi yazışmalarda
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Ycinetmelik,

-'

3,10,) KonYa Valiliğinin 03l0ll20l8 tarih

Yönergesi

ve

28963378-529-74

sayılı imza yetkileri

Hüktimlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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TANIMLAR

:

Bu Yönergenin uygulanmasında;

Bakanlık
Bakan

Valilik
Vali

Htiktimeti oluşturan her bakanlığı,
: Hükümeti oluşturan her bakanı,
: Konya Valiliğini,
: Konya Valisini,
:

|/l0

kaymakamlık
kaymakam
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I(ulu kaymakamlığını,
I(ulu kaymakamrnı,
Makam
: Kulu Kaymakamlık Makamını,
Vali Yardımc§ı
: Konya Vali Yardımcılarından her birini,
: Bakanlık ve müstakil genel müdürlüklerin ilçede bulunan
ve
Kaymakama bağlı olarak çalışan birimlerini,
Birim
: Bakanlık ve müstakil genel müdtirlüklerin ilçede
bulunan ve
KaYmakama bağlı olarak çalışan birimlerin birinci
derecede yetkili 6mirini,
yazı İşleri
: kulu kaymakamlığı yazı İşleri Müdürtinü
İıÇe İdare Şube BaŞkanı
Bakanlıkların ruıu ilçesindeki bağh kuruluşlarının üst
görevlilerini,
:

:

Birim

Amiri

Müdürü

:

ifade eder.
5_

YETKİLİLER

:

5.1) Kaymakam,
5.2) Y azı İşleri Müdtirü,
5.3) Birim Amirleri,
0_

ir,rnr,nR vn

usÜr,r,nn

:

li, tam ve doğru olarak kullanılması esastır.
Kaymakamın her konuda havale, imza ve onay
rde bazı imza ve onayları yazılı olarak bildirerek
6,3) Kendisine Yetki devredilen, bu yetkiyi Kaymakamrn
onayı olmadıkça devredemez.
6,4,) Herhangi bir imza Yetkisi devrinin yeniden dtizenlenmesi

ancak bu yönergede değişiklik

yapılması ile miimktindür.

6,5) KaYmakam taraflndan kendilerine devredilen imza yetkilerini
kullanırken
"KAYMAKAM ADINA" (Kaymakam a.) ibaresi kullanılır.

niteli

yazıl

rinin
ve diğer illerle yazışma yapabilir.
e prensip kararı
safhasında, üst
talİmatına göre

6,9,) Bilgi vermeYi ve aÇıklam

Kaymakamın onayrna sunulur.

a

yapmayı gerektiren yazılar, birim amirleri tarafından
2/10

6.10.)
bilgilendirilir,
amirleri kend
makamlara bil
6.

1
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ı
rr.

Birim amirleri birimlerinden çıkan bütiin

tarafindan tam ve doğru olarak
Kaymakam iiİ."l"İtı-öİ.,-ul.ianır. Gizli konular, sadece ilgili
y azılardan sorumludur.

veya imzaladığı yazılarda, üst
nda bilgi vermekle yüktimlüdür.
sorumludur.

6,13,) Birden_fazla birimi ilgilendiren veya görüşiintin alınmasını gerektiren
yazıların paraf
bloğunda koordine edenin de parafi da bulunur.

6,14,) Tekide meYdan verilen birimlerde, birim amirleri

ortaklaşa sorumludur.

ile birlikte ilgili görevliler

de

6,15,) KaYmakamlığa imza iÇin gönderilen yazı|arda, birim amirinin parafı
veya imzası
mutlaka bulunur. Birim amirinin parafi veya imzarr- brlro-uy an ya^
ve onaylar Kaymakamlığa
gönderilmez.

6,16) Imza Yetkisinin kullanılmasında, ymının muhatabı makamların seviyesi ile
konunun

kapsam ve öneminin gözönünde tutulması temel ilkedir.
irr ,6,17.).İlÇede teŞkilatı bulunmayan kamu kurum, kuruluş ve kurulları ile

ilgili iş ve işlemler.
Ilke olarak bu kurum, kuruluŞ veya kurulların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlıkların
ilçe

müdürlükleri tarafından yerine getirilir.
6,18,) İmza Yetkisi verilen görevlinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle
bulunmadığı
hallerde, vekili imza Yetkisini kullanır, yetkiliye yapılan iş ve işlemlerleIıgıi
bilgi verir.
6.19.) Mevzuat gereği yapılması gereken
veya başka kurumlarla müştereken yapılmasın
konferans, yanşma gibi etkinliklerin proğram ve
onayma sunulur. Onay alındıktan soffa proğram t
6,20,) Birim amirleri, bu Yönerge ile kendilerine verilen imza yetkilerinden
teknik ve rutin
işlere ait olanlarını kaymakamrn onayı ile yardımcılarına devredebilir.
6,2|,) Yazıların ilgili birimince hazırlıillmas1 ve oradan yayımlanması esastır.
Ancak acele
hallerde Yazı İŞleri
]Vlüdürlüğünde (Özel Kalem Biirosu) hazırlanan yazı|arın bir örneği bilgi için
birimine gönderilir. Bu kabil yazı|ar için Kaymakım imzasına sunulmadan
önce ilgili birimin birim
amirinin parafı alınrr.
6,22,) Yazılar Varsa ekleri ile birlikte; eweliyatı olanlar veya incelemeyi gerektirenler
ise
dosYası ile birlikte imzayagönderilir. Yazı ekleri başlıklı, ek numarali
ve tasdikli olur.
6,23,) Birim Amirleri YaPtıkları iŞ ve işlemlerden dolayı birinci derecede
Kaymakama karşı
sorumludur.
6,24) imza Yetkisinin devri konusunda mevzuat ile bu yönerge hükümlerine
uygunluğu
sağlamak amacıYla Kaymakam yıl içinde dairelerin genel iş yürüttimünü
denetler.
6,25) Yetki devrinin kanunen mtimktin olmadığı ve kişiler için güvence
teşkil eden haller ile
mevzuatın bizzat KaYmakam tarafindan imzalanmasını emrettiği- ya:zı
ve onaylarda yetki devri
yapı|amaz.
6,26) YazıŞmalarda gize| dilimiz en doğru
şekilde kullanılacaktır. ifadeler kısa, anlaşılır ve
dil bilgisi kaidelerine uygun olacaktır.
Z_

SOnUVll-UrU«

:

Amirleri,
7,Ll,) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından, uygulamaların
7.1.) Birim

yönergeye uygunluğunun denetiminden,
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7,1,2,) KaYmakam baŞkanlığında yapılan, üyesi bulunduğu kurul,
komisyon, komite
toplantıları na bizzat katılım sağlamaktan,
7.|.3.) Kaymakama karşı birimleri ile ilgili iş ve işlemlerden,
7,1.4,) Adli, idari Yargı kararlarının_ kanuni süresi içerisinde
uygulanması ile idarenin açtığı
veYa idare aleYhine aÇılan davalar ve davaların safahatını takip
etme velu konuda Kaymakama bilgi
Ver1neKten,
7,2,) Evrak ve belgelerde Paraf ve imzası bulunan memur ve amirler,
evrak muhtevasrnın
doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan,
7,3,) Birim amirleri ve ilgili memurlar, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair
4982 saYılı Bilgi edinme Hakkı Kanunıın ile diğer mevzuatta belirtilen
siirelerde
vatandaŞların talePlerine cevap verilmesini sağlamaktan ve gecifme
veya tekiden cevaplandırmaya

Kanun

ve

manal Vermemekten,

7,4,) KaYmakamlık sekreteri ve görevli personel, Kaymakamın imzalaması
için kendisine
teslim edilen yaz| veya evrakrn muhafazasrndan,
7,5) Birimlerde evrak alma ve muhafazaetme hususunda görevlendirilmiş
personel, kendilerine
te slim edilen y azr v ey a evrakın muhafazasından,
7,6) Görevli memur veya sekreterleri, ilgi birim amirinin imzalayacağı
evraktan,
sorumludur.

8,1,) Devredilen Yetkiler, gayesine uygun bir
şekilde, eksiksiz ve doğru olarak kullanılacaktır.
8,2.) Birim amirleri, cevap istenilen yazı|arazamanındabilgi vermekle

8.3.) Yazılar, büttln ara kademelerin parafı alınmadan imzayasunulmaz.
8.4.) Birim amirleri, birimlerinden
bütün y azılardan sorumludur.

ytıktımlüdür.

çıkan

8,5,) Vekil, asilin bütün yetkilerini haiz olarak hizmette devamlılığı
sağlar.
döndüğünde, vekil tarafindan kendisine bilgi verilir.

Asil görevine geri

Bilgi vermeYi veYa aÇıklama yapmayı gerektiren yazılar ile kişiye özel, giz|ive
çok gizli
Yazılar,bizzat daire amirleri tarafindanimzayarrrr"lrr. Diğeİ yazı|arsekreterlige teslim edilir.
8,6,)

8.7.)Yazılar varsa ekleri ve eweliyatıyla birlikte imzayasunulur.

9,1,) VatandaŞlanmızın Anayasanın74. maddesinde ifadesini bulan
dilek ve şikayet haklarının

kullanılmasında, Kaymakamlık Makamı daima açıkiır.
9,2,) ŞikaYet ve soruŞturma konusu olan talepler ile mevzuat gereği üst
makamlar tarafindan
cevaplandınlması gereken talepler dı
zımirleri tarafindan yerine
getirilecektir. Yetki kapsamında olan
intikali, ilk müatap olan
birim amiri tarafindan sağlanacaktır. Büti.ln mtirac
ır.
9.3.) Vatandaşların dilekçelerinin yerine g
sağladığı telefon, faks vb. imkanlardan dilek
3evzuatın bağlayıcı hiiktimleri dışında, vatandaş
idari faaliyet masraflan ve tasamıf hususlarında za
9,4,) Basınla ilgili olarak, Valilik Makamı dışında hiçbir makamrn
bilgi vermeye yetkisinin
bulunmadığına dair mevzuat htikiimlerine titizlikle riayet edilecektir.
10-
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1_0_,1,1

Çok gizli, gizli, kiŞiYe özelve isme yazılıher hirlü yazı|ar Yazı işleri Müdürti tarafından

bizzat Kaymakama sunulacaktır.

I0,2,) Yazı İŞleri Müdtırii, gelen ewak içinde Kaymakamın
görmesi gerekenleri ayıracak,
havalesi yapıldıktan sonra imzay a sunulacaktır.

iriNci nöl,tinı
iwzd,yETKiLERi
11-

IGYMAroM TARAFINDAN BİZZAT İMZALANACAK YAZILAR

,

l1,1,) Bakan imzası ile gelen yazı|arla,Valilik Makamından
Vali imzası ile gelen yazılar.
IL2,) Vali imzasrnr taŞrmamakla birlikte, rutin iş ve hizmetlerin
üsttinde bir önem ve özelliğe
sahiP olan Yazılarıncevapları ile Vali Yardımcıları imzası
ile gelen yazı|ar.
11.3.) Askeri ve adli mercilere gönderilecek rutin
olmayan yazılar.
11.4.) Her türlü yatınm teklifleri.
11,5,) Yeni kadro istekleri, açıktan atama ve yer değiştirme
teklif yazıları.
1 1,6,) BaŞarı belgeleri, re'sen verilen
disiplin cezalarıve tahkikat icrası emrine ilişkin yazılar.
l1.7.) Özellikli yazılar, şifreler,
çok gizli, giz|ivekişiye özel yazı|ar.
11,8,) KaYmakam tarafindan havale edilen yada
havale yanına parafla talimat verilen
yazıl,arın cevapları,
1 l 9.) Ttım Valiliklere ve Kaymakamlıklara
y azılan y azı|ar.
l1.10.) Emniyet ve asayişe ilişkin ya^şmave raporlar.
l 1,1 l,) İlÇe gönlŞ ve tekliflerinin bildirilmesi, gtlruş
istenilmesini içeren yazılar.
|I.12.) AFAD ile ilgili önemli yazıilal
11.13.) Kaymakamlıkça yasa gereği alınması gereken
kararlar.
1 1 . l 4.) Kaymakamlıkça yayımlanacak
genelge ve yönergeler.
11,15,) Kanun, tüzük ve
Yönetmelik konusunda Kaymakamlıktan istenilen görüş ve öneriler.
11,16,) Yargı mercilerine Yazı.l.an her ttirlü yazı|at
Kaymakam imzası ile gidecektir.
(Malmüdürlüğünün Hazine davaları il" ilgili yazıları
r. İıç. Jandarma Komutanlığı ile ilçe Emniyet
Müdürlüğtlnün adli görevlerden doğan yİılarıhariç) '
|I.17.) Geçici görevlendinne ve her türlü onay yaz|ıarı.
11,18,) Kamu kurum ve kuruluŞlarına, belediyelere
ve muhtarlıklara yazı|arıemir ve karar
niteliğindeki y azı|ar .
l1.19.) Birim amirleri ve memurlannrn kimlik ctizdanları
imza|an.
l 1.20.) Tekit yazıları ve tekitlere verilecek cevaplar.
I1,2l,) KaYmakamlık genel iş yiirüttlmünü ilgilendiren her
ttirlü yazılar.
l|,22,) kaymakamtn harcama yetkilisi olduğu birimlere
ait her ttirlü verile emirleri.
|1,23) İlÇe Genel İdare Kuruluşlarından bölge kuruluşlarına giden
evraklar Kaymakamın
imzası ile gönderilir.
11,24,) KonYa Valiliği imza Yetkileri Yönergesi ile
Kaymakamın imzalaması veya
onaylaması uygun görülen yazı|ar.
||,24,L) Kanuni izin stiresini yurt dışında geçirmek isteyen personelin
yurt dışı izin onayı.
11,24,2) Özltık dosYaları ilÇede bulunan personelin kademe
ilerlemesi ve derece ytikselmesi
onayları ile aday memurların asalet tasdikleri.

_

.
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l1,24,3,) Özlük dosYaları ilÇede tutulan kaymakamlık personelinin
emeklilik onayları.
|1,24,4,) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan
birim amirlerinin yerine bir ayakadar,
diğer görevlilerin yerine süresiz vekaleten görevlendirme
onayları.
11,24,5,) Birim amirleri hariÇ, ilÇede görev yapan personelin
üç aydan kısa stireli geçici
görevlendirme onaylan.
11.24.6.) İlçede görev yapan tüm personelin ve
taşıtların il içi ve il dışı görevlendirme
onayları.

|1,24,7,) KaYmakamlıklarda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre görev yapan personelin yenileıımesi gereken
sözleşmelerinin imzalıilıması.
lL24,8,) 775 saYı|ı Gecekondu Kanunun l8. Maddesi gereği
verilen yıkım kararına dair
yazılar.

lL249,) 2886 saYılı Devlet İhale Kanunun 75. Maddesi gereği işgallerin
sona erdirilmesi ile

ilgili yazılar.

Kat

utları veya 634 sayılı
ı onayları.

tebl

teşkilatı vasıtası ile

11,24,12) İÇkili Yerler bölgesi ile ilgili, kolluk kuwetleri
tarafindan hazırlanıp belediyelere
gönderilecek olan, genel güvenlik ve asayiş d*r.,
hakkındaki görüş yazı|ı.

lL24,13,) 5651 saYılı İnternet Oiamında Yapılan Yayınların
düzenlenmesi ve Bu yayınlar
YoluYla İŞlenen SuÇlarla Mücadele Edilmesi Haİ<kında k**
ve intemet
Toplu Kullanım
-SağlaYıcılan Hakkında Yönetmelik gereği verilen intemet
kafe izin oruyı-r.
11,24,|4,) 252| saYılı Avda ve Sporda Kullanılan
Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av
BıÇaklarının YaPımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına
Dair Kanun ve uygulama yönetmeliğine
istinaden verilen yivsiz av ttifeği rüsatı ve mermi satın
alma onayları.
lI.24.15.) 6551 sayılı Barut ve Patl
+r.
Tefemıatı
Inhisardan Çıkanlması Hakkında Kanunun
87n2028
Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malze
Üretimi,

Depolanması,
Ş{!ryası,
IliŞkin Tüzüğtin

Satrşr,

Kullanılması,

etlenmesi

l7. Maddesine göre havai fişek gösterisine ilişkin işlemler
ve onaylar.
11,24,|6,) 5253 saYılı Dernekler Kanunu ve uygulama yönetmeliği
gereği verilen içkili
demek lokali ruhsat onayları.
I1,24,17,) Okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların
il dışı gezi onay|arı.
l|,24,18) Özel öğretim kurumları ile ilgili (okullar hariç)
kurum açma, kapatma, devir, nakil,
kontenjan değiŞikliği, Yurt açma, kapatma, devir vqnakil
onayları dışındaki idari iş ve işlemlere idari
ya^ve onaylar.
1

Yatılı okullarda belletici öğretmen görevlendirme onayları.
11.24.20.) İlçede öğretmen açığı bulun
öğretmenlerin girmeleri gereken haftalık ders
öğretmenıerıe iğe emrine ut-u, kadroıu
öğretmen görevlendirilmesine ilişkin onaylar.
I

l,24,1 9.)

öğretme

doldurmak ve

,l*tffİtİ

l|,24,22,) Okul ve kurumlarda Yapılacak sportiÇ sosyal,
külttırel ve eğitim amaçlı aktiviteler
ile il içi ve il dışı kafile ve gezionaylan, salon tahs-islerine
ilişkin onaylar.
|1,24,23,) SPor federasYonlarının talebine binaen, ilçede
şube müdtirü ve düa alt dtizeyde
Personelin görevlendiIIne Ve buna bağl ı izin idari iİin orruyİu., ile
3289 sayılı Spor Genel

6/|0
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Müdtlrlüğiintin TeŞkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
29. Maddesi gereği ilçe düzeyinde personel
görevlendirme onayları.

IL24,24) İl iÇi ve il dıŞı ambulans görevlendirme onaylarrna ilişkin yetkinin

teşkilatı amirine dewedilmesine dair onaylar.
l I .2 5 .) Kaymakam ın bizzat imza|amayı uygun gördüğü
diğer y

1

2.

) Aş ağ ı d aki y azılar

azı|ar

en yakın sağlık

.

bizzat Kaymakam tarafindan onayl anır.

l2,1) 6|36 saYılı AteŞli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun
uYgulanmasını gösteren9llI779

sayılı Yönetmeliğin 8, 9 ve 10. Maddeleri uyarınca verilecek taşıma
ruhsatları, bulundurma ruhsat olurları, silah ruhsatiiptaıi
onayları,
I2,2,) SözleŞmeli, vekil ve ücretli öğretmenler ile usta
öğreticilerin atama ve görevlendirme
onayları,
l2,3,) Halk eğitim, mesleki ve teknik eğitim alanlarında açılacak
kurslara ait onaylar,
l2,4)
izin ve rapor sebebiyle görevlerinden geçici olarak
aYrılmaları
endirilecek kamu gcırevlilİrinin vekalet onayları.
12.5.)
dışı izin onayları.
|2.6.) İlçedeki her ttirlü okulun il içi ve il dışı gezi onayları.
|2,7,) Kamu hizmeti ile ilgili olmak kaydıyla ilçedeki
kamu personeline araçlı veya araçsız il
içi ve il dışı görev onayları.
l2,8,) Kurum müdtirü ve müdtir
Yardımcısına verilecek yıllık veya mazeret izin onayları.
l2.9.) Tüm personelin mazeret izinleri.

i|Çe
halinde
İlçed

l2,I0J Ön inceleme_ görev yazıları ve onayları, 4483 sayılı Memurlar
ve Diğer Kamu
Görevlilerinin yargılanması Hakkında kanuna görev verilln
kararlar.
l2,1L) UYgulaması Kaymakam onayrnı gerektiren disiplin ceza teklifleri.
12,12,) Atama ve Yer değiŞtirme teklifleri, geçici görevlendirmelerle
ilgili onaylar.
12.13.) Adaylık kaldırma teklifl eri.
12,14,) Görevden uzaklaŞtırma, göreve iade,
çekilme ve çekilmiş sayılma onayları.

12,15,) 2559 saYılı Polis Vazife ve Salöhiyet Kanununa göre
tesis edilen açma ve kapatma
işlemleri ile ilgili yazı|ar ve onaylar.
|2.16.) 309l sayılı Kanuna göre verilen kararlar.
12,17,) Afet anında faaliYete geçecek komitelerin teşekkültine
ve çalışmalar ile ilgili
proğramlann yapılmasına ilişkin onaylar.
12,18,) İlÇe İdare Şube BaŞkanlannrn izin istekleri ile personel
mazeret izin onayları.
12.19.) Protokol ve sözleşmelere ait onaylar.
12,20) İl İÇi ve İl dıŞı ambulans görevlendirme onaylarına
ilişkin yetkinin en yakın sağlık
teşkilatı amirine devredilme onayı,
l2,2l,) 5393 saYılı BelediYe Kanununa göre mahalle kurulması ile
ilgili Belediye Meclis
Kararlarının onaylanması,
12.22.)
1
sokak, park, tesis
.İİlİ,lİ;Şİİ,?
ilişkin Belediye
8
12,23,) 5393 SaYılı BelediYe Kanununun 9. maddesi gereği
mahalle kurulması, kaldırılması,
birleŞtirilmesi, adları ile sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi_kİarıİ,
içı" vıiıig" gtı.tış bildirme,
|2,24,) Kanun, Ttlztlk ve Yönetmeliklerin bizzat Kaymakam
tarafindan imzalanmasını
emrettiği diğer onaylar.

5393

ve

Mec

yi

7/l0

Kulu Kaymakamlığı İmza Yetkileri Yönergesi

l

3
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) A ş ağı d aki y azı|ar

ı imzalaırıay

a Y azı İ ş l eri Müdürü yetkil idir.
layacak şekilde müracaat kabulü ve mevzuattabizzat
lemlerin tesisi ile ilgili yazılar, soruşturma ve
şikayet

13.2.) Yeni bir hak ve yüktlmlülük doğurmayan, Kaymakamın takdirini gerektirmeyen
ve
direktif niteliği taşımay an y azılar .
l3.3.) Bir dosYanın tamamlanması, bir işlemin sonuçlandırılması ile ilgili belge
veya bilgi
istemine dair yazı|ar.
|3,4.) Üst makamlar veYa Kaymakamlıkça kabul edilmiş veya onaylanmış
kararların işleme
konulmasına dair y azı|ar .
l3.5.) Adli ve idari Yargı mercilerinden gelen yazılardanbilirkişi taleplerine
ilişkin olan
yazı|ar.

yazılar.

13'6')
|3-7.)
13,8,)

ların istenmesine ilişki nyazılar,
ilişkin yazı|ar.
min sonuçlandırılması iİin belge ve bilgi istenilen

l3.9.) Askerlik Şubesinden gelen karar tekliflerinin İdare Kuruluna havalesi,
13.10.) İdare Kurulunca alınan askerlik para cezası kararlarının ilgili birimlere
havalesi,
l3,1l.) 6502 SaYılı Kanun kapsamında Ttiketici Hakem Heyeti ııJiıglıı dilekçelerin
havalesi

ve yazılrar,
13.12.) SosYal YardımlaŞma ve Dayanışma Vakfina verilen başvuru ve
diğer dilekçelerin
havalesi,
l 3. l 3.) Bakım Belgelerinin imzalanması,
l 3. 1 4.) Kaymakamlığa ait belgelerin fotokopilerinin onaylanması,
13.15.) Muhtarlara, muhtar olduklarına dair verilen yazı|-ar,
l3.16.) Apostille tasdikleri. (Kaymakamm onayna İabi olanlar hariç)
13.|7.) Yıırt dıŞından emekli vatandaşlarm yaşam belgelerinin oruyİ'ur111u.r.
13,18.) Öğrencilerin kredi, yurt, burs tuşru- formları, rutin taleplere
ilişkin dilekçelerin
havalesi.
13.19.) Bizzat KaYmakamın görmesini gerektirmeyen her türlü evrak
ve dilekçeler.

l4.1) Herhangi bir şikayeti içermeyen rutin dilekçelerin havalesi,
l4,2) Dairelerin, kendi aralarında olan rutin yazışmalar ile hesap, bilgi bildirimi
mahiyetinde
olup, emir matıiyetinde olmayan mutad ve sonuç doğurmayan yazılar.
|4,3,) İzinler ve İlÇe iÇi resmi taşıtların görevlendirilmesi işlemleri (mazeretizinleri
hariç)
I4,4,) Tilm sağlık Personelinin (Devlet Hastanesi personeli hariç) izin
ve rapor nedeniyle
görevden aYrılma ve başlama yazıları İlçe Sağlık Müdüriı tarafındar
imzalanacaktır.
l4,5,) Silah TaŞıma veYa Bulundurma Rüsatlarına sahip kişilerin yıllık mermi satın
alma
belgelerinin onaY Yetkisi kendi görev alanında Kaymakam adına ilçe'E;;rJMüdürüne,
yine aynı
lonuda kendi görev alanında Kaymakam adına İlğe Jandarma Komutanına onay yetkisi verilmiştir.
6136 saYılı Kanuna göre taŞıma veya bulundurma ruhsatına sahip
vatandaşlarımızın yılhk mermi
taleP dilekÇeleri (miiracaat sahibinin ikamet adresine göre) doğ a*
iıç" B-niyet Mtıdürlüğünce
veYa IlÇe Jandarma Komutanlığınca kabul edilecek, ailelçelJr ilçe Bm"ivet
ıııiıatırtı ,.yi iiç.
Jandarma komutanr tarafindan kaymakam adına imzaıanacaktır.
14,6,) İlÇe KaYmakamınrn görmesini gerektirmeyen teknik konularla
_
ilgili ve ilçe Tarım ve
Orman Müdi.lrlüğüniin rutin iŞlerinden sayı|arıyazışmalar, (il tarım
o-*
Ülatııtıgü ve ilçedeki
"" iG İ;r- ve
diğer kuruluŞlarla ilgili) ikinci bir talimata kadar Kaymakam adına
orman Müdürü
tarafından imzalanacaktır.
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Müfttılüğtıntın
ikinci bir talim
14.S.) İlçe

Malmüdtirlüğtlntin
ilgili) ikinci 6i,
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gerektirmeyen teknik konularla ilgili ve ilçe
İiı l,ıtıtuıtığü ve irÜ.tİ aiğer kuruluşlarla ilgili)
ftüsü tarafindan imzalanacaktır.

ilçe
Şlarla

g
say
ılçe

ın

eknik konularla ilgili ve İlçe Sağlık
diğer kuruluşlarla ilgili) ikinci bir
imzalanacaktır.

onularla ilgili ve İlçe Emniyet
kuruluşlarla ilgili) ikinci bir
lanacaktır.
çerçevesinde sevk ve tedavilerinin
iyet Müdtirlüğtine, İlçe Jandarma
ılacak yazışmalar Kaymakam adına

Adli

l4,|2,)
makamlardan
zor|a_ götünilme kararlarına üzerine yapılan
Şele1
görevlendirmeleri, ikinci bir emre kadar İlçe
Emniyet MtıZtırtı tarafından imzalanacaktır.
14,13,) Kulu_CumhuriYet BaŞsavcılığından gelen
hüktimlü sevkleri, akıl hastası sevkleri,
hakkında zorla getirilme kararı
çıkartİıan tanİk ve ştıİır.İİ konumundati şarıısıarın sevkleri,
şüpheli
öltimlerde cesetlerin adli tıp kurumuna gönderilmesİ
Ağır Ceza Mahkemelerinden gelen hakkında zorla getirilme
kararı çıkartılan tanık ve şüpheli
kişilerin sevkleri,
kulu Belediyesinden gelen akıl hastalarınrn sevkleri,
kulu İlçe sağlık Müdtırlüğünden gelen akıl hastaları sevkleri
ve hastanelere sevki işlemleri,
yabancıların seyahat izinleri
ve İl G_cıç_ İdaresine gönderilmelerine ilişkin yazılar ikinci
bir
emre kadar KaYmakam adına İlçe Emniyet MUİtlrtı
tarafinİan imza|anacaktır.
l4.1
8erektİrmeyen iş ve işlemlere ait
sözlü bilgi verilmesi kaydıyla)

yazışmalar,
Kaymakam

rr.

14,15,) Doktorların izin dönüŞü göreve başlama yazıları
ikinci bir emre kadar Kaymakam
adına İlÇe Sağlık Müdürii tarafından imzalanacaktır. pevıet
Hastanesi doktorları hariç)
14,16,) İl merkezine Çeşitli sebeplerle rütbelilerin
haricinde polis memuru ve diğer personelin
görevlendirme onayları,

Rütbeli personel haricindeki diğer personelin göreve başlama
ve ilişik kesme (ayrılma)

yazı|arı,

Önem ve özellik taŞımaYan, Kaymakamın görmesini gerektirmeyen
ilçe içi ve ilçe dışı rutin
YazıŞmalar, KaYmakam adına İlçe Emnİyet Müdiırİ tararınaan i.ruı-u.uktrr.'
|4,17,) İlÇe Sağlık Müdürlüğtınde görevli doktorların
dışındaki (Devlet Hastanesi doktorları
hariç) diğer tüm personelin göreve başlama ve görevden
ayrılma yazılatı,
Önem ve özellik taŞımaYan, Kaymakamın görmesİni gerektirmeyen,
ilçe içi ve ilçe dışı rutin
YazıŞmalar KaYmakam adına İlçe Sağlık Müdtırii Ğafından imzalanacaktır.
14,18,) Şube müdüni, okul müdtirü ve okul müdtir
yardrmcısı dışında diğer personelin göreve
başlama ve görevden ayrılma yazı|arı,
Önem ve özellik taŞımaYan, Kaymakamın görmesini gerektirmeyen,
-lgitlm
ilçe içi ve ilçe dışı rutin
YazıŞmalar KaYmakam adına İlçe Milli
lrıtıjtırtı tararrroun imzalanacaktır.
14,19J Önem ve özellik taŞrmaYan, Kaymakamın
görmesini gerektirmeyen, ilçe içi ve ilçe
dıŞı rutin YazıŞmalar, aynı mahiyetteki ttım dilekçe
ve evrak havaleleri Kaymakam adına ilçe yazı
Işleri Müdürü tarafından imzalanacaktır.
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15,1,) Kendisine Yetki devredilen, bu yetkiyi devredemez.
Yetki devralanın sorumluluğu
kendisine aittir.
İmza Yetkilerinin devrinde Kaymakamın her konuda
havale, imzaveonay yetkisi saklıdır.
16-

ONAYLAR

:

16,1,) OnaYlarda sadece "OLUR" tabiri kullanılacaktır.
bırakılması na özen gösterilecektir.
rz_

niĞnn HÜrÜıvrr,nn

l7.1)
Yazışmalarda
l7.2.)
devirleri, Kay

boşluğun

:

O
e
ı
n

rg_yÜnÜRlÜr

imza yeri için gerekli

Gazetede yayımlanan Resmi
re yapılacaktır.
5revlilerinin yapacakları yetki

:

l8,1) 04/10l20I0 tarih ve 1352 saYılı Kulu Kaymakamlığını
n"imzayetkileri yönergesi,, ile
kurumlar tarafindan alınan yetki devri onaylan ytırtırltıkten
kaldıİılmıştır.
l6.2) Bu Yönerge l5ll0l20l8 tarihinde yürtirlüğe girer,
16,3) İŞbu İmza

Yetkileri Yönergesi htiktimlerini Kulu Kaymakamı ytirütür.
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