
 

C- VALİ’NİN OLURUNA BAĞLI İŞLEMLER VE KARARLAR :  

 

Madde 20- Mevzuatta bizzat Vali tarafından verilmesi hükme bağlanmış idari nitelikli 

para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi olurları, 

 

B- VALİ YARDIMCILARININ OLUR VERECEĞİ İŞLEMLER VE KARARLAR : 

          (Görev bölümüne göre ilgili Vali Yardımcısı tarafından) 

 

   Madde 1- Vali’nin oluru dışında bırakılan tüm işlem ve kararların görev bölümüne göre 

yapılması, 

Madde 2- Vali tarafından imzalanacak atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme 

ve  her çeşit yazılı teklif ve olurlarda Birim Amirleri veya İl Müdürlerinin tekliflerini 

müteakiben, “Uygun Görüşle Arz ederim” ifadesinin imzalanmasından sonra Vali’nin 

imzasına sunulması, 

 

       Madde 3- Mülki İdare Amirleri ve Birim Amirleri dışında kalan diğer tüm personelin 

İl dışı geçici görev ve taşıt görevlendirme olurları, 

Madde 4- Görev bölümü esaslarına göre izinleri Vali tarafından verilecekler dışında 

kalan Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürü düzeyindeki personelin her türlü izin ve vekalet 

onayları, 

Madde 5- Bakanlıklara sunulacak yatırım teklifleri, teklifler, görüşler ile birim 

amirlerinin veya ilgili Vali Yardımcılarının önemli gördüğü konularla ilgili yazılar, 

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, T.B.M.M. Başkanlığı, 

Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığına gönderilecek yazıların paraflanmasından sonra 

Vali’nin imzasına sunulması, 

Madde 6- Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Birim Amirleri, Valilik Müdürleri, 

İçişleri Müdürleri ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürleri dışında kalan diğer personelin 

emekliliklerine ilişkin olur ve yazılar, 

Madde 7- Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Birim Amirleri, Valilik Müdürleri,  

İçişleri Müdürleri ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlerinin kademe terfileri ile bunların 

dışında kalan diğer personelin kadro değişikliği, kademe ve derece terfilerine ilişkin olur ve 

yazılar, 

Madde 8- Ataması Valiliğe ait Valilik Müdürleri, Kaymakamlık Yazı İşleri 

Müdürleri ile İçişleri Müdürlükleri personeli kademe terfilerine ilişkin olur ve yazılar, 

Madde 9- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünce hazırlanan ilaç satış 

yerlerine ait ruhsat olurları, 

Madde 10- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri 

gereğince, Hükümet Komiseri tayinleri ile ilgili olurlar, 

Madde 11- 6136 Sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliği olan “Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince, can güvenliğinden verilecek 

Silah Taşıma Ruhsatları hariç diğer tüm Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatlarına ilişkin 

olurlar, 

Madde 12- 6136 Sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliği olan “Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince onaylama yetkisi dâhilindeki 

ruhsatların iptaline ilişkin olurlar, 

Madde 13- Bulundurma ruhsatlı silahların yol nakil onay ve belgelerinin 

imzalanması, 



Madde 14- “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve 

Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, 

Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” gereğince, patlayıcı madde 

ateşleyici yeterlilik onayları ile patlayıcı madde güvenlikçi olurları ve patlayıcı madde satın 

alma ve kullanma izin olurları ile patlayıcı madde satın alma, kullanma ve satış izin olurları,    

Madde 15- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamındaki iş ve 

işlemler, kararlar ve onaylar,  

Madde 16- Yabancı uyruklu şahısların yurt dışı edilmelerine ilişkin onaylar, 

Madde 17- Oyun ve temsil verilmesi vb. gösteriler veya çeşitli eğlence amaçlı toplantı 

vb. sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili olurlar (Önemli olanlar hakkında Makama 

bilgi verilecektir), 

Madde 18- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

kapsamında yoksul kişilere yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin olurlar, 

Madde 19- 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve Tüzüğü kapsamındaki 

tüm yazı ve plan olurları,  

Madde 20- Kamu konutlarını yasadışı işgal edenlere ilişkin ‘’Zorla Boşaltma’’ 

kararlarına ilişkin onaylar ve kamu konutları tahsis olurları, 

          Madde 21-Bakım belgeleri, Apostil tasdik şerhi, noterlikçe düzenlenen vekâletname 

onayları. 

                  Madde 22- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu  

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 7. maddesi 

gereğince düzenlenecek izin belgesi. 

               Madde  23- 1593 sayılı Kanun’a göre verilecek 2.ve 3.sınıf gayri sıhhi müessesesi 

ruhsatname ve açma onayları. 

                 Madde 24- Köy bütçelerinin onayı, aktarma ve ödenek konması onayı, 

                 Madde 25- İl Özel İdaresi dışındaki birimlerin kira sözleşmesi onayları. 

                 Madde 26- 2559 sayılı Kanunda tanzim edilen mekânların geçici süreyle faaliyetten 

men onayları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptali yönünde ilgili kurumlara yapılacak 

bildirim yazıları. 

                 

              Madde 27-Her türlü Belge, ruhsat ve sertifika onayları,  

 

 Madde 28- 5253 Sayılı Dernekler Kanuna göre Dernekler tarafından açılacak içkili ve 

içkisiz lokallerin izin onayları,  

 

 Madde 29- 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında merkez ilçedeki yardım 

toplama faaliyetlerine ilişkin onaylar,  

 

   Madde 30- İl Sağlık Müdürlüğündeki Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline ait il içinde 

yapılacak geçici görevlendirme onayları, diğer hizmet sınıflarındaki personelin ise bir aydan 

daha fazla süreli geçici görevlendirme onayları,  

 

    Madde 31- 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca 

oluşturulan Toprak Koruma Kurulu onayları, iş ve işlemleri ve Toprak Koruma Kurulu 

Başkanlığı, konu ile ilgili Kamu Yararı Kararı Onayları dahil, 

     Madde 32- 6136 sayılı kanuna göre verilen can güvenliği silah taşıma ruhsatlarına 

ilişkin teklifler, 



   Madde 33- Yukarıda sayılmayan veya belirlenmeyen konularda Vali’nin 

yokluğunda inisiyatif kullanmak, gerekli iş ve işlemlere ilişkin yazışmaları yürütmek, 

gerekecek olurları vermek ve Makama en kısa zamanda yapılan işlemlerle ilgili bilgi vermek, 

   Madde 34- Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Kullanma yerlerinin boşaltılması başlığı 

altında düzenlenen EK madde 2 hükmüne göre alınacak konut boşaltma işlemi onayları, 

  Madde 35- İl Emniyet Müdürlüğü’nün görevi kapsamında bulunan her türlü basın 

açıklamaları ve basın duyurularının kamuoyuna dağıtımın sağlanması onayları, 

  Madde 36- 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 26.maddesi gereğince derneklerin 

açacakları tesislerle ilgili onaylar ve dernek lokallerinin yaz ve kış açılış ve kapanış saatlerinin 

belirlenmesi,  

 Madde 37- Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk ve Tarihi 

Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 2.maddesinin 6.fıkrası gereğince 

bayramların dışında anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluş, kişi veya kişi topluluklarına 

verilecek izin onayları, 

Madde 38-Ataması Bakanlıklara, bağımsız Genel Müdürlüklere ait olup, ilimiz emrine 

verilen kamu görevlilerinin il içi görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin onaylar, 

           Madde 39- İlçelerde Mal Müdürünün vekâlet onayları.  

           Madde 40- 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre İşyeri açma ve çalışma 

izni verme yetkisi Bakanlıkta olan kurumların açılışı ile ilgili Bakanlığa uygun görüşle gönderme 

ile iş yeri açma ve çalışma izni verme yetkisi Valiliklerde olanlarda iş yeri açma ve çalışma izni 

          Madde 41- Mevzuatında Vali tarafından onaylanacağı açıkça belirtilen idari para cezaları 

dışındaki tüm idari para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin onaylar, 

 

 

 

 

         


