
Monovgot Kaymokomlığü İmzo Yetkileri Yöneroesi

MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI iMZA YETKİLERİ YÖNERGESi

BiRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

I-AMAÇ
Yönergenin amacı, Kaymakam adına imzaya yetkiii makamları

belirlemek, Başbakanhk Genelgelerinin uygulanmasını sağlamak, verilen yetkileri belli
ilkeleri bağlamak, 08106120l. l tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Valilik ve
Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 5. ve 35.
maddeleri gereğince elektronik ortamda numara verilerek ve evrak üzerine kaşe basılmak
sureti)'le tüm kurum ve kuruluşlarına gönderilecek yazı ve dilekçelerin ı-ıiteliklerini beliı,tn-ıek
alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek. üst makaıııların öıreıı,ıli
konularda daha etkin ve verimli karar alabilmelerini sağlamaktır.

|-5442 sayılı İ[ İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin. ilgililer
tarafından kaynrakam ve kaymakam Adına belirli iş bölümü hAlinde yerine gelirilmesi ve
imzaya yetkili kişileri belirlemek,

2-Bürokratik iş ve işlemlerin kısalllarak, hizmetlerin en kısa si.irede tamamlannıası.
etkiıı ve verin-ıli kılınması.

3-Üsl nıakamlara düşünn-ıe. politika belirleme. pldn ı,e projc tiletme. koordinasr tın
sağlama. sağlıklı karar alma, seı,k ve idare için zan-ıan kazaııdırılınası.

4-Alt kademelere yetki aktararak karar alma süreçlerine etkin katılımlarınıır
sağlanması, sorumluluk üstlenmelerine firsat verilmesi,

S-Halka ve iş sahiplerine kolaylık sağlayarak, yönetime duyulan güvenin ve hizmet
birimlerinin saygınlığının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

II_TANIMLAR
Bu yönergede yer alan deyimlerden;
Kaymakamlık : Manavgat Kaymakamlığı
Kaymakam : Manavgat Kaymakamı
İ|çe İdare Şube Başkaru : İl idaresi Kanunu'na gclre İlçe idare Şube Başkanı olan

Kuruluş Amirlerini ifade eder.
Birim Amiri : Kuruluşu bulunan dairelerin yetkili yöneticilerini ifade

eder
III-YETKiLiLER
a) Kaymakam
b) İlçe İdare Şube Başkanları
c) Birim Amirleri

IV. HUKUKI DAYANAK
l-T.C. Anayasası,
2-5442 sayılı İl İdaresi Kanı-ınu,
3-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas]arı Hakkında Kanun.
4-3152 sayılı İçişleri Bakanlığı TeşkilAt ve Görevleri Hakkında Kanun.
5-307l sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
6-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
7-Valilik ve Kaymakamhk Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
8-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.
9-Kanıtı Hizn-ıetlerinin Suııı-ımunda Ul,ulacak Ustıl ve Esasları İlişkin Yiiırcınrğlik.
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ixiNci BöLüM

iı-xıı-BR. sonUMLULUKLAR VE UYGULANIA ESASLAItI
1-Imza yetkilerinin sorumlulukla, dengeli, tam ve doğru olarak kullanılması esastır
2-Her kademe, sorumluluğu derecesinde bilmek durumunda otduğu konular üzerinde

aydınlatılır. Yetkisi derecesinde "Bilme" hakkını kullanır.
3-Devredilen yetki, gerektiğinde devreden tarafından bizzalkullanılır.
4-Imzaya yetkili kişinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle bulunmadığı hallerde

vekili imza Yetkisini kullanır. Bilahare imzaya yetkili kişiye yapılan iş ve işlemleılc. ilgili bitgi
verilir.

5-Başvurularla ilgili
gerekmektedir:

olarak aşağıda gösterilen usul ve yöntemlerin uygulanması

a)KaYmakamlık Makamı'na hitaben yazılan ve kurumlarını ilgilendiren dilekçeleri
doğrudan doğruYa kabul etmeye. konuyu direkt inceleır,ıeye. neticesiıı-den dilekçe sahibine
yazılı olarak bilgi vermeye İlçe İdare Şube Başkanı yetkilidir. Gerektiğinc,le ka!makamlık
Makamı'na bilgi sunulacaktır.

b)Evrak Havalesi: Elektronik onamda gelen çok gizli. kişil,e özel y azı,lar ı,e şilieler
Yetkili evrak kabul göıevlisi tarafından testim alındıktan soı-ıra 

'havalesİ 
yapılııak iizere

Kal,makam tarafından havale edilecektir.
c)Dilekçeler, esas itibarı ile ilçe kaymakamı veya kaymakam Adına İlçe yazı İşleri

Müdürü tarafından ilgili kuruluşlara havale edilir, Ancak; r.,atandaşlarıniızın iciari iş ıe
işlemlerini daha kısa sürede zaman ve kaynak isralına yol açmadan. kolallıkla
neticelendirilmeleri bakımından, kaymakamlık Makan-ıı'na yapılan 1,azılı başr urtılarda
takdire taalluk etmeyen, kaymakam tarafindan göri.ilmesinde bir İaruret bulunmal-an. içerik
olarak Şikayet ve icrai nitelik taşımayan rutin dilekçe ve ııüracaatların doğrudan ilgili kıııuııa
yapılması sağlanır.

d)Bütün birim amirleri, kendi görev alanlarına giren konularla ilgili başvuruları
doğrudan doğruya kabul etmeye, kaydını yaparak konuyu incelemeye ve egeı istenın husus
mevcut bir durumun beyanı veya yasal bir durumun açıklaması ise. bunu dılekçe sahiplerine
3071 saYılı Yasa'da belirtilen süre içerisinde usule ı.ıygun 1,azılı olarak bildinnerc l..*iıidi,.
Bunlarln dıŞındaki işlemlere ilişkin cevaplar'ilçe Kaymakamı' tarallndaıı in-ır"laİıa."ktıı.

6-Giden Yazılar: Giden yazıların Kal,nıakaın taratindaır elektronik ortanlda
imzalanması esastır. Ancak, güvenli elektronik imzayla imzalanarak üretilmiş bir belgeden
çıktı alınıp gönderilmesine ihtiyaç duyulması halinde; idarece yetkilendirilmiş göreı,li
tarafından çıktısı alınan yazı kaşelenerek ilgili makama gönderilecektir.

7-kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla yazılı ve görsel basına bilgi.
haber, yazı, yorum, açıklama, duyuru verme, tv ve radyo programlarına katılabilnek iç:in
önceden ınutlaka'İlçe Kaymakamı'nın onayını alacaklardır.

8-yazıların, Türkçe Dil Bilgisi kurallarına uygun hazırlanması ve konuların açık bir
ifade ile kısa ve öz olarak metne yansıtılması esastır. Şekil ve yöntem bakıınından 02 Şubat
2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin belirlemiş olduğu yöntem ve kurallara uygunluk
zorunludur.

9- İlçe içindeki yazışmalar;
Adli Makamlar, Mahkemeler ve Garnizon Komutaırlığı dışındaki kuruıılar arasındaki

yazışmalar İüçe İdare Şube Başkanları tarafindan imzalanacaktır.
Bu Amaçla;
a) Her İdare Şube Başkanı imzaladığı yazıIarda, Kaymakam'ın bilmesi gerekenleri

takip ederek zamanında bilgi vermekle yükümlüdür.
b) YazıIar bütün kadenre Amirlerinin parafı alınmadan imzaya sunulmaz.
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c) Birim Amirleri, birimlerindeki bütün yazılardan ve yapılan işlemlerden
Kaymakam' a karşı sorumludur.

d) Kendilerine Kaymakam Adına imza yetkisi vefileı] İlçe idare Şube Başkaııları bıı
yetkileri kullanması asıldır. Ancak, alt birimlere de,retııesi gereken 1etki tılursa
Kaymakam'dan onay alınarak yapılacaktır.

e) Kendilerine imza yetkisi verilenler, devredene karşı sorumludı"ırlar.
f) Yazılar, varsa ekleri ve öncesi ile birlikte imzaya sunulur. Ekler numaralı. başlıklı

ve onaylanmış olur.
g) Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere, bilmesi gerektiği kariarıyla açıklanır.
h) imza yetkisinin kullaııılmasında hitap makan-ı seviyesi ile konunun kapsaııı r,e

öneminin göz önünde tutulnası temel ilkedir.
ı) Bizzat ilçe idare Şube Başkanı tarafından bilgi vermeyi ve açıklaına-,-ı gerektircn

yazılar kendileri tarafından imzaya sunulur.
i) yazıların, ilgili olduğu birimlerde hazırlanması ve yayınlanması asıldır. Ancak:

acele ve gerekli görüldüği.i hallerde kaymakamlık yazı işleri Müdürlüğü'nde hazırlanan
yazıların bir ömeği bilgi için ilgili İlçe İdare Şube Başkanlığı'na gönderilir.

l0) Kendisine başvurulan birim amirleri konuyu inceleyecek ve çözünıü keı1di vetkisi
dışında görürse, kaymakam'a sunulacak ve kaymakam tarallndan gereği ı,apılacaktır.

l1) BaŞvuru ve dilekçelerle ilgili olarak 307l sayılı Dilekçe Hakkının Kullanıln-ıasını
dair Kanun'un 7. maddesi uyarınca işlemin safahatı veya sunucu hakkında 1,etkili ınakanı rc
birimlerce dilekçe sahibine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilecek 1apılan
işlemin sonucu da mutlaka bildirilecektir,

12) Üst makamlardan gelen yazılann yukarıda iş ve bölüm esaslarına göre bizzat
Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürünce havalesi esastır.

l3) İlçe İdare Şube Başkanları, kendileri ile ilgiti başvuruları Kaymakamlık haralesi
aranmaksızrn doğrudan kabul edeceklerdir.

l4) Her türlü soruşturma ve incelemeyi gerektiren şikayetler, mutlaka Kaymakım'ı
intikal ettirilecektir.

l5) İlçe idare Şube Başkanları kendi]erine gelen Kaymakam'ın imzasını taşıma}an
evraklar arasında önemli olanlan değerlendirip, Kaymakam'ın görnresini temin edecek, bilgi
verip gerektiğinde talimat alacaktır.

l6) Çok Gizli, Kişiye Özel yazılar. Kaymakam tarafından görülüp. hava]e edilecek ve
büroda kaydı tutulacaktır.

l7) Kaymakamlığa gelen bütün yazılar, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde açılacak. gicleceği
yer yazıldıktan sonra kaydı yapılacak ve Makan-ı'a in-ızaı,a sıınulacaktır.

l8) İl'deki Genel İdare Kuıuluşları'na gönderilecek yazılar Kaymakam'ın imzası ilc
Valilik Makamı'na gönderilecektir.

19) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşIeri Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi'nin 329/4
maddesi gereğince Kaymakam uhdesinde bulunan;

a)5490 sayılı Kanun'un 68. maddesinin (a) ve (c) bendlerinde belirtilen rıüfus para
cezalarını verme yetkisi.

b)5490 sayılı Kanun'un 15. maddesine göre bir aydaı-ı sonra yapılan dogunı
bildirimleri ile yazım dışı kalanların tescil edilmesi yetkisi.

c)Dayanağl belgesine göre idarece yapılacak kayıt düzeltme ve tamamlanra yctkisi.
İlçe Nüfus Müdürüne devredilmiştir.

d) İlçe Nüfus Müdürlüğünce adli makamlar. mahkemeler ve kolluk birimleri ile

i,apılan adres ıahkikatIarı yazılarının imzalanması }eıkisi. İlçe Nülus Müdtiriinç
devredilıı-ıiştir.
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20)TAPDK belgeli işyerlerinin ilk veriliş ve her yıl vizelennresi 1,,etkisi. (}ıda Tarııı-ı ve

Hayvancılık İlçe Müdürüne devredilmiştir.
2r)İtçe Milti Eğitim Müdürlüğü işlemlerinden olan; okul öğrenci servis araçları r,e

şoför değişim onayları ile özel öğretim kurumlan öğretmen istila onaylannın imzalanması
yetkisi, İlçe Milli Eğitim Müdürüne devredilmiştir.

üçüNcü BöLüM

KAYMAKAM,IN İMZALAYACAĞI YAZILAR :

1) Kanun. Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerde münlıasıran Kaymakam'a
verilmiş onaylar ile bu yönerge ile açıkça devredilmemiş olan iş ve işlemlere ilişkin onaylar.

2) Valilik ve diğer Kaymakamlıklara yazılan 1,azılar.
3) Bölgesel kuruluşlarla yapılan yazışmalar,
4) İlçenin emniyet ve asayişine ilişkin yazılar,
5) Kurumların yatırım ve proje teklifleri,
6) İlçedeki Kamu Kuruluşlarına, Belediye Başkanlığına ve Mahalle Muhtarlıklarına

yayınlanacak direktif ve genel geler,
7) İlçe İdare Şube Başkanları'nın izinleri, (izin onaylarında vek6let edecek kişilerin

adları belirtilecektir),
8) Taltif(başarı ve üstün başarı belgeleri), tenkit r"e.va ceza maksadı ile 1,azılan 1azılar.
9) Adli Yargı mercilerine savunma için yazılacak yazılar (Nüfus Müdürltiğti hariç).
10) Kamu personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğincc lıer çeşiı

disiplin iş ve işlemleri ile 4483 sayılı Kanun'a göre. araştürma, iı-ıceleme. soruşturma ve ön
inceleme için muhakkik görevlendirme yazıIarı,

11) Gizli, çok gizli, özei, hizmete özel kaydıyla gelen ve içeriği gereği öneme haiz
olan yazılar,

l2) Kurum ve kuruluşlar arasında geçici görevlendiıme için Valiliğe verilecek teklil
yazıları, görevden uzaklaştırn-ıa, soruşturma açma ve),a iııceleııre vaptırnla eıı-ıirleri 1a tla
Olur'ları,

l3) İlçe içi kamu kuıuluşları arası geçici personel görevlendiriln-ıesine ilişkin 1azılar.
14) İlçede görevli kamu personelinin izinlerini }uıt dışında geçirmeleriıre ilişkin

onaylar,
15) Teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesi. bu işlerin görülnıesı

ile yakın ilgisi bulunan herhangi bir İdare Şube Başkanı'ndaı-ı istenmesine ilişkin ona1"laı.

16) Görevden uzaklaştırma ve göreve iade ile 4483 sayılı Kanun'a göre ön incelenıe
yapılmasına ilişkin yazılar,

17) 3091 sayılı Kanun'a göre verilecek kararlar,
l8) 4483 sayılı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki

Kanun gereğince verilen kararlar,
19) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'la verilen ruhsat, izin verme ve kapatn-ıa işlemleri.
20) İlçe dışına yapılacak her türlü araç görevlendirilmesi.
2|) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kanıu Koııutları Ytinetıı-ıeliği kapsaıı,ııı-ıda

yapılacak işlemlere ilişkin onaylar.
22) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; Tüketici Hakem

Heyeti Başkanlığı'na Başkanlık edilmesi, tüketicilerce verilen dilekçelerin Başkanlıkça
havalesinin yapılması, Heyet'in verdiği kararlar ve ilgili mercilere gönderilen yazılarırı
imzaIanması.

23) Kaymakam' ınbizzat imzalamayı uygun gördüğü 1,azılar ve tüm ona!,lar.
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ILCE YAZI IŞLERi MüDüRü,Nir N iMZALAYACAĞI YAZILAR :

l) Askerlik, Muhtaçhk ve bakım belgelerine ait kararlarının alınnıasına dair 1,azıların
İlçe Hukuk işleri Şefliği (İdare Kurulu)'na havalesi ile ilgili kurumlarca yapılan yazışmaların
yapılması,

2\ İl'den İl İdare Şube Başkanları imzasıyla imzalanıp İlçe'ye gönderilen yazıların İlçe
Idare Şube Başkanhğı'na havalesi,

3) 3091 sayılı Kanun'a göre yapılan başvuruların havalesi,
4) 3071 sayılı Dilekçe Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'ıra göıe

KaYmakamlığa verilen başvuru dilekçelerinin ilgili kurunılara yazılması. alınaıı cevapların
değerlendirilmesi ve dilekçe sahiplerine bildirilmesi.

5) Kaymakam imzasıyla İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşların a yazılaıı
Yazılardaki esasa dair olmayıp, maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili yazıların imzalanması"

6) Mahalle Muhtarlarının izin taleplerinin havalesi.
7) BiMER ve CİMER yoluyla Kaymakamhğımıza intikal eden başvurrıların ilgili

kurumlara yazılan yaziara cevabın gecikmesi durumunda yazılacak tekid yazılannın
imzalanması,

8) Halen görevde bulunan ve geçmiş yıllardan mülga köy ve mahalle muhtarlığı r c
Belediye Başkanlığı yapanların görev belgelerinin imzalanması,

9) Vatandaşlarımız tarafından Tapu Müdürlüğü'ne verilmek üzere, mahkeme yolu1,la
zaman, emek ve masraf yapılmaması için, idarece kayıt düzeltme amacıyla mahalle
muhtarlarınca düzenlenen "tespit ilmühaberleri"ndeki imzaların doğruluğunun onaylanması,

l0) vatandaşlarımız ve İlçemizde ikamet etme izni bulunan yabancı vatandaşlar
tarafından yurt dışından değişik makamlardan istenen dirim ve bakım vb belgelerin paral'e
edilmesi ve imzalanması,

1l)5 Ekim 196l tarihli Lahey Sözleşmesi'ne istinaden Dış Ülkelere resnıi eırak
gönderen vatandaşlarımızın resmi evraklarının Apostille Tasdik Şerhi ile tasdik edilmesi.

|2) 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamındaki kurulı.ış dilekçeleri, genel kurul
sonuÇları, beyannameler, derneklerin faaliyette olup olmadığına dair düzenleneıı belgeler.
demek yetkililerinin yetkili olup olmadığına dair belgeler, demeklerin yapacağı laaliyetlerin
ilgili kurumlara gönderilme yazılarının imzalanması işlemi ile diğer başr,ı,ıru. forııı.
dilekçelerin havale edilerek imzalanması.

l3) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında ve 6356 sal,ılı Sendikalar ve foplu
İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında ilçemizde bulunan siyasi parti başkanlıkları ve sendika
şube başkanlıklarının düzenleyeceği faaliyetleri içeren dilekçelerin ilgili kurumlara sevk
edilmesi ve yazılarının imzalanması,

l4') 2548 sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak
Harçlar Ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'un 2. maddesi
gereğince; tahsil edilmesi için Kaymakamlık Makamı'na gönderilen mahkumlara ait yil,ecek
ve ekmek karşılığı bordrolarının ilgili dairelere havale edilmesi,

l5) Askerlik Şubeleri'nden yoklama, kaçağı, firar ve bakayaların takibi için Kolluk
Birimleri'ne yazılan takip evraklarının havale edilmesi,

16) Kaymakam ve Kaymakamhk Yazı İşleri Müdürü'nün bulunmadığı zamaıılarda,
Kaymakam'ın bizzat görmesini gerektirmeyen ve Yazı İşleri Müdürü'nün imzalayabileceği
nitelikteki evraklar, Hukuk İşleri Şefi tarafından havale edilecektir.
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BiRiM AMİRLERİ,NiN
N{ZALAYACAĞı yazııaR:

1) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin Kaymakam'ın imzasını emrettiği 1,azılar
dışındaki yazılar,

2) Hesabata ve teknik husı.ıslara ilişkin sıralı üst nrakamlara ve sıralı alt biı,inılerc
1,azılan yazılar.

3) (Üst makamlar ayrık tutulmak kaydıyla.) yeni bir hak ve yüküınlülük doğurnra; an.
Kaymakam'ın takdirini gerektirmeyen ve direktif niteliğini taşımayan, kunımlar arası mutat
yazı|arla, ast makamlara y azı|an diğer yazı|ar,

4) Bizzai birime yapılan müracaatlarla ilgili şubeye dilekçe havalesi,
5) Kaymakam'ın onayına sunulacak yazıların hazırlanması ve parafı,
6) Personelin Sağlık Raporları. Idare Şube Başkanları r,e Birim An-ıirlçri'niıı onal,ı ılc

Hastalık İzni'ne çevrilecek ve çevrilmeyen sağlık raporları geçerli olmayacaktır^
7) İdare Şube Başkanları ve Birim Amirleri dışındaki personelin mazeret izinleri. } ıllık

izinleri planlanan günlerde kullanılmak üzere, daire müdürleri taralından imzalanacaktır.
8) İlçe idari sınırlar içerisindeki araç görevlendirmeleri,
9) Görev alanları ile sınırh olarak bir dosyanın tamamlanması, bir işlemin

sonuçlandürllması için gerekli bilgi ve belgeyi istenmesine ilişkin 1,azılar.
l0) Kaymakamlık Makanıı'na hitaben 1,azılan yazılar"
ll) Kaymakam tarafından kabul edilen ve onaylanaır karar ve idari para cezıılarıııııı

tebliğ ve işleıne konulması ile ilgili yazılar,
t2)Yazılar, İsim

Kaymakam a.

İlçe İdare Şube Başkanı
şeklinde imzalanacaktır.

DöIrDüNCtJ BöLüN{

YAZIŞMA USLiLÜ ı
l) Yazışmalarda, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında

Yönetmelik'teki standardizasyona özen gösterilecektir.
2) Onaylarda "OLUR". "UYGUNDUR". "MUVAFIKTIR" gibi değişik ifadeler

yerine her onay için "OLUR" deyimi kullanılacak, imza yeri için tarih açıldıktan sonra 1eterli
bir aralık bırakılacaktır.

DENETiM:
İdarede. mevzuatın yetkili kıldığı bütün konularda denetinıe önenı verilecektir ilçe

İdare Şube Başkanları dairelerinde vukua gelen kanuna karşı eylem, işlem ve olaylar hakkında
ivedilikle Kaymakam'a bilgi vereceklerdir.

BEŞINCI BOLU\I

yüRüTME ve yüRünı-ü«
l. YÜRÜTME
l- Bu yönerge, Manavgat Kaymakamı tarafından yürütülür.
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II. UYGULAMA, TAKİP VE SORUMLULUK
l-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

Yönerge esaslanna göre hareket edilip edilmediğinin denetim ve kontrolünden llçe ldare Şube
Başkanları ve Birim Amirleri sorumludur.

III. BiRİMLERDEKi DÜZENLEME
Birim Amirleri bu yönerge çerçevesinde kendi birimlerinde iç düzenleme 1,apabiliı,ler.

Bu Yönerge ile kendilerine verilen yetkinin bir bölümünü hazırlayacak ları Iç Yönerge'1,1e

Kaymakam'ın onayından sonra astlarına devredebilirler.

IV. BU YÖNERGE,DE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Yönerge'de hüküm bulunmayan veya tereddüt edilen durrımlarda Kaymakam enrrinc

göre hareket edilir.

V. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
09l03l20iı5 tarih ve 2343 sayıh İmza Yetkileri Yönergesi yürtirlükten kaldırıln-ııştır

VI. YÜRÜRLÜK
Bu Yönerge 25l|2l20l7 taril-ıindc y,iiriirliiğe gireı,

Dr, Mııstafa Yl(j l,
Kaymakam
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