
T.C.
BURSA sUyUr$suin nurooivr nagxaNr-rGr

iwzr yprxilBni y0xpncpsi

Madde I - Bu ycinergenin amacr; Bursa Btiytikgehir Belediye Bagkanh[rnda, imzaya yetkili

makamlan belirlemek, verilen yetkileri belli ilkelere baglamak, yetki devri yoluyla alt

kademelere yetki tanryarak, tist makamlann <inemli konularda daha etkin kararlar almasrnr

kolaylagtrrmak iqin kendilerine zaman kazandrrmak, hizmetlerde siirat ve verimliligi

arttrrmaktrr.

Madde 2 - Bu y<inerge; yoneticilerin kendi adlanna ve bagkan adrna imzalayacaklan yazr ve

onaylar ile belediye birimleri arasl ve belediye drqr yaprlan yazrgmalarr kapsar.

Madde3 - Buy6nerge;5216 sayrh BiiytikqehirBelediyesi Kanununun 18. maddesi ile 5393

sayrlr Belediye Kanununun 42. maddesi ve 5018 sayrh Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol

Kanunu, 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu ve ilgili di[er mevzuat hiikiimleri do[rultusunda

hazrrlanmrqtrr.

Madde 4 - Bu ydnergede gegen;

Yiinerge : Bursa Btiyiikqehir Belediye Bagkanh[r imza Yetkileri Ycinergesini,

Bagkanhk : Bursa Btiyiikgehir Belediye Bagkanh[rnr,

Bagkan : Bursa Btiyiikqehir Belediye Baqkanrnr,

Belediye : Bursa Btyiikqehir Belediyesini,

Genel Sekreter: Bursa Btiyiikgehir Belediyesi Genel Sekreterini.

Genel Sekreter Yardrmcnr: Gcirev boliim[nde ilgili birimin ba[h oldu[u Bursa Bi.iytikqehir

Belediyesi Genel Sekreter Yardrmcrsrnr.

Teftiq Kurulu Bagkanr: Bursa Biiyi.ikEehir Belediyesi Teftiq Kurulu Bagkanrnr.
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l.Hukuk Miiqaviri: Bursa Btiyiikqehir Belediyesi I. Hukuk Mtiqavirini,

ig Denetim Birim Bagkanh[r: Bursa Biiyiikpehir Belediyesi ig Denetim Birim Baqkanrnr.

Daire Bapkanr: Bursa Btiyiikgehir Belediye Bagkanh[r btinyesindeki gcirev boliimiinde ilgili

birimin bafih oldu[u Bursa Btiyiikgehir Belediyesi Daire Bagkanrnr.

$ube Miidiirt: Bursa Btiytikqehir Belediye Baqkanhfir btinyesindeki Bursa Btiyi.ikgehir

Belediyesi $ube Mtidiininti, ifade eder.

Madde 5 - Bu yiinergeye giire;

1. Bagkan.

2. Genel Sekreter.

3. Genel Sekreter Yardrmcrlan,

4. Teftiq Kurulu Bagkanr,

5. I. Hukuk M0qaviri,

6. ig Denetim Birimi Baqkanr,

7. Daire Bagkanlan,

8. $ube M0diirleri imzaya yetkilidir.

Madde 6 - Bu yiinergeye giire;

1. Yetkilerin, sorumlulukla dengeli, eksiksiz ve do[ru kullanrlmasr esastrr.

2. Kendisine yetki devredilen, bu yetkiyi Bagkanrn onayl ahnmadrkga devredemez.

3. Biittin yazrqmalar "Resmi Yazrgmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkrndaki

Y<jnetmelik" ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yaprlrr.

4. Kendisine yetki devredilen her y6netici, imzaladrgr yanlarda ve belgelerde, iist

ycineticilerin ve ilgili birimlerin bilmesi gerekenleri takdir ederek zamanrnda bilgi

vermekle yiikiimliidi.ir.

5. Bu y<inerge ile verilen yetkilerin kullanrlmasmdan ve Yrinergeye g<ire hareket edildi[ini

kontrolden . imza yetkilileri sorumludur.

6. imza yetkilileri. birimlerinden qrkan tiim yaziarla ilgili. her tiirlii ig ve eylemlerden.

y az/,arn i gerifinden sorumludur.

7. Yaziarm fiziki ortamdahaznlanmasr gerektifinde ekleri ile birlikte imzaya sunulur.

Birden t-azla sayfah yanlarda imza agrlmayan her sayf'a parafe edilir.
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8. Gizli yaztqmalar sadece ilgili kiginin bilmesi gerektifi kadarryla agrklanrr. Her kademe,

sorumlulufu derecesinde, bilmek durumunda oldu[u konular iizerinde aydrnlatrlrr. Bu

amaqla her yonetici imzaladrfir yzt ve belgelerde, tistii ydneticilerin bilmesi gerekenleri

takdir ederek, zamanrnda bilgi vermekle ytikiimltidiir.

9. Ycinergede htikiim bulunmayan ve tereddtit edilen hususlar ile sonradan ortaya grkan

durumlarda Baqkanrn gdriiqtine gdre hareket edilir.

BA$KAN

Madde 7 - Bagkanrnbizzat kullanacafir imza yetkileri;

1. Kanun, ydnetmelik ve ycinergelerde do[rudan Bagkana brrakrlan konular kapsamrndaki

yaziar,

2. idare adrna yayrmlanacak, mahiyeti itibariyle Bagkanrn imzalamasr gereken genelge,

y<inerge vb. yazrlar,

3. Cumhurbagkanhgr ve ba[h birimleri, Tiirkiye Briyiik Millet Meclisi, Bakanhklar, Genel

Kurmay Bagkanhlr, Milli Gtivenlik Kurulu Genel Sekreterlipi, igigleri Bakanh[r

Miilkiye Teftig Kurulu Baqkanhlr, Sayrqtay Bagkanh[r ve Kamu Denetgili$ Kurumu

ile yaprlan yazrgmalar,

4. Bizzat Vali imzasr ile gelen yazrlaraverilen cevap yaz:Iran ve som dnergeleri,

5. Uluslararasr kuruluglann Bagkan ve Genel Sekreterleri ile yaprlan yazrqmalar,

6. BizzatBtiytikgehir ve il Belediye Bagkanr imzasr ile gelen yaziardanmahiyeti itibariyle

Bagkanrn imzalamasl uygun grirtilen yaztlar,

7. Baqkanhk adtna gcirtinttilti ve yazir basrna yaprlacak yazir agrklamalar,

8. Meclis ve Enctmen Giindemi ile Meclise ve Enciimene havale edilecek ya^ ve

onaylar,

9. UKOME kararlanrun onaylanmasr,

10. Miidtir ve iistti tinvanlt kadrolann; atama, vekalet onayl, yer de[igiklifii, kurum drgr

gegici stireli g<irevlendirme ile e[itim amagh gdrevlendirme onaylan,

ll. Personel ahmlanna/atamalanna iliqkin onay yazrlan ile istifa, nakil iqin muvafakat ve

i9 akdi feshi onaylan,

12. Gcirevden uzaklaEttrma, gdreve iade onaylan ve disiplin sorugturma onaylan,

13. Biiyiikqehir Belediyesi TeEkilat gemasr onayr.



14. Sdzlegmeli personelin sozlegmelerinin yenilenmesi, do[um ve askerlik vb. durumlarda

sd,zlegmelerinin askrya altnmast. iq sonu tazminatlanrun ddenmesi ve yeniden gcireve

baglatrlmalan ile ilgili onaylar,

15. Bagkanh[a do[rudan ba[h Genel Sekreter ve diger birim ydneticilerinin izin onaylan,

16. Yurt drgr ttim g<irevlendirme onaylan,

17. Biiyiikgehir Belediye Meclisi Uyeleri, Enctimen Uyeleri ve Bagkan Danrqmanlanrun

idare adrna gegici bir g<irevle memuriyet mahalli drgrndaki yerlere (yurt igi ve yurt drgr)

yaprlan gcirevlendirme onaylan,

18. ihale <in onaylan ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanununa grire yaprlan ihale onaylan,

19. imar planlannrn onaylan ile plan tadili onaylan,

20. Stratejik plan, performans programr, biitge ga[nsr ve yrlhk faaliyet raporlan ile ilgili

onaylar,

21. Biiytikqehir belediye teqkilatr ve ba[h kuruluglanyla biiytikgehir belediye bagkanh[rnrn

ydnetimi ve denetimi alhndaki kigi ve birimlerin faaliyetleri ile ilgili her tiirlti iq ve

iglemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiq onaylan,

22. 5216 sayrh Btiytikqehir Belediyesi Kanunu'nun I 1. maddesi uyannca ilge

belediyelerinin imar uygulamalanna iligkin aragtrrma ve inceleme onaylan,

23.Ig Denetim Birim Bagkanh[r tarafindan hazrrlanan denetim planr, program onayl,

egitim olurlan ve ig Denetim Koordinasyon Kuruluna yazrlanyazrlar,

24. Protokollerin kabul ve iptal onaylan,

25. idare biitgesinden tidenen temsil, afirrlama ve triren harcamalanna ait izne iligkin

onaylar,

26.Idare adtna tapu dairelerinde ytirtittilen iglemlerle ilgili olarak "Vekdlet Yetkisi" veya

idarenin ortak bulundu[u girket ve organize sanayi brilgesi (ydnetim kurulu baqkan veya

tiyesi oldu[u kurum veya kurullar) genel kurul, y<inetim kurulu ve miitegebbis heyeti

toplantrlannda "temsil yetkisi" veren onaylar,

27. Belediye aleyhine sonuglanan davalann istinaf/temyizve itiraz yoluna bagvurulmamasl

onaylan.

28. Mahkemelerde dava agma ve agrlmrq olan davalardan feragat lvazgegme onaylan.
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Madde 8 - Genel Sekreterin imzalayacapr yazilar ve onaylar;

1. Bagkan tarafindan imzalanmasr gerekmekle birlikte. Baqkanrn makamrnda bulunmadr[r

zamanlarda dzellik ve ivedilifii sebebiyle gecikmesinde sakrnca bulunan yazrlar,

2. Bakanhklar ile yaprlan yazrgmalardabizzat Bagkan tarafindan imzalanmasr gerekmeyen

yazilar,

3. Valilik ile yaprlan yazrgmalarda bizzat Baqkan tarafrndan imzalanmasr gerekmeyen

yaziar,

4. Baqkanrnimzalayacaklan drgrnda kalan. bir direktifi, dneriyi ve gdriig tespitini gerektiren

genelge ve yazrlar,

5. Bagkan tarafindan verilen yetki devri gergevesinde bagkanhk ettifi komisyon kararlan,

6. Bagkanhk etmesi halinde UKOME ve AYKOME kararlan ,

7. Baqkanrn kattlamadrpr toplantrlarda Enctimen Bagkanr srfatryla Enci.imen kararlannrn

imzalanmasr,

8. Birimlerin Meclis ve Enci.imende g<iriiqiilmesi gereken konulanyla ilgili yazrlannrn

uygun gortiq onaylan,

9. Biiytikgehir Belediye Bagkanrrun bulunamadr[r hallerde Btiyiikgehir Belediye

Enctimeninde g<iriigiilecek konulann Enciimene havale onaylan,

10.4734 sayrh Kanun kapsamr haricinde kurulacak olan komisyon onaylan,

11. Mtidiir astt tiim personelin; daire bagkanhklan arasl yer de[igikli$, kurum igi, kurum drgr

gegici stireli gdrevlendirme ile efiitim amagh grirevlendirme onaylan,

12. Memur ve iqgi personelin emekliye aynlmasr ile ilgili onaylar,

13. Memur ve igqi disiplin kuruluna kurumdan katrlacak baqkan ve tiyelerin gorevlendirme

onaylan,

14. Genel Sekreter Yardrmcrlan ve daire bagkanlannrn izin onaylan,

15. Uluslararasr kuruluqlara yazian yanlardan mahiyeti itibariyle Bagkanrn imzalamasrna

gerek grirtilmeye n y aziar,

16. Btiyiikelgilik, Bagkonsolosluk ve Konsolosluklarla yaprlacak her ttirlti yazrgmalar.

17. Btiyiikqehir Belediyesi ile llqe Belediyeleri koordinasyonundan grkan kararlann onaylarr
ve izleme sonuqlannr n y az:lran.
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18. l.Hukuk Miiqavirligi, Teftiq Kurulu Bagkanh[r ve ig Denetim Birim Bagkanh[rn ayazian

g<jri[ yaziarr

19. Valilife gdnderilen ihale yasa[r ile ilgili yazrlar,

20. Kiqisel ve kurumsal verilerin korunmasma iligkin kurum, kigi veya kuruluglar tarafindan

bilgi istenmesi durumu nda y azilan yazrlar,

21. Genel Sekreterli[e baflr personelin izin onaylan,

22.2547 sayrh Ytiksekti$retim Kanunu hiiki.imlerine grire ve di[er kurumlardan

Baqkanhfirmrz btinyesinde g<irev alacak personelin grirevlendirme talepleri ve gorev

yapan personelin gorev stirelerinin uzatrlmasrna iliqkin yazt ye onaylar,

23. Meclis Karan gerektirmeyen Ulusal ve Uluslararasr Hibe Programlanna yaprlan proje

baqvurulanna iliqkin y aziar,

24.237 sayrh Taqrt Kanunu htktimlerine gdre ekonomik dmriinti tamamlamrg taqrtlann,

hurdaya aylrrna, tasfiye iglemleri ve bunlann kamu kurum ve kuruluglanna satrq ve

bedelsiz devir iglemleri ile bu tagrtlann 2886 sayrh Kanun hrikrimlerince piyasaya satrg

i glemleri kapsamrnd a imzalanacak y azr, onay ve bel geler,

25. TOKI (Toplu Konut idaresi Baqkanh[r) ile Afet ve Acil Durum Y<inetimi Baqkanhlrna

yazianyazrlar,

26. Devlet Argivleri Bagkanh[rna yazian argiv malzemesi devir yazrlan ile evrak imha

listelerinin nihai imha karar onaylan,

27. Personel Devam Kontrol Sisteminden (PDKS) muaf tutulacak personel onaylan.

Madde 9- Genel Sekreter Yardrmcilarmrn imzalayaca[r yazrlar ve onaylarl

(Giirev btiliimiine giire ilgili Genel Sekreter Yardrmcrsr tarafindan)

l. Genel Sekreter tarafindan imzalanmasr gerekmeyen yan ve onaylar ile Genel Sekreter

tarafindan imzalanrnast gerekmekle birlikte, makamrnda bulunmadr[r zamanlarda

rizellik ve ivedili$ sebebiyle gecikmesinde sakrnca bulunan yazrlar,

2. Bagkan ve Genel Sekreterin imzasrnr gerektirmeyen ve genel hizmet akrgryla ilgili
yaprlan drg yazrgmalar,

3. iqyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanntn "Belediye Bagkanr Adrna" onaylanmasr, (Bag1

bulundu[u Genel Sekreter Yardrmcrsr tarafindan imzalanacaktrr.)

4. Kalite Ytinetim Sistemi kapsamrndaki dokiimanlann yiirtirliik onayr. (Kalite y<jnetim

Temsilcisi olan Genel Sekreter yardrmcrsr tarafindan yaprlacaktrr. )

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI



5. it Ntifus ve Vatandaghk Mtidtirliigrine yazian pasaport yazrlannrn onaylanmasr, (insan

Kaynaklan ve E[itim Dairesi Bagkanhfirnrn ba[h bulundu[u Genel Sekreter Yardrmcrsr

tarafindan yaprlacaktrr.)

6. 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nun "Mazeret izni" baqhkh 104. maddesinin (C)

ftkrasr gere[ince; personelin mazeret izin onaylan, (insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi

Bagkanhfirnrn ba[h bulundu[u Genel Sekreter Yardrmcrsr tarafindan yaprlacaktrr.)

7. 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun "Aylrksrz izin" baqhkh 108. maddesinin (A),

(D) ve (E) frkralan gerefiince; personelin ayhksrz izin onaylan. (insan Kaynaklan ve

Efiitim Dairesi Baqkanh$rnrn bafih bulundufiu Genel Sekreter Yardrmcrsr tarafindan

yaprlacaktrr.)

f. iqgilere, disiplin kurulunca verilen cezalarrnonaylanmasr, (insan Kaynaklan ve E[itim

Dairesi Bagkanh[rnrn balh bulundu[u Genel Sekreter Yardrmcrsr tarafindan

yaprlacaktrr.)

9. Genel Sekreter Yardrmcrh[rna bafih personelin izin onaylan,

10. Taqrt kullanabilecek kamu gcirevlilerinin tespitine iligkin onaylar,

ll. il drqr her tiirlti arag gdrevlendirme onaylan,

12. Daire bagkanhlr kapsamrnda yaprlan denetimler sonucunda miifettiqler tarafindan

tanzim edilen ve Teftiq Kurulu Bagkanhfirnca grinderilen cevaph raporlarda tenkit

edilen konulara iligkin cevaplar ile kurum ig denetgileri tarafindan hazrrlanan denetim,

inceleme raporlanna verilecek cevaplara iligkin y azrlar,

13. Birimlerin Meclis ve Enciimende gdrtigiilmesi gereken konulanyla ilgili yazilarrrun

uygun grjniq onaylan,

Madde 10 - Teftiq Kurulu Bagkanrnrn imzalayacagr yanlar ve onaylar;

l. 4483 sayrh Kanun hiiki.imlerine g<ire Valilik ve Bi.iytikgehir Belediyesi srnrrlarr

igerisinde bulunan ilge Kaymakamhklannrn muhakkik (miifettig, 6n incelemeci vb.

tabirleri dahil) istem yazrlarrna kargrhk yaprlan yazrgmalar ile bu mtilki amirler adrna

hareket eden muhakkikin 4483 sayrh Kanun htiktimlerine gdre her tiir yazrgmalan.

Tefti$ Kurulu Bagkanhgr gcirev alanrna difer giren konularda anrlan mi.ilki amirlerin

yanrslra gerekti[inde adli makamlarla. mahkemelerle yaprlacak yazrgmalar,

KURULU BA$KAIYI
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Denetim. inceleme ve soru$turma raporlannrn Btiyiikgehir Belediyesi biinyesindeki tiim

birimlere, baSh kuruluglar, itqe Belediyelerine gdnderilmesi ve sonuglannrn

izlenmesine iliqkin yazrgmalar,

lnceleme, ara$tlrma ve disiplin soruqturmasr yaprlmasrna iliqkin Baqkanhk Makamrndan

onay talep yazilan ile hakkrnda Teftig Kurulu Baqkanhfir tarafrndan sorugturma

yaprlmakta olan memur personelin gdrevden uzaklagtrrma ve gcireve iadesine iliqkin

teklif yazrlan,

4. 4734 ve 4735 sayilt Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil mevzuat kapsamrnda ihale

yetkilisi srfatryla ve 5018 sayrh Kanun gere[ince harcama yetkilisi srfatryla

imzalanacak y azr, onay ve belgeler,

Personelinin izin onaylarr,

Daire baqkanhklan igin belirlenen imza yetkilerinden Teftig Kurulu Bagkanhfirnrn

galrgma esaslan ile ilgili olanyazr ve onaylar,

Teftiq Kurulu Bagkanh[rntn sevk ve idaresiyle ilgili her tiirlti ya ve onaylar,

Madde ll - l. Hukuk Mligavirinin imzalayacafr yaziar ve onaylar;

1. l.Hukuk Miiqavirli[inin giirev alanrna giren konularda; Biiyiikgehir Belediye

Baqkanhlrnrn ydnetimi ve denetimi altrndaki kiqi ve birimler ile mahkemeler,

cumhuriyet savctltklan, icra miidiirliikleri, kamu kurum ve kuruluglan ve dzel hukuk

kiqileri ile yaprlacak y azrgmalar,

2. Belediyenin taraf oldufu dava ve icra dosyalan gere[ince; odenecek vekAlet ticreti,

yargrlama gideri, icra, haciz ve di[er giderler ile ilgili yazrlan, l. Hukuk Mtqavirlifii

btitgesinden <idenecek tahakkuk belgelerini ita amiri ve harcama yetkilisi srfatryla

imzalamak,

3. icra, haciz ve icra ve iflas Kanununun 89. maddesindeki haciz ihbamameleri ile ilgili
yazrgmalar,

4. Vergi Mahkemesi kararlannrn temyizi igin Valilikten muvafakat isteme yaztlal,

5. Avukathk vekdlet iicreti talep yanlan,

6. 4734 ve 4735 sayth Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil mevzuat kapsamrnda ihale

Yetkilisi srfbtryla ve 5018 sayrh Kanun gerefiince Harcama Yetkilisi srfatryla

imzalanacak yazr, onay ve belgeler,

7. Personelinin izin onaylan.

)

3.

5.

6.

7.

1. HUKUK



Daire bagkanhklan igin belirlenen imza yetkilerinden l. Hukuk Miigavirliginin gahgma

esaslan ile ilgili olanyazr ve onaylar,

l.Hukuk Mtigavirliginin sevk ve idaresi ile ilgili her ti.irli.i ya ve onaylar.

Madde 12 -Ig Denetim Birimi Bagkanrnrn imzalayaca$tyanlarve onaylar;

l. Gcirev konulanyla ilgili olarak Belediye birimleri ve difier kurum ve kuruluglarayazian

yazrlar,

2. 4734ve 4735 saytlt Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil mevzuat kapsamrnda ihale Yetkilisi

srfatryla ve 5018 sayrh Kanun geregince Harcama Yetkilisi srfatryla imzalanacakyazt,

onay ve belgeler,

3. Personelinin izin onaylan,

4. Daire baqkanhklan igin belirlenen imza yetkilerinden ig Denetim Birimi Bagkanhfrnrn

gahqma esaslan ile ilgili olanyazr ve onaylar,

5. ig Denetim Birimi Bagkanhprrun sevk ve idaresiyle ilgili her ttirlii ya^ ve onaylar,

Madde 13 - Daire Baqkanlarrnrn imzalayacafir ytzrlar ve onaylarl

1. Bagkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardrmcrsrnrn imzasrnl ve tasamrfunu

gerektirmeyen, yeni bir hak ve yiikiimliihik do[urrnayan, istatistik, tip form, bilgi

alma/bilgi verne niteligindeki tekni[e ve hesaba mtiteallik yazian"Belediye Bagkanr a."

ibaresiyle imzalar,

2. Bagkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardrmcrsrnrn imzasrnr gerektirmeyen. ilqe

Belediye Bagkanhklan, bafih kuruluglar, iqtirakler, di[er kamu kurum ve kuruluql an, ozel

hukuk kiqileri, Mahkemeler, Cumhuriyet Savcrhklan, icra Mtidtirltikleri, SGK, Vergi

Dairelerine; Teftiq Kurulu Bagkanh[r ve 1. Hukuk Mtiqavirliginin gdrev alaruna girmeyen

konular ile ilgili (bilgi ve belge isteme, ilan, haciz, imar uygulamalarr, ricret tarifesi vb.

igerikli) rutin yazrqmalan "Belediye Baqkanl a." ibaresiyle imzalar,

3. Kendisine ba[h birimlerin iq hizmet akrgr ve dtizenlemesine iliqkin yazrlar.

4. il Koordinasyon Kuruluna d6nem raporlannrn intikal yazian,

5. Avan Proje onayr, (ilgili daire bagkanr tarafrndan yaprlacaktrr.)

8.

9.

BA$KAr\"r

BA$KANLARI
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6. Bagkanhk Makamrna direkt ba[h birimler ile Daire Baqkanhklan arasrnda yaprlacak her

ttirlti yazrgmalar,

7. Bagkanh[rna ba[h $ube Mtidi.irltikleri/Birimler arasrnda ig koordinasyonu sa[layrcr

talimat yazrlan,

8. On rideme ve kredi onaylan, dairesindeki iqlerle ilgili temlik kabul onaylan,

9. 4734 ve 4735 saytlt Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil mevzuat kapsamrnda ihale yetkilisi

srfatryla ve 5018 sayrh Kanun gerefiince harcama yetkilisi srfatryla imzalanacak yazr,

onay ve belgeler,

10. 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu ve 4734 sayrh Kamu ihale Kanununa gore yaprlan

ihaleler ile ilgili di[er yazrgmalar.

11. 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu ve 4734 sayrh Kamu ihale Kanununa gdre yaprlan

ihalelerde kesin ihale karar tebli[i, (Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanrnca

imzalanacaktrr.)

12. Vatandaglar ile yaprlan yazrqmalar,

13. Evrak Ayrklama ve imha Komisyonu Teqkili onaylan,

14. Demirbaq terkini onaylan,

15. Do[rudan temin slnlnnl a$mayan sosyal, kiiltiirel etkinlik ve organizasyon iglemlerinin
onayl,

16. Do[rudan Temin yoluyla yaprlan altmlann Satrn Alma Talep Formlannrn onayl,

17. Gegici teminatlann iade yazrlan,

18. Dairesine ba[h gube miidiirleri ve personelin izin onaylan ile iqgi personelin ticretsiz

izin onaylan ve personelin mesai olurlan,

19. Dairesine ba[h gube miidiirti hariq, di$er personelin daire igindeki; yer de[igikli[i,

gegici gdrevlendirne ve giirev da[rhmrna iligkin onaylar ve yazrlar, (yaprlan

degiqikli[in personelin dzltik dosyasrna iqlenmesi igin insan Kaynaklan ve E[itim

Dairesi Baqkanh[rna g<inderilecektir. )

20. Memur ve sdzlegmeli personelin hastahk raporlannrn hastahk iznine gevrilmesi yazrlan,

(insan Kaynaklan ve Efitim Dairesi Bagkanrnca imzalanacaktrr.)

21. 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanununun "Ayhksrz izin" baqhkh 108. maddesinin (B)

ve (G) fikralarr gere[ince Ayhksrz izin onaylan, (insan Kaynaklan ve E[itim Dairesi

Baqkanrnca imzalanacaktrr. )

22. 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nun "Mazeret izni" baqhkh 104. maddesinin (E)

fikrasr gere[ince; personelin mazeret izin onaylan. (insan Kaynaklan ve Efiitim Dairesi

Baqkanrnca imzalanacaktrr. )
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23. 657 saylh Devlet Memurlan Kanununun "Hastahk ve Refakatlzni" baghkh 105.

maddesinin son ftkrast gereSince Refakat izni onaylan. (insan Kaynaklan ve Elitim

Dairesi Bagkanrnca imzalanacaktrr.)

24. Kadro derece de[iqikli$, derece ytikselmesi (kazanrlmrq hak ayhgr), intibak.

Derece/Kademe (emekli kesene[i esas ayh[r) onaylan, (insan Kaynaklan ve E[itim

Dairesi Bagkanrnca imzalanacaktrr.)

25. ig sdzlegmesi sona erenlerin tazminatlannrn ve <izltik haklannrn ridenmesine iligkin talep

yaztlanntn onaylanmast. (insan Kaynaklan ve Efitim Dairesi Baqkanrnca

imzalanacaktrr.)

26. iqgi personelin yevmiye artrg onaylan. linsan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baqkanrnca

imzalanacaktrr.)

27. Staj iglemleriyle llgili yan ve onaylan, (insan Kaynaklan ve E[itim Daire Baqkanrnca
imzalanacaktrr.)

28. UKOME ile ilgili her ttirlti yanlar ve UKOME Kurulunca uygun bulunan Gegig Yolu

On izin Belgesi - Gegig Yolu izin Belgesi, (Ulaqrm Dairesi Bagkarunca imzalanacaktrr.)

29. Tapuve Kadastro Bursa IV. Bcilge Miidiirliigi ile yaprlacak ttim yazrqmalar, (Emlak ve

istimlak Dairesi Bagkanr I Imar ve $ehircilik Dairesi Baqkanr tarafindan

imzalanacaktrr.)

30. Temlik onayr olan hususlarda ilgili miikellef ve kuruluqlarla yaprlacak yazrgmalar,

Bankalarla yaprlacak sdzlegme ve yazl$malar, (Mali Hizmetler Dairesi Baqkamnca

imzalanacaktrr.)

31. 6183 sayrh Kanun kapsamtnda dtizenlenecek cideme emri belgelerini, haciz iqlemlerine

dayanak oluqturmak iizere diizenlenen haciz varakalannr onaylamak ve taksitlendirme

talepli amme alacaklannrn tecil ve taksitlendirme iglemleri, (Mali Hizmetler Dairesi

Bagkanrnca imzalanacaktrr. )

32. Yrlhk ddnemsel bakrm planlarrmn onayl, (Destek Hizmetleri Dairesi Baqkanrnca

imzalanacaktrr.)

33. Yer Seqim Komisyonu Kararlan onayr, Yer Segim Belgesi, Gegiq Hakkr, GSM

Operatcirleri Tesis Yeri Kiralama Srizlegmelerinin onayr, (Bilgi iqlem Dairesi

Baqkanrnca imzalanacaktrr. )

34. Hafriyat Tagtma lzin Belgesi Onaylan, (Qevre Koruma ve Kontrol Dairesi

BagkanhIrn ca imzalanacaktrr. )

35. Btiytik olgekli yangrn ile dli.imlti yangrn. arama kurtarma ve difier itfaiye olaylal
raporlannrn onayl. 1 itfaiye Dairesi Bagkanrnca imzalanacaktrr.)
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36. Bursa Biiyi.ikgehir Belediye Baqkanhfr Uzlagma Komisyonuna iligkin yazrlar, (Mali

Hizmetler Dairesi Bagkanr tarafindan imzalanacaktrr. )

37. Baqkanh[rmrz tasamrfundaki yerlerde film ve foto[raf gekim izinleri, (Basrn Yayrn ve

Halkla iliEki ler Daire Bagkanr tarafrndan imzalanacaktrr. )

38. Baqkanhga do!rudan ba[h birimler drgrnda, daire bagkanh[rna bafih birimlerin

ycineticilerinin (;ube miidtirii ve Eef) gegici vekAlet durumlannda (izin, safihk izni vb.)

vekalet onaylan,

$UBE M

Madde 14: $ube Miidiirlerinin imzalayaca[r yaztlar ve onaylar;

1. 5018 Sayrh Kanun gere$ince gergekleqtirme grirevlisi srfatryla imzalanacakyaz1onay ve

belgeler,

2. Miidtirliik igi talimat ve bilgilendirme yazrlan,

3. Ba[h oldu[u daire bagkanh[r ycinetmeli[inde kendi miidiirltigi ile ilgili btitge b<iltimtin

hazrrlanmasr ve teklifi,

4. Daire Bagkanrnca yazir yetki ve gdrev tevdi edilen hususlara iligkin yan ve iglemler ile

dairesi iginde miidiirltikler arasl yazlar,

5. Hizmet akrgr ile ilgili kanun, tiiztik, ydnetmelik vb. mevzuat gerefii imzalayaca[r ve

yukarrda yazir olmayan diper yazlar.

0. il iqinde gdrevli personel igin arag grirevlendirme onaylan,

7. Personelin mesai olur teklifi ve mesai <jn olur onaylan ile puantaj cetvelleri,

8. Belediye Personeli tarafindan talep edilen grirev yeri/gahqma belgesi onaylan, (insan

Kaynaklan ve E[itim Dairesi Bagkanhfrna ba[h ilgili Mtidiirliik), Hizmet ahm

sdzlegmesi kapsamrnda (696 Sayrh KHK Harig) gahganlann grirev yeri/gahgma belgesi

onaylan, (Daire Bagkanhklannrn ilgili $ube Miidtirltisti)

9. Personel nakil ilmtihaberi ile ayhk hizmet prim belgelerinin hazrrlanmasr, (insan

Kaynaklan ve Efiitim Dairesi Baqkanhgrna ba[h ilgili miidiirltik.)

10. i99i iqe giriq ve grkrg bildirgeleri ile maag bordrosu tirne[i, (insan Kaynaklan ve Efiitim

Dairesi Baqkanh[rna bafih ilgili miidtirliik.)

11. Igyeri denetim raporlan. laboratuvar analizraporlan, ruhsat tespit raporlan ve tutanaklar,

12. Kurum iqi veya kurum drqrna gdnderilen yazr eklerinin; evrak suretleri paratr veya "aslr

gibidir" onayrnrn $ube Miidtirii veya gorevlendirece[i ilgili personel tarafindan

yaprlmasr.
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13. Amme alacaklanyla ilgili <ideme emirleri ile haciz varakalan ve iist yazrlarr,

14. igin mahiyetine gore hazrrlanacak 6,zel, idari ve teknik gartnameler ve buna benzer tip

qartnameler,

15. itfaiye mtidahale olaylan ile ilgili yangln formuna tanzim edilen tiim raporlar ile yangrn

6nlem hizmetlerine yonelik tiim itfaiye ve denetim raporlannr onaylama (imzalama),

(itfaiye $ube Miidiirii tarafindan yaprlacaktrr.) Aynca itfaiye miidahale olaylan ile ilgili
yangln formuna tanzim edilen basit dtizeyli itfaiye olayr raporlannrn onaylama

(imzalama) yetkisi btilge miidiirti, bdlge amiri veya vardiya amiri tarafindan

yaprlabilecektir.

16. Huzurevi sakinleri igin Hastane Sevkleri ve ilgili makamlara yazianyazrlar, (Huzurevi

$ube Miidiini tarafindan imzalanacaktrr. )

17. Kurumda staj yapmasl uygun gtiriilen stajyerlerin staj evraklanrun onaylanmasl,

(insan Kaynaklarr ve Efiitim Dairesi Baqkanhfrna ba[h ilgili mridtirltik)

18. Toplu Taqrma-Ticari Arag Giizergah izin Belgeleri, Devir Belgeleri, Arag Ruhsat

Yenileme Belgeleri Zabfia $ube Miidiirti (Trafik Denetleme) tarafindan imzalanacaktrr.

Madde 15:

l. Bu Ytinerge ile devredilen yetkiler, her agamada Belediye Baqkanrrun onayr ile

ahnabilir.

2. Bu Ytinerge ile verilen yetkileri kullananlar, kullandrklan yetkiler nedeniyle doSacak her

trirlti mali, idari ve cezai sorumlulu[u kabul etmig sayrlrr.

Madde 16:

Bu Ydnergenin Ytirtirhige girmesiyle daha rince yririirltikte olan, l7lo5/2019 tarih ve

40935987-010.04-E.86392 sayr ile yayrmlanan Imza Yetkileri Ydnergesi ytiriirltikten

kaldrnlmrgtrr.

geri
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Madde l7: Bu Yrinerge Bursa Bi.iyiikqehir Belediye Baqkanr tarafrndan onaylandrfr tarihte

ytirtirltife girer ve Btiyiik gehir Be lediye Bagkanrnca ytirtiti.ili.ir.

09.r r .2020
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