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T.C. 

GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI 

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

  

I – AMAÇ:  

 

Bu Yönergenin amacı, Gölova Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütmekte olan kamu 

kurum ve kuruluşlarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile ilgili diğer kanuni düzenlemelere 

göre; 

 

1. Gölova Kaymakamlığında ve Kaymakamlık yetkilerinin kullanıldığı diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarda “Kaymakam Adına” imzaya yetkili kılınan görevlileri belirlemek, 

 

2. Birimlerin iş ve işlemlerinin idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak düzenli, vatandaş odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını 

sağlamak; 

 

3. Kırtasiyeciliği azaltmak, şeffaflığı ve denetlenebilirliği temin etmek, 

 

4. Alt kademelere ve astlara yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, 

 

5. Üst düzey yöneticilere zaman kazandırmak; yöneticileri işlemin ayrıntısına inmekten 

kurtarmak; yöneticilerin çalışmalarını; hizmetlerin organizasyonu, planlanması, koordine 

edilmesi ve denetlenmesine yöneltmek, sorunların çözümünde yöneticilerin etkinliklerini 

arttırmak, 

 

6. Amir ve memurların Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket etmesini 

sağlamak, 

 

7. Vatandaşımıza kolaylık sağlamak, yönetime karşı saygınlığı ve güven duygusunu 

güçlendirmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. 

 

II – KAPSAM:  

 

Yönerge; ilgili mevzuat uyarınca kaymakamlık ve bağlı kurumlara ait işbölümü ile bu 

kuruluşların yapacakları yazışmalarda ve yürütecekleri işlemlerde Kaymakamlık adına imza 

yetkisi kullanma ilke, şekil ve şartlarını içerir. 

  

 

III - HUKUKİ DAYANAK:  
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Bu yönerge, 

 

1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,  

 

2. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

  

3. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,  

 

4. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,  

 

5. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,  

 

6. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 

  

7. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,  

 

8. Sivas Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi ve Görev Bölümü, 

 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

  

IV – TANIMLAR:  

 

Bu Yönergede yer alan;  

 

Yönerge, Gölova Kaymakamlığı İmza Yetkileri Yönergesini,  

 

Yetki, İmza yetkisini,  

 

Valilik, Sivas Valiliğini 

 

Kaymakamlık, Gölova Kaymakamlığını, 

 

Kaymakam, Gölova Kaymakamını,  

 

İlçe İdare Şube Başkanı, Bakanlıkların İlçe yönetimi içinde yer alan en üst görevlilerini,  

 

Birim Amirleri, İlçe İdare Şube Başkanları, Bakanlık, Müsteşarlık, Müstakil Genel 

Müdürlük ve Başkanlıkların İlçedeki en üst idare amirleri ile Kaymakamlık Müdürlerini,  

 

Kaymakamlık Birim Müdürleri, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü ile İlçe 

Dernekler Büro Şefini ifade eder. 

 

Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, köyler ve bunların oluşturdukları birlikleri,  

 

V - RESMİ YAZILARI İMZALAMAYA YETKİLİLER:  

 

1- Kaymakam, 

 

2- İlçe Yazı İşleri Müdürü 

 

3- Birim Amirleri, 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İLKELER VE YÖNTEMLER 

 

I- İLKELER: 

 

1. Kaymakam tarafından bu Yönerge ile devredilen yetkiler Kaymakamlık onayı olmadan 

daha alt kadrolara devredilemez. Kaymakamlık Makamının onayı ile bu yönergeye ekleme ve 

bu yönergeden çıkarma yapılabilir. Bu yönergeye ilave olarak yapılacak yetki devirleri ile bu 

yönerge ile devredilmiş yetkilerin kaldırılması, yönergede değişiklik yapılmak suretiyle 

yapılır. Yönerge ile yönergenin değişiklikleri, Kaymakamlık elektronik ağında 

(http://www.golova.gov.tr) yayımlanır. Ayrıca birimlere yazılı olarak gönderilmez.  

 

2. İmza yetkilerinin, sorumluluk anlayışı içerisinde, dengeli, zamanında, tam ve doğru olarak 

kullanılması esastır.  

 

3. İmza yetkisinin devrinde, Kaymakamın her konuda havale, imza ve onay yetkisi saklıdır.  

 

4. İlçe kuruluşları ile Valiliğe bağlı kuruluşlar arasındaki yazışmalar Kaymakamlık kanalı ile 

yapılır. Ancak, talep niteliği taşımayan veya Kaymakamın bilmesi gerekmeyen, hesap ve 

teknik hususlara, ayrıntıya ilişkin istatistikî bilgilere, bazı maddi olay ve durumların kaydına, 

tespitine, belirlenmesine, bildirilmesine veya aksettirilmesine ilişkin yazılar, Kaymakamlık 

kanalından geçirilmeden, ilçe kuruluşları ile Valiliğe bağlı kuruluşlar arasında yapılır. Birim 

Amirliklerince (Kaymakamlık Birim Müdürleri hariç), yazılan bu nitelikteki yazılar, Birim 

Amirlerince imzalanır ve bu nitelikteki yazıların imza bloğunda “Kaymakam a.” ifadesi 

kullanılır.  

 

5. İlçe kuruluşları ile farklı illere bağlı il genel idare kuruluşlarının il merkezlerindeki ve 

ilçelerindeki genel idare kuruluşları arasındaki yazışmalar Kaymakamlık ve kaymakamlık 

kanalı ile yapılır. Ancak, talep ve talimat niteliği taşımayan veya Kaymakamın bilmesi 

gerekmeyen, hesap ve teknik hususlara, ayrıntıya ilişkin istatistikî bilgilere, bazı maddi olay 

ve durumların kaydına, tespitine, belirlenmesine, bildirilmesine veya aksettirilmesine, bir 

işlem dosyasının tekemmül ettirilmesi için bilgi ve belge talebine ilişkin yazışmalar, 

Kaymakamlık kanalından geçirilmeden, doğrudan ilgili kuruluşlar arasında yapılır. Birim 

Amirliklerince (Kaymakamlık Birim Müdürleri hariç), farklı illere bağlı il genel idare 

kuruluşlarının il ve ilçe kuruluşlarına yazılan bu nitelikteki yazıların imza bloğunda 

“Kaymakam a.” ifadesi kullanılmaz.  

 

6. (Değişik:20.02.2017/133 sayılı Kaymakamlık Oluru) İlçe genel idare kuruluşlarının; ilçe 

merkezi ile farklı ilçelerdeki diğer kuruluşlar, bölge kuruluşları, mahalli idareler ve mahallî 

idare birlikleri arasındaki yazışmaların Kaymakamlık kanalı ile yapılması esastır. Ancak talep 

ve talimat niteliği taşımayan veya Kaymakamın bilmesi gerekmeyen, hesap ve teknik 

hususlara, ayrıntıya ilişkin istatistikî bilgilere, bazı maddi olay ve durumların kaydına, 

tespitine, belirlenmesine, bildirilmesine veya aksettirilmesine, bir işlem dosyasının tekemmül 

ettirilmesi için bilgi ve belge talebine ilişkin yazışmalar Kaymakamlık kanalından 

geçirilmeden doğrudan ilgili kuruluşlar arasında yapılır. Bu yazışmalar dâhilindeki yazıların 

imza bloğunda “Kaymakam a.” ifadesi kullanılmaz. 

 

a) (Mülga:20.02.2017/133 sayılı Kaymakamlık Oluru) 

 

7. Bütün yazışmalar “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik” ilkelerine uygun olarak yapılır.  
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8. Yazıların ait olduğu birimde hazırlanması, yazılması ve yayımlanması esastır. Ancak, acele 

veya gerekli görülen hallerde, başka birimlere ait yazılar, Kaymakamın emri ile İlçe Yazı 

İşleri Müdürlüğünce hazırlanabilir ve bir örneği bilgi için ilgili birimine gönderilir.  

 

9. Kaymakam adına imza yetkisi verilenler, bu yetkiyi sadece kendileri kullanabilirler. Ancak, 

imzaya yetkili olanların izin, hastalık, görev gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı 

hallerde, imzaya yetkili olanın vekili imza yetkisini kullanır. Daha sonra yapılan iş ve 

işlemlerle ilgili olarak vekil tarafından imza yetkilisine bilgi verilir.  

 

10. Gizlilik dereceli ve “Kişiye Özel” yazılar (açıkça yetki devri yapılanlar dışında) işin 

niteliğine göre Kaymakam tarafından imzalanır.  

 

11. Yazılar, varsa ekleri ile birlikte, incelemeyi gerektirenler ise evveliyatı ile birlikte imzaya 

sunulur.  

 

12. Birim âmirleri, birimlerinden çıkan tüm yazıların içeriğinden sorumludur. 

  

13. Onaylar, konunun yasal dayanakları yazı içeriğinde belirtilerek hazırlanır.  

 

14. Havale evrakında veya yazıda “Görüşelim” notunun bulunması halinde, ilgili görevliler en 

kısa zamanda gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek, notun sahibi olan yetkiliye gerekli 

açıklamayı yaparlar.  

 

15. Basında yer alan ihbar, şikayet ve dilekler herhangi bir emir Kaymakam’a sunulur. Basına 

verilecek cevabın içeriği ve şekli Kaymakam tarafından takdir edilir.  

 

16. Yürütülen bir hizmetin tanıtımı ve sunulan hizmetler konusunda vatandaşların 

bilgilendirilmesi amacıyla yapılacak yazılı açıklamalar, Kaymakamın uygun görüşü alındıktan 

sonra yazılı ve görsel basın organlarına gönderilir.  

 

17. Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyecekleri toplantı, açılış, panel vb. etkinlikler 

hakkında, koordinasyonun sağlanabilmesi bakımından program yapılmadan önce 

Kaymakam’a ve İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne bilgi verilir.  

 

18. Yetkiler, sorumluluk anlayışı içerisinde yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanılır.  

 

19. Her kademedeki yetkili, üstlerinin bilmesi gereken konuları takdir edip bildirmekle 

yükümlüdür. Her kademede görev yapan personel, sorumluluğu derecesinde bilmek 

durumunda olduğu konular üzerinde aydınlatılır. “Bilmek Hakkı” yetki derecesinde kullanılır. 

Bu amaçla;  

 

a) Her yetki sahibi, imzaladığı yazılarda, üst makamların bilmesi gerekenleri   

zamanında ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür.  

 

b)Kaymakam, İlçe Genel Yönetiminin tamamında; Birim Amir ve Müdürleri,  

birimleriyle ilgili konularda  “Bilmek Hakkını” kullanırlar.  

 

c) Gizli konular, Kaymakam dışında bilmesi gerekenlere gerektiği kadar açıklanır.  

 



 

6  
 

20. Kaymakamın imzalayacağı yazılar Kaymakamlık Sekreterine; imza sümeni içinde teslim 

edilir ve imzalanan evraklar aynı yerden geri alınır. Önemli konular bilgi verilmeden asla 

imzaya gönderilmez. Bilgi vermeyi ve açıklama yapmayı gerektiren yazılar Birim Amirleri 

tarafından bizzat imzaya sunulur.  

 

II – SORUMLULUKLAR: 

 

1. Birim amirleri, birimlerinden çıkan bütün yazılardan ve yapılan işlemlerden Kaymakama 

karşı sorumludurlar. 

   

2. Bu yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamanın 

yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili Birim Amirleri sorumludur.  

 

3. Kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların korunmasından her kademedeki amirler ve 

memurlar sorumludur. 

 

III- UYGULAMA ESASLARI: 

 

A- BAŞVURULAR:  

 

Vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 74. maddesi, Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ilgili diğer mevzuat uyarınca 

kendileri ya da kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvuru 

hakkına sahiptirler. Bu sebeple, vatandaşların dilek ve şikâyetlerine “Kaymakamlık Makamı” 

daima açıktır. Bu itibarla başvurularla ilgili olarak;  

 

1. Dilekçeler; Kaymakam ile Kaymakam’ın yetkili kıldığı diğer görevliler tarafından ilgili 

kuruluşlara havale edilir. Kaymakamın dışında yapılan havalelerde herhangi bir mukteza tayin 

edilmez. Mukteza tayini gerektiren yazılar Kaymakamın havalesine sunulur. Dilekçelere 

cevap olarak yazılan yazılar, ilgi ve önemine göre Kaymakam ile Birim Amirleri tarafından 

imzalanır.  

 

2. Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun 

olarak, kişilerin “Bilgi Edinme Hakkını” kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen, 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki 

Yönetmeliği’ne göre yapılacak başvurular, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kabul edilir ve cevaplar Birim Amiri imzası ile verilir.  

 

3. Kurumlara ya da birimlere bir şekilde kendi kurum ve birimleri ile ilgisi bulunmayan 

başvuru evrakı gelirse, kamu kurumları başvuruyu reddetmeyerek ilgili kurumuna gönderir ve 

başvuru sahibini de yazıyla bilgilendirir.  

 

4. Başvurularla ilgili tereddüt edilen hususlar Kaymakam tarafından çözülür.  

 

5. Kaymakam ilçedeki faaliyetler hakkında, teknik ve hesabata ilişkin hususlarda, Birim 

Amirleri kurumlarının faaliyetleri ile ilgili olarak basına doğrudan bilgi verebilir; kurumsal 

faaliyetlerini, kurumsal tanıtım ve haberleri elektronik ağ adreslerinde yayınlayabilirler. 

Kaymakamın takdir ve takibini gerektiren açıklamalar için Kaymakam önceden bilgilendirilir. 

Hükümet icraatlarını ve il genel politikalarını ve stratejik hedeflerini içeren açıklamalar yazılı 

izin alınarak yapılabilir.  

 



 

7  
 

6. Yerel veya ulusal, yazılı veya görsel basın ve yayın organlarında çıkan ihbar, şikâyet ve 

dilekler; Kaymakam tarafından, herhangi bir emir beklenmeksizin dikkatle incelenir ve sonuç 

en kısa zamanda Kaymakama bildirilir. Konu ile ilgili basına cevap verip vermeme 

hususundaki takdir Kaymakama aittir.  

 

B- GELEN YAZILAR VE EVRAK HAVALESİ: 

 

1. Kaymakamlık Makamına gelen “KİŞİYE ÖZEL” gizlilik dereceli yazılar ile “ŞİFRELER” 

Kaymakam tarafından havale edilir. 

 

2. Kaymakamlık Makamına gelen diğer bütün yazılar, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı 

Evrak Şefliğinde açılır ve ilgili memur tarafından havale edilmek üzere Kaymakama sunulur. 

Havale edilen evraklar, kayıt edilerek ilgili dairelerine sevk edilir. 

 

C- GİDEN YAZILAR: 

  

1. Resmi yazılar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmamış yazılar, sıralı 

amirlerce geri çevrilir.  

 

2. Yazılarda konu bölümü; açık, anlaşılır, yazının içeriğini öz bir şekilde ifade edecek ve 

evrak kayıttan arandığında aranan evrakın süratle bulunmasını temin edecek şekilde “anahtar 

kelimeler” ile yazılır.  

 

3. Resmi yazıların sayı bölümü; “Birim Kimlik Kodu-Standart Dosya Planı Kodu-Giden 

Evrak Sıra Numarası” şeklinde doldurulur. Sayı bölümünün usulüne uygun olarak ve doğru 

kodlarla doldurulup doldurulmadığı, birim içindeki sıralı amirlerce kontrol edilir. Sayı 

bölümü usulüne uygun olmayan yazılar imzaya sunulmaz.  

 

4. Resmi yazı ve onayların “ilgi” tutularak yazılması esastır. Yasal dayanağı olmayan hiçbir 

onay hazırlanmaz. Her türlü yazı ve onayın dayanağı olan mevzuat, ilgide;  

 

İlgi :  a) ……………………. Kanun  

b) …………. Yönetmelik  

c) …… Bakanlığı …… Genel Müdürlüğü’nün …… tarihli ve ..… sayılı Genelgesi  

d) ……. Valiliği ……. Müdürlüğünün …… tarihli ve ……. sayılı yazısı/onayı/emri  

 

şeklinde gösterilir. Yazı içerisinde “ilgi a) kanunun ….. maddesi ve ilgi b) yönetmeliğin …. 

maddesi” şeklinde atıfta bulunulur. Yazı ve onayın dayanağı olan mevzuat, ilgide 

gösterilmezse, ……. sayılı Kanun/Tüzük/Yönetmelik/Genelge/Onay vs.nin … maddesi 

ve…yönetmeliğinin… maddesi” biçiminde metin içinde açıkça belirtilir. Buna uygun 

olmayan yazılar sıralı amirlerce düzeltilir.  

 

5. Yazılarda onaylarda standardizasyon açısından, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelikte gösterilen “Örnek 5-A” seçeneği kullanılır.  

 

6. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar 

arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi 

beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan “İmla 

Kılavuzu” ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına ve noktalama işaretlerine 
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göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez 

ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda 

bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk 

kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Paragraflar ve cümleler 

parçalanarak yeni paragraflar yapılmaz.  

 

7. Kaymakam tarafından imzalanacak veya onaylanacak evraklarda, evrakın türüne, görev 

bölümü ve imza yetkileri yönergesiyle getirilen esas ve usullerle uyumlu olmak kaydıyla, 

ilgili Birim Amirinin parafı veya “Uygun Görüşü” bulunur.  

 

8. Aynı görev unvanını ifade ettiği halde; “Vali Muavini” veya “Müdür Muavini” şeklinde 

farklı kullanılan ifadeler yerine, “Vali Yardımcısı” veya “ Müdür Yardımcısı” 

ifadelerinden uygun olanı yazılır.  

 

9. Onayların makama ait imza bloğunda “Onay”, “Uygundur”, “Muvafıktır” gibi değişik 

ifadeler yerine sadece “OLUR” deyimi kullanılır. Ancak onay talebi bağlanırken 

“olurlarınıza arz ederim” gibi bir ifade kullanılmaz. “… onaylarınıza arz ederim”, 

“…..tasviplerinize arz ederim”, “tensiplerinize arz ederim”, “takdirlerinize arz ederim”, 

“tasdiklerinize arz ederim” gibi uygun bağlama şekilleri kullanılabilir.  

 

10. Yazışmalarda standardizasyona özen gösterilir. Alt makamlara yazılan yazılar “…. rica 

ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “… arz ederim.”, üst ve alt 

makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “….. arz ve rica ederim.” şeklinde bağlanır.  

 

11. Yazıların sonuç bölümünde yer alan “saygılarımla arz ederim.” vb. ifadelerin yerine 

“…….. takdirlerinize arz ederim.”, “…….izin verilmesini arz ederim” gibi ifadelerle 

talep cümlesi bağlanmalıdır. Bir kuruma bilgi veriliyorsa “…….bilgilerinizi arz ederim.”; 

bir kurumdan talepte bulunuluyor ve aynı anda başka bir kuruma bilgi veriliyorsa kurumların 

alt ve üstlük durumlarına “Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim”, “Bilgilerinizi ve gereğini 

arz ve rica ederim”, “Bilgilerinizi arz ve gereğini rica ederim” gibi pek çok uygun 

bağlama biçimi kullanılabilir.  

 

12. Yazılar, yazıyı hazırlayan ilk görevliden başlayarak, imza aşamasına kadar sıralı amirlerce 

paraf edilerek imzaya sunulur ve yazılarda en fazla 5 paraf bulunur.  

 

13. Birden fazla birimi ilgilendiren veya yazıyı hazırlayan birimden başka birimlerin 

görüşlerinin alınmasını gerektiren durumlarda, yazının paraf bloğunun altında, ilgisine göre 

Birim Amirlerinin veya Birim Amir Yardımcılarının “koordinasyon parafı” bulunur. Hiçbir 

birim diğer bir birimin alanına giren, o birime görev yükleyen konularla ilgili olarak o birimin 

mutabakatını sağlayarak o birimin Amir veya ilgili Amir Yardımcısının koordinasyon parafı 

almadan onay hazırlamaz.  

 

14. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Örnek:12’de 

gösterildiği gibi, yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak 

yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi (posta kodu ile birlikte), telefon ve faks numarası, 

e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri 

yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha 

ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres 

bölümünün sağında yer alır.  
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D- TOPLANTILAR:  

 

1. Kanunların, bizzat Kaymakam’ın başkanlığında yapılmasını emrettiği toplantılar 

Kaymakam, mevzuatın öngördüğü diğer kurul ve komisyon toplantılarına, işbölümü ve görev 

dağılımı esasına göre “Kaymakam Adına” ilgili Birim Amiri başkanlık eder. Ancak lüzum 

gördüğünde, Kaymakam, bu kurul ve komisyon toplantılarına bizzat başkanlık eder.  

 

2. Birim Amirleri, başkanlık ettikleri komisyon toplantılarının gündemleri hakkında önceden 

ve alınan kararlarla ilgili olarak da sonradan Kaymakamlık Makamına bilgi verirler.  

 

3. Toplantılara Birim Amirlerinin önceden gündem hakkında hazırlıklı ve bilgi sahibi olarak 

katılmaları esastır. Zaman kaybı ve verimsizlik nedeni olan toplantı anlayış ve usulleri yerine, 

kısa, hazırlıklı ve sonuca ulaşmayı sağlayıcı yöntemler geliştirilir.  

 

4. Toplantı sunuları, bilgisayar ortamında ve görsel verilerle zenginleştirilerek yapılır. 

Konularla ilgili olarak üye olmayan uzman kişiler de bilgi vermek amacı ile toplantılara 

çağrılabilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İMZA  YETKİLERİ 
 

  

A - KAYMAKAM TARAFINDAN İMZA EDİLECEK YAZILAR: 
 

1. Valilik ve Kaymakamlıklar, genel müdürlükler ile bölge kuruluşlarına, bakanlıkların bağlı 

kuruluşlarına ve (acil hallerde) doğrudan bakanlıklara hitaben ve Mahalli İdare Birimlerine 

yazılan bütün yazılar, 

 

2. Prensip, yetki, uygulama, yöntem ve sorumlulukları değiştiren yazılar,  

 

3. Birimlere gönderilecek emirler, tamimler ve genelgeler,  

 

4. Birim amirlerine gönderilen taltif, tenkit ve ceza maksadıyla yazılan yazılar,  

 

5. 4483 sayılı Kanun ile ilgili görev olurları ve kararlar,  

 

6. 3091 sayılı Kanun ile ilgili müracaatlarda muhakkik tayin yazıları ve yine aynı kanuna göre 

verilen karar ve yazıları,  

 

7. Yargı kuruluşlarına gönderilecek bilgilendirme inceleme, itiraz, savunma, iddia, temyiz vb. 

her türlü yazılar (İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünün davalarla ilgili yazıları, 

İlçe Jandarma Komutanlığının ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün adli görevlerinden doğan 

yazıları ve icra takip yazıları hariç),  

 

8. Askeri kuruluşlarla yapılan her türlü yazışmalar,  

 

9. Başvuru sahiplerinin yazılı veya sözlü dilek ve şikâyetleri ile yeni düzenlemeleri, yatırım 

ve planlamaları içeren dilekçelere verilecek cevaplar,  

 

10. Denetim sonuçlarının bilgi ve/veya yasal işlem yapılmasının sağlanması amacıyla 

gönderilmesini içeren yazılar gibi tüm yazışmalar.  

 

11. Kaymakamın imzalaması gereken verile ve ödeme emirleri,  

 

12. Ataması Kaymakamlığa ait memurların derece ve kademe terfileri ile onayları,  

 

13. Görüş, muvafakat ve teklif bildiren yazılar,  

 

14. Yatırımlar, plan ve programlarla ilgili yazışmalar,  

 

15. Görevden uzaklaştırma ve göreve iade yazıları,  

 

16. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ilanı için hazırlanan yazılar,  

 

17. Kişiye özel ve gizlilik dereceli yazılar,  

 

18. Sivil savunma ile ilgili yazılar,  

 

19. Görevlendirme yazıları,  
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20. Her türlü inceleme ve soruşturma açılması ve bunların işleme konulmaması ile ilgili 

yazılar,  

 

21. Komisyon kararları,  

 

22. İl (Ek:20.02.2017/133 sayılı Kaymakamlık Oluru) ve ilçe dışı her türlü araç ve personel 

görevlendirilmesi ve onaylarını imzalamak,  

 

23. Güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yazılar, 

 

24. Bir birime ait iken başka bir birimin faydalanması için verilecek veya devredilecek her 

türlü demirbaş eşya, alet, vb. malzemelerin kullanım, intifa ve/veya devir izinleri ile ilgili 

yazılar. 

 

25. İlçe İdare Şube Başkanları dahil İlçedeki tüm memur, işçi ve sözleşmeli personellerin 

yıllık izin onayları, mazeret izin onayları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 

105. maddesinde sözü edilen hastalık izinlerinin ve hastaya refakat izinlerinin verilmesine 

ilişkin onaylar.  

 

26. Birim Amirleri dahil tüm personelin izine ayrılış ve bilahare göreve başlayışlarına ilişkin 

olarak yazılan yazılar, 

 

27. Haciz varakaları ve mal varlığı araştırma belgeleri, 

 

28. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin bizzat Kaymakam tarafından imzalanmasını emrettiği 

yazılar ve onaylar,  

 

29. Kaymakamın uygun göreceği diğer yazılar, 

 

Kaymakam tarafından imzalanır. 

 

B- İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZA EDİLECEK YAZILAR   

 

1. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 

doğrultusunda yapılacak işlemlere ilişkin dilekçeler, 

 

2. 3091 Sayılı mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve 

Yönetmeliğine ait tebligat yazıları, 

 

3. Kaymakamın ilçede ve/veya makamında bulunmadığı acil durumlarda yazışma hakkında 

derhal bilgi verilmesi şartı ile Kaymakam tarafından imzalanması gereken ancak özellik ve 

ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazılar,  

 

4. 4483 sayılı Kanun gereğince Kaymakam tarafından verilen “soruşturma izni verilmesi” ve 

“soruşturma izni verilmemesi” kararlarının ilgili makam ve kişilere (üst yazıların imza 

edilmesi dışındaki) tebliği ve tebellüğü işlemleri ile diğer tebligat işlemleri,  

 

5. Yanlış gelen yazıların ilgili makama gönderilmesine ilişkin yazılar, 
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6. İlçe kuruluşu bulunmayan kamu kurumlarında görev yapanlar tarafından talep edilen; 

öğrencilerin kredi, yurt, burs başvuru formları, bakım belgeleri ve rutin taleplere ilişkin 

dilekçeler, 

 

7.  Köy bütçelerinin tasdik edilmesi, 

 

8. Yurtdışında çalışan vatandaşların bakım belgelerinin tasdiki, 

 

9. Apostil belgelerinin tasdiki, 

 

10. Muhtarların görev belgesi ve kimlik kartları, 

 

11. Brifing ve istatistiki çalışmalarla ilgili yazılar, 

 

12. Üst makamlardan gelip Kaymakamın havalesinden geçen Derneklere ait yazıların Dernek 

Başkanlıklarına gönderme yazıları, 

 

İlçe Yazı İşleri Müdürü tarafından imzalanır. 

 

C- BİRİM AMİRLERİNİN İMZALAYACAĞI YAZILAR:  (Ortak Hükümler) 

 

1. Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Kaymakamın takdirini gerektirmeyen ve bir 

direktif niteliği taşımayan mutat yazılar ile teknik, istatistik ve hesaplara ilişkin yazılar, 

 

2. Bir dosyanın tamamlanması, bir işlemin sonuçlandırılması için belge ve bilgi istenmesi, 

teftiş rapor ve layihalarının izlenmesine dair yazılar, 

 

3. Mevzuat ve bu Yönerge gereği Kaymakam tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar, 

 

4. Yetkili kurullar tarafından verilmiş kararların işleme konulması, tebliğ-tebellüğü, ilanı, 

ilgili kişi, bu yönergede istisnaları belirtilmiş ( İlçe içi eş ve ast ) kurum ve makamların 

bilgilendirilmesi hususları ile ilgili yazılar, 

 

5. Genel icraatı etkilemeyecek ilçe dahilindeki her türlü yazışma,  

 

6. Kaymakam onayından geçmiş işlem ve kararların merciine gönderilmesi ve muhatabına 

tebliğine ilişkin yazılar, 

 

7. Kaymakamın ilgili dairelere veya alt birimlere yayımlanması talimatını verdikleri 

genelgelerin gönderilmesine ilişkin yazılar, 

 

8. Tip formlarla bilgi alma veya bilgi verme niteliğinde olan ve Kaymakamın görüş ve 

katkısını gerektirmeyen yazılar, 

 

9.  Yanlış gelen yazıların iadesi ile ilgili yazılar, 
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10. Döner Sermaye İşletmesi bulunan birimlerin bu işletmenin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili 

yazılar, 

 

11.  Resmi hizmete mahsus araçların il dahilindeki taşıt görev formlarının imzalanması, 

 

Görevleri Birim Amirleri tarafından yürütülür, yazılar ilgili birime imza bloğunda 

“Kaymakam a.” ifadesi kullanılmadan Birim Amiri tarafından imzalanarak doğrudan 

gönderilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

1. Bu yönerge görevlilere imza karşılığında okutulup, bir örneği yazışma yapılan bürolarda 

başvuruya hazır şekilde bulundurulur.  

 

2. Birim amirleri personele bu yönerge hakkında gerekli eğitimi verirler.  

 

3. Atama onayları ilgilinin daha önceki görev yeri ve atanma zamanını belirten bilgi notuyla 

sunulur.  

 

4. Birim amirleri izinleriyle vekalet ve görevlendirme onaylarını, açıklamaları gereken yazı ve 

onayları bizzat Kaymakam imzasına sunarlar. Kaymakamın imzasına sunulacak diğer yazılar 

Kaymakamlık Sekreterliğine teslim edilir.  

 

5. “Koruyucu Güvenlik Yönergesi” hassasiyetle uygulanır. Personel, bina ve belge güvenliği 

sağlanır.  

 

6. İmza Yetkisi devrinde Kaymakam’ın havale, imza ve onay yetkileri saklıdır.  

 

7. Kaymakam’ın başkanlık edeceği toplantılarla ilgili olarak kurum amirleri toplantı 

gününden makul bir süre önce Makama bilgi verirler ve gerekli hazırlıkları tamamlarlar.  

 

8. Bu “İmza Yetkileri Yönergesi” Kaymakam tarafından gerek görüldüğünde yeniden 

düzenlenir. 

  

9. Köy Muhtarları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31. maddesi uyarınca Valilik ve 

Bakanlıklarla olan yazışmalarını Kaymakamlık ve Valilik kanalıyla yaparlar.  

 

10. İlçedeki personelin her türlü atama ve yer değiştirme taleplerinde Kaymakamın mutlaka 

görüşü alınır.  

 

11. Yazıların zamanında gereğinin yapılmasından ve cevaplandırılmasından birim amiri ile 

ilgili memur sorumlu olup, herhangi bir tekide mahal verilmeyecektir. Günlü ve ivedi yazılar 

belirtilen gününde, işlemi gerektirenler hariç en geç iki gün içinde gereği yapılarak 

cevaplandırılacaktır.  

 

12. Her türlü dilekçenin en geç bir ay içinde cevabı verilecektir. Eğer işlemleri devam 

ediyorsa aşamaları en geç birer aylık zaman aralıklarıyla ilgili makam ve kişilere yazılı 

bildirimlerde bulunulacak, işlem sonuçlandığında ayrıca bildirilecektir. 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Kanunu kapsamında olan dilekçeler için bu kanunda belirtilen sürelere ve yönteme 

uyulacaktır.  

 

13. Kaymakamlık Makamı tarafından herhangi bir evrak istenildiğinde evrakın aslı Kurumda 

muhafaza edilerek, evrak fotokopisi üretilip aslı gibidir kaşesi vurulduktan sonra Makama arz 

edilecektir. 

 

 

 

 

 



 

15  
 

I- YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR:  

 

Bu yönergede tadat, tasnif ve tarif edilmeyen hususlarda acil durumlarda emsaller dikkate 

alınır. Tereddüt edilen hallerde Kaymakam’ın yazılı emrine göre hareket edilir, daha sonra 

eksikliklerle ilgili düzenleme yapılır.  

 

II- YÜRÜTME ve SORUMLULUK:  

 

Kaymakam kendilerine bağlı her derecedeki kurum ve kuruluşlarda denetleme, teftiş yapma 

ve bunları rapora bağlama ve sonuçlarını takip etmekle yetkilidir. 

 

III- YÜRÜRLÜK:  

 

1. 11.12.2002 tarihinden bu güne kadar yürürlükte olan “Gölova Kaymakamlığı İmza 

Yetkileri Yönergesi” ve tüm değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

2. İş bu görev bölümü 15/12/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

 

3. Bu Yönerge hükümlerini Gölova Kaymakamı yürütür.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Yönergenin Onaylandığı Kaymakamlık Onayının 

Tarihi Sayısı 

15.12.2014 556 

Yönergede Değişiklik Yapan Kaymakamlık Onayının 

Tarihi Sayısı 

20.02.2017 133 

 


