




















Divarhakır Valiliği İmza Yetkileri Yöııergesi 

14. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8.maddesine göre atama ve yer değiştirme onayları,

15. İl Emniyet Müdürlüğü personelinin il içi atama, yer değiştirme ve görev değişikliği onayları ile

İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan emniyet-asayiş işlerinde görevlendirilecek subay, astsubay, 

 uzman jandarma ve uzman erbaşların istihdam yerlerinin belirlenmesi ve il içi yer değişikliği 

onayları, 

16. Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına ait araçların operasyonel ve istihbarat 

amaçlı il dışı görevlendirme onayları, 

17. Birim Amirleri ve Valilik Birim Müdürleri görevden çekilme, çekilmiş sayılmasına ilişkin 

onaylar, 

18 . Mesai saatlerinin tespitine ilişkin onaylar, kadro ve ödenek tahsis talebine ilişkin yazılar, 

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122.maddesi gereğince personele verilecek başarı ve 

üstün başarı belgesi verilmesine, personelin maaş taltifi ile ödüllendirilmesi için Bakanlığa 

gönderilen teklif yazıları, 

20. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi kapsamında verilecek kamu yararı kararına 

ilişkin onaylar, 

21. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca birden fazla ili kapsamına alan 

yardım toplama izin belgeleri, 

22. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 15, 18 ve 19. maddeleri ile ilgili 

işlemler, 

23. Şifreli, Kişiye Özel, Çok Gizli işaretli yazılar, önem arz eden yazılar ve Vali adına gelen 

yazılara verilecek cevaplar, 

24. 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin (b) fıkrasına göre Valiliğimize atanan sözleşmeli personelin 

sözleşme onayları, 

25. Dernekler Yönetmeliğinin 5 l. Maddesine göre kamu yararına çalışan derneklerden sayılmasına 

ilişkin olarak verilecek Valilik görüşlerinin imzalanması, 

26. Vali Yardımcıları tarafından önemli görülen ve makamca takdir edilen yazı ve onaylar.
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Divarbakır Valiliği İmza Yetkileri Yöııergesi 

1 O. İlçe personelinin, aksi kurumların hazırladığı izin yönergesinde belirtilmedikçe yıllık, mazeret, 

aylıksız, yaz tatili ve sömestr tatili iznini yurt dışında geçirme onayları, 

11. 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına Yönelik 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 7. 8 (a-1) ve 

55. Maddeler hariç, 4. 9 ve 1 O. maddeleri uyarınca verilecek silah ruhsatları,

12. 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/ 1779 karar sayılı Yönetmeliğin; 
a) 4. maddesindeki "Bulundunna ruhsatlı silahların" atış poligonu dahil, zorunlu hallerde bir yerden

başka bir yere nakil belgesinin imzalanması,

b) 22. maddesinde belirtilen Silah Satın Alma Yetki Belgesinin imzalanması,

c) 24. maddesinde belirtilen Mermi Satın Alma Belgesinin imzalanması,

13. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında kullanılacak araçların izin onayları,

14. Hizmet-içi eğitim programı onayları,

15. Güvenlik Korucuları Kimlik Kartı'nın imzalanması,

16. Kaçak eğitim kurumların kapatılması ve mühürlenmesi iş ve işlemleri.

D - HUKUK MÜŞAVİRLERİNİN İMZALA Y ACAGI YAZILAR VE ONAYLAR: 

l. Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere münhasıran Hukuk Müşaviri tarafından imzalanması

gereken işlem ve konular,

2. İl Valisi tarafından havale edilerek mütalaa ve görüş istenen yazılar,

3. Kanunlar veya Valilik Onayı ile verilmiş kurul üyelikleri,

4. Vali tarafından görevlendirildiğinde İdari Yargıda idareyi temsil etmek ve savunmada bulunmak.

E - KAYMAKAM ADAYLARININ İMZALA Y ACAGI YAZILAR: 

l. Herhangi bir kayıt düşmemek şartıyla dilekçe kabulü ve ilgili birime havale edilmesi,

2. Diğer İl ve İlçelerden gelen gizlilik vasfı taşımayan ve Vali Yardımcısı'nın havalesini

gerektirmeyen yazılar.

F - VALİLİK BİRİM MÜDÜRLERİNİN İMZALA Y ACAGI YAZILAR: 

1. Hizmetin gereği olarak il içi her türlü sınav, toplantı, panel, seminer, konferans, sergi, yarışma ve

hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görev yapmak üzere, personelin görevlendirilmelerini onaylamak

ve buna ilişkin her türlü yazıyı imzalamak,

2. Personelin yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin, refakat ve diğer kanuni izinlerinin (Evlenme,

doğum, ölüm vb.) onayı,
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