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1. AMAC

Dinar ilgesi Kaymakamhsrna bagh olan daire, kurum, kurulug ve binmlerde uygulanmak ilzere;
"Hukuki Dayanak" boliimtinde zikredilen mevzuat gergevesinde hazrrlanan bu Yonergenin amacr;

Devredilen yetkilerin ve imza yetkilerinin tam, etkili ve verimli olarak kullanrlmasrna ilipkin
ilke ve usulleri belirlemek.
Hiyerarginin alt kademelerine yetki tanryarak kendilerine yetki devredilenlerin sorumluluk ve
Ozgiiven duygularrnr giiglendirmek, iglerini daha srkr ve istekli yapmalarrnr Ozendirmek,
Krrtasiyeciligi asgari diizeye indirmek, hizmette verimlilik ve etkinlili arhrmak, hiyerargik
kademeleri olabildilince azaltaruk hizneti ve iq akrgrm hrzlandrrmak.
Ust makamlann cinemli ve stntej ik konularda; daha etkin gahgmalannr, vizyon sahibi
olmalannr, isabetli karar almalanm kolaylagtrrmak ve bu makamlara zzmankazandrrmak.
Kamu hizmetlerinin yiiriitti,rniitrde halka ve i9 sahiplerine kolayhk saSlayarak y<inetime kargr
giiven ve saygrnhk duygulannr geligtirmek ve ydnetimi giiglendirmektir.

2. KAPSAM

Bu Yrinerge, Dinar Kaymakamhlrnrn gdrevlerine iliqkin hizmet ve faaliyetlerine ait ve imza
yetkileri ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullarulmasrna iliqkin ilke ve usulleri kapsar.

3. HTJKUKi DAYANAK

Af yonkarahisar Val i I ili i mza Yetki leri Yrinergesini.
5442 sayir il idaresi Kanununu,
657 sayh Devlet Memurlan Kanununu,
3046 sayrh Bakanhklann Kurulu; ve G<irev Esaslan Hakkrnda Kanunu,
3071 Sayh "Dilekqe Kanunu",
3152 Sayrh "igi9leri Bakanh[rnm Tegkilat ve Gtirevleri Hakkrnda Kanun",
4982 Sayrh "Bilgi Edinme Kanunu",
5070 Sayrh "Elektronik imza Kanunu",
02.02.2015 tarih ve 29255 Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yUriiLrlule giren " Resmi
Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Y<inetmelik" ,
"Valilik ve Kaymakamhk Birimleri Tegkilat, G6rev ve Qahgma Ydnetmelili",
"Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara iligkin Ydnetmelik".

4. TANIMLAR

Bu Ydnergede yer alan;
Ytinerge
Kaymakamhk
Kaymakam
Yazr Igleri Miidiirii
Birim Amirleri

: Dinar Kaymakamhlr lmza Yetkileri Y<inergesini.
: Dinar Kaymakamhfr.
: Dinar Kaymakamr.
: Dinar Kaymakamhlr Yazr Igleri Mi.idiiLrtiLnii.

: il lvltidurluklerinin ilgedeki temsilcisini.
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YETKILILER
- Kaymakam.

- Yazr Isleri Mudlru
- Ilge Birim Amirleri.

iLKELER, SORUMLULUKLAR vE UYGULAMA ESASLARI

' Kendisine bu Y6nerge ile imza yetkisi verilen her bir kiqi bu yetkiyi mezk0r amag ve kapsam
gergevesinde tam, yerinde, zamanrnda, sorumlulu$u ile dengeli olarak kullanacak, tereddtit
duyulabilecek ya da bilinmesi gerekecek hususlarda Kaymakamhk Makamrnr mutlaka
bilgilendirecektir.
Kaymakam tarafindan bu Ydnerge ile verilen imza yetkileri Kayrnakam onayr olmadan daha
alt kadrolara dewedilemez. Birim amirlerince imza yetkisi verilen hususlarla srnrrh olup,
yorum yoluyla geniqletilemez.
Kaymakam, Yonerge degiqikliSine gerek olmaksrzrn dewettili imza yetkisini her zaman
kullanabilir.

. idari hiyerargi iginde her kademe, bilmesi gereken konularda gdrev ve sorumlululu ile
baglantrh olarak bilgilendirilir.
Afyonkarahisar Ilindeki birimler (mtidtirltik ve kurumlar) ile yaprlacak yazrgmalann l)inar
Kavmakamhk Makamr aractlrlr ile yaprlmasr esastrr. ilqe Kurumlarr igerisinde emir, yorum,
gdrii$, talep igermeyen, teknik hususlara dair bilgilerin dafrtrmr, Kaymakamhk Makamdan
altnan onaylann bildirilmesi, periyodik arahklarla gonderilmesi gereken bilgi, istatistiki cetvel
vb. gibi konulara dair yazrgmalar birimler arasrnda birim amirlerinin imzalarryla yaprlabilir.

' Birimlerce haztrlanan yazrlarda ve her tilrlu onayda, yazr muktesebi dayana$r olan mevzuat
yaztda (...kanunun... maddesi ve... yrinetmelilin... maddesi gibi ) agrkga belirtilecektir.
Strah amirlerce buna uyulup uyulmadrgr imza ve paraf edilirken diizeltilecektir. ilgili
birimler, birimlerinde iqlem g6ren ve grkan ttirn yazrlar ile birimlerince yaprlan ttim iq ve
iqlemlerden sorumludur. (Bu Yonergeyle verilen yetkilerin tam ve do$ru olarak
kullanrlmasrndan ve Yrinergeye uygunlugun saflanmastndan, yazrgmalann emir ve yazrgma
usullerine ve bu Ydnergeye uygun olarak yaprlmasrndan, yazrlann dosyalanmasr ve
korunmastndan kurum amirleri ve kurumlann yazr igleri gtirevlileri, gelen evrakrn ve
imzalanan yzr/'arua ilgililere suratle ula$trnlmasr ve tenkide mahal verilmeyecek qekilde
cevaplandtnlmasrndan ilgili birim amiri ve kurumdaki tiiun ilgililer, gizlilik dereceli bilgi ve
evraktn, ilgisiz kigilerin eline gegmesinden ve bilmemesi gereken kigilerin konudan haberdar
olmasrndan kurum amiri ve titn ilgililer)
Kurum amirleri kendilerine bafh tiim birimlerin yazrgmalarrnr paraflayacak, mevzuata
uygunlufunu sa$lamalan hususunda birim amirlerini denetleyecek ve olasr durumlarda iqin
birim amirleri birimlerinden grkan biitiin yazrgmalardan, ig ve iglemlerin usul, esas ve siire
kurallanna uygunlulundan, takibinden, neticesinden ve muhafazasrndan sorumlu olacaktrr.

' Dilekgeler dnem derecelerine g6re; Kaymakam ve yetkili krldrgr Yazr igleri Miidi1ri1
tarafrndan ilgili kuruluqa havale edilir. ihbar ve gikdyete iligkin dilekgeler, Cimer Bagvurulan
ile Kaymakamrn goro$ ve karanm gerektiren konulardaki dilekgelerde Kaymakamrn havalesi
esastlr.

' imzaya sunulan yaztlar "Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkrnda
Ycinetmelik" hiikiimlerine uygun olarak tiim slrah sorumlu amirlerce paraf ve rmza
olunacaktrr.

, Makama sunulacak onay yazrlannda ilk teklifte bulunan ilgili birim amirinin imzasmdan
sonra gdrev da$rllmrna gtire sorumlu kurum amirinin "Uygun gorilgle arz ederim." ibaresine
dair imzasr altnmadan higbir teklif onay igin Makama sunulmayacakrrr. Emniyet M[diirliigii
ve Jandarma Komutanhg yazrgmalanyla ilgili onaylar igin de geqerlidir.
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Kaymakamhk Makamtna sunulacak yazrlar mutlaka varsa ekleri ve oncekine ait dosya ile
birlikte sunulacaktrr. Ekler baqhkh, ek srra numaral ve "ash gibidir" onayr ile tasdikli
olacaktrr.
Birden fazla kurumu ilgilendiren veya baqka kurumlann gdrii$tniin ahnmasr gereken
yazrlarda paraf blofunda ytinetmelikte de diizenlendili gekilde koordinasyon birimi olarak
ilgili kurum amirinin de parafi bulunacaktrr.

'., Kurum amirleri, Kaymakama gerekli bilgileri zamannda vermekle yuktimliidiir.Ozellikle
teklifler ve onay/olur talepleri ve rutin drgr yazrlar makamrn bilgisine sunulduktan sonra
verilecek emir ve talimata gdre eleklronik ortamda gdnderilecektir.

r- Bilgi vermeyi veya agrklamayr gerektiren yazrlar, lzellikle teklifler ve onay/olur talepleri,
bizzat kurum amirlerince Kaymakama konu ile ilgili bizatihi bilgi vermek iizere elden
sunulacak diler yazrlar ilgili kurum amirlerince makama sunulacaklrr.

' '. Imza yetkilisince diizeltme yaprlarak iade edilen yazrnrn yenilenerek imzaya sunulmasr
durumunda, tizerinde diizeltme yaprlan eski metin de yeni yazr ekine konulacaltr.,. Dolrudan "Kaymakamhk Makamrna" yaprlan bagvurular, bir rizellik arz etmedifi,
Kayrnakam tarafindan gtirtilmesinde bir zorunluluk olmadrlr ve bir ihbar ya da gikdyeti
kapsamadrlr takdirde ilge Yazr igleri Mtidiirltiltinde kaydr yaprhp ilgili kurulugun adr dileige
iiaerinde yazlmak suretiyle dilekgenin ilgili daireye gitmesi saflanacaktrr. Bu gekilde ilgili
kuruma giden dilekqeler igleme konulacak ve sonug dilekge sahibine yukanda belirtilen
esaslar dairesinde yazrh olarak bildirilecektir.

i Mtiracaatqtlarca ilgili kurumlara yapllan her tiflti mtracaat, gikdyet, ihbar, talep, dilek vs. ile
dolrudan verilen dilekqeler miiracaatgr Kaymakamhla yonlendirilmeksizin ilge Yazr iqleri
Miidilrliigiince ahnacak, delerlendirilecek ve konunun <izelligine gdre Kaymakamrn bilgisine
sunulacak, verilecek talimata g<ire iglem tesis edilecek ve cevap yazrlan bu Yonergedeki
esaslar ddhilinde yetkililerince imzalanacakfir. "Bilgi Edinme Kanunu" gergevesinde
kurumlara do$rudan ydnlendirilecek teknik veya prosediiLre iligkin sorular makamrn bilgisine
sunulduktan sonra uygun gdruldiilti takdirde kurum amirleri cevaplamaya, cevap yazrlannr
imzzlamaya yetkilidir. Delerlendirme veya yonrmu gerektirir cevap yazian ise Kaymakam
tarafindan imzalanacakhr. (igerik olarak herhangi bir ihbar, gikAyet veya icrai nitelik
ta$rmayan konularda doffudan dilekge ile kurum amirlerine bagvurulabilir. Kurum amirleri,
konuyu incelemeye ve dilekgede talep edilen husus mevcut bir durumun aqrklanmasr olup
Kaymakamhlrn gciriig kararrnr gerektirmeyen konulardan ise dilekge sahiplerine yazrlr olarak
bildirmeye yetkilidirler. Bu gibi hallerde kurum amirince dnemli g<irtilen dilekgeler
Kaymakamrn bilgisine sunulur)

.. BIMER aracrhlr (gikdyet, talep, ihbar vb.) ile yaprlan miiracaatlarda:
4982 Sayrh "Bilgi Edinme Hakkr Kanunu" ve ilgili ydnetmelige gtire yaprlan
bagwrularda, baqvuru biirolannca veya bilgi edinme yetkilisince kanunda belirtilen
kapsam ve siireler iginde cevaplandrnlacaktrr. Verilen cevaplardan kurum amirleri (ilge
Miid[rleri) dogrudan sonrmlu olacaktrr.

i. .1, r BIMER aracr$yla kendisine bagvurulan birim amiri, konunun incelenmesini ve
goztimtini.i kendi yetkisi drgrnda g6riirse, dilekgeler Kaymakamhla sunulacak, verilecek
direktife g0re gerepi yaprlacaktrr.

. i i i Dolrudan "Kaymakamhk Makamf' na yaprlan yazl bagvurular, bir 6zellik arz
etmedifi, bir ihbar ya da gikdyeti kapsamadrlr takdirde, ilge Yazr i$leri Miidiirliigii
tarafrndan kaydr ve havalesi yaprhp dilekgenin ilgili daireye grinderilmesi saflanacaLlrr.
Bu gekilde ilgili birime giden dilekgeler igleme konulacak ve sonug 3071 Sayrh
"Dilekge Hakkrntn Kullanrlmasrna Dair Kanun" ve 4982 Sayrh "Bilgi Edinme Hakkr
Kanunu" htikiimlerinde belirtilen usule uygun olarak dilekge sahibine yukanda yazrh
esaslar dihilinde yazrlr olarak bildirilecektir.
Ozellik arz eden ve bir iglem yaprlmasr
hususlar makama sunulacakhr

HIZMETE OZEL

bagwrular ile tereddiit edilen
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Basndagrkan(gtirsel-yazrlr,yerel-ulusal)cevablveaege,tena@
y9*T, haber, dneri, qikdyet, yakrnma, ihbar, makalede Kaymakamhk Maiamr
bilgilendirilecektir. ilge Miidurleri yazrh ve grirsel basrna kendi kurumian ile ilgili istatistiki
veya sayrsal bilgileri Kaymakam onayl olmadan sunamazlar. Basrn ve yayrn organlannda
qrkan ihbar, gikiyet ve dilekler ilgili birim tarafindan herhangi bir emii beklemeksizin
dogmdan dogruya Kaymakama bildirilecektir. Basrna gtinderilecek cevap geklini Kaymakam
takdir edilecektir. Gizli konulara ait bilgi ve evraklar sadece bilmesi gerelenlere u. bil1n.,,
gerektifi kadar agrklanrr.
Ilge modiiLr0, mtidiir, miidiir yardrmcrsr ve gube miidtlrii bagkanhgrndaki komisyonlar
Kaymakam onayr ile olugturulacaktrr.
Bu Y<inerge ile verilen yetkilerin tam ve do$ru olarak kullanrlmasrndan ve uygulamanrn
Y6nergeye uygunlugunun denetiminden bu ytinergedeki yetkililer sorumludur.
Evrak ve belgelerde paraf ve imzasr bulunan memur ve amirler mu$tereken ve miiteselsilen
sorumludur.
Dewedilen yetkiye dayanrlarak yaprlan herhangi bir iglemin geri ahnmasr, deligtirilmesi ve
iptali iglemi Kaymakam tarafindan yaprlrr.

: Her kurum amiri astlanna ancak kanun, tiiziik ve ydnetmeliklerle kendisine resen verilen
yetkileri devredebilir. Kurum iginde yaprlan yetki dewi hakkrnda Kaymakama bilgi verilmesi
zorunludur.
Kendisine bagvurulan birim amiri, konunun incelenmesi ve gdziiLrniinii kendi yetkisi drgrnda
gdriirse dilekge Kaymakama sunulacak ve verilecek direktife gtire geregi yaprlacaktrr.

' Kaymakamhla sunulacak yazrlar ve onaylar ilgili kurum amirinin imzasr ile sunulacaktrr.
Hizmet gereli olarak bir kurumun diler bir kurumdan arag, gereg, personel vb. taleplerinin
bul'nmasr halinde talep eden kurum Kaymakamhk Makamrnrn onayrna sunacaktrr.
Vatandaglar, Anayasamzrn 74. maddesi ve 3071 sayrh Dilekge Hakkrnrn Kullamlmasrna Dair
Kanun uyannca kendileri ya da kamu ile ilgili dilek ve qikdyetleri hakkrnda yetkili makamlara
baqvurma hakkrna sahiptirler. Vatandaglanmrzrn tiim dilek ve gikdyetlerine Kaymakamhk
Makamt daima agrktrr. Baglurularla ilgili olarak, agagrdaki usul ve ydntemlerin uygulanmasr
Kaymakamhlrmca uygun g<iriilmiigt0r. Bu Ydnergede belirtilen ilke ve esailara grire,
Kaymakamrn gdrmesi ve bilmesi gerekmeyen dilekgelerin Kaymakamlklan havale edilmesi
$artl aranmayacaktrr. Bu apr qtrrm a bizzat birim amirlerince yaprlacaktrr.
Ba5wrularla ilgili olarak, aqa[rdaki usul ve ydntemlerin uygulanmasr Kaymakamh$rmca
uygun gdriilmUgtiir. Bu Ytinergede belirtilen ilke ve esaslara gcire, Kaymakamrn gdrmesi ve
bilmesi gerekmeyen dilekgelerin Kaymakamlrktan havale edilmesi $artl aranmayacaktrr. Bu
aynqtrrma bizzat birim amirlerince yaprlacaktrr.

7. GELEN YAZILAR-EVRAK HAVALESi

"Qok Gizli", "Gizll", "Kigiye ozel", "Hizmete ozer" ve ''$ifre" orarak gelen yazrrar ile
Cumhurbagkanhlr veya Cumhurbaqkanh[r Genel Seketerliginden gelen ylnlar' ilge yazt
Igleri Mudurlupi.ince teslim ahnarak agrlmaksrzn Yazr igleri MtidtiLru-ya di vekili tarafindan
fizzat f(ays1aft3ma teslim edilecektir. Bunlara iliqkin kayrtlar ilge Yazr igleri Miidurliilii
tarafi ndan tutul acaktrr.
Kaymakamhk Makamtna gelen difer btitiiLn yazlar, Kaymakamhk "Evrak Biirosunda"
agrlacak, ilgili memur tarafindan gideceli yer yazrldrktan sonra kaydr yaprlacak, Kaymakam
tarafindan gdrulmesi gerekenler aynldrktan sonra, dilerleri Yazr igteri'Miidiirii imzasr ile
"Kaymakam y." ibaresi ile ilgili dairelere havale edilecektir. Gelen evrakran <inem arz edenleri
makama mutlaka sunulacaktrr.
Kurum amirlerince; Kayrnakamhk Makamr muhatap ahnmakla birlikte hangi yolla (elden,
posta, e-posta, faks vb.) olursa olsun do!rudan (Kaymakamhk havalesi olmadan) birimlenne
ulagan her tiiLrlii yazrnrn mutlaka Kaymakamhktan havalesini temin edilecek. Kavmakam
havalesi olmayan yazrlar hakkrnda islem tesis edilmevecektir

Ozrt



HIZMETE OZEL nria zott
r Makama havalesi yaprlmak iizere giren evraklardan@

iizere kurum ilgilisine elden teslim edilmig ise; bu ewaka kayrt numarasr verilmemig ise yazr
\leri Miidii'rliiliince kaydrnrn yaptrrrlmasr ve akabinde iimmetle teslim ahnmasr, kaydr
yaptlmrq ise yine Yazt iqleri Mudiirltigiine bilgi vererek zimmetli bir qeklide teslim ahnmasr
dtigtimii'niin yaprlmasr sallanacaktrr.

ixil<:i nOl-t',rr
i\tz.\ l t. l Kit.l Ri

8. KAYMAKAMIN iMZALAYACAGI YAZILAR

' Kanun, tiiztik, yonetmelik ve yrinergelerle bizzat mahallin en btiytik Miilki funirine brrakrlmrg
ve bu konuda yetki devri yaprlmamtg yaalar,

:...1 5442 sayrh Kanuna g6re biitiin yazgmalar ilge Kaymakamr imzasr ile dofrudan il
Makamrna yaplhr,

': i Adli ve Askeri kuruluglarla yaprlan yazlgmalar,
' r ilgenin emniyet ve asayiqine iliqkin yazriar,

Jandarma ve Emniyet tegkilatr aracrhlr ile tebligat yaprlmasr ile ilgili yazrh talimatlar,

Yargr organlan ile askeri makamlara ydnelik iglem ve uygulama teklifleri ile bu y6ndeki
taleplerin cevaplandrrrlmasl,

'I ' YOK Baqkanhfr, Universite R€ktdrliiftleri ve Akademi Bagkanhklanna dogrudan dolruya
yazrlmasr gereken yazrlar,

' Haber alma, genel giivenlik ve milli gUvenlik ile ilgili yazrgmalar,
: ., $ifreli ve rinemi haiz gizlilik dereceli nitelikteki yazrymalar,

Dinar Belediye Bagkam ile Belde Belediye Bagkanlannrn imzasr ile gelen onemli yazrlara
venlecek cevaplar ile 6nem arz eden konularda merkez belediyiye gorii$ ve teklif
bildirilmesine iligkin yazrlar,

': l.l 3091 saytlt Tagtnmaz Mal Zilyetliline Yaprlan Tecaviialerin Onlenmesi Hakkrnda Kanun ile
ilgili ttlrn yazrgmalar,

.' 
' ' TBMM iiyelerine, eq diiaeyde ve daha tist dilaeyde g6revlerde bulunmug olanlara ve 6nemli

zevata ( \rP) yazian yaziar ,
''. I I YarS mercilerine herhangi bir konudaki Kaymakamhk gdrut ve tinerilerinin bildirilmesine

iligkin yazrlar,
' l :.' 659 Saylh Kanun Hti,kmiirnde Karamame hiikmii gerefince Hazine Avukathlr ve Ozel idare

AvukathSmn yetkileri sakh kalmak iizere; Kaymakamhk lehine veya aleyhini yargr mercileri
(Adli-idari) nezdinde agrlaniagrlacak dava dilelgelerine verilecek cevaplar,

" lr9lsrp, yetki ve uygulana gelen usulleri ve sorumluluklarr defiqtiren yazrlar,
' I Taltif, tenkit veya ceza maksadr ile yaztlan yaztlar,
' I '. Gtirevden uzakla$tlrma, gtireve iade ve 4483 Sayh "Memurlar Ve DiSer Kamu Grirevlilerinin

Yargrlaamasr Hakkrnda Kanun" gergevesinde aragttrma veya on inceleme ba5latma ve
a-ra$tlrma veya dn inceleme gdrevlisi belirleme yazrlan,

'. r ' Ust makamlardan ilgililer hakkrnda soru$turma, <in inceleme agrlmasr talep yazrlarr veya
miifettig, <in incelemeci grirevlendirilmesi istenmesine iliqkin yazrlar," '' Yatrnm harcamalan, ddenek isteklerine iligkin olarak ilgili makamlara yaalan yaz ar,

' I ilge srmrlarr igerisinde huzur ve gtivenlifin, kigi dokunulmazhgrnrn ve kamu esenlilinin
sallanmasr agrsrndan dnem taglyan olaylarla ilgili yazrlar,

' ' Afet vukuunda yanlacak yanlar (7269 Sayrh "Umumi Hayata Miiessir Afetler Dolayrsryla
Ahnacak Tedbirlerle yapllacak yardrmlara Dair Kanun" ve 1051 Sayrh kanun
uygulanmalan),

;: -1.' Devletin hiiLkiim ve tasamrfu altrnda veya Hazinenin 6zel miilkiyetinde bulunan tagrnmazlann
dzellik arz eden bir amaca tahsis, trampa, kiralama ve satl$lna ilitl.in yazllar,
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Qevre sorunlan ve halk saghfir agrsrndan cinem arz eden yazrlar,
Sanayi ve tarrmsal iiretim agrsrndan Onem ta$lyan konulara iligkin yazlar,
Kurum dmirleri, Belediye Bagkanlarr ile ilgili ihbar ve $ikayet nedeni ile iist makamlara
yazrlan yanlar,
Haber ahna, genel asayig, milli giivenlili ilgilendiren kanunlann iliqkin
Onemli toplantr y azrlan,
Valiligi bilgisi ddhilinde basrna verilecek haber biiltenleri,
Tekit yazrlarr ile tekit yazrlanna verilecek cevabi yazlar,
Devletin hukiim ve tasamrfunda veya hazinenin 6zel miilkiyetinde bulunan tagrnmazlarrn
dzellik arz etmeyen bir amaca tahsisi ile ilgili yazrlar,
Kaymakam tarafrndan gdriig belirtilmesi gereken konulara iligkin yazrlar,
Toplu lg Srizlegmesi, Grev ve Loka't gibi ig hayatrna y<inelik konularla ilgili alepler,
Topyek0n Savunma, Seferberlik ve Sava$ Hazrrhklan, Planlama ve Koordinasvon Kurulu ile
ilgili yazrgmalar
Onemi sebebi ile Kaymakam tarafindan imzalanmasr alt makamlarca dnerilip kabul soren
yaztlar,
Disiplin amiri srfatr ile savunma istem ve ceza yazlan,
Ilge tiizel kigiligi adrna tapu dairelerinde ytiriitiilen iglemlerle ilgili olarak "Vekrilet Yetkisi"
veya ilge Ozel idaresinin ortak bulundufu qirketlerin genel kurul toplanhlarrnda "Temsil
Yetkisi" veren yaz ar,
Mtilkiye Mtifetti$leri tarafrndan diizenlenen teftig raporlarrna verilecek cevaplar.
Birimlerden gelen teklifl ere verilecek cevaplar,
Agtktan ya da naklen atamast yaptlan personelin gdreve baglama ve ayrrhgtna iligkin yazrlar,
llge Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrgma Vakfi kararlan ve yaz an,
K<iylere Hizmet Gdtiirme Birlili kararlan ve yanlan,
Kaymakamrn bizzat imzalamayr uygun gdrdiigu diper yanlar,

KAYMAKAMIN ONAYLAYACACI YAZILAR VE KARARLAR

Mer' i mevzuatn bizzat Kaymakam onayr ile yaprlmasr gerekli g<irdiigti konulara iliqkin
yanlar,
Memurlann ve kamu araglannrn ilge drqtna gegici gdrevlendirilme onaylan,
ilge Miidiirlerinin Kaymakamhk onayt ge.ektiren i9 ve iglemleri,
Silah ragrma ve Bulundurma Ruhsatlanna iligkin onaylarla, av tezkerelerinin onaylan,
ilqede faaliyette bulunan umuma mahsus yerlere iligkin onaylar
Hiikiimet Komiseri gdrevlendirilmesine iligkin onaylar
5442 Sayft il idaresi Kanununun 3llf maddesi gerefince; ilgede teqkilatr veya grirevli
memuru bulunmayan itlerin yiiriitiilmesine ait hizmetlerin yakrn ilgisi bulunan herhangi bir
gube bagkanhlrndan istenmesiyle daire ve miiesseselerde gahgan uzman veya fen kollanna
ddhil memur ve milstahdemlerden asli vazifelerine helal gelmemek gartryla genel ve mahalli
hizmetlere ait iglerin gdrtilmesinin istenmesine iligkin onaylar,
Kamu konutlannr iggal edenler hakkrnda zorla bogaltma karanna iligkin onaylar
Ilgeye ba[h kciy ve mahalle muhtarlarrnrn izinleri ile gerektiginde muhtar vekili
gdrevlendirme onaylan
Birimlere ait ltizum miizekkereleri ile satrn alma onaylarr
Birim amirlerinin yerine vekiileten grirevlendirme onaylarr
2911 Sayrh Toplantr ve Gosteri Ytirtiyiigteri Kanunu ile ilgili onaylar.
Devlet binalarrnrn sabotajlara kargr korunmasr ve sivil savunma planlanrun onaylart lle 7269
sayrh Kanuna grire ahnan onaylar.
Halk eEitim ve 6zel elitirn kurslan agrhglarr, hizmet igi elitim ve dairelerin kendi iglerindeki
denetleme programlan na iligkin onaylar.
Ilqe adrna mukavele akdi, vekdlet verilmesi ve vekil tayini

9.
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olretmenlerin vekil dsetmen, miidiir yetkili dgretmen ve mitdiir vekili olarak
gcirevlendirilmesiyle ilgili ilge iginde gegici personel g6revlendirilmesine dair onaylar,
Kamu kurumlarl tarafindan agrlacak olan her tiirlii kurs,
Disiplin amiri olarak verilebilecek onaylar,
Devlet Gelirleri ile ilgili olup, 2886 Sayrh 'Devlet ihale yasasr"na ve 4734 sayrh ..Kamu
Ihale Yasasr'na grire Kaymakamln onaylnl gerel.liren iq ve iglemler,
Kurum amirlerinin her ti.irlii izin onavlarr.
Kurum amirlerine vekdlet edeceklenn onavr.
Birimler arasr g6revlendirme onayr,
K6y biitgelerinin onaylanmasr,
657 Sayrl Devlet Memurlan Kanunun lO4.maddesinin C bendi uyannca verilecek mazeretr
izin onaylarr.
3091 sayrL Tagtnmaz Mal Zilyetligine Yaprlan Tecaviizlerin Onlenmesi Hakkrnda Kanun ile
ilgili ttim yazrgmalar ve karar,
657 Sayrlr "Devlet Memurlan Kanunu'nun 137. ve 145. maddelerinde yer alan grirevden
uzaklaghrma karannrn uzatrlmasr veya kaldrrrlmasrna iliqkin onaylar,
3634 Sayrh" Milli Miidafaa Mii'kellefiyeti Kanunu" gerelince ahnacak onaylar,
5442 sayh "il idaresi Kanunu'na gore, resen yaprlacak disiplin sorugturmalanrun
baglatrlmasl, grirevden uzaklaqtrrma, g<ireve iade, ara$tlrma ve 44gi sayrh "Memurlar Ve
Diger Kamu Gdrevlilerinin Yargrlanmasr Hakkrnda Kanun'a gore tin inceleme onay ve kara1,
Kamu binalannrn sabotajlara kargr korunmasr planlannrn onaylan,
Kamu kurum ve kuruluglannca uygulanan idari para cezasr kararlarr
5393 Sayrh "Belediye Kanunu'nun 8l . Maddeleri uyarrnca Belediye Meclis kararlanmn
onau-
ilgiii miiteferrik mevzuatta di\zenlenmig kapatma, gegici olarak faaliyete son verne, faaliyete
son verrne, durdurma, yrkrm ve tahliye karar onaylan,
Bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul tahsis, kiralama veya kamulagtrrma onaylarr,
Her tiirlti 6zel teftig, ,inceleme ve sorugturma igin grirevlendirme onaylarr,
Idari Para Cezasr onaylarr,
Ilge igi ve Ilge drgr taqrt ile personel g<irevlendirmesi,
Tegkilatr ve gorevli memuru bulunmayan iglerin ytiriittilmesi iqin memurun asli gcirevlerini
aksatmadan yiirtittilmesi ile ilgili onaylar,
2860 Sayrh "Yardrm Toplama Kanunu'nun" 7. Maddesi uyaflnca yardrm toplama faaliyetine
iliqkin izin belgeleri,
2886 Sayrh "Devlet ihale Kamrnu" 75. Maddesi gereSince iggal edilen ta$rnmaz mallann
tahliyesi ile ilgili olan onaylar,
Kanun, tiiati,k, ydnetmelik, y6nerge ve genelgelerde mtinhasrran Kaymakama yetki veren ve
b,u Ydnerge ile yetki devri yaprlmamrg diler iglem ve kararlara iligkin onaylar,
Her tiirliir kurul, 

. 
komisyon, qahgma ve toplantrlarla ilgili yazrlar, (ilg; idare Kurulu, ilge

Disiplin Kurulu, Ilge Milli Elitim Disiplin Kurulu, ve ilge Trafik Komisyonu )
Kaymakam Adayla' stajlan ile ilgili i9 ve iglemlerin yiiriitiilmesine ydnelik yazrlar,
Toplanfi ve Gosteri Yiiriiyiigleri Kanunu, Toplu i9 Sdzleqmesi Grev ve Lokar,.t Kanunu, siyasi
Partr ve Demekler Kanununa g<ire vaki olan dilekge ve bildirimlerin havalesi,
Bastnda grkan haberler hakkrnda ara$trrm4 inceleme baglatrlmasr ve verilecek cev abi yazrlar,
Bu Ycinergede yer alan Kaymakamrn imzalayacapr yanlar ile birim amlrlenmn
yetkilendirildigi yazrlar drgrnda kalan btitti'n yaz ar.
Yasalann Kaymakamhla verilmesini zorunlu krldrll
yaprldrktan sonra talep sahibine sonucunun bildirilmesine air

Saymanlar ve veznedarlann izin, hastaltk
aynlmalan halinde, veznedarhk ve saymanhk
iligkin onaylar.

vb. nedenlerle g<irevlerinden gegici olarak
gdrevine vekaleten yaprlacak gorevlendirmeye

dilekgelerin kabulti, gerefirun

Dilekgelerin havaleleri:

ETE OZEL

lar,
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a. lhbar ve gilc4yet igermeyen dilekqeler,
ii. Icrai nitelik tagrmayan rutin evrak,

:,i Teknik ve hesabata iligkin ewak ve miiracaatlar havale edilmeksizin dolrudan ilgili
kurum ya da kuruluga iletilir.
Qegitli yardrmlar igin mi.lracaat talepleri ve formlar,
Bu evrak ve dilekgeler Kaymakamhk Makammdan havale edilerek gelmip gibi iglem
gdrtir. Diler kurumlara yazrlmrg olup, Kaymakamhktan havalesi istenen dilekgeler gibi
birimlerin rutin olarat y[riittiikleri iglemlerine iligkin dilekgeler Kaymakamhk Yazr igleri
MtidUrliiSii havalesinden gegtikten sonra, ilgili birimce kabul edilerek iglemi
yih0tUlecektir. Biitiiqr Birim Amirleri, kendi konularryla ilgili bagvurularr dogudan
dogruya kabul etmeye, kaydrnr yaparak konuyu incelemeye ve eler istenen husus
mevcut bir durumun beyant veya kanuni bir durumun agrklamast ise bunu dilekqe
sahiplerine yazrh olarak bildirmeye yetkilidirler. Bunlar drgrnda tasarrufa mtiteallik
konular ya da gikdyet ve sorugturmayl kapsayan dilekgelere iligkin havale ve cevaplar
Kaymakam tarafindan imzalanacaktrr. Kendisine bagvurulan birim amiri, konunun
incelenmesini ve gdziimihii kendi yetkisi drgrnda gririirse, dilekge Kaymakama sunularak
verilecek direktife gdre gereli yaprlacakllr. DoSuca Kaymakamhk Makamrna yaprlan
bagvurular; bir dzellik arz etmedifii, Kaymakam tarafindan g<iriilmesinde bir zorunluluk
olmadrfr, bir ihban ya da pikdyeti kapsamadrlr takdirde, kaydr yaprlrp ilgili kuruluqun adr
dilekge iizerine yazrlmak suretiyle ilgili daireye havalesi ilge Yazr igleri Miidii'rliigtince
sallanacakttr. Bu pekilde ilgili birime giden dilekgeler iqleme konularak sonucu
yukandaki esaslar doSultusunda dilekge sahibine yazrh olarak bildirilecektrr.

Yeni kadro ihdasrna ve yatlnm harcamalanna iligkin bulunmayan, kadro ve ridenek istekleri
ile ilgili yazrlar,

' ' Ilgede yaprlan atamalarda i;e baqlatma, adayhla kabul edilme, adayhfrn kaldrnlmasr ile asrl
devlet memurluluna atanm4 kargrhkh olarak yer defiqtirme, memurlann bir kurumdaki
gdrevlerinin ve gdrev yerlerinin deligtirilmesi, vekdlet gorevi verilmesi, ikinci gdrev
verilmesi, devlet memurlugundan gekilenlerin yeniden atanmalan, yeniden hizmete ahnan
emeklilerinin ige baqlattlmasr gegici gorevlendirmelere ait iist yazrlar,

, 3091 Sayth "Tagtnmaz Mal Zilyetliline Yaprlan Tecaviialenn Onlenmesi Hakkrnda Kanun"
uygulanmasrna iligkin karar ig ve iglemlerin haztrlanmasma y6nelik yazrlar,

. ilge Ozel idaresince yaprlacak kurumlar arasr ig ve iglemlere ait yazrgmalar,
'.', Hayvan saflrlr agrsrndan cinem arz eden bulaqrcr hayvan hastahklanna iligkin yazrlar,
".'; Kurum ve kuruluSlan hdlihazrrda kendi miilkiyetinde bulunan bina, arsa, arazi gSbi

gayrimenkul kiralama onaylarr,, ' Kaymakamhk biinyesinde kurulan dzel gahgmalara ait yazrlann imzalanmasr.
' Yukanda sayrlan ig ve iglemlere benzer diger yazllann imzalanmasr ve i$lerin yurutiilmesi-

r0. BiRiM AMiRiNiN inrz,lr,ayacnct yAzrLAR

I : ' I Kaymakamhklan geleq Kaymakam incelemesinden gegmiq, tasarrufa miiteallik olmayan
genelge, genel emir, prensip emirleri ve yazrlann alt birimlere duyurulmasrna iligkin yazrlar.

" Miidiir Yardtmctlanrun ve gube miidtirlerinin drqrnda kalan tiim personelin, Kaymakamhk
Makamlndan toplu onay ahndrktan sonra yrlhk izinlerinin kullandrnlmasrna iligkin onaylar.. Personele verilen kadro ve derecelerin duyurulmasrna iliqkin yazrlar.

I , Yeni bir hak ve ytirkiiLrnliiLk dopurmayan, Kaymakamhk Makamrnrn takdirini gerektirmeyen ve
bir direktif niteligini ta$rmayan ilqe iqinde kurumlar arasr mutat yazrlar ile alt ve eg
makamlara yazrlan aynr benzerlikte diler yazrlar.

' Bir dosyantn tamamlanmasr, bir iqlemin sonuglandrnlmasr iqin belge veya bilgi istenmesine
iligkin yazrlar.
Ilge iginde Kaymakamhk tarafindan kabul edilmig ve
ile ilgili yazrlar.

HLZMETE OZEL
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' ' - Tip formlar ile bilgi alma ve verrne niteliginde olal Kaymakamrn katkrsrna ihtiyaq

duyulmayan yazr lar.
Kaymakamrn imzalayacapr ve onaylayacalr yazrlann parafi.
Ilge iginde Birim amirlerince izin verilen personelin aldrlr yrlhk izinlerle (Mazeret imi Harig
) ilgili aynhqlann ve baqlayrqlann ilgili yer, makam ve mercilere bildirilmesine iligkin yazrlar.

' ' Yetkili mercilerden altnacak karar ve onaylann olugmasr igin muhatap daireye direktif nitelili
ta$lmayan bir iq yetkisi ve sorumluluk yiiklenmemesi kaydryla gerekli bilgi ve belgelerin
toplanmasrna, bir noksanhfrn tamamlanmasrna dai r y aziar.

il. iLCE yAzr i$LERi MtiDtlRUNiiN oNAyLAyAcAGr vE iuz.uayeceGr ynzrlan

Kdy ve mahalle muhtarlarrrun imza sirkiileriyle ilgili iglemleri,
Kaymakamtn Ilge drgrnda olmasr halinde, dilekgelerin gereli igin ilgili birimlere
gdnderilmesi. (Kaymakamrn bilmesi gerekenler hakkrnda en seri yolla bilgi venlecek, bizzat
imzalamasr gerekenler bekletilecektir.)

i i .l Valiliklen ve di[er Kaymakamhklardan gelen Vali Yardrmcrsr ve Kaymakam imzasrnr
ta$lmayan yaz ann birimlere havale edilmesi (Vali imzah her yazr Kaymakam tarafindan
havale edilecektir. )

, Muhtaghk ve yaghhk maa$r ara$trrmasr vb. gibi birimlerden bilgi toplanmasrna y6nelik
yazllann havalesi.

' Askerlik $ubesi Bagkanhklanndan gelen Askerlige gagr pusulalarrmn teblifi, sefer g<irev
emirlerinin tebligi, takibin durdurulmasr, yoklama kagagr, bakaya, firar gibi yiiktimltilerin
yakalanmasryla ilgili ewaklarrn gtivenlik birimlerine havalesi, I 111 Sayrh Askerlik Kanunu
gere[i, karar ahnmasrna iligkin yazrlarrn idare Kuruluna havale iq ve iglemleri,

; CereEi yaprlmak iizere kurumlara Kaymakam imzah yazian yaz arl-ll, itgili birime havalesinin
yaprlmasr,

, Kaymakamn bizzzt gdrmesini gerektirmeyen (mermi talebi, dtigiin, niqan, tag ocaklan
patlatrna havaleleri, tapu kaydr, niifus kaydr, Olum Onayr Belgesi ve ellence vb...)
dilekgelerin havalesini yapmak.(Yazr igleri Miidtrunun olmadrlr durumlarda gef vekili
tarafindar icra edilir. )

' I Dinar Kaymakamhlr MUhriinU muhafaza etmek ve Kaymakamhk miihriinii gerektiren
iglemlerden, Makamrn imzastndan sonra miihiir iglemini yapmak.

ii . Kaymakamrn ilge drgrnda bulundugu durumlarda ivedi olarak ya da alrnr gtin gerelinin
yaptlmast gereken yazrlarda Kaymakam, konu hakkrnda bilgilendirdikten sonra verilecek
talimat dolrultusunda Ilge iginde Kaymakam adrna yazrnrn havalesini ve gereiini yapmak.

, Fiziksel ortamda haztrlanan ve gizlilik derecesi olmayan bir belgeden rimek qrkanlmasr
halinde <imegin uygun bir yerine 'ASLI GiBiDiR" ibaresi konularak imzalamak

; r. I : Bir dosyarun tamamlanmast, bir iglemin sonuglandrnlmasr ile belge veya bilgi istemine dair
yazrlar,

I i i I Ust makamlar veya Kaymakamhkga kabul edilmig veya onaylanmrg kararlann igleme
konulmasrna dair y aziar,

' :. .Adli ve idari yargr mercilerinden gelen yazrlardan bilirkigi taleplerine iligkin olan yazrlar ile
cezaevi yiyecek bedeli borcu bulunan kigilerin <ideme giigleri bulunup bulunmadrlrnrn
ara$tlnlmaslna ili gkin yazlar.

, , Muhtarhk g<irev belgeleri, muhtar ve aza imza <irneklerine iligkin yazrlar, muhtar izin
dilekgelerinin havalesr,

t I .,. Demeklerin faal olup, olmadrlr hususu ile ilgili evraklar,
, r r' fapu ilmtihaberleri onayr
r ' . Tiiketici sorunlan ile ilgili ba'wrular,

, . , - Bakanhkga yaprlmasr istenilen toplantrlarla ilgili talep ve kayrtlarr tutmak
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12.sosyAI, yARD

YAZILAR

i .: : Sosyal Yardrmlagma ve Dayamgma Vakfrna vatandatlar tarafindan yaprlan bagvurulara iliqkin
yazrlar.

I 1..:, Valili[e giden yazrlar harig olmak iiaere vatandagr bilgilendirme yazrlarr

13. UYGULAMAYA iLiSKiN Di6NR EOKUMLER

i.!'i. Kaymakamrn ya da gdrevlendirdili yetkilinin baqkanhk yaphlr toplantrlar ve gdrii$meler
zabtt altlna ahnarak ilgili kurum sorumlululunda tutanak haline getirilerek gereli
yaprlacaktrr. Sonuglar Kaymakama talep edilmesi beklenilmeden arz edilecektir.

i r.l Kaymakamtn bagkanhk edecefi kurullann toplantr giindemi en az bir gtiLn once ilgili birimin
amiri veya miidilrii tarafrndan Kaymakama arz edileceklir.

:-i..i. Bu Ytinerge ile dewi sdz konusu olan ttim yetkilerde Kaymakamrn yetkisi sakh olup,
Kaymakam gerek g<irdti$tinde devredilen yetkiyi her zaman ge'i alabilir veya bizzat
kullanabilir.

l-i.'i' ilgemizde Kamu Kurum ve Kuruluglan tarafindan veya Sivil Toplum Orgiitleri ile birlikte
yaptlacak olan etkinliklerde; ilge drgrndan misafr gagrlacaksa ( Bakan, Milletvekili, Btirokrat
Valilik Protokoltinden olanlar vb.) etkinlik oncesi makam mutlaka bilgilendirilecek ve gdrii$ii
ahnacaktlr.

:-i.r, i623 Yetkileri Ytinergesi zaman zaman uygulama bigimi itiban ile gcizden gegirileceklir.
! t t:. |6p116 yazr$ma iglemlerinin yiiriitiilmesinde imza Yetkileri Yrinergesi ile belirlenen bir

hiikme aykrrrhgrn tespiti halinde, evrak srrah amirlerce iade edilecektir.
i i."- Kaymakam ve Birim Amirlerinin katrhmr ile Makamda yaprlan, toplantrlarda Kaymakamrn

uygun gtireceli bir personel tarafindan notlar ahnacak, Yazr igleri Mudilrii tarafmdan takip
edilecektir. Ayrrca Kaymakamrn inceleme, denetleme gezilerine refakat eden Birim Amirleri,
gezi ve inceleme esnastnda dile gelen sonrnlan not alacak, verilecek talimatlara gdre
uygulamalan takip edip sonucundan Makama bilgi sunacaklardrr.

r.l :r, Birim mudurleri hafta igi il'e bagh ilgelere, mesai saatleri drqrnda, hafta sonu ve resmi tatilde
il srnrrlarr drgrna makama bilgi verilmek suretiyle gidilecektii.

i .l 'i Kaymakam taraftndan iizerine "Gdriigelim" notu dugtilen yazlarda; ilgili en krsa stirede
gerekli olan yeterli aragtlrmayr yaprp hazrrlkh olarak sriz konusu yazr ile beraber bilgi
verecek ya da Kaymakamrn g6riiq ve emirleri ahnacak r.

i -i. i r!= Yazlll ya da sdzlii Kaymakam tarafindan verilen emirler ve g<irevlerle ilgili; geregi yaprlmrg
ise yaptldr[rna dair, yaprlmamrq ise neden yaprlmadrlr ve nasrl yaprlabilecefi, yaprlamayacak
ise sebebi hakkrnda geri ddniig yaprlacaktrr.

i i' i I Bu Ydnerge tiim memurlara imza kargrhlr okutulacak ve Ytinergenin bir <imefi ba;vurmaya
hazrr bir gekilde bulundurulacaktrr.

t,C ir r,lr; t'r B6r,il!r
SON tIi.iKtiLII,f]R

14. YAZISMA USULLERi

i'i i. YazrSmalar, 02.02.2015 tad,h ve 29255 Sayrh Resmi Gazetede yayrnlanarak yiirtirlilge giren
"Bagbakanhfrn Resmi Yazgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Ydnetmeiik"e
uygun olarak yaprlacakhr.

i i,I Yan $malarda standardizasyona dzen g6sterilecektir.
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kullanrlacaktrr. Onaylarda *OLUR" ibaresi kullanrlacak, altrna tarih ve imza yeri igin
yeterli bir arahk btrakrlacak, altrna da Ohu'u imzzlayacak isim ve makam yazrlacaktrr.

1 l :.l. ilge Miidtirleri yaztgmalarda asil ise ... . MiidUrti olarak vekil ise ... . MiidiiLr V. ibaresini
imza bdltiLrniine yazzrak imzalayacaklar&r. ( Omegin ilge Milli Elitim Miiduru i il Milli
Egitim Mridur V.)

I l.-i. Birim amirleri tarafindan Kaymakamrn onayma sunulacak teklif yazlsl ve olurlara, var ise
ilgili $ube MiidUrtiniin "Uygun gririigle arz ederim" ibaresi konulacakhr.

;J. [' ilge Ozel idaresi ile Belediyeler, kendi Meri ve Mahsus Mevzuatrna grire ig ve iglemlerini
yiiriiteceklerdir.

15. YONERGEDEKi BOSLUKLAR

Bu Y<inergede tadat, tasnif ve tarif edilmeyen ve tereddtit edilen hallerde Kaymakamrn emrine
g6re hareket edilir.

16. Yt]RURLI}LUK

Bu Ydnerge yayrmr tarihinde yiiriirliige girer.

17. YORIJTME

Bu Y6nerge hiik0mlerini Dinar Kaymakamr yiiLriitff. 26.10.2018

iKAPANAKAYA
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