
KIRKLARELi iL OZEL iDARESI 

iMZA YETKILERI YONERGESI 

BiRiNCI BOLUM 

GENEL ESASLAR 

‘14Ac 

Bu YOnergenin amaci; Krrklareli 11 Ozel idaresi'nde Vali adina imzaya yetkili makamlan 
belirlemek, verilen yetkileri bell ilke ve usullere baglamak, alt kademelere yetki tantyarak 
sorumluluk duygusunu geli§tirmek, fist makamlara 	politika belirleme ye onemli 
konularda daha saglikh karar almak icin zaman kazandirmak, bUrokratik i§lemleri kisaltarak 
hizmetlerde stirat ve verimliligi arttirmaktir. 

2- KAPSAM 

Bu yonerge; 5302 sayili Il Ozel Idaresi Kanunu ve diger kanunlar uyannca Kirklareli it 
Ozel idaresi'nce yurutulen hizmetler hakkinda Ba§bakanhk, Bakanlikiar, Kamu Kurum ve 
Kurulu§lan ye Ozel Hukuk Ki§ileri ile yapilacak yazi§malarda ye ytinitillecek i§lemlerde Vali. Vali 
Yardimcisi, 1Caymakam, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yarchmcisr ye Birim Mudtirlerinin imza 
yetkisini kullanma §ekli ye §artlanni kapsar. 

3- YASAL DAYANAK 

a) 5302 Sayrh 11 Ozel Idaresi Kanunu 
b) 3152 Sayth ici§leri Bakanhgunn Te§kilat ve Goreyleri Hakkinda Kanun 
c) 3046 Sayth Bakanliklann Kurulu§ ye G8rev Esaslan Hakkmda Kanun 
d) 3071 Say'11 Dilekce Hakkimn Kullarulmasr Hakkrnda Kanun 
e) 4982 Sayr11 Bilgi Edinme Kanunu 
f) 02/02/2015 tarih ye 29255 sayth Resmi Gazetede yayunlanan Resmi 

Yammalarda Uygulanacak Usul ye Esaslar Hakkmda Yonetmelik. 

4- TANIMLAR 

Bu yOnergede yer alan deyimlerden; 

YOnerge 
Valilik 

Krrklareli 1 Ozel idaresi trnza Yetkileri 
Karklareli Valiligini 



Vali 
	

: Kirklareli Valisini 

Vali Yarchmcist 	 : Ktrklareli Vali Yarchmcilartm 

Ilgili Vali Yardtmcist 	 Kirklareli Vali Yarchmcilart arasmdaki gorev bolumune 
gore II Ozel Idaresi'nden sorumlu olan Vali Yardtmcistru 

Kaymakam 	 : Kirklareli Ili'ne bagh ilcelerde gorevli Kaymakam veya 
Kaymakam Vekillerini 

Genel Sekreter 	 : Ktrklareli 11 Ozel idaresi Genel Sekreterini 

Gene! Sekreter Yardimcist 	: Ktrklareli 11 Ozel idaresi Genel Sekreter Yardtmcismi 

Ozel !dare Birim Amirleri 	5302 Sayth Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen 
birimlerin ust gOrevlisini (MildOrlerini) 

ifade eder. 

YETKILILER 

Bu Yonerge ile imzaya yetkili kiltnan makam ye gOrevliler apgida gOsterilmitir. 

1- Vali 

2- Vali Yarchtnctlart 

3- Kaymakamlar 

4- Genet Sekreter 

5- Genet Sekreter Yardimcist 

6- Birim Miidurteri 

6- ILKELER VE USULLER 

6.1- imza yetkilerinin sortunlulukla dengeli, tam ve dogru olarak kullantlmast esastir. Saurian 
actkca belirtilerek devredilmemi§ olan yetkiler kullatulamaz. 

6.2-Yetki devrinin yasal olarak mtimIctin olmachgt veya yasalarm bizzat ilgili amirin imzalantasim 
emrettigi yazt ve onaylarda imza yetkisi devri yapilamaz. 

6.3- linza yetkisinin devrinde, Valinin her konuda havale, imza ve onay yetkisi sakhdir. 
(Vali, gerekli gordOgUnde devrettigi yetkilerini her zaman kullanabi lir.) 

6.4-Bu yonergede yer alan herhangi bir imza yetkisi devrinin yeniden dilzenlenmesi, ancak bu 
yonergede deg4iklik yapilmast ile mtimktindur. 



6.5- Vali tarafindan devredilen imza yetkisi kullanihrken imza yetkilisinin admm altma Vali a. 
ibaresi yazilacaktir. 

6.6- 13irim Amirleri, inualadigt yazilarda List makamlann bilmesi gereken hususlar hakkmda 
zamaninda bilgi vermekie yatimludtir. 

6.7- Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere ve bilmesi gerektigi kadar aciklantr. 

6.8- Atama teklifleri strait amirlerin parafi, Genel Sekreterin teklifi, ilgili Vali Yardimcismin uygun 
goriistlyle yapilacakhr. Atama onaylan, ilgilinin daha onceki gorev yeri ye atanma zamatum 
belirten bilgi notuyla sunulur. 

6.9- Her yetkili, kendi iistlerinin bilmesi gereken konulan takip edip, Ostune bildirrnekle 

6.10- imzaya yetkili 	izin, hastahk, gorev gibi nedenlerle gorevi bamda bulunmadigt 
hallerde vekili imza yetkisini kullamr. Daha sonra yapilan i ve i§lemlerle ilgili olarak imzaya 
yetkili kisiye bilgi verilir. 

6.11-Birden fazla birimi ilgilendiren veya gorilsOniin alinmasini gerektiren yazilann paraf 
blogunda, koordine edilen birim amirlerinin de parafi bulunur. 

6.12-Yaztlarm ilgili birimce hazarlanmasi Ye oradan yayimlanmasi esastir. Ancak acele ye gerekli 
goruldugu hallerde Genel Sekreterlikte hazirlanan yazilardan bir ornegi bilgi icin ilgili birimine 
gonderilir. 

6.13-Yaztlarda yaztyi hazirlayandan bglayarak, imza makamuia kadar butiin ara kademelerin 
parafitun alinmast esastir. Evrak ye belgelerde paraf ye imiast bulunan her kademedeki memur ye 
amirler; yasalara hizmet gereklerine ve Ba*akanligm "Resmi Yazimalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkmda Yonetmelikte belirtilen usul ye esaslara uygunlugunu saglamaktan mi4tereken ye 
muteselsilsen sorumludur. 

6.14-Onaylar, yasal dayanakli olarak olu§turulacak, yasal dayanagi olmayan hicbir yazt onaya 
sunulmayacaktir. Her tiirlu yam= dayanagi olan mevzuat yazida ( 	 Kanunun 	 
maddesi 	  Yonetmeliginin 	maddesi vb. gibi) actkca belirtilecektir. 
Buna uygun olmayan yazilar ilgililerince paraf ve imza edilmeyecektir. 

6.15- Yaztlar, varsa ekleriyle birlikte, evveliyan olanlar veya incelemeyi gerektirenler ise 
dosyasiyla birlikte imzaya sunulur. Yazt ekleri; baslikli, ek numarali ye onayli olur. 

6.16- Bilgi vermeyi ve aciklama yapmayi gerektiren yazilardan; Valinin hrizalayacagt yazilar 
bizzat Genel Sekreter veya Yardtmcisi tarafindan, Vali Yardimcismin, Genel Sekreter ye Genel 
Sekreter Yardimcismin imzalayacagi yazilar Onemine gore bizzat ilgili birim amirleri veya konuyu 
bilen yetkili gorevlilerce imzaya sunulacaktir. 



6.17- Bilgi vermeyi gerektirmeyen yazilardan: Vali'nin imzalayaeaklan Ozel Kalem MildOrlugunc, 
Vali Yardmen', Genel Sekreter ye Genel Sekreter 'N'ardimcismin imzalayacaklan yazilar ise ilgili 
sekreterlige imza kartonu icerisinde teslim edilir ye imzalandiktan sonra arm yerden geri almr. 
Valinin imzalayacagi yazilann d4indalci yazilann imzaya sunuldugu gtin imzalanmasi esastir. 
Imzalayacak yetkililerin gorevleri bamda olmamasi durumunda en geg bir gun sonra imzalanmasi 
tamamlanacaktw. Ancak irrtzalayacak yetkililer tarafindan degerlendirilmesi gerekli gorillen yazilar 
gerekli incelemeyi yapabilmeleri bakmindan kendileri tarafindan ahkonulacak fakat bu konuda 
ilgili birime bilgi verilecektir. 

6.18- Birimlere havale edilen yazilarda veya dilekcelerde herhangi bir yetkiliye bilgi verilmesi 
konusunda bir talimat bulundugu takdirde, ilgili Birim Amiri tarafindan bilgi notunda yazih o 
yetkiliye bilgi verilecektir. 

619- Havale evralunda veya yazida "GOrtiwlim" notu konulan yazilart. ilgili gOrevliler en kisa 
zamanda (gerekli On bilgi ve belgelerle birlikte), havalede imzasi bulunan Makam ile gortiserek 
geregi yaplacaktir. 

6.20- lice Kaymakamliklanndan ce itli konular hakkmda gelen gorii ve isteklerden, takdir 
gerektirenler Valiye sunularak, alinan talimata gore i§lem yapilacaktir. Takdir gerektirmeyenlerin 
geregi dogrudan ilgili birim tarafindan yerine getirilecektir. 

6.21- lice Ozel Idare Mudiirlukierinin 11 Ozel Idaresi ile yammalan, Kaymakam imzasi ile 
yapliacaktir. 

6.22- 11 Ozel ldaresi tarafindan licelere gOnderilecek yazilar Kaymakamlak Makamma hitaben 
yazilacak, bu yazilardan emir mahiyetinde olanlar Vali veya Vali Yardmen' irnzaslyia, digerleri 
(yakla§"k maliyet veya teknik konular gibi) Genel Sekreter imzasiyla yazilacaktir. 

6.23- Valinin Ii dahilinde tefli* ye denetimde veya gorev gezisinde bulundugu sirada Vali 
tarafindan yapilacagi bildirilen i§lerden bekletilmesi onemli derecede mahsurlu olanlann geregi ve 
icrasi ilgili Vali Yardmen' tarafindan yapilacak ye en lusa zamanda 11 Valisine bilgi verilecektir. 

7- SORUMLULUK 

7.1- Bu Yonerge ile verilen yetkilerin tam ve dogru olarak kullamimasindan ve uygulamanm 
Yonergeye uygunlugunun denetiminden kendisine yetki devredilen amirler, kendilerine teslim 
edilen evrak ve yazilann muhafazasindan ise ilgili &eviller sorumludur. 

7.2- Birim amirleri, Birimlerine gelen resmi yazi, belgeler ye elektronik posta (e-mail) ile 
birimlerinde 41em goren ve clkan tilm yazilann iceriginden ve ilgililerce yapilacak paratlar ile 
birimlerince yapilan turn 4 ve 41emlerden, ne suretle olursa olsun 41emsiz evrak 
birakilmamasindan, gOrii§e sunulmasi gerekenlerin bekletilmeden gonderilmesinden sorumludur. 



IKINCI BOLUM 

INIZA YETKILERI 

8- VALININ liMZALAYACAI YAZILAR 

8.1- Cumhurbaskanitgt Genel Sekreterligine yazilan yazilar. 

8.2- TBMM Baskanligma ye Genel Sekreterligine yazilan yazilar. 

8.3- Anayasa Mahkemesi, Yargnay, Damstay, Sayistay, Uyusmazlik Mahkemesi, Yuksek Askeri 
!dare Mahkemesi ile Hakimler ve Savcilar YUksek Kurulu Baskanlan imzasi ile gelen yazilara 
verilecek cevaplar ile bu makamlara dogrudan yazilacak yazilar. 

8.4- Ba.lbakan ye Bakan imzasi ile gelen yazilara verilecek cevaplar ile Basbakanlik ve 
Bakanliklara sunulan &Os ye Onerilere iliskin yazilar. 

8.5- Genel Kurmay Baskani ye Kuvvet Komutanlan imam ile gelen yazilara verilecek cevap 
yazilan. 

8.6- Atamasi Bakanlik ye Gene! Mildtirltiklere ait personel ile ilgili oneri, giir4 ye degerlendirme 
yazilan. 

8.7- Basbakanlik ye icisleri Bakanligi'ndan Ba.sbalcan, Bakan ye Miistesar imzasi ile gelen 
yazdann ilgili birimlere intikal ettirilmesine iliskin yazilar. 

8.8- Milli GOvenlik Kurulu Genel Sekreteri hnzast ile gelen yazilara verilecek cevap yazilan. 

8.9- YOK Baskanligi, Universite Rektorleri ve Akademi Baskanliklanna dogrudan yazilan yazilar. 

8.10- Garnizon Komutanligi, Kirklareli Universitesi RektorlugO, II Belediye Baskanligi, 
Cumhuriyet Bassavciligi ile yapilan yazismalardan Valinin imzalamayt gerekli gOrdiigti yazilar. 

8.11- Yargi mercilerine herhangi bir konudaki Valilik Ora§ ye onerilerinin bildirilmesine iliskin 
yazilar ile (Kurum Avukatligi'mn yetkileri saki' kalmak Uzere) yargt mercilerinde ti Ozel tdaresi 
adma actlacak davalara iliskin dilekceler. 

8.12- Mtistakil gene! madarliikler ve bolge madtirlijklerine yazilan onemli ve icra niteligindeki 
yazilar. 

8.13- Prensip, yetki ye mevcut uygulama ye sorumluluklan degi§tiren yaztlar. 

8.14- Kaymakamliklara gonderilecek Onemli direktif ve genelgeler. 

8.15- 11 Ozel Idaresi personeline taltif, elestiri veya ceza maksadiyla yazilan yazilar. 



8.16-. Kaymakamliklar ile diger kamu kurum ve kurulu§larindan gelen onemli Onerilere olumsui 
olarak cevap verilecek yazilar. 

8.17- Ii Genel Meclisi Uyeleri ile ilgili ihbar ye ika'yetler nedeniyle fist makamlara yazilan yazilar. 

8.18- Herhangi bir konunun incelenmesi ve sont§turulmasi icin fist makamlardan intifetti§ istenmesi 
ile ilgili yazilar. 

8.19- Onem ve Ozellik arz eden konulara ili§kin "cok Gizli" ve 	Ozel" 	yazilar. 

8.20- Kiiye Cad veya Vali adina gelen yazilara verilecek cevaplar ile Vali Yardimcilan, 
Kaymakamlar ve Genel Sekreterin adina yazilan yazilar. 

8.21- 11 Ozel Idaresi gorevlilerine verilecek takdirnameler. 

8.22- Radyo ye TV konu§malan, basin toplantilan ve basin aciklamalan ile ilgili yazilar. 

8.23-11 Ozel Idaresi tarafindan yayimlanan genel emir ve talimatlar. 

8.24- Her ttirld yatinm tekliflerine i4kin yazilar. 

8.25-11 Ozel Idaresi adina tapu dairelerinde yiirutulen i§lemlerle ilgili olarak vekalet yazilan. 

8.26- 11 Ozel Idaresi 	11 Genel Meclisi ye Ii Enctimeni Kararlannin uygulanmasina 
yOnelik emirler. 

8.27- Kaymakamlardan gelen gOrti.5, Oneri ye yasal dayanak belirtilmesi istemlerini iceren yazilara 
cevap te§kil eden yazilar. 

8.28- 11 Ozel Idaresi adma bizzat Ba§kanlik ettigi kurullarla ilgili yammalar. 

8.29 - Muvafakat venue yazilan. 

8.30- Mevzuat geregince bizzat Vali'nin imzalamasi tingOrtilen yazilar. 

8.31- Vali'nin bizzat imzalamayi uygun gordiigti diger yazilar. 

9- VALININ ONAYLAYACA41 YAZILAR 

9.1- 11 Ozel Idaresi personelinin aciktan atama, atama, yer degi§tirme, ikinci gorev, vekalet, gegici 
gorevlendirme ye terfilerine ili§kin onaylar. (Genet Sekreter konuyu ilgili Vali Yardimcismin 
bilgisi dahilinde onceden Vali ile gOrii§flp, muvafakatini aldiktan sonra yasal dayanagi da belirtmek 
suretiyle ye Vali Yarchnicismin "uygun gorti§" imzasiyla onaya sunacaktir.) 

9.2- 11 Ozel Idaresi personelinin adayliklannm kaldinlmasi, gorevden cekilme, celd1m4 sayilma ve 
emeklilik onaylan. 



93- 11 Ozel Idaresi Genet Sekreterinin yilhk, mazeret, iicretsiz izinleri, hastaliklan nedeniyle 
aldiklan raporlann saglik iznine cevrilmesine ili§kin onaylar. 

9.441 Ozel Idaresi gorevliletinin gOrevden uzakla,tinlmalanna ve gOreve jade edilmelerine ili§kin 
onaylar. 

9.541 Ozel Idaresi gorevlileri haldunda araltirma ve disiplin sorusturmast yaptinlmasma ili§kin 
onaylar. 

9.6- Disiplin Kurulu Kararlanmn onaylan. 

9.7-11 Ozel klaresinin ortak bulundugu §irketlerin genet kurul toplantilannda temsil yetkisi veren 
onaylar. 

9.8- Genet Sekreterin 11 (lima cikma ve Il di§ina resmi binek araclan ile gorevlendirilme onaylan. 

9.9- 11 Ozel Idaresi adina yapilacak kamula§tirmalarda kamu yaran lcararlannm onaylanmasi. 

9.10- Birim Amirlerinin asaleten ye vekaleten gorevlendirme onaylan. 

9.11- Memur personelin istifa onaylan. 

9.12-11 Ozel Idaresi yak performans plain yatinm teklifleri ye ek program teklifleri onaylan. 

9.13- 2886 Sayili Devlet Ihale Kanunu hOlciimleri geregince 11 Encilmenince yapilan ihalelere 
ili§kin kararlann onaylanmasi. 

9.14- Kanun, nit& ve Yonetmeliklerin bizzat Vali tarafindan onaylanmastm ongordiigii ye Ozel 
yetki devri yapilmayan onaylar. 

10- VAL1 YARDIMCISININ IMZALAYACACI YAZI VE ONAYLAR 

10.1- Valinin 11 merkezi dimda oldugu zamanlarda; Vali tarafindan imzalanmasi gereken ancak 
ozelligi ve ivediligi nedeniyle gecikmesinde sakinca bulunan yazilar ye onaylar (Valinin 
onap almdiktan sonra).  

10.2- Valinin imzasma sunulacak yazilann paraflanmasi. 

103- Valinin onayma sunulacak yazilara "Uygun Wirt's" veri mesi. 

10.4- 1Caymakambklara ye 11 Ozel Idaresi ch4mdaki kurumlara gonderilecek icra niteligindeki 
yazilar. (Vali imzasi ile gidenler di§inda) 

10.5- Kaymakamliklarm gorU soran yazilarma veri ecek cevap yazilan. 

10.6- 11 Ozel idaresi te§kilatmdaki kadrolu ve sozle§meli memur personelin kurum di i yer 
degi§tirme ve gorevlendirme onaylan. 



11-KAYMAKAMLARIN iMZALAYACAOI YAZI VE ONAYLAR: 

11.1- II Ozel idaresinin sorumluluk alantnda bulunan her Writ' sihhi i§yerlerinin, Gayri Sihhi 
Mtlesseselerin ye umuma acik eglence yerlerinin denetlenmesiyle ilgili yazilar ye onaylar. 

11.2- Ilcedeki sihhi milesseseler ile umuma acik i§yerlerinin acilmast ile ilgili i§ ve i§lemler ile 
ruhsatlann dtizenlenmesine dair yamma ye onaylar. 

113- llcedeki 2. ye 3.Simf Gayri Sihhi Milesseseler ile ilgili i§ ve i§lemlerle, ruhsatlarin 
dtizenlenmesine dair yamma ye onaylar. 

11.4- - Ilcede gOrev yapan (Gecici gorevli personelde dahil) personelin her filth' izin onaylar 
hark). 

11.5- II Ozel Idaresi tarafindan gonderilen odeneklerin tahsis amacma uygun olarak harcanmasina 
ili§kin yazi ve onaylar. 

11.6- Ilcede bulunan II Ozel Idaresine ait her Tula arac, ma1zeme ve i§ makinelerinin kontrolu, 
sevk ve idaresi ile ilgili yazi ye onaylar. (Gecici olarak gonderilenler gorev stiresince)  

11.7- Ilcede gtirev yapan I§ci personelin yer degi§tirmesi ve izne aynlmasma ili§kin uygun gorti§ 
yaztlan. 

11.8- Vali tarafindan verilecek yukanda sayilmayan diger i§ ve i§lemlere ili§kin yazi ve onaylar. 

12- GENEL SEKRETERIN iMZALAYACAI YAZILAR: 

12.1- 5302 Sayih 11 Ozel Idaresi Kanunu'nun 30. Maddesinde aciklanan; 
" a) Ii Ozel Idaresinin ta§tmr ye ta§mmaz mallanm idare etmek, 

b) II Ozel Idaresinin gelir ye alacaklanm takip ve tahsil etmek, 
c) Yetkili organlann karanna almak §arttyla sozle§me yapmak, 
c) Btitceyi uygulamak, btitcede meclis ve enciimenin yetkisi dt§mda kalan aktarmalan 

yapmak, . 
d) Ozel Idaresine bagli kurulu§lanm ve i§letmelerini denetlemek,  
e) Sartsiz bagt§lan kabul etrnek, 
f) Btitcede yoksul ve muhtaclar icin aynlan iidenegi kullanmak-

gorevlerine ili§kin yazilar. 

12.2- Vali ye Vali Yarduncisunn onayina sunulacak teklif yazilan. 

12.3- 11 Enctimeninde gorti§illecek konulan Valinin onayma teklif yazilan. 
12.4- - Tefti§ raporlannda dile getirilen hususlann yerine getirilmesini izlenmesi ye bunlarla ilgili 
yazilar. 

12.5- II Ozel Idaresinin Stratejik Planunn hazirlanmasi ile ilgili yazilar. 



12.6- 11 Ozel Idaresinin Faaliyet Raporunun hazirlanmasi ile ilgili yazilar. 

12.7- 11 Ozel Idaresinin Yillik Performans Planinin ham-lamas' ile ilgili yazilar. 

12.8- Sayi§tay ye Boige Idare Mahkemeleri onOnde iddia ye savunmalara ait yazilar. Onemine gore 
Vali tarafindan imzalanacak olanlar hark) 

12.9- 11 Genel Meclis Oyelerinin, 11 Ozel Idaresinin i§leriyle ilgili konularda Meclis Ba§lcan14ina 
veya yaztli olarak sorduklan sorulara cevap verilmesi ile ilgili yaztlar. 

12.10- Vali tarafindan 11 Genel Meclisine ve Ii Encilmenine havale edilen konulann gOriistilmecien 
Once konularla ilgili bilgi, beige ve dokUman verilmesiyle ilgili yaztlar. 

12.11- Genel Sekreterlige dogrudan bagh birimlerin, Ozelligi geregi dogrudan Genel Sekreter 
tarafindan imzalanmasi gereken yaztlan. 

12.12 - Birinci sinif Gayri Sihhi Milesseselerin 4yeri Acma Ruhsatian. 

12.13- Birinci stmf Gayri Sihhi Milesseselerin kapatma ye ruhsat iptal kararlarina ili§kin yazilar. 

12.14- Sozle§me fesih ve tasfiye kararlan. 

12.15- 11 Ozel Idaresi i§cilerine ait Toplu I Sozle§mesi gere ince kurulacak smav kurul 
temsilcilerinin secilmesi i§ ye i§lemlerine ili§kin yazilar. 

12.16- BOtcede Genel Sekterlik harcama kodlanndan yapilacak harcamalarm, harcama yetkilisi 
stfattyla itnzalanmast. 

12.17- 3213 sapla Maden Kanunu kapsammda verilen I (a) grubu maden ruhsatian ye izin belgeleri 
ile ruhsatlann sOresinin uzatilmasi yaztlan. 

12.18- Birim MOdurieti harm ye atama i§lemi niteliginde olmayan her turlii personel hareketleriyle 
ilgili i§ ve i§lem yazilan. 

12.19- Kaymakamliklara ve Il Ozel Idaresi dt§mdaki kurum ara gonderilecek yeni bir emir nite14.2. 
ta.simayan yazilar. 

12.20- Kaymakamliklardan ve diger kurumlardan gelen ve 11 Ozel Idaresinin teknik ya da hukuki 
birimlerinin rapor ye incelemelerine dayanan bilgi istem yaztlanna verilecek cevap yaztlan. 

12.21- Adli ve idari yargida actlan davalar ile icra dairelerinde yaptlan icra takiplerinden mevzuata 
uygun olmak kaythyla feragat yaztlan. 

12.22- 5302 Sari' 11 Ozel Idaresi Kanunu ve diger kanunlara uygun °Imam kaythyla, Derne 
Birlik, Kurum ve kuruht§lara protokol kar§thgt Odenek aktarma yaztlan. 

12.23- Vali tarafindan verilecek yukanda sayilmayan diger i§ ye i§lemlere ili§kin yaztlar. 



13- GENEL SEKRETERIN IIVIZALAYACA4I ONAYLAR: 

13.1- 3194 Sap .11 'mar Kanunu ye ilgili mevzuati geregince dtizenlen harita, plan, pafta. insaat 
ruhsatlanna ili§kin onaylar. 

13.2-Vali tarafindan yetki devri cercevesinde Genet Sekreterin ba§kanhk ettigi komisyon 
kararlarmin onaylan. 

13.3- 11 Ozel Idaresi Genet Sekreter Yardimcilan ve Birim Arnirlerinin ydhk. mazeret ve saglik 
iznine ili§kin onaylar. 

13.4- 11 Ozei tdaresi personelinin it di§ma cikma ye it dt§ina resmi binek araclan ile gorevlendirme 
onaylan. 

13.5- Ii Ozel Idaresine ait arac ye i§ makinelerinin ilceler arasi gorevlendirilmesine ait onaylar. 

13.6- KOYDES Projesi kapsammda yurtitinecek koylere ait yol, su, kanalizasyon vb. koy alt 
yaptsimn yapilmastna ili§kin olarak ormanlik alandan izin taleplerinde Valiliklerce onaylanmast 
gereken taahhtit senetlerinin onayi. 

13.7- Toplu I Sozle§mesi geregince Il Ozel Idaresi icilerinin sendika bilgilendirme toplanulan ile 
ilgili izin onaylan. 

13.8- Adli ye idari yargida avian davalar ile icra dairelerinde yapilan icra takiplerinden mevzuata 
uygun olmak kaydiyla feragat onaylan. 

13.9-11 Ozel Idaresi hizmetleri ile ilgili olarak diger kurum ye kurulu§lardan kurulacak olan ttim 
komisyonlann ve personelin gorevlendirme onaylan. 

13.10- II Ozel Idaresi personelinin ticretsiz izin onaylan (Genel Sekreter haric). 

13.11- Lojman Tahsis Komisyonu olu§tutulmast ye lojman tahsis onaylan. 

13. 2- Il Ozel Idaresi te§kilatinda birim amirleri dt§indaki memur personelin kurum ici (lice tizel 
idare miidiirliikleri dahil) yer degistinne ye gorevlendirme onaylan. 

13.13- Il Ozel Idaresi teskilatinda birim amirleri ye memur personel chsinclaki (gecici 	daimi 
isci ye diger cahsan) personelin kurum dirt yer degistirme ye gorevlendirme onaylan. 

13.14- II Ozel Idaresi icilerine ait Toplu 4 Sozlesmesi geregince ise baslatma ye uygulama 
onaylan. 

13.15- 11 Ozel Idaresine ye bu idareye ait i§letme ye ortakliklarda toplu stiziesme. isci aim ye 
cikartilmast konusundaki onaylar ve 	akitlerinin fesih onaylan. 

13.16- Gayri Sthhi Mtiessese Inceleme Kurttlu olu§turulmast onaylan. 
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13.17- Personele fazia mesai verilmesi ile ilgili onaylar. 

13.18- 5302 Sayili Ii Ozel Idaresi Kanunu ye diger kanunlara uygun olmasi kaydiyla, Derne 
Valuf, Birlik, Kurum ye kurul4ara protokol kar§114todenek aktarma onaylan. 

13.19- II Ozel Idare personelinden kademe ilerlemesi yapacak olan arta ilgili toplu onaylar. 

14- GENEL SEKRETER YARDIMCILARININ 1IMZALAYACAtI 
YAZILAR VE ONAYLAR: 

14.1- Il Ozel Idaresini taahhilt altina sokan her tOr10 kiraya verme, kiralama ye benzeri konulan 
iceren stizIe§meleri incelemek ye uygun gorii§le Genel Sekreterin imzasina sunmak. 

14.2- Genel Sekreterin imzalayacagt ruhsat, onay, iptal, sozlewe ve benzeri eyraklan inceleyip 
uygun gorii le Genel Sekreterin imzasma sunmak. 

14.3- Merkez ilcede II Ozel Idaresinin sorumluluk sahasmda bulunan ikinci ye tictinc0 sinif Gayri 
Sthhi MUesseselerin Ye Umuma AO( Eglence Yerlerinin I§ Yeri Acma Ruhsatlan, Ruhsat iptalleri 
ve kapama cezalannin uygulanmasma 	yazilar. 

14.4- Merkez ilceye bath ikinci ye ticfinc0 simf sthhi milesseseler I§ Yeri Acma Ruhsatlan. 

143- Genel BOtceden II Ozel !dare Biitcesine odenek kaydi onaylan. 

14.6- II Ozel Idaresi Binalartm Sabotajiara Kar§t Koruma ye Sivil Savunma Planlannm onaylan. 

14.7. II Ozel Idaresinde birim mOdiirleri haric diger memurlann yillik izinlerinin Gene! Sekreter 
adina °nap. 

14.8- Tait ye diger demirba§ mallann (tiwnirlann) tahsisi, yer degi§t rmesi ye dii§tilmesine ili§kin 
onaylar. 

14.9- Ar§iv YOnetmeligi geregince imha edilecek evrakin imha onaylan. 

14.10- Ilgili personele kadro, derece ye kademe ilerlemesinin duyurulmasina 	yazilar. 

14.11- Yan4 gelen yazilann iadesi ile ilgili yazilar. 

14.12- Yer degi§tiren personelin &Mk dosyalanmn ilgili birimlere gonderilmesi ile ilgili yazilar. 

14.13- Birimler arasi arac gorevlendirilmesine 	onaylar. 



15- BIRIM AMIRLERININ iMZALAYACAOI YAZILAR VE ONAYLAR: 

15.1- Birime ait araclann ii ici gorevlendirilmesine iliskin onaylar. 

15.2- Birimde gorevli personelin gunluk (gecici) gorevlendirme onaylan. 

15.3- Mevzuat geregi imzalamalan gereken yazi ve onaylar. 

15.4- Emir ye icra niteligi ta imayan birimler arasi yazilar. 

Cjci.JNCO BOLUM 

BASVURU VE YAZISMALAR 

16- BASVURULAR 

16.1- Vatandaslarumz, Anayasa'mn 74. maddesi uyannca kendileri ya da kamu ile ilgili dilek ve 
silcayetleri hakkmda yetkili makamlara basvuru hakkma, aynca Bilgi Edinme Kanunu cercevesinde 
de belirli haklara sahiptirler. Bu nedenle, vatandaslanmizm ttim dilek, istek ve sikayetlerine Ii Ozel 
Idaresi WEB ortami aciktir. 

16.2- Demokratik ye seffaf yOnetimin geregi olan esitlik, tarafsizhk ve aciklik ilkelerine uygun 
olarak kigilerin bilgi edinme hakkuu kullanmalanna iliskin esas ve usulleri dtlzenleyen 4982 Sayili 
Bilgi Edinme Kanununun Uygulamnasma 	Esas ye Usuller Hakkindaki Yonetmelige gore 
yapilacak basvurular, ilgili birime Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardimcisi tarafindan 
havale edilerek kabul edilecek ye ilgili birimce hazirlanan cevap Genel Sekreter imzasi ile 
verilecektir. 

16.3- Valilik Makamina gelen yazilardan 11 Ozel Idaresine havale edilenler Genel Sekreter veya 
Genel Sekreter Yarclunctst tarafindan goriildtikten sonra, Valinin gormesi gerekenleri bizzat Valiye 
takdim edecek, altnan talimata gore hareket ederek, evraklan havalesinden sonra ilgili birime 
gonderecek ve izleyerek sonucundan bilgi verecektir. 

16.4- II Ozel Idaresi daima basvurulara aciktir. 11 Ozel Idaresine ait basvurularda mutat islemlere 
hizmetlerin alas' ye vatandaslann hangi gerekce ile olursa olsun hicbir sekilde 

bekletilmemesi esastir. Basvurmalarla ilgili tereddiit edilen hususlar ilgili birim amiri tarafindan 
cozulecektir, 

16.5- Vatandaslannumn idari ve islemlerini daha kisa swede zaman ve kaynak israfma yol 
acmadan ye kolaylakla neticelendirmeteri baktnundan dogruca "il Ozel Idaresine" yapilan yaztli 
basvurulardan; takdire taalluk etmeyen Vali veya Vali Yarchmast tarafindan gorOlmesinde bir 
zaruret bulunmayan, icerik olarak sikayet ye icrai nitelik tastmayan rutin dilekce ye mtiracaatlartn 
dogrudan Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yarduncist tarafindan ilgili birim mudurlugiine 
havalesi saglanacaktir. 
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16.6- II Ozel Idare Birim Mildurluklerine dogrudan gelen ve Vali veya Vali Yardimosi imzasi 
tavmayan evraklarla ilgili olarak birim amirleri, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardimcisma 
bilgi verecek ye talimatlarnu alacaklardir. 

16.7- Yazilann, TOrkce Dil Bilgisi kural anna uygun olarak hazirlanmasi ve konularin 	bir 
ifade ile kisa ye 6z olarak metne yansitilmasi zoruniudur. Bu amacla memurlann masalannda 
yararlanacaklan, Resmi Yammalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik 
bulundurulmasi saglanacakttr. 

16.8- Yazili ve gorse! basmda yer alan $ikayet, yazi, aciklamalar, haber ve programlar ilgili birim 
amiri tarafindan herhangi bir emir beklemeksizin dogrudan dikkatle incelenecek ye sonucu en kisa 
zamanda Genel Sekreter ye Genel Sekreter Yardimcisimn degerlendirmesiyle birlikte Valiye 
sunulacaktir. Ahnacalc talimata gore i§lem yapilacaktir, 

16.9- Basma bilgi verme Vali veya yetki verecegi Vali Yarchmcist, Genel Sekreter tarafindan 
yapilacaktir. Makamm takdirini ye takibini gerektiren avklamalar ile ilgili olarak acil hallerde 
Makam bilgilendirilecek ve bilahare yazih onaya dOnO§tikulecektir. Htildimet icraatlanm ye gene! 
uygulama politikalanm iceren avklamalar ise 657 Sayili Kanunun 15`nci maddesi geregince yaztli 
izin almarak yapilacakhr. 

17- GELEN YAZILAR-EVRAK HAVALESI 

17.1- Valilik Makamma gelen " GIZLI" yazilar Vali Yarchmcisi tarafindan, II Ozel idaresine gelen 
"GiZLi" yazilar Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yarduncisi tarafindan, diger bOttin yazilar II 
Ozel Idaresi Evrak Burosunda acilacalctir. Ilgili memur tarafindan gidecegi yer yazikhIctan sonra 
kaydi yapilarak, gOrev bollimune gore aynm yapilchktan sonra Genel Sekretere sunulacak ve Genel 
Sekreter tarafindan ilgili birim amirligine havale edilecektir. 

17.2- Birim Amirleri tarafindan kendilerine gelen evrak incelendikten sonra Valinin gormesi 
gerekenlere (1) takdim i§areti konularak Makama sunulmasa saglanacak, Valinin giirtis ye 
talimaum muteakip Genel Sekreterlikce 	ubesine gonderilecektir. 

17.3- Birim amirleri, kendilerine gelen Gene! Sekreter veya Genel Sekreter Yardimcisuun 
havalesini ta,unayan evraklardan, kendi takdirlerine gore Vali veya Vali Yarcluncilannm 
gOrmelerini gerekli bulduklart evrak haldanda derhal tist amirlerine bilgi verecekler ye talimatlarnu 
alacaklardir. 

18- GIDEN YAZILAR 

18.1- 11 Ozel idaresine ait turn yaztsmalar, Basbakanligin 02 Subat 2015 tarih ye 29255 sayth 
Resmi Gazete' de yer alan "Resmi Yammalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Haldunda 
Yonetmelik" htikiimlerine uygun olarak hazirlanacaktm 
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18.2- Vali adma yetki 	Makamlarca imzalanacak 	yazilarda, yazuun sag alt kowsine yaztyt 
imzalayamn adi ve soyadi yazildiktan sonra, altina "Vali a." ibaresi konulacak, bunun altina da 
memuriyet unvani yazilacaktir. 

18.3- Yazilar, yaziyi yazan gorevliden ba0ayarak a,sama strasma gore imzalayacak makama (Vali 
veya Vali Yardimcisi) kadar olan ara kademeyi kapsayacak wkilde sirali amirlerce paraf 
o imacaktir. 

18.4- Makam Oluruna sunulacak onay yaztlannda, ilk teklifte bulunan Genel Sekreter imzasmdan 
sonra, yazuun sot alt tarafina " Uygun Gort§le Arz Ederim " ibaresi yazilacak, altina tarih 
konulduktan sonra, imza icin uygun bir boOuk buuluhp, Vali Yardunctsinm imzasi acilacaktir. 
Vali Yarduncismin "Uygun Gor40" almmadan hicbir teklif, onay iein Makama sunulmayacalchr. 

18.5- Il ezel Idaresi yoneticileri bu yOnergede verilen yetkiler dt*Inda Ilse Kaymakamlan ile 
dogrudan yamma yapmayacaklardir. Bu yetkinin avlmast durumunda lice Kaymakamliklari 
yazilart hicbir iglem yapmadan dairesine fade edecek ye makama yazsli olarak bilgi vereceklerdir. 

18.6- Yazilar ekleri ye varsa Oncesine ait dosyasi ile birlikte imzaya sunulacaktir. 

18.7- Yammalarda standardizasyona Caen gosterilecektir. 

DORDUNCU BOLUM 

DICER HUKUMLER 

19- YONERGEDE BELiRTiLMEYEN HUSUSLAR 

19.1- Bu yonergedeki tadat, tasnif ve tarif edilmeyen hususlarda emsal yOnergeler dikkate alintr. 
Tereddilt edilen hallerde Vali veya ilgisine gore Vali Yardimcismin emriyle hareket edilir. 

20- BIRIMLERDEICI DUZENLEME 

20.1- Birim Amirleri bu yonerge cercevesinde kendi birimlerinde is dikenleme yapabilirler. 

21- E$ GOREVLEND RME 

21.1- Genel Sekreterin izinli, gorevli oldugu hallerde Vali Onayi ile Genel Sekreter Yardimcisi 
veya uygun gorecegi 	Genel Sekreterlige vekalet eder. 

21.2- Birim Mikliirlerinin izinli, gorevli oldugu hallerde Vali'nin uygun gordugu birim 
arasmda a le$me yapilarak 	 saglanacaktir. 
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22- YONERGENN IMZALANMASI 

21.1- Bu "Yonerge" turn memuriara imza karOigi okutulacak ye Resmi Yammalarda 
Uygulanacak Usul ye Esaslar Hakkinda Yonetmelik ile birlikte bir ornegi Birim Amirinin 
masasmin Lizerinde her zaman bapurabilecek ekilde ye uygun bir dosya icinde hazy 
bulundurulacaktir. 

21.2- Yonerge hilkilmierine titizlikle uyulmasinin saglanmasim ye aksamalara meydan 
verilmemesini, yonergede gOrey ve yetki verilenlerle, birim amirleri saglayacaktir. 

22-YURURLUK 

22.1- 11 Ozel idaresi'nin bu konuda yayimladigi diger emir ye talimatlar ile imza Yetkileri 
Yonergesi yfirtiritikten 

22.2- Bu YOnerge Kirklareli Valisinin onayma miiteakip yururlilge girer. 

23- YURUTME 

23.01- Bu yonerge hukumlerini Kirk lareli Valisi yOrtitur. 

ta./05/2016 

Esengiil C ELEK 

Vali 
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