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5216 sayh Biiytikqehir Belediyesi Kanununun 18 inci maddesine ve 5393 sayh
Belediye Kanununun 42 nci maddesine dayanrlarak haz:-llan Kocaeli Bi.iyiikgehir Belediye
Bagkanhfir Yetki Devri velmza Yetkileri Yonergesi ekte sunulmugtur.
Bu Y<inerge ile Kocaeli Biiyiikqehir Belediye Baqkanh[rnda; Bagkan adma imzaya
yetkili makamlar belirlenerek verilen yetkiler belli ilkelere bafilamrgtrr.
Y<inerge ile verilen yetkilerin zamanrnda. tam ve do['ru olarak kullamlmasrndan,
biiti.in iq ve iglemlerin mevzuata uygun ve agrklanan qerqeve iginde yiiriittilmesinden, her
kademedeki personel imza yetkilisi olup olmadr[rna bakrlmaksrzrn sorumludur.
Yonergenin uygulanmasrnda, gerekli hassasiyetin gosterilmesini <inemle rica ederim.
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Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amag ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu Yonergenin amacr; Kocaeli Biiyiikgehir Belediye Baqkanh[rnda,
Bagkan adma imzaya yetkili makamlan belirlemek, yetki devri yoluyla alt kademelere yetki
taruyarak, iist makamlann iinemli konularda daha etkin kararlar almastnr kolaylaqtrrmak,
verilen yetkileri belli ilkelere ba[lamak, kendilerite zaman kazandrmak, hizmet ve iq
akrqrnda stirat ve verimlili$ artttrmakttr.
(2) Bu Yonerge esaslan, Kocaeli Biiytikqehir Belediye Bagkanhfir birimlerini kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(l) Bu Yonerge,

5276 sayrh Btiytikqehir Belediyesi Kanununun 18 inci
maddesine ve 5393 sayrh Belediye Kanununun42 nci maddesine dayanrlarak haarlanmtqtr.

Tanrmlar
Madde 3- (1) Bu Yonergenin uygulanmasmda;
a) Baqkanhk: Kocaeli Biiyiikqehir Belediyesi Baqkanh[rnr,
b) Bapkan: Kocaeli Biiytikqehir Belediye Baqkantnt,
c) Genel Sekreter: Kocaeli Biiyiikgehir Belediyesi Genel Sekreterini,

g) Genel Sekreter Yardrmcrsr: Kocaeli Biiyiikqehir Belediyesi Genel
Yardrmcrsmr,

d) Teftiq Kurulu

Sekreter

Baqkanr: Kocaeli Biiytikgehir Belediyesindeki Tefti$ Kurulu

Bagkanrm,

e) Birinci Hukuk Mtigaviri: Kocaeli Biiyiikqehir Belediyesindeki Birinci Hukuk

Miiqavirini,
f) Daire Baqkanr: Kocaeli Biiytikqehir Belediyesindeki Daire Baqkarunt,
g) Miidiir: Kocaeli Biiyiikqehir Belediye Bagkanhfir biinyesindeki Mtidtirti,
g; niri-r Kocaeli Btiytikqehir Belediyesi biinyesindeki; Genel Sekreterlik, Genel
Sekretei Yardrmcrh[r, Teftig Kurulu Baqkanh[r, Birinci Hukuk Mi.igavirli[i, Daire Baqkanhfir,
Ozel Kalern Miidiirlti$i, $ube Mtidiirlti$i,
h) Birim Amiri: Kocaeli Biiyiikqehir Belediyesi birimlerinden sorumlu y<ineticileri,
ifade eder.

iriNci

SoLUNI
ilke ve Esaslar

Genel ilkeler ve Sorumluluklar
Madde 4- (1) Yetki devrine iliqkin genel ilke ve sorumluluklar agafrda belirtilmiqtir:
a) Yetkilerin, sorumlulukla dengeli, eksiksiz ve dofru kullanrlmasr esastr.
b) Imza yetkileri, gayeyi gergekleqtirici, faaliyetleri htzlandmct ve verimli
organizasyon ortammrn gergekleqtirilmesine imkdn verecek gekilde kullamlrr.
- c) Kendisine yetki devredilen her makam sahibi, imzaladr[r yazrlatda, i.ist makamlann
ve ilgili birimlerin bilmesi gerekenleri takdir ederek zamanrrdabilgi vermekle ytikiimliidiir.
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g) Bu Y<inerge ile devredilen yetkiler her aqamada Baqkanln onayr ile geri ahnabilir.

Verilen bu yetkileri kullananlar, kullandrklarr yetkiler nedeniyle do[acak her ttirlii
sorumlulu[u kabul etmiq sayrlrrlar.
d) Yetki devri yaprlmasl veya kaldrrrlmasr, srnrrlarr belirlenmek suretiyle yazh olarak
yaprlrr ve ilgililere duyurulur. Srrurlan agrkga belirtilerek devredilmemig olan yetkiler
kullanrlamaz.
e) imza yetkisinin dewinde Baqkanrn her konuda havale, imzave onay yetkisi sakhdrr.
Gerek gordti[tinde devretti[i imza yetkilerini her zaman kullanabilir.
0 Bu Y<inerge do[rultusunda; Daireler arasr yazrqmalar Daire Baqkanhklanbaztnda,
Mi.idiirltikler Dairesine bafih Miidiirltiklerle do!rudarlya $ma yapabilirler.
g) Bagkanm g<irevde bulunmadrgr zamanlarda, Baqkamn yetkileri Bagkan Vekili
tarafindan kullanrl acaktrr.
g) Biitiin yazrqmalar, Baqkanhfirn Resmi Yazrgma Kurallan Y<inergesi ile belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak yaprlrr.
h) imza yetkilisi bu Yonerge ile verilen yetkilerin zamanrnda. tam ve do[ru olarak
kullanrlmasmdan, btittin ig ve iqlemlerin mevzuata uygun ve yukarrda agrklanan gergeve
iginde ytiri.itiilmesinden, her kademedeki personel de imza yetkilisi olup olmadr[rna
bakrlmaksrzm evrak ve belgelere attr[r paraf ve imzadan sorumludur.

Uygulama Esaslarr
Madde 5- (l) Yetki dewine iligkin uygulama esaslan aqa[rda belirtilmigtir:
a) Yetki devri yaprlanlann izinli, raporlu, gegici gdrev vs. nedenlerle gtirevi bagrnda
bulunmadr[r hallerde, yazrh olarak yerine brrakrlan vekili imza ve onay yetkilerini kullamr.
Bu donemde vekil tarafindan yaprlan iqler hakkrnda asrl yetkiliye sonradan bilgi verilir.
b) Imza yetkisi verilenler, yetki alanlanna giren prensip ve karar niteligi tagryan
hususlar ile bilinmesi gereken konularda imzadan once veya gerekti[inde iqlemler safttasrnda
i.ist makamlara varsa segenekli onerileriyle birlikte bilgi sunarak, bu makamlann gori.iq ve
talimatlanna gore hareket ederler.
c) Yetki devri, yiiriittilen g<irevlerle ilgili olup; yetkiyi devreden amirin de[igmesi
halinde, yeni amir tarafindan aksine bir talimat verilmedifii stirece yetki aynen devam eder.
Yetkiyi devralan gahrslarda meydana gelecek de[igiklikler, devredilen yetkiyi sona erdirmez.
g) Mahiyeti itibariyle birden fazla yetklliye tanrmlanan yazrlann imzalanmasrnda; alt
makam konuyu de[erlendirip, gerekti[inde i.ist makamla istigare ederek gere[ini uygulayacak.
d) Bu Yrinergede de[iqiklik yaprlmasma ve Ycinergede hiiktim bulunmayan hususlarda
ilave yaprlmasrna iligkin iqlemler Yazr iqleri ve Kararlar Dairesi Bagkanh[rnca yiiriitiiltir.

UCUNcU nolUtvt
Yetki Devri veimza Yetkileri

Yetkililer
Madde 6- (1) Kocaeli Briytikgehir Belediye Baqkanh[r tarafindan yiiriittilecek ig ve
iqlemler nezdinde kullanrlacak yetkiye esas gcirev unvanlan apa[rda belirtilmigtir:
a) Bagkan,
b) Genel Sekreter,
c) Genel Sekreter Yardrmcrlan,
9) Teftig Kurulu Bagkanr,
d) Birinci Hukuk Miiqaviri,
e) Daire Baqkanlan,

f) Mtidtirler.
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Baqkan Tarafindan Imzalanacak Yazrlar ve Onaylar
Madde 7- (1) Belediye Baqkanr tarafindan bizzatimzalanacakyaziar ve onaylar;
a) ilgili mevzuatmda do[rudan Baqkana brrakrlan konular,
b) Cumhurbaqkanh[r ve Cumhurbagkanh[r Genel Sekreterli[inden gelen yazrlann
cevaplan ile Cumhurbaqkanh[r ve Cumhurbaqkanhfir Genel Sekreterli[ine yazrlan yazrlat,
c) Tiirkiye Biiytik Millet Meclisi Baqkam imzasr ile gelen yaziara verilecek cevaplar
ile Tiirkiye Biiyi.ik Millet Mecli si B agkanh[rn a y azian y azrlar,
g) Ytiksek yargl organlannrn baqkanlannrn imzasr ile gelen yaziara verilecek cevaplar
ile yiiksek yarg organlarrrun baqkanlarrn a yazlan y azrlar,
d) Bagbakan imzasr ile gelen yaztlanncevaplan ile Bagbakanh$ayazianyazrlar,
e) Genelkurmay Bagkanr ve Milli Gtivenlik Kurulu Genel Sekreteri imzasr ile gelen
yazrlartn cevaplarr ile Genelkurmay Baqkanhlrna ve Milli Giivenlik Kurulu Genel
S ekreterl i I ine y azlan y azrlar,
f) Bakanhktan Bakan imzasr ile Valilikten Vali imzast ile gelen yazrlara; Bagkamn
gortq ve teklifini igeren cevabi yazrlan,
g) Bizzat Biiyiikqehir ve il Belediye Bagkanr imzasr ile gelen yazlardan mahiyeti
itibariyle Bagkanrn imzalamast uygun gdriilenler,
[) Uluslararasr kuruluglarrn Bagkan veya Genel Sekreterinin imzast ile gelen yazrlara
verilecek cevaplar ile Uluslararasr kuruluqlann Bagkan veya Genel Sekreterleine yazlan
yaziardatmahiyeti itibariyle Bagkanrn imzalamasrnda fayda grirtilen yazrlar,
h) Bagkan adtna basma yaprlacak yazir agrklama metinleri,
r) Btiyiikqehir Belediye Meclisi giindemine almacak teklif yazrlan ile Meclis
Kararlanrun Valilik Makamma teslim yazrlan,
i) UKOME karar onaylart,
j) 4734 sayrh Kamu ihale Kanununa gore yaprlacak ihalelere iligkin Ihtiyag Onayr ile
Kamu kayna[r kullammr gerektirmeyen iqlerle ilgili onaylar,
k) Bagkan tarafindan imzalanmasr uygun g<iriilen Baqkanhk Tebligleri,
l) Bakanhklardan, Birliklerden ve Valilikten; Kanun, Kanun Htikmtinde Kararname,
Tiiz0k ve Yonetmeliklerin uygulanmasrna iligkin olarak istenecek g6rib yazrlan,
m) Yazrh ve srizlii soru onergelerine iliqkin nihai cevap yazrlan, (Yazr igleri ve
Kararlar Dairesi Baqkanhfir tarafindan yiiriitiilecektir),
n) Mahiyeti itibariyle Bagkanrn imzalamasma gerek gortilen; 4735 sayh Kamu Ihale
Sozlegmeleri Kanunu kapsamr drqrndaki scizlegme ve protokollerin kabul ve iptal onaylan,
o) Hazine Mi.isteqarh[r ile yaprlan kredi devralma ve ikraz anlaqmalan,
o) Btiyiikgehir Belediyesi Kanununun 11 inci maddesi uyannca; ilge belediyelerinin
imar uygulamalanna iliqkin araqtrma ve inceleme onaylan,
p) Biiytikgehir Belediye teqkilatr ve ba[h kuruluqlarryla Biiytikgehir Belediye
Bagkanh[rmn yonetimi ve denetimi altrndaki kigi ve birimlerin faaliyetleri ile ilgili her ttirlti iq
ve iqlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftig ve disiplin sorugturma onaylan,
r) Genel Sekreterin izin, vekAlet ve yurt igi g<irevlendirme onaylan,
s) Mtidtir ve tistii unvanlt memur personelin ilk atama ona)n,
q
) B akanh I a y azrlan agrkt an atama ve g<i revl endirme izin tal ep y aztlan,
t) Memur personelin; Gorevden uzaklaqtrnna ve gcireve iade onaylan ile Yiiksek
Disiplin Kuruluna havale onaylan,
u) Kocaeli Biiyiikgehir Belediyesi $ehir Tiyatrolarr bi.inyesinde gorev yapary
sanatgrlar, sanat uygulatrcrlan ve sahne uygulatrcrlan ile ilgili Performans De[erlendirme
Kriterleri ve Tegvik ikramiyesi oluru,
ii) Yan 6deme ve OzelHizmetTazminalr onayr ile Valilik tist yaztst,
v) itfaiye ve Zabrta kadrolanna; ba$ka kadrolardan altm ile ilgili smav komisyonu
kurulmasr onayr,
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y) Yurt drgr g6revlendirme onaylan,
z) Toplu ig Sozlegmesi ile Sosyal Denge Tazminallr Sozlegmesi mi.izakerelerine katrhm
yetki onay,
aa) Siirekli veya gegici iqgi ahnmasl onayr ile siirekli veya gegici iqgi ahnmasrna
iliqkin Smav Kurulu kurulmast oluru,
bb) Sosyal Yardrm De[erlendirme Ust Kurulu iiyelerinin belirlenmesi onayt (Sa[hk ve
Sosyal Hizmetler Dairesi Baqkanhfir tarafindan yiirtitiilecektir),
cc) GSM Baz istasyonu Komisyonu kurulmasr ile Miilkiyeti Belediyemize ait yerlere
GSM Baz istasyonu kurulum izni oluru,
gg) Kurum Argivine ait ewak ayklama ve imha komisyonu tegkili ile evrak imha karar
onaylan,
dd) Kamu Kurum ve Kuruluqlarr nezdinde; altm, sattm, takas, tahsis, irtifak hakkr
tesisi, ipotek ve ba[rq kabulii hususlannda iqlem yapmaya yetkili personel g<irevlendirme
yazrsr,
ee) Belediyenin, sermayesine igtirak etti[i girketlerin genel kurullanna Belediyeyi
temsilen katrlacaklara verilecek temsilcilik belgesi yazrlan ile bu qirketlerde Belediyeyi
temsilen gorev yapacak y<inetim ve denetim kurulu iiyelerinin onay yaziarr (Kaynak
Geligtirme ve igtirakler Dairesi Bagkanh[rnca yiirtittilecektir.).
Genel Sekreterin imzalayac a$r Y aziar ve Onaylar
Madde 8- (1) Genel sekreterin imzalayaca$ryaziat ve onaylar;
a) Bagkanrn g6revi gere[i makammda bulunmadrfir ve ulagrlamadr[r acil durumlarda;
Baqkan tarafindan imzalanrrasr gereken, ancak ozellik ve ivedilifii sebebiyle gecikmesinde
sakmca bulunan yazrlar,
b) Bagbakanhk ve Bakanhklardan gelen yazrlarrn cevaplan ile Baqbakanhk ve
Bakanlrklarayazrlanyaziardan; mahiyeti itibariyle Bagkamn imzalamastna gerek goriilmeyen
yaztlar,
c) Uluslararasr kuruluqlarrn Baqkan veya Genel Sekreterinin imzast ile gelen yazil,ara
verilecek cevaplar ile Uluslararasr kuruluqlann Bagkan veya Genel Sekreterine yazrlan
yazlardan;mahiyeti itibariyle Baqkanrn imzalamasma gerek gtirtilmeyenyazrlar,
g) Bizzat Biiytikqehir ve il Belediye Baqkanr imzasr ile gelen yaziardan mahiyeti
itibariyle Genel Sekreter tarafindan rmzalamast uygun gortilen yazrlar,
d) Deft erdarhk ve Gelir idaresi B agkanh lrna y az:lrat mahsuplaqm a y aztlan,
e) Valili[e gonderilen ihale yasa[r ile ilgili yazrlat,
0 Biiyiikgehir Belediye Enci.imeninde g6rtigiilecek konulann Enctimene havale
onaylan,
g) AYKOME karar onaylan,
E) UKOME kurul tiyelerine gonderilen toplantr davet yazrst,
h) Denetim, inceleme ve aragtrrma konulannda; Teftiq Kurulu Bagkanh[rna sevki
uygun grirtilen yaziar ile Miifettiq rapor ve layihalann sonuqlartrun izlenmesine iliqkin
yaz;Jann onaylan,
r) Birinci Hukuk Miigavirlifii tarafindan agrlacak olan davalar ile yaprlacak olan icra
takiplerine iliqkin sevkler,
i) Stratejik Plan ve Performans Programr ile Yrlhk Faaliyet Raporlanmn ilgili
kurumlara bildirim y azrlan,
j) Stratejik plan ve performans programrnda yer alan prestij projelerinin baqlatrlmasr
emir ve onaylan,
k) Miilkiyeti Belediyemtze ait olup iggal edilen taqtnmaz ile ilgili Kaymakamh[a
yazrlan tahliye talebi yazrlan ile Belediyemizce, iqgal bedeli pegin almmast karqrhfr geqici
iggal bedeli oluru,
411l

l) QED Yonetmelifii kapsamrnda Bakanhk veya Valilifie sunulan kurum gor0qfi yaztst,
m) 2886 sayh Devlet ihale Kanunundan kaynaklanan "ita Amirli[i" yetkisine ait
iqlemler,
n) Yatrrrm teqvik belgesi miiracaat yaztsr,
o) Mahiyeti itibariyle Baqkanrn imzalamasrna gerek goriilmeyen; 4735 saytlt Kamu
ihale Sozleqmeleri Kanunu kapsamr drqrndaki sozleqme ve protokollerin kabul ve iptal
onaylan,
ri) Bagkanrnimzalayacaklarr drgrnda kalan bir direktif, goriis ve <inerj igeren yaziat rle
B agkanhk Tebli I y azrlan,
p) Tegkilat qemasmda yer alan birimlerin; idari ba[hhklanm belirlemek,
r) Baqkana ve Genel Sekretere do[rudan bafh birim amirlerinin; izin, vekdlet ve yurt
igi gorevlendirme onaylan,
s) Mtidtir ve Daire Bagkanlanrun; kurum igi yer de[igtirme, baqka kuruma nakil igin
muvafakat verilmesi, istifa ve emeklilik onay'arr ile miidiir ve daire bagkanh[r kadrolanna
vekdleten atama ve tedviren gcirevlendirme ona)n,
g) Miidiir ve iistti unvanh memur personel harig ttim memur personelin; kurumlar arast
muvafakat verrne, isteme ile atama ve nakil onayl ve gegici gorevlendirme onaylan ile istifa
onayl ve asalet tasdiki,
t) Memur personelin ikinci gorev onayr,
u) Memur personelin ilk atama onayl ile sdzleqmeli ve iqgi personel ilk ahm onayl,
ii) Tatil gtinlerinde gorev yapacak olan idareciler cetvelinin onayr,
v) G<irevde yiikselme ve unvan de[iqiklili srnavr yaprlmasr onayr ile smav komisyonu
kurulmasr onayl (insan Kaynaklarr ve Efiitim Dairesi Bagkanhfir tarafindan y0riitiilecektir.),

kuruluna kurumdan katrlacak bagkan ve iiyelerin
g<irevlendirrne onayl, memur ve iqgi disiplin kuruluna sevk onay ile iqgi disiplin kurulu

y)

Memur

ve iqEi disiplin

kararlanrun onaylanmast,
z) 2942 sayh Kamulaqtrrma Kanunu uyannca; tahmini bedel komisyonu, ktymet
takdir komisyonu ve uzlaqma komisyonu kurulmastna iliqkin onaylar,
aa) 4734 ve 4735 sayh kanunlara gore kurulacak komisyonlar harig; komisyon
kurulmasr onaylan ile di[er kamu kurum ve kuruluqlannca kurulan komisyonlara katrlacak
iiyelerin belirlenmesi onay,
bb) Mal bildirim komisyonu iiyelerinin belirlenmesi onayr,
cc) il istihdam ve meslek e[itim kurulu iiyelerinin belirlenmesi onayt,
99) Konut tahsis komisyonlarmtn kurulmasrna iliqkin onaylar,
dd) Kocaeli Biiyiikqehir Belediyesi $ehir Tiyatrolarrrun tume oluru,
Genel Sekreter Yardrmcrsrnrn imzalayacafir Yaztlar ve Onaylar
(Gtirev biiliimiine giire ilgili Genel Sekreter Yardrmcrsr tarafindan)
Madde 9- (1) Genel sekreter yardrmcrsmtnimzalayacaplyaz:Irar ve onaylar;
a) Genel Sekreterin g<irevi gere[i makamrnda bulunmadr[r ve ulaqrlamadr[r acil
durumlarda; Genel Sekreter tarafindan imzalarrrrast gereken, ancak cizellik ve ivedili[i
sebebiyl e gecikmesinde sakmca bulunan y azrlar,
b) Biiytikelgilik, bagkonsolosluk ve konsolosluklarla yaprlan her tiirlti yazrqmalar,
c) Hazine Mii ste q arh [ma b o rgl anm a i I e i I gi I i y aztlan y azrlar,
q) Bakanhklardan Bakan imzasr drqrnda gelen yazrlardan, mahiyeti itibariyle Baqkanrn
ve Genel Sekreterin imzalamasma gerek goriilmeyen cevap yazian ile kamu kurum ve
kuruluglanna, ozel hukuk ttizel kiqilerine, vatandaqlara yazian icrai nitelikteki gori.iq ve teklif
igeren drq yazrlar,
d) Kadastro Mtidtirltigine gdnderilen fenni kontroliin yaprlmasr talep yazil,an,
e) Kagak ve imara aykrn yaprlagmalarda yaprlacak yrkrm iqlemi oluru,
511l

Belediye Meclisince karara baflanan imar planlanntn imzalanmast ve bir
kopyasmm Valili[e gonderim iist yazrsr lle hdlihazrr ve ortofoto harita onaylan (imar ve
$ehircilik Dairesi Bagkanhfirmn bafih bulundu[u Genel Sekreter Yardtmctst tarafindan
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imzalanacaktrr.),

g) Afet riski atrndaki alanlarrn doniigttiriilmesi ile ilgili Bakanhk, Valilik ve ilge
Belediyeleri ile yaprlan yazrqmalar,
[) Resmi Miihiir Yonetmeli[i kapsamrnda; Valilik, Darphane ve Damga Matbaasr
Genel Mtidiirlii$i ile yaprlan yazrqmalar,
h) Valili[e yazrlan; il Koordinasyon Kurulu donem raporlanrun intikal yaziarr
(Strateji Geliqtirme biriminin ba[h oldufiu Daire Baqkanhfirnca takip edilecektir.),
r) Valili[e yazlan <izel giivenlik izin talep yazrsr ile silah ruhsatr yenileme talep yazrsr,
i) Muhtar Bilgi Sistemi iizerinden muhtarlar tarafindan iletilen; talep, qikdyet,
gori.iglere iliqkin nihai cevap yaztst,
j) Mi.ifettiq rapor ve layihalannrn sonuglarrnrn izlenmesine iligkinyaztlar,
k) Mahiyeti itibariyle Baqkanrn ve Genel Sekreterin imzalamasma gerek gdriilmeyen;
4735 sayh Kamu ihale Srizleqmeleri Kanun kapsamr drqrndaki s<izleqme ve protokollerin
kabul ve iptal onaylan,
1) Dofirudan temin onayl ile Kamu ihale Kanunun kapsammda siire vzatrm oluru,
m) Kendisine ba[h birimlerce yaprlan toplantr ve organizasyonlann, ikramh yaprlmasr
talebine iliqkin onaylar,
n) Basrn ilan Kurumuna ve Resmi Gazeteye yazl/ran ilan yaprlmasrna iliqkin talep
yazrlanTle gazete, dergi gibi basrh yaym altmt ve abonelili ona)n,
o) 298 sayrh Segimlerin Temel Hi.ikiimleri ve Segmen Kiitiikleri Hakkrnda Kanunun
60 rncr maddesi uyannca, propaganda amagh kullamlacak sabit ilan ve reklam yerlerin
belirlenmesi onayr,
d) AYKOME toplantrlanna davet ve toplantr sonug bildirim yazrlarr ile AYKOME

bildirimyazrlarr,
p) Yer Segimi ve Tesis Kurma izni, iqyeri Aqma ve Qahgma Ruhsatt ile Deneme izni
ona) (Qevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bagkanhfirmn balh bulundupu Genel Sekreter
ceza

Yardrmcrsr tarafindan imzalanacakttr.),

r) Hafriyat topra[r ve yrkmh atr[r taqrma izin

belgesi ve hafriyat topra[r gegici
depolama izinyazrsr ile hafriyatrn kaldrrrlmasr ile ilgili siire yazrlarr,
s) Personelden yardrm toplanmastna dair olur,
g) Hizmet igi e[itim planlarrrun onaylanmast.
t) Taqrt Ydnergesi uyannca, kendisine ba[h daire baqkanhklannca grirevlendirilen
tagrtlan siirebilecek kamu gorevlilerine iligkin onaylar,
u) Mtidiir ve iistti unvanh memur personel haricindeki ttim memur, sozlegmeli ve iggi
personelinin; kurum igi g<irevlendirme, naklen atama onaylan ile emeklilik onaylan (insan
Kaynaklan ve E[itim Dairesi Bagkanh[rmn ba[h oldufiu Genel Sekreter Yardtmctst
tarafindan imzalanacaktrr. ),
ti) Kendisine ba[h Daire Bagkanlan ve Miidiirlein; izin, vekdlet onaylan ile Daire
Baqkam ve altr tiim memur personelin; mazeret izini onaylarr,
v) Memur ve srizleqmeli personelin iicretsiz izin onayt ve iqgi personelin 30 giin tizeri
ticretsiz izin onayr ile Memur, sozleqmeli ve iggi personelin askerlik nedeniyle ticretsiz izinve
dontiq onayl (insan Kaynaklan ve Efiitim Dairesi Bagkanh[rnrn ba[h bulundu[u Genel
S ekreter Y ardrmcr s r tarafind an imzalanacaktr .),

y)

Memur ve iqqi Disiplin Kuruluna kurumdan katrlacak bagkan ve iiyelerin
g6revlendirme onayr, Memur ve iqgi Disiplin Kuruluna sevk onayt ile iggi Disiplin Kurulu
kararlanrun onaylanmasr (insan Kaynaklan ve E[itim Dairesi Baqkanh[rmn ba[h bulunduSu
Genel Sekreter Yardrmcrsr tarafindan imzalanacakttr.),
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z) Kendisine ba[h birimlerdeki tiim personelin; fazla gahqma, fazla siireli gahgma ve
gece galrgmas\ arazi tazminatr onaylan ile bunlara iliqkin <jdeme yaz/,an ile yurt igi
g<irevlendirme onaylan,
aa) Memur personelin derece ve kademe ilerleme onayt,
bb) iqgi, sozlegmeli personel ve hizmet ahm yoluyla gahqtrnlan personelinin; istifa ve
tazminat onayl,
cc) Sozleqmeli personelden; (ilk ahm harig) devam edenlerin s<izleqmelerinin
yenilenmesi onayr (insan Kaynaklarr ve Efitim Dairesi Bagkanhfirnrn ba[h bulundu[u Genel
Sekreter Yardrmcrst tarafindan imzalanacakttr.),
qq) Ttim birimlere da[rtrmh yazlardan; Genel Sekreter Yardtmctst ve iistii makamlara
dafrtrmh yazrlar,
dd) Kaynak Geligtirme ve iqtirakler Dairesi Bagkanh[r, Toplu Taqrma Dairesi
Bagkanlrfir, Zabia Dairesi Bagkanhfirna ait idari para cezas;r yazrlarrnrn Biiytikqehir Belediye
Enciimenine sevk onaylan.

Teftiq Kurulu Bagkanrnrn imzalayaca[r Yazrlar ve Onaylar
Madde 10- (1) Aga[rdaki yazrlar Teftiq Kurulu Baqkanr tarafindan imzalanacaktrr.
a) Teftiq Kurulu Baqkanh[r gorev alamna giren konularda; Btiytikgehir Belediye
Bagkanh[rnrn y<inetimi ve denetimi altrndaki kiqi ve birimler ile Valilik, Baqsavcrhk, ilge
belediyeleri ve difier kamu kurum ve kuruluqlarryla yaprlacak yaztqmalar,
b) 4483 sayh Memurlar ve Di[er Kamu Grirevlilerinin Yargrlanmast Hakkmda Kanun
htiki.imlerine g<ire yaprlan iqlemlere iligkin ti.im kamu kurum ve kuruluqlanyla yaprlacak
yazrqmalar,
c) Teftiq, denetim, inceleme ve sorugturma iqlemleri ile ilgili raporlann; Btiytikqehir
Belediyesi biinyesindeki birimler, iSU Genel Miidiirlti$i ve iqtirakler ile i19e Belediyelerine
g<inderilmesi ve sonuglarmtn izlenmesine iliqkin y azrlar,
g) Sorugfurma onayl talep yazlan ile mernur personelin g<irevden almma ve iadesine
iliqkin teklif yazrlarr,
d) ihale Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi srfatryla imzalanacakyazt, onay ve belgeler,
e) Birimindeki personelin; izin, vekdlet ve yurt igi gorevlendirme onaylan,
f) Teftig Kurulu Baqkanh[rnr ilgilendiren konularda, birim amiri srfattyla di[er daire
bagkanlarrna tamnan yetkileri kullanmak.
g) Teftiq, denetim, inceleme ve soruqturma iglemleri ile ilgili Mtifettig ve Miifettig
Yardrmcrlannr g<irevlendirme onaylart,
[) Teftiq Kurulu Bagkanr tarafindan grirevlendirilen Mtifettig ve Miifettig Yardrmcrlan
gorevli olarak yiirtitttikleri; teftiq, denetim, inceleme ve sorugturma iqlemleri ile ilgili Belediye
birimleri, iSU Genel Miidtirltigi ve igtirakler ile Valilik, ilge Belediyeleri ve di[er kamu
kurum ve kuruluqlanyla yaprlacak yazrgmalan do[rudan kendi imzalan ile yaparlar.

Birinci Hukuk Miiqavirinin imzalayaca[r Yazrlar ve Onaylar
Madde 11- (1) Aqa[rdaki yazrlar Birinci Hukuk Miigaviri tarafindan imzalanacaktrr.
a) Birinci Hukuk Miiqavirli[inin g<irev alaruna giren konularda; Btiytikgehir Belediye
Bagkanh[rnrn yonetimi ve denetimi altrndaki kiqi ve birimler ile mahkemeler, cumhuriyet
savcrhklan ve icra mtidtirliikleri ile kamu kurum ve kuruluqlan ve ozel hukuk kigileri ile
yaprlacak yazrqmalar,
b) Takip olunan dava ve icra dosyalan gere[i; cidenecek vek6let iicreti, yargtlama, icra,
haciz ve diler giderler ile llgli yazl/,ar,
c) icra ve iflas Kanununun 89 uncu maddesindeki haciz ihbarnameleri ile ilgili
yazrsmalar,
7
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g) Davalarm temyiz ve itiraz edilmesi veya edilmemesi hususunda avukatlann talep
ettifii onaylar,
d) Vergi Mahkemesi kararlannrn temyizi igin Valilikten muvafakat isteme yazrlan,
e) Avukathk vekdlet iicreti talep yazrlan,
fl ihale Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi srfatryla imzalanacakyazr, onay ve belgeler,
g) Birimindeki personelin; izin, vekilet ve yurt igi gdrevlendirme onaylan,
!) Birinci Hukuk Miiqavirli[ini ilgilendiren konularda, birim amiri srfatryla di[er daire
baqkanlanna tamnan yetkileri kullanmak,
h) Birinci Hukuk Miiqavirlifinin g<irev alamna giren hususlarda Hukuk Miigavirlerini
ve Awkatlarr g<irevlendirme onaylarr,
r) Birinci Hukuk Mtigaviri tarafindan gorevlendirilen Hukuk Miigavirleri; gtirevli
olarak ytiriittiikleri iglerle ile ilgili yaprlacak yazrgmalarr dofrudan kendi imzalan ile yaparlar,
i) Birinci Hukuk Mtigaviri tarafindan gorevlendirilen Avukatlar; Birinci Hukuk
Miigaviri veya Hukuk Mi.iqaviri tarafindan kendisine havale edilen dosyalar ile ilgili
mahkemeler, cumhuriyet savcrhklan ve icra mtidi.irli.iklerine sunulacak dilekqeleri do[rudan
kendi imzalart ile sunarlar.
Daire Bagkanrnrn imzalayacafr Yazrlar ve Onaylar
(Giirev biiliimiine giire ilgili Daire Baqkanr tarafindan)
Madde 12- (l) Aqa[rdaki yaziar do[rudan daire bagkant tarafindan imzalanacaktr:
a) Kendisine ba[h birimler arasrnda koordinasyonu safilay u ya veya talimatlar ile
bu birimlerin hizmet aktgt ve diizenlenmesine iliqkinyazrlat.
b) Vali ve Ka5rmakam imzasr ile gelen yaziarrn cevaplan harig, kamu kurum ve
kuruluglan ile mahkemeler, cumhuriyet savcrhklan ve icra mtidtirliikleriyle; Teftig Kurulu
Bagkanh[r ve Birinci Hukuk Miiqavirli[inin gtirev alaruna girmeyen ancak, Belediyenin
herhangi birimi veya personeliyle ilgili (tespit tutanaklan, tekit, bilgi ve belge isteme, ilan,
haciz, imar uygulamalan, ticret tarifesi vb. igerikli) yaprlan rutin yazrqmalar (Sorumlu Daire
B agkarunca imzalanacaktrr. ),

personele hastahk raporlannda g<isterilen siireler kadar hastahk izni
verilmesi oluru (insan Kaynaklarr ve E[itim Dairesi Baqkam tarafindan uygulanacaktrr),
g) Devlet Personll Baqkanhfrna engelli personel bildirimi, (insan Kaynaklan ve
Elitim Dairesi Bagkanr tarafindan imzalanacaktrr.),
d) Personel ile ilgili (ozliik bilgileri, istihdam durumu vb.) geqitli kurum ve kuruluqlara
tarafindan uygulanacaktrr),
-yazrlanyazrlar, (insan Kaynaklarr ve Efiitim Dairesi Bagkam
il Emniyet Mtidiirlti[iine
hazrlanaruk
istinaden
pasaport
taleplerine
Personelin
"l
grinderilen hususi ve hizmet damgah pasaport formlanrun ilgili krsrmlanmn imzalanmast
(insan Kaynaklarr ve E[itim Dairesi Bagkanh[r tarafindan imzalanacaktrr),
0 Memur personelin intibak onaylan ile yemin belgelerinin imzalanmasr (insan
Kaynaklan ve E[itim Dairesi Baqkanr tarafindan imzalanacaktr.),
g) Dairesine ba[h gube Mtidiirleri harig tiim personelin; Dairesine ba[h Miidiirliikler
arasrndaki yer defiiqikli[i, gegici gorevlendirme ve gorev da[rhmrna iliqkin onay ve yazrlar,
[) Yerine vekil brrakma teklif yazrsr,
h) Dairesine gelen ve aynlan personel igin goriiq bildirme yazrlan,
r) Dairesine ba[h $eflerin/Birim Sorumlulanntn ylhk izin onayr ile kendisine ba[h
iqgi personelin 30 giin ve altr siireli iicretsiz izin onayt,
i) Stajyer ri[rencilerin staj iqlemleri ile ilgili ya ve onaylar, (Insan Kaynaklan ve
E [i tim D aires i B aqkanr t arafi nd an imz alanacaktr .),
j) Daire baqkanhfir kapsamrnda yaprlan denetimler sonucunda I9 Denetgiler ve
Belediye Mtifettigleri tarafindan tanzim edilen cevaplt raporlarda tenkit edilen konulara iligkin
cevap yazrlan,

c) Mernur
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haciz bildirimi ve haciz kaldmlmast yazil,arr (Mali
H i zm etl er D aire si B aqkam tarafind an imzalanac aktr .),
l) Belediye Bagkanr ve difer personelin gorevli veya gorev drqrnda yurtdrqrna
grkrglanmn Valilifie bildirim tist yazrsr (insan Kaynaklan ve E[itim Dairesi Bagkanr

k) Amme

alacaklarryla

ilgili

tarafindan imzalanacaktrr. ),
m) Belediyemizce kiraya verilen gayrimenkullere iligkin kira s<izleqmeleri (Emlak ve
i stiml 6k Dairesi B aqkanr tarafindan imzal anacaktr. ),
n) Temlik onayr olan hususlarda ilgili miikellef ve kuruluglarla yaprlacak yaztgmalar,
(Mali Hizmetler Dairesi Bagkam tarafindan imzalanacakttr.),
o) Belediyemizin hesaplarr ile ilgili Bankalarla yaprlacak sozlegme ve yaztqmalar,
(Mali Hizmetler Dairesi B aqkanr tarafindan imzalanacaktr.),
o) 2572 sayrh Qevre Kanunu ve ilgili yonetmelikleri uyarrnca; idari yaptrnm ve para
cezalanrun uygulanmasr ile faaliyetin durdurulmas yazt ve onaylarr (Qevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Bagkanr tarafindan imzalanacaktrr.),
p) 5510 sayh Kanunun uyannca, Sosyal Giivenlik Kurumuna bildirilen; iqyeri aqma ve
kapama bildirgeleri (insan Kaynaklan ve E[itim Dairesi Baqkanr tarafindan imzalanacaktrr.),
r) Belediye tasamrfundaki alanlarda telekomiinikasyon altyaprsr tesis edecek,
kullanacak kurum ya da iqletmecilere iligkin; gegiq hakkt, sistem, tesis yeri ve altyapr
kullamm s<izleqmeleri (Bilgi iglem Dairesi Bagkanr tarafindan imzalanacaktr),
s) Belediyemize ait tesislerin ve agrk alanlann (tiyatro salonlan, spor salonlan, fuar
alanlan, ktilttir merkezleri, park ve mesire yerleri vb.) kullandrnlmast ile Belediyemize ait
yerlerde tarutrm standr agrlmasr onayl (Sorumlu Daire Baqkamnca onaylanacaktrr.),
$) Belediyemizce diizenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalara iliqkin imar
uygulamalarma ait teknik evraklann onayl,

t) De[iqiklik haritalan yaprm ve kontrol bilgileri

gizelgesi

ile

parselasyon plam

onaylan,

u) Miilkiyeti Belediyemize ait parsellerde yaprlacak yaprlar ile ahgveriq merkezleri

(AVM) iqin dtizenlenen yapr ruhsafi ve yapr kullanma izin belgesi onaylan,
ti) Yapr ruhsah Belediyemizce verilen, Belediyemize ait asansorlii binamn;

asanscir

tescil belgesini di.izenlemek,

,f

n"t"diye itfaiye Yonetmeli[i uyannca

di.izenlenen raporlann onayl (itfaiye Dairesi

Baqkanr tarafindan imzalanacaktr.),

y) Kamu Kurumu, sivil toplum kuruluqlan ve

vatandaqlarca t<iren organizasyonlart

dtzeni, ktirsii ve bando ile fuar merkezi taleplerinin kabul veya reddi
z) Do[rudan Teminlerde iqin mahiyetine gore hazrlanacak ozel, idari ve teknik
gartnameler ve buna benzer tip qartnameler,
aa) ihale Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi srfatryla imzalanacakyazr, onay ve belgeler,
bb) Yatrnm programlarrnrn ilk qeklini belirleyen teklif yazrlan ile yatrnmlara ait poz
de[iqiklikleri onaylan.
cc) Daire Baqkanhklan arasrnda yaprlacak her ti.irlii yazrlmaile Daire Bagkanhklannca
yaprlan yazrgmalara ili gkin tekit y azlJan,
gg) UKOME kararlarr ile toplantrya davet ya n harig, UKOME'nin iqleyigi ile ilgili
her tiirlii yazlar (Toplu Tagtma Dairesi Bagkarunca imzalanacaktrr),
dd) Sosyal Yardrmlar Deferlendirme Kurulu iiyelerinin belirlenmesi onay,
ee) Birinci Hukuk Miiqavirli[inden g<irib talep yazian ile dairelerin dava dosyalan
hakkrnda gdrtiq y azrlan,
ff) il drgr taqrt gdrevlendirme onayl,
gg) Belediyemizin banka hesaplanndan, bagka hesaplara aktarma yaptlmasr ile ilgili
Gonderme Emri y azian (Muhasebe yetkilisi tarafindan imzalanacaktrr),
[!) Tiim birimlere dafirtrmh yaziardan; Daire Baqkanhklarrna da[rtrmhyazrlar.

igin;

ses
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t)

4982 sayrh Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayrh Dilekge Hakkrnrn Kullantlmasrna
Dair Kanun kapsamrnda vatandaqlar veya ozel hukuk ttizel kigilerden gelen; talep, gikAyet ve
g<iriiglere iligkin nihai cevap yaz:Jan (Sorumlu Daire Baqkarunca imzalanacaktrr.),
ii) Temsil triren, a[rrlama ve tarutrm giderleri igin ayrrlan tidenefi kullanmak
(Btitgelerine; "temsil, tciren, a[rrlama ve tamtrm" giderleri 6denefii tahsis edilmiq Harcama
Yetkilileri tarafindan imzalanacaktrr.),
jj) Kurum drqrndan gelen ve gelen ewak kaydrna giren gtinliik evrakrn iist makamlara
veya ilgili birimlere (tevzl) havale onayl, (Yazr igleri ve Kararlar Dairesi Bagkanr tarafindan
imzalanacaktrr.),

Miidiirlerin imzalayacafr Yazrlar
(Giirev biiliimiine giire ilgili Miidiirler tarafindan)
Madde 13- (1) Aqa[rdaki yanve onaylar mi.idtirler tarafindan imzalanacaktr:
a) Daire Baqkanh[rnca yazir yetki ve gorev tevdi edilen hususlara iliqkin yazt ve
iglemler ile dairesi iginde mtidiirliikler arasr yazrqmalar,
b) Mtidtirliik ig talimat ve bilgilendirme yazrlan,
c) Bagkonsolosluklara yazian vize talep yazrlan, ytiriimekte olan bir programm,
ziyaretin veya bir iqlemin siirdtirtilmesiyle ilgili yazrlar (AB ve Drq iligkiler $ube Mtidi.irii
tarafindan imzalanacaktrr. ),
9) Miidtirltifiindeki ($eflBirim Sorumlusu harig) tiim personelin; Mtidtirliik igindeki
yer de[iqiklifii, gegici grirevlendirme, gcirev da[rhmrna iliqkin yan ye onaylar ile ylhk izin
onaylan ve Mtidiirlii[iindeki tiim personelin raporlannr insan Kaynaklarrna bildirilmesi ile

llglli yaziar.

d) Belediye personeli tarafindan talep edilen, gorev ve gahgma belgeleri

(insan
Kaynaklan ve E[itim Dairesi Bagkanh[rna balh ilgili Mtidiir tarafindan imzalanacaktrr.),
e) Personelin nakil ilmiihaberi ile emekli kesenekleri icmallerinin hazrlanmasr (insan
Kaynaklan ve Efiitim Dairesi Bagkanhlrna balh ilgili Mtidi.ir tarafindan imzalanacaktrr.),
0 ilqi ige giriq ve grkrg bilgileri ile maaq bordrosu orne[i (insan Kaynaklan ve E[itim
Dairesi Bagkanh[rna bafl r ilgili Miidtir tarafindan imzalanacakttr.),
g) Vatandaqtan gelen iq talepleri ile naklen atarna (tayin) talep eden kiqilere atama
taleplerinin kabul edilmedi[ine dair cevap yazian (insan Kaynaklan ve E[itim Dairesi
Bagkanh[rna bafh ilgili Miidiir tarafindan imzalanacaktrr.),
g) Do[rudan Temin kapsamrnda yaprlan sattnalma siireci ile ilgili yazrgmalar
(Satrnalma $ube Mtidiirii tarafindan imzalanacaktrr.),
h) Do[rudan Teminlerde igin mahiyetine gore hanrlanacak; ozel, idari ve teknik
gartnameler ve buna benzer tip gartnameler,
) 4734 sayrh Kamu ihale Kanunu, 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu ve istisna Ahmlan
ile ihale iglemleri konulu di[er mevzuatlar kapsamrnda yaprlan ihale iq ve iglernleri ile ilgili
yazrgmalar.
i) Hakedig dosyasr ile kesin muayene raporu, tahakkuk miizekkeresi, hakediq raporu ve
dosya ile ilgili dlper yaziar,
j) Krymetli evrak talebi, malzeme talep yazil,an ve malzeme sarf rapor onayr,
k) Gergeklegtirme Gorevlisi srfatryla, mi.idi.irlii$in tahakkuklannr ve muhasebe iglem
figleri ile odeme emirlerini imzalamak,
1) icra Miidiirltikleri ile yaprlan maag haczi yazrqmalan,
m) Sosyal Yardrmlar De[erlendirme Ust Kurulu ve Sosyal Yardrmlar Deperlendirme
Kurulu kararlanrun baqvuruculara gonderim yaz:I,an (Sosyal Hizmetler $ube Mtidi.irii
tarafindan imzalanacaktrr. ),
n) Mali Hizmetler Daire Bagkanh[rnrn bankadaki hesabrna yatmlan miidtirltik
tahsil0trmn teslimat mtizekkereleri,
o) Amme alacaklarryla ilgili odeme emirleri llehaciz varakalan ve iist yazrlan,
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o) Belediyemize ait ig makinesi tescil belgesi imzalanrr,asr (Trafik Hizmetleri $ube
Miidtirii tarafindan imzalanacaktr .),
p) Kamulagtrrma iglemleri bitmig yaplarla ilgili yrkrm iqlemi kapsamrnda, kiqi ve
kurumlara yazianyaziar ile kamulagtrrma kapsamrnda uzlagmaya davet yaz:^sL (Kamulaqtrrma
$ube Miidiirii tarafindan imzalanacaktr.),
r) Tagrnmazrn ahm, satrm, takas, tahsis, irtifak hakkr tesisi, ipotek ve bafirg kabulii
hususlannda Tapu ve Kadastro Mridtirltikleri ile Belediyelere yazrlan bilgi ve belge talebi
igeren yazrlar,

s) Toplu Tagrma Araglan Uygunluk Belgesi, Otobtis, Minibtis ve Dolmuq Taksi
Qahgtrrma Ruhsatr, Ticari Tagrt Tahsis Belgesi, Taksi Dura[r izin Belgesi ve Ticari Taksi
Qahqtrrma Ruhsatr ile Ticari Tagrt Qekme ve Takma Belgesi onayl (UKOME $ube Mtidtirii
tarafindan imzalanacaktrr. ),
q) Gegig Yolu izin Belgesi verilen tesis ve iqletmelerin vaziyet plam onayr (UKOME
$ube Mtidtirti tarafindan imzalanacaktrr.),
t) Toplu taqrma, dolmug taksi, ticari taksi, servis araglan ve arag uygunluk formlan ile
ilgili kamu kurum ve kuruluglanna yazian yaziar (UKOME $ube Mtidtirii tarafindan
imzalanacaklq.),

u) Ucretsiz veya indirimli seyahat hakkrrun kullandrrrlmulmasr ile

Kaymakamhklara yazlan idari para cezast

ilgili

teklif yazrlan, (Kara Ulaqrm $ube Miidiirti

tarafindan imzalanacaktrr.)

ti) Biliqim Talep Formu, Ip G<iremez Raporu, Alt Yapr CBS Veri Kontrol

Raporu,

GSM Baz istasyonu Tespit Komisyonu Raporu onayl, (Bilgi iqlem Dairesi Baqkanh[rna ba[h
ilgili Miidiir tarafindan imzalanacaktrr.),
v) Alt yapr tesisi agrm ruhsatlarr ile ilgili iq ve iqlemlere ait yaziar (Aykome $ube
Mtidtirt tarafindan rmzalanacak),
y) igyeri denetim raporlan, laborafuar analiz raporlarr, ruhsat tespit raporlan ve
tutanaklar,

z) Tapu tahsislerinin iptal talep yazlan ile Tapu ve Trafik miidiirliiklerine yazrlacak
ferapyazrlan,
aa) Belediyemiz kaytlannda igli olanlara verilen isim Denklik Belgesi onayr,
bb) Gergek ve ttizel kiqilerce talep edilen ulusal adres veri tabanrndaki adres bilgisine
dair Adres Tespit Tutanafir (Harita $ube Mtidtirti tarafindan imzalanacaktrr.),
cc) il igi taqrt gorevlendirme onayr.
gg) Kurum drgrndan gelen ve Qoztim Masasr kaydrna giren giinliik ewakrn iist
makamlara veya ilgili birimlere (tevzi) havale onayr, (Yazr iqleri $ube Miidiirti tarafindan
imzalanacaktrr.)

nOnoUNcU nolUtvt
Qegitli ve Son Hiikiimler
Yiirtirliikten kaldrrrlan mevzuat ve atrflar
Madde 14- 21.12.2011 tarihli ve 2011/08 sayrh Kocaeli Btiytikgehir Belediye
BagkanL[r imza Yetkileri Yonergesi yiirtrliikten kaldrrrlmrgtrr.

Yiiriirliik
Madde 15- Bu Yonerge onay tarihinde ytiriirltifie girer.

Yiiriitme
Madde 16- Bu Yonerge hiikiimlerini Kocaeli Biiyi.ikqehir Belediye Bagkanr ytiriittir.
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