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ninirvci noluu

GENEL ESASLAR

I- AMAC

Bu ydnergenin genel amacy Zile ilgesinde Kaymakam adrna rmzaya:retkili makamlarr
belirlemek, verilen yetkileri belli ilke ve usullere baglamak, alt kademelere yetki tanryarak
sorurnlrlluk duygusunu geligtirmek, tist makamlara <jnemli konularda daha sa[1k1 kararlar
alabilmeleri iqin zaman kazandtrmak, hizmetlerde siirat ve verimlilifi artrrrrLaktrr. I]u amagla
aynca;

l. ''Kaymakam Adrna" imzaya yetkili gdrevlileri belirlernek.

2. Verilen yetkileri belli ilkelere ba[lamak,

3. Hizmeti ve ig akr;rnr hrzlancjrrmak,

4. Krrtasiyecilifii asgari dtizeye indirmek, hizmette verimlilifii ve etkinli[i artrrmak,

. 5: Ust dtizey ycineticiler e zaman kazandrarak, onlarr iglemlerin ayrrntrlarrna inmekten
kufiarmak, dtigtinme, politika belirleme ve onemli konularda daha sa[hkh karar almak igin
zaman kazandtrmak, gahqmalannr ilge yonetiminin daha iyi drgtitlenriesine. planlanmasrna,
koordine edilmesine ve denetlenmesine yoneltmek, unu ,orrnLrda daha i1,i <iegerlendirme
yapabilmelerine irnk6n sa[lamak,

6' Kendilerine yetki devredilenlerin; sorumluluk ve ozgtiven duygulannr giiglendirerek
iEierine daha stkt ve istekle sartlmalarrnr ozendirmek, btirokratil- igleml:ri krsaltarak
hizmetlerde stirat ve verimlili[i artrrmak,

7' Halka ve ig sahiplerine kolayhk sa$ayarak Ydnetime duyulan gtiven ve saygrnllr
artrrmak. giiqIe.dirrnek. geIiqtir,rek ve yayg,rlagtrrmaktrr.

II- KAPSAM

Bu yonerge 5442 sayrh il idaresi Kanunu ve di[er ilgili mevzuat htiktimleri
gergevesinde Kaymakamhfia bafih olarak hizmet yiirtitrnekte oian ttim dairs, rntidtirltik, kamu
kurum ve kuruluglartntn ylirtitecekleri ig ve iglernlerde ve yapacaklan resrni yazrgmalarda
imza yetkisinin kullanrlmasrna dair usul ve esaslarr kapsar.

ITI- YASAL DAYANAK

Bu ydnerge; 3152 sayrh igiqleri Bakanhfir Yiiksek Disiplin Kurulu ile.U yatrnrn ve

I]Y:r.,1:ii]re iligkin_ Bazr Diizenlemeler Hakkrnda Kanun 34 ve 35. maddeleri ile 5442 sayir
Il Idaresi Kanunun 5 ve 9. maddelerine dayanrlarak haz-rrlanmrgtrr. yasal clayanak.lar;

l. 5442 sayrh il idaresi Kanunu,
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r.. . 2. 3152 sayrh igigleri Bakanhfir Yriksek Disiplin Kurulu ile il Yatrnrn r, e Flizmetlerine
Iligkin Bazr Dtizenlemeler Hakkrnda Kanun,

3.3071 sayrh Dilekge Hakkrnrn Kullanrlmasrna Dair Kanun,

4.4982 sayrlr Bilgi Edinme Flakkr Kanunu,

5. 5302 sayrlr il Ozel idaresi Kanunu.

6- 3046 sayrlr Bakanlrklann Kurulug ve Gcirev Esaslaq Hakkrnda Kanun,

7. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara iliqkirr ycjnetmelik,

8. Valilik ve Kaymakamhk Birimleri, Tegkilat Gorev ve Qahgma Yonetrneli$i,

9. Resrni Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda yonetmelik.

10. Tokat valilifi 15.12.2014 tarihli imza yetkileri yrinergesi.

IV-TANIMLAR

Bu yonergede yer alan deyimlerden:

. Yiinerge: Zile Kaymakarnh[r iniza yetkileri yonergesini,

. Kaymakamhk: Z.ile Kayrrakamhfirnr,

. Kaymakam: Zile Kaymakamrnr

' ilge Miidiirii veya Kurum Amiri: Bakanhklann veya miistakil gerLel mi.icltirliiklerin
ilge yonetin"ri iginde yer alan Ust gdrevlilerini, mr-idtir, bagkan veya r-ist yetkililerini,

V - YETKiLiLER

Zile Kaymakarnh[r adrna imza yetkisine sahip gorevliler;

l. Kaymakant,

2. Kurum/Birini Aniirleri.

irixci sdruN{
iwzd^ YETKisiNiN KuLLaNILMASINDA iLKE, usul- vE soItuMLuLtrKL.A.RI

I. iLKELER VE USLILLER

1. Btittin yaztqmalar Ilesmi Yazrqmalarda Uygulanacak Esas ve U'suller Hakkrnda
Yonetmelige uygun olarak yaprlrr.

2. Imza yetkisinin devrinde Kayrnakam her konuda havale, itnza ve onay yetkisi
sakhdrr. Kaymakam gerek gordtifiiinde devretti[i yetkileri her zaman kullanabilir.

3. imza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve dofiru olarak kullanrlmasr esastrr.

4. Her kadenle, sorumlulu[u derecesinde bilmek durumunda oldulu konular tizerile
aydrnlatrlrr. Yetkisi derecesinde "Bilme Hakkr"m kullanrr. Bu amagla;

Kayrnakai'n ilgenin tiimti ile ilgili, ilge kurum amirleri kendi kurumlarr ile l<endilerine
verilen gdrevlerle ilgili konularda bilme hakkrnr k

,y'-t1*
G izl i kon ular, sadece b i lmesi gerekenl er6$tlm9.qi, ggfe$\ i kadan ile a.grklanrr.
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5' Yetki kullanrmrnda azamr dikkat ve hassasiyetin gosterilmesi esastrr. Devredilen
yetkiler sorumluluk anlayrgt igerisinde, yerinde, zananinda ve dogru olarak kullanrlrr. yetki
devredilen her yetkili, kendi i.istlerinin bilmesi gereken konulan takdir edip iistiLne bildirmekle
yriktimltidiir. ir,za yetkilerini kullanrrken yazrgmalarda ve evrak havalelerinde ..Kavmakam

a." ibaresi kullanrlrr.

6. Kurum amirleri, kurululartndan grkan blitrin yaziardan sorumludur.

7. Yetkilinin izin. hastalrk. gorev gibi nedenlerle gorevi bagrnda buluLnnradrfir hallerc]e
vekili imza yetkisini ktrllanrr. Daha sonra yaprlan ig ve iqlemlerle iigili olarah vekil tarahndan
asrl yetkilisine bilgi verilir.

8. Kendisine yetki devredilen bu yetkiyi Kaymakamrn onayl olmadrkger bir baqkasrna
devredemez. Ancak, kendilerine verilen yetkilerden uygun gcirdiikieri Kaymakamrn onayr ile
astlanna devredilebilir. Bu durumda, onayrn bir 6rne[i ilge yazt igleri Miidiirlti[tine
gcinderilir.

9. Kaymakamtn izin, hastahk, gorev gibi nedenlerle gorevde bulurLmadrfir hallerde,
6nem arz eden hususlar ve List makamlar tarafrnd an yazimrq takibi gereken lrazrlar igin
gcireve dontigi.inde Kaymakama bilgi verilir.

10. Kaymakam tarafrndan bu ydnerge ile devredilen imza yetkileri kullanrhrkenimza
yetkiirsinin adrnrn altrna "Kaymakam a." ibaresi yaziacaktu. Ancak imza5,a yetkili krhnan
birim amirleri tarafindan. alt kademelere devredilen imza yetkileri kullanrl,if..,i :-fiul rr;k;
a. " ibaresi vazrlmayacaktrr.

11. Personel atalnalarr ile Kaymakarnhk gdrtig ve takdirini gerektiren konulardaki
yanlar, Kaymakamtn onceden goruigi.i ve talimatr ahnarak hazrrlanrr ve Kay:makam imzasrna
sunulur.

12, I-let ttirlti yazrnrn dayanafr olan mevzllatln agrkqa belirtilmesi e,sastrr. Hukuksal
davanaEr bulunmayan higbir yazr ve onay hazrrlanmayacaktrr. Bu prensibe ur/gun olmayan
y aztlar i I gil i lerince imzalanmayacaktrr.

13. idarenin gozetim ve denetim alanrna giren konulara ait ihbar, qiliayet ve icrai
nitelikteki dilekqelerin Kayr-nakamh[a verilniesi esastrr. Bunlarrn drgrnda-birim amirleri,
kendi g6rev alanlart ile ilgili olan dilekgeleri dofirudan dofruya taUut etrne1,e, kaydrnr
yaparak konuyu incelemeye ve gere[ini yerine getirmeye yetkilidirler.

14. Kendisine baqvurulan birim amirleri konunun incelenmesini ve r;oz:timtinti kencli
yetkisi drgrr-rda gdrtirse, dilekge Kaymakamhk Makamrna sunulacak ve direkriflerine g6re
gere[i yaprlacaktrr.

15. Resrni yazrqmalarda yazryr l.razrrlayandan baqlayarak, imza makantrna kadar blittin
ara kademelerdeki gorevlilerin paraftntn ahnmasr esastrr. Higbir kurum K.ymakanrlgrn
aksine bir izni olrradrkga parafian ntuaf olmayacaktrr.

16. Resnli yanlar varsa ekleriyle birlikte, evveliyatr olanlar veya incelemel,i
gerektirenler ise dosyasryla birlikte imzaya sunulur.

17. Resmi yazilrann ilgili oldugu kurumlarda hazrlanmasr ve oradan yayrmlanmasr
esastlr. Ancak acele ve gerekli gdrtildLifti hallerde Yazr iglc.ri Miidrirltifi[n<le hazrrlanan
yazrlann bir cirnefli bilgi igin ilgili mtidiirltifie gonderilir.

18. Bilgi vermeyi ve agrklama yapmayr gerektiren yazrlard,an Kaymakamrn
imzalayacalt yazrlar, onemine gttl: bizzat.,krtfffi*arqirleri veya konuyu billn yetkili
gorevlilerce imzaya sunulur. Onemli konufa(Sifgi v61i{Uq.n asia rutin evr.rk arasrnda
gonderilemez. l l*i]r.".,*,.'i
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19. Kaymakamtn imzalayacafir difer yaziar ilgili sekreterlifie imza llartonu igerisinde
teslim edilir. imzalandrktan sonra aynr yerden geri ahnrr.

20. Higbir kurum difier kurumun alanrna giren, ona gdrev yiikleyen konularda ilgili
kuruma bilgi vern-reden yazr ve onay hazrclayamaz.

21. Kaymakam tarafrndan havale edilen yaztlarda veya dilekgelerdt: "Makama Arz"
ibaresi bulundugu takdirde, ilgili kurum amiri tarafrndan derhal Makama bilg,i verilir.

22. Resmi yaztyr paral'eden ve irnzalayan her derecedeki sorumlu bu yazrnrn y,asalara,
hizmet gereklerine, Resmi YazrEmalarda Uygulanacak Esas ve Ursuller Hakkrnda
Yonetnrelikteki qeki l qartlanna uygunlufir-uru sa[lamaktan sorumludur.

23. Herharrgi bir imza yetkisi devrinin yeniden dtizenlenmesi ancak
de[iqikl ik yapr lmasr ile nri.imktindiir.

24. Yetki devrinin yasal olarak mtirnktin olmadr[r veya yasalarn bizznt ilgili amirin
imzalamasrnr emrettifi yazt ve onaylarda imza yetkisi devri yaptlamaz.

25. ilgede kurulugu bulunmayan bakarrhk ve balrmsr z genel mtidtirliil<lerin igleri, ilgili
bakanhklann iqlemlerini ytiriiten Yazr iqleri Miidiirltigii ve/veya Kaymakarnca takdir edilen
Kurumca tarafrndan yUnittiltir.

26. Basrnda qtkan ihbar pikAyet ve talepler; ilgili kurum amirlerince herhangi bir ernir
beklemeksizin dofrudan do[ruya Kaymakama sunulacaktrr. Basrna verilecek cevabin gekli ve
igerigi Kaymakarn tarafindan takdir edilecektir. Basrna verilecek cevabrn qekli ve igerifii
Kaymakam tarafindan takdir edilecektir. Basrna bilgi verme bizzat Kaymrekam veya yetki
verdi[i takdirde birim arniri taraflndan yaprlrr.

27.Ifer kurunt. koruyucu giivenlik esaslanna hassasiyetle riayet eder,ek personel. bina
ve belge giivenligini saflar.

28. Btittin kantu kurum ve kuruluglan. personel ahmrna iliEkin iElemlerden oncelikle
Makarnr haberdar eder.

29. Kayntakamtn emri ve/veya onayl ile yaprlan veya Kaymakamrn bizzat bagkanr
oldugu, sekretaryast Yazr iEteri Mrldtir[i[iince yaprhnayan toplantrlara iligkin karar, tutanak
veya bilgi notlartntn birer sureti bilgi amacryla en geg 7 giin iginde Kaymakamhk Makamrna
g6nderilecektir.

II-SORUMLULUKLAR

Br"r ydnerge ile verilen yetkilerin tam ve dofiru olarak kulleurr]masrndan
uyguiamanrn yonergeye r-rygunlu[unun denetiminden Kaymakam ve kurunr an-rirleri
kendilerine teslim edilen evrak ve yazrlann muhafazasrndan ilgili gorevliler s,orlrmludur.

Bu nedenle;

1. Kurr:l-u atnirlcri. kurumlarrnda iqlem goren ve grkan tr-im yazrlar ile kurumlarrnca
yaprlan tiint i; r,e i$lentlerden sorumludr,rr.

2. Evrak r,'e belgelerde paraf ve imzasr bulunan her kademedeki memur ve amirler.
attrklarr paraf ve imzadan mligtereken ve mtiteselsilen sorumludur.

3. Yazryr paraf eden ve intzalayan her derecedeki gorevliler bu )razrntn yasarara,

bu ydnergede

ve
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4. Birirn amirleri, birimlerinde iglem gdren ve grkan tiim yazrlar ile ne suretle olursa
olsun iqlemsiz evrak brrakrlmamaslndan, gortige sunulmasr gerekenlerin bekletilmeclen
g6nderilmesinden ve Kurumlarlnca yaprlan ttim ig ve iqlemlerden sorumludur:.

5. Birimlerine intikal eden resmi ya^ ye belgelerin muhafazasr ve korunmasr ile tabi
oldugu prosediiri.in ikmaline iliqkin tedbirlerin ahnmasrndan birim am.irleri yetkili ve
sorurnludur

6. Tekit yazrlart. yonetimde aksakhfrn bir gostergesidir. Tekide meydan verilen
kurttmlarda kurum miidiirleri ile birlikte ilgili gorevliler ortaklaga sorumlu tululur.

7. Yetkilinin bulunmadr[r veya izinli oldufu durumlarda; vekili konumundaki gorevli"
imza yetkisini kltllantr, yaprlan ig ve iqlemleri bilahare asrl yetki sahibine iletir. Br.r
durumlarda imzayr atan gorevli, konu ile ilgili sorumlulufiu da tistlenmig olur.

8. Kaymakat.n imzastna sunulmak tizere sekreterlife teslim edilen errraklardan teslim
alan gorevli sorumludur.

f. il Birim/Kurum amirleri veya denetim ve inceleme yapmak tizerr: €lcjrer,,lendirilen
komisyonlar, ilgede yapacaklarr gahgmalarla ilgili olarak, ilgeye geldiiilerinde ilgili
BirirniKurum amirleri birlikte mutlaka Kayn,akama bilgi verirler.

10. Kurur-t.t/birini amirleri mesai saatleri iginde gdrevle ilgili olmayein bir konuda
yerlerinden aynlmalan ya da tatil giinlerinde il drqrna qrkmalarr gerekti[inde, bu durumu
uygun iletigim araglan ile Kaymakama bildirirler.

III- UYGULAMA ESASLARI

A- Baqvurular

l. Vatandaq;lartmtz. Anavasamrznt J4. Maddesi ve 3071 sayrh ''D,ilekge Hakkrnrn
Kullanrlmasrna Dair Kanun" ve "Bilgi Edinrne Kanunu" Llyannca, ken,Jileri ya da kamu ile
ilgili dilek ve qikayetleri hakkrnda yetkili makamlara bagvurma hakkrnar sahiptirler. Ilu
nedenle" vatandaqlartmlznl ttim dilek, istek ve gikayetlerine "Kaymakamhk l\4akamr,, tiim
birimieriyle (Web ofiamr dahil) dair-na agrktrr.

2. Demokratik ve geffaf yonetimin gerefii olan eqitlik, tarafsrzhk ve agrkhk ilkelerine
Lrygun oiarak kigilerin bilgi edinme hakkrnr kullanmalanna iligkin esas ve usulle:ri dtizenleyen
4982 sayrh Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasrna iligkin Esas ve Usulle:r Hakkrndaki
Yonetmelifie gore yaprlacak bagvurular, ilgili kamu kurum r,e kuruluglarr ile ]<amu kurumu
niteligindeki meslek kuruluglannca kabul edilir ve cevaplar Kayrnakam imzasr ile verilir.

3. Vatandaglartmtztn dofirudan ilgili kuruma dilekgeyle mtiracaatlarr halinde birim
amiri kendi giirev alanlart iginde olmasr koguluyla. baqvuruvu kabul ederetri dilekgeyi ilgili
birir-r-re havale etmeye, konuyu incelemeye ve iqlem sonucunu veya talep edilen t,ususu dilefge
sahiplerine yazit olarak bildirmeye yetkilidirler. Bunlar drgrnda kalan konular ya <la qikayet
ve sorLl$turma istemlerine iligkin dilekgeler Kaymakam tarafindan havale ediler:ektir. Ancak.
baql'ttrulan birint arniri. konunun kendi yetkisi drgurda oldugu veya tist makama arzr gerektigi
kanaatine vartrsa. dilekgeyi Kaymakan-ra sunarak, verilecek talimata gore gerefini yapar.

4. Kayntakanr ve Kayrnakamrn imza yetkisi verdifi difier gore','liler taraflndan
imzalantp gdnderilecek tr.im yaziarda; 02.02.2015 tarih ve 29255 sayrh Resrni Gazete"cle
yayrmlanan "Resmi Yaztqmalarda Uygulanacak Esqs*-.ye L-lsuller Hakkrn,Ja Ydnetmelik"
htikrirnlerine uyulacaktrr. 
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5' Birim amirleri teknik konularda basrna bilgi verebileceklerdir, f]unun drqrnda.kamtroyunu bilgilendirmek ve aydrnlatma amacryla yurrive gdrsel basrna haber, y.azl, yorum,agtklama, duyuru verme TV ve gcirsel yaytn, rrauer ve programlanna katrlmzr durumlanndabirim amirleri ve diger gorevliler 6nceden kaymaka* oruy, alacaklardrr.
6' Medyada- yer alan gikayet, yazt, agrklamalar, haber ve programlar ilgili birim amiritarafindan herhangi bir emir beklemeksizin do[rudan dikkatle incelenecek \,,e sonucu en krsazamanda Kaymakama sunulacak ve ahnacak talimata g6re iqlem yaprlacaktrr.

7 ' Kayrnakamhk Makamr daima bagvurulara agrktrr. Ka.ynrakaml[rmrza
baEvurr'rlartnda mutat iElemlere iligkin hizmetlerin akrgr ve vatandaqla.n hLangi gerekge ileoiursa clsun higoir gekilde bekletilmemesi esastrr.

B- Gelen Yazrlar - Evrak Havalesi

l' "qoK Glzr-r'. "Ki$iYE OLEL" yaziar ve gifreler yazr igleri Miidrirui taraflndanteslim altnarak. agrlmadan bizzat Makama arz edilerek havaleyi takilben yazr igleriMtidtirltigii Evrak Btirosunda kayda alrnacaktrr.

2' Kaymaku-l]f Makamrna gelen "GiZLi" yaziar Yazr igleri Mtidiirti tarafrndan,diger brittin yazilar Yazr iqleri vttiatirttigti Evrak Biirosunda agrlacaktrr. ilgiii ;;;;tarafindan yaziar havale edilece[i birimden sorumlu yazr igleri HaraJ.iigu,e sunulacak,yaz]dar]m havaleden sonra kayda altnmastntn aldrndan ilgili birime ulagtrrrlmarir sagtanacaktrr.
3' Kaynlakarnlrfia gelen yazrlar Yazr iqleri Mildtirti tarafindan gortildtikten sonraKayn-rakamrn gcirmesi gerekenler ve adli n'rakamlardan gelen yaziar iizzat Kaymakamatakdim edilir' Ahnan talimata gdre hareket edilerek, evrak havaiesinden sonrur ilgili birimegonderilir ve izlenerek sonucundan bilgi veriler.

4' Birim amirleri kendilerine gelen ve Kaymakamrn havalesini tragrmayan evrakarasrnda, kendi takdirlerine gore Kaymakamrn gcirmesini gerekli urrjut-iur, .r.ut. hakkr,daderhal Maka,a bilgi'erecekler'e taii.ratla,,r alacaklardrr.

C- Giden Yazrlar

l' Yanlar yaz,yt hazrrlayan gorevliden baglayarak afama slrasrna gore imzalanacak.
Makama kadar olan ara kademeyi kapsayacak qet<ilae srralr Amirlerce 

"paraf 
edilecektir.

Paraf'e eden gorevli. yazrnrn gekil ve iger:igini de kontrol edecektir,
2'Yanlat ekleri ve varsa oncesine ait dosyasr ile birlikte imzayasunula.caktrr.
3' Birim ar"nirinin paraf ya da imza tarihinden itibaren yaziar en geq ertesi ig griniiKaymakamlr$a imzaya sunulacaktrr.

4' onaylarda; "Uygundut". "Muvafiktrk gibi degiqik ifadeler yerine, inrza yeri iginyeterli agrkhk br.akrlarak "oLUR" ibaresi kulla,rLcakt,.I 
'

D-'['oplantrlar

l. Mevzuat geregi bapkanlrk devrinin miimkr_in
Ka-r'ntakant BaqkanI rgrnda loplanrr.

olmadr[r kurul ve liontisyonlar,

en rist yetkilisi katrlrr.
2. Kaymakamrn bagkanhk ettifii

\(|--



3. Kaymakamhk Makamrnda birirn amirlerinin katrhmr ile yaprlan toplantrlarda
toplanttntn sekretarva hizntetlerini ytirtiten kurum amiri ve/veya gorevlendirilecek bir
personel tarallndan notlar alrnrr. ilgili kurum amiri tarafindan takip edilir.

4. Kurunr amirleri bagkanhk ettikleri toplantrlarda ahnan kar:arlarclan dnemli
gcirdtikleri konularla ilgili Makama bilgi verirler.

5. Toplantrlara birini amirlerinin hazrrhkh ve giindem hakkrnr1a b.ilgL sahibi olarak
katrlmalan esastrr.

7. Kuruluqlarrn dtizenleyecekleri toplantr, agrhq, panel rv,s. etkinliklerde
koordinasyonurn saplanmasl amacrvla en az bir hafta onceden mutlaka l.al,rnakama bilgi
verilir.

8. Kayn'rakamr ilgilendiren konularda, kurum amirleri toplantr ve program bilgileri
sekreteilige kaycir yaptrrtltr, sekterlikge Kaymakama gtinltik program ekinde sululur.

UqUNcu norUu
iwzd, vE oNAy irp irciri yprxirpn

I- KAYMAKAMIN iTUZALAYACACI YAZILAR
1. Vali imzasryla gelen yazrlara verilecek cevaplar ile Valilifie sunulan Kaymakamlk

gririlq ve tekliflerini igeren yazrlar,

2. "Kaymakam adtna" veya "kiEiye ozel" yazrlara verilecek cevabi nit3lil(teki yaziar,
3. Kayr-nakan-rlrkga yayrmlanacak genel nitelikli direktif ve genelgeler.

4. Birim amirlerine taltif, tenkit veya ceza maksadr ile yazrlanyaztlar,

5. Qok gi'zli, gizli, gifreli ve kigiye ozel ibareli yazrlar,

6. Kamu gorevlileri hakkrnda miifettig ya da sorugturmacr talebi yazian,
7. Kamu personeli hakkrnda on inceleme ve disiplin sorugturmasr agrl.masrna iliEkin

yaztlar.

8. Baqa, Belgesi. Ustr-ir-r Baqan Belgesi. Odtil verme ile ilgili yazlar,
9.5442 sayrh Kanun geregince. memurlann ilge igerisinde gegici S5orevlendirme

onaylarr ile Valilik Makarnrna yaprlan teklif yazrlan,

10.442 sayrh Kdy Kanunu geregince; ntifusu
esaslarr belirleyen yaziar,

150'nin altrna inen koylerdr: uygulanacak

11.Yeni bir hak ve yriktimltiltik do[uran, Kaymakamhlrn takdirini ger,:ktiren ve bir
direktif nitelifi taqryan yaziar.

12. Herhangi bir konunun incelenmesi veya sorugturulmasr igin tist makamlardan
mrifettig talebine il i gkin y anlar 

"

13. Kaymakamtnbtzzat imzalamayl uygun gcirdrifiti diper yanlar.
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2. Kanun, Ttiztik ve yonetmeliklerin dngdrdiigii, bizzat Kaymakram tarafrndanonaylanmasr gereken iglem ve kararlar.

3. Birim amirlerinin il drqrna ve
gorevlendirme onaylan.

diger ilgelere yaprlacak aragh ve arilgsrz her tiirlti

4' Atamaya yetkili amir srfatryla, kamu kurum ve kuruluglarrnda gahqan personelinatama, yer de[i$tirme, gegici gcirevlendirme, gorevden gekilmiq sayrlmu, irtiru ve g6reveyeniden baglama iglemlerine iligkin onaylar, 
v l

5' Kaymakamhgrn emri altrndaki memurlarrn ilge igerisindeki gegici gorevlendirme
onaylan,

6' ilgedeki btitiin memurlartn 6dtillendirm e ve cezalandrrma onaylarr,
7' ilqedeki kamu gdrevlileri hakkrndaki her tiirlti inceleme, sorugturma. onaylan,
8' 657 saytlt Kanunun 137 ve 145. Maddelerinde yer alan Kan:Lu gorevlileriningcirevden uzaklagtrrrlmalartna ve gcireve iade edilmelerine iligkin onayliar ile gdrevdenuzaklaqtrrmalann uzatrlmasr onaylari,

9' Birinr amirlerinirl her tiirlri izin onaylan (yrlhk, mazeret, sa$lrk, a;rlrl<srz izinlerineiligkin onaylar),

l0' 657 sayrh Kanun'un 104/c maddesi uyannca verilecek mazeret izn.i olaylarr,
ll. 4483 sayrh Kanun gere[ince yaprlacak on inceleme onaylarr,
12' 3091sayrh Kanunun uygulanmasl ile ilgili ig ve iqlemler ile bu kanurra g6re alnankararlar,

inergesi

II. KAYN{AKAM TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZII,AR
1' Kanun, ttiziik, yonetmelik geregi onay yetkisi devredilemeyen ve l>iz:zatKaymakam

tarafindan onaylanmasr gereken iqlem ve kararlar.

13. 5393 sayrh Belediye Kanunu, 5355
gerefiince ilgili Meclis kararlanna iligkin onaylar,

14' 2911 sayrh Toplantr ve Gosteri Ytirtiytigleri Kanunu, 2820 sayrlL Siyasi partiler
Kanunu, 2821 sayrh Sendikalar Kanunu ve 5253 sayrh Dernekler Kanununa gdre I,aprlacakher trirhi bagvurula.n deferlendirilmesine iligkin onuylur,

l5' 2860 sayrlr Yardrm -foplama 
Kanunu gerefiince ahnacak yardrm toplana onaylarr,

t6' 5253 sayrlr Dernekler Kanuuuna gore derneklerin lokal agma izin onayr ilefaaliyetten men edilmelerine iliqkin onaylar,

17. K6ylerin britgelerinin onaylanmasr,

18. Kayn-rakamrn uygun goreceli difer onaylar.

III- KUR UM/BIRiM AMiRLERININ LTVTZ I,YETKILERI
Genel idareye dahil btittin daire ve kuruluq mtidtirlerine, verilen yettrd r;ergevesinde

kurumlar arasl yazr$malarda agafrda belirtilen hususlarda imza yetkisi devredilmiqtir"

sayrh Mahalli idare Birrliirleri Kanunu

A- TUM KURUM/Binin,T AMiRLERiNi YAZILAIT

iliqkin yazrlar,
l. Kaymakamlrk genel emirlerinin alt bi

t4-'



Zile Ka),makamhEr imza yetkileri yiinergesi

2. Kaymakamtn onaytndan gegmiq kararlarrn alt birimlere veya ilgili mercilere
gonderilmesine iligkin y azilar,

3. Kaymakamrn bagkanhfrnda yaprlan kurul/komisyon toplantrlarrnda ahnan
kararh'rn ilgili kigi ya da kurum/kuruluqlara bildirim yazrlan,

4. Kaymakam taraflndan olur verilen 6zli.ik iqlemlerine iliqkin her ttirlti onaylannrn
ilgili yerlere gonderilmesine dair yazrlar,

5. Harcama ,v''etkisini liaiz birim arnirlerince odeme emirleri yazian,

6. Bir iglemin ve dosyantn tamamlanmaslna yonelik olarak bilgi isteme, bilgi verme,
evrak noksanltklarrntn tamamlanmasr gibi hususlarda di[er kurum ve kuLruluqlara yazian
yaziar,

7. Kuramlann belirli donemlerde bakanhklara mutat olarak gonderecekleri teknik ve
istatistiki bilgilere iligkin yaziar,

8. istatistiki raporlarr haznlama, izleme, deferlendirme, bilgi toplama kapsamrnda ilgi
kuruluglardan bilgi ve belge istenmesi, gdnderilmesi ve bilgi derlenmesi ile ilgili yazrlar,

9. Yeni bir hak ve ytiktimliiliik dofurmayan, bir direktif veya uygulama talimatr
igermeyen. Kaymakamhk gortig ve takdirini gerektirmeyen, mutat yaziar.ile hesabata ve
teknik hususlara ait yaziar,

10. Gdnderilen kadro ve kadro defiEikliklerine iliEkin yaziarm alt birimlere
gonderilmesi yaztlan,

ll. Adres baktmtndan yanlrg gelmig yaziarn ilgili birimlere veya gel,lifii birinre
gonderilmesine iligkin yazlar.

12. Birim persor.relinin 6zliik dosyasrnda meydana gelen de[igikliklerin ilgili mercilere
ve ilgililerine duyurulmasrna iligkin yanlar

13. Aday devlet memurlanntn asalet tasdiki igin doldurulan teklif formlannrn
gonderilmesine iligkin yaziar.

14. Yetkili merciler taraftndan verilmig olan ruhsatlann ilgililere bildiri.trnesine iliqkin
yanlar.

15. Kendisine bagh alt birimlere, teqkilatlanrun ig igleriyle ilgili
etmeyen teknik ve mali konularda yazianyaziar.

16.3071 Sayrh Dilekge Hakkrnrn Kullanrlmasrna Dair Kanun ile, CilMIlR aracrhfiryla
geleri dilekgelere iliqkin bagvuru sahiplerine cevabi yaziar.

17. Kayntakamtn. Birirl Miidtirleri/Amirleri taraflndan imzalanntaslnt u.ygun gdrdtigri
diger yazrlar.

18. Birimlerinde gorer,li ti.im personelin gdrevden ayrrhg ve ba;;layr; (izne aynhg ve
izin donii gii gcireve baqlay r g y azian dahi l) y azrlar tnrn imzalanmasr.

19. Birim personelinin kimlik belgelerinin imzalanmasr,

20. il MudtirunUn imzasryla gelen yaziarncevaplan,

B. TUM KURUM/Bin.inT AMiRLERiNcE oNAYLANACAK YI\ZIL,{R

,g;enel 
prensip arz

l. Birimlerde gorevli ttim personelin yrlhk izj r K.anununun 104/c
maddesi drgrnda kalan nrazeret izin onaylan,

s/1,s r&



Zile (aymakamher imza YetkiledYonergesi

2. Birimlerinde gcirevli ttim personelin 657 sayir Devlet Memurlarr Kanunu'nun
defigik 105. Maddesinde sdzti edilen hastahk tzin onaylan ile hastahk izinlerinin memuril'et
mahalli drgrnda gegirilmesi onaylarr,

3. Birimlerinde gorevli mtidtir yardrmcrsr, qube miidiirii. kurulu; rntirli.irti gibi idari
gorevde bulunan personelin gorevden aynlmalan ya da izin,rapor, sevk veya gdrel,li olmalarr
halinde yerlerine vekAlet edeceklere iligkin onaylar,

4. Taqrtlann ve personelin il ve ilge igi grinribirlik gegici gdrevlendlirilmesine iligkin
onaylar.

5. Kamu kurunt ve kuruluqlan tarafrndan dtizenlenecek olan hizrnet igi epitirn.
kurs ve senrinerlere kendi kurumundaki personel arasrndan efitim yoneticileri ve efitime
katrlacak personel gorevlendirnte onaylan,

6. Tagrnrr Mal Ycinetmeligi'nin uygulamasrna iliqkin yanlar ve onaylar,

7. Kamu konutlannrn tahsis olurlarr,

8. Resrni n-rtihtirlerin yaptrrrlmasl veya yenilenrnesine iligkin onaylar,

9. Arqiv Hizmetleri Yonetrnelifir-re gore yaprlacak her ti.irlti iq ve iqlemlere iliqkin
onaylar,

10. imza. mtihrir ve belge tasdik gerhleri,

11. Kayrnakamtn, Birim Amirleri tarafrndan imzalanmaslnl uygurl gordtigti diger
oiiavlar,

c. BiniN,{ AMiRLERixix n UNHASIRAN iwzIuyACAGI YAZILAR:

A) iLCE y AZt igr-Eni nrUoUnuNE DEVREDiLEN vETKiLER
Yazr igleri Miidiirti, agafrdaki kurallar gergevesinde evrak havaLle iqlemlerini

yapar;

l."Ki$iYE 6ZEL", "QOK GIZL|" yanlar ve gifreler drqrndaki btiLttin yazrlar Yazr
igleri Mtidtirliifti (Evrak btirosu yetkilisi) tarafrndan agrlrr, evrak tizerin,e gidecegi birim
yaztlrr, kaydr yaptlrr ve Kaymakam tarafrndan gorrilmesi gerekenler aynldrktan sonra
diferleri yine Yazr iqleri Mtidtirii taraflndan ilgili birimlere havale edilir.

2. "iVEDi", "QOK iVEDi", "GL|NLU" ibareli yaziar ile ('felgraf, teleks, faks,
teletakslar gibi) deferli evrak Kaymakam ilgede ise Kaymakam tarafindan havale edilir.
Ancak acil durumlarda Yazr igleri Mtidtini tarafrndan havalesi yaprlrr, sonucu takip edilir ve
en krsa zamanda Kaymakama bilgi verilir.

3. Dofrr-rdan Kaymakamlrla yaprlan bagvurular bir cjzellik arz etmedifii, Kayrnakani
taraftndan gcirlihnesinde bir gereklilik olniadr!r, bir ihbarr ya da qikdlreti kapsamadrgr
takdirde. ilge Yazt lqleri Mildtirltigince (Evrak br-irosu yetkilisi) kaydr yaprlarak, ilgili
daireye, yine ilge Yazr igleri Mijdtirti tarafrndan havale edilir. Bu gekilde ilgiili kuruluga giden
evrak iqleme kor"rulur.

4. Askerlik $ubesi'nden gelen yoklama kagafr, firar, bakayalarrn yakalanmasrna \/e
diigi.imlerine ili gkin yazr lann ilgi I i kol luk kuvvetlerine havalesi,

5. Askerlik kararlan ilc ilgili teklif yaziann ilqe ldars_kwuluna havalesi.' .l-ct'*':'.,
rf""-Ar**',r. 
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Zile Kaymakamlrgr imza yetkileri ydne.ts:si

6' Yr'rkanda yazrlanlann drgtnda kalan genel olarak herhangi bir e.mir ve talimatniteliginde olmayan, yasal olarak rutin lekllle g.i.girin yaprlmasr icap eden ve Kayrnakamrn
imzastnt gerektirmeyen her tr.irlti evrak ve dilekgele.in itglh birirnlere havalesi.

Aqa[rda belirtilen hususlarr igeren yaziar ilqe Yazr igleri Mii,rliirii tarafindan
"Kaymakam adrna', imza edilir;

1' 4483 sayth Kauun gerelince Kaymakam talafrndan verilen "s{rrugturma izniverilmesi" ve "soru$turnla izni verilmemesi" kararlannrn ilgili makanl ve kiqilere (Listyaztlartn imza erlililesi drgrndaki) tebligi ve tebelltigti iqlemleri it" alg". tebligat iglemleri,
2' 3091 sayrlr Kanun gerefii. yaprlacak sorugturma ve infaz igin personel

gorevlendiriln-resi ile gikAyetqi. mlitecaviz vi malmtidlirli.ifitine (yolluk ve tasrt giderlerinip
emarret hesabrna alrnmasr) yanlan yazilar,

4' ilge genel idare tegkilatr birimlerinden yanhg gelen yaziaru ilgili rnakamagdnderilmesine iligkin yaziar (Ust makamlar ve adli makamlai harig;,
5' Ust makamlardan gelip Kaymakamrn havalesinden gegen yazlarutilge teqkilatr 

'eyerel ydnetinilere gonderme yaztlan, Belediye meclis kararlarrnrn kayrt sonrasr Belecliyesine
geri giinderme yaziart, l -

6' ilqe kurulugu bulunmayan kamu kurumlarrnda gdrev yapanlar tar.afindan talepedilen; dfrencilerin kredi, yr-rrt, burs bagvuru formlan, bakrm belgeleri ve rutin tsleplereiligkin dilekgeler,

7' Postadan gelen Kayrnakamhk icraatrnr etkilemeyecek (Kaymakam tarafindan
gcirtilmesi gerekli olanlarla ozellik tagryan evraklar harig) her ttirli.i yaz11arnhavllesi.

8' Genel olarak herhangi bir emir ve talimat niteliginde olmayan, yinsal olara.k rutinqekilde gerefinin yaptlmasr icap eden ve Kaymakamrn imzasrnr gerektirmeyen h.er ttirlLi evrakve dilekgelerin ilgili biri.rlere havare edilerek imzalanmasr.

9. Yurtdrgr,da galrga, vatanda$lar.rn bakrm belgelerinin tasdiki,
10. Apostil belgelerinin rasdiki,

ll. Koy ve rnahalle muhtarlarrnrn gorev belgelerinin imzalanmasr,

12. Brifing ve istatistiki gahgmalarla ilgili yaziar,
l3' Ust makanllardan gelip Kayrttakamtn havalesinden gegen derneklere ait yetzrlartt

derr-rek bagkanhklanna gdnderme yazrlan.

14' Demeklerin, siyasi partilerin, sendikalann, kooperatiflerin genel kurullalna aitmi.iracaatla,nrn havalesi ve yazrgmalarrn imzalanmasr.

l5' Yeni kurulan dernek evrak ve tiizliklerinin incelenmesi, dernege te)blig edihnesineiliEkin yaztlar.

3- 4071 sayrlr -ftiketicinin 
Korunrnasr I{akkr.daki Ka,u,

dofrultusunda yaprlacak yazr;malar,

16. Der,ekler. siyasi partirer. se,dikalar hakk,rdaki
olmadrklanna iligkin yanlar.

17. Derneklerin, siyasi partilerin, sendikalann
havalesi ve talepleri dogrultusunda dtizenlenmesi ge

ve Uyguliima Ydnetmelifii

istatistiki bilgiler" faaliyette olup

iligkin evraklann

1.11Ls ,q&-
8$&
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Zile Kaymakamhgr imza yetkileri ytinergesi

l8' 2860 :illti Yardrm Toplama Kanunu kapsamrnd a izin verilen yarclm toplamafaaliyetlerinin ilgili birimlere duyurulmasrna iligkin ve tebliglerin yaprlmasr ile ilgili yazrlar,
l9' Yurtdrgrnda galrqan iggilerin Tiirkiye'de bakmakla yi.ikiimlii oldufiu kiqilere aitBakun Belgelerinin onaylanmasr,

20' Noterlikge dr'izenleneti vekalet yazian ve tasdik gerhleri ile Apostillerininimzalanmasr,

21' Resmi kuramlardan gelen gazetelere verilecek ihale ilan yaziarrmimzalamak,

b) iLqE EMNIYET AMiRiNE DEVREDILEN YETKILER
f ilqe NLifus Mtidtirltifiri ile yaprlan adres tahkikatr, 6him tahkikatr ile ilgili

_rrazrgmalar.

2' Safihk kuramlartnrn trafik kazalart ile ilgili talep ettikl eri kazatespit tutanaklarr ileilgili ttim yazrgmalar.

3' Sliresi dolmug bulunan ve Malmridtirhifirine teslimi gerektiren a.raglarla ilgiliyazrgntalar.

4' 2918 sayrh Karayolian Trafik Kanunu ve 4925 sayrh Karayollan TaLqrma Kanunugerefi yanlan Trafik idari Para cezast Karar Tutanaklarinrn temini ve ia,Jesi ile ilgiliMalmtidtirliigti ile yaprlan yazrgmalar,

5' Yakalamalt ve hacizli araglartn teslimi iqin Malmtidtirltigti, Vergi Dairesi ve icraMtidrirltikleri ile yaprlan yazr gmalar,

6' Ticari plaka alacak olan kiqilerle ilgili adres tespiti igin il,;e JandarmaKomutanhIryla yaprlan yazr gmalar,

7' okul gegit gorevlilerinin segimi efiitimi ve okullarda trafik der:sleri verilmesi,
seminer verihnesi ile ilgili Milli Efiitim Mtidrirl-ugtiyle yaprlan yazrqmalar,

8' Trafik para cezalannln arag sahiplerinin adreslerine gonderilmesi igin t,T'I'kanalylagcinderilen tiim yazrqmalar,

9' 2521 sayrlt "Avda ve Sporda Kullanrlan Ttifekler, Nigan Tabiincalan ve A'Brgaklannln Yaptmt. Alttnt. Satrmi ve Bulur-rdurulmasrna Dair Kanun,, gerepince yivsiz
Ttif-ek Ruhsatnamesi ve Yivsiz f iif-ek Satrn Alma Belgesi verilmesine ,I iptulirr. iligkinyazl$rna ve onaylar,

l0' Dti[un, asker ellencesi, kutlama vb. dilekgeler ile ttifek ruhsatr clilekgelerininhavale ve yazrgmalan,

C; iIqE JANDARMA KOMUTANINA DEVREDiLEN YETKILER
l' 2521 sayrh Avda ve Sporda Kullanrlan Ttifekler, Nigan 'fabancillar.r ve AvBrgaklarlnrn Yaptmt, Altmt, Sattmt ve Bulundurulmasrna Dair Kanun geregini,e 'yivsiz TtifekRuhsatnamesi ve Yivsiz Ttifek Satrn Alma Belgesi verihnesine ve iptaline"itiqtin yazrgma veonayiar,

2' ilge Niifus Miidtirliigti ile yaprlan adres tahkikatr, cjltim tahkikatr ile ilgili y11zrsmalar

1,'t.::!l kurunrlartnrn traflk kazalan ile ilgili talep ettiklerikazarespit. turtanakla, ileilgili ttim yazrgmalar,

+



Zile Ka),makamhEr imza yetkileri ytinelgqot

4' Dtifiiin, asker efilencesi, kutlama vb. dilekgeler ile tiifek ruhsatr dilekgelerinin
havaie ve yazrgmalarr,

e) MALMUoUnUxp DEvREDiLEN vETKILER
1. Malvarlr!r araptrrmasr yazrlan,

2. Emanet ve aylrk bildirim igerikli yazilar,

3' 6183 sayrlr Amme Alacaklannrn Tahsili Usulti Hakkrndaki Kanun lhiiki.imlerine
gcire diizenlenecek amme alacaklarrna iliqkin haciz ve ihtiyati haciz varakalannrn rtasdiki

4' Sriresi dolmuq bulunan ve Malmiidiirhifirine teslimi gerektiren araglarla ilgiliyazrgmalar.

5' 2918 sayrh Karayollan Trafik Kanunu ve 4925 sayrh Karayollan Taqrma Kanunugerefi yaztlan Trafik idari Para Cezasr Karar Tutanaklannrn temini ve iaclesi 
'ile 

ilgili ilq;Emniyet Mridtir[ifiti ile yaprlan yazrgmalar,

6' Yakalamah ve hacizli araglann teslimi iqin ilqe Emniyet Mridtirliigii ile yaprlan
yazrgmalar,

d) iLCE x[rptrs nrtrnrrnrrNE DEVREDiLEN yETKILER
l. 5490 sa,r,'rlr Nrifus Hiznretleri Kanununa gore yaprlan ttim bildirimler,
2. Adres degigikli[i tahkikatla,na iligki, yaziartnimzalanmasr,

3' ilqe Jandarma Komutanh[r ile ilge Emniyet Miidiirltigine yazrlian kayrp kimliktahkikatr, dofuni bildirimi ile eski tarihli oltimiere iliqkin ilgili tahkik.t y.azrla,nrn
imzalannrasr.

e; irqn nail-l-i BGirirvr vrUoUnUNE DEVREDILEN YETKIL]OR.
l' Mridiirlti[e bafh okullardaki ofirencilerle ilgili istatistiklere ait yazrgmerlar,

2' Egitinr-olretim hizmetleri kapsamurdaki mesleki ve rehberlik galrpmalarr ile ilgiliyazrgrnalar,

3. Devlet paraslz yatrhhk ve bursluluk srnavr ile ilgili yazrgmalar,

4' ogrenci nakilleri. devamstz dgrenciler vb. cigrenci iqleriyle ilgili yazrgnralar,
5' Halk ilgitim Merkezi Mlidiirltigiiniin bilgilendirme ve istatistiklerine aityaz,ilar,
6' okul ydnetici ve dgretmenlerin her tr.irh"i ders iicretlerine iligkin onaylar,

,,""."_l^_u[itim-0[retim 
yrh / takvim yrh igerisinde yaprlmakta olan ttm srnavlar ile ilgiliyazl$matar,

8' okul bahge-agrk alan ve salonlarrnrn 3. qahrslara sosyal ve ki.ilttirel etkillikler igintahsis edilmesine dair yazrgmalar,

O iLqE SAGLIK NTUOUNUNE DEVREDILEN YETKILER

yuzlo.,.l. 
Valilik onayr altnan Sa[lk Evi ve ASEfiTH"F(..'

{ dt't*.: "t
1.3/1s tl.*rkF 
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harig gdrevlendirme
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2. Doktor raporuyra ambulans, gtivenlik ve saghk personeli
gonilen hastalann sevkleriyre ilgili ilge igi ve ilge drgr-ambulans ve
yan ve onaylan,

egligindt: gerekli
persorLel revlendirme

denetim

(TAPDK)
belgesi ve

bakanhk

yaprlan
inceleme,
rnda dile

nucundan

ii kamu
ve hukuka

lemlerin

lunmayan
lirtilmesi
maddesi"

rayacaktlr.

tan sonra

her daire
Lreti hasrl

3. Egitim, tarama, su numune alma, i|e grinderme gcirevrendirme 
'e si

onaylan,

4. ASM ve Saghk Evreri denetim ekibi gorevlendirme onaylar.
5. ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurr,rlu Koordinatorlii[ri ile ilgili yazrq;maliu,

g; iIqO TARIM VE ORMAN NTUOUNUXP OEVREDiLEN YE'TK.i
f igigleri Bakanhfr ile Ttittin ve Alkol Piyasasr Dtizenleme Kurum

arastnda tiitiin mamulti, alkol ve alkollii igki satrcrlair tarafindan yaprlacak sntr
nargilelik trittin mamulti sunum uygunluk belgesi ,,Satrq Belgesi,'oruyr. yaziarr

2. Ta,msal 
.Kalkrnma Kooperatiflerinin yaprlacak olan genel ku.rll

temsilcisi gorevlendirme onay ve yazrlart.

g) MiLLi EMLAK $EFINE DEvREDiLEN yETKILER
l. Hazine adrna ta$lnlr ve taqrnmazlann satlg, kira, tahsis. irtifar.

igler:rleiine iligkin ilgili kurumlardan go^ig isteme yurrluir,

oonnuNcu noruvr
r. rrycrrLAMAyA ir.i;xix oiGBn HijKUMLER
l' Kaynlakam ve itge idare $ube Bagkanlannrn katrhmr ile Makar

toplantrlarda daire amirleri tarafindan notlar ahnacak, aynca Kaymakamr
denetleme gezilerine refakat eden ilge idare $ube Bagkanlan gezi ve inceleme esgelen sorunlarr not alacak, verilecei talimailara gciie uygutl-ur*, i.tip 

^.jrp

Makama bilgi sunacaklardrr.

Ycinetim ve Kontrolii Kanunu gerelince her
ve yetkili olanlar, kaynaklarrn etkili, ekonomi
ve kottiye kullanrlmamasr igin gerekli

3. onaylar, hukuksal dayanrkh olarak oluqturulacak, hukuksal dayanafir I
higbir onay haztrlanmayacakttr. Her tiirlti yazrnrn dayanagr olan mevzuatrn ug,fgu

4. Havale evrakrnda veya yaztd,a ,,Gortigelim,, notu
gorevlilerce en krsa zamanda lkaza mahar olmadan gerekli 6n
Kayrnakam ile gdnigrilerek geregi yaprlacaktrr

5' Bakanhklardan veya tist kuruluglardan gereksiz grinig isteminde bulunulDaire ve kurumlarca tereddiit edilen hususlaria t<ayriakamrn talimatr alnd
Kaymakam imzasryla grirtig talep edilecektir.

2. 5018 sayrh Kamu Mali
kaynaprnrn kullanrlmasrnda gcirevli
uygun olarak kullanrlmasrndan
ahnmasrndan sorumludur.

esastlr. ('.....Kanunun .....Maddesi", ".....Kanl,n.,ru. ma-ddesi ve ......y6netmeri1gi
vs.) Bu,a uygun olmaya, ya,,rar ilgirileri,ce imzalanmayacaktrr.

konulan yazt
bilgi ve belge

6' Kaymakamhktan giiriig talebinde bulunulmasr zaruri gdriilen konutrarcla

:ilil,3:"j*':J* ?:E,*:::#.^"i:: l:ls':i o"l ivi arasrrae{qF:Ri ;w,u
oldufiunda ise, gortig talebi mutiaka gerekgeli oturut y;il1ri{ff.*-ry.;

'' ,{+ $t;*i\t4/ts 
'&"_q#-_:' I
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MK.

7. Kuruluglarrn drizenleyecekleri
koordinasyonun safilanmasr amacryla en

bil gilendiri lecektir.

toplantr, agrhq, panel vs.
az bir hafta onceden mutlaka

ercle

ymakamhk

yetkilerini ig Yonerge i belirler. ig
girer. Bir drnefii Ka hk ilge

8. Bu Yonerge srrah tiim amir ve memurlaraimzakargrhlr okutulacaktrr.

tr. ic YONERGE

ilge idare gube bagkanlan astlanna devredecekleri
Ydnerge Kaymakam taraflndan onaylanarak yiiriirltife
Yazr igleri Mtidiirltiftine gonderilir.

III. YONERGEDE UUXUTU BUTUNMAYAN HALLER
l. Bu Ydnergede tadat, tasnif ve tarif edilmeyen hususlara,

dikkate ahnrr. Tereddtit edilen hallerde Kaymakamrn emrine gore
eksikliklerle ilgili diizenleme yaprlrr.

acil d emsaller
hareket daha sonra

Yonergesi

aykrrrh[a
kanlan ve

ik olarak

IV. KALDIRILAN UUXUNNIEN

l. Zile Kayrnakantlrfr tarafrndan grkanlan bundan dnceki intzzr
yr,inirliikten kaldrnlmrqtrr.

BESiNCi sOLUvr

I. vijn[JnL[JK VE YIJRUTME

l. BLr Yonerge hlikrimlerine titizlikle uyularak herhangi bir aksaklrk
meydan verilmemesinden ve Yonergenin ytirtiti.ilmesinden baqta ilge idare qube

bi.ittin birim amirleri Kaymakama ve her derecedeki amir ve memurlar hi
iistlerine karqr sorumludurlar.

2. Bu Ydnerge Kaymakamhk Makamrnca onaylandr[r tarihte ytiriirltip;e gi

3. Bu Yonergeyi Zile Kaymakamr yiiriittir.

o?...rorrrorg

Ku

Kay
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