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lmzo Yetkileri Yönergesj

MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI İMZA YF].[KİLERİ YÖNERGESİ
BiRiNCi BöLüM

G1.NEL ESASLAIt

I.AMAÇ
1) 5442 SaYılı

jl

İdaı'esi Kınunu ve diğer nıevztıat]a verilen görevlerin, ilgililer
tarallndan l(ayınakanl ve l(ayıııakaın Adııra belirii iş böli.iıııti hAlinde yerine getirİümJsi
ve
inızaya 1etkili k işilerin beliı.leıııııesı.
2) Btiı,okratik iş ve işlemleı.in kısaltılarak, lıizmetiı-ı en kısa sürede taı-ı-ıaırılanması,
etkin ve veriır-ıli kılınması,
3) Alt kademelere yetki aktaı,arak, görev ve sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi,
karar alma süreÇlerine etkin katılıınlarının sağlanması ve daha'saglıklı |-]arİrlu, alınaıak
yairütühııesi.
4) Üst makanılara düşüııı'ıre. politika belirleme, plıin ve proje üretııe, koortiinasyon
zaııan kazaıldırılması,
5) Kamu görevlileriı-ıiıı "Kanıu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında yönetmelik"iıı birinci maddesinde belirtilen amaçiara uygun hareket
edilmesinin sağlanması,
6) Halka ve iş sahiplerine kolaylık sağlayarak; yönetinre güven duyulması ve hizmet
biriınleriııin saygıırhğınıır giiçlendirilnıesi ve yaygınlaştırılmasıdır.
sağlama, sağlıklı karar alma, sevk ve idare için

II.KAPsAM
Bu yöneıge, 5442 sayılı

il İdaresi kanunu ve cliğer kaııunlar ve ilgili mevzuat
Llyannca, Maıravgat kayınakaı]-ıı'nln ve kayınakam adına imzaya yetkili kılınanların
YaPacakları YazlŞnralarda, yürütecekleri iş ve işlemlerde kullanacaklan imza yetkilerini ve bu
yetkileri kullann-ıa ilke ve usulleri ile sorumlulukları kapsar.
III.IItIKUKİ DAYANAK
l) T.C. Aırayasası,
2) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
3) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
4) 3 l52 saYılı İÇişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile

il Yatırım ve Hizmetlerine
llişkin Bazı Diizeıılemeler Hakkında Kanun.
5) 3071 sayılı Dilekçe Hakkıırın Kullanılııasına Daiı.Kanun,
6) 4982 sayılı Bilgi Edinnıe Hakkı Kaırı-ııırı,
7) Vaiilik ve Kayııakaıı-ılık Biriıı-ıleri Teşkilat, Göı,c.' ve
Çalışnıa Yönetmeliği,
8) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usulleı. Hakkında Yönetmelik,
9) Kaııru Hiznretleı,iııiı-ı Sunı-ııı-ıunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik,

l0) Kaniu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvı.ıru Usul ve Esasları Hakkında
Yöı-ıetııelik,
lV.,IANtMLAR

Bu Yönerge'de veı, ırlaıı deyimlerden;
Yöncrge
: Maı-ıavgat Kaynıakaıılığı İııza Yetkileri Yönergesi'ni,
Kıl,nıakıınlık
: Malıavgat Kaynıakanılığı'nı,
Kaynıakaın
: Manavgat Kayırrakaını'nı,
llçe Idıre Şube l3aşkanı
: İl İdaresi Kaııunu'na göre İlçe İdare
Şube Başkanı olan
Kııı,ııl ıış Amiı,leri'ııi.
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yetkili yöneticilerini ifade

V.YE,I,KİLiLDR

a) Kaynıakan
b) İlçe İdare Şube Başkaırlaı.ı
c) Biı,iıı Amirleri

ixiNci BöLüM
iı,xıı.sır, soRtJMLULUKLAR vE UyGULAMA ESASLARI

l) İnıza Yetkileriııiir soı,uır-ı lı.ılukla. deı-ıgeli, tanr ve drığı,tı olarak kullanılması esastır.
2) l lel' kadenıe. sortıı-ırltıltığri clcıc'cesiııde bilııre]i clı-ııtıırrıuıcla olduğı.ı koııular üzerinde
aydınlatılıı,. !'etkisi derecesinde "Bilıııe'' lıakkıı-ıı ]<ullanır.
3) Devredilen yetki. geı.ektiğinde devreden tarafındaı-ı bizzat kullanılır.
4) ImzaYa Yetkili kiŞiniı-ı iziır, hastalık, görev gibi nedenlerle bulunmadığı hallerde
vekili imza Yetkisiııi kullanır. Bilalrare inızaya yetkili ki§iye yapılan iş ve işlemlerlJilgiti bilgi
verilir.
5) Başvıırularla ilgili olarak aşağüda gösterileıı usııl ve yöntemlerin uygulanması

gerekme.l<tecliı,;

a) KaYıl-ıakaı'ıılık N,lakıııır ı'ı-ıa hitabeır vazı]an ve liıııuır,ılarıııı ilgileırdiren diLekçeleri
doğrudan doğruYa kabı.ıl etıııeye.. konuytı direkt incelenreye, neticesin-den dilekçe sahibine
yazıh olarak bilgi veı,ıneye İlçe idare Şube Başkanı
),etkilidir. Gerektiğinde kaymakamlık
Makamı'na bilgi suııulacaktır.
b) Evrak F]avalesi: Elektronik ortan-ıda gelen çok gizli, kişiye özel yazılar ve
şifreler
Yetkili evrak kabı.ıl görei'lisi tıırafıııdan tesliıı alındıktan soIıra'havalesİ yapılmak üzere
Kayıııakaı,ı,ı taIatlıldaıl oııaı laı.ıacaklıı..
c) lJilekÇelci. eslıs iıihııı'ı ile İlçe Kıılıııuk!ıııı| \ç\.I Kılıııakıııı Aclıııa ilç,,. yazı işleri
Müdürü taraflndan ilgili lturuluşlaı,a havale edilir. Ancaki vataııdaşlar,11ız,n idaı.i iş ve
işleııılerini dal-ıa kısa si,irede zaınan ve kaynak israfina yol açmadan, kcılaylıkla
ıreticelendiü,ilnıeleı,i bakıııııııdaıı, I(aynıakamlık Makaırıı'na yİpıLan yazilı 6aşvuruüarda
takdire taalluk etmeyen, I(ayııakanı tarafından görülmesinde bİr İaruret bulunmayan, içerik
olaı'ak ŞikaYet ve icrai ı-ıitelik taşın]ayalı rutiı-ı dilekçe ve n-ıi.iıacaatların doğrudan iığıl
kuruma
yapılması sağlanır.
d) Biitün biriıı-ı aı-ııirleıi. lieııdi görev alanlarııra giı,eı-ı koı-ıularla ilgili başvuruIarı
doğrudan doğı,uya kabul eıı-ıeye, kaydıı-ıı yaparak koırul,ı-ı iııcelemeye ve ege"r isten;n
husus
ıııevcut bir durunııııı beYaı-ıı veya yasaj bir drıruıı-ııııı açıklaıııası ise, bunu dİlekçe sahiplerine
307l sayıh yasa'da belirtilen süre içerisinde usule uygun yazıh olarak bildirmeye yetkiıidir.
6) Gideı yazılaı: Giden yaziarın kaynıakaııı tarafından elektronik ortamda
iııızalanıııası esastır. Aı-ıcak, gtiveııli elektronik inızayla iııızalaırarak üretilmiş bir belgeden
Çıktl alııııP göııderilıı-ıesine ihtil;ıç dııl,ulnıası halİıırle: idarece yetkilendiİilniiş gğrevli
taratlıidaı-ı çıktısı alıı,ıaı-ı yazı kaşeleı-ıeı.ek ilgili ııakanıa g()ııdeı.ilecektir.
7) Kalı-ıuoYunu bilgilenclirnıek ve aydıırlatıııak aııacıyla yazılı ve görsel basına
bilgi,
lıabeı-. yazı. voruın, açıklaıırıı. dı-ıl,uı,tı veme, tv ve ı.adyo progrıımlarına kaılabilnıek
içln
öı-ıceden ırrtıtla]<ıı'İlçe Kaynrakanıı'ırın onayı alınacaktır.
8) Yazılarlı-ı, TürkÇe Dil Bilgisi kurallarına uygtın lrazırlanması ve konuların açık bir
ilade ile kısa ve öz olartık ırıetı-ıe yaı-ısıtı lıııası esastır.
Şekil ve yöntem bakımından 01l şubat
2015 tarihli ve 29255 sayılı Resıııi Gazetede yayıır-ılanaıı Resıı-ıi Yazışınalarda Uyguianacak
usrıl ı,e Esaslır Hakkıı-ıda yönetnıeliğiı belirleııiş oldııiu },öntem ve kurallara -uygunluk

zorunlud ur.
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9) İlçe içindeki yazışınalaı;

Adli Makamlar, Mahkemeler ve Garııizon Koıııı-ıtanlığı dışındaki kurumlar arasındaki
yazışııralar İlçe İdare Şube Başkaıılaı.ı tarafından iııızalanacaktıı..
Bu Amaçla;
a) Her İdare Şube Başkanı imzaladığı yazılarda, kaymakam'ın bilmesi gerekenleri
takip ederek zamanında bilgi verınekle yükümlüdür.
b) Yazılar bütün kadene anirlerinin parafı alınmadan imzaya sunulmaz.

c) Birim Amirleri, birimlerindeki büti.in yazılardan ve yapılan işlemlerden
Kaymakaıı' a karşı sorunrlııdı-ır.
d) Kendilerine Kayı-ııakaın Adına imza yetkisi verilen İlçe İdare
Şube Başkanları bu
yetkileri ku]lanması asıldır. Ancak. alt biriııı]eı.e devretmesi gereken
yetki olursa
Kaymakam'daır onay alınarak yapılacaktır.
e) Kendilerine imza yetkisi verilenler, devredene karşı sorunıludurlar.
ğ Yazılar, varsa ekleri ve öncesi ile birlikte imzaya sunulur. Ekler numaralı, başlıklı

ve onaylannrış olur.
g) Gizli konular, sadece biimesi gerekenlere" bilmesi gerektiği kadarıyla
açıklanır.

h) iırıza yetkisinin kı-ıllanılnıasında hitap n-ıakam serıyesı ile konunun kapsam ve

öneminin göz önünde tutulınası teıırel ilkedir.
ı) Bızzai İiçe İdare Şı-ıbe Başkanı taraflırclaıı bilgi verııreyi ve açıklamayı gerektiren
yazılaı, kendileri tarafındaı-ı iııızaya sı.ıı-ıulur.
i) Yıızılarııl, ilgili olduğu biriırrlerde hazrrlaıınrası ve yayınlanması asıldır. Ancak;

acele ve gerokli görüldüğü hallerde kaymakanrlık yazı işleıi Mudurıı-ıgu.nd. hazırlanan
yazıların bir önıeği bilgi için ilgili İlçe İdare Şube Başkanlığı;na gönderilir.
l0) Kendisine baŞvı-ıı'ulaı-ı biriı,ı-ı amirleri konı-ıyı.ı iııceleyecek ve
çözümü kendi yetkisi
dışıırda görilrse, kayıııakaı-ıı'a sı.ıııulacak ve kayınakanr taralllıdan gereğı yapılacaktır,
ll) BaŞvuru ve dilekçeierle ilgili olarak 307l sayılı Dilekçe Hakkınİn Kullanılmasına
dair Kanun'ı.u'ı 7. maddesi u)'arınca işleııriıı safalratı veya sunucu hakkında yetkili makam ve
biriıılerce dilekçe sahibiı-ıe en geç on beş gün içinde gerekçeli olarak cevap verilecek yapılan
işleınin sonucrı da mutlaka bildirilecektir.
12) Üst nrakanılarclaıı gelen yaziıarın yukarıda iş ve bölüm esaslarına göre bizzat
Kaynıakaı-ıı ve Yazı İşleri Mtidiiri,iı-ıce l-ıavalesi esastır.
l3) İlçe İdare Şııbe Başkanları, kendileri ile ilgili başvuruları Kaymakamlık lıavalesi
aranmaksızıır doğrudan kabul edecekleıdir.
14) Her ttirlü soruşturna ve inceleırıeyi gerektiren şikayetler, mutlaka Kayırıakam'a
intikal ettirilecektir.
ı5) Çok Gizli. kişiye Özel yazılar, kaymakanı tarafindan görülüp, havale edilecek ve
büroda kaydı tutulacaktır.
Kaymakamlığa fiziki ortamda ve elektı,oııik oıtamda gelen bütün yazı|tıt, Y azı
, , . 16)
lşleri Müdtirlüğü'ırde teslinı alııııp açılacak. gideceği yeı. yazıldıkĞn sorıra e-ıçişleri projesi
üzerinden elektroııik otamda kaydı yapılacak ve Makan'a iınzaya sunulacaktır.
17) İl'deki Genel İdare kuruluşları'na gönderilecek yazılar kaymakam'ın imzası ile
Valilik Makamı'na gönderilecektir.

üçüNcü BöLüM
KAYMAKAM,

İN

iMZALAYACAĞI YAZILAIi

l) Kaııun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerde

n-ıünhasıran Kaymakaıri'a
verilmiş onaylar ile bu yöı-ıerge ile açıkça devredilııemiş olan iş ve işlemlere ilişkin on:ıylar,
2) Valilik ve diğer Kaymakamlıklara yazıl an
,,:

3i,

yazılaı-,

,
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3) Böl gesel kurı.ılı-ışlarla yapılaı-ı yazışıı.ıalar,
4) Ilçenin emnlyet ve asayişine

ilişkin yazılar.
5) Kurumların yatıı.ını ve proje teklifleri,
6) Ilçedeki Kaııu Kuruluşlarına, Belediye Başkanlığına ve Mahalle Muhtarlıklanna
yayınlanacak direktif ve genel geler,
7) IlÇe Idare Şube Başkanları'nın izinleri, (iziıı onaylarında vek6let edecek kişilerin

adlaı,ı beliı,tilecektir),
8)
9)

Taltif (başarı ve ıistün başan belgeleri), tenkit veya ceza maksadı

iIe

yan|arı yazi,N,

Adli Yargı nrercileriıre savuıı,,a için yazılacak yazılar (Nüfus Müdüriüğü ha;iç),
l0) kamu personeli hakkında 657 sayılı Devlet Menıurları kanunu geregince heı
çeşit
disiplin iş ı.,e işlenıleri ile 4zl83 sayılı Kanun'a göre, araştırma, inceleme,-sorıİştumla ve ön
incelenıe içiıı ırruhakkik görevleııdirnre yazılan,
ll) Gizli, çok gizli, özel, l-ıizınete özel kaydıyla gelen ve içeriği gereği öneme haiz

yazılar.
l2) Kurum ve kuruluşlar araslnda geçici göreı,lendirme için Valiliğe verilecek teklif
yazılarl, görevden uzaklaştırıııa, göreve iade, soruşttırma aç]na veya inceleme yaptlrma
emirleri ya da Olur'lan,
13) İlÇe iÇi kaııu kuı'ulı.ışları aı,ası geçici personel görevlendirilmesine ilişkin yazılar,
l1) ilçede görevli kaniu personelinin izinlerini yıııt dışında geçirmeıerine iıişkin
onaylar,
15) TeŞkilatı ve görevli men]Lıt,u bulu-ımayaır işleriı-ı yürütülmesi, bu işlerin görülmesi
ile yakuı ilgisi bulunaıı herl-ıaırgi bir İdare Şube Başkaııı'ıdaıı istenmesine ilişkin onaylar.
l7) 3091 sayılı Kaı-ıı-ıır'a göre verilecek kararlaı.,
l8) 4483 sayılı Meııuı, ve Diğer Kamıı Görevlileriııin Yargılanması Hakkındalıi
Kanlın gereğiııce verilen kaı.aı.laı..
19) 2559 saYılı Polis Vazife ve Salal-ıiyetleri Kanuııı"ı ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat
Görev ve yetkileri Hakkında kanun'la verilen ruhsat, iziı-ı verme ve kapatma işlemleri,
20) ilçe dışına yapılacak l-ıer ttirli,i araç görevlendirilmesi (ilçe Tarım ve orman
Mtidürliiğü ile İlÇe Sağlık M{dıiı,liiğii il içiııde lrcr i,ıI bışında onay aİaİak, nrüdür irnzasıyla
görevlendiı,ıııe yapabi lecekıi{
2l) 2946 saYılı Kaır-ıu Koııutları Kanııııu ve Kaıı-ıu Koııutları Yönetmeliği kapsamında
yapılacak işlenılere ilişkiı-ı onaylar,
22) 6502 saYılı Ti.iketiciı-ıiır Korunması Hakiında Kanun kapsamında; Tüketici Hakem
Heyeti Başkanlığı'na Başkanlık edilııesi, Heyet'in verdiği kararlar ve ilgili mercilere
göı-ıderilen yazıların imzalaırlnası,
23) Kaymakalı-ı'ın bizzat imzalamayı uygun göı.d[iği.i yazılar ve tüıı-ı onaylar.
o1an

iı,çı,

v

ızı işı,ııri

ıuüoüRü,ışüN inrzaıayacaĞr

yazııaR

l) Askerlik, MuhtaÇlık ve bakım belgelerine ait kararlarıııın alınmasına dair yazıların

işl". yapacak kurı-ımlara havalesinin yEıılması,
Başltaııları
iınzası1
ta İ,ıızalanıp iIçe'ye gönderilen yazılİnn İıçe
Şııbe
^2)
Idare Şube Başkanlıklarııra havalesi,
3) 309l sayılı Kanuı-ı'a göre yapılaı-ı başv.ıı,tılarııı ilçe Huktık İşleri
Şefliği (İdare
Kurulu)'na lıavalesi,
4) 3071 sayılı Dilekçe Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre
ilÇe Hukuk iŞleri Şefliği (idaı'e Kıırı-ılrı)'nu ue

İlilen

İl

jdıı'e

kaymakaıırlığa verilen başvurrı dilekçelerinin ilçe yazı İşleri Müdürliigüne v.- iigili
kuruıılara havalesi.
5) kaymakaııılığa 1iziki ve elektronik ofla,,da gelen bütün yazıların yapılan
kayıtlaı,ıı-ııı-ı e-İçişleri Pıojesi iizerincleıı elektronik oılaı-ı-ıda olıİylannıası,
4
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6) Kayn-ıakanı inızasıyla İlçede bulru-ıaıı kamtr
kurum ve kuruluşların a yaz|lan
yazılardakj tsasa daiı,olmayıp, maddi hataların
dtizeltilmesiileligiıi y"rlı.,rl'r-;lJn;"r,,
7) Mahalle Mulrtarlarının iziıı talepleriııin havalesi,
8) CIMER yoluyla
.Kayırrakamlıgımıza intikJ eden başvuruların ilgili kurumlara
yazılan y.azılara cevabın gecikmesi
durumiırda yazılacak tekid yazilarının
9) Halen görevde bı-ılunan ve geçmiş yıllardan nıülga
köy ve mahalle muhtarııgı ve
Belediye_.Başkanlığı yapanlarırı gclrev belgelerİnin
imzalarırııası,
l0) Vatandaşlarıııız taı,allı-ıdaı-ı Tapu Müdürltiğü'ne verilmek
üzere, mahkeme-rİr"ıraı"
yoluyla
zaııran, emek ve ınasraf yapılmaııası için, idare-ce
kay,t dtizelime-'r-l.uı"
nuhtarlarınca düzenleneır "Tesbit ilnıiihabeileri'\ıdeki inızaların
doğruı;ğ;;;;uyı--"o,
1l) vatandaşlarıınız ve ilçeınizcle ikanıet etme izni bulunan yabancı
vatandaşlar
-Ü.lg.ı.rİr'purrte
taralindan 1'uı1 dıŞındaır değişik makaıılarclaıl istenen diı,im
ve uukr. İ,Ü
edilmesi ve in-ızalannrası.

,

i;i;;.;;İ'

12) 5 Ekim l96l tarihli Lahey Sözleşıı-ıesi'ne istinaden
Dış Ülkelere resmi evrak
gönderen vataırdaşlarırıızııı resıı-ıi evrak]arının Apostille
Tasdik Şerhi ile tasdik edilmesi,
13) 5253 saYlh Derı-ıekler Kaııunu kapsamııdaki gelen
ttim evraı<laıın §.ıİg;
--- h;ruı.rı
--ve derneklerin_ |aaliyette olııp oIn-ıadığıııa daii düzenlenen-belgelerin

i.nruı--ur,,

sayılı Siyasi Paı,tiler Kanuıru, 2860 sayılı iu.o,,, ro|iu,,a?anunu,
o:s6
-14\2820
sayılı Seııdikalaı,ve
Toplu İş Sözleşn,ıesi Kanunu,29l l sal,ılı Toplanı u" co.t..l vffirşı".i
kanunu, 5 68 l sayılı Matbaalar kanurıu kaps.anrında ki geleıı, tüın
evrakların
havaiesi,
r5) 2548 saYllı Cezaevleriyle Mahkenıe Biııaları Iırşası Karşılığı Şefliğe
_ _
bla.lk
aıı,racat
Harçlar ve Malıkunılara Ödettiı,ilecek Yiyecek Bec]elleri Hakkında
Kanun'un 2. maddesi
gereğince;. tahsil edilııresi için kaymakamlık Makanıı'na
gönderilen matıtumıara ait ylyecet
'
ve ekmek kaı.şılığı bordrolarıı-ıııı ilgili dairelere havale
edilmesi,
_. - ı6) Askerlik Şubeleri'nden yoklan,ıa, kaçağı, firar ve bakayalann takibi için Kolluk
Birimleri'ne yazılan takip evıak]aı.ı ı.ıııı havale ediİnİesi.
17) KaYnrakan ve KaYrı-ıakaınlık Yazı İşleri Müdi,irti'ırüıı bulı_ınıııadığı
zamanlarda,
Kaymakam'ın bizzat gön-ıesini gerektirmeyen ve Yazı işleri Müdürü'nün
İrİ-ıry.uİj...ci
nitelikteki evraklar, Hukıık İşleri Şefi tarafıı-ıdan hava]e ediİecektir.
')

iı-_çt

iı,ıne

şLBı, BAşKANLARJ vE BiRiM AMiRrElti,NiN

, yaz.l
.
MZALAYACAĞı
ı.,rn
l) Kanun" Tüzük ve Yönetııreliklerin
l

dışııdaki yazılar,

Kal,ırraltaııı'ıı-ı imzasını emrettiği yazılar

ve teknil< lrusı.ıslara ilişkin sıralı i,ist ııakaııılara ve sıralı alt birimlere
yazı|an yazıIar,
3) (Üst ı-ııakamlar ayrık tutulnrak kaydıyla) yeni bir hak ve yükümlülük
doğurmayan,
Kaymakam'ın takdirini gerektirmeyen ve direktif ,it.üigini taşımayan,
t,r.r.ıu. Ş^İ--rtut
yazıIar|a, ast ınakamlara yazılaı.ı diğer yazılar,
4) Bizzat birinıe yapılaı ıııiiracaatlarla ilgili
şubeye dilekçe havalesi,
5) Kaymakam'ıı1 onayına sı"ıırı-ılacak yazılarııı hazırlanması ve parafı,
6) Personeliı-ı Sağlık Rapoı,ları. idare Şube Başkanları ve Birim Amirleri'nin
onayı ile
Hastalık İzni'ııe çevrilecek ve çİvrilmeyen sagürk raporları
olmayacaktır.
leçerli
İdare Şube BaŞkanları ve Birİıı Amİrleri jışıırdak"i personelin
mazeret izinleri, plhk
.izinleri
. .7)
planlaııan gi,iıılerde kullaııılı-ııak üzere, daire nıti,üıi.l.rı tarafindan imzalanacaktır.
8) İJçe idari sııııı.lar içerisindeki araç görevlendirı-ı-ıeleri,
2) Hesabata

.-

__

.

ile sıırıı-]ı o]aı,ak biı. closyanın tamamlanması,
lması için geı.ekli bilgı ı e belgel i isıcıınıesiııc ilişkin
1azılar.
l0) Kaynıakamlık Makalırı'ıra liitabeır yazılaı-ı yazılar,
9)

sonuçlaııd

Göı,ev alanları
ıı,ı

bir

işlernin
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l

mza Yetkileri

Yöne rgeSi

l1) KaYırrakan-ı tarafıııdaıı kabı.ıl edilen ve oıraylaıran karar ve idari para cezalarınrn
tebliğ ve işleııe koııulıııası ile ilgili yazılaı,
Ayrıca, bundan önce İlçe Kaymakamı tırafından kulIanılan yetkilerden;
l2) İÇiŞleri Bakanlığı Niil'us ve VatandaşIık işleri Genel Miıdtirltıgıı'nce yayımlanan
Ntifus ve Vataııdaşlık Hiznıet.leriııe ait Kurı"ılı-ış, Görev ve
Çalışma Yonergesi:nİn 329lA

ıı-ıaddesi gereğiııce Kaymakaı-ır ı.ılıdesiııde brılunan;

a) 5490 saYılı Karıııı-ı'uıı 68. nıaddesinin (a) ve (c) bendlerinde belirtilen nüfus para
cezalarını verme yetkisi,
b) 5490 sayılı Kanı-ıı-ı'ı-ıır l5. ıı-ıaddesiııe göre bir aydan sonra yapılan doğum
bildirimleri ile yazım dışı kalanların tescil edilmesi yeİkisi,
c) Dayanağı belgesine göı,e idarece yapılacak kayıt düzeltme ve tamamlama yetkisi,
_.
llçe Nüfus Miidüriiııe deı redilıııiştiı,
d) İlçe Ntltiıs MtidiiıltiğLiı-ıce adli makanrlaı, n-ıalrkemeler ve kolluk biriııleri ile
yapılaı-ı adres talrkikatları yazılarınırr iıızalaı-ııı-ıası yetkisi, İlçe Nüfus ]vtüdürüne
devredilnriştiı,.
r3) TAPDK belgeli işyeı.lerinin ilk veı,iliş ve heı yıl vizelenmesi yetkisi, l]arım ve
Orman İlçe Müdürüııe devı,edilnıiştir.
l4) llÇe Milli Eğitin-ı Miidiirliiğü işleı-ırlerincleı-ı olan; taşımacıyı tespit komisytınu
onaYları, okııl öğreııci servis aı,ırçları ve şo{tir değişinı oırayları ile özel ögrİtim kurumları
öğfetünen istila onaylarıı-ııır iııızalııı-ııııası yetkisi, İlçe Milli Eğitim Müdürüne devredilııiştir.
l5) a-İtÇe Eı-ııı'ıil'ct Miidtirlüğü ve İlçe Jandarn-ıa Koınutanlığı tarafindan verilen mermi
istihkakı oı-ıaylarınııı iı-ı-ızalaıııııası yetkisi. Ilçe Eını.ıivet Mtıdtirti ve İlçe Jandarma
Komutanı ııa devredilırıiştir.
b-İlÇe Enrniyet Miidairlüğü ve İlçe Janclarıria Komutanlığı tarafindaır .ı\dli ,i,ıp
Kurumu ile Ceza ve Tevkif Evi ııakillerinde görevleııdirilen personel onaylarının imztılanması
yetkisi, İlçe
.Eııı-ıiyet Mi.idürii ve İlçe Jandarma Kornutanıııa devredilmiştİr.
16) ilÇe Mi,ifttilüğii tarafllıdaır ilçemizde görevli diıı gOrevlileİinin görevden ayrılış
bildiı,iııleriniı iııızalanıı,ıası 1,etkisi, İlçe Müftiisüııe devredilıniştir.
l /) \ azlla|, lsüıll
Kayıırakaırr a.
İlçe idare Şube Başkanı
şekliııde inızalanacaktır.

,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAZIŞMA Ust]LÜ
Yazışı-ı-ıalarda, Ilesıııi Yazışıı-ıalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında

l)

Yönetmelik'teki standardizasyolıa özen gösterilecektir.
2) onaylarda "OLUR", "UYGL]NDUI{'", "MUVAFIKTIR" gibi değişik ifadeler
Yerine her onaY iÇin "OLUR" deyimi kullanılacak, imza yeri için tarih açıldıktan sonra yeterli
bir aralık bırakılacaktır.

DIrNlı,fiM

İdarede, mevzüıatln yetkili kıldığı bi,ittiıı konıılarda denetime önem verilecektir. ilçe
_
Idare Şube Başkanlaı,ı daireleriııde vukua gelen kanuna karşı eylem, işlem ve olaylar hakkında
ivedilikle Kayınakam'a bilgi ıcı.eceklerdir.
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BEŞİNCİ

YÜRÜTMB
I.

Ve

zo Yetki
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Yöne

rgesi

nÖr,üıl

YÜRÜRİÜX

YÜRÜTME

l) Bu yönerge, Manavgat Kaymakamı tarafindan yürütülür.

II. UYGULAMA, TAKiP Vl.soRUMI-ULUK
1) Her türlü iş ve işlemin bu yönerge'de belirtilen hükümlere uygun bir
_
şekilde
yürütülmesini Yönerge'de görev ve yetki verilenler sağlayacaktır.
2) Bu yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru bir
şekilde kullanılmasından ve
Yöı-ıerge esaslaı'rna göre lrareket edilip edilmediğinin denetim u" kont.oıürrd"n
iıçe iaare şuu"
Başkanları ve Birim Amirleri sorumludur.

ıll. BıRiMLERDEKi DÜZENLEME

Biriın dmirleri bu yönerge çerçevesiı-ıde kendi birimlerinde iç düzenleme yapabilirler.
_
yöııerge
Bu
ile kendilerine verilen yetkinin bir bölümüni-i hazırlayacakları iç yoııe.ge'yle
Kayııakanı'ıı oııayından son[a astlarrna devredebilirler.
lV. BU YÖNERGE,DE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

yönerge'de lıükiiı-ı-ı buluırııayan veya tereddüt
edilen durumlarda kaymakanı emrine
göre haleket edilir.
V. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
03lI2l2018 tarilıli ve 6800 sayıh İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmışhr.

VI. YÜRÜRLÜK
Bı.ı Yöı-ıerge, l2l021202l tarihinde ytiı.ürlüğe girer.
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