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İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünde Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerine verilen yetkileri belirli ilke ve 

usullere bağlamak, hizmetlerin doğru, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2-   İl Müdürü ve İl Müdürü adına imzaya yetkili kılınan İl Müdür Yardımcıları, 

Şube Müdürleri ve Avukatların bu yetkilerin doğru ve etkin kullanmasına ilişkin ilke, usul ve 

sorumlulukları kapsar. 

  

Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönerge Valilik Makamı’nın 05.01.2016 tarihli İmza Yetkileri Yönergesinin 

20. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.  

 

Yetkililer 

MADDE 4- Bu Yönergeye göre Yetkililer: 

a) İl Müdürü 

b) İl Müdür Yardımcıları 

c) Şube Müdürleri 

 

Evrak Havalesi 

MADDE 5-  
(1) İl Müdürlüğüne gelen tüm evraklar (Gizli yazılı olanlar hariç) Genel Evrak Birimi 

tarafından, gizli olanlar İl Müdürü tarafından açılacaktır. 

(2) Bakanlık ve Valilikten gelen evraklara ilgili İl Müdür Yardımcısının kaşesi 

vurulacak ve İl Müdürü tarafından havale edilecektir. 

(3) Bakanlık ve Valilik harici gelen evraklar doğrudan bağlı olduğu İl Müdür 

Yardımcısı tarafından Şube Müdürlüğüne havale edilecektir. 

(4) İlçelerden gelen mutat yazılar, dönem raporları, cetveller ve laboratuvarlardan gelen 

analiz sonuçları doğrudan Şube Müdürü tarafından ilgili personele havale 

edilecektir. 

(5) İhracat işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla başvuru dilekçeleri (İthalat 

dilekçeleri dâhil) doğrudan Şube Müdürü tarafından ilgili personele havale 

edilecektir. 

(6) Bilgi vermeyi ve açıklama yapmayı gerektiren yazılar ilgili İl Müdür Yardımcısına 

bilgi verilerek İl Müdürü imzasına sunulacaktır. 

 

 

 

İl Müdür Yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar 

MADDE 6-   

(1) Bir görüş gerektirmeyen teknik ve idari konulara ait yazılar doğrudan İlçe Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yazılacak ve bağlı bulunduğu İl Müdür 

Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

(2) Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürlüklerine doğrudan yazılan mutat yazılar bağlı 

bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

(3) Şube Müdürleri ve diğer personel için il içi araç görevlendirme onayları bağlı 

bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından onaylanacaktır. 



 

 

 

 

 

 

(4) Şube Müdürlüklerinin haftalık görev programları  bağlı bulunduğu ilgili İl Müdür 

Yardımcısının onayından sonra araç tahsisi için İdari ve Mali İşler Şube Müdürüne 

gönderilecektir. 

(5) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Mahkemelere yazılan 

meralarla ilgili bilgi yazıları ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 

Müdürlüğü tarafından Mahkemelere yazılan verim tespitlerine ilişkin yazılar bağlı 

bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır.   

(6) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, 

öğrencilerin staj başvurularının kabulü ve diğer işlemlerine ilişkin Üniversiteler, 

Tarım Meslek Liseleri ve Açıköğretim Fakültelerine yazılacak yazılar bağlı 

bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır.     

(7) İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin izinleri dışında kalan tüm personelin 

yıllık izin ile diğer kanuni izin onaylarına (evlenme, doğum, ölüm) ilişkin yazılar 

bağlı bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

(8) Hastalık raporlarının izne çevrilmesi onayları (İl Müdür Yardımcıları ve Şube 

Müdürleri hariç) bağlı bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

(9) Derece ve kademe ilerlemesinin duyurulmasına ilişkin yazılar bağlı bulunduğu İl 

Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

(8) Kadroların duyurulmasına veya kadro değişikliklerine ilişkin yazılar bağlı 

bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

(8) Evrakın noksanlığının tamamlanması için alt birimlere ve İlçelere yazılan yazılar 

bağlı bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

(9) Ankara Valisi veya Vali Yardımcılarının onaylarından çıkan evrakın 

gönderilmesine ilişkin yazılar bağlı bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından 

imzalanacaktır. 

(8) Ödeneklerin alt birimlere ve İlçelere duyurulmasına veya gönderilmesine ilişkin 

yazılar bağlı bulunduğu İl Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 

 

Şube Müdürleri tarafından imzalanacak yazılar 

MADDE 6-  

(1) Haftalık programda öngörülmeyen acil durumlarda, görev talepleri veya 

değişiklikler bağlı bulunduğu İl Müdür Yardımcısına bilgi verilmek kaydıyla Şube 

Müdürü tarafından düzenlenir. 

(2) Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluşlara (Örneğin İl Kontrol Lab., Enstitüler,  

Karantina Md. vb.) gönderilecek numunelerin analiz yazıları ile vatandaşların 

elden takip ettiği Arazi Edindirme ve Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme 

Şube Müdürlükleri tarafından yazılan rutin yazıların (Satış İzni, Kiralamalar, 

İpotek vb.) bağlı olduğu Şube Müdürü tarafından İl Müdürü a. diyerek imzalanır, 

önemli görülenler makama arz edilir. 

 

Avukatlar tarafından imzalanacak yazılar 

MADDE 7- İdarenin taraf olduğu her türlü adli ve idari davalar ile iç ve dış tahkim 

yargılamaları, icra işlemleri ve yargıya intikal eden diğer hukuki uyuşmazlıklara ait bilgi ve 

belge istenmesine ilişkin İlçe ve Şube Müdürlüklerine yazılacak yazıları imzalamak. 

 

MADDE 8- 

Bu imza yetkileri iç yönergesi ile verilenler dışında kalan imza yetkisi İl Müdürüne aittir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vekillik  

MADDE 9- 

İl Müdürünün kısa süreli bulunmadığı zamanlarda üzerinde acil ve günlü kaşesi bulunan 

yazıların içeriğine ilişkin İl Müdürüne bilgi verilmesi kaydıyla yerine imza atmaya ilgili 

Şubeden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı yetkilidir.  

 

MADDE 10- 

Bu yönerge imzalandığı 23/03/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

 
 


