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BiRiNci BoLiJM
BA$LANGIq

l-AMAq:

. . . Sarrkaya Kaymakamllgr'na bagft olarak hizmet yfirUtmekte olan daire, kurum, kuruluq
ve birimlerde 5442 Sal rlr il idaresi Kanuna giire:

1- Kaymakam adrna imzaya yetkili gdrevlileri belirlemek,

2- Verilen yetkileri belirli ilkelere baglamak,

3- Krtasiyeciligi asgari diizeye indimek, hizmette verimlilik, i9 akr9r, hrz ve etkinlili
art1fmak,

4- Ust dizey yiineticilere zaman kazandrrarak, onlan iglemlerin aynntllanna inmekten
kurtamak, qahfmalai i19e yiinetiminin daha iyi drgiitlenmesine, planlanmasrna, koordine
edilmesine ve denetlenmesine ydneltmek, ana sorunlarda daha iyi deEerlendirme
yaprlabilmesine imkan sallamak,

5- Vatanda$ memnuniyetini saglamak ve ydnetime kargt giiven duygusunu giiglendirmek.

6- Kendilerine yetki dewedilenlerin, sorumluluk ve tizg0ven duygulan gtiqlendirerek
iglerine daha s*r ve istekli sanlmalannl dzendil1nek,

7- Halka ve iq sahiplerine kolayhk sa[layarak, y6netime ka. gitven say$nlk imajla m
giiglendirereL geligirmek ve yaygrnla5trmak.

2- KAPSAM:

Bu imza yetkileri yiinergesi, 5442 sayrJr il idaresi Kanrmu ve diger melzuat uyannca
Ka),rnakaml* ve bagh kurumlara ait i$ bi umii ile Kaymakamhla bagh olarak hizmet
ytlditmekle olan daire, kurum ve kuruluqlann yapacaklan yazrgmalarda ve yiiditecekleri
illemlerde "Kaymakam a&na" imza yetkisinin kullanrlma $ekli ve $artland kapsamr igine
alr.

3- HUKUKi DAYANAK:

1- T.C Anayasasr

2- 5442 sayrh il idaresi Kanunu

3- 3l 52 sayl igi9leri Bakanlfir Teqkilat ve G6rev Esaslan Hakkrnda Kanun

4- 3046 saylh Bakanltkla n Kurului Giirev ve Esaslan Haklcnda Kanun

5- 3071 sayh Dilekge Hakkmm Kullamlrnasma Dat Kanun

6- 4982 sayh Bilgi Edinme Kanunu
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7- Valilik ve Kayrnakamhk Biirolan Kuruluq, Gdrev ve Qahqma ydnetmeligi ve yirnergesi

8- 10/06/2020 tarih ve 31151 say r" Resmi cazete'de yayrmlanarak yiirirliige giren Resmi
Yazrqmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller l-Iakknda ydnetmelik

g- 3l/07/2010 ta hli ve 27305 sayl Resmi Gazete'de yayrnlanan Kamu Hizmetlerinin
Sunumunda Ulgulanacal I sul ve Esaslara ilitkin y6nermelilr

l0- 20 Mayrs 2019 rarihli Yozgar VaJiligi imza yerkileri ydnergesi

4- TANIMI,AR:

Bu Yrinergede yer alan;
: Sankaya Kaymakamh$ imza Yetkileri Ydnergesini
: Sankaya Kaymakamhgrru
: Sankaya Kaymakarnmr

-Bjdl.A-j:l"l_. - :Bakanl dann r,eya Mtistakit cenel Miidiirliiklerin ilqe yitnetimi iginde
Yer Alar idari BirinrJerin Usr C<jrevlisini. rMi-idilrlerini reya Amirlerini.y
ilge Yazr isle Mndiilii : Sankaya KaynakamhF ilqe yaz; isleri Mndiidnn ifade eder.

5- iMZAYA YETKiLiLER:

a) Kayrnakam
b) Yazr iqleri Miidiirii
c) Birim Amirleri

iKiNci BdLirM

Ydnerge
Kaymakanrlk
Kalmakam

1- Yetki dewi ile edinilen yetkiler der.'redilemez. Birimledn
I;leri Miidiirliigiinnn seketaryalarmda yaprlrr.

birim amirleri kendi aralannda

Sayfa 4 / 13

niteligi ta$rmayanemlr

GENEL iLKELER, SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA ESASLARI:

A- Gf,NEL iLKELER:''

2- Smrrlan aqrkga belirtilerek devredilmemig olan yetkiler kullanlamaz.

3- Yetkiler sorumluluk anlaygr igerisinde yerinde, zamamnda ve dolru olarak kullamlacaktr.

yetki devir taleple , ilge Yazr



8- .Birim amirleri, y Lk, mazeret, saflk vb. izinlerinde kendi yerlerine gijrevlendirilen
kiqilere katrlmak zorunda bulmduklarr kurullara ve toplantrlara belletilmeksizin yazrh olarak
bildireceklerdir.

B- SORUMLULUKLAR:

1- Birim Amirleri, birimlednden qrkan biitiin yazrlardan ve yaprlan iglemlerden dolrudan
Kayrnakam'a kargr sorumludurlar.

2- Birim Amirleri, birimlerinde i$lem gdren ve grkan tiim yazlarrn igeriginden ve ilgililerce
yaprlacaL paraflar ile bidmlednce yaprlan tiim i9 ve iqlemlerden ne suetle olusa olsun
iqlemsiz evrak brakrlmamasrndaq gdrii$e sunulmasr gerekenlerin bekletilmeden
g<inderilmesinden sorumludur.

3- Teleit yazrlarr, yiinetimde sallksrzhlrn bir gdstergesidir. Tekide meydan verilmemesi igin
birinlerde, birim amirled ile birlikte ilgili gdrevliler ortaklaqa sorumlu tutulacaklardrr.

4- Ye&ilinin bulturmadl4 ya da izinli oldulu durumlarda vekili konumrmdaki giirevli
yetkisini kullanacak, yaprlan i9 ve iqlemleri bilahare asrl yetki sahibine ileteceklir.

5- Kendilerine teslim edilen evrak ve yazrlarrn muhafazasrndan ilge yazr iqleri Miidiirii ile
ilgili birim amirleri ve giirevli memurlar sorumludur.

6- Bu Ydnerge ile verilen yetkilerin kullamlnaslnda ve ydnetgeye gitre harcket edilip
edilmedigini kontrolden ilgili amirler sorumludur.

7- Basrna bilgi ve demeg verme hususunda ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak hareket
edilecektir-

finza

C- UYGULAMA ESASI,ARI:

a) BA$VURULAR:

Kaymakamlfia baSrurularla ilgili
giiriilmiittih.

olarak a$afrdaki usul ve ytintemlerin uygulanmasr uygun
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.1- 
Kalrnakamlga ]aptlan yazh, s6zlil. posta ve e-posta yoluyla baqr.urulat Kayrnakam veya

IlSe Yazr lileri Mijdtirliigiince kabul edilecel,Lir.

Dilekgeler; Kaymakam talaflodan veya Yazr iqleri Miidiidi larafindan Kaymakam a. ibaresi
konularak ilgili kurLrluglara havale edilecektir. Kaymakam drtmda yaprlan havalelerde evral<
{izerine derkenar diiiilmeyecektir.

2- Biitiin Birim Amirleri, kendi gijrev alanlanna giren konularla ilgili ba$vurulan dogrudan
dofruya kabul etmeye. kaydrnt yapdrak konuyu incelemeye ve eger istenen husus mevcut bir
durumun beyam veya yasal bir durumun agrklanmasr ise btmu dilekqe sahiplerine 3071 sayrh
yasada belirtilen usule uygun olarak yazrh gekilde bildirmeye yetkilidirler. Bunlann drqrndaki
istemlere iliqkin cevaplar Kalrnakam tarafindan imzalanacaktu.

'.i " r:*r



3- Basrnda (yazrl veya g6rsel) yer alan ihbar, qikayet ve dilekgeler ilgili Birim Arnirleri
tarafrndan herhangi bir emir beklenrneksizin dogrudan doEruya dikkatle inielenecek ve sonug
en krsa zamanda Kaymakamhk Makgmrna bildirilecektir.

4- Bagvumlarla ilgili tereddiit edilen hususlar Kaymakamlk Makamna iletilecek, eijziim sekli
Ka) makam larallndan laLdir olunacalllr.

b) GELEN YAZILAR VE EVRAK HAVALESi:

1- Qok Gizli. Gizli, Kiqiye 6zel, Acele, gifreler ve Kaymakam adma gelen yanlat ilqe yazr
iqleri Miidiidi tarafindan agrlmadan Kaymakam'a sunulacaktr. Sdz konusu yaz ar
IG)'rnakam tarafindan havale edildikten sonra i19e Yaz illeri Miidiidince kaydl saglanarak
ilgili birim lere-k uru lu$ lara gdnderilecekrir.

2- Kaynakamhk Makamr'na gelen diler biitiin ewak ve yazrlar ilge yazl igleri Miidiirii
tarafindan agrlarak ilgili memur tarafindan gidecegi yer yazddrktan sonra kaydl yap acak ve
havale iqin Kalnmkam'a takdim edilecektir.

C) GiDEN YAZILAR:

1- Kalnakam veya Kaynakam adrna birim amirled ile ilge yazr igleri Miidiidi tarafmdan
irnzalamp gdnderilecek yazrlar ile ti.im yazrqmalarda I 0/06/2020 tarih ve I1 I 5 I sayrh Resmi
Gazete'de yaylrnlanarak yiirnrliige giren ,,Resmi Yaz$malarda Uygulanacak Esas ve Usuller
HatJonda Ydnetmelik" te belirtilen hususlara uyulacaktr.

2- Yazrlarrn "Tiirkqe dil bilgisi" kurallarrna uygun hazrlanmasr ve konulann ag < bir ifade ile
lrsa ve d,/ olarak yansrnlmast Torunludur.

3- Kaymakam adrna yetki vedlmif makamlarca imzalanacak y^zrlarda ]aztnrn sag alt
kd$esine yaz1yl imzala/anrn adr ve soyadr yazrld (tan soffa altlna ..Kaymakam a.,, ibaresi
konulacak, bunun alttna da memuriyet unvam yaztlacaktr.

4- Yazrlann ilgili oldufu birimlerde hazrrlanrnasl ve omdan yayrmlanmasr esastr. Ancak
acele ve gerekli gdri.ildiigii hallerde ilge Yazr igleri Miidiirliigiirde hazrlanan yaz ann bi.
i;meli bilgi iqin ilgili birimine de gijnderil€cek1ir.

5- Yazrlar ekleri ve varsa iincesine ait dosyasl ile birlikte imzaya sunulacakftr.

7- Yetki verilen birim amiri, ilgedeki birimlere yazrlacak yazrlafl kendi isim ve unvan ile
imzalayacak, Valilife ve Valilige bagl diger il Mi.idtrliiklerine \,e ilee veya il drgr yazrlan
yazrlar mutlaka Kal.rnakam imzasr ile gdnderilecektir.

8- Gizlilik dereceli bilgi alma ve verme yazrlan Kaymakam imzasl ile yaprlacaktu.

9- Yazrtmalarda, bir dmekliliEe dzen gdsterilecektir. Bunun igin de;
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a) Onaylarda: Onay, Uygmdur, Muvafiktrr gibi deyim ve ifadeler yerine onay yerine sadece
biiyiik harflerle OLUR deyimi kullarulacak ve imza yeri igin yeterli aqrkhk brrakilacaktrr.

ORNEK:

OLUR
..../..../2022
(imza Boglulu)

Samet SERiN
Kaymakam

b) Yaalann imzalanmasmda, metnin bitiminden itibarcn iki-ddrt aralk boqluk brmk arak
yazry imzalayacak olan makam sahibinin adr, soyadr ve unvam yazt alanmn en saglna
yazrlrr. imza ad ve soyadrn iizerinde btakrlan boqluga atrlrr.

OnNpK:
(lmza Bo$lugu)

Samet SERiN
Kaymakam

c) Yazl vekaleten imzalandtlmda imzalayamn ad ve soyadr birinci sattra, vekalet brraka n
makamr BaJbakan V. Vali V. ve ReL16r V. bigiminde ikinci sarrm yazrlr.

OnNsr:
(imza Boglugu)

Ali ARSLANTA$
Kalmalam V.

g) Resmi yazrlarda " EKI', "EKLERI" gibi deliqik ifadeler yerine ..EK,/EKLER,, kelimeteri
kullan acaktu.

Yaznm ekleri, imza bdliimiinden soma uygrm satrr arah$ brakrlarak yazr alammn soluna
konulan "EK/EKLER' ifadesinin altrna yazrlrr. Ek adedi birden fazla ise numaralandnlr.

6RrF r:

EKLIR:
l- Rapor{.... sa) la) l-Yazr Omegi (....sa}.la}

' 2- Disket (.... adet) 2-Yitnetmelik (....sayfa)

Rapor (....sayfa)

d) Yazrlann sonug bitliimtinde yer alan "Arz ededm,,, .'Saygrlanmla Arz ederim", ,.Rica

Olunur" ve benzeri ifadelerin yerine; alt makamlara yaz an yazrlarda.,Rica ederim", iist ve
aym dti2ey makamlara yaz an yazrlarda "Arz ede m", iist ve alt makamlara daEltlmh olAlaf*.{_
yazialn yaztlarda" Arz ve rica ederim" deyimleri bftlikte kullamlacaktr. - 

/ "T er,

5*{lL,t*(..$

EK
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e) lmza yetkisi dewi aFgrdaki 6mege uygun olacak Fkilde yaprlmahdr.

ORNEKI

(imza Bo;lu!u)

Coqkun USLU
Kaymakam a.

Yazr i$le Miidiirii
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. ilqilNcil BOLI]M
IMZA }'f, ONAY YETKiLERi

A- KAYMAKAM TARAFINDAN iMZALANACAK YAZII,AR:

1- 5442 sayrh Kanuna gdrc bittiin yazlgmalar i19e l(aymakamr imzasr ile dolrudao il
Makamrna yazrlu.

2- ilqe gdrii$ ve tekliflerinin bildirilmesi, gairiiq istenmesini igeren yazrlar,

3- ilgenin emniyet ve asayigine iliEkin yazrlar,

4- Adli ve askeri kuuluqlarla yap an yaaqmalar.

5- Prensip, yetki ve uygulama ile ilgili usulleri ve sorumluluklan degirtiren yaalar,

6- Geqici gdrev ya,,rlan.

7- I alrif. tenlil ve ceza maksadr ile lazrlal yazrlar.

8- il Afet ve Acil Durum Miidiirliigii ve Kriz Masas ile ilgili yazrlar,

9- Hazine Awkathgl yetkileri sakh kalmak iizere, Kaynakarnftk adrna yargr mercileri (adli-
idari) nezdinde agrlacak davalara iligkin dilekgeler ile dava dilekgelerine verilen cevaplan
ihtiva eden yazrlar, salunma yaz an.

l0- Odeme emirleri.

,11- 
Jandarma v€ Emniyet tetkilah araclh$ ile tebligat yaprlmasr ile ilgili yazrh talimatlar,

12- Kanun, tiiztik ve ydnetmelikle Kalmakam'a brrakrlmrg ve bu konuda yetki dewi
yaprlmamrg yazrlar,

l3- 4483 sayl Kanun ile ilgili her tiirln yazrlar,

14- 3091 sa1'rh Kanun ile ilgili miiracaatlarda muhakkik tayin yazllan ve yine ayrr
giire verilen karar ve yazrlan, t- ,-



15- Kaymakan'm bizzat imzalamayr uygun gdrdiigii yaz ar,

l6- Valilik Makamr'nca yetkilendirilen iqlere iliqkin yazrlar.

B- K{YMAKAM'I\ ONA\'INA 8A6LI iSLEMLER VE KARARI4R:

1- Birim Amirlerinin her riirlii izin onaylan, (ikamet izinleri, y llk izin, mazeret izni, hastalk
izni vb.)

2- Birim Amirlerine vekdlet edeceklerin onaylan,

3- Kamu g<irevlilerinin gdrcvden uzakla$tfina ve iade onaylan,

4- Kijylerin biitqelerinin onaylanmasr,

5- Her tiirlti inceleme ve soru$turmaya ait onaylar,

6- Kamulaghrma ile ilgili onaylar,

7- Birimler arasr personel giirevlendirilmesine dair onaylar,

8- Gayrimenkul kiralanmasrna dair onaylar,

9- Kanun, Tiiziik ve Ydnetmeliklerin bizzat Kaymakam tarafindan ifizalanmasmr emretti$
difer onaylar, (iglemler, kararlar, dneriler vb.)

l0- 3091 sayrh kanun ile ilgili kararlar,

I I - 634 sayrh Kat Miilkiyeti Kanunu ile ilgili kararlar,

12- Karnu konutlannl yasa drgr iSgal edenlerle ilgili zorla boFltma kararlanna iligkin onaylar,

13- Idari para cezalan kararlan ile ilgili onaylar,

14- il i9i ve il dr$r (Biiyiik$ehir smrlan dlfr) ta$rt gijrevlendirmeled ile personel
gdrevlendirme onaylan.

15- Kaymakam'm bizzat imzalamayl uygun giirdiigii yazllar,

16- Valilik Makamr'nca yetkihrdirilen illerc iligkin onaylar.

C- YAZI i$LEPJ MI]DI]RIJNIIN iMZALAYACAdI oNAY VE YAZILAR:

1- Kaymakam tarafindan gdiiilmesine gerek olmayan ve yiiditme konusu oknayan rutin irlerle
ilgili dilekgelerin havalesi, aym nitelikte elden takip edilen gi.inliik rutin ijzellikli evrak
havaleleri"

2- Kaymakarn adrna 6502 say l Tiik€ticinin Korunnasr Hakkrnda Kanun ve Uygul

i ./aiu
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3- Kaymakam adrna Tiiketici Mahkemesinden istenen bilgi, belge ve dosyalann gdnderilmesi
yazllan,

4- Kaymakam adma muhtarlann imz! tasdik onaylarr,

6- Kalmakam adrna kd) \e mahalle muhtarlannrn i,,in ona)larr ve lazrlarr-

7- Kaymakam adrna kdy ve mahalle muhtarlantun adlna diizenlenen belge yazrlan,

8- Laymakam adrna Mahkemelerden istenen mahalli bilirkiti listele nin giJnderilmesi ile
ilgili yaz ar,

9- Kaymakam adrna yabancr iilkelerde qahqanlarrn yalonlan ile ilgili bakrm belgeleri,

10- Kaymakam adrna fakiilte ve yiiksek okul dgrencilednin kedi almak icin miiracaat
elmeleri iizerine anne ve babasrnln meslegi ve ekonomik durumunun incelenmesi ile ilgili
belgeler,

1t- Kaymakamln gijrev nedeniyle ilqe srrurlan ige sinde bulunmadrgr durumlarda gok acil
yazrlann gelmesi halinde gecikmeye sebebiyet vermemek igin durum yazl igleri Miidiirii
tarafindan derhal ilgili daireye intikal ettirilir. Gerelinin ifasr gecikmeden saglamr ve konu en
klsa yoldan giiniimiiz iletigim araqlan ile Kaymakam'a sunulur.

12-6zel kalem personellerioin izin onaylan

13- Kaymakam adrna ilge srnrrlau igerisinde
havaleleri

sahg yapmak isteyen sahc ann dilekge

14- Ka),rnakarn adtna Tiifek ruhsatr iqlemleri igin gelen dilekgelerin havaleleri.

l5- Aposril belgelerinin rasdiki.

q- BiRiM AMiRLEniMx imz,[avacAe I yAzrLAR, oNAYLAR:

Agagrda belirtiler genel gergeveler iginde kahnmasr kaydryla, Birim Amirlerine ilave
yetki dewi Kaymakamlk Yaz iqleri MiidiAliiEtniin koordinesinde ayn bir onayla verilebilir.

1- Kaymakamln onayndan geqmiq iqlem ve kararlann alt birimlere ve muhatabrna
gdnderiknesi veya tebli[ine iliqkin yazrlann imzalanmasr.

2- ilge Miidiirliikleri-Bidm Amirleri arasnda emir niteligi tatrmayan bilgi ahp vermeyi
6ng6ren yaz ar.

3- Bir iqlemin veya dosyanrn tamamlanmast veya sonlandrllmasr igin,belge veya bilgi
isterlmesi yazda .

4- Personel derece-kademe terfi onaylarmrn ilgililere duyurulmasrna iligkin yazrlar. _ ---.-,// -'1'
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5- Kaymakam tarafindan degerlendirilecegi belirtilen idari personelin (Birim Amirleri)
drqmdaki gahganlann kurum iglerinin aksatrlmadan yiiritiilrnesi kogulu ile memur, iggi
stizle$meli personelin ytlhk ve mazergt izinlerinin onaylan.

6- Kurumlannda giirevli devlet memurla rlrn ikamet izin onaylarr, tatillerde il drgr izin
onaylarl.

7- Hizmet aracr bulunan kurumlar iqin ilge miilki srmrlarr ile il merkez srnula iginde taltt ve
personel gijrev onaylan.

8- Saghk izin onayla . Daire amirleri drqmdaki personelin her tillii izne aynl$ ve izin ddniisii
giireve baglayr$ yazllan.

9- il Miidiirli.iklerine gdnderjlecek her tiirlii periyodik istatistik cetvelleri ve bilgileri.

a) ilge Milli EEitirn Miidiirliigiiniin imzalayacaEr yazrlar;

1- Okrillara zaman zamal gelen sahcl ve etkinlik giisteri ekiple ne verilecek izio onaylan.

2- Rapor, izin veya gegici gdrevlerdirme ile gdrevlendirilen krsa siire ile ayrrlan okul
miidiirlerinin ye ne gdrevlendirilen Mtidtir Vekillerine ait vekalet onaylanm vermek ve buna
iliqkin yazrlan imzalamak

3- Okul Aile Birlikleri ile ilgili yazrqmalan imzalamak.

4- Qocuk malrkemelerini[ dan$manhk tedbiri rehber dgretmen gdrevlendirme onaylarl

5- Okul miidiirleri ile yaprlacak olan toplanhlara iliqkin onaylar

6- Okullarda yaprlacak tdplantrlarla ilgili onaylar

7- Egitirn dgretim ile ilgili her tiirlii komisyon onaylan

8- Anasrmflannda olu$turulan (satnalma, ihale) komisyon onaylarr

9- Merkezi sistem srnavlan ve siiriicii kurslan srnavnda giircvlendirilen dgretmenlerin
onaylan.

t 0- i2cilik, yanqmalar, sportif ve kiiltiirel faaliyetlerin diizer enmesine iliqkin onaylar ve konu
ile ilgili toplantr onaylarr . r

1l- Ta$1nrr iglemler ile ilgili onaylar (demirba$ e$ya diisiim vs.)

12- ozel ve muhtelifkursla n denetiminde gdrevlendirilecek personel onaylan

13- Ozel dgretim kurumla nda gdrev alacak tiim personelin gijrevlendirme ve istifa onaylan.



l5- Okullarda agtlacak destekleme kurs onaylafl

16- Ucretleri okul aile birligince ye ana smtfi gelirlerinden kargrlanmak iizere okullarda
gallgrnlacak personel (hizmetli, btiro elamam) onaylan.

I 7- Yabancr ul mllu kursiyerlerin 6zel muhteliI kurslanna kayrr onaylan.

18- Ozel Siiriicii Kurslanmn Amg izinldemirbat diigiim onaylan.

19- Yaz okulu,/etkinligi onayla .

20- Yabano uyruklu kursiyerlerin dzel MTSK'lara kayrt ve snavlarda terciiman onaylan.

2l- Bilgisayar, Yabano Dil ve Muhtelif kurslann sertifika slnavkmn r gdrevlendirme
onaylan.

22- MTSK'lann Direksiyon srnavlannda gdrevlendirilecek komisyon onaylan.

23- 6ze1 Ogretim Kurumlanrun yrl sonu diizenledikleri sosyal faaliyet onaylan.

24- ozel Elitim Kurumlannm boya, badana gibi tadilat ned€ni i1e egitim-dBretime ara verme
onaylan.

25- 6zel Anaokullartun yany ve yaz talillerinde ii$enime devam etmelerine iligkin onaylar.

26- ilge merkezindeki Halk Egitim Merkezi ve Mesleki Egitim Merkezi MndiirlUgiiniin
aqacagr kurslar ile ilgili onaylan rermek ve buna ililkin yazrlan imzalamak.

b) il{e SlEhk Miidnrliifiintn imzalayacafr Yazrlar;

2- Emanet ve ayhk bildirim igerikli yazrlar.
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l- il merkezine ve ilge dahilinde giinii birlik ambulans giirevlendimeleri.

2- Sr.:, kan, dokq idlar vs. gibi tetkik amagh numunelerin il drqma gdnderilmesi ile a$r, serum,
ilag vb. hbbi malzemelerin il drqmdan getirilmesine ilitkir ta$it personel giirevlendirilmesi ile
ilgili yazrgmalar.

3- Psikolojik rahatsrzltF olan haslalann sevk illemlerine dair ilgili birinlerle yap an
)azsmalar.

c) ilfe Taflm ve Ormatr Mildiirliigiitriin inzalalacag Yazrlar;

'1- il drgrna acilen giinderilmesi gereken hayvansal marazi naddelerin i.ist yaztlan ile ta$lt ve
personel gdrev belgeleri yazrlanrun imzalanmasr.

{l ilqe Malmiidiirliiglniin imzalayacalr Yazrlar;

1- Malvarh$ ara$tmasl yzu zL .
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3- 6183 saylll Kanun geregi diizenlenecek olan haciz vankalanntn onaylr!ffnasr.

d) CetrClik ve Spor il{e Vliidiirliigiiniin imzalayacalr } azrlar;

1- ilge igerisinde yaprlacak olan ttim sportif faaliyetlerde antrendrleril gdrevlendirilmesi
onayr.

2- Miisabakalarda emniyet ve saghk tedbirlerin ahnmasr ile ilgili yazrlar.

D. U} GULAMA} A iLi$KiN DiEER HUKUMLER:

1- imza yetkisinin devrinde Ka)'makam'rn her konuda havale, imza ve onay yetkisi sakhdr.
Kaymakam gerek gdrdiigitnde dewettigi ye&ileri her zaman kullanabilir.

2- ilgede kurulu5u bulunmayan kamu kurum ve kumluqlanna ait gdrevler Kalmakarnln
takdirine giire konuya en yakrn ilge Birim Amiri tarafindan yitiitiilecektir.

3- Kurumlarca yaptrrlan inceleme ve disiplin sorusturmalannda en fazla (30) giinliik siire,
zorunlu hallerde ise er fazla (15) giir i.ik ek siire ve lecektir

4- Birlik ve Kity Muhtarl*lar, 5442 sayrlr il idaresi Kanunu uyannca iisr makamlarla kendi
idarelerinin iq ve ihtiyaglanyla ilgili yazrqmalarrnr Kaymakamhk vasrtasryla yapacaklardrr.

5- Kalmakarnhk Birim Amirleri mevzuata uygrm olarak hazrrlayacaklan i$ ve gdrev
bitliimiinii giisterir ydnergelerini Kaynakamrn onaymr takiben uygulamaya koyacaklardr.
Diger daircler de benzer qekilde iq ve giirev bdliimii y6nergelerini haarlayarak birimlerinde
uygulamaya koyacaklardu.

6- 20.05.2019 tarihli Yozgat Valiligi imza yetki yttnergesi,nin Uygulamaya iliqtin Oiger
Hiikiimler bOliimiiniia "ilge te$kilatnda" ba$hkh 5. maddesi htiktimlirine kesinliile
uyulacaktr.

7- Bu Yiinerge biitiin memurlara imza kar$rhErnda okutulacak ve ytinergenin bir 6megi her
birirnde her zaman baSr.urmaya hazr $ekilde bulundurulacallr.

E- Y6NERGEDET<i Bo$LUKLAR

Bu ydn€rgede hiikiim bulunmayan'veya tereddi.it edilen durumlarda Sankaya Kayrnakamr
emrine 96re hareket edilir.

F. YI]RI:IRLI]K

Bu Yiinerge 15 Kasrm 2022 tarihinden itibaren yiiriirliige girer.
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