
  S.S. BAŞ-KENT ÖZLEM KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 

    İMZA SİRKÜLERİ YÖNERGESİ 

AMAÇ ve KAPSAM 

Madde 1: Bu Yönerge, S.S Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin iç ve dış işlemler kapsamında 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlik çalışan personeline imza yetkisi verilmesinde ve bu yetkinin sorumluluk 

çerçevesinde kullanılmasında gerekli olan usul ve esasları düzenler. 

SORUMLULUK: 

Madde 2: Bu Yönergede verilen yetkilerin kullanılmasında imza yetkisi verilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

çalışan her kademedeki personel yetkisi çerçevesinde sorumludur. Yetki devrinde, devreden sorumluluğu 

uhdesinde taşır ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

TANIMLAR 

Madde 3: Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda açıklanmıştır. 

a) BİRLİK: S.S Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğini, 

b) BAŞKAN: S.S. Baş-Kent Özlem Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanını, 

c) BAŞKAN YARDIMCISI: S.S Baş-Kent Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısını, 

d) ÜYE: S.S Baş-Kent Özlem Yapı kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesini, 

e) MUHASİP ÜYE: S.S. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Muhasip 

Üyesini, 

f) YETKİ: Birlik ve kişiler arası ilişkileri Hukuk Devleti ilkesine dayalı olarak kanunlar, tüzükler, 

yönetmelikler, yönergeler ve emirler doğrultusunda düzenleme, denetleme gücü ve aracıdır. Yetki, 

Makamı işgal eden şahsa değil Makama aittir. Şahız yalnız yetkiyi kullanmakla yükümlüdür. 

g) DIŞ İŞLEM: Birlik Merkezi dışında bulunan adli, idari ve mali tüm makam, merci ve kişilere muhatap 

olmak üzere Birlik tarafından tanzim edilen ve en az üç (3) yetkili tarafından imzalanmak zorunda 

olan her türlü resmi belge, yazı, çek, ödeme emri, fiş, cetvel, rapor ve benzeri işlemleri, 

h) İÇ İŞLEM: Birlik ile bağlı Kooperatifler ve birimleri arasında tanzim edilen ve en az iki yetkili 

tarafından imzalanan her türlü resmi yazı, belge, not, fiş, cetvel, rapor ve benzeri işlemleri, 

       I)     BİRİM: Yönetim Kurulu tarafından kurulan çalışma grubu ve kurulları, 

i) BİRİNCİ DERECE İMZA: Bu Yönergede belirtilen konularda Birliği birinci derecede temsil etme yetkisi 

verilen unvanlara ait imzayı,  

j) İKİNCİ DERCE İMZA: Bu Yönergede belirtilen konularda Birliği ikinci derecede temsil etme yetkisi 

verilen unvanlara ait imzayı, 

k) İMZA SİRKÜLERİ: Bu Yönergede imza yetkisi verilmiş olanların noterden tasdikli ve adı, soyadı, görev 

unvanı ile imzasını havi listeyi ifade eder. 

 

İMZA YETKİSİ ve YETKİ DEVRİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Madde 4: İmza yetkisi ve yetki devri aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır. 



a) İmza yetkisi, birinci ve ikinci derece olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci derece imza yetkileri Başkan, 

Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye ve Üyeler, ikinci derece imza yetkisi ise Birlik Müdürü, Muhasebe 

Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu ve Personel Sorumlusundan oluşur. 

b) Mahkeme ve İcra Dairelerine verilen Avukatlık Kanunu Hükümleri Gereğince Avukatlarca imzalanan 

layihalar hariç olmak üzere Birliğe yükümlülük getiren tüm dış işlemlerde en az üç (3) birinci 

derecede imza yetkilisinin imzası kullanılır. 

c)  Birliğin dışarıya göndereceği yazılar Başkan veya Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı veya bir Üye 

ve Muhasip üye olmak üzere en az üç (3) birinci derecede imza seviyesinde olacaktır. 

d) Birlikçe önemine göre dışarıdan gelen yazılara verilecek cevaplar, gelen yazıyı imzalayan Makamın 

seviyesi dikkat alınarak, eşit seviyedeki Makamlarca imzalanır. 

e) Birimlerin kendi aralarında yapılan yazışmalar en az biri birinci derecede imza yetkilisi olmak üzere 

iki imza ile olacaktır. 

İmza yetkisi verilenlerin bulunmaları halinde yerlerine vekalet edecek yetkililer Yönetim Kurulu 

kararı ile belirlenir. 

ÖNEMLİ İŞLERE AİT İMZA 

Madde 5: Mahkemeler ve İcra Daireleri nezdinde Avukatlarca, Birlikçe verilen vekaletnameye istinaden 

imzalanan layihalar hariç olmak üzere, Birliği temsil ve ilzam edecek önemli işlerle ilgili her türlü evrak, 

belge, ödeme, sözleşme ve mektuplar birinci derecede imza yetkisine sahip en az üç (3) kişi tarafından 

müştereken imzalanır. 

GÜNLÜK İŞLERE AİT İMZA 

Madde 6: Birliğin; her bir alım, bakım onarım ya da yaptırma tutarı Beş bin (5.000) Türk Lirasını geçmeyen 

satın lama işleri ile muhasebe, personel ve diğer işlemleri, ilgili birimden bir yetkili birinci dereceden olmak 

üzere en az iki (2) yetkili, tutarı (5.000) Türk Lirası ile Yüz bin (100.000.-) Türk Lirası arasında olan işler ise 

birinci derecede imza yetkisine sahip en az üç 83) kişi tarafından imzalanır. 

SÖZLEŞME ve PROTOKOLLERE AİT İMZA 

Madde 7: Sözleşme ve protokol bedeli Yüz bin (100.000.-) Türk Lirasına kadar olanlar birinci derecede imza 

yetkisine sahip en az üç (3) kişi, Yüz bin (100.000.-) Türk Lirasının üzerinde olanlar birinci derecede imza 

yetkisine sahip en az beş (5) kişi tarafından müştereken imzalanır. 

İMZANIN ATILMA ŞEKLİ 

Madde 8: Birinci derece imzalar sağ tarafa, ikinci derece imzalar sol tarafa atılacaktır. İmzaların tamamının 

birinci derece olması halinde memuriyet unvanı üstün olan, bu durumunda eşitliği halinde kıdemli olan 

imzasını sağ tarafa atar. İmzaların sirkülerde yayınlanan örneğe uygun olması şarttır. İmza bloğu, sağa 

yanaşık ve üstten aşağıya doğru sıra ile imza, adı-soyadı ve görev unvanı şeklinde düzenlenir. 

İMZALARIN TESCİLİ ve İLANI 

Madde 9: Yönetim kurulunca imza yetkisi verilenlere ait sirküler Birlik tarafından Notere tasdik ettirilerek 

ilgililere duyurulur. 

İMZA YETKİ LİMİTLERİ 



Madde 10: İmza yetki limitleri Yönetim Kurulunca belirlenir. 

İMZANIN İPTALİ 

Madde 11: İmza yetkisinin kaldırılması halinde Birlik tarafından usulüne uygun olarak gereken değişiklikler 

yapılır ve evvelce imza sirküleri gönderilmiş yerlere aynı usulle duyurulur. 

DİĞER HUSUSLAR 

Madde 12: Bu yönergede belirtilen rakamlar KDV hariç olarak değerlendirilir. 

Madde 13: İlgililer imzalarını kullanmadan önce 6.Madde de belirtilen ’’günlük işlere ’’ ait 5.000.-TL ‘nin 

altında olan işler hariç olmak üzere, tüm işlerle ilgili Yönetim Kurulu Kararlarının mevcudiyetini aramakla 

yükümlüdürler.  

YÜRÜRLÜK 

Madde 14: Bu yönerge hükümleri Yönetim Kurulunun onayını müteakip yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 15: Bu Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

  

 

 


