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I.

AMAQ

Bu ycinergenin genel amacl; Ni[de ilinde Vali adrna imzaya yetkili makamlan belirlemek, verilen
yetkileri belli ilke ve usullere ba[lamak, alt kademelere yetki tamyarak sorumluluk duygusunu
geligtirmek; tist makamlara rinemli konularda daha sa[hkh kararlar alabilmeleri igin zarflan
kazandrrmak, hizmetlerde stirat ve verimlili[i artrrmaktr. Bu amagla aynca;
1.

"Vali Adrna" imzayayetkili gtirevlileri belirlemek,

2. Verilen yetkileri belli ilkelere ba[lamak,
3. Hizmeti ve ig akrgrnt hzlandrrmak,
4. Krrtasiyecilifi asgari di.izeye indirmek, hizmette verimlilili ve etkinligi artrmak,
5. Ust diizey ydneticilere zamankazandrrarak, onlarr iglemlerin aynntrlanna inmekten kurtarmak,
diiqi1nme, politika belirleme ve dnemli konularda datra sa[hkh karar almak igin zaman kazandrmak,
ydnetiminin datra iyi drgiitlenmesine, planlanmaslna, koordine edilmesine ve
ga[gmalanm
denitlenmesine y<ineltmek, ana sorunlarda datra iyi de[erlendirme yapabilmelerine imkan sa[lamak,
6. Kendilerine yetki devredilenlerin; sorumluluk ve <izgiiven duygulanm gtiglendirerek iglerine
daha srkr ve istekle sanlmalanm dzendirmek, biirokratik iqtemleri krsaltarak hizmetlerde siirat ve

il

verimlilipi artrrmak,
7. Halka ve iq sahiplerine kolayhk sa[layarak Ydnetime duyulan giiven ve saygmh[t artrrmak,
gtiglendirmek, geli gtirmek ve yay grnlagtrrmaktrr.

II.

KAPSAM

Bu y6nerge 5442 sayryil idaresi Kanunu ve di[er ilgili mevzuat hiiktimleri gergevesinde Valilik
ve Vatilile balliolarak hizmet yiiriitmekte olan ttim kamu kurum ve kuruluglannca yiirtitiilecek iq ve
iglemlerdi ve yaprlacak resmi yazrgmalardaimzayetkisinin kullamlmastna dair usul ve esaslan kapsar.

III - YASAL DAYANAK
Bu ydnerge;
1.5442 sayrh il idaresi Kanunu,
2.3l52sayrh igigleri Bakanh[r Yiiksek Disiplin Kurulu ile il Yatrrrm ve Hizmetlerine iligkin Bazr
Di.izenlemeler Hakkrnda Kanun,
sayrh Cumhurbagkantr[r Tegkilatr Hakkrnda Cumhurbaqkanh[r
3.10.07.2018 tarih ve
Karamamesi
4.3071sayrh Dilekge Hakkrmn Kullamlmasrna Dair Kanun,
5.4982 sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunu,
6.5302 sayrh il Ozel idaresi Kanunu,
7.3046 sayrl Bakan Yardrmcrlannrn Mali Haklarr ve Bazt Diizenlemeler Hakkrnda Kanun,
8.Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara iligkin Y<inetmelik,
9. Valilik ve Kaymakamtrk Birimleri, Tegkilat Gdrev ve Qahgma Ydnetmeli[i,
10. Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik,
Hiikiimlerine dayamlarak hazrrlanmr gtrr.
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IV _ TANIMLAR
Bu yrinergede yer alan deyimlerden:
o

Yiinerge

o
o
o

Valilik

: Ni[de Valili[i imza Yetkileri
: Nipde Valilifiini,
: Nigde Valisini,
: Ni[de Vali Yardrmcrlanm,

Ycinergesini,

Vali
Vali Yardrmcrsr
. itgiti vali Yardrmcrsr
: G<irev bdltimi.i esaslna dayah olarak kamu kurum ve
kuruluqlanmn ba[h oldugu Vali Yardrmclslnl,
o Hukuk Miigaviri
: Nigde Hukuk Mtiqavirini,
. it Hukuk igleri Miidiirii
: Ni[de il Hukuk igleri Mtidtirtinii,
. it tvtiidiirii veya Kurum Amiri: Bakanhklann veya Mtistakil Genel Mtidtirltiklerin il
ycinetiminde yer alan tist gdrevlileri, miidtir, bagkan veya tist yetkilileri ile Ozel Kalem MtidUrti, il
Basm ve Halkla iligkiler Mi.idituii, it idare Kurulu Miidtirii, llYaztigleri Mtidiirii, il Afet Acil Durum
Miidituii, idare ve Denetim Miidtirii, il Planlama ve Koordinasyon Miidiirii, it Sivit Toplumla iligkiler
Miidiirai, it Ntifus ve Vatandaghk Miidiirti, il Sosyal Etiit ve Proje Mtdiirti, Agrk fapigube Miidtirii,
Hukuk iqleri $ube Miidiirti, Bilgi iglem $ube Miidiirii, idari Hizmetler gube Miidiirii ie ll2Acil Qa[rr
Merkezi MiidUr:Unii,
. il Ozel idaresi
. il Ozel idare Genel Sekreteri
o Kaymakam Adayr
o

Avukat

:Ni[de il Ozel idaresini,
:Ni[de il Ozel idare Genel Sekreterini,

ili Kaymakam Adaylanm,
:Valili[imiz kadrosuna atanmrg veya
:Nigde

gcirevlendirilmig

avukatr ifade eder.

V. YETKiLiLER
Ni[de Valili$ adma imza yetkisine satrip gdrevliler;
1.Vali,
2.Vali Yardrmcrlan,
3.Hukuk Miigaviri,
4.il Hukuk igleri Mtidtirii,
s.il Mi.idtiri.i, Kurum/Birim Amirleri
6.il Ozel idare Genel Sekreteri,
T.Kaymakam Adaylan.

ixixci

sor,UNr
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I . iLKELER vE USULLER

l.Biittin yazrgmalar 10.06.2020 tarihli ve 31151 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Resmi
Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Y0netmelik" ilkelerine uygun olarak yaprlrr.
2.lmza yetkisinin devrinde Vali'nin her konuda havale, imzave onay yetkisi sakhdrr. Vali gerek
g<irdiiltinde dewetti[i yetkileri her zaman kullanabilir.
3. Vali Yardrmcrlan, Valinin olmadrpr durumlarda Vali adrna, ilgili Vali Yardrmcrsrrun
bulunmadrlr durumlarda da di[er Vali Yardrmcrlan adma verilen yetkileri kullanabilir.
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4.lmzayetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doEru olarak kullamlmasr esasttr.
5. Her kademe, sorumlulupu derecesinde bilmek durumunda oldu[u konular iizerine aydrnlatrlrr.
Yetkisi derecesinde "Bilme Hakkt"nt kullanrr. Bu amagla;
Vali ilin ttimti ile ilgili, Vali Yardrmcrlan oncelikle kendilerine baph kurumlar ve ilin ttimti ile
ilgili, il kurum amirleri kendi kurumtan ile kendilerine verilen gdrevlerle ilgili konularda bilme hakkrm
kullamrlar.
Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere bilmesi gerekti[i kadan ile agrklanrr.
6. Yetki kullammrnda azani dikkat ve hassasiyetin gdsterilmesi esastrr. Devredilen yetkiler
sorumluluk anlayrgr igerisinde, yerinde, zamamnda ve do$ru olarak kullanrlrr. Yetki dewedilen her
yetkili, kendi tisile.inin bilmesi gereken konulan takdir edip iistiine bildirmekle yiikiimliidiir. lmza
yetkilerini kullanrrken yazrgmalarda ve ewak havalelerinde "Vali a." ibaresi kullamlrr.
7. Kurum amirleri, kurumlanndan grkan btitiin yazrlardan sorumludur.

imza
8. yetkilininizin,hastalk, gdrev gibi nedenlerle gdrevi bagrnda bulunmadr[r hallerde vekili
bilgi
yetkilisine
yetkisini kullamr. paila sonra yaprl*ig r. iglemlerle ilgili olarak vekil tarafindan asrl
verilir. Vali Yardrmctlan arasmda da aym usul uygulamr.

Resmi yazrgmalarda yazryt hazrrlayandan baglayarak, imza makamrna kadar biitiin ara
kurum
kademelerdeki g6revlilerin parafimn ahnmasr esastrr. Valili[in aksine bir imi olmadrkga higbir
9.

paraft an muaf olmayacaktrr.

Resmi ya21ar varsa ekleriyle birlikte, eweliyatr olanlar veya incelemeyi gerektirenler
dosyasryla birlikte imzay a sunulur.
10.

11. Resmi yaziattilgili oldu[ukurumlardahazrrlanmas
acele ve gerekli gorulen hallerde 6zel Kalem Miidtirlt[tinde
ilgili mtidtirliife giinderilir. Bu ttir yazlar igin Vali'nin
Yardtmctsrmn parafi almr.

ise

Ancak;

ilgi igin
ili Vali

Bilgi vermeyi ve agrklama yapmayl gerektiren yazrlardan;
ovali,ninimzalayacapryaztlarbizzatkurumamirleritarafindan,
o Vali yardrmcrlanrun imzalayacapt yaz{ar, cinemine gdre bizzat kurum amirleri veya konuyu
arasmda
bilen yetkili g<irevlilerce imzaya sunutur.-Onemli konular bilgi veritmeden asla rutin ewak
12.

gtinderilemez.

Valinin imzalayacalr yazrlar Ozel Kalem Mi,idtirlti[iine,. Vali Yardrmcrlarmrn imzalayaca[t
yaziarise ilgili sekreterligelmza kartonu igerisinde teslim edilir. imzalandrktan sonra aym yerden geri
almr.
13.

arasrnda koordinasyonu sallamak, geligkileri ve
kopukluklarr rinlemek amacryla kurum amirlerine Valilik Makamrnca verilen sozlti talimatlar hakkrnda
giren,
.r, krru zamanda ilgiti Vali Yardrmcrsrna bilgi verilir. Higbir kurum di[er kurumun g<irev alantna
ve onay
o kuruma g6rev veya sorumluluk yiikleyen konularda ilgili kurum amiri ile gdriigmeder,ya
hazrlayarnaz.
14.

Vali yardrmcrlan ile kurum amirleri

il

Hukuk igleri Mtidiirii tarafindan havale edilen
yaziardaveya dilekgelerde "Makama Arz" ibaresi bulundulu takdirde, ilgili kurum amiri tarafindan
derhal Makama bilgi verilir.
15.

Vali yardrmcrlan, Hukuk Miigaviri ve

NiEde
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16. Resmi yaztyt paraflayan veya imzalayan her derecedeki sorumlu, bu yazmm yasalara, hizmet

gereklerine, Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Yrinetmelikteki gekil
gartlanna uygunlupunu sa[lamaktan sorumludur.
17. ilgelerimizden
18. Herhangi

Valilik Birim Mtidiirliiklerine yazrlan yazlar Kaymakam imzasr ile yazrlacaktrr,

bir imza yetkisi dewinin yeniden diizenlenmesi ancak bu ydnergede de[igiklik

yaprlmasr ile mtimktindiir.
19. Yetki devrinin yasal olarak miimktin olmadrlr veya yasalannbizzatilgili amirin imzalamasmr
emretti$ yazve onaylarda imza yetkisi dewi yaplamaz.

20. ilde kurulugu bulunmayan bakanhk ve ba[rmsrzgenelmtidtirliiklerin igleri, ilgili bakanhklann
iqlemlerini ytiriiten Vali Yardrmcrsr tarafindan ytirtitiiltir.
21. Basrnda grkan ihbar, gikdyet veya talepler herhangi bir emir beklemeksizin do[rudan veya il
Basm ve Halkla itigkiler Miidihltigiintin ba[h oldupu Vali Yardrmcrsrmn de[erlendirmesi ile Valiye
sunulur. Basma verilecek cevabm gekli ve igerili Vali tarafindan takdir edilir. Basma bilgi verme
bizzat Vali veya ilgili Vali Yardrmcrsr tarafindan veya Vali'nin yetki verdili Kaymakam ve kurum
amiri tarafindan yaprlrr.

22. Kurumlar, koruyucu gtivenlik esaslanna hassasiyetle riayet edilerek personel, bina ve belge
gi.ivenli[ini sa[lar.
23. Biitiin kamu kurum ve kuruluglan, personel ahmma iligkin ig ve iglemlerden <incelikle Makamr
haberdar eder.

II. SORUMLULUKLAR
Bu ydnerge ile verilen yetkilerin tam ve do!ru olarak kullamlmasmdan ve uygulamarun
y<inergeye uygunlupunun denetiminden Vali Yardrmcrlan ve kurum amirleri ile kendilerine teslim
edilen evrak ve yaztlann muhafazasrndan ilgili gdrevliler sorumludur. Bu nedenle;
1.

Vali Yardrmcrlan ve Hukuk Mtgaviri kendilerine ba[h ttim kurumlann yazrgmalarmdan

sorumludur.
2. Kurum amirleri, kurumlarrnda iglem gdren ve grkan tiim yazrlar ile kurumlannca yaprlan ttim ig
ve iglemlerden sorumludur.
3. Evrak ve belgelerde paraf ve imzasr bulunan her kademedeki memur ve amirler, attrklarr paraf
ve imzadan mtigtereken ve mtiteselsilen sorumludur.
4. iglerin aksamamasr ve ig sahiplerinin bekletilmemesi igin, bagka bir gdreve giden veya yerinde
bulunmadr[rndan dolayr bir yazryr imza edemeyen Vali Yardrmcrsr yerine diler Vali Yardrmcrlan
imza atabilir.
5. Tekit yazrlarr, ydnetimde aksakhgrn bir gcistergesidir. Tekide meydan verilen kurumlarda kurum
mtidiirleri ile birlikte ilgili gdrevliler ortaklaga sorumlu tutulur.
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6. Yetkilinin bulunmadr[r veya izinli oldugu durumlarda; vekili konumundaki gdrevli, imza
yetkisini kullamr, yaprlan ig ve iqlemleri bilahare asrl yetki sahibine iletir. Bu durumlarda imzayr atart
g<irevli, konu ile ilgili sorumlulu[u da i.istlenmig olur.

T.Valinin imzasma sunulmak iizere Ozel Kalem MtidihltiEiine teslim edilen ewaklardan teslim alan
gdrevli sorumludur.

8.Vali'nin il hudutlan igerisinde teftig, denetimde veya inceleme gezisinde bulundupu srrada Vali
tarafindan yaprlacak iglerden bekletilmesi dnemli derecede mahsurlu olanlann gere[i ve icrast Gdrev
Bdli.imii Esaslanna gcire ilgili Vali Yardrmcrsr tarafindan yaprlrr ve Valiye ivedilikle bilgi verilir.
9. Kurum amirleri veya denetim ve inceleme yapmak iizere gdrevlendirilen komisyonlar, ilgelerde
yapacaklan gahgmalarla ilgili olarak, ilgeye gittiklerinde mutlaka Kaymakama bilgi verirler.
10.

Vali Yardrmcrlan, Kaymakamlar ve kurum/birim amirleri mesai saatleri iginde gtirevle ilgili

olmayan bir konuda yerlerinden aynlmalan ya da tatil giinlerinde il drgrna grkmalan gerektifiinde, bu
durumu ve kendisine ulagrlabilecek telefon numaraslm Ozel Kalem Miidiirliigiine bildirirler.
11. Zorunlu haller ve ola[antistii durumlar drqrnda ttim belgeler, idarelerce elektronik ortamda
tiretilip g<inderilmelidir. Belge iist verileri ve imza bilgileriyle birlikte btitiin olarak kwumsal biligim
sistemlerinde (veri tabanr, dosya vb.) saklanmahdrr. Elektronik ortamda iiretilmesinde herhangi bir
engel bulunmayan belgeler zorunlu hal veya olapantstii durum kapsamrnda de[erlendirilmemelidir.

III. TIYGULAMA ESASLARI
1-

Bagvurular

Vatandaqlanmrz, Anayasa'nln 74. maddesi ve 3071 sayrh Dilekge Hakkrrun Kullanrlmasma Dair
Kanun uyannca, kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve gik6yetleri hakkrnda yetkili makamlara
bagvurma hakkrna sahiptir. Baqta Valilik Makamr olmak tizere biitiin kamu kurum ve kuruluglan bu
taleplere daima agrk olacaktrr.
Valili[imiz Agrk Kapr $ube Miidiirlii[tine ve CIMER'e yaprlan bagvurular ile ilgili ig ve iglemlerde
azani hassasiyet gdsterilecek, kurum amirlerince bagvurulara do[ru, agrklaytct, itinah ve yasal siiresi
igerisinde cevap verilecektir.

Valilikge, yaprlan bagvurularla ilgili olarak, aga[rdaki usul ve yiintemlerin uygulanmasr
uygun gdriilmiiqtiir:

1. $ik6yet ve icrai nitelik tagryan dilekgeler esas itibanyla Vali, Vali Yardrmcrlan, Hukuk
Mtigaviri, il Uut<ut igleri Miidtirii ve Kaymakam Adaylan tarafindan ilgili kuruluglara havale edilir.
Bu sayrlanlann yamnda il Yazr igleri Miidtirti, il Basrn ve Halkla iliqkiler Mtidtirii, it idare Kurulu
Miidiirii, il Sivit Toplumla iligkiler Miidi.tuii, il Planlama ve Koordinasyon Mtidtirii, idare ve Denetim
Mtidituti, Bilgi iglem $ube Miidtirii, idari Hizmetler $ube Miidiirii, Agrk Kapr $ube Mtidiidi ve Hukuk
igleri $ube Mtidituii, Toplantr ve Gcisteri Ytiriiytigleri, Grev ve Lokavt, Sendikalar, Siyasi Partiler ile
Ilin asayig ve giivenli[ini ilgilendiren dilekgeler drgrndaki dilekgeleri havale eder.
2. Dilekgelerin cevaplan, Vali, ilgili Vali Yardrmcrsr veya kurum amirleri tarafindan imzalamr.
Vali Yardrmcrlan drgrnda yaprlan havalelerde herhangi bir mukteza tayin edilemez.
3. Dofirudan "Valilik Makamr"na yaprlan; bir dzellik arz etmeyen Vali veya Vali Yardrmcrsr
tarafindan gtiriilmesinde bir zorunluluk olmayan bir ihbar ve gik6yeti kapsamayan rutin dilekge ve
mtiracaatlan, Valili[imizde havaleye yetkili Vali Yardrmcrlan, il Hukuk igleri Mtidtirti ve Valili[imiz
birim miidtirleri tarafindan havalesi yaprlarak, dolrudan ilgili kwuma gdnderilecektir. Bu gekilde ilgili

valilili
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kuruma g6nderilen dilekgeler igleme konulacak ve sonucu 3071 sayrk Kanunda belirtilen usule uygun
olarak dilekge sahibine yukarrdaki esaslar d6hilinde yazilrr olarak bildirilir.

Kurum miidiirleri teknik konularda basma bilgi verebilirler. Bunun drqrnda, kamuoyunu
bilgilendirmek ve aydrnlatmak amacryla yazirve g6rsel basma haber veyanverne, yorum, agrklama
," dryu* yapma TV, grirsel yaym ve haber programlarma katrlma durumlannda Vali Yardtmctlart,
Kaymakamlar, kurum amirleri ve diler gdrevliler tinceden Vali'nin onayml alrrlar.
4.

herhangi bir emir
beklemeksizin dofrudan veya ilgili Vali Yardrmcrsrrun uyansl tizerine dikkatle incelenerek sonuq en
krsa zamanda ilgili Vali Yardrmcrsrrun de[erlendirmesi ile Vali'ye bildirilir. Basrna bilgi verme Vali
veya yetki vereceli Vali Yardrmclsr ve kurum amiri tarafindan yaprlrr.
5. Basrnda grkan ihbar, gikAyet ve dilekler,

ilgili kurum mtidi.irleri tarafindan,

6. Demokratik ve geffaf yrinetimin gere[i olan egitlik, tarafszhk ve agrkhk ilkelerine uygun olarak
kigilerin bilgi edinme- hakkim kullanmalanna iligkin esas ve usulleri dtizenleyen, 4982 sayrh Bilgi
Edinme Hakkr Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkr Kanununun Uygulanmasrna iliqkin Esas ve Usuller

Hakkrndaki y<inetmelige g6re yaprlan bagvurular, ilgili kamu kurum ve kuruluglan ile kamu kurumu
nitelipindeki meslek kuruluglannca kabul edilerek kurum amiri imzasr ile cevap verilir.
7. Vatandaglanmzm idari ig ve iglemlerinin en krsa si,irede zamanve kaynak israfina yol agmadan

neticelendirilmesi bakrmrndan doSrudan "Valilik Makamr"na yaprlan yazir bagvurulardan; takdire
taalluk etmeyen Vali veya Vali Yardrmcrlan tarafindan g<iri.ilmesinde bir zaruret bulunmayan, igerik
olarak gikdyet ve icrai nitelik tagrmayan rutin dilekge ve mtiracaatlann do!rudan ilgili kuruma
yaprlmasr sa[lamr.
8. Vatandaqlanmzm dolrudan ilgili kuruma dilekgeyle miiracaatlan halinde kurum mi'idtirti,
konunun kendig<irev alam iginde olmasr koguluyla, bagvuruyu kabul ederek dilekgeyi ilgili alt birime
havale etmeye, konuyg incelemeye ve iglem sonucunu veya talep edilen hususu dilekge sahiplerine
yazir olarak bildirmeye yetkilidir. Bunlar drgrnda kalan konular ya da gikAyet ve sorugturma
Istemlerine iligkin cevaplar ilgili Vali Yardrmcrsr tarafindan imzalamr. Ancak, baqvurulan birim
mtidi.irii, konunun kendi yetkisi drqrnda oldu[u veya tist makama arzt gerekti[i kanaatine vaffsa,
dilekgeyi ilgiti Vali Yardrmcrsrna sunarak, verilecek talimata gdre gere[ini yapar. Bagvurularla ilgili
tereddiitlii hususlar ilgili Vali Yardrmcr sr tarafindan goztimlenir.

2- Gelen Yazrlar - Evrak Havalesi

"Qok Gizli" ve "Kigiye 6zel" (Vali ismine yazrlan) yazlar Ozel Kalem Mtidiirltigi.i tarafindan
teslim airnacak, gifreler, kigiye <izel ve rinem arz eden gizli ewaklar bizzat Vali tarafindan, dilerleri
Vali yardrmcrsr tarafindan havale edilecek ve havaleyi takiben kaydr Ozel Kalem Miidiirlii[iince
1.

tutulacaktrr.

2.,.$|FRELER" il Emniyet MiidtirltiEii tarafindan ahnarak agrlmadan bizzatMakama veya Valinin
bulunmadr[r zamanlarda Vali Vekili veya ilgili Vali Yardrmclsrna arz edilir. Havaleyi takiben Ozel
Kalem MtidiirltiEiince gere[i yerine getirilir.

3."Valilik Makamrna gelen di[er biitiin yazlar Valilik Ewak $eflilinde agrlacak, ilgili memur

bizzat
tarafindan gidece[i yer belirlendikten sonra
gdre
e
havale edilmesi gereken yaziar Ozel Kalem
gaviri,
aynml yaprldrktan ro-uilgili Vali Yardrmclstna s
ii ffuf.uf<-igleri Miidtirii ve Kaymakam Adaylan tarafindan havale edildikten sonra Valilik arqivinde
saklanmasigereken evrak dokiiman tarayrcrsmda tararup e-igigleri sistemine kaydedilerek ilgili daireye
sevk edilecektir. Elektronik ortam drgrnda gelen ewakrn kayrtlan da elektronik ortamda tutulacaktrr.
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Zorunlu haller veya olaEantistti durumlar drgrnda tiim belgeler, idarelerce elektronik ortamda
tiretilip g<inderilmelidir. Gi.ivenli elektronik imza ile imzalamp elektronik ortamda gdnderilen bir
belgenin fiziksel kopyasr almmamah ve belge fiziksel ortamda saklarrmamahdrr. Belge tist verileri ve
imza bilgileriyle birlikte bi.ittin olarak kurumsal biligim sistemlerinde (veri tabanr, dosya sistemi vb.)
saklanmahdrr. Elektronik ortamda iiretilmesinde herhangi bir engel bulunmayan belgeler, zorunlu hal
ve olafaniistii durum kapsamrnda de[erlendirilmemelidir.
4. Havale evrakmda veya yazrda "Gdriigelim" notu konulan yazrlarrn, ilgili gdrevlilerce en ktsa
zamanda ikaza mahal verilmeden gerekli 6n bilgi ve belgelerle birlikte havalede imzasr bulunan Vali
veya Vali Yardrmcrsr ile g<irtigiilerek gere[i yaprlrr.

5. Vali Yardrmcrlan kendilerine gelen evrakr inceledikten sonra
Makama arz edilmesini miiteakip ilgili dairesine g<inderirler.

Vali'nin gdrmesi gerekenleri

6. Kurum/Birim miidtirleri, kamu kurum ve kuruluglan veya gahrslardan gelen, igeripi itibariyle
karar veya emir vermesi ve takip etmesi gereken konulardan olmayan veya bilgi
toplamayr gerektiren konulara iligkin resmi yazrlarrnve dilekgelerin havalesini kendileri yapar.

Miilki Amirin bilmesi

3- Giden Ya;zlJ'tr
1. Giden Yazlarda; Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Ycinetmelikte
belirtilen hususlara riayet edilir.

2. Vali adma yetki verilmiq makamlarca imzalanacak yazrlarda, adr ve soyadl ile unvant arasma
"Vali a." ibaresi konulur.

3. Onaylanmak iizere Valilik Makamrna sunulan yazlardadaire amirinin teklifi, baflr ise ilgili Vali
Yardrmcrsr/Hukuk Miigaviri tarafindan sunulmasr ve Valilik Makamr tarafindan onaylanmast
gerekmektedir. Onaylarda ilk teklif eden daire amirinin imzasr ve kiprdrn sol tarafina ilgili Vali
Yardrmcrsrrun imzasr ile "Uygun G<iriigle Arz Ederim" ibaresi yazrlarak Valinin oluruna sunulur.

4.Imzalartmak tizere Vali ve Vali Yardrmclslna sunulan yazlarda dtizeltme yaprlmasr halinde,
dtzeltme yaprlan yazr,yeniden hazrrlanan yazmm ekine konulur.
5. Yazrlar ekleri ve varsa cincesine ait dosyasr ile birlikte imzaya sunulur. Elektronik ortamda da
aynr usul gegerlidir.

6. Vali Yardtmctst tarafindan imzalanacak yazlardamutlaka birimin en tist amirinin parafi bulunur.
Onaylarda ise kurum/birim amirinin teklifi bdltimti agilrr ve Vali Yardrmclsl tarafindan imzalamr.
7. Valinin imzalayacagr yazil,a4 birim amirinden sonra mutlaka
paraf edilir.

ilgili Vali Yardrmclsl

tarafindan

8. Yazrgmalarda Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelikte
belirtilen hususlara ve Ttirkge dilbilgisi kurallanna riayet edilir.

Aynt gdrev unvarum ifade ettifi halde; "Vali Muavini", "Vali Yardlmclsl" veya "Miidiir
Muavini", "Mtidiir Yardrmctst" geklinde farkh kullamlan ifadeler yerine "Vali Yardrmcrsr" veya
"Mtidiir Yardrmcrsr" unvanl yaz/,t.
o
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o Onaylarda; "Uygundur",

"Muvafiktr" gibi de[igik ifadeler yerine, imza yeri igin yeterli agrkhk

brrakrlarak, "OLIJR" ibaresi kullamlrr.

bdliimii "saygrlanmla arz ederim" "Onemle rica ederim" ve benzeri ifadeler
yerine "Arz ederim", "Rica ederim" ibaresi ile bitirilir. Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik gerepince ya $ma yapan makamlar arasrndaki hiyerargi ydniinden alt
makamlara "rica ederim" iist ve aynl diizeydeki makamlara "arz ederim" tist, aym diizey ve alt
makamlara birlikte dalrtrmh yaprlan yazrgmalar "arzverica ederim" veya "arz/icaederim" ibaresiyle
bitirilir. Muhatabr gergek kigi olan yazrgmalar "saygrlanmla", "iyi dileklerimle" veya "Bilgilerinize
sunulur." ibareleriyle bitirilir.
o Yazrlann sonug

4- Toplantrlar

1. Mevzuat gerepi bagkanhk dewinin mtimktin olmadr[r kurul

ve

komisyonlar, Vali

Bagkanhprnda toplamr.

2. Vali'nin bagkanhk etti[i toplantrlara ilgili Vali Yardrmcrsl

ve kurumun en iist yetkilisi katrlrr.

3. Valilik Makamrnda Vali Yardrmcrlan ve birim amirlerinin katthmr ile yaprlan toplantrlarda
gdrevlendirilecek bir personel tarafindan not alrrur, ilgili Vali Yardrmctst tarafindan takip edilir.
bagkanhk ettikleri toplantrlara birim amirleri veya vekilleri

4. Vali Yardrmcrlanmn "Vali Adrna"

veya yardrmcrlan katrlmahdrr. Ahnan kararlardan Onemli gOrdtikleri konularla
verirler.

ilgili Makama bilgi

adma baqkanhk ettikleri kurul ve komisyonlarda ahnan kararlardan
ile yiiriirlti[e girmesi esastrr.
onayr
onayr gerekenlerin Valinin

5. Vali Yardrmcrlanmn Vali

Vali

6. Toplantrlara katrlan birim amirlerinin, vekilinin veya yardrmcrstnln hazrrhkh ve gtindem
hakkrnda bilgi sahibi olarak katrlmalan esastrr.
7. Kuruluglann diizenleyecekleri toplantr, agiltg, panel vs. etkinliklerde koordinasyonun
sa[lanmasr amacryla en az bir hafta dnceden mutlaka ilgili Vali Yardrmcrstna ve Ozel Kalem
MtidiirliiEiine bil gi verilir.

8. Valiyi ilgilendiren konularda, Vali Yardrmclsl ve birim amirlerinin toplantr ve program
bilgileri Ozel Kalem Miidtirlii[tinde toplanarak, 6zel Kalem Mtidiirti tarafindan Vali'ye gtinltik
program ekinde sunulur.

UqtrNcti s0I,th{
it'rrzn vE oNAY

iln

ilcili vnrrilrn

I. vALiNiN iMZA YETKiLERi
A- Valinin imzalayaca[r Yazrlar;
1. Cumhurbagkanh[r ve Cumhurbagkam Yardrmcrhlrna yazrlan yazrlat,
2.TB

MM

B

agkanhlr na y azrlan y azrlar,
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3.Cumhurbagkanh[r Politika Kurul Bagkanlan ve Ofis Bagkanlan ile idari igler Bagkam imzasryla
gelen y aziara verilecek cevaplar,

4.Bakan imzasr ile gelen yaziaraverilecek cevaplarla, Bakanhklara g6rti$ ve teklif bildiren yazrlal
5. Bakan ve Bakan Yardrmcrsr imzasr ile gelen yaziar ve di[er illerden Vali imzasr ile gelen dnemli
yazr larrn ilgili Kurumlara intikal ettirilme sine ili gkin y azlarn havalesi,

Anayasa Mahkemesi, Yargrtay, Danrqtay, Sayrgtay, Uyugmazhk Matrkemesi, Hdkimler ve
Savcrlar Kurulu Bagkanhklanna do$rudan do!ruya yaztlmast gereken yazrlar,
6.

7. Genel Miidiirli:kler ve Bdlge Miidiirltikleri ile yaprlan dnemli ve icrai nitelikli yazrgmalar,
8. Universite ve Yargr Kuruluglan ile yaprlacak dnemli yazrgmalar,
9. Valilik adrnatapu dairelerinde ytirtitiilen iglemlerle ilgili olarak vek6let veya
genel kurul toplantrlannda ve Mahkemelerde temsil yetkisi veren yazrlar,
10. Kurumlara ve Kaymakamhklara gdnderilecek genel
11. Kaymakamhklara,

il 0zel idaresi adrna

nitelikli direktif ve genelgeler,

kurum amirlerine taltif, tekit veya ceza maksadr ile yazrlan yazrlar ile

Kaymakamhklardan ve kurum amirlerinden gelen dnemli tekliflere verilecek cevaplar,
12. $ifreli yazrgmalar ile <inemli ve <izellik arz eden konulara iligkin, "Qok Gizli" ve "Kigiye Ozel"
iqaretli yazrlar,
13.

Kalkrnma planlan, yrlhk program ve icra planlanmn uygulanmasr

ile ilgili olarak iist

makamlara yazil,an g<iriiq ve <ineriler,
14. il srmrlan iginde huzur ve giivenli[in, kigi dokunulmazh[rmn ve kamu esenli[inin saflanmasr
agrsmdan <inem tagryan olaylarla (anaryik olaylar, terdr niteli[indeki olaylar, bdlticiiliik niteliEindeki

olaylar ve benzeri olaylar) ilgili yazlar,

15.5442 sayrh il idaresi Kanunu'ntur 4178 sayrh Kanun'la de[igik 11. maddesinin (d) fikrasr
uyannca "Yardtm isteme" yaztlan,
16.5442 sayrh il idaresi Kanunu'nun 9. maddesinin (f) fikrasr uyannca il'de tegkilatr veya gdrevli
memnru bulunmayan kamu hizmetlerinin yiiriitiilmesi igin gdrevli daireyi belirtme yazrlan,
17. Atamasr Bakanhk ve Genel

Mtidiirltiklere ait personel ile ilgili, gdriiq ve de[erlendirme ve

muvafakat yazrlar5
18. Haber alma, genel gtivenlik ve
19. KaymakamAdaylarr ile

milli gtivenlik ile ilgili rinemli konulardakiyaziar,

ilgili raporlar,

20. Gazeteler ve g<irsel basma beyanat verilmesi, tekzip ve agrklama yaprlmasr ile ilgili yazrlar,
21. Vali Yardrmcrlan, Hukuk Miigaviri, it Hut<ut< igleri Mtidiirleri, Kaymakarnlar, kurum mtidtirleri
ve

il ve i19e Belediye Bagkanlan ile ilgili ihbar ve gikdyetler nedeni ile iist makamlara yanlanyaztlag

22.Herharrgi bir konunur incelenmesi ve sorugturulmasr igin tist makamlardan miifettiq istenmesi
ile ilgili yazrlar,
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23. Bakanhk Ytiksek Disiplin Kurulunda g<iriigiilmesi gereken devlet memurlupundan grkarma

teklif yazrlan,
24. Atamasr Bakanhk tarafindan yaprlan

il

Ozel idare Genel Sekreterinin atama yaz,tsr,

25. Kanun, ttiziik, yrinetmelik ve genelgelerle do$rudan Vali'ye brrakrlmrg konular,
26. Afet vukuunda 7269 sayh Umumi Hayata Miiessir Afetler Dolayrsryla Ahnacak Tedbirlerle
Yaprlacak Yardrmlara Dair Kanunun uygulanmasrna iligkin iglemlere aityazlar,
27. Ugiincti defa tekit edilen yazrlar,
28. Prensip, yetki ve uygulama usul ve sorumluluklanm deligtiren yazrlar,
29. Mtilkiye Miifettigleri tarafindan di.izenlenen Teftig Raporlan ve Teftig Layihalarrna verilecek
cevaplar,
30. Bagan, Usttin Bagan ve 6dtil Belgeleri,

31.5302 sayrh

il

Ozel idaresi Kanunu kapsamrnda;

a. il
b.

c.

Genel Meclisinin giindemine teklif edilecek konularla ilgili yazrlar, Meclis kararlanna
iligkin ig ve iqlemler,
il Oaimi Enciimeni gtindemine havale edilen her tiirlii konulara iliqkin yazrlar, enctimen
kararlanmn uygulanmasrna ydnelik emirler,
Birim amirlerinin enciimene ga$nlmasrna iligkin yaziar.

32.5393 sayrh Belediye Kanunu kapsamrnda;
a. Belediye Meclis Kararlarma iligkin ig ve iglemler,
b. Belediye Bagkanhlrmn bogalmasr halinde 45. maddeye gdre Belediye Meclisinin toplantrya
galrrlmasrna iligkin y azrlar,
c. Belde adrrun de[igtirilmesine iligkinyazil,at

33. Mahalti idare Kuruluglarmdan gelen ihaleden yasaklama taleplerinin igigleri Bakanh[rna
g<inderilmesi yaztlart,
4342 sayrh Kanun gereli merada arama izinleri, geri ddniigiim scizlegmeleri. tahsis
yaziart ve tahsis amacr de[igikli[i yaziarr
35. Mera ile ilgili Valilik Genel Emirleri,
36. Acil Durum Yardrmr Odene[i talepleri,
37. Toprak Koruma Kurulu kararlan ve Tanm Drqr izinlendirmeleri,

34.

38. Valinin bizzatimzalanayr uygun g<irdii[fl di[er

yazrlar.

B- Valinin Onayrna Ba[tr iglemler, Kararlar, Yazrlar
Asaleten ya da vekdleten yaprlacak atamalara ve yer de[igtirmelere iligkin onaylar, (il idare $ube
Bagkanlan ve daire miidiirleri konuyu ilgili Vali Yardrmcrlanmn bilgisi dAhilinde dnceden Vali ile
gririigiip muvafakatini aldrktan soma yasal dayana[rru da belirtmek suretiyle onaya sunar. 5442 sayir
Kanun'un 8. maddesi uyannca istihdam yerleri saptanmak kaydryla il emrine atanan memurlara iligkin
iqlemler de bu gekilde yurutiiliir.)

l.
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2.Her derecedeki emniyet personelinin ilgeler arasr yer de[igtirme, gdrev yeri de[igtilme ve atama
onaylan,
3. il Jandarma Komutanhprna ba[h personelin 5442 sayrh Kanun'un 8. maddesinin (b) ve (c )
fikralanna ve Jandarma Tegkilat, Gdrev ve Yetkileri Kanununda De[iqiklik Yaprlmasr Hakkrndaki 507
sayrh KHK'nin I .2.3. maddelerine gdre atama" izin, sicil verrne ve yer de[igtirme onaylan,

ait olup, il emrine verilen ve ilk
gdrevlilerinin
ilgeler atasr, gdrev yeri
ilk
atamalart,
kamu
ait
her
derecedeki
atamasr Vali'ye
de[iqikli[i, grirev yerlerinin belirlenmesi ve vekdlet onaylan,
4. Atamasr Bakanhklara veya Ba[rmsrz Genel Mi.idiirltiklere

5. Her derecedeki okul mtidiirliiklerine ve yardrmcrhklanna asaleten ve vekAleten gdrevlendirme

onaylan,
6. il Milli Epitim Miidtirltigiine ba[h okul ve kurumlarda bulunan dlretmen, miidtir ve mtidtir
yardrmcrh[rmn gegici gdrevlendirme onaylan,
7. Merkeze

ba[h ilkokul, ortaokul, lise egitim kurumlannda, izinli ve raporlu olan, idarecilik

gdrevini vek6leten ytiriiten rilretmenlerin yerine gegici ri[retmen gOrevlendirme onaylan,
8. Birtegtirilmiq srmflan bulunan ilkokul ve ortaokullara mtidtir yetkili dpretmen gdrevlendirilmesi,

9. Tiim kamu kuruluqlanndaki personelin gegici gtirevlendirme onaylan,
10.

ilimizdeki kamu gcirevlilerinden atamalan Vali'ye ait olan personelden Miidtir, Mtidi.ir

Yardrmcrsr veya dengi gcirevdekilerin gcirevden gekilme, gekilmiq sayrlma ve emekliliklerine iligkin
onaylar,

11.657 sayrh Kanunun 137 ve 145. maddelerinde yer alan kamu gdrevlilerinin g<irevden
uzaklagtrrrlmalanna ve grireve iade edilmelerine iligkin onaylar, gdrevden uzaklagtrrma karartrun
uzatrlmasr onaylan,

Vali Yardrmcrlan, Hukuk Miigaviri, Kaymakamlar, il Hukuk igleri Mtidiirti,

Kaymakam
Adaylarr, ilOzel idare Genel Sekreteri ve kurum amirlerine ayhksrz izin,mazerct izni ve hastahk izni
verilmesine, hastahk izinlerinin memuriyet matralli drgrnda gegirilmesine ve bunlann yrlhk ve yurt drgr
izinlerini kullanmalanna iligkin onaylan,
12.

13. Belde Belediye Bagkanlan, Belediye
grkrg onaylan,

Meclis Uyeleri ve

il

Genel Meclis Uyelerinin yurtdrgr

14. Yurt drqrna gcirevli grkacak personel ile yrlhk izinlerini yurt drgrna gegirmek isteyen personelin
yurt drgr grkrg onaylan,

15.5253 sayrh Demekler Kanuna g<ire derneklerin lokal agma izin onayr ile lokal faaliyetinden
men edilmelerine iligkin onaylar,

16.5393 sayrh Belediye Kanununa g6,re merkez ilge srmrlan igerisindeki belediyelerin meclis
kararlanndan onaylanmasr gerekenler ile 5302 il Ozel idaresi Kanununa gdre il Genel Meclisi
kararlanmn onaylanmasr ve tekrar gdriigiilmek iizere geri gdnderilmesine iligkin iglemler,

17.6136 sayrh Ateqli Silatrlar ve Brgaklar Hakkrndaki Kanuna dayah olarak grkanlan
Ydnetmelilin 7. ve 9. maddeleri hiikmtine gdre silatr tagrma ruhsatr verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili
onaylar,
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18. Kadrosuz usta
19.
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Olretici gOrevlendirme onaylan,

ilk ve ortad$retime ticretli dgretmen atamasma iliqkin onaylar,

20. Gtinliik mesai saatlerinin belirlenmesine iligkin onaylar,

2l.Ozel nedenlerle okullann gegici tatil edilmesine iligkin onaylar. (i19e Hrfzrssrhha Kurulu
Kararlan gere[i ilgelerde okullann tatil edilmesine Kaymakamlar yetkilidir.)
22. Aragtrrma, tin inceleme ve sorugturma onaylannda;

o

Di[er Kamu Gdrevlilerinin Yargrlanmast Hakkrnda Kanun uyannca
yaprlacak olan aragtrrna ve <in inceleme onaylart ile il ve ilge belediye bagkanlan hakkrndaki
aragtrrma onaylan il idare Kurulu Mtidtirlii[tince;
4483 sayrh Memurlar ve

6713 sayrh Kolluk Gdzetim Komisyonu Kurulmasr Hakkrnda Kanun ve ilgili mevzuat
uyannca kolluk personeli hakkrnda baqtatrlan inceleme, aragtrrmq idari ve disiplin sorugturmast
sonucunda igleme konulmama ve dosyamn iglemden kaldrnlmasr onaylan ilgisine gdre sekretarya
ig ve iqlemini ytiriiten Kurum Amirli[ince,

o

o Belde Belediye Bagkanlan ile Kdy ve Mahalle Muhtarlan hakkrndaki aragtrrma onaylan
idare ve Denetim Miidtirltiliince;

Valilik Makamrndan ahnr.
o Kurum iginde aragtmlmasr gereken konular ile 657 sayrh Devlet Memurlart Kanunu ve diger
ilgili mevzuat uyannca idari ve disiplin sorugturmast yaprlmasrnt gerektiren konulardaki
gdrevlendirme onaylan kurumlannca kurum/disiplin amirlerinden almr.
23.

il Emniyet Mtidtirlii[tine

ait araglann operasyonel ve istihbarat amagh

il

drgr gdrevlendirme

onaylan,
24. Bu yonerge kapsamrndaki kuruluglann bu ydnergeye uygun olarak hazrrlayacaklan kendi i9
grirev dafirhmrna iligkin onaylar,

25.2911 sayrh Toplantr ve Gdsteri Yiirtiyiigleri Kanunu ile ilgili onaylar,

26. Aday memurlann asalet onaylan,
27.11 Ozel idaresi btitgesinden yaprlacak temsil, a[rrlama ve t6ren giderleri ile
onaylart,
28.

ilgili

harcama

Ozel idaresi personelinin il igi ve ilgeler arasr atama, yer de[igtirme ve gegici g<irevlendirme
onaylan,

il

29. Matralli Mahkemelerde davacr ve davah olarak Ozel idareyi temsil etmeye veya vekdletname
vererek temsil ettirmeye iliqkin onaylar,

tarafi
Kurulu, il Uitti E[itim D
Jandarma Disiplin Kurulu, il Trafik Komisyonu,

kararlar, (il
n Kurulu, il
el Gi'ivenlik
il
Hizmetleri
Acil
Komisyonu,
Aragtrrmast
Komisyonu, Gtivenlik Sorugturmasr ve Argiv
QaEn
Koordinasyon Komisyonu, il Mahalli Qevre Kurulu Karar onaylan.)

30. Kanun, tiiziik ve y<inetmeliklerin bizzat Vali

id*e (,r-lu, il tiisiplin
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31.7269 saylh Umumi Hayata Mtiessir Afetler Dolayrsryla Ahnacak Tedbirler Yaprlacak
Yardrmlara Dair Kanun kapsamrnda onaylar.

II. VALi YARDIMCILARININ IMZA YETKiLERi
A- Vali Yardrmcrlarrnln imzalayacafr Yazrlar;
1.

Valinin Ni[de

il

Merkezi drqrnda bulundu[u veya gdrevi bagrnda olmadr[r zamanlarda Vali

tarafindan imzalanmasr gereken, fakat Ozelligi veya
yazrlar,

ivedilili nedeniyle gecikmesinde

sakrnca bulunan

2. Do!rudan Vali tarafindan ytiriittilmekte olan ig ve iglemler ile imzalanacak yazlartn drgrnda
kalan iq ve iqlemlerin g<irev bdltimtine gdre yiirtittiliip sonuglandrnlmasr ve yaztlartn "Vali adma"
imzalanmasr,
3. Valinin onayma sunulacak dn iglemlerin yiiriitiilmesi ve gerekli yaz:Jarn imzalanmast ve
Valininbizzatimzalayacalryazlarrnparaf edilmesi,
4. G<irev bdltimiine gdre kendilerine balh dairelerin Bakanhk, Genel Miidiirliikler, Bdlge
Miidiirliikleri ile <inemli ve icrai nitelikte olmayan yaz:I,ar ile Kaymakamhklara, kamu kurum ve
kurulug I an na y az;Jran y azrlar,
5. "Kigiye Ozel" ve "Qok

Gizli" iqaretli olanlar ayrr tutulmak kaydryla gizlilik dereceli yazrlar,

6. Gdrev bdltimii esaslan d6trilinde, ilgili kanunlardabizzat Vali tarafindan ytiriitiilmesi zorunlu
olmayan komisyonlann ve ktrullann bagkanhklanmn "Vali adlna" yi.iriitiilmesi, kararlartmn
imzalanmasr ve gereklerinin yerine getirilmesi, uygulama ile ilgili basrna agrklama yaprlmast,

7.3091 sayrh Kanun'un uygulanmasr ile ilgili yazrlar, ig ve iglemler ile bu konuda verilecek
kararlar,

S.Valinin bulunmadr[r zamanlarda gcirev bOliimiine g<ire ilgili di[er toplantrlara bagkanhk etmek,
9. Kaymakamhklar ile ktrumlann kendi aralannda yaptrklan yazrqmalar,
10. Kaymakam Adaylarrmn stajlan

ile ilgili ig ve iqlemler,

11. Vali Yardrmcrlan, Hukuk Mtiqavirleri ile il Hukuk igleri Mtidi.iriintin, Kaymakamlann ve
kurum amirlerinin izine aynhg ve bilahare gdreve baglayrglarrna iligkin olarak iist makamlara ilgili
kurumlara y azil,an y azrlar,

f2.

ig ve iglemlerin denetimi ile imza yetkisi devri konusundaki Y<inerge hi.ikiimlerine uyumu ve
riayeti sallama amacr ile gerekti[inde ilgili Vali Yardrmcrsr tarafindan iglemler ve kararlar tizerinde
veya dairelerde denetimler yapmak ve sonug raporlanru imzalamak,

13. Protokol ve tdrenlere iligkin ig ve iglemlerin kendi gdrev alanlannda usuli.ine uygun
ytiriitiimtinii temin etmek ve denetlemek
l3

imza Yetkileri Ydnerses i

Niilde Valilidi

14. 2521 sayrh Kanun uygulamasrna iligkin Avda ve Sporda Kullamlan Ttifekler, Nigan
Tabancalarl ve Av Brgaklannrn Yaplml, Satrmr, Ahmr ve Bulundurulmasma itigtin Ydnetmeli[in
l0'ncu maddesi gerelince; Satrcrhk (Bayilik) belgesi imzalanmasr,
15. 6136 sayrh Ategli Silahlar ve Brgaklar ile Diler Aletler Hakkrnda Ycinetmeligin ilgili
maddesinde s<iz edilen silatr nakil belgesinin imzalanmasr,

16. 87112028 sayrh Tekel Drqr Brrakrlan Patlayrcr Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin
Uretimi, ithali, Taqmmasr, Saklanmasr, Depolanmasr, Satrgr, Kullamlmasr, Yok Edilmesi,
Denetlenmesi Usul ve Esaslanna iligkin Tiizii[iin 93'nci.i maddesi gere[ince av barutu, her tiirlii av
kapstilii, bog kovan ve dolu fiqek gibi av malzemesi ile oyun ve e[lence aracr olan patlayrcr maddelerin
satrg izin belgesi, 113,114,115,116,117,118,119 maddeleri gere[ince, patlaycr madde sattn alma ve
kullanma izin iglemleri gergevesinde;
o Siiresi biten ve uzatrlmasr talep edilen ruhsatlann imzalanmasr,
o Patlayrcr madde depolanrun iptal edilme onaylarmrn igigleri Bakanh[rna bildirilmesine
ili gkin y azilrann imzalanmasr,
o Av malzemeleri, barut, mermi, sahcrhk, bayilik belgelerinin imzalanmasr.

17. Yargr Mercilerine herhangi bir konudaki Valilik gdrti$ ve dnerilerinin bildirilmesine iligkin
yazrlar,

18. 5199 sayrh Hayvanlan Koruma Kanunu'nun 17. maddesi ile ilgili ig ve iqlemler,
19. Birinci ve ikinci tekit yazrlan ve verilen cevaplarla ilgili yazrlar,

20. Naklen atamalarda, kurumlardan muvafbkat isteme ve yaprlmast gereken iglemlere iliqkin
yazrlar, (onay harig.)
21. Konser, oyun. Temsil vb. eflence

amagh toplantr ve sosyal etkinliklerin diizenlenmesi ile

ilgili

bildirimlerin ilgili kurumlara gdnderilmesi,

22. Toplarrtr ve G<isteri Yiiriiyiigleri Kanunu, Toplu ig S<izlegmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Siyasi
Partiler Kanunu, Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu ve Yardrm Toplama Kanunu ile Ilin asayiqini
ilgilendiren dilekge ve bildirimlerin havalesi,
23. Ustahk ve Usta Ogreticilik, igyeri Agma Belgelerinin imzalanmast,
24. 2860 sayrh Yardrm Toplama Kanunu uyannca dtzenlenen yardrm toplama izin belgeleri,
25. il Tahkim Komisyonu Kararlan (QKS Ycinetmeli[i)
26. Bakanh[a yazrlan tahsis amacr de[igiklifii yaz/,an (4342

sayrh Kanun)

27. IlHayvan Saghk Zabia Komisyonu kararlan,
28. Hayvan hastahklan tazminatr yerel krymet takdir komisyonu kararlan,
29. ll Hasar Tespit Komisyonu kararlart,

30. Tanmsal Kurakhk Il Kriz Merkezi kararlan,
31. Krrsal Kalkrnma Yardrmlannrn Desteklenmesi Programr kapsamrnda il Proje Delerlendirme
Komisyonu kararlan,
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32. Uzman Eller Projesindeki kararlar,

33. Qiftgi Mallan Koruma Kanunu geregi Murakabe Heyeti kararlan,
34. 6197 sayrh Eczacrlar ve Eczaneler Hakkrnda Kanun hiiktimleri gere[ince eczanelerin nakil,
de[iqikli[i iptal vb. iliqkin iglemler ve yaztgmalar,

adres

35. Valinin uygun gdrdii[ii di[er yazr ve belgelerin imzalanmasr.

B- Vali Yardrmcrlannln Onaylayaca[r Yazrlar

1. Valinin onayl drgrnda brrakrlan ttim iglem ve kararlann gdrev bdltimtine gdre onaylanmast,

2.

Kurum amiri drqrndaki personelin il drgr gdrevlendirme onaylan ile il drgr tagrt gtirevlendirme
onaylan,

3. Merkez ilgeye ba[h k<iylerin biitgelerinin onaylanmast,

4.

K<iy ve matralle muhtarlanmn izin onaylan,

5. 5188 sayrh Ozel Gtivenlik Hizmetleri Kanunu ve Bu Kanuna itigt<in Ydnetmelik hiikiimlerine
gdre 6zel giivenlik personelinin atanmasma, silah tagrmalanna, kimliklerinin diizenlenmesine ve
gerekti[inde bu kimliklerinin iptaline iligkin onaylar,
6. ilimizdeki kamu gdrevlilerinden atamalan Vali'ye ait olan personelden Miidtir, Miidiir
Yardrmcrsr veya dengi gdrevdekilerin drqrndaki gdrevlilerin g<irevden gekilme, gekilmig saytlma ve
emekliliklerine iligkin onaylar,
7. Valitik personelinin derece, terfi ve intibak onaylan ile son 8 yrl iginde herhangi bir disiplin
cezast almayan memura bir kademe ilerlemesi ve zorunlu hizmetten dolayr 2 yrla bir kademe ilerlemesi

verilmesi onaylan,

8. Valilik personeline Bakanhk tarafindan tatrsis edilen kadro onaylan,
9. Kamu konutlanm yasadrgr iggal edenlere iliqkin "zorlabogaltma" kararlanna iligkin onaylar,

10.

634 sayrh Kat

Miilkiyeti Kanununun Ek 2. Maddesi kapsamrndaki tahliyelere iligkin onaylar,

11. 6136 sayrh Ategli Silatrlar ve Brgaklar ile Diper Aletler Hakkrnda Kanunun T.maddesine gdre
grkanrlan Y<inetmelilin 8.maddesinde belirtilen kamu gcirevlilerine ve l0.maddesinde belirtilen
emekli kamu grirevlilerine silah ruhsatr verilmesine iligkin onaylar ile aynr Ytinetrneli[in 4.maddesi
gere[ince diizenlenecek silah bulundurma ruhsatlanrun verilmesine ve iptaline iligkin onaylar,

12.

6136 sayrh Kanunun uygulanmasrna iligkin

Ydnetneli[in 4T.maddesine

g<ire dtizenlenen

yivli

ttifek bulundurma ruhsatlanna ili gkin onaylar,

13. 6136 sayrh Kanun ile 9lll779 Sayrh Ydnetmeli[in Ek-l Maddesi gerelince tanzim edilen
Mermi Bayilik Ruhsat Onaylan ile Mermi Satrq Belgesinin imzalanmast ve verilene ruhsat ve
belgelerin iptal etme onaylan,
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6136 sayrh Kanununun uygulanmasrna iliqkin Yonetmeli[in 55. ve 56.maddelerine gOre iglem
gdren armalan ve hatrra silahlara ruhsat verilmesine iligkin onaylar,

14.

15. 2521sayrh Avda ve Sporda Kullamlan Tiifekler, Nigan Tabancalan, Av Brgaklartrun Altmt,
Yaprmr, Satrmr ve Bulundurulmasma Dair Kanunun uygulanmasma dair Ydnetmeli[in 10. maddesi
gere[ince verilen Satrcrhk Bayilik Ruhsat Onaylan,
16. Tekel Drgr Brrakrlan Patlayrcr Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Uretimi, ithali,
Tagrnmasr, Saklanmasr, Depolanmasr, Satrgr, Kullamlmasr, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve
Esaslanna ili gkin tijziiEtin;
a. 113. maddesi gerelince verilen Satrn Alma ve Satrg Yapma Ruhsat onaylan ve belgelerinin
imzalanmasr ve verilen belgelerin iptal onaylan,
b. I l8 ve I 19. maddelerine gcire tanzim edilen Patlayrcr Madde Satrn Alma ve Kullanma Ruhsat
Onayr ve Ruhsat Belgesinin imzalanmasr, siire uzatrmt, ek ihtiyag raporu ve diler konularda ruhsat
tizerine qerh dtigiilmesi ve verilen bu ruhsatlann iptal iglemlerinin imzalanmasr,
c. l2l. maddesine gdre tanzim edilen Patlayrcr Madde Ategleyici Yeterlilik Belgesi onaylan ve
iptal onaylan.

17. 6136 sayrh Kanuna istinaden hazrrlanan 9lll779 karar sayh Ytinetmelipin 2l.maddesi
gere[ince silah hibe edilmesine dair onaylar,

18. 2918 Sayrh Karayollan Trafik Kanunu' na gdre idarece verilen her tiirlti ceza onaylan,

19.

5199 sayrh Hayvanlan Koruma Kanunu'nun 17. maddesi gere[ince ahnacak denetleme gdrev
onaylan ile ceza onaylan,

20. Zirai mtcadele ilaglan, alet ve makineleri bayilik izin belgeleri,
21. 5179 sayrh "Grdalann Uretimi, Ttiketimi ve Denetlenmesine dair KHK.'nin De[igtirilerek
Kabulii Hakkrnda Kanun " gere[i verilecek grda i.iretim izin belgeleri,
22. Ozel dlretim okul, ktrum ve kurslan agma ve kapama onaylan, devir, nakli, program ilavesi,
kademeli dlretime baglamasr, kurucu temsilcisi de[igiklili, qirket nev'i de$igiklili, kontenjan
de[igikli[i, kurucu miidiir atama ve istifa onayr,
23. Atamasr Valililimize utValilik Birim Miidiirleri

derece, terfi ve intibak vb. onaylan,

24. Nilde Omer Halisdemir Universitesi'nden afiliasyon kapsamrnda gdrevlendirilen personelin
gdrevlendirme onaylan,

25. iq yeri disiplin kurulunun oluqturulmasr

onayr,

26. Yatakh salhk tesislerinde yolun bakrm servisinin brangr, seviyesi ve yatak saylslna iliqkin
onaylar,

27. Hastanelerin acil servislerinin seviyelerinin belirleme onaylan,
28. 6zel Hastaneler mesul miidtirltik belgelerinin onaylan,
29. Aktar, bitkisel drog
30. Ayakta

satrq

yerlerinin denetimlerine iligkin onaylar,

teghis ve tedavi yaprlan <izel saflrk kuruluqlan uygunluk belgesi ve ruhsat onaylan,
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31. Optisyenlik Kurumu gezici sa[hk taramasr araglan, ecza dolabr laboratuvar vb. hizmet
birimlerine verilecek gahgma izni ve hizmet belgesi onaylarr,
32. Ozel Aptz ve Diq Sa$hlr Kuruluglar\ 6zel Dig Protez Laboratuvarlanntn ruhsat belgeleri,
mesul mtidtirliik ve personel gahgma belgeleri ile denetim olugturulmasr onaylart,

33. igitme merkezi, evde bakrm merkezi, psikoteknik de[erlendirme merkezi, sa[hk kabini gibi
6zel sa[hk tesislerinin ruhsat, uygunluk igletme belgesi ve mesul miidtirltik belgesi gibi onay ve tasdik
gerektiren belgelerin onaylanmasr,

34. Muayenehane agrhgr, polikliniklerin ddniigtim onaylan, trp merkezlerinin 6n izin baqvuru, isim,
deligikligi, laboratuvar ve mtessese agrhgrna dair izin, ruhsat uygunluk ve gahgma

mesul miidtir, sahip

belgelerine iligkin onaylar,

35. Anne ve bebek <iliimleri komisyonu olugturulmasr onaylan,
36. Ozel Sa[hk kurulugu agma ruhsatlan ve kapatrlma onaylan ile bu kuruluglara yeni ilave
edilecek tinitelerin agrlmasr onaylan,

37. Eczane agrlmasr, kapatrlmasl veya nakline dair onaylar,

38. 2860

sayrh Yardrm Toplama Kanunu gere[ince almacak yardrm toplama onaylart,

39. Aile ve Sosyal Hizmetler it trltiatirttigiintin denetimine tabi Qocuk Kuli.ipleri, Rehabilitasyon
Merkezi, Anaokulu ve Kreg gibi ruhsat verilmesine iligkin onaylar,

40. Fazla gahgma ticretlerinin <idenmesine iligkin onaylar, (5018 Sayrh Kanun gerepi Kurum
Amirlerinin imzaladrlr onaylar dr grnda kalanlar,

41.

5253 sayrh Kanun ve

ilgili ydnetmelik gere[i dtizenlenecek belgeler,

42. 5326 sayrh Kabatratler Kanunu, 1774 sayir Kimlik Bildirme Kanunu, 2872 sayir Qevre
Kanunu, 5996 sayrh Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa[h!r, Grda ve Yem Kanunu, 5580 sayrh Ozel
Ofiretim Kurumlan Kanunu, 5199 sayrh Hayvan Koruma Kanunu, 2873 sayfi. Milli Parklar Kanunu,
6831 sayrh Orman Kanunu, 112 Acil Qa[rr Merkezleri Kurulug, Gdrev ve Qahgma Ydnetmelifi,4733
sayrlr Tiittin, Ttitiin Urtinleri ve Alkol Piyasasrrun Dtizenlenmesine Dair Kanun, 4207 sayfi Tiittin
Urtinlerinin Zararlarrrun Onlenmesi ve Kontrolti Hakkrnda Kanun,42s} sayrh ispirto ve ispirtolu
igkiler inhisan Kanunu, 5279 sayh ses ve Gaz Tabancalanna Ait Kanun, 4733 sayrh Ttittin, Tiitiin
Mamulleri ve Alkol Piyasasrmn Diizenlenmesine Dair Kanun, TAPDK, Toprak Koruma ve Arazi
Kullanrmr Kanunu, 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu gerelince kesilen para cezalan (idari
Yaptrnm Karan) onaylan,
43. Mevzuatrnda Mtilki idare Amiri veya Vali tarafindan onaylanacalr belirtilen idari para cezalan,
44. Aile ve Sosyal Hizmetler it trltiatirttiEiiniin baflr kuruluglannda gocuk, ciziirlii ve yagh nakilleri
igin il drgr personel ve tagrt g<irevlendirilmesi,
45. 6zel Giivenlik izin Belgelerinin, Ozel Giivenlik Gdrevlisi Kimlik Karfl, Ozel Gtivenlik Silatr
Tagrma ve Bulundurma Belgelerinin onaylanmasr,
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46. il Hukuk igleri Mtidtiri.i kadrosunun bog olmasr durumunda gdrevlerini yiiriitmeye Hukuk igleri
$ube MtidtirltiEiintin ba[h oldulu Vali Yardtmctst yetkilidir,
47. Yali tarafindan verilecek, yukarrda sayrlmayan di[er ig ve iglere iliqkin yazrgmalan ytiriitmek
ve gereken onaylan vermek,
"Htiktimlti ve Tutuklulara
Dair Ytinetmelilin 8.
izinlerine
Yakrnlanmn Oltimti veya Hastahfr Nedeniyle Verilebilecek Mazeret
Maddesi 3. fikrasrna gtire verilecek karar onaylan,

48.

18 Haziran 2013 Tarih

ve2869l sayrh Resmi Gazete

de yayrmlanan

sayrh Tiitiin, Tiitiin Mamulleri Ve Alkol Piyasasrrun Diizenlenmesine Dair Kanun ve
ydnetmelikler kapsamrnda (TAPDK) "Satrg Belgesi" onaylart,

49. 4733

50. Giibre bayilik

ilgili

belge onaylan,

51. Niifus mevzuatrmn Mtilki idare Amirlerine tevdi etmig bulundu[u her tiirlii onaylar.

IIIDo!rudan Vali tarafindan yiirtitiilmekte olan ig ve iglemler ile imzalanacak yazilrann drgrnda
kalan ig ve iglemlerin grirev bdliimiine gdre yi.irtitiiltip sonuglandrnlmasr ve yazrlann "Vali adlna"
1.

imzalanmasr,
2. Gdrev bdltimtine grire kendilerine ba[h dairelerin Bakanhk, Genel Miidiirli.ikler, B0lge
Mtidiirliikleri ile <inemli ve icrai nitelikte olmayan yazlar ile Kaymakamhklara, Kamu Kurum ve
Kurulu g lan na y azilrar y azrlar,
3. Kurum amiri drgrndaki memurlann
onaylan,
4.

il

drgr gdrevlendirme onaylan ile

il

drgr tagrt g<irevlendirme

Vali tarafindan havale edilen veya m0talaa istenen konular ile ilgili yazrlar,

5. Mevzuat veya

Valilik

onayr ile verilmig kurul tiyelikleri,

6.

Vali Yardrmcrlanmn bulunmadr[r zamanlarda, onlar adrna imzalanacak yaziarrn imzalanmast,

7.

Vali tarafindan verilecek difier gdrevleri yiiriitmek.

rv- iL

nurux islpni

NrUoUnUNirN iMz.t

vnrKilnRi

1. Vali tarafindan havale edilen veya mttalaa istenen konular ile ilgili yazrlar,

2. Mevzuat veya Valilik onayr ile verilmig kurul iiyelikleri,
3. Hukuk igleri $ube Miidiirltigtiniin

gOrev alanrna giren inceleme

iliqkin yazrlar,
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4. Resmi ve dzel kuruluglarca dtjzenlenen ve yurt
ewaktaki imza

ve

drqrnda bulunan vatandaglanmrzla

ilgili

olan

miihrii onaylamak,

5. Bal<rm Belgeleri, Noterlikge dtizenlenen vekdletname onaylan,
6. Vali Yardrmcrlanmn bulunmadr[r zamanlarda, onlar adma imzalanacak yaziarnimzalanmast,
7. Hukuk igleri Biirosu g<irevine giren inceleme ve denetleme hizmetlerine iligkin yazrlann
imzalanmasr,

8. Il Idare Kurulunun sdzctiliik gdrevini yiir0tmek,
9. Dilekgelerin kabulii

ve havalesi,

10. Vali tarafindan verilecek di[er gdrevleri yiirtitmek.

V- KAYMAKAM ADAYLARININ iMZ,q,LA.YACAGI YAZILAR
1. Dilekgelerin havale edilmesi,

2. Vali ve Vali Yardrmcrlan tarafindan verilecek di$er grirevlerin ifasr.

vI.

BiRiM AMiRLERiNiN iMZ.q. YETKiLERi

Genel idareye dahil btittin daire ve kurulug mtidiirlerine, verilen yetki gergevesinde kurumlar arast
yazrgmalarda; icrai ve bir hak do[urmayan, sadece bilgilendirmeye yonelik olarak aga[rda belirtilen
hususlarda "Vali adma" imza yetkisi dewedilmiqtir.

Valilik Makamrna sunulacak olurlar il miidiirii veya vekili tarafindan vali yardrmclslna veya vali
yardrmcrsmm uygun gdriigii ile Valiye sunulur. Bu yetki il miidtir yardtmctst veya gube mi.idtirtine
devredilemez.

A- TUM KURUM/Biniu auinr,rniNiN iMz,q. YETKiLERi
Vali veya Vali Yardrmcrlanmn onaylndan gegmig iglem ve kararlarm merciine g<inderilmesi ve
muhatabma tebli[ine iligkin yazil,ar ile gerekiyorsa Kaymakamhklara bildirilmesine dair yazrlar,
1.

2. Vali veya Vali Yardrmcrlanmn g<iriip Kaymakamhklara, ilgili dairelere veya alt Kurumlara
yayrmlanmasr talimattm verdikleri genelgelerin gdnderilmesine iligkin yazrlar,
3. Bir dosyamn tamamlanmasr, bir iqlemin sonuglandrnlmasr igin bilgi veya belge istenmesi ile
llgrli yaz/,ar,
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Tip formlarla bilgi alma veya bilgi verne niteli[inde olan ve Vali Yardrmcrlanrun gtiriig

katkrsrnr gerektirme
5. Kuruluglann,

y

ve

en y azrlar,

ba[h olduklan Bakanhk veya Genel Mtidtirliikleri ile di[er iist

makamlara

periyodik olarak gcinderdikleri istatistiki bilgilere aityaziar ve cetveller,
6. Yeni bir hak veya yiiktimliili.ik doflurmayan, bir direktif veya icra talimatrnt igermeyen, Valilipin
g6rti$ ve takdirini gereklirmeyen mutat yazrlar,
7. Kadro tahsisi, derece ilerlemelerinin ilgililerine duyurulmasma
8. Hizmet igi

Elitim

ve kurslarla

iligkin yazrlar,

ilgili yazrlar, belge ve sertifikalar,

9. Dernek, vakrf, kooperatif, girket ve benzeri ttizel kigiliklerin kongre, toplanil ve benzeri yazrlan,
10. Odeneklerin alt kurumlara ve ilgelere duyurulmasrna ve gdnderilmesine

iligkin yazrlar,

11. Tagrmr Mal Y<inetmelilinin uygulanmasrna iligkin yazrlar,
12.

Vali ve Vali Yardrmcrsrmn izin verdikleri harig di[er personelin yrlhk izin, mazeret izti

(hastahk izni, refakat izni) onaylan ve bu siiregte yerlerine vekdlet edecek personelin gdrevlendirme
onaylan,
13. Tiim personelin yrlhk izinleri ile evlenme, do[um ve tili.im hususlanndaki kanuni mazeret
(di[er mazeret izinleri hariE) ve hastahk izinlerini Bakanh[a bildirmek,
14.

Yetkili merciler tarafindan verilen ruhsatlann muhataplarrna bildirilmesi,

15.

Ktrum Amirleri drgrndaki ttim personelin ime ayrrhg ve bilahare gdreve baglayrglanna iligkin

olarak yazlJ,alnyazrlar,

t6. il iginde gdrev gere[i tagrt ve personel gdrevlendirme onaylanmn imzalanmasr,
17. Yanhq gelen yazlarrn iadesi ile

ilgili yazrlar,

18. Yeni bir hak ve gdrev do[urmayan, bir direktif veya icra takibatrnt kapsamayan Vali veya Vali
Yardrmcrlan tarafindan imzalanmasr gerekenlerin drgrnda kalan ve 5442 sayrh il idaresi Kanununun
9. maddesinin (B) fikrasrnda belirtilen "Hesabata ve Teknik hususlara ait" yaztlann imzalanmast,
19. Askerlik erteleme igleri ile

ilgili

yazrgmalar,

20. Driner serrnaye igletmesi bulunan kurumlann bu igletmenin faaliyet ve gahgmalan ile ilgili
yazrlar,
21. Personelin kimlik belgelerinin imzalanmasr,

22.657 sayrh Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesine grire
iligkin srizle gme imzalanmast.
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B. B AZI NiNiU AMiRLERiNiN

iTvTZ.I.

YETKiLERi

Bu yetkilere ilaveten kurum amirlerine hizmete Izelbaztyetkilerin devredilmesine iligkin olarak
yaprlan di[er diizenlemeler kurumlar itibariyle gu gekilde planlanmrgtrr. Sdz konusu kurum amirlerine
aga[rdaki hususlarda Vali Adrna imza yetkisi verilmigtir.

a;

cUvnNlix nini*rlnni

il

Jandarma Komutanrna Devredilen Yetkiler

l.

6136 sayrh Kanuna gcire verilen her

ttirlti ta$rma ruhsatlanna iligkin teklifler,

2. igyeri belge onaylartna itigkin tatrkikat ewaklan,
3. Kahvehane, gay bahgesi, bilardo salonu ve benzeri igletme ve her nevi igletme ruhsatlarrrun
verilmesi igin gOriig bildirilmesi ile ruhsatsrz igletrnelerin ilgili kuruma bildirme yazrlan,
4. Kamu kurumu ve rizel kuruluqlarda gahgacak personel hakkrnda yaprlan soruqturmalann
kurumlara yazrlmast,

ilgili

5. Onaydan grkan silah iglem dosyalan igin hazrrlanan silah satm alma belgesinin imzalanmast,
6. Valilikge verilen silatr tagrma onayl tizerine verilecek silah tagrma
imzalanmasr,

ve kimlik belgelerinin

7. Silah ruhsat iglemleri ile ilgili kurumlarla yaprlacak yaztgmalar,
8. Her tiirlti ategli silahla ilgili iglem talebi, patlayrcr madde satm alma ve kullanmaizintalebi, av
malzemeleri satrg bayisi ve mermi satrg bayisi talebiyle ilgili dilekgelerin havale iglemine ait imza
yetkisi,
9. Bilgi Toplama Daire Bagkanh[r (KiHBi) ile yapacalr yazrgmalara ait yazrqmalann Valilik adtna
imzalanmasr,
10. Ozel gtivenlik ile
11.

ilgili iqlerde di[er Kurum ve Kaymakamhklarla yaprlacak yaztgmalar,

ilgili Tiiztik gerelince

di.igiin ve havai figek gdsterisi ile

ilgili onaylar,

12.2521sayrh Kanuna dayah olarak grkanrlan Y<inetmelik htiktimlerine g<ire onaydan grkan yivsiz
tiifek ruhsatnamelerine gdre yivsiz tiifek satrn alma belgesinin imzalarunasl,

13.6136 ve 2521 sayrh Kanun hiiktimleri gerepince ruhsat iglem dosyalanmn gtinderilmesi ve
i

stenme s in e ait y az/rar,

14.9111779 sayrh Ydnetmeli[in 24. maddesi gerefiince verilen mermi satrn alma belgelerinin
imzalanmasr,
15. Herhangi

bir gikdyeti igermeyen, Il Jandarma Komutanh[ryla ilgili rutin dilekgelerin kabulii ve

havalesi,
16.

Di[er kamu kurum

ve kuruluglan ile yaprlan ya^$ma evraklan.

2l
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Emniyet Miidiiriine Devredilen Yetkiler
1. 6136 sayrh Kanuna gdre verilen her tiirlti tagtma ruhsatlanna iligkin teklifler,

2.

6136 ve 2521 sayrh Kanun hiiki.imteri gere[ince ruhsat iglem dosyalanntn nakil gdnderilmesi

ve dosyalann istenilmesine ait yazrlar,

3. 2559 sayrh Kanuna

gdre verilen igyeri belge onaylanna iligkin teklifler,

4.2521 sayrh Kanuna dayah olarak grkartrlan Ydnetmelik hiikiimlerine gdre onaydan grkan
yivsiz tiifek ruhsatnamelerine

g<ire

yivsiz tiifek satrn alma belgesinin imzalanmasl,

5. glllTTg sayrh Yrinetmeli[in 24. maddesi gere$ince verilen mermi satrn alma belgelerinin
imzalanmasr,

6. Onaydan grkan silah ruhsat iglem dosyalan igin hazrrlanan silah satrn alma belgelerinin
imzalanmasr,

7. Kahvehane, gay batrgesi, bilardo salonu ve benzeri iqletme ve her nevi igletme ruhsatlanmn
verilmesi igin g<irtig bildirilmesi ile ruhsatsrz igletmelerin ve polis tutanaklarrmn ilgili kuruma
bildirme yazrlart,
8. Umuma agrk yerlerde gahganlann isteli veya sorugturma tizerine gahgma kartlannrn iptal
onaylan,
9. Miidtirliik Merkez Tegkilatrnda gdrevli $ube Miidiirliilii ile Kurum AmirliEi gdrevini yiiriiten
personelin izin-istirahat vb. dwumlarda g<irevlerinden gegici aynlmalan halinde vek6let onaylan,

10. Kamu Kurumu ve dzel kuruluglarda

gahgacak personel hakkrnda yaprlan sorugturmalann

ilgili

kurumlara gdnderilmesi,

11. Silah ruhsat iglemleri ile ilgili kurumlarla yaprlacak yaztgmalar,

12. Ozel giivenlik ile ilgili

iqlerde

di[er Kurum ve Kaymakamhklarla yaprlacak yazrgmalar,

13. Teblig at y aziarntn sonuglanm ilgili kuruluglara bildiren y azrlar,
14. Dii[i.in ve Havai figek gdsterisi onaylan,
15. Bakanhklara gOnderilen istatistiki ve teknik bilgilere aityazlar,
16. Herhangi bir gikdyeti igermeyen, il Emniyet Miidtirltiltiyle ilgili rutin dilekgelerin kabulii ve
havalesi,

17. Valilikge verilen tagrma onayl iizerine verilecek silah tagrma ve kimlik belgelerinin
imzalanmast,

18. Bilgi Toplama Daire Bagkanhpr (KiHBi) ile yapacalr yaztgmalara ait yaziarrn Vali adma
imzalanmast,
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19. Her tiirlii ategli silahla ilgili iglem talebi, patlayrcr madde satm alma ve kullanmaizintalebi,
av malzemeleri satrg bayisi ve mermi satrg bayisi talebiyle ilgili dilekgelerin havale iglemine aitimza
yetkisi,

20. Di[er kamu kurum ve kuruluglan ile yaprlan

uy

yazr$ma evraklan.

il, urtirrUstrNr unvnnnilnN vnrrir,nn
1. Ek ders iicret onaylan,

2. Kur'an kursu yrlsonu bitirme srnavlan, hizmet igi egitim kursu

agma ve smav

onaylan.

c)

f. ilgili kurum amiri tarafindan imzalanarak Vali'nin onayma sunulacak olan konulara iligkin 6n
iglemlerin ytirtitiilmesi ve Vali onaymdan gegmig yazlarnilgili yerlere gdnderilmesine iliqkinyazrlat,
2. Vali onaymdan grkan evraklann ilgelere gtinderilmesi,
3. Tekit yazlanve verilen cevaplarla ilgili yazrlar, Meslek igi elitim ve kurslarla
0zel idaresi Disiplin Kuruluna ait ig ve iglemlere iligkin yazrlar,
4. il Ozel idaresi personeline yrlhk, mazeret ve hastahk izni verilmesi
memuriyet matralli drgrnda gegirilmesine iligkin onaylar,
5. Memurlann derece ytikselmesi ve kademe ilerlemesi

onayl

ilgili yaziar,ll

ile hastahk izinlerinin

,

6.4734 sayrh Kamu ihale Kanununun 4'tincii maddesinde belirtilen ihale yetkilisi gorevlerinin
yiiri,itiilmesi ile ihale ve denetim iglerine iligkin onaylar,
7. G.S. M. ruhsat onaylart,

8.5177 sayrh Maden Kanunu uyannca yaprlacak iq ve iglemler ile ruhsat onaylan,

f. il Ozel idaresi adma her tiirlii

yapma, yaptrrma, onanm, altm satrm, tagtma, kiraya ve[ne,
kiralama ve benzeri konulan igeren sdzlegmelerin incelenerek, mevzuata uygunlu[u tespit edildikten
sonra Vali Adrna imzalanmast,
10.

Ewelce dafrtrlan arazilerde yaprlacak isim dtizeltnesi yazrlanrun imzalanmast,

11.2510 sayrh Kanun gereli yiiriitiilen gahgmalarla ilgili isk6n duyurusu, temlik cetveli ve
yazrgmalann yaptlmasr,
12.

il igi personel ve taqrt g<irevlendirme onaylan,

13.167,1380, 3213,3572 ve 5302 sayrh Kanunlarla verilen gdrevlerin yerine getirilmesi igin
ruhsatrn onaylanmast agamasma kadar gerekli iglemleri yapmak iizere ilgili kurum ve kuruluqlarla
yazrgmalann yaptlmast,
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il srnrrlan ddhilinde,

ancak belediye srrurlan drgrnda bulturan kahvehaneler de ddhil olmak
izere, gay bahgesi, bilardo, intemet kafe gibi her nevi umuma mahsus yerlerin agtlmasma iligkin
ruhsatlann verilmesi ve mevzuata aykrrr durumlann tespiti halinde mevzuata uygun duruma
getirmesine iligkin onaylar,
14.

15. Bttgeye yaprlan gelir - gider kaydr onaylarr,
16. Arag kiralanmasr
17.

ile ilgili onaylar,

Vali ve Vali Yardrmcrsrmn imzalamasr gereken onaylar

drgrnda kalan

di[er onaylar.

d) DEFTERDARA DEVREDiLEN YETKiLER

1. Hazine ve Maliye Bakanh[r tarafindan grkanlan Y<inetmelik, Genel Teblip, Genelgelere

g<ire

Defterdar tarafindan imzalanmasr ve onaylanmasr gereken iq ve iglemler,

2. Hazine ve Maliye Bakanhlr tarafindan gelen Genel Tebli[ ve gelen yazr sirkiilerinin merkez
ve ilge birimlerine da[rtrmr,

3. Sosyal Gtivenlik Kurumu Bagkanh[rndan gelen yaziaruverilecek cevaplann imzalanmasr,
4. Muhakemat Miidi.irti tarafindan dava ve icra igleri ile ilgili makamlarla yaprlacak dolrudan
yazrgmalann imzalanmasr,

5. Veznedarhk kadrolanna vekdleten g<irevlendirme onaylan,
6. 6183 sayrh Amme Alacaklanmn Tahsili Usulii Hakkrndaki Kanunun 64. maddesi uyannca
di.izenlenecek haciz varakalannrn onaylanmasr,

7. Yaygrn ve yo[un vergi denetimi ile ilgili yazrgmalar,
8. Kaybolan belgeler, borglu miikellefler ve mal varh[r aragtmlmasryazrlan,
9. Defterdarhkta ve Mal Miidiirltiklerinde galman veya kaybolan trafik ceza tutanaklanyla ilgili
Emniyet, Jandarma ve ilge birimlerine duyurma yazrlan,
10. Bakanhk atamah personel harig ttim personelin kadro de[igikli[i, derece terfi, unvan
deligiklili ve son 8 yrl iginde herhangi bir disiplin cezasr almayan memuru bir kademe ilerlemesi
verilmesi onaylan ile intibaklara iligkin onaylar,
11. Defterdar Yardrmcrsr drgrndaki personelin her ttirlii izin onaylan,

12. Sakathk indirimi ile ilgili yaprlacak

yazrqmalar,

13. Tagrmr Mal Y<inetmeli[inin uygulanmasrna iligkin onaylar harig konu ile
imzalamak,

ilgili di[er yazrlan

14. Hazine ve Maliye Bakanhlrna grinderilecek ddenek talep yazrlan,
15. Personelin izne aynlmasr durumunda yerine vekdlet edeceklerin vek6let onaylan,
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16. Naklen atamalarda kurumlardan muvafakat isteme ve onay harig yaprlmast gereken iglemlere
iligkin yazrlar,
17

.

F azla gah gma

iicretlerinin ddenmesine iligkin onaylar,

ile di[er mali mevzuatrn uygulanmasmda ortaya grkan

tereddiitlerin
istem
mukteza
edilen
talep
giderilmesi amacryla miikellefler ve diler gergek ve tiizel kigiler tarafindan
yazrlanrun havale edilmesi ile verilen muktezalann (6zelge) imzalanmast,

18. Vergi Kanunlan

19. Muhakemat Mtidiirltifii Hazine Avukatlan tarafindan; il Emniyet Mtidiirliigii, il Ntifus ve
Vatandaghk Miidiirliigti, il Sivil Toplumla iligkiler MiidtirliiEti ve Valilik Birim Mtidtirliiklerinin i9 ve
iglemleri ydniinden Valili[in taraf oldulu adli ve idari davalarda, ig tahkim yargrlamastnda icra
iglemlerinde ve yargrya intikal eden di[er her ttirlti hukuki uyugmazhklarda idareyi temsil etmek, dava
ve icra iglemlerini vekil srfatr ile takip etmek ve dava igin gerekli her tiirlti belgenin imzalanmast,
KHK gere[ince idareler adma yaprlacak adli, idari davalar ve icra iglemleri ile ilgili
bilgi, belge istenmesi, sonucunun bildirilmesi ve g<iriig istenilmesi ile ilgili yazrgmalar.

20.

e;

ir,
1.

659 sayrh

wrilli rGiriu

vtUoUntrNn nnvnnoilnN

vrrrilnn

Valilik tarafindan havale edilen dilekge ve diler yaz:Jann incelenmesi ve sonuglandrnlmasr

hakkrnda mtidtirltiklerden ve ilgelerden bilgi istenmesine dair yazrlar,
2. Olretmenlerin ve di[er personelin sportif temaslar, e[itsel faaliyetlerin yaprlmasr, yurt igi
yan$maya katrlacak <ilrenci-<i[retmen gruplara verilecek izin onaylan, gezi ve benzeri amaglar igin il
iginde ve il drgrnda grirevlendirilmesine iligkin onaylar, smavlar ile ilgili komisyon olugturulmasr ile
ilgili onaylar,

3. O[renci devamstzlt[r ile ilgili di[er illere yazlacakyazrlar,
4. Ek ders iicreti onaylan,

5.$zel dlretim okul, kurum ve kurslanndaki personelin gdrevlendirilmesi, gahgma siirelerinin
uzafilmasr ve gekilme onaylan ile bu onaylann Bakanh[a g<inderilmesine ait yazrlar,
6. Bdliimleri ile baplantrh sosyal faaliyetlerin kurumlanna tebli[i,

l.lzin,

rapor, ek ders ticret onayr, diploma, 6[renim belgesi, 6!'retmen, memur ve hizmetlilerin
atarna kararnamelerinin vb. onay ve yzvtrun daprtrmt, ilgilisine teblifi,
8. Resmi makamlar arasmda istatistiki bilgi alma ve bilgi verne mahiyetinde olan yaziar,

f. ilimizi

temsilen il drgrnda sportif vb. yangmalara katrlacak gruplara ait gizelgelerin imzalanmast,

10. Emekli veya istifa vb. nedenlerle gdrevden aynlanlann aynhg yaztlanrun imzalanmast,
11. Her

ttir

ve derecedeki okul ydnetimi ile

ilgili

ig ve iglemler, (Okul servisleri giriq grkrq saatleri,

okul bahgesi kullammr vb.)
12. Qeqitli sebeplerle tayini grkan personelin iller arasrnda g<inderilen <izltik dosyalannrn isteme ve

grinderme yaztlanrun imzalanmast,
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13. il Milli E[itim Mtidtirliiliine baph okul ve kurumlarda bulunan at6lye, bdliim, laboratuvar ve
_
geflerin gegici gdrevlendirme onaylan,
14. Her derecedeki

Milli E[itim personelinin

15. Ytiksek Lisans ve doktora
16.

derece ve kademe terfi onaylan,

ti[rencilerinin okullarda yapacaklan aragtrrma uygulama onaylan,

O[rencilerin yurtlara yerlegtirme onaylan.

l.

6948 Sayrh Sanayi Sicil Kanununa gdre verilen Sanayi Sicil Belgelerinin Onay
iglemleri,
2. Valilik Makamrnca Onaylanmrg idari ParaCezalanmn Tebligat yazrlanm
imzalanmasr,

3. Sanayi Urtinlerinin denetimi ile ilgili diper illerdeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Miidtirliiklerine yazrlacak yazrlann imzalanmasr,

4. 3516 sayrh Olgtiler ve Ayar

il

Kanunu kapsamrnda verilen yetki belgelerinin

onaylanmasr.

9 ir, saGr,rx uUoUntrNn onvnnoiLnN

ynrrilnn

1. Valilik tarafindan havale edilen dilekge ve yaziarrn incelenmesi, sonuglandmlmasr hakkrnda
miidtirltiklerden ve ilgelerden bilgi istenmesine dair yazrlar,
Z.

il

Sagtrk

Mtidtirliigii'ne balh kurumlardaki amirlerin yrlhk izin, srhhi izin ve vekalet onaylan,

3.Resmi makamlar arasmda istatistiki bilgi alma ve verne mahiyetinde olan yazrlar,

4.Yiiksek Lisans ve Doktora <i[rencilerinin yapacaklan araqtrrma ve uygulama onaylan,
5. Aile hekimi ve aile sa[h[r gahganlanrun il igi gdrevlendirmeleri ile gegici siire ile bogalan
birimlere aile hekimi ve aile salhlr gahgam gOrevlendirme iglemleri,

6. Aile hekimleri ve aile salhpr gahqanlan ile srizlegme imzalanmasr,
7. Personel hakkrnda yiiriittlen disiplin iglemleri ile ilgili olarak Valilik Makamrnrn olur ve
kararlarr drgrnda kalan tebligat iglemleri, bilgi ve belge talepleri hatah bilgi ve belgenin iadeleri, di[er
yazrgmalar ve sekretarya iglemleri,

8. I Nolu Cumhurbagkanh[r Kararnamesinin 371. Maddesi ve 694 sayrh KHK'nrn 187.
Maddesinin 3. Frkrasr htkiimleri gere[ince personelin il igi nakil ve gdrevlendirmelerinin yaprlmasr,
9. Hizmet igi epitim ve kurslarla ilgili yazrlar, belge ve sertifikalar,
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10. 4924 sayilr Kanuna tabi Sdzleqmeli Personelin sdzlegmelerinin imzalanmasl, fesih ve istifa
onaylan,
11.

il igi tagrt ve ambulans (personeli ile beraber) gdrevlendirme onaylan,

12. Kamu drqr aile

sa[hfr gahqanlanmn s<izlegmelerinin imzalatrlmast,

gcireve baqlatma ve aynlma

onaylan,
13. Personelin askerlik, do$um vb. nedeniyle

aldrlr i.icretsiz izin onaylan,

14.663 sayrh KHK'mn 45lA ve 657 sayrh DMK'nun 4/B maddesine balh personelin scizleqme
imzalanmasr ve yenileme iglemleri,
15. Her derecedeki personelin derece, kademe ve terfi onaylart,
16. Kan hizmetleri, Organ Doku Merkezleri

ile ilgili yazrgmalar ve onaylar,

17.

Disiplin cezasl verilen personelin itirazlarrrun il disiplin kuruluna sunulmast,

18.

Disiplin sorugturma ve muhakkik g<irevlendirme onaylan,

19. Safihk Bakanh[r ile yaprlan yaztqmalar,

20. Ziihrevi hastahklar ve fuhugla mticadele tiiziiptine gdre gahganlann izin onaylan,
21. Ba[rmhhkla Mi.icadele
Kurulu Kararl anntn yazt gmalan,

il

Koordinasyon Kurulu,

1. Kurumun hazrrladr[r Yaklagrk

il Umumi Htfzrssrhha

Meclisi ve Pandemi

Maliyet Cetvellerinin onaylanmast,

2. Fiyat analizlen,fiyat tutanaklafl ve imalat olurlan iq programlan ve teknik elemanlafln il iginde
g<irevlendirilmesi ile ilgili onaylar.

1. Acil durumlarda agr ahmr, laboratuvara numune g6nderim ve grda denetimi srrasmda alman
numunelerin tatrlil igin gdtiiriilmesine ait tagrt ve personelin gdrevlendirme onaylart,

2. il Tahkim Komisyonu, Mera Komisyonu, Toprak Koruma Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu
kararlannm ilgililere dafirtrm y azrlan,
3. Krrsal Kalkrnmayr Destekleme Programr (KKYDP) kapsamrndaki hibe onay ve yaztgmalan,

2',7

NiEde

ValiliEi

imza YethlerlJdnetgcyi

4. Uzman Eller Projesi Kapsamrndaki yazl$malar,

5. Tanmsat Kurakhk ve

il Kriz Merkezi ile Yazrgmalar,

6. 5403 sayrh Toprak Koruma ve Arazi Kullammr Kanunu kapsamrnda
Yardr mcr srrun onaylndan ge gmi g y azrlarrn gdnderilmesi,

Vali veya Vali

7. 5553 sayrh Tohumculuk Kanunu kapsamrndaki belge onaylan,
8.

il Hayvan Salhlr ZabfiaKomisyon kararlan yazrgmalan,

9.Do[al afetlerle ilgili yazrgmalar,
10.

il

Proje Defierlendirme kararlart yaztgmalart,

gereli mtilkiyeti maliye hazinesine ve tizel qahrslara ait tarrm arazilerinin
satrg, kiralama, ifras, tevhit, tescil vb. yaz:Iran igin Kaymakamhklara, Mahkemelere, Kadastro
Miidiirliiklerine, Belediyelere ve Diler Kamu Kwum ve Kuruluglanna yazianyazrlar,
11. 5403 sayrh kanun

12.

Ktilttir Varhklannt Koruma Bdlge Kurulu ile ilgili yaprlan yaztgmalar,

13. Kaymakamhklara

yazianve Kaymakamhklarca Onaylanacak idari yapfirtm kararlan,

14.5403 sayrh Kanun gereli Toprak Koruma Projesinin onayr,
15. Sabit ve gezginci ancrhk ile ilgili karar ve yazrgmalar.

j) GENCLiK vE spoR iL MUpURtTNE pEvREuir,nN YETKiLER
1. Miisabakalarda

g0revlendirilecek personel onaylan,

2. Ttim spor branglanna ait sporcu

kafilelerinin onaylan,

3. Spor tesislerinin bakrm, onarlm ve igletmeleri ile ilgili olarak Genel Mtidiirliik ve tesis
miidiirliikleri ile yaprlacak yazrgmalar, spor yangmalanna ait programlann ilgili kuruluqlarrna
gdnderilmesine iligkin yazrlar, spor kuliipleri ve ajanslarla yaprlacak yazrgmalar, tertip komiteleri ve
hakem komiteleri ile ilgili yazrqmalar.

t<y

it,.r.nnr vn

acil uunuu

vrUoUntrNn oEvREDiLEN vETKiLER

Afet ve Acil Durum dncesi hazrrhk srasl ve sonrasmda il iginde yaprlacak gahgmalar igin
personel g<irevlendirilmesi ile il igi tagrt ve personel gdrevlendirme onaylan.

t; a.ir-n

vn sosynr- nizvrnrr,nn ir, urUoURtrNE DEvREDiLEN yETrilnn

1.

Kurulugta banndrnlan gocuklann gezi onaylan,

2.

Ek ders onaylan.

m; ir,

xtjrus vr vauNoasr,rx rrUnUnUxr upvnnoir-nN vrcrrir,rcn

l. 5490 sayrh Niifus Hizmetleri Kanununun 68. maddesinin (c) fikrasrnda yer alan ve bu Kanunun
50. maddesinde belirtilen yiikiimliiliikleri yerine getirmeyen kigilere verilen idari para cezalartna
iligkin ig ve iglemlere ait onay ve yazrgmalar,
2.5490 sayrh Niifus Hizmetleri Kanununun 33. maddesi gere[ince igleme konulacak dltim
tutanaklan,

3. 5490 sayrh Kanunun Gegici 8. maddesi gere[ince il idare Kurulunca verilen ad ve soyadr
de[i g ikliklerine ili gkin kararlarrn bagvuru sahiplerine tebl i! y azrlan,
4. Hususi ve hizmet pasaport formlanm imzalama ve elektronik ortamda onaylanmast.

n;

il ric.Lnnr uiiotrntrNn unvnnoir-nx vnrrilnn
Ni[de Merkez ilge srnrrlan iginde 5362 sayrh Kanuna tabi Esnaf ve

Sanatk6rlar Meslek
Kuruluqlanrun genel kurul toplantrlanna katrlacak Bakanhk temsilcileri veya htikiimet komiserlerinin
gdrevlendirilmesi konusundaki y azil,an imzalamak.

Kiiltiir ve Turizm Bakanhlr, ilgili Genel Miidiirliikler ve Daire Bagkanhklan ile yaprlan yoruma
dayah olmayan ve koordinasyonu gerektirmeyen yazr gmalar.

py

v.r.t

it,ir

siRilvl NItioURLnRiNn onvRnoilnN YETKiLER

Ozel Kalem Miidiirii, Il Yazr igleri Mtdi.irti, idare ve Denetim Mtidiirii, il Planlama ve
Koordinasyon Miidtirii, il idare Kurulu Mi.idtirii, il Basrn ve Halkla iligtiler Mtidiirti, it Sivit Toplumla
iliqkiler Miidtiru, Hukuk iqleri $ube Miidi:rii, idari Hizmetler $ube Mtidtirii, Agrk Kapr $ube Mtidiirti
ve Bilgi iglem $ube Miidtirii tarafindan havale edilecek yaztlar,
igeri[i itibari ile Mi.ilki idare Amirinin
bilmesi, karar veya emir vermesi ve takip etmesi gereken konulardan olmayan veya bilgi toplamayr
igeren konulara iliqkin resmi yazrlann ve dilekgelerin ilgili kuruma havalesi.
il, ilge ve kamu kurum ve kuruluglan ile

gatuslardan gelen

2.Defiigtirilen dernek ttiziiEiintin yeni geklinin tebli[ edilmesine iligkin yazian imzalamak,
3.Ttizi.iklerin incelenmesi ve onaya hazrr hale getirilmesine iligkin yazian imzalamak,
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4.Dernek genel kurullanrun takibine iligkin yazil.an imzalamak,
5. Denetleme raporlarmrn

tebliline iligkin yazil,an imzalamak,

6.3335 Sayr[ Uluslararasr Nitelikteki Tegekktillerin Kurulmasr Hakkrndaki Kanunun sekretarya
i glemlerinin ytiriiti.ilmesi,
7.5253 sayrh Demekler Kanuna gdre derneklerin kiitiikten kayrt silme onayl.

l.Posta yoluyla gelen veya elden vatandaglar tarafindan getirilen dilekgelerle ilgili il igi yaprlacak
olan yazrqmalara iliqkin yazilran imzalamak,

2.

Anma,Kargrlama ve Kutlama Trirenleri,
basrn kuruluglannt bilgilendirmek,

Milli Giin

ve Resepsiyonlar,

Milli

ve Dini Bayramlarda

3. CiMER'in ig ve iglemlerini yapmak ve takip etmek,
4.

Bilgi Edinme Hakkr ile ilgili

1.

Kitaphk ve doki.imantasyon merkezine iligkin yazilran imzalamak,

ig ve iglemleri takip etmek.

2. Harcama izleme formlanna iligkin yazian imzalamak,
3. Konusuyla

ilgili ig rutin yazilran imzalamak.

iI, vazr islnni mUuUntrNn oavnroiLnN yETKiLER
1.

Tip formlarda bilgi alma veya bilgi verne niteliginde olan ve Vali Yardrmcrlanrun gdrtiqti ve

katkrsmr gerektirme

y

en y azl/,an imzalamak,

2. Yanhg gelen yazrlarrn iadesi ile

ilgili

yazl/,an imzalamak,

3. Atamasr Valili[imize ait olan igigleri personelinin kadro tatrsis yazlan ile derece, kademe, izin
vb. onaylanmn il iginde yaprlan yazrgmalanrun tist yazrlanm imzalamak,
4. Konusuyla

ilgili il igi rutin yazrlan imzalamak.

ACIK KAPI SUBE MUDURLUGTJNE DEVREDiLEN YETKiLER
1. Valili[e bizzat, web sitesi, mobil uygulama, e-devlet ya da di[er ydntemler ile yaprlan
bagvurularr elektronik sisteme kaydederek ilgili birimlere iletmek, baqvurularrn Ongdrtilen siire
igerisinde cevaplandrnlmasrm sallamak ve stireci sonuglandrnlmcaya kadar takip etmek,

2.

Birimlerden gelen cevaplan kontrol ederek uygun olmayan cevaplann diizeltilmesini

saflamak,
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3. Tip formlarda bilgi alma veya bilgi verme niteliginde olan ve Vali Yardrmcrlanrun g0riiqii

ve

katkrsrru gerektirmeyen yazrlan imzalamak.

t.il idare Kurulu ile il Oisiptin Kurulu kararlanmn ilgili kuruma g<inderilmesi

ve tebligatrna iligkin

yazil,ar. imzalamak,
2.

idare Kurulunda gdriigiilecek konularla i I gili aragtr rma y aztlan,

3.Konusuyla ilgili il igi mutat yazilran imzalamak,

4.Kolluk gcirevlileri hakkrnda yaprlan iqlemlerin safbhatr ve sonucuna iligkin Kolluk $ik6yet
Biiro sunca tarafl ara gdnderilen bil gilendirm e y azian.

verilmesi,

lal,
yazrgmalar.

1. Fatura <idemeleri ile ilgili yaztqmalar,

ilgili

2. idari faaliyetler

kapsamrnda bakrm, onanm ve sdzlegmeler ile

3. ll2 Acit Qa[n

Merkezi altyaprsrm kuran ve igleten kurum ve kwuluglar ile ilgili yaztqmalar,

ig ve iglemler,

4. Tamtrm faaliyetleri kapsamrnda basrn-yayrn ktruluqlan drgrndaki di[er kurumlarla yaztqmalar,
5. Yeni baglayan personele tarutrm kartr verilmesi,

6. istatistiki verilerin bakanhfa gdnderilmesi,
7. }y'revnntlna uygun talep edilen

ses

kayrtlanmn (Emniyet, Jandarma, Savciltk, Mtifettig) talep

eden birimlere gtinderilmesi.

vr. ic vONrRcr

:

1. Kaymakamlar ve Birim Amirleri bir ay igerisinde Vali Yardrmctlart Gdrev Bdliimtine gdre
Hukuk igleri $ube Miidiirltigiinden sorumlu Vali Yardrmcrsrmn gdriigii ahnarak, bu Ytinerge
do[rultusunda "ig Ydnerge" hazrrlarlar veya mevcut ig y<inergelerini, bu y<inergeye uygun hale
getirirler. Qeliqen durumlarda Valilik imza Yetkileri Ydnergesi uygulamr.

2. Birim Amirleri astlanna dewedecekleri yetkilerini ig Y0nerge ile belirler ve ig Ydnergeleri
Vati tarafindan onaylanarak ytirtirliife girer. Bir 6rne[i 6zel Kalem MtidiirliiEtine gtinderilir.
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n0noirNcU nolUvt
r.

UvGULAMAvA

iLi$rin oiGnn nUrUvrlpn

l.Yetki devredilen, bu yetkisini dewedemez. Valinin onayrnl alma durumu sakltdu,
2.Imzayetkisinin dewinde Valinin her konuda havale, imza ve onay yetkisi sakhdrr. Vali gerek
gOrdii[iinde dewetti$ yetkiyi her zaman kullanabilir,
3.

Vali Yardrmcrlanmn hangilerinin birbiri yerine kargrhkh olarak g<irev tistlenecekleri gdrev

bOltimii listesinde belirtilir,
4. il'de kurulugu bulunmayan Bakanhk veya miistakil Genel Miidtirltiklerin igleri, ilgili
Bakanhklann iglemlerinden sorumlu Vali Yardrmcrst tarafindan yiiriitiiliir,
5. Kaymakamlar, Ilgelerindeki tiim genel ydnetim gdrevlilerinin yrlhk, mazeret, ayhk ve saghk
izinleri ile kademe ilerlemesi ve diler <izliik iglemleriyle ilgili onaylan ilgili mevzuat htiktimlerine gtire
venneye yetkilidir,
6.

Vali Yardrmcrlan kendilerine balh Kurumlarda Vali adma denetleme yapmakla yetkili

ve

grirevlidir,
7. Vali'nin inceleme, denetleme gezilerine refakat eden birim amirleri ve il Basrn ve Halkla
itigkiler Miidtirti gezi ve inceleme esnasmda dile gelen sorunlan not alrr, verilecek talimatlara grire
uygulamalan takip edip sonucundan Makama bilgi sunar,

8. il'e gok sayrda yerli ve yabancr heyet geldipinde kargrlama gelig amacma g<ire ilgili Vali
Yardtmcrsr tarafindan yaprlr, heyet gerektilinde Vali ile giiriigtiirtiltir veya Vali durumdan haberdar

edilir,
9. Bu ydnerge htikiimlerine uygun iglem tesis edilmesini sa[lamak amacryla srrah tiim amirlerce
gerekli tedbirler ahmr,

10.5018 sayrh Kamu Mali Y<inetim ve Kontrolii Kanunu gere[ince her ttirlti kamu kayna[rrun
kullamlmasmda gdrevli ve yetkili olanlar, kaynaklann etkili, ekonomik ve hukuka uygun olarak
kullamlmasmdan ve kdtiiye kullamlmamasr igin gerekli rinlemlerin almmasmdan sorumludur,
11.

Valilikten gdriiq talepleri zanxi g<iriilen konularda, gerekgeli ve konuya iligkin kendi

gdriiglerini de igerecek gekilde yaprlrr,

l2.Imza Yetkisi dewi konusundaki ydnerge htiktimlerine uyumu ve riayeti sa[lamak amacr ile
gerekti[inde iglemler ve kararlar iizerinde ilgili Vali Yardrmcrsr tarafindan denetim yaprlr,
13.

Vali Yardrmcrlan Vali

gahgmalar hakkrnda Valiye

adrna katrldrklan toplantrmn sonucu

ile toplantl sonrasr yaprlan

bilgi verir,

14. Bu Y0nergede tadat, tasnif ve tarif edilmeyen hususlarda emsaller dikkate ahmr. TereddUt
edilen hallerde Vali'nin emrine gdre hareket edilir.
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II. KALDIRILAN

TTUXUVNNN

22.07.2022 tarihli Imza Yetkileri Ydnergesi ve daha <ince kurumlara verilmiq olan yetki devirleri
yiiriirli.ikten kaldrrrlmrqtrr.

BE$iNCi

r. vUnUnrtiK
1.

n0liivr

vE vUnUrnnn

Bu Y<inerge Valilik Makamrnca onaylandr[r tarihte yi.irtirliile girer,

2. Bu Y<inergeyi Nipde Valisi ytirtitiir.

Vali

JJ

