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ERENLER KAYMAKAMLIĞI

iıvız,ı yBr«iı,nni yöNnncnsi

I-AMAÇ:
Bu Yönerge ile Erenler Kaymakamlığı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla

verilen görevlerin belirli bir iş bölümü halinde yerine getirilmesi ve imza yetkilerinin belirlenmesi,
hizmette verimli, hızlı ve doğru bir akışın sağlanması, bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi,
görev ve sorumluluk duygusunun alt kademelerle paylaşılarak işlemlerin en aza indirilmesi, görev
ve sorumluluk duygusunun alt kademelerle paylaşılarak güçlendirilmesi ve daha sağlıklı karaılar
alınarak ytirütülmesi amacıyla; Erenler Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütmekte olan
kurum. kuruluş ve birimlerde;

l. Kaymakam adına imzaya yetkili görevlileri belirlemek.
2. Verilen yetkilerin tam, etkili ve verimli olarak kullanılmasına ilişkin ilke ve usulleri

belirlemek.
3. Hizmeti ve iş akışını hızlandırmak.
4. Kırtasiyeciliği en az dizeye indirilmek.
5. Ust seviye yöneticilere zaman kazandırmak, iş ve işlemlerin aynntılarına inmekten onlan

kurtarmak ve ana problemleri daha iyi değerlendirme yapabilmeIerini sağlamak.
6. Kendilerine yetki devredilenlerin sorumluluk ve özgüven duygularını güçlendirmek,
7. Halka ve iş sahiplerine kolaylık sağlayarak idareye karşı saygınlığı ve güven duygusunu

güçlendirmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmakiır.
8. Kaymakamlığa zaInan kazarıdırarak önemli konulard a daha faz|a çalışma yapma ve daha

sağlıklı kararlar alma imkAnı vermek.

II- HUKUKİ ğASAL) DAYANAK:
Bu yönerge;
- 5442 sayılıı, İl İdaresi Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 3l52 sayılı İçiş|eri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 3046 sayıh Bakanlıklar Kuruluş ve Görev Esaslan Hakkında Kanun,
- 3071 sayılı Dilekçe hakkının Kullanılması Hakkında Kanun,
_ 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
_ Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
- Resmi Yazışmalaıda Uygulanacak Esas ve Usu|ler Hakkrnda Yönetmelik,

SakarYa Valiliğinin |0.07.2020 tarih ve 8l25 sayılı yazısı ekinde alınan "Sakarya Valiliği
Imza yetkileri yönergesi" ve diğer mevzuat hiikümlerine dayarıılarak hazırlanmışhr.

III- KAPSAM:
Yukarıda belirtilen mevzuat uyartnca, Kaymakamlığa bağ|ı kunım ve kuruluşların Valilik,

Adli TeŞkilatlar (Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıkları), askeri gamizonlar, özel kuruluşlar ve
mesleki kuruluŞların (sivil toplum örgütleri) birbirleriyle yapacakları yazışmalarda ve ytirütecekleri
işlemlerde, Kaymakamlık adına imza yetkisi kullanma şekil ve şartlannı kapsar.

IV-TANIMLAR:
Bu Yönergede yer alan;
Kaymakamlık
Kaymakam
Makam

: Erenler Kaymakamlığını,
: Erenler Kaymakamını,
: Erenler Kaymakamlık makamını,

Birim : Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlann İlçe düzeyindeki kamu
kurum ve kuruluşlaruı, İlçe İdare Şube Başkanları ile Belediye Başkanlannı,
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Birim Amiri : Birimlerin en üst yöneticilerini, Bakanlık 1ive bİglı
kuruluşlarının İlçe dtizeyindeki birinci derecede yetkiti amirlerini ifade eder. \' . ' 

"l 
'' 
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Dilekçe : Yetkili bir makama sunulan veya elektronik ortamdİ,şultlaö 
^ 

o ,y'
uygun olarak gönderilen, kişilerin kendileriyle veya kamu ile ilgili istek ve şikayetlerini kaptiıyaıı",-*--
imzalı miiracaatr,

Elektronik Belge
ttirlü belgeyi,

Evrak
haberleşmeler sırasında veya sonucunda kamu kuruluşlarının kendi aralarında gerçek ve tüzel
kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıy|a yazılwı resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgeyi,

Güvenli Elektronik İmza : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre; miinhasıran
imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasamıfunda bulunan güvenli elektronik imza
oluşturulması amacıyla oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin
kimliğini ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının
tespitini sağlayan elektronik imzayı,

Resmi Belge : Kamu kurum ve kuruluşlarınrn kendi aralarında veya gerçek
ve ti.izel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluştuıduklan, gönderdikleri veya sakladıkları
belirli bir standart veya içeriği olan belgeleri,

Yazışma ı Y azı|ı veya e|ektronik ortamda yapılan yazışmalaıı ifade

: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her

: İl ve İlçelerde gönderilen hizmetler, yapılan iş, işlemler ve

eder.
V_iLKE VE USULLERı
1. Yetki devri ile edinilen yetki dewedilemez. Kaymakam tarafindan bir daire müdüriine

dewedilen yetki, bir başka asta devredilemez. Yetki kullanımı nda azami dikkat ve hassasiyetin
gösterilmesi gerekir. Yetki devir talepleri İIçe Yazı İşleri Müdürlüğiinün seketaryalığında yapılır.

2. Her yetkili (Makam sahibi), kendi üstlerinin bilmesi gereken konulaıı takdir edip, üstüne
zamanında bildirmekle yükümlüdür.

3. Kaymakam İlçenin tümü, birim amirleri ise kendi sorumluluk dereceleri ile ilgili olarak
bilme hakkını kullanırlar.

4. Giz|i konular, Bilgi Edinme Kanunu kansamında sadece bilmesi gerekenlere bilmesi
gerehiği kadan ile açıklanır.

5. KaYmakamlık ve diğer makamlar arasında yapılacak yazışmalaıda, imza yetkisini
kullanmada ilke; hitap edilen makamın seviyesi ile birlikte, konusunun kapsam ve önemine 

-bağlıdır.

6. Y azılaı hiyerarşik düzen içerisinde yazan ile bütün aıa kademe memur ve amirlerin parafi
alınmadan imzaya sunulmaz. Y azılar var ise ekleri ve eweliyatı ile imzaya sunulur. Ekler başlıkh,
ek numaralı ve tasdikli olur, imzaya sunulan yazılarda paraf bloğunun bulunduğu nüsha en üste
gelecek şekilde konuı.

7. Devredilen yetki, gerektiğinde deweden tarafından bizzat kullanılır.
8. Birimler, kendi içerisinde ve İü Mtıdiirıtlkleri ile teknik ve müasebata müteallik

konularda bu yönergede belirlenen ilkeler ve yetki doğrulfusunda yazışma yapabilirler.
9. yetk.ilerin sorum|ulukla dengeli bir şekilde eksiksiz, doğru, zamanında ve yerinde

kullanılması esastır.
r0. Bilgi vermeyi ve açıklama yapmayı gerektiren yazılar ile kişiye özel ve gizlilik dereceli

yazılaı birim amirleri tarafindan bizzat Kaymakamın imzasına sunulur.
1l. kaymakam Başkanlığında yapılacak toplantlar ve kaymakamın katılacağı veya

katılması istenen her ttirlü programla ilgili olarak Kaymakama bilgi verİlir. Toplaııtılaı, en az l gÜn
önceden birim amirince Kaymakama arz edilir ve gündemle ilgili bilgi sunulur. Toplantılara biİim
veya kurum amirlerinin hazırlıklı olarak katılmalan esastır.

l2. kurumlar kendi aralarında yapacakları yazışmalarda "arz" ifadesini kutlanırlaı.
13. Birim amirleri, birimlerinden çıkan bütün yazılaın yazşma kurallarına uygun

yazılmasından ve doğuracağı idari ve hukuki sonuçlarından sorumludurlar.
14. Yetki|inin izin, geçici görevlendirme, hizmet-içi eğitim v.s. gibi neden1erle görevde

bulunmadığı zamanlaıda, vekil imza yetkisini kullanır. BilaharJ vekil taraİından yetkiliye, yapılan
iş ve iş|emlerle ilgili bilgi verilir.
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ve gerekli görüldüğü hallerde özel kalemden hazırlarıan yazıların bir ömeği, bilgi için ilgili ,biriİiİğ ,gönderilir. ''|:.., ,t ,. 
^
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^16. Kaymakamın imzasına sunuları yazılar, imza kartonu içine nizami bir şekilde,'
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yerleştirildikten sorıra seketarya hizmetlerini yiirüten özel kalem görevlisine teslim edilir.
l7. İmzadaı çıkan yazılar, Seketarya "özel kalem"den birim görevlileri tarafından teslim

alınır.
18. Kaymakam veya yazı işleri müdiirü tarafından dairelere havale edilen dilekçeler, birim

amirlerince tetkik edildikten sonra talep, ytlrtlrliikteki mevzuata uygunsa yerine getirilir.
Dilekçenin havale edilmesi, "mutlak surette istenen yapılsın" anlamında değildir.

"Değerlendirilsin, mevzuata uygunsa yapılsın" anlamındadır. Yasalara aykırı bir talep ihtiva
etmesi veya talebin yerine getirilmesinin mi.imkiin olmaması durumunda işlem görmeyen dilekçeler,
hakkrnda Kaymakamlığa ve ilgilisine yazılı bilgi verilir.

VI- SORUMLULUK:
l. Bu Yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve yönergeye göre hareket edilip

edilmediğinin kontroliinden ilgili daire amirleri sorumludurlar.
2. Kendilerine teslim edilen ewak ve resmi yazılann müafazasından ilgili daire amirleri ve

görevli memurlar müteselsilen sorumludurlar.

VII- BAŞVURULARLA İİ,Cİİİ OLARAK İZİPXECPX USUİ;
l. Bütiin birim amirleri, kendi konuları ile ilgili olan başwruları doğrudan doğuya kabul

etmeYe, kaYdını YaPaıak konuyu incelemeye ve eğer istenen husus, mevcJ bir duruİıun beyanı
veYa kanuni bir durumun açıklaması ise, bunu dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirmeye
yetkilİdir|er.

Ancak, bir tasarrufa müteallik başvuru ise ya da şikayet ve soruşturmayı kapsayan
dilekçelere ilişkin havale ve cevap ise kaymakam tarafindan imzalanacaktır.

_ _ 2. Kendisine baŞwrulan birim amiri, konunun incelenmesinden sonra çözümünü kendi
Yetkisi dıŞında görürse, dilekçe Kaymakamlık Makamına sunulacak, verilecek atttlıe göre gereği
yapılacaktır.

_3. Doğruca, Kaymakamlık Makamına yapılan başwrular; bir özellik arz etmediği,
Kgrynakam tarafından görülmesi gereken bir evrak olmadığı, bir ihbarı ya da şikayeti kapsamadğı
takdirde, Evrak Bürosuna kay{ yap|lp ilgili kuruluşun adİdilekçe tızeİne yazılmakr*"iiyı" ıgi'ii
daireYe gitmesi sağlanacaktır. Bu şekilde ilgili birime giden dilekçeler işleme konulacak ve sonucu
yukandaki esaslar doğrultusunda dilekçe sahibine yazıli olarak bildirileciktir.

4,.Basında (Yerel veYa Ulusal, Yazılı veya Görsel) çıkan ihbaı, şikayet ve dilek1er ilgili
birim amiri tarafindan, herhangi bir emir beklerneksizin 

'aogruaan 
do-ğ.;y" ,eyu İaymakurnın

uYansl üzerine, dikkatle incelenecek ve sonuç en kısa zamandİ «aymatİna bildiİilecektir. Basına
gönderilecek cevaP Şekli Sayın Valimizin de emir ve görtışlerİ alındıktan sonra Kaymakam
tarafından takdir olunacaktrr.

vIlI- GELEN - GİDEN YAZILAR:
A- GELEN YAZILAR:

. r. "Çok Gizli", "KiŞiye Özel" yazılarla "ŞifreIer" Yazı işleri Müdtırü tarafından teslim
alınarak, Kaymakam tarafindan havale.edilecek ve Yazı işleri Müdiırlüğü evrak biirosunca e-içişleri
sistemi üzerinde elektronik olarak kaydı tutulacaktır.

2. Kaymakamhk Makamına gelen. diğer 
- 
bütün yazılar, Yazı işleri Müdiirlüğü evrakbj.iros"nda açılacak, ilgili memur tarafından gidecegi yer yaaldıktan sorıra kayaı yapılacak,

KaYmakam tarafından görülmesi 
_gerekenüeı ayrıldıktaİ sonıa İigeıleri y-, işİJÜülüdi imzasıile ilgili dairelere sevk edilecektir. Gelen iwaktan önem arz edenler mutlaka kaymakama

sunulacaktır.
3, Birim amirleri kendilerine gelen, havale edilen ewak arasında Kaymakamın görmesini

gerekli bulduklaıı evrakla ilgili derhal Kaymakama bilgi verecekler ve talimatını aIacaklarıdır.
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B- GİDEN YAZILAR: '"""'',?i';'.

l. Kaymakam ve biıim amirleri tarafindan imzalanıp, gönderilecek olan tiim vİı|t;," | '-a{
|0.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlarıan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas 

.Mf
Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacaktır.

2. Kaymakam adına yetki verilmiş makamlarca yetki kapsamında imzalanacak yazı|arda
yazınrn sağ alt köşesine yazıyı imzalayanın adı ve soyadl yazıldıklan soffa "kaymakam Adına"
ibaıesi yazılacak ve bunun altrna da memuriyet unvanı yazılacaktır.

3.Yazılar, ekleri ve varsa öncesine ait dosyası ile birlikte imzaya sunulacaktır.
4. Yazılarda standardizasyona özen gösteriIecektir.
Bunun için de;
4.1. Aynı görev unvanı ifade ettiği halde; Müdür Muavini, Müdü Yardımcısı şeklinde farklı

kullanımlı ifadeler yerine; "Müdür Yardımcısı'' unvanı yazılacaktır.
4.2. Onay evraklarda; "Onay'',''Uygundur'',''Muvafıktır''

sadece "OLUR" kelimesi kullanılacak ve imza yeri için yeterli
bölümünün giin krsmı onay makamı için boş bırakılacakir.

4.3. Bir yazıda,_"Vilayet Makamına" bir başka yazıda "il Makamına'' değil her yazıda
"SAKARYA VALİLİĞİNE" şeklinde yazıIacaktır.

. 4.4. Yazılann sonuç böli.lmtinde yer alan "arz olunur", "saygılarımla arz ederim'', ''rica
olunur" ve benzeri ifadelerin yerine "arz ederim" ve "rica ederim'' kullanılacaktır.

gibi ifadeler yerine onay için
bir açıklık bırakılacaktır. Tarih

4.6. YazıŞma YaPılırken, hazrlanan yazılaıın harıgi gerekçeyle hazırlandığı, yazının hangi
mevzuatın (Kanun, Tilzük, Yönetmelik, Genelge, Emir, Tamim vU.; İıangi maadesİne gore yaaüdığı
veYa YaPılması istenen iş veya_ yapılacağı belirtilen işIem ya da fiil'İn hangi meİzuatin hanği
maddesine göre YaPılacağı, önceki yazılarla ilgisi, yoruma maİıal bırakmayacaİşekilde açık olaraİ
yazıda belirtilecektir,

4.7. kaymakam imzasıyla yapılan yazışmalarda kaymakamın ad ve soyadrnın altına(Kaymakam) unvanı, yazılacaktır. (Kaymakamın joyadı her hal-tıkarda büyik harfl erle yazılacaktır.)
KaYmakam tarafindan imzalanacak her yazının dairede kalacak nüshasın da yurİyı haztlayİ

ile kontrol edenin ve daire amirinin parafi muİlaka bulunacaktır. Daire Amirleri, L*rİ1^*, y*ry,gerek konu bakımından gerekse yazışma kuıal ve şekilleri bakımından incelendikten sonra,
Kaymakamın imzasına hazır hale gelmişse paraf edeceklerdir.

irixci BöLIıM
iı,ıza yrrriınni

IX- KAYMAKAMIN iMZALAYACAĞI YAZILAR:

l. kanun, Tiizük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre bizzat kaymakam tarafindanim'alanmasını gereken görüş, muvafakat veya fararlara ilişkin 
-yazılaı, 

rH". ""İı 
o""v'"e görevden

uzaklaŞtırma Y?z:/,an, sözleşmeler, lüzum müzekkerelerİ imzaıanmasİ. ııç.a" 
-göİ.rİi 

u,oi. ,"
memurlaıa.verilecek Başarı BelgeIeri v.s.),

2. İl İdaresi Kaııunun.ın. 31. maddesi (b) fikası gereğince Valilik Makamından gelen
Yaıluın cevaPları ve Valilik Makamına sunulan Kaymakarıİl* ğtııuş ve teHinerinİ İçer en yazılar,Valilik Makamına yazılan tüm diğer yazılar,

3, Askeri Birlikler, Mahkeme ve_Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla yapılan her tiirlü yazışmalar.(Yargı organlan, Askeri TeŞkilatlar. ve Belediye Başkanİıkları ile yapılacak yazışmalar. Emniyet veJandarma teŞkilatnın adli görevlerine mtıteal'iik konularda yargı organları ile doğrudan yapmaları
gereken yazışmalar hariç),

4, Polis sorumluluk bölgesinde ikamet eden vatandaşlann talepleri halinde (7. madde ve ek
]: T.uddgl."l9g belirtilenler yetkileı hariç) 6l36 sayılı ateşli 

'siıaıııar 
vİ arçatıar iıe niger aıetıerHakkındaki Kanunun uYgulanmasına dair bakanlar kurulunun 91/1779 karar sayılı at"jİİ siıut ı*

4.5.
ifade ile l«sa ve öz olarak cevanlandırılması zo.unlodrr.
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ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda her türlü i
işlemlere ait yazışmalar,

5. Valiliğin bilgisi dahilinde basına verilecek haber bültenleri,
6, Kadro ve ödenek talepleriyle ilgili yazılar,
7, Kaymakamlıkça yayınlanacak Direktif ve Genelgeler,
8. Siyasi partilerle ilgili iş ve işlemler,
9. Birim amirlerine ve gerektiğinde diğer personele ta|tifve ceza maksadıyla yazılan yazılaı,
10. Halk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çewe sorunları ve hayvan sağlığı ile ilgili yazılar,
1l. Disiplin soruşturmasının başlatılması, 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre ön inceleme yapmak üzere yapılan
görevlendirilme yazı|arı ve söz konusu Kanuna göre verilen kararlar ve yapılan yazışmalar,

12. İl İdaresi Kanunruıun 31. maddesinin (f) fıkrası uyıınnca iİçede teşkilatı ve görevli
memunı bulunmayan kamu hizmetlerinin yürütülmesi için görevli daireyi belirleme ite ilgili yazıtar,

13. Hizmet içi eğitim programlanna katılacak personel ile eğitim görevlisi görevlendirme
yazian,

14. Özlük dosyalan ilçede tutulan personellerin dosya isteme ve gönderme yazıları,
15. İlçe dışına araç ve memur görev|endirmeleri,
16. İlçe yatırım teklifleri ile sanayi ve tanmsal üretimi ilgilendiren konularla ilgili yazılar,
17. KaYmakamın takdirini gerektiren dilekçelerin havalesi ve bu dilekçelere verilen

cevaplar,
18. "Çok Giz|i", "Giz|i", "Öze|", "Hizmet-e Özel" ve "Kişiye Özel" dereceli yazılar ile

"Şifreler"e verilecek cevabi yazılar,
19. Haber Alma, Genel Güvenlik ve Milli Güventik ile ilgili yazışmalar,
20. CİMER koordinatörlüğü, Bilgi İşlem ve İnsan rlatlİn başvuru işlemleri, Tiiketici

Hakem Heyeti Başkanlığına ilişkin yazışmalar,

_ 2l. İlçe sınırlan içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının ve kamu esenliğinin
sağlanması açısından önem taşıyan olaylarla ilgili yazılaı,

22. Daire amirlerinin yıllık izin onaylan ile tiim personelin mazeret izinleri, verilmiş 3 (üç)
gtinden fazla istirahatlann sağlık iznine dönüştürülmesi,

23. KaYmakamlık tarafından açılan idari dava dilekçeleıi ile verilecek savunma yazıları,
24. |lçe yatırım, planlama ve koordinasyon çalışmalanna ilişkin genelge, emir ve üst

makamlara Yönelik öneri ve talepler ile yatırım harcamalanna ilişkin olarak ilgili maiamlara
yazıluı yazılu.

25. Taltif, tenkit veya ceza maksadı ile yazı|an yazılar ve bu konuda yapılacak tekliflere
verilecek cevaplar,

26. İlçe birimlerindeki personel, belediye başkanı ve muhtarlarla ilgili ihbar ve şikayetler
nedeniyle üst makamlaıa y azılaı yazı|ar,

27. Üst makamlardan herhangi bir konunun incelenmesi
talebi ile ilgili yazı lar,

28. İlÇe ToPyekün Savunma, Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon
Kurulu ile ilgili yazışmalar,

29. Devletin hükiim ve tasamıfu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan
taşınmazların satış, kira, irtifak hakh ve bir amaca tahsisi ile ilgili ta|ep yazıluı,

30. İlçeye yapılan atamalarda işe başlama, adaytığın ka|dıj.*,, y"İ değiştirme, geçici
görevlendirme ve vekalet görevi verilmesi ile ilgili onay ve yazılar,

_ 31- Diğer İl 1Valllit; ve İlçelerle (Kayınakamlıklarİa) yapılacak yazışmalar, Üniversitelere
ve Bölge Müdürliiklerine yazı|an yazı|at ile bunlardan gelen yazılata verilıcek cevaplar.

32.Yıllık Planda belirtilen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin iş ve işlemlerinin İlçe Milli
Eğitim Müdiirliiklerince yürütülmesi ve düzenlenen kurs ve seminer beIgelerinin de il Milli Eğitim
Müdiirü adına İlÇe Milli Eğitim Müdürliiklerince imzalanması, Vali adııİa\ imza|anacak belge|erin
ise ilçe Kaymakamlarca imzalanması,

33. Mesleki Eğitim Merkezleri ve Meslek Liselerince 3308 Sayıh kanun kapsamında
Mesleki Eğitim Kanunu uyannca açılan, kurs, seminer ve faaliyetler sonrası di2enİenen ustahk

ve soruşturulması için müfettiş
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belgelerinin, iş yeri açma belgelerinin ve usta öğreticilik belgelerinin İl / İlçe Milli Eğitim, i ,.; _ .. ,

Müdürlüğü kısmının, İlçe Milli Eğitim Müdiirü tarafından, Y a|i yazan kısmının ise, ValibPinİ.İlçe 
"', " .\f ;'.,r'_Kaymakamı tarafından İmzalanması. \ ,t 

'.' 
." t '.

34. İntemet Kafelere izin belgesi verme yetkisi, \*j_"*.,''
35. 3091 sayılı "Taşınmaz Ma| Zilyet|iğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında

Kanun"a göre soruşturma yapmak üzere yapılan görevlendirme yazılan, yine bu karıuna göre
verilen kararlar ve bu kararları infaz için yapılan görevlendirmeler ile ilgili yazılar,

36. İhbar ve şikAyetlerle ilgili dilekçelerin kabulü, havalesi ve bunlara verilecek cevaplara
ilişkin yazılar,

37. Emniyet ve Asayişe ilişkin yazılar, (Emniyet ve Jandarmayı ilgilendiren yazılaı)
38. Adres tahkikatları ile ilgili İlçe Jarıdarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdiiırlüğüne

yazı|an yazılar,
39, Askerlik Şubesi BaşkaıIıklarından gelen Askerliğe çağn pusulalarının tebliği, sefer

görev emirlerİnİn teblİğİ, takibin durdurulması, yoklama kaçağı, bakaya ve firar gibi yiikiimlülerin
yakalanmasıyla ilgili evrakın güvenlik birimlerine havalesine ilişkin yazılar,

40. Prensip, yetki ve uygulama usullerini ve sorumlulukları değiştiren yazılar,
41. Birim amirlerinin imzalamaya yetkili olmaüğı ve Kaymakamın bizzat imzalamayı

uygun gördüğü diğer yazılar,
42. İçişleri Bakanlığı ile Tütiln ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu aıasında imzalanan

25/||120|3 tarihli Satış Belgesi İşlemIerinin Yi,irütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü kapsamında
dilzenlenecek bel gelerin imzalanması.

X. KAYMAKAMIN ONAYLAYACAĞI YAZILAR:

1. Kanun, Tüziik, Yönetmelik ve diğer mevzuata göre bizzat Kaymakam taıafindan
onaylanması gereken işlemler ve kaıarlar,

2. Memurlann, öğrencilerin, sporla ilgili faaliyet ve görev gereği ilçe dışına gidecek
personel ve kamu araçlarının ilçe dışına geçici görevlendirme onaylaıı,

3. Projeler nedeniyle yurtdışına çıkış ve yurtiçi sosyal, sportif, (Cençlik Spor İlçe
Müdiirlüğü ve kulüp sporcuları, antrenör,hakem, vb) izcilik, kültürel faaliyetler, yanşma ve
gezilerin onaylanması,

4. Kanuni izin siirelerini yurt dışında geçirmek isteyen ilçelerde çalışan ilçe müdürleri hariç
memurlardan durumları uygun görülenlerin yurt dışına çıkış izinlerinin onaylanması,

5. İlçeye bağlı mahalle mütaılarının izinleİi ve vekİl görevlendirilme onaylan,
_ 6. Birim amirleri, yardımcıları, şube müdürleri ve personelden sorumlu yönetim görevi ifa

edenlerin yılhk, mazeret ve hastalık izinlerine ilişkin onaylar,
7. Birim amirlerinin yerine vekaleten görevlendirme onaylan,
8. ozlük dosyalan ilçede tutuları personelin her türlü aylıksız izin onaylan ile özlük

dosyaları ilçede tutulmayan personele verilmesi zorunlu olan aylıksız izin oniyları,
9. Özlük dosyalaıı ilçe birimlerinde bulunan personelin derece yükselmesine ait
onaylaı,

. l0. İlÇe birimlerinde çalışan personelin ilçedeki kurum ve kuruluşlarda 6 aya kadar geçici
görevlendirme onayları,

ll. İIçede boş norm kadrolara ücretli öğretmen görevlendirme onaylan,
12. İlçelerde öğTetmen açığı bulunan okullarla iigili mevzuat çerçevesinde norm kadro

faz|ası konumunda bulunan öğretmenler ile ilçe emrine atanan kadroıu 6ğretmenlerin boş geçen
dersleri doldurmak ve yasal ders saatlerini tamamlamak üzere okullara gorevlendirmelerİ İle ek ders
ücreti karşılığı öğretmen görevlendirilmesine ilişkin onaylar,

_ 13. İlÇe iÇinde Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfi jışındaki personel ile ek ders ücretinden
yararlanmayan personelin geçici görevlendirilme onaylan,

|4. Öze| Öğretim kurumlarında görevli idarecİ, öğİetmen ve diğer personel atamalarının
onaylanması,
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15. Özel öğretim kurumlarındaki görevlendirilecek kadrolüücretli personeIin
onaylarr, istifa, sözleşme feshi, çalışma süresi bitiminde düzenlenen ayrıhş onayları,
kaldırma onaylan, çalışma izninin uzatıldığına ilişkin toplu onaylar,

16. Müdtiır kadrosu bulunmayan okullara müdiir ye*ili öğretmen görevlendirme oÜY[ı
17. Ilçelerdeki okuVkurum müdi.ir başyaıdımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer

personelin ilçedeki kurum ve kuruluşlarda 6 aya kadar geçici görevlendirme onaylan,
18. Okul ve kurumlarda görev yapan idareci ve Öğetmenlerin ders ücreti toplu onaylarının

onaylanması,
19. Açma yetkisi Valiliğe ait olan okul/kurumların geçici tüsis ve nakil onayları,
20. Kamu konutlannı işgal edenler hakkında zorla boşaltma kararına ilişkin onaylar,
2|.291.1 sayılı Toplanil ve Gösteri Yilrüyüşleri Kanunu ile ilgili onaylar,
22. 5442 sayılı il İdaresi Kaııununa göre, memurlann kurumdaki görevlerinin ve

yerlerin değiştirilmesi, vekalet ve ikinci görev verilmesi, geçici görevlendirmeler ve 4483
Kanuna göre alınacak ön inceleme ve araştırma onayları,

23.252l SaYılı "Avda ve Sporda KullaıııIan Tüfekler, Nişan Tabarıcaları ve Av Bıçaklaıının
YaPımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin''
10'uncu maddesine göre verilen av tezkeresi ve sahiplik belgesi onayları,

24. Devlet binalarının sabotajlara karşı korunması ve sivil savunma planlarının onayları ile
7269 sayılı Kanuna göre alınan onayIar,

25. Halk eğitim ve özel eğitim kursları açılışlan, hizmet içi eğitim ve dairelerin kendi
içlerindeki denetleme programlarına ilişkin onaylar,

26. Komisyon oluşturulmasına ilişkin onaylar,
27, BelediYe ve 5355 sayılı Kanunla kurulan birliklerin onay gerektiren Meclis Karaılanrun

onayları,
28. 442 sayılı Köy Kanunu kapsamında Kaymakamın onaylayacağı belgelerin onayı,
29. İdaıi para cezalanyla ilgili Onaylar,
30. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alımı, devri, yenilenmesi ve silah ruhsat onaylan,
31. Demek Lokallerinin izin belgesi ve ruhsatlaıının verilmesi ile ilgili onayiar,
!2, Bizzat KaYmakamın i.mzalayacağı ve yetki devri yapılmamış olan-hususlara ilişkin

onaylar ile yukarıda sayılan iş ve işlemlere benzer önerilerin onaylanması. 
'

xI. BİRİM AMİRLERiNİN iıızı.ıeyacıĞI yazııaR:
A- GENEL OLARAK:
l. Hesabata ve teknik hususlara ilişkin olarak sıralı üst makamlata, eş makamlara ve sıralı

alt birimlere Yazıları yazılar, (Yorum gerehirmeyen, sadece teknik ve sayısİı biügiıerin istenmesi
veya verilmesi ile ilgili yazışmalar)

2, Bizzal birime verilen dilekçelerin ilgili şubeye/servise havalesi ve bunlarla ilgili cevabi
yazılar,

3, kaymakamın onayına sunulac ak yazılar ve kaymakamlığa yapılacak teklifler,
4. Kurumlann kendi alt birimleri ile yapacağı yazışmalar, - -

5. Kaymakamın bizzat imzasıyla gönderilen yazılara verilecek cevaplaı.
. 6, VatandaŞlarımızın Kamu kurum ve Kuruluşlarındaki iş ve işlemleıini takipleri sırasında
iÇerik o|arak ŞikaYet veya ricai nitelik taşımayan rutin hizmetleİe ilişkin dilekçe ,"'111tı*.-tı*rn
kabul edilmesi, incelenmesi, bilgi istenmesi için kuruluşlara ve ilgİlisine billi veri1mesine dairyazı|u.

7. İlçe içi araç görevlendirilmesi,
8, yeni bir hak ve yi,ikümlfü doğurmayan, kaymakamlık Makamının takdirinigerektirmeyen ve bir direktif niteliğini taşımayarrkurumlar arası mutat yazılar,
9. Bir dosyanın tamamlanması, bir işlemin sonuçlandınlması için belge veya bilgi

istenmesine ilişkin yazılaı.
l0, Kurumlann belli dönemlerde kendi üst makamlaıına ve Bakanlıklarına veya diğer üst

makamlara mutat olarak gönderecekleri istatistiki bitgilere ait çizelge ve yazı|w.

görev
sayılı
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B- iLçE JANDARMA KoMUTANI TARAFINDAN iıızıı,aNıca«y
1. Düğiin müsaadeleri ile ilgili dilekçelerin doffudan kabulü ve havalesi,
2, Vatarıdaşlarımızın ruhsat talepleri ile ilgili olarak verdikleri başvwu dilekçe

edilmesi,
3. Mermi alımına ilişkin dilekçelerin kabulü ve havalesi,

5. 252l sayılı Kanun kapsamında Av Tezkereleri ve Yizsiz Tüfek
dilekçelerin havaleleri ve hazırlık işlemleri,

4. Adli görev ve sorumluluklarla ilgili olarak yargı organlarıyla yapılan yazışmalar,
5. 252l sayılı Kanun kapsamında Av Tezkereleri ve Yizsiz Tüfek Sahipliğine ilişkin

dilekçelerin havaleleri ve hazırlık işlemleri,
6. Vuku bulan olay, suç ve suçlularla ilgili olarak üst kurumlarla yapılan mutat yazışmalar.

, 7. Yoklama kaçağı, Bakaya ve firari durumda olup, Aranan ve yakalanalar hakkında ilgili
kurumlara yazılan yazılar.

c- iLçE EMNİvET MüDüRü TARAFINDAN iı,ızııaxacıK yAZILAR:
1. İlÇede görevli müdü yardımcıları, şube müdiirleri ve personelden sorumlu yönetim görevi

ifa edenlerin dışında kalan tüm personelin 3 1üç) güntı geçmeyen yıllık, 2 (ıki) gtıniı geçmeyen
hastalık izinlerinin kullandırılmasına ilişkin onaylar,

2. Mermi alımına ilişkin dilekçelerin doğrudan kabulü,
3. Düği.in müsaadeleri ile ilgili dilekçelerin doğrudan kabulü,
4. Tekel dıŞı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin taştnmast,

saklanması, dePolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve
esasları gösteren Tüzük hükümlerine göre yürütülecek iş ve işlemler,

Sahipliğine ilişkin

6. K-amu görevlisi taşıma ve bulundurma silü ruhsatlarına ilişkin dilekçelerin kabulü,
7. Silah Rüsatlan _ve Yivsiz Av Tüfeği Rüsatnameleii ile ilgili İl, ilçe Emniyet

Müdiİrlilkleri ve Jandarma Komutanlıklan ile yapılan Tahkikat, bilgi ve beİge lstenmesi iıe iığiıi
yazışmalaı. (Dosya isteme yazıları hariç)

8. Av BaYilerinin Mermi, Patlayıcı Madde ve Barut Naili için gerekli yol nakil be|gesi ile
ilgili onay ve yazışmalaı

9. Vuku bulan olay, suç ve suçlularla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel
Müdiirlüğü ile yapılan mutat yazışmalar ile Adİi Makamlarla yaplan y-rşruİar.

yoklama kaçağı, Bakaya ve firari durumlarda oırp, a.-u,, ve yakalanalar hakkında
ilgili kurumlara y azılan yazılar.

1l. Adli görev ve sorumluluklaıla ilgili olarak yargı organlarıyla yapı|an yazışmalaı.

ç- iLçE rııiıı,i tĞiriM MüDüRü TARAFINDAN İMzALANAcAKyuzı wONAYLARı
. . .. l: Öğretmenlerin, öğrencilerin ve diğer personelin sportif temaslar, gezi ve benzeri amaçlar
için ilçe içinde görevlendirilmelerine ilişkin gcirİ, ," a.aç onaylan.

2, Kaymakam tarafından verilen Başarı ve Üstiin Başarı Belgelerinin ilgililere tebliği ileilgili alt ve_bağlı kuruluşlara gönderilmesi geİeken yazıIar,
3. Ilkokul, ortaokul ve liselerin ilçe içi gezi onayları.

_ 4. İlÇede görevli müdiir yardımcıİar,, ş,İte -tıaİ.leri ve personelden sorumlu yönetim görevi
ifa edenlerin dışında kalan tiim.personelin (öğretmenler aahııl j rüçj eü;ü;;ç;;;; İlık, i (iki)
gtinü geçmeyen hastalık izinlerinin kullandırılmasına ilişkin onaylar, 

'

. . 5, Şahıs emeklilik iŞlemleri, emekliye aynlanların ayhk jurumlarının bildirilmesine ilişkin işve işlemler.
6. Ek ders ücret onaylan.
7. Okullarda ücretsiz açılan kurs onayları
8, Her tiirlü merkezi sistem sınavlarında görevlendirilecek personel onayları,
9. İl ve İlçede yapılan her türlü yarışma Ğayları ue brnl*u ilişki n yazı|ar. 

'

ilÇe Milli Eğitim Müdtiılİğü hariç, bağlı birimlerin taşınıİa kayıtlı malzemelerinin
düştim onayları,

h6vqle.ı
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n- iı,çe xürus ıvrününtııır nnvRrnirBıı ynıxiınn: \i. . -)-'-'. " . ;
l. 549_0 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 iincü maddesinin (2) inci bendi']ğğJeğ'{Öİ " lr'Nüfus Kayıt Ömeğinin verilmesi ile ilgili yazılar, - '+-1-*;..J.r'"

2. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 58 inci maddesi kapsamında yazım dışı
kalanların tescil yazılary

3. Nüfus olaylannın tescili esnasında şüpheye düşülmesi halinde 5490 Sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanununun 60. maddesi kapsamında yazıları yazılar,

4. 472| sayılı Türk Medeni Kanununun l87. maddesi kapsamında çift soyadı kullanılması
ile ilgili yazı ve dilekçeler,

E_ KAYMAKAMLIK YAZI İşı,nnİ MÜDÜRÜNtIN İı,ızıınyac.qĞI YızILaR:
l. Üst makamlar ayrı tutulmak kaydıyla, yeni bir hak ve yükümlülfü doğurmayan,

KaYmakamın takdirini gerektirmeyen ve direktif niteliğini taşımayan kurumlar arası mutİt yazıİarla
Qıorum gerehirmeyen sadece telcrıik ve sayısal bilgilerin istenmesi veya verilmesi ile ilgili yazıtar)
ast makamlara yazılan diğer yazılar,

3. Mütar ve eski mütar, Be|ediye eski Başkanı görev belgelerinin imzalanması.
4. GecikmeYe meYdan verilmemesi bakımından vatandaşlarımızın yurt dışı bakım, vergi

indirimi, yaşayıp yaşamadığının tespiti gibi belgelerin imzalanmasİ.
5. Mahalle mütarlannca onaylanan belgelerdeki imza ve miihriın ilgili muhtarlara ait

olduğuna dair tasdik işlemleri. (İmza ve mühür işlemlerinin bizzat Yazı işleri Üüdarünün yanında
gerÇekleŞlirilmesi veYa Yazı İşleri Müdürünce yapılacak araştırmadan sonra,. söz konusu imza ve
mührün ilgili muhtara ait olduğu'%I00 anlaşıtdıktan sonra)

. _6. LaheY SözleŞmesine taraf üye ülkelerde kullanılmak iizere ilgili resmi makamlardan
alınan belgelere Apostil Tasdik Şerhinin konulması ve imzalanması,

7. Mahalle muhtarlarının diizenlemiş olduğu Tapu Tashih İImiüaberleri üzerindeki müür
ve imzalann doğruluğunun tasdik edilmesi.

8. 2022 saYılı 65 YaŞın Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Tiirk Vatandaşlarına
AYlık Bağlanması Hakklnda Kanun uyaıınca yapılacak müracaat|ar, Genel Sağlık Sigortası Gelir
Tespitiyle ilgili başvurular , 29.12.201l_taih ve 20|118 sayılı Sosyal Yardımlaşİa ," öuyun,ş.uy,
TeŞvik Fon Kurulu kararı uyartnca Eşi Vefat Etmiş Kadınlari Yönelik Dizenli Nakdi Sosyalyaıdım programıyla ilgili müracaatlaf ve sosyal yardımlaşma ve Dayanışma vakıına yaroım
talebiyle ilgili yapılan başıurularırı,/dilekçelerin sosyal yardımlaşma'v. 'nuy*r|.u 

vakfına
havalesi,

9. Adli Sicil Belgelerinin imzalanması.
l0. Kaymakamın uygun göreceği ve imzalanmasını istediği diğer yazılar.

XII- UYGULAMA:
. l. kaymakamın başkanlık edeceği Mütevelli Heyeti, komisyon veya kurulun toplantı

gtirıdem_i en azbir giin önce ilgili birim amiri tarafindan kaymakama ari edilecektir.

1.5.rl*TT.d:Vrettiği ttim yetkileri bizzat kendisikullanabileceği gibi, geri de alabilir.
3. Imza Yetkileri Yönergesi zaman zanan uygulama biçimi itibari-ilJgozjen geçirilecektir.
!,ry" Yetkileri yönerğesi ile belirlenen Uİ.-ttlt-" aykırılık halinde-ewak İraıı amirlerce

iade edi|ecektir.

2. Ust makamlardan gelen ve Kaymakamın havale
birimlere gönderilmesine ilişkin yazılar.

ve onayından geçen yazılann ilgili
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XI[- SORUMLULUK:
l. Bu Yönerge ile veri|en yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasındarı ve uygulamanın

Yönergeye uygunluğunun denetiminden birim amirleri sorumludur.
2. Kendisine teslim edilen evrak ve yazıların müafazasından makam sekreteri ile ilgili

birimlerin ewak görevlileri ve birim amirleri sorumludur.
3. KaYmakam imzasına sunulacak yazılu imza kartonuna konulmak suretiyle makam

sel«eterine teslim edilir. Makam seketerine teslim edilen yazılar imzadan çıktıktan soma ilgili
birimlerce bu iş için görevlendirilen çalışanlar taıafindan teslim alınır.

4. Birim amirleri birimlerinde işlem gören ve biıimlerinden çıkan yazılar ile birimlerince
yapılan tiim iş ve işlemlerden sorumludurlar.

5. Tekit Yazıları işleyişte sağhksızlığın bir göstergesidir. Tekide meydan verilen birimlerde
sorumluluk birim amirine aittir.

6. Bu yönerge birim amirlerince daima el altında bulundurulacak ve z^man zaman alt
birimler ve personel bu Yönergeye göre denetlenecektir.

XIV- YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR:
Yönergede sayılmayan, tasnif ve tarif edilmeyen hususlarda emsalleri dikkate alınır.

Tereddüt edilen hallerde Kaymakamın görüşi.lne göre hareket edilir.

XV- KALDIRJLAN HÜKÜMLER:
__ . .. Pr_.ll* Kaymakamlığının İmza Yetkileri konusunda bugüne kadar yayımlamış olduğu İmzayetkileri yönergeleri ile ek ve değişikliklerin tamamı yiiriirliikiin kaldırılmıştır.

xvı- yÜnİİnr,Üx:
Bu Yönerge, 07.08.2020 tarihinden itibaren

xVIl-YÜRÜTME:
Bu Yönerge hükümlerini Erenler Kaymakamı
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