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BiRiNci n0ltiur
GENEL ESASLAR

I. AMAQ:
Bu ycinerge ile; Kars Valililine balh olarak hizmet ifa etmekte olan daire, kurum, kurulug ve birimlerde
Vali adrna imzaya yetkili makamlann ve devredilen yetkilerin kullanrm esaslanntn belirlenmesi,
krrtasiyecili[in dnlenmesi, hizmetlerin verim ve etkinli$inin artmlmasr, karar alma siireglerinde kattltmtn
saflanmasl, iist makamlara politika belirlenmesi, plAn ve proje iiretilmesi, koordinasyonun sa[lanmast,
sa$rkh karar ahnmasr, sevk ve idare igin zaman kazandtnlmast, halka ve ig sahiplerine kolayhk saflayarak,
ydnetime duyulan gtivenin ve hizmet kalitesinin arttnlmasr amaglanmaktadrr.

II. KAPSAM:

il idaresi Kanunu ve difer kanunlar ve ilgili mevzuat uyannca, Kars Valisi'nin ve
yetkili
krhnanlann yapacaklarr yazrgmalarda, yiiriitecekleri ig ve iglemlerde Vali adrna
Vali adrna imzaya
imza yetkisi kullanma gekil ve gartlan ile sorumluluklannr kapsar.
Bu ydnerge;5442 sayrh

III. HUKUKi DAYAITIAK:
Bu Y<inerge;

o
o

Cumhurbagkanh[r Tegkilatr Hakkrnda Cumhurbagkanh[r Kararnamesi (Sayrsr:l),
Bakanhklara Ba!h, itgiti, itigtiti Kurum ve Kuruluglar ile oiger Kurum ve Kuruluglarrn Teqkilatr
Hakkrnda Cumhurbagkanhlr Kararnamesi (Sayrsr:4),

o
o
o
o
o
o
o
o
o

5442 sayrh

il

idaresi Kanunu,

4483 sayrh Devlet Memurlan ve

Diler Kamu Gdrevlilerinin Yargrlanmasr Hakkrnda Kanun,

3071sayrh Dilekge Hakkmm Kullanrlmasma Dair Kanun,
4982 sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunu,

tarih ve 27305 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul ve Esaslara itigt<in Ycinetmelik",
10.06.2020 tarih ve 3l 15l sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkrnda Ydnetmelik",
08.06.2011 tarih ve 27958 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Valilik ve Kaymakamhk Birimleri
Teqkilat, Gcirev ve Qahgma Ydnetmelifi",
20l8l13 Sayrh Cumhurbaqkanhlr Genelgesi,
DiEer ilgili mevzuat,
31 .07.2009

htikiimlerine dayanrlarak hazrlanmrgtrr.

IV. TAITIIMLAR:
Bu Ydnergede yer alan;

r

Ydnerge: Kars

o

Valilik: Kars Valilifini,

Valili$ imza Yetkileri

Y<inergesini,

Kars

Valili[i lmza Yetkileri Yonergesi Sayfa

2

o

Vali: Kars Valisini,

o

Vali Yardrmcrsr: Kars Vali Yardtmctlannt,

.

itgiti Vali Yardrmcrsr: Gdrev bdliimii esaslanna dayah olarak kamu kurum, kurulug ve birimlerinin
ba[h oldulu Vali Yardrmclslnl,

.

il

o

Hukuk Miigaviri: Kars

o

Kaymakam: Kars ilge Kaymakamlannq

.

Kaymakam Adayt: Kars Valili$i Kaymakam Adaylarrnr,

r

Birim: Bakanhklann, miistakil genel miidiirliiklerin ve bu seviyedeki bagkanhklann, kolluk

Hukuk igleri Miidiirii: Kars

il

Valili[i

Hukuk igleri Mtdtiriinii,
Hukuk Mtgavirini,

gi.iglerinin Kars ilindeki tegkilAtlannr,

o

Birim Mi.idiirii: Bakanhklann, miistakil genel miidiirltiklerin ve bu seviyedeki bagkanhklann Kars
ilindeki tegkildtlannrn bagmda bulunan, birinci derecede yetkili (Komutan, Biilge Miidiirii, il idare
gube Bagkanr, il Mtidtiru, Defterdar, il Mtifttisti, Bagmtidiir, Bagmiihendis v.d.) Miidiirlerini,

o

Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve Valilik $ube Miidiirleri: il Yazr igleri Miidiirii, il idare Kurulu
Miidiirii, idare ve Denetim Miidiirii, it NUnrs ve Vatandaqhk Miidiirii, il Planlama ve Koordinasyon
Miidiirii, it Sivit Toplumla iligkiler Mudiirii, Ozel Kalem Miidiirii, il Basrn ve Halkla iligkiter
Miidiirii, , il Sosyal Eti.it ve Proje Miidiirt, I 12 Acil Qa$r Merkezi Miidiirii, idari Hizmetler $ube
Miidiirii, Hukuk igleri $ube Mtdiirii ve Bilgi iglem $ube Miidtiriinii ifade eder.

V. YETKiLiINN:

o
o
.
o
r
o
o
o

Vali
Vali Yardtmcrlart

il

Hukuk igleri Miidiirii

Hukuk Miiqaviri
Kaymakamlar
Kaymakam Adaylarr

Birim Miidiirleri

Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve valilik $ube Miidiirleri

l(ars
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ixilvci n0lUvr
iT,TtrINN, SORUMLULUKLAR

VE

TIYGT]LAMA ESASLARI:

I.ILKELER:

l. imza yetkilerinin, sorumluluk anlayrgr igerisinde, dengeli, zamarunda, tam ve doEru olarak kullanrlmast
esastrr. Devredilmig yetkilerle ilgili tist makamlann bilme hakkr sakhdrr. Vali il'in tamamt, Vali
Yardrmcrlan balh daireler, Birim Mi.idiirleri/ Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve Valilik $ube Mtidiirleri
ise birimleriyle ilgili bilme hakkrnt kullanr.
2,Imzayetkisinin devrinde, Valinin her konuda havale, imza ve onay yetkisi sakhdrr.
3. Vali Yardrmcrlann4 gdrev bdliimtine iligkin ydnerge do$rultusunda kendilerine ba[lanan kuruluq ve
birimlerde, Vali adrna inceleme ve denetlemede bulunma gdrev ve yetkisi devredilmigtir.
4. Herhangi bir imza yetkisi devrinin yeniden diizenlenmesi ancak bu ydnergede de[igiklik yaprlmasr ile
miimkiindtir.
5. Bu Ydnerge ile kendilerine Vali tarafindan devredilen imza yetkileri kullanrlrken yazrgmalarda
ADINA" (Vali a.) ibaresi kullanrlrr.

"VALI

6. il Merkezindeki birimlerin birbirleri ve ilge kaymakamhklan ile yapmr$ olduklarr yazrgmalarda Vali
adna imza yetkisi Vali Yardrmcrlan tarafindan kullanrtrr. (Kamu Kurum ve Kuruluglan kendi aralannda
yapacaklarr yazrgmalarda "Vali a." ibaresini kullanmayacaklardrr.)
7. Btittin yazrgmalar 02.02.2015 tarih ve 29255 sayrlt Resmi Gazetede yaytmlanan "Resmi Yazrgmalarda
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Yonetmelik" ilkelerine uygun olarak yaprlrr.
8. Yazrlann ait oldulu birimlerde hazrlanmasr, yazrlmasr ve yayrnlanmast esasttr' Ancak acele ve gerekli
gciriilen hal lerde y azlar Oze I Kalem Miidi.irli.iliinde hazrrlanabilir.

9. Vali adrna imza yetkisi verilenlerin bu yetkiyi sadece kendilerinin (herhangi bir sebeple gdrevi baqrnda
olmamasr halinde vekilinin) kullanmasr esastrr. imza yetkisi verilenler, ancak Valinin onayr ile yetkilerini
bir alt yetkiliye devredebilirler.
10. Birim miidiirleri, kendilerine baflr kuruluglar ile 5442 sayiril idaresi Kanununun 27 ve miiteakip
maddelerinde belirtilen ilge idaresinin bagr ve mercii srfatryla Kaymakamlann genel hizmet yiiriitiimlerini
en ge I leyic i, kt sttlayrc t veya ortadan kaldrrrcr y azrlma y apamazlar.
Merkez Birim Miidtirleri ve Valilik $ube Mi.idiirleri, kendi izinleri, vekdlet ve
g6revlendirme onaylan ile agrklamayr gerektiren ya^ ve onaylan, Vali Yardrmcrslnln uygun gdriigti veya
parafindan sonra Vali'ye sunarlar.
I

l. Birim Mtidiirleri/ Valilik

12. Gizlilik dereceli yazlar (agrkga yetki devri yaprlanlar drgrnda)
Yardtmctst tarafindan imzalarur'

ifin niteligine gdre Vali veya Vali

i(ars
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13.Yanlar, varsa ekleri ile birlikte ve konuyla ilgili dnceki yazrgmalar ile birlikte imzaya sunulur.
14. Her kademede imza sahibi, imzaladrsr yaziarla

ilgili olarak, iistlerince bilinmesi

gerekenleri takdir

ederek, zamanrnda bilgi vermekle yiikiimli.idiir.
15. Onaylar, hukuksal dayanakh olarak oluqturulacak; hukuksal dayana[r bulunmayan higbir onay teklif
edilmeyecektir. Her tiirli.i yazrnrn dayana[r olan mevzuatm agrkga belirtilmesi esasttr. "... Kanununun...

Maddesi"

ve

00... Ydnetmeli[inin... Maddesi"

vb. buna uygun

olamayan yaziar ilgililerince

imzalanmayacaktrr.

16. Biitiin kamu kurum ve kuruluglan; memur ve iqgi ahmlarrnda ve bunlara iligkin ig ve iglemlerden
dncelikle makamr haberdar ederler.
17. Personel atamalan ile Valilik gdriig ve takdirini gerektiren konulardaki yaztlar, bu ydnerge ile agrkga
yetki verilmemig ise, ilgili Vali Yardrmcrsmrn gdriigii ahndrktan sonra Vali'nin imzasrna sunulur.
18. ilde tegkilatr bulunmayan kurum, kuruluq ve kurullann ig ve iqlemleri, ilke olarak

ilgili Bakanhklarrn

iq

ve iglemlerini yiiriiten il mi.idiirliikleri tarafindan ilgili Vali Yardrmctst koordinesinde yerine getirilir.
19.

Birim miidiirleri tarafindan dnemli yatrrmlann hazrrhk agamastndan itibaren her agamastnda Valilik

Makamrna bilgi verilir.
20. Birim miidi.irlerinin astlanna devredecekleri yetkileri belirleyen i9 ydnerge bu ycinergeye ayktrr olamaz,
geligen durumlarda Valilik imza Yetkileri Ydnergesi uygulanrr.

2l.Yalionayma sunulacak yaziar Vali ile mutabakat sa$andrktan sonra imzaya sunulacaklr.
22.8-Imza Proje kapsamrndaki kamu kurum ve kuruluqlarrnca hazrlanan ve Valinin imzastna/onayma
sunulacak olan yazrlar, rslak imza siireci tamamlandrktan sonra sisteme aktarrlacakttr. Aynca kurumlara
sistem iizerinden do[rudan gdnderilen ve Vali/Vali Yardrmcrsmm gcirmesi gereken evraklann grktrsr
almarak fiziksel ortamda Vali/Vali Yardtmctsmtn havale onayma sunulacaktr.
23.Gizli konular, sadece bilmesi gereken ilgililere, bilmesi gerektili kadarr ile agrklanrr.
24.ilgelerle ilgili atama, gegici gdrevlendirme ve yer de[igtirme amacryla
kaymakamlarm imzast ve gdrtigii almr.

Valilile

sunulan onay yaztlannda

25.ytri.itiilecek bir hizmetin tanrtrmr ve sunulan hizmetlerle ilgili vatandaqlann bilgilendirilmesi'
uyanlmasr ve tedbir ahnmasr amacryla yaprlacak basrn toplantrlan, agtklamalar, radyo ve televizyon
programlanna katrlmalar Valilik Makammm bilgisi ve izni ddhilinde birim mtidiirleri veya
gdrevlendirecekleri uznan kiqilerce yerine getirilebilir.

26.Kamu Kurum ve kuruluqlannm diizenleyecekleri toplantr, agtltg, panel vb. etkinlikler hakkrnda
ve Ozel
koordinasyonun sa[lanabilmesi bakrmrndan program yaprlmadan tince ilgili Vali Yardrmclslna
Kalem Miidi.irlii[tine bilgi verilir.

l<.ar-s
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II. SORUMLULUKLAR:

L

Bu ydnerge ile verilen gcirev ve yetkilerin tam ve doSru bir gekilde kullanrlmasmdan ve ydnerge
esaslanna gore hareket edilip edilmedi[inin denetiminden ilgili Vali Yardrmctlan ve Birim Miidiirleri/
Valilik Merkez Birim Miidi.irleri ve Valilik $ube Miidiirleri sorumludur.

2.Yali Yardrmcrlan gdrev bdliimtine gdre sorumlu olduklan birimlerin yiiriittiigti

ig ve iglemleri g<izetim

altrnda bulundurur.

3. Vali tarafindan Birim Miidtirleri/ Valilik Merkez Birim Mtidiirleri ve Valilik $ube Mtidi.irlerine verilen
sozl0 emir ve talimatlar gecikmeksizin yerine getirilir ve konu hakkrnda Birim Miidi.irleri/ Valilik Merkez
Birim Mi.idiirleri ve Valilik $ube Miidiirleri tarafindan en krsa siirede ilgili Vali Yardtmctsma bilgi verilir.

4. Bilgi vermeyi ve agrklamayr gerektiren yaziar, ilgili Vali Yardrmctsma gereken agrklama yaprldrktan
sonra parafi ahnrr ve Vali'nin imzasma sunulur.
5. Birim Mtidiirleri/ Valilik Merkez Birim Miidtirleri ve Valilik $ube Mi.idi.irleri birimlerinde iglem gciren
tiim yazrlar ile birimlerince yaptlan tiim ig ve iglemlerden sorumludur.
6. Kendilerine teslim edilen evrak ve yazlarrn muhafazastndan, teslim alanlar ile bunlann birim miidi.irleri,
Makama imzayave onaya gelen evrak veyaziarndan 6zel Kalem Miidtirii sorumludur.

7. Tekit yazlarna mahal verilmeyecek qekilde evrak aktgt takip edilecektir. Tekitlerden ilgili memur ve
Birim Miidiirleril Valilik Merkez Birim Mtidtirleri ve Valilik $ube Miidtirleri miiqtereken sorumludur.
8. iglerin aksamamasr ve iq sahiplerinin beklememesi igin, herhangi bir nedenle gorev yerinde bulunmayan
Vali Yardrmclslnln yerine eg gdrevli Vali Yardrmcrsr; her iki Vali Yardtmctstntn bulunmadrlr acil hallerde

diger Vali Yardtmctlarr imza atabilir.

9. Evrak ve belgelerde paraf ve imzasr bulunan her kademedeki memur ve Birim Miidi.irleril Valilik
Merkez Birim Mi.idi.irleri ve Valilik $ube Mtdi.irleri attrklarr paraf ve imzadan miigtereken ve miiteselsilen
sorumludur.

10. Valinin il d6hilinde teftiq ve denetimde veya gdrev gezisinde bulundu[u srada Vali tarafindan
yaprlaca[r bildirilen iglerden, bekletilmesi dnemli derecede mahzurlu olanlann gereli ve icrast, i9 b<iliimii
esaslarrna grire ilgili Vali Yardrmclsr tarafindan yaprlrr ve en ktsa si.irede Valiye bilgi verilir.

l.

Birim Miidi.irleri veya denetim ve inceleme yapmak iizere gdrevlendirilen komisyonlar, ilgelerde
yapacaklal gahgmalarla ilgili olarak, ilgeye gittiklerinde mutlaka ilge Kaymakammt ziyaret ederek bilgi
I

verirler.
12. Danrgtay, B6lge idare Mahkemeleri ve idare Mahkemelerinin kararlannt kanuni siiresi iginde uygulama

ve yargr kuruluglarryla yazrqmalann siiresi iginde yaptlmast gdrev ve sorumlulufu

aittir.

ilgili birim miidiiriine

l(ars
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III. tryGULAMA ESASLARI:

A. BA$VURULAR:
l.Dilekgeler, Vali, Vali Yardrmcrlan, Kaymakam Adaylan ve il Yan igleri Miidiirii tarafindan ilgili
kuruluqlara havale edilecektir. Vali ve Vali Yardrmcrlan drqrnda yaprlan havalelerde herhangi bir gciriig
belirtilmeyecektir.

2. Btitiln Birim Miidtirleril Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve Valilik $ube Miidiirleri kendi konulan ile
ilgili olan bagvurularr do$rudan kabul etmeye, kaydrnr yaparak konuyu incelemeye ve e$er istenen husus
mevcut bir durumun beyanr veya kanuni bir durumun agftlanmasr ise bunu dilekge sahiplerine yazrh olarak
bildirmeye yetkilidir. $ikdyet ve soruqturma taleplerine iligkin cevaplar Vali, Vali Yardtmctst ve ilgili birim
miidiirii tarafindan imzalanacaktrr. Kendisine bagvurulan birim miidiirii, konunun incelenmesi ve gdziimi.inii
yetkisinin drgrnda gdriirse dilekgeyi ilgili Vali Yardrmcrsma sunarak verilecek talimata g<ire gerelini
yapacaktrr.

3.4982 sayrh Bilgi Edinme Hakkr Kanunu ile bu Kanun gere$ince hazrlanan Ycinetmelile g6re yaprlacak
baqvurular ilgili kamu kurum ve kuruluglannca kabul edilecek ve cevaplar ilgili birim miidiiri.i imzasr ile
verilecektir.

4. Vatandaglanmrzm idari ig ve iglemlerini daha krsa siirede zaman ve kaynak israfina yol agmadan ve
kolayhkla neticelendirmeleri bakrmrndan doguca Valilik Makamtna yaprlan yazrh bagvurulardan; takdire
taalluk etmeyen Vali veya Vali Yardrmcrlan tarafindan gdriilmesinde zantret bulunmayan, igerik olarak
qikayet ve icrai nitelik tagrmayan rutin dilekge ve miiracaatlann il Yazr igleri Mi.idiirlii[iinde kaydr yaprhp
ilgili kurulugun adr dilekge iizerinde yazrlmak suretiyle dilekgenin ilYan iqleri Mtidi.irtince ilgili kuruma
havalesi yaprlacaktrr.

5. Anayasa'da yerini bulan dilekge ve bilgi edinme haklarr kapsamrnda vatandaglarrmrz ve kargrhkhhk
ilkesi uyannca yabancrlar kendileri ya da kamu ile ilgili dilek ve gikiyetleri hakkrnda yetkili makamlara
baqvurma hakkrna sahiptir. Bu nedenle, vatandaglarrmzm tiim dilek, istek ve gikdyetlerine Valililimiz ve
ilimizdeki btitiin kurum ve kuruluglar (WEB ortamr ddhil) agrktr.
6. Demokratik ve geffaf ydnetimin gere[i olan egitlik, tarafsrzhk ve agrkhk ilkelerine uygun olarak kiqilerin

bilgi edinme hakkmr kullanmalarrna iligkin esas ve usulleri dtizenleyen Bilgi Edinme Hakkr Kanununun
Uygulanmasrna iliqkin Esas ve Usuller Hakkrndaki Ydnetmeli[e gtire yaprlacak bagvurular, ilgili kamu
kurum ve kuruluglarr ile kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluglannca kabul edilecek ve cevaplar
kurum miidilrii imzast ile verilecektir.
1.Yanh ve gcirsel basrnda yer alan gikdyet, yazr, agrklamalar, haber ve programlar ilgili birim mtidtirti
tarafrndan herhangi bir emir beklemeksizin do!rudan dikkatle incelenecek ve sonucu en ktsa zarnanda
ilgili Vali Yardrmcrsmrn delerlendirmesiyle birlikte Vali'ye sunulacaktrr. Ahnacak talimata gore iglem
yaprlacaktrr.
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B. GELEN YAZILAR:

TBMM Bagkanr, Bakan ve Bakan Yardtmctst, Milli Giivenlik Kurulu Genel Sekreteri
ve TBMM Genel Sekreteri imzasryla gelen evraklar, igerili ve 6nemi itibariyle Valinin gdrmesi gereken
evrak, Vali tarafindan havale edilir.

l.

Cumhurbagkanr,

2. "Qok Gizli","Kigiye Ozel"," $ifre " ve'oMesaj Formu" olarak gelenyanlar, agtlmaksrzrn Ozel Kalem
Miidiiriine teslim edilecektir. Bunlara iligkin kayrtlar Ozel Kalem Mi.idiirliilii tarafindan tutulacakttr.

3. Valilik Makamr'na gelen yukarrdaki maddede belirtilenler drgrndaki biitiin yazrlar Valilik Evrak
Btirosunda agllacak, ilgili memur tarafindan gideceli yer belirlendikten sonra havale ve tarih kagesi
basrlacak, Vali, Vali Yardrmcrsr, Kaymakam Adaylan veya il Yazr iqleri Miidiirti tarafindan havale
edildikten sonra, Valilik argivinde saklanmasr gereken evrak, dokiiman tarayrctda tarantp e-igigleri
sistemine kaydedilerek, ilgili dairelere sevk edilecektir. Ancak elektronik ortam dlqmda gelip argivde
saklanmasr gerekmeyen evrakrn da kayrtlarr elektronik ortamda tutulacaktrr.

4. Vatandaqlar tarafindan bizzat takip edilen evrak ve dilekgeler ilgili Vali Yardtmctst, eg g6revli Vali
Yardrmcrsr, ilYazr igleri Miidi.irii, Evrak $efi veya iglemler $efi tarafindan havale edilir.
5. Vali veya vali yardrmcrsr tarafindan havalesi yaprlan evrakta not diigiilmesi halinde, ilgililer tarafindan
gerekli ara$trma yaprldrktan sonra Vali veya vali yardtmctsma bilgi sunulur.

6. Birim Mtidiirleri/ Valilik Merkez Birim Mi.idtirleri ve Valilik $ube Mtidilrleri kendilerine gelen, Vali
veya Vali Yardrmcrlannrn imzasmr tagrmayan evraklardan Vali veya Vali Yardrmctlanntn gcirmelerini
gerekli bulduklarr evrak hakkrnda derhal kendilerine bilgi verirler ve talimatlannt alrlar.
C. GIDEN

l.
al

YAZILAR:

Yazrlar,5 kiqiyi gegmemek kaydryla yazryr hazrlayan personelden baqlayarak ilgili mtidiiriin parafi

rnarak imzay a sunulur.

2. Yali Yardrmcrlan tarafindan imzalanacaVonaylanacak yazrlarda mutlaka birimin en iist amirinin
parafilimzax bulunur.

3. Vafi'nin imzalayacapt yaziar, aksine dzel bir hi.ikiim ve talimat olmadrkga Birim Mtdiirleri/ Valilik
Merkez Birim Mtidiirleri ve Valilik $ube Miidtirlerinden sonra mutlaka ilgili Vali Yardrmctst tarafindan da
paraf edilir. Onaylar ise yazmln sol alt kiiqesine, "Uygun Gdriigle Arz Ederim" ibaresi yazrlarak, yine ilgili
Vali Yardrmcrsr tarafindan imzalanr.
4. imzalanmak iizere Vali veya Vali Yardrmclslna sunulan yanlar iizerinde diizeltme yaptlmast halinde;
di.ize ltme yap r lan yazr, yen ide n y

azian y azrnrn ekine konu lur.
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iwtzt vE oNAY YETKiLERi
I. VALi TARAFII\DAN iMZALAI\IACAK YAZILAR:

l.

Cumhurbagkanh[rna yanlan yazrlar, Cumhurbagkanr ve TBMM Bagkanr imzasl ile gelen yazlara
verilen cevaplar ile Cumhurbagkanh$r ve TBMM Baqkanhlrna sunulan, Valilik gdriig ve tekliflerini igeren
yanlar ile Yiiksek Yargr Organlarmdan gelen yazrlara verilecek cevaplar,
2. Bakan I rklara y azimasr gereken y anlardan;

a. Bakan imzasr ile

gelen yazrlara verilecek cevaplarla, Bakanhklara iletilecek gdrii$, dneri ve

de[erlendirm e yaztlan ile soru <inergelerine verilecek cevaplar,
b. Atamasr Bakanhk ve Miistakil Genel Miidiirliiklere ait personel ile

ilgili 6neri, gdriig ve de[erlendirme

yazian,
c. Yrlhk Yatrnm Programlanna iliqkin teklifler,

3. Genelkurmay Bagkanr ve Kuwet Komutanlan, Milli Giivenlik Kurulu Genel Sekreteri ve di[er illerden
bizzat Vali imzasr ile gelen yazlara verilecek cevaplar,
4. Kaymakamhklardan veya birim mtidtirlerinden gelen taltif veya ceza tekliflerine verilecek cevaplar,
5. Personele bagarr belgesi, i.istiin bagan belgesi verilmesi ile

6. Bakanhk Yiiksek Disiplin Kurulunda gdriigiilmesi

ilgili yaziar,

gereken Devlet Memurlu[undan grkarma

teklif

yazrlan,

7. Kadro tahsis, kadro defiqiklifi, agrktan atama teklif ve talep yanlan ile muvafakat verme ve isteme
yazian,
8. Mi.ilkiye Mtifettigleri tarafindan diizenlenen Teftig Raporlanna verilecek cevaplar,
9.

Miilki idare Amirleri ve Birim Miidtirleri/ Valilik Merkez Birim Miidi.irleri ve Valilik $ube Miidiirleri ile

Belediye Bagkanlan hakkrnda ihbar ve gikdyet nedeni ile tist makamlara yaz:Iranyaztlar,
10. Herhangi bir konunun incelenmesi veya sorugturulmasr igin i.ist makamlardan miifettig talebine iligkin

yaztlar,
I 1. Genel idare ve mahalli idarelere iligkin teftig ve denetim yazrlan,

12. Kalkrnma Planr ile Yrlhk Planlar ve Programlann uygulanmasl, koordinasyonu ve izlenmesine dair
kararlarda yer alan hususlarla ilgili yazrlar,
13.

il

Koordinasyon Kurulu Toplantrlan ve ilyatrnm dnerileri ile ilgili yazrlar,

14.

il

ttizel

kiqilili

adrna tapu dairelerinde

ytiriitiilen iglemlere iligkin temsil yetkisi veren yaztlar,

15. Hazine arazilerinin tahsis, trampa, kiralama, satrg vb. iglemlerine iligkin Qevre ve $ehircilik
B akan h

[rna y anlan y azrlar,

l(ars
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di[er Askeri Makamlardan kuwet taleplerine iligkin yazlar, (5442 sayilr
il idaresi Kanununun I l/D maddesi gereli kuwet isteme yanlar)
16. Tugay Komutanhklanndan ve

17. Qahgma saatlerinin tespitine iligkin genelgenin yayrmlanmasr, (657 sayrh Devlet Memurlart
Kanununun 100 [ncii maddesi gereli)
18. Valilikge yayrmlanan genel emir ve talimatlar,
19. 01.06.2005 tarih ve 25832 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Adli ve Onleme Aramalan Ydnetmeli[i
uyannca umumi ve umuma agrk yerlerde ve gecikmesinde sakmca bulunan hallerde yazit arama emri
verilmesine iligkin y azilar,

20."O2e1",'oGizli", "Qok Gizli" gizlilik dereceli yaziar ile "$ifreler",
21. Kaymakam Adaylan ile

ilgili raporlar,

22. Mevzuat gere[i bizzat Vali tarafindan imzalanmasr gereken ve Vali'nin imzalamayl uygun gdrdti[ii
yaziar.

II. VALi TARAFII\DAN ONAYLANACAK YAZILAR:

l.

Kanun, tiizi.ik, ydnetmelik, ydnerge gerefi onay yetkisi devredilemeyen, bizzat Vali tarafindan

onaylanmasr gereken karar ve iglemler,

Valili[e ait personelin ilk atama onaylan ile atamasr Bakanhk ve miistakil kurumlara ait olup,
ilimiz emrine verilen kamu gcirevlilerinin gdrev yerlerinin belirlenmesi, il iqi gdrev yerlerinin

2. Atamasr

de[iqtirilmesi, ilgeler arasr gegici gcirevlendirilmesine iligkin onaylar,
3. Vali Yardrmcrlarr, Kaymakamlar, Kaymakam Adaylarr, Hukuk Mtigaviri,

il Hukuk iqleri Mi.idiirii, Birim

Miidi.irleri ve Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve Valilik $ube Mi.idi.irlerinin izinleri (gdrev, yrlhk, mazeret,
salhk, ayhksrz izin, yurtdrgr izni ve refakat izinleri) ile yerlerine vekilet edecek gdrevlilerin onaylan ve bu
gahrslarla ilgili il drgr gdrevlerde arag gdrevlendirme onaylan,
4. Her derecedeki Birim Miidiirleri/ Valilik Merkez Birim Mi.idiirleri ve Valilik $ube Miidi.irlerinin atama,
yer defigtirme, gegici grirevlendirme, muvafakat, gdrevden gekilmig saytlmalan ve emeklilik iglemleri ile
ilgili onaylar, (ozel mevzuat hiikiimleri sakhdrr.)
5. Her derece ve tiirdeki okul ve kurum miidiiri.i, mtdiir baqyardrmcrst, miidi.ir yardtmctst ve dfretmenlerin
atama onaylan,
6. Milli E[itim Mtidtirliiftinde gdrevli $ube Miidi.irii ile her derece ve ttirdeki okul ve kurum miidilrlerinin
gegici gcirev onaylan,
7.

Milli EEitim Mtidiirli.ili.i

emrinde gdrevli <i$etmenlerin merkez ilge ve ilgeler arasr gegici gtirevlendirme

onaylan,

8. Emniyet hizmetleri srnrfindaki personelin her tiirlii atama, yer deligtirme ve gegici gorevlendirme
onaylan ile yurt drgr gdrev ve iicretsiz izin ddniigi.i g6rev yerlerinin belirlenmesi onaylan,

f . il landarma Komutanh[rna ba[h personelin atama ve yer de[iqtirme ve gegici gdrevlendirme onaylan ile
yurt drgr gcirev ve ilcretsiz izin ddntigii g<irev yerlerinin belirlenmesi onaylan,

!(ars

10.

Valilile bir yiikiimliiliik getiren, il tasamrfu nitelilinde

Valili[i
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sonug do[uran ve bu y<inerge ile agrkga imza

yetkisi devredilmeyen sdzlegmelere iligkin onaylar,
11. Olretmenevlerinin agrlmasr kapatrlmasr onaylan ile 5580 sayrh Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu
kapsamrnda <izel kurumlara verilen her tiirlii ceza onaylarr,
12. 4342 sayrh Mera Kanununun

l4 iincii maddesi gereli; Mera tahsis ve tahsis deliqiklili karan onaylart,

13. 87112028 karar sayrh Patlayrcr Madde Ti.izii[ti uyannca dtizenlenen belge ve her

tiirlii ruhsat onaylan,

14.2820 sayrh Siyasi Partiler Kanunu uyannca idari para cezasr verilmesine iligkin onaylar,
15. 5253 Sayrh Dernekler Kanununa gdre demeklerin feshine iligkin onaylar,
16. Atati.irk anrtlanna gelenk koyma taleplerine iligkin onaylar,

17. Sinematografik Ortak Yaprmlar ve Tiirkiye'de Ticari Amagh Film Qekmek isteyen Yerli ve Yabanct
Yaprmcrlar Hakkrnda Ydnetmeli[in l4 iincii ve l5 inci maddeleri gere[ince diizenlenecek izin belgeleri
onaylarr,
18. 5580 sayrh Ozel

6[retim Kurumlan Kanununun

3 tinci.i maddesi gere[i ti.im 6zel dsretim kurumlanntn

agma izin belgeleri onaylan,

19.30.04.2015 tarih ve 29342 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 6zel Kreg ve Giindiiz Bakrmevleri ile
Ozel Qocuk Kultplerinin Kurulug ve igleyig Esaslan Hakkrnda Ydnetmeli[in 7-(l)-b bendi uyarrnca ozel
kreglerin agrhg ve ruhsat onaylarr,

20. 6136 sayrh Ategli Silahlar ve Brgaklar ile Di[er Aletler Hakkrnda Kanunun uygulanmasrna iligkin
01.06.1991 tarih ve 9lll779 karar sayrh Ategli Silahlar ve Brgaklar ile Diler Aletler Hakkrnda
Ytinetmelilin 7,81a-l ve 9 uncu maddesi kapsammda tanzim edilen silah tagrma ruhsat, iptal ve hibe
onaylan ile Ek I inci maddesinde dUzenlenen Mermi Satrq izin Belgesi onaylan,
21. Gtivenlik koruculannrn atama, gdrevden alma, gdrevden uzaklaqttrma ve gdreve iade onaylan,

22. 5661 sayrh Yiiksek O[renim Ogrenci Yurtlarr ve Agevleri Hakkrndaki Kanuna Ek Kanun uyannca
gergek ve tiizel kiqiler tarafindan ytksekdlrenim diizeyinde, yemekli ve yemeksiz <ilrenci yurtlarr vb.
kurumlarrn agrlmasr, igletilmesi kapsamrnda ruhsat venne ve ruhsat iptali onaylarr,
23. Vali'nin uygun

gdrdiilii di[er onaylar.

III. VALi YARDIMCILARI TARAFII\DAN iMZALAI\IACAK YAZILAR:
l.

Cumhurbaqkanh[r, TBMM Bagkanh[r, Bakanhklar,
ve Vali tarafindan imzalanmast gerekmeye n y aziar,

Milli Gtivenlik Kurulu

Genel Sekreterli[inden gelen

2. Vali tarafindan ytiriiti.ilen ig ve iglemler ilebizzatVali tarafindanimzalanacakyazlar drgrnda kalan iq ve

iglemlerin gdrev bdltimiine gore yiiriitiiliip sonuglandrrlmast ve bu ydnerge ile belirlenen yazrlann Vali
adrna imzalanmasl,

3. Gorev bdliimii esaslanna gdre Vali adrna bagkanhk ettikleri komisyon, kurul ve vakrflara iligkin karar ve
yazl/rarn imzalanmast,

i',ar.. \/airliUi lnrza
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4. Birim miidiirlerinin gdrev belgeleri,
5. Mahkemelerde dava agrlmasrna iligkin yazrlardan Vali tarafindan imzalanmasr gerekmeyenyazl/'ar,

6. Vatandaglann, Kurum ve Kuruluglarrna y<inelik gikayet, yakmma ve taleplerine iliqkin baqvurularr ile
ilgili yaztlar,
7. Tekit yazlJan,

g. ilde gcirevli

Miilki idare Amirleri, Birim Mtidiirleri ve Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve Valilik
Mtidiirlerinin gdrevden aynlma ve goreve baglama yazian,

$ube

9. Kamu yaranna gahgan derneklerden sayrlmaya iligkin olarak verilecek Valilik g<iriiglerinin imzalanmasr,
Dernekler Kanununa gore kullanrmr izne balh kelimelerin kullanrlmasma ydnelik Valilik gdrtiglerinin
imzalanmasr,

10. Kanuna aykrnhk veya eksiklikleri stiresi igerisinde tamamlamayan derneklerin feshi ile
dava ag lmas r i g in Cumhuriyet Savc r hklann a y anlacak y azrlar,

ilgili

olarak

r

I

l. KOYDES ile ilgili

iq ve iqlemler,

12.Meratahsis amacr de[igiklifi ve kiralama iqlemleriyle ilgili sozlegmelerin imzalanmasr,

il

ve ilge Tanm ve Orman Mtidiirliiklerinde gcirev yapan personelin ayhk derece yiikselmesi ve kademe
ilerlemesi (kalkrnmada birinci derecede dncelikli ydre terfileri ile 8 yrlhk hizmet siirelerini
tamamlayanlann kademe ilerlemeleri de dahil olmak tizere) 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 68/8
maddesine gcire atamasr yaprlanlarrn miikteseplerinin yiikseltilmesi ile ilgili ig ve iglemlerin imzalanmast,
13.

l4.Vali tarafindan, Vali Yardrmclslnln imzalamasrnrn uygun gdriildtilti diper yazlar.

IV. VALi YARDIMCILARININ ONAYLAYACAdI YAZILAR:
l.Valinin onayr drgrnda kalan personelin, derece yiikselmesi, kademe ilerlemesi (kademe ilerlemesine hak
kazanamayan memurlar hk.) istifa, grirevden gekilmig sayrlma ve emeklilik gibi <izli.ik iglemleri,

il

personelinden miidiir yardtmctst, gube mtidiirleri ve denk
unvanhlann her tiirlii izinlerine iligkin onaylar ile difer personele iligkin verilmesi zorunlu olmayan
ayhksrz izinler ve takdire balh mazeret izinlerine iligkin onaylar ile yerlerine vekdlet edecek gdrevlilerin
onaylan ve bu gahrslarla ilgili il drgr gorevlerde arag gdrevlendirme onaylart,

2. Vali'nin izin verecekleri

drgrnda kalan

Saghk Mi.idtirli.ili.i ve baSh sa[hk tesislerindeki yiinetici pozisyonunda bulunan salhk personeli harig
olmak iizere ttim safhk personelinin il igi ve ilgeler arast 3 aya kadar gegici gcirevlendirme onaylan,

:. it

4. ilgelerde, Kaymakamhklarrn talebi iizerine ve ihtiyag duyulmasr durumunda; gube miidiirliikleri veya
nitelik gerektiren veznedar, mal miidiiri.i v.b kadrolara yaprlacak olan vekaleten gdrevlendirme onaylan.
5.

il

Kuruluglannrn merkez personeline iligkin Hizmet igi Elitim Programt onaylarl,

6. 5018 Sayrh Kamu Mali Ycinetimi ve Kontrol Kanunu gergevesinde "harcama yetkilisi" olarak Valilik
birim miidtirliiklerince yaprlacak harcamalara iliqkin belge ve kararlan onaylamak. Aynca 4734 ve 4735

i

.r;-,.

\;'airlilii lnrza Yt:lkrlerr Yc'lnergesi Sayfa l2

Sayrh Kanunlar gergevesinde Valilik birim miidiirliiklerince gergeklegtirilecek ihalelerde "ihale yetkilisi"
olarak ihaleye iligkin belge ve kararlan onaylamak,
Z.

il

Sabotaj Komisyonu Bagkanh$r ve sabotaj planlarrnrn onaylan,

8.5188 Sayrh Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyannca Ozel Gi.ivenlik E[itim Sertifikasr, Ozel
Gi.ivenlik Silah Tagrma/Bulundurma Belgesi verilmesine iligkin onaylar,
ile 4735 sayrh Kamu ihale Sozlegmesi Kanunu uyannca,
gereken
kurul
ve
komisyonlann
tespit edilmesine ait onaylar,
ile kurulmasr

9.

4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu

Valilik onayr

10. Mevzuattabizzat Vali tarafindan verilmesi dngrirtilmeyen idari nitelikteki para cezasl ve mtilkiyetin
kamuya gegirilmesi onaylan,

11.2860 Sayrh Yardrm Toplama Kanununun 7 nci maddesi gerefince
toplama izin onaylarr,

12. 3634 Sayrh

Milli

Mtidafaa Kanunu gere[i

Milli

il

genelinde verilecek olan yardrm

Mi.idafaa Miikellefiyeti Komisyon

ve Komisyon

Bagkanhlr kararlannr onaylamak,

il

ve ilge Sivil Savunma Planlarr ile
Koruma Planlannrn onaylan,
13.

l4.Kurumlara

il

alan resmi ve 6zel kurumlarrn Sabotajlara Kargr

ait (il birimlerinin kullanrmrnda bulunan) salon, tesis ve

kiralanmasrna iligkin onay ve
15.

il ve ilgelerde yer

misafirhanelerin gegici

yaziar,

drgr ambulans gdrevlendirilmesi onaylarr,

16. 6136 sayrh Ategli Silahlar ve Brgaklar ile Diler Aletler Hakkrnda Kanunun uygulanmasrna iliqkin
01.06.1991 tarih ve 9111779 karar sayrh Ategli Silahlar ve Brgaklar ile Di[er Aletler Hakkrnda
Ycinetmelifin,4, 8, 10,47,55,57 ve 59 uncu maddeleri uyannca verilen silah tagrma ve bulundurma
ruhsatlan verilmesine ve iptaline iligkin onaylar. 1il landarma Komutanr ve il Emniyet Mi.idiiri.iniin imzast
ile sunulacak.)

v. iL HUKUK i$Lnni MUDtTRU TARAFTI\DAN iMzALANACAK YAZILAR:
1.2004 Sayrh icra ve iflas Kanunu gerelince alacaklannrn takibi ile ilgili haciz ihbarnamelerine verilecek
cevap yaztlan,

2. Valilik tarafindan tescil edilmesi gereken her tiirlii resmi belgelerin tasdik iplemleri ile dilekgelerin
kabulii ve evrak havalesi iglemleri.

VI. KAYMAKAMLARA DBVREDiLEN YETIdLBR:
ilge Milli Egitim Miidtirliikleri kadrolannda g<irev yapan ydnetici ve <i$retmenlerden; miidiir vekili,
mi.idtir baqyardrmcrsr vekili, miidiir yardrmcrsr vekili ve miidiir yetkili dlretmen ile yatrh okul belletici
dlretmen olarak gcirevlendirileceklere iligkin onaylar,

L

2. ilgede g<irev

yapan kamu personelinin izinlerini yurtdrgrnda gegirmelerine iligkin onaylar,

3. ilge Kuruluglarrnrn

merkez personeline iligkin Hizmet i9i

E[itim Programt onaylan,

r'.
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4. ilgede norm fazlasr konumunda bulunan ri$etmenler ile ilge emrine

atanan kadrolu O$etmenlerin
dlretmen ve ders agrlr bulunan okullarda bog dersleri doldurmak ve zorunlu ders saatlerini tamamlamak
iizere gcirevlendirilmeleri ve ihtiyag duyulan okullarda ek ders iicreti kargrhlrnda ilcretli d[retmen
gdrevlendirilmesine iliqkin onaylar,

5. 6zel 6$retim kurumlannda

gcirevlendirilecek kurum mi.idiiri.i, miidiir yardrmcrst, olretmen ve tiim
personelin gahqma izin onaylarr, istifa/sozlegme feshilgahgma si.iresi bitimi diizenlenen aynhg onaylan,
adayhk kaldrrma onaylarr, gahgma izninin uzatrldr[rna iligkin toplu onaylarr ile MTSK arag atama onaylart
ile MTSK aday kayrt silme iglemleri ve demirbaq diigiim onaylart,

6. Mesleki ve teknik e[itim yaprlan okul ve kurumlarca diizenlenen ustahk ve igyeri agma belgelerine
iligkin ig ve iglemler ile belgelerin onaylanmast,

7.6zel Ofretim Kurumlannrn ilgelerde yaptl$ yabancr dil ve meslek edindirme kurslan smav onaylan,

8. ilgedeki <izel dfrenci yurtlarrna, pansiyonlanna, apartlarrna mi.idiir, miidiir yardtmclst ve daha alt
diizeyde personel g<irevlendirme ve aynlma onaylart,

f. ilge birim

miidiirlerinin izinli veya raporlu oldulu si.irede yerlerine vekaleten gdrevlendirme onaylan ile
diler kamu g<irevlilerinin yerine vekaleten gorevlendirme onaylart,

elitim kurumlannrn (dzel elitim ve rehabilitasyon merkezlerinin), dlrenci ve kursiyerleri ma[dur
etmeyecek bigimde, yrlhk gahgma takviminde dngririilmeyen ve kurumlarda yaprlacak boya, badana gibi
tadildt nedeni ile l5 (on beg) gtnii gegmeyen elitim dlretime ara verne onaylan,
10. Ozel

l.

ilge Milli E[itim Mtidtrlti[iine ba[h resmi/dzel rirgiln/yaygrn elitim kurumlanntn sosyal etkinlik
olarak il igi ve il drqr gezi ve bilim, sanat, kiiltiir etkinlikleri, spor miisabakalart ve gegitli yangmalara
katrlma onaylan ile bu gezilere katrlacak idareci d$retmen ve <i[rencilerin gdrevli izinli sayrlmalan ve
I

kafile onaylan,

elitim merkezlerince iglemleri ytiriittilen ve ozel mevzuatr bulunan Avcr E[itimi, ig Makineleri
Kullanma Sertifikasr (Operatorliik Belgesi) Kursu, Tiirk Halk O5runlan, Yrire Oyunlan Olreticisi
12. Halk

Yetigtirme Kurslanntn stnav komisyonunun kurulmast onaylan,

Milli Elitim Bakanh[r ile di[er bakanhk, genel miidiirltik, resmi kurum ve kuruluglarla yaprlan igbirli[i
protokolleri kapsamrnda ilgelerde agrlacak her tiirlii meslek kurslan ile geligtirme ve u)rum kurslannrn il
istihdam Kurulu'nun kararmdan sonra agrlmalanna iligkin onaylar ile bu kurslar sonucunda verilecek
13.

belgelerin imzalanmast,
14. Ti.im

okullann (resmi/tizel) srnrf, qube agrlmast ve kapatrlmasr iligkin onaylar.

vrr. BiRiM utbtlru,nni vn vALiLiK MERKEz BiRiM tutiotrnr.nnir v^q.r,ir,ix $usn
IrtiOUNr,rNi T.q,RATINDAN VALI ADINA iNNZ,q,I-ANACAK VE ONAYLANACAK YAZILAR:
A. ORTAK

rruXtiUr-nn:

l. Valilik genel emirlerinin alt birimlere

ve ilgelere duyurulmasrna iligkin

yaziar,

2. Yali veya Vali Yardrmcrlannln onaymdan gegmig kararlann Kaymakamhklara veya ilgili mercilere
gonderilmesine il igkin

y

aziar,

;,;1;.,
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3. Vali veya Vali Yardrmcrlarr tarafindan olur verilen 6zli.ik iglemlerine iligkin her ttirlti onaylarrn
yerlere gonderilmesine dair y aziar,

ilgili

4. Yeni bir hak ve yiikiimliiliik do[urmayan, bir direktif veya icra talimatmr kapsamayan, Valilik takdirini
gerektirmeyen rutin yazl.J,a4 birimlerin beli ddnemlerde gegitli kurumlara mutad olarak gcinderecekleri
istatistiki bilgilere ait yanlar ile Vali ve Vali yardrmcrlarrnrn bilmeleri gerekmeyen, hesap ve teknik
hususlara iligkin bilgilere, maddi durum ve olaylann kaydrna, tespitine veya duyurulmasma iligkin yaztlar,

il

personelinin yrlhk, hastahk,
refakat ve takdire baph olmayanizin onaylan ve bu personelin yerlerine vekdlet onaylan,

5. Vali ve Vali Yardlmcrlarr tarafindan onay verilecekler drgrnda kalan
6. Birim igi personel gcirevlendirme olurlan,

7. Kamu kurum ve kuruluglan tarafindan diizenlenecek olan hizmet igi elitim, kurs ve seminerlere il
personeli arasrndan elitim ydneticileri ve personel gorevlendirme onaylan,
8. Tagrtlarrn ve personelin

il igi giintbirlik gegici gdrevlendirilmesine iligkin onaylar,

:

Bcilge idare Mahkemeleri, idari Mahkemeler, Vergi Mahkemeleri ve Adli
Mahkemelerde agrlan davalarla ilgili istenilen bilgi ve belgelerin mahkemeye gdnderilmesine iliqkin
yaztlar,

9. Danrgtay, Sayrgtay,

10. Birimlerde gdrevli (kendileri harig) personelin pasapon iglemleri ile
1

l. Diler il ve ilgelerden gelen gizlilik

ilgili tiim yaztgmalar,

vasfi tagrmayan ve Vali Yardrmcrsmm havalesini gerektirmeyen

yaziar,
12. Herhangi bir kayrt diiqmemek gartryla dilekge kabulti ve
13. Yurt Drgr Bakrm Belgeleri;

ilgili birime havale edilmesi,

IlYazr igleri Mi.idiiriince,

14. 3091 Sayrh Taqrnmaz Mal Zilyetli[ine Yaprlan Tecavtizlerin Onlenmesi Hakkrndaki Kanunun
uygulanmasrnda; dilekge, memur yollu[u i.icretleri ve tebligat yanlan il idare Kurulu Mi.idiiriince,
15. Belediye Bagkanr, Mahalle ve Kciy Muhtarlannm gdrev belgeleri; idare ve Denetim Miidtiriince,
16. Tapu ilmiihaberi,

fakirlik belgesi ve ktiy biitgelerinin onaylanmasr idare ve Denetim Miidi.iri.ince,

17. Muhtarlarrn emeklilik iglemleri ile

ilgili formun doldurulmasr; idare ve Denetim Miidiiriince,

18. YOK tarafindan Valilikge tasdik edilmesi istenen ilgili muhtarrn tasdikinden sonra onaylanmast
gereken <i[renci belgelerinin onaylanmasr; idare ve Denetim Miidiiriince,
19. Apostil Tasdik $erhleri; Hukuk igleri $ube Miidtiriince,

20.Vali'nin, Birim Miidiirleri ve Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve Valilik $ube Miidiirleri tarafindan
imzalanmaslnr uygun gdrdi.i$i dlper yazt ve onaylar,

i.ars \/aiilrili Inrza Yetl<ilerr Yonergesi SaVfa lir

21. Kars Valilili CIMER btirosuna yaprlan ve Cumhurbagkanhlr CIMER merkezine yaprhp, Valililimize
gdnderilen mi.iracaatlara verilecek cevap yazrlan.

B.iL

JANDARIVTA KoMUTAT{r

vE iL EMNiyET MiiDtrRih[tiN ivrzs,l,vAcAGr yAzrLAR

VE ONAYLAR:

l. Patlayrcr maddelerin

satrn almmasr, kullarulmasr, nakilleri ve patlayrcr madde ategleyici yetki belgesi

verilmesi ve bunlann iptaline iligkin

ynrve

onaylar,

2. Giivenlik Sorugturmasr ve Argiv Aragtrrmasr talepleri ile

ilgili olarak yapllan yazrsmalar,

3. Ruhsatr iptal edilerek emanete ahnan silahlardan siiresi dolanlann miisadere talebi ve

mahkeme

kararlannrn istenilmesine iligkin yaziar,

4. Valinin izin verecekleri drgrnda kalan personelin; senelik izinleri, hastahk izinleri, refakat izinleri, drg
sevk onaylarr ve Devlet Memurlan Kanunu'nun 104 ilncii maddesinin (a), (b) ve (c) ve (e) fikralarrnda
belirtilen mazeret izinleri ile yerlerine vekdlet edecek grirevlilerin onaylarr,

5. Valinin izin verecekleri drgrnda kalan personelle ilgili, il Emniyet Miidiirliilii ve il Jandarma
Komutanh$r tarafindan kurs, gcirev, gezivb. nedenlerle yaprlacak olan (10 giine kadar) il drgr ve il i9i aragh
ve aragslz gegici g<irevlendirme onaylan ile yerlerine vekdlet edecek gdrevlilerin onaylan,

6.

07.10.2004 tarih ve 25606 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasrna iliqkin Ydnetmeligin 28 inci Maddesi gerefi, Gorev Belgesi, Ozel Giivenlik
Silah Nakil Belgesi, Ozel Giivenlik G<jrevlisi Kimlik Kartmm imzalanmasr.

7. 6136 sayrh Ateqli Silahlar ve Brgaklar ile Diler Aletler Hakkrnda Kanun ve 01.16.1991 tarih ve 20888
sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Ategli Silahlar ve Brgaklar ile Di[er Aletler Hakkrnda Ydnetmelik
uyannca Valilik Makamr tarafindan onaylanan ruhsatlara dair noter belgelerinin, silah satrn alma
belgelerinin ve mermi satrn alma izin belgelerinin onaylanmasr,

8.5188 Sayrh Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamrnda Kamu Kurum ve Kuruluglarr ile
yaprlan yazrgmalar,

9. 5188 Sayrh 6zel Gtivenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ll ve 12 nci maddeleri gereli, Ozel Giivenlik
gdrevlileri ile ilgili giivenlik sorugturmasrna iligkin yanlar ile Ozel Giivenlik gcirevlileri igin di.izenlenen
kimlik ve belgelerinin onayr ve imzalanmasr,
10. Ruhsat siiresi biten veya ruhsatr iptal edilen gahrslar adrna teslim ahnan silahlann 6 ay igerisinde 3.
gahrslara devrinin yaprlmasr igin silahrn emanete ahnmasr ve bu stire ddhilinde devri yaprlmayan silahlann
ad

I

I

l.

i makam lara intikal ettirilmes ine

iIi

gkin y azrqmalar,

Silah Nakil Belgeleri ve Onaylan,

12.2521sayrh Avda ve Sporda Kullanrlan Tiifekler, Niqan Tabancalarr ve Av Brgaklannrn Yaptmt, Altmt,
Satrmr ve Bulundurulmasma Dair Kanunun 9 uncu Maddesi gere[i yivsiz av tiife$i ruhsatlan verilmesine
ve iptaline iligkin onaylar.

l(,rrs
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1tr

l3.Emniyet Genel Miidiirliigi Atrg Ydnetmeli[i gergevesinde Emniyet Hizmetleri Stnrfi Personeline ve
ilimizdeki diler kamu kurumlannda gdrev yapan silah tagrmaya yetkili personele yaptrrrlacak atrq e[itim
onaylan,
14.5188 sayrh Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair mevzuat gere[i <izel gtivenlik personeli ile 6zel gi.ivenlik
personel adayrnm hizmet igi e[itim afiglan, smav atrglarr ile 6zel giivenlik e[itim kurumlanntn e[itim
atrglan,

15.5188 sayrh Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasrna iligkin Ydnetmelik uyannca,
komisyon karan ahndrktan sonra diizenlenecek Ozel Gtivenlik izin Belgesinin imzalanmast,
16.Her srnrf personelin kendi talebi halinde, eg olarak segtifi kigi hakkrnda gerekli tahkikat

yazlan,

C. DEFTERDARIN iIVTZ,q.I-A,YAGI YAZILAR VE ONAYLAR:

L 6183 Sayrh Amme Alacaklannrn Tahsili Usuli.i Hakkrnda Kanuna grire dtizenlenecek hacizvarakalan ile
ihtiyati haciz varakalarrndan;
a) 40.000 TL'ye kadar olanlar Vergi Dairesi Mtidi.iri.ince,
b) 40.000 TL dahil ve ilzeri olanlar Defterdar tarafindan imzalanmasr.

q. ir,

uir,li nGiriu MUDtTRtTNUN iNrz^ql,A.yAcAer

yAzrLAR vE oNAyLAR:

l. 5580 sayrh Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu kapsammda,6zel e[itim kurumlarrnda gdrev alan idareci,
ziimre bagkanr, <ilretmen, vzman, usta olretici, memur, hizmetli, gofor kadrosundaki personelin, atama,
toplu onay iglemleri, istifa ve adayhk onaylarr,
ve 30388 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli EEitim Bakanh[r Hayat Boyu
Ogrenme Kurullan Ydnetmeli[inin 26 ncr Maddesi gerepi, Mesleki ve teknik e[itim veren okul, kurum,
Halk Elitim Merkezi, O[retmenevi ve ASO' da gcirev yapan Usta O[reticilerin gdrevlendirme onaylan,

2.

11.04.2018 tarih

5442 sayrh il idaresi Kanununun 8/C bendi gerefii
iggilerin il igi gcirevlendirme onaylan,

3.

Milli E[itim Miid0rlii$i

emrinde gdrevli stirekli

4. 20.03.2012 tarih ve 28239 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli Egitim Bakanhlr Ozel Ogretim
Kurumlarr Ydnetmeli[inin 46 ncr Maddesi gereli, "Ozel 6$retim kurumlannm resmi okullarda agrlacak
olan bilgisayar,ingilizce kurslan ile deneme smavlannm onaylan,

il

idaresi Kanununun 9ib Maddesi gere$i, Ozel olretim kurumlarrnda ilcretsiz okuyacak
dlrenci iglemleri ile iicret ilanlarr ve mali raporlannrn Bakanhpa sunulmasma iligkin yaziar,

5.

5442 sayrh

6.26.07.2014 tarih ve 29072 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli Elitim Bakanhlr Okul Oncesi
E[itim ve ilkogretim Kurumlan Ydnetmeliginin 6714 i.incii Maddesi gere[i, Epitim dlretim srnrfina d6hil
her derecedeki <i[retmenin kurul ve komisyonlarda gdrevlendirilme onaylan,

Milli E[itim Bakanhpr E[itim Kurumlart
gerefi,
il
drgr gezi onaylart, okul ve kurumlarda
Sosyal Etkinlikler Yrinetmelipinin 13 iincti Maddesi
yaprlacak sosyal, kiiltiirel aktivitelere ait il igi izin onaylarr, (il merkezinde Milli Elitim Miidtirii, ilgelerde
7. 08.06.2017 tarih ve 30090 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan

Kaymakamlar),

r:.-.'r.'.tiilirrr lntza Yctl<ilr.lri Yoncrgesi

Savfl i/

8.24.06.2017 tarih ve 30106 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli Egitim Bakanhlr Okul Agma ve
Kapatma Ad verme Ycinetmeli[inin 6 ncr Maddesi gereli, ana srnrflannm agrlma, kapatrlma ve iicret tespit
onaylarr,

9.26.07.2014 tarih ve 29072 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli E$itim Bakanh$r Okul Oncesi
Elitim ve ilkrigretim Kurumlan Ycinetmeli[inin 6/c Maddesi gerefi, Ozel Ana Okullarrnrn yarryrl ve yaz
tatillerinde yaz okulu olarak devam etmelerine iligkin onaylar.

n. ir, sa,cr,rK MUDtrRtrNtrN

l.

ilnzn

.LvAcAGI yAZTLAR vE oNAyLAR:

6zel
gerefi,
Kuruluglarrna
Mesul
6zel Sa$rk
Sa[hk Kuruluqlarr Hakkrnda YonetmeliSin l3 ilnci.i Maddesi
Mi.idiir ve Mesul Mtidtir Yardrmcrsr g<irevlendirilmesi onay ve yaztlar,
15.02.2008 tarih ve 26788 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teqhis ve Tedavi Yaprlan

2.15.02.2008 tarih ve26788 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel
Salhk Kuruluglan Hakkrnda Ydnetmelik gerefi, Muayenehane ve Dig Muayenehanesi Uygunluk Belgesi
onaylan,
3.5442 Sayrh

il

idaresi Kanunu gereli, Bakanhla gcinderilen Ozel Sa[hk Kuruluglarr ile

ilgili yazrlar,

4, l2l9 sayrh Tababet ve $uabafi SanatlannrnTarzt icrasrna Dair Kanunun Ek l0 uncu Maddesi gereli Dig
Protez Laboratuvarr ruhsatr onaylan,

5. 16.10.2009 tarih ve 27378 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Yatakh Salhk Tesislerinde Acil Servis
Hizmetlerinin Uygulama Usulve Esaslan Hakkrnda Tebli[ gereli, Acil Servis seviyelendirme onaylan,
6.20.07.2011 tarih ve 28000 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Yatakh Sa[Ift Tesislerinde Yolun
Bakrm Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslan Hakkrnda Tebli! gerefi, Yo[un Bakrm seviyelendirme
onaylan,

. 04.12.2008 tarih ve 27074 sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan Kan ve Kan Uriinleri Ydnetmeli[inin l8
inci Maddesi gere[i, Kan Transfiiryon Merkezi ruhsatr onaylan,
7

8. 05.02.2015 tarih ve29258 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Toplum

Salhlr Merkezi ve Ba[h

Birimler Ydnetmeli[inin 5 inci Maddesi gere$i Mobil Ekip onaylarr,

9. Sa[hk kuruluglanndaki

personelin yurt igi kongre izinleri,

10. 30.12.2010 tarih ve2780l sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Aile Hekimlifi Odeme ve Sdzlegme
Y<inetmelifinin 6 ncr Maddesi gere[i, Aile hekimleri ile hizmet scizlegmesi imzalanmast,
1. 19.01.2010 tarih ve 27467 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin ingaasr ile Cenaze
Nakil ve Defin iqlemlerihakkrnda Ydnetmelifiin l6 ncr Maddesi gere[i, Adli tabip listesi onaylan.
1

E. TARIM VE ORMAN

l.

15.10.2011 tarih

iL MtiDtlRth[ih{ iNTZ^q.I,A,YACA6I YAZILAR VE ONAYLAR:

ve 28085 sayrh Resmi Gazete'de yaytmlanan Veteriner Hekim Muayenehane

ve

Poliklinik Y6netmelilinin 6 ncr Maddesi gerefi, Tanm ve Orman Bakanhlr it VtiaUrttigtince haztrlanan
ilag satrg yerlerine iliqkin onaylar,

tr,. \,';iilr;1i lrlza Yetl<ilr:ri Yonergesi Sayfa

2. igigleri Bakanhgr ile TAPDK arasrnda yaprlan Satrq Belgesi iglemlerinin Yiiri.ittilmesine
Protokoltiniin 3 tincti Maddesi gereliverilecek satrg belgesi onaylan,

Ili

ili;kin iqbirlili

3. 24.08.2005 tarih ve 25916 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Zirai Karantina Fumigasyon
Ydnetmelilinin I 5 inci Maddesi gere[i Zirai fumigasyon ruhsatr onaylan,
4. Tanm ve Orman Bakanh[rnrn 06.04.2004 tarih ve 3107 sayrh Kurulug Yetki Devri konulu yazrsma
istinaden Kooperatif kurulug onaylan,

5. 5996 Sayrh Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa[h[r, Grda ve Yem Kanunu uyannca yaprlan kayrt iqlemleri
ve ruhsat onaylan.

AiLE, CALr$MA vE sosyAr- HizMETLER iL MtiDtrRtrNtiN iNrz,q.LAyAcAGr yAzrLAR
VE ONAYLAR:
F.

1.21.02.2001 tarih ve 24325 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Huzurevleri ile Huzurevi Yagh Bakrm
Rehabilitasyon Merkezleri Ydnetmeligin 53 iincii Maddesi gere[ince, Kuruma ba[h gegitli kuruluglarda
bannmakta olup; ilimiz kuruluglannda misafir edilecek olan yaqh ve engellilerin banndrrrlmasr konusunda
verilecek izinler,
2. 03.03.2015 tarih ve 29284 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri
Hakkrnda Yonetmelik gere[i, 12 aydan uzun siireli nakdi yardrm onaylan.

c. ir, c0q

bnnnsi

MtiDtrRtiNUN iMzALAyAcAGr vAZTLAR vE oNAyLAR:

Likamet izin tiirleri ve ikameti bulunmadrg halde Ulkemizde ya;ayan (vize muafiyeti, gegici koruma vb.)
yabanctlar igin yaprlan tahkikat yaztlan,

2.6458 sayrh Yabanctlar ve Uluslararasr Koruma Kanunu'nun 22 nci ve takip eden maddelerinde
dtizenlenen Tiirkiye iginden yaprlabilecek ikamet izni bagvurularr, ikamet izinlerinin uzatrlmasr, ikamet izni
talebinin reddi, iptali veya uzafilmamasr, ikamette kesinti ve ikamet izinleri arasrndaki gegigler ile
anlagmah evlilik yoluyla talep edilen aile ikamet izinleri ilgili iglemler ve kararlar,
3.17.03.2016 tarih ve 29656 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 6458 sayrh Yabancrlar ve Uluslararasr
Koruma Kanunu'nun Uygulamasr iligtcin Y<inetmeli$in 91 inci Maddesinin I inci ve 2 nci fikrasr, 93 iincii
Maddesinin I inci fikrasr kapsamrnda Uluslararasr koruma kapsamrndaki yabancrlann kimlik belgeleri,
izinleri, sevk iglemleri ve ikamet ilinden gegici olarak il drqrna grkma talepleri,
4.22.10.2014 tarih ve 29153 sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan 6458 sayrh Yabancrlar ve Uluslararast
Koruma Kanunu'nun Uygulamasr itigkin Gegici Koruma Ydnetmeli[inde yer alan Gegici koruma
kapsamrndaki yabancrlann iglemlerine iliqkin Usul ve Esaslann belirlendi[i 29.11.2017 tarih ve 2017ll0
sayrh Genelgede Valilikler tarafindan yiiriiti.ilen biitiin i$ ve iglemler,

5.6458 sayrh Yabancrlar ve Uluslararasr Koruma Kanunu kapsamrnda sadece stnr dtgt etme ig ve
iglemlerinin yerine getirilmesine ytinelik ilgili usul ve esaslan ihtiva eden genel kolluk birimleri ile il Gtig
idaresi Miidiirliikleri Arasmda Srnrr Drgr iglemlerinin Yerine Getirilmesinde Qahqma ve igbirli[i Esaslannt
Diizenleyen Uygulama Talimatryla smrr drgr edilecek yabancrlann geri Gonderme Merkezlerine, smtr
kaprlanna ya da bir geri gonderme merkezinden baqka bir geri gdnderme merkezine sevk iglemleri, noter,

''i
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l9

kuweti veya diger personellerin gegici gcirevlendirilmesi ve
bu iglemleri kapsayan 6245 sayfi Harcrrah Kanununa g<ire yaprlacak olan biitiin ddemeler igin alman
hastane vb. sevkler, arag temini/tahsisi, kolluk

olurlar,
6.6458 sayrh Yabancllar ve Uluslararasr Koruma Kanunu'nun 77 nci Maddesi kapsamrnda bagvurusu geri
gekilmig sayrlanlar ile ilgili iqlemler,
7.17.03.2016 tarih ve 29656 sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan 6458 sayrh Yabancrlar ve Uluslararasr

Koruma Kanunu'nun Uygulamasr iligkin Ydnetmeli[in 2l inci Maddesinin 2 nci fikrasr kapsammda
Hargtan Muaf iilke vatandaglarrnm vize ve ikamet ihlallerine ycinelik 5326 sayh Kabahatler Kanunu'nun
32 nci maddesi gergevesinde dtizenlenmesi gereken idari yaptrrrm tutanalmrn onaylanmasr.
S.Srnrr drgr edilen yabanctlar hakkrnda Hudut Kaprlan, igigleri, Drgigleri Bakanh[rna ve di$er
yaprlan yazrgmalar,

iller ile

g.Bakanhklara ve G69 idaresi Genel Miidiirliiliine sorulan yabancrlarla ilgili gdriiq yazrlan,
10.6458 sayrh Yabanctlar

ve Uluslararasr Koruma Kanunu'nun 53 iincii ve takip eden maddelerinde
ilgili iglemler, slnrr drgr etmek i.izere

d0zenlenen stntr dtgt etme kararlarr, Ti.irkiye'yi terke davet ve grkrgla
idari gdzetim ve siiresi ile ilgili iglemler.

H.

iL sosyAr- ETtiT vE pRoJE MtiDtrRthltl\ ivrzar,lyAcAGr yAzrLAR vE oNAyLAR:

l. Valinin katrldrfr toplantrlar ile inceleme, denetleme gezilerine iligkin notlar ile talep, dilek ve sorunlarm
Vali Yardrmcrsr koordinesinde tutanak haline getirilerek, ilgili birimlere talimat olarak gdnderilmesi ve
sonuglannrn izlenmesi.

nonntrxcU n0lthn
CE$irLi vE soN n0rtiulnn
r. iC yONnRGE:

LBirim Miidiirltikleri, Valilik Merkez Birim Mtidiirltikleri ve Valilik $ube Mi.idiirliikleri bir ay igerisinde
Vali Yardrmcrlarr G<irev Bdliimiine gOre il Yazr igleri Miidi.irli.i$.inden sorumlu Vali Yardrmclsmln gdriiqii
alrnarak, bu Ydnerge do[rultusunda "i9 Ydnerge" hazrlarlar veya mevcut ig ydnergelerini, bu Y<inergeye
uygun hale getirirler. Qeligen durumlarda Valilik imza Yetkileri Ydnergesi uygulanrr.

2. Birim Miidi.irltikleri, Valilik Merkez Birim Mtidtirliikleri ve Valilik $ube Mtidtirliikleri
devredecekleri yetkilerini ig Yiinerge ile belirler ve ig Ydnergeleri Vali tarafindan onaylanarak
girer.

B

ir drne[i Val il ik ll Y

azr iq leri

astlanna

yiiriirlii[e

Miidtirltiltine gtinderilir.

II. TIYGULAMA VE TAIdP:
l.Her ti.irli.i iq ve iqlemlerin bu ydnergede belirtilen hiikiimlere uygun bir gekilde yiiriitiilmesini Y<inergede
yetki ve gcirev verilenler sa[layacakttr.
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2.Bu Yiinerge ile verilen yetkilerin kullamlmasmdan ve Ydnergeye uygun hareket edilip edilmedi[inin
kontroltinden Vali Yardrmcrlan ile Birim Miidiirleri/ Valilik Merkez Birim Miidiirleri ve Valilik $ube
Miidiirleri sorumludur.
3.Ytinergede hiikiim bulunmayan veya tereddtit edilen durumlarda Vali veya Vali Yardrmcrsmm emrine
gdre hareket edilir.

m. ytrntinr,trrrun

KALDTRTLATy

y0xrncn

:

20/0212017 tarihli imza Yetkileri Ydnergesi ytirtirltikten kaldrnlmrgtr.

rv. vtrniirrun:
Bu Y0nerge hiikiimlerini Kars Valisi yuriitiir.

v. YORtlRLtlK:
17109/2019 arihinde

yiiriirlii[e giren Kars Valiligi imza Yetkileri Ydnergesi

0910912022 tarihinde

giincellenmigtir.
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