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T.C. 
TOKAT VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
 
 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

 
I. AMAÇ 

Bu Yönergenin amacı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet 
yürütmekte olan okul/kurum ve birimlerde imzaya yetkili görevlileri belirlemek, verilen yetkileri 
belirli ilke ve usullere bağlamak, alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu 
geliştirmek, politika belirleme ve önemli konularda daha sağlıklı karar almak için zaman 
kazandırmak, bürokratik işlemleri kısaltarak hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmaktır. 
 
II. KAPSAM 
 Bu yönerge İl Milli Eğitim Müdürü, Maarif Müfettişleri Birimi Başkanı, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı, Şube Müdürlerinin ve Avukatların görevlerine ilişkin hizmet ve faaliyetlerine 
ait imza yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin ilke ve usulleri 
kapsar. 
 
III. YASAL DAYANAK  

Bu Yönerge; 
Tokat Valiliğinin 17/04/2019 tarihli ve 20286032-952.03.06.03-4617 sayılı İmza Yetkileri 

Yönergesi uyarınca çıkarılmıştır. 
 

IV. TANIMLAR 
Bu Yönergede yer alan deyimlerden: 
 

Yönerge :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İmza Yetkileri 
Yönergesini,  

Valilik     :Tokat Valiliğini, 
Vali     :Tokat Valisini, 
İlgili Vali Yardımcısı :Görev bölümü esasına dayalı olarak İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün bağlı olduğu Vali Yardımcısını, 
İl Milli Eğitim Müdürü  :Tokat İl Milli Eğitim Müdürünü, 
Maarif Müfettişleri Birimi Başkanı :Tokat Maarif Müfettişleri Birimi Başkanını, 
Maarif Müfettişleri Birimi Başkan Yardımcısı: Tokat Maarif Müfettişleri Birimi Başkan 

Yardımcısını, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı :Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarını, 
Şube Müdürü  :Tokat İl Milli Eğitim Şube Müdürlerini, 
Avukat  :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatlarını, 
Birim :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Birimlerini,  
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Birim Yöneticisi :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Birimleri 
Yöneticisini, 

Okul Müdürü :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul Müdürlerini, 
Kurum Müdürü :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kurum 

Müdürlerini  
Şef :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan şefleri, 
Personel :Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ve bağlı 

okullarda/kurumlarda çalışan personeli ifade eder. 
 
 
V. YETKİLİLER 

1. İl Milli Eğitim Müdürü, 
2. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 
3. Maarif  Müfettişleri Birimi Başkanı 
4. Maarif  Müfettişleri Birimi Başkan Yardımcısı, 
5. İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, 
6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatları, 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İLKELER, SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA ESASLARI 

 
I. İLKELER 
 

1. İmza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılması esastır. Sınırları 
açıkça belirtilerek devredilmemiş olan yetkiler kullanılamaz. 

2. Yetki devrinin yasal olarak mümkün olmadığı veya yasaların bizzat ilgili amirin imzalamasını 
emrettiği yazı ve onaylarda imza yetkisi devri yapılamaz.  

3. İmza yetkisinin devrinde, İl Milli Eğitim Müdürünün her konuda havale, imza ve onay yetkisi 
saklıdır. 

4. Bu yönergede yer alan herhangi bir imza yetkisi devrinin yeniden düzenlenmesi, ancak bu 
yönergede değişiklik yapılması ya da bizzat İl Milli Eğitim Müdürünün işleme özgü yazılı 
talimatı ile mümkündür.   

5. Her kademe, sorumluluğu derecesinde bilmek durumunda olduğu konular üzerinde 
aydınlatılır. Yetkisi derecesinde “bilme hakkını” kullanır. 
Bu amaçla: 

a) Her makam sahibi imzaladığı yazılarda üst makamların bilmesi gerekenler hususunda 
zamanında bilgi vermekle yükümlüdür, 

b) Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere, bilmesi gerektiği kadarıyla açıklanır, 
c) Bu yönerge ile kendilerine yetki devredilenler yetkilerini aşan bir tarzda diğer birimlerle 

yazışma yaptığı takdirde ilgili birim yazıyı hiçbir işlem yapmadan resmi yazı ile iade 
edecektir. 

6. Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurumlar arasında yapılacak yazışmalarda, imza yetkisini 
kullanmada ilke, hitap edilen makamın seviyesi ile birlikte konunun kapsam ve önemine 
bağlıdır, 
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7. Yetkilinin izinli olduğu hallerde vekili imza yetkisini kullanır. Bilahare yetkiliye yapılan iş ve 
işlemler ile ilgili bilgi verilir.  

8. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları görev alanlarında bulunan bölümün iş ve işlemleri ile ilgili 
ihale yetkilisi olarak görev yapacaklardır. Yokluğunda diğer müdür yardımcısı vekâlet 
edecektir. 

9. İlçe milli eğitim müdürlüklerine ve il merkezi ile bağlı belde ve köylerde bulunan okul ve 
kurumlara gönderilecek yeni bir hak veya yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya icra 
talimatını içermeyen Valiliğin görüş ve takdirini gerektirmeyen mutat yazılar ile bilgi ve 
duyuru mahiyetindeki onay ve yazılar ilgili müdür yardımcısı/şube müdürü tarafından 
imzalanacaktır. 

10. Yazılar, 5 kişiyi geçmemek üzere yazıcı memurdan itibaren bütün ara kademe amirlerinin 
parafı alınmadan imzaya sunulmaz. Paraf sahiplerinin tamamı yazıdan sorumludur. 

11. Yazıların ilgili olduğu birimlerde hazırlanması ve dağıtılması esastır. 
12. Yazılar varsa ekleriyle ve öncesiyle birlikte imzaya sunulur. Ekler başlıklı, ek numaralı ve 

tasdikli olur, 
13. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bütün yazılar, İl Milli Eğitim Müdürünün görmesi 

gerekenler ayrıldıktan sonra ilgili birim yöneticisi tarafından mutlaka görülecek ve havale 
edilecektir. Takdim dosyası İl Milli Eğitim Müdürü makamından çıkınca ilgili birim 
yöneticisine gönderilir, 

14. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul ve Kurumlarımızın düzenleyecekleri toplantı, açılış, panel vs. 
etkinliklerde koordinasyon sağlanması amacıyla ilgili Özel Büroya bilgi verilecek, gerekli 
onay alınmadan İl Milli Eğitim Müdürü adına hiçbir organizasyon yapılmayacak, davetiye ve 
program hazırlanmayacaktır, 

15.  Okulların yapacağı programlarda il protokolüne dağıtımı yapılacak ise davetiyelerin sadece 
Vali veya İl Milli Eğitim Müdürünün adına hazırlanması. 

16. Birim yöneticileri, birimlerden çıkan bütün yazılardan ve yapılan işlemlerden İl Milli Eğitim 
Müdürüne karşı sorumludurlar. 

17. Bu yönerge doğrultusunda birim yöneticileri kendi aralarında doğrudan doğruya yazışma 
yapabilirler. 

18. Daire içi şubeler arasında yapılacak yazışmalar doğrudan ilgili şube müdürünün/maarif 
müfettişleri birim başkanının imzasıyla “arz ederim” yazılarak yapılacaktır. Yalnızca, tüm 
birimler tarafından Maarif Müfettişleri Birimine yazılan inceleme/soruşturma, talep/emir 
yazıları bizzat İl Milli Eğitim Müdürü veya yokluğunda vekilleri tarafından imzalanacaktır. 

19. Yerel ve ulusal medyada çıkan ihbar, şikâyet ve dileklerle ilgili; birim yöneticileri herhangi bir 
emir beklenmeksizin İl Milli Eğitim Müdürüne bilgi vereceklerdir.  

20. İşlerin aksamaması ve iş sahiplerinin bekletilmemesi için, başka bir göreve giden veya yerinde 
bulunmadığından dolayı bir yazıyı imza edemeyen birim yöneticisi yerine görev bölümünde 
karşılığı olan birim yöneticisi imza atabilir. Bilahare ilgili birim yöneticisine bilgi verir. 
 
II. SORUMLULUKLAR 

1. Bu Yönerge ile verilen yetkilerin kullanılması ve Yönergeye göre hareket edildiğinin 
denetlenmesinden birim yöneticisi sorumludur. 

2. Kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların muhafazasından birim yöneticileri, ilgili birimin 
şefi ve görevli memuru sorumlu tutulacaktır. 

3. Birim yöneticileri kendilerine bağlı birimlerin yazışmalarından sorumludur. 
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4. Birim yöneticileri veya ilçelere denetim ve inceleme için İl Milli Eğitim Müdürünün talimatı 
ile görevlendirilen komisyonlar, ilçelerde yapacakları veya yaptıkları denetim ve etkinlikler 
konusunda ilçeye gittiklerinde ilçe kaymakamını ve ilçe milli eğitim müdürünü 
bilgilendirecektir. 

5. Birim yöneticilerimiz kısa veya uzun süreli görevden ayrılmaları halinde, kendi yürüttükleri 
günlü ve takip edilmesi gereken iş ve işlemleri, bilgi/devir notu hazırlayarak görevden 
ayrılmadan önce bir suretini vekiline, bir suretini de özel büroya teslim edeceklerdir. 
 
III. UYGULAMA ESASLARI 

A. BAŞVURU 
Başvurularla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce aşağıdaki usul ve yöntemlerin 

uygulanması öngörülmüştür. 
1. Vatandaşlarımızın, idari iş ve işlemlerini daha kısa sürede, zaman ve kaynak israfına yol 

açmadan neticelendirmelerine imkân sağlamak bakımından, Müdürlüğümüzdeki iş ve 
işlemleri takipleri sırasında içerik olarak ihbar ve şikâyet niteliği taşımayan tüm rutin dilekçe 
ve müracaatlarını doğrudan ilgili Birim Yöneticisine yapabilecek ve vatandaşlar hiçbir yere 
gönderilmeyip, dilekçe ve müracaatları doğrudan kabul edilerek işlemlere derhal 
başlanacaktır, 

2. Dilekçelerin yasal süre içerisinde gereği yapılacak ve sonuç başvuru sahibi vatandaşlara yazılı 
olarak bildirilecektir, 

3. Doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Makamına yapılan yazılı başvurular, bir özellik arz 
etmediği, İl Milli Eğitim Müdürü tarafından görülmesinde bir zorunluluk olmadığı, bir ihbar 
ya da şikayeti kapsamadığı takdirde, ilgili birim yöneticisi tarafından havalesi yapıldıktan 
sonra, evrak bürosunda kaydı yapılıp, ilgili birime gitmesi sağlanacaktır. Bu şekilde ilgili 
birime giden dilekçeler işleme konulacak ve sonuç dilekçe sahibine yukarıda belirtilen esaslar 
çerçevesinde yazılı olarak bildirilecektir, 

4. Sehven ilgili olmayan bir birime havale edilen dilekçeler, bir işlem yapılmadan ivedi olarak İl 
Milli Eğitim Müdürünün bilgisi dâhilinde ilgili birime havale edilecektir. 
 
B. GELEN EVRAK 

1. İl Milli Eğitim Müdürünün görmesi gereken yazılar İl Milli Eğitim Müdürü tarafından havale 
edilecek ve ilgili birime gönderilecektir. 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen diğer yazılar destek hizmetleri (evrak kayıt) birimi 
tarafından kayda alındıktan sonra ilgili birime havale edilecektir. 

3. Birim yöneticileri kendilerine gelen evrakı inceledikten sonra ivedi şekilde işlem 
sonuçlandırılacaktır. 

4. Evrakı havaleye, imzaya veya onaya yetki verilmiş tüm birim yöneticileri, DYS üzerinden e-
imza (e-devlet) işlemlerini yapacaklardır. 

5. Bakanlıklardan gelen tüm genelgeler mutlaka İl Milli Eğitim Müdürüne arz edilecektir. 
6. Bakanlıktan gelen fakslar öncelikle İl Milli Eğitim Müdürüne veya vekiline getirilecek, 

kendisi tarafından havale edilecektir. Gelen faks evrakına geldiği tarih ve teslim edilen saat 
yazılacaktır. Gelen faks evrakı, İl Milli Eğitim Müdürü veya vekili makamında 
bulunmadığında Özel Büro’ya teslim edilecektir. 
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C. GİDEN YAZILAR 
1. İl Milli Eğitim Müdürünün yetkisini devretmiş olduğu birim yöneticileri tarafından imzalanıp 

gönderilecek tüm yazılarda, 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerinin 
uygulanmasına azami özen gösterilecektir. 

2. İl Milli Eğitim Müdürü adına yetki verilen birim yöneticileri tarafından imzalanacak yazılarda 
isim ile unvanın arasına “İl Milli Eğitim Müdürü a.” ibaresi konularak imzalanacaktır. 

3. Tokat Valiliğinin 17/04/2019 tarihli ve 20286032-952.03.06.03-4617 sayılı İmza Yetkileri 
Yönergesi ile İl Milli Eğitim Müdürüne devredilen yetkiler ile ilgili mevzuatında mülki amirce 
veya valilikçe kullanılacak yetkilerin bu yönerge ile alt birimlere devredilmesi sonucunda 
birim yöneticileri tarafından imzalanacak yazılarda isim ile unvanın arasına “Vali a.” ibaresi 
konularak imzalanacaktır.  

4. Aynı görev unvanını ifade ettiği halde Vali Muavini, Vali Yardımcısı ve Müdür Muavini, 
Müdür Yardımcısı şeklinde farklı kullanılan ifadeler yerine Vali Yardımcısı veya Müdür 
Yardımcısı unvanı yazılacaktır. 

5. Onaylarda sadece “OLUR” ifadesi kullanılacak ve imza yeri için yeterli bir açıklık 
bırakılacaktır.  

6. Valilik Makamının onayına sunulacak yazılarda ilgili Vali Yardımcısının uygun görüşü 
alınacaktır. Onaylar zorunluluk bulunmadıkça tek nüsha olarak hazırlanacaktır. 

7. Diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda (vali adına veya birim amiri adına yazılacak yazılar 
hariç) hitap, karşılıklı “arz ederim” şeklinde yapılacaktır. 

8. Kaymakamlıklara ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine vali adına veya müdür adına 
imzalanarak gönderilecek yazılarda rica ederim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 
gönderilecek olup vali adına veya müdür adına imzalanmayan yazılarda ise arz ederim ibaresi 
kullanılacak. 

9. Valinin imzalayacağı yazılar, birim amirinden sonra aksine özel bir hüküm talimat olmadıkça 
mutlaka ilgili Vali yardımcısı tarafından paraf edilir. Onaylar ise yazının sol alt köşesine, 
yönetmelikte belirtildiği şekilde “Uygun görüşle arz ederim” ibaresi yazılarak, yine ilgili 
vali yardımcısı tarafından imzalanır. 

10. Bakanlığın tüm birimlerine gönderilecek olan e-mailler birim amirinin bilgisi dâhilinde ve 
birim amirinin adı ile gönderilecek olup (İl Milli Eğitim Müdürüne de ayrıca bilgi 
verilecektir), çıktıları her birimde tutulacak olan “Bakanlığımızla yapılan e-mail 
yazışmalar” dosyasında muhafaza edilecektir. 
 
 
D. TOPLANTILAR 
 

1. Müdürlüğümüzü ilgilendiren toplantılara, görevlendirilen ilgili birim yöneticisi yokluğunda 
ise vekili katılacaktır.  

2. Programın akışını ve ahengini bozmamak için Müdürlüğümüz koordinesinde yapılan tüm 
faaliyetlere, toplantılara zamanında katılımın sağlanması hususunda gerekli hassasiyet 
gösterilecektir. 

3. Müdürlüğümüz hizmet birimlerince, ilçelerdeki ve merkezdeki yönetici ve personeller ile 
yapılacak olan toplantı, kutlama vb. programların Olur’u alınmadan önce, koordine amacıyla 
en az 2 iş günü öncesinden Müdürlüğümüz Özel Büroya bilgi verilecektir. 

4. Kurumumuzdaki iş ve işlemlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için; İl Milli 
Eğitim Müdürü başkanlığında davetli ya da bütün birim amirlerinin katılımı ile planlama ve 
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değerlendirme çalışmaları yapmak üzere toplantılar yapılacaktır. Toplantı, İl Milli Eğitim 
Müdürünün talimatıyla Özel Büro tarafından organize edilecektir. 

5. Toplantılara birim yöneticilerini hazırlıklı ve önceden gündem hakkında bilgi sahibi olarak 
katılmaları esastır.  

6. Sunular, bilgisayar ortamında ve görsel verilerle zenginleştirilerek yapılacak, konuyla ilgili 
olarak üye olmayan uzman kişiler de bilgi vermek amacı ile toplantılara katılabilecektir. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İMZA VE ONAY YETKİLERİ 

 
I. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN İMZALAYACAĞI YAZILAR VE ONAYLAR 

İl Milli Eğitim Müdürü yürürlükteki mevzuattaki imza ve onay yetkileri ile birlikte Tokat 
Valiliğinin 17/04/2019 tarihli ve 20286032-952.03.06.03-4617 İmza Yetkileri Yönergesindeki 
yetkilerini kullanacaktır. 

II. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI ve ŞUBE MÜDÜRLERİ 
TARAFINDAN İMZALANACAK ONAYLAR VE YAZILAR 

1- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesi (b) fıkrasında belirtilen hesaplar ve teknik 
hususlara ait yazılar ile yeni bir hak veya yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya icra 
talimatını içermeyen Valiliğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüş ve takdirini gerektirmeyen 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve okul/kurum müdürlüklerine gönderilecek mutat yazılar.  

2- Talep ve talimat niteliği taşımayan Vali ve Kaymakamların bilmeleri gerekmeyen hesap ve 
teknik hususlara, ayrıntıya ilişkin istatistiki bilgilere, bazı maddi olay ve durumların kaydının 
tespitine ve belirlenmesine veya aksettirilmesine ilişkin yazılar ile Vali, Vali Yardımcıları ve 
İl Millî Eğitim Müdürünün onayından geçmiş işlem ve kararların merci veya muhatabına 
gönderilmesine veya tebliğine ilişkin yazıların imzalanması, 

3- Kadro tahsisi, derece ve kademe ilerlemelerinin ilgililerine duyurulmasına ilişkin yazılar, 
4- Ödeneklerin alt birimlere bildirilmesine ilişkin yazılar, 
5- Hizmet ve meslek içi eğitim ve kurslarla ilgili onayların bildirilmesine ilişkin yazılar. 
6- Yanlış gelen yazıların iadesi ile ilgili yazılar, 
7- Döner sermaye işletmesi bulunan birimlerin bu işletmenin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili 

olarak yazılacak yazılar, 
8- Müdürlüğümüzdeki hizmet birimleri arasında gizlilik arz etmeyen konularda bilgi alıp 

vermeyi ön gören yazılar, 
9- Yetkili mercilerden alınacak kararlar ve onayların oluşması için gizlilik arz etmeyen gerekli 

bilgi ve belgelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve Okul/Kurum Müdürlüklerinden 
toplanmasına ilişkin yazılar, 

10- İl Merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki eğitim kurumlarında ders saati tamamlamak üzere 
görevlendirilecek öğretmenlerin onayları, 

11- İl Merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki eğitim kurumlarındaki destek eğitim odalarına 
görevlendirilecek öğretmenlerin onayları, 

12- İl Merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki eğitim kurumlarındaki ders dışı eğitim 
çalışmalarına ilişkin yazışma ve onaylar, 

13- Öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimleri ve stajları ile mesleki uygulamalarına ilişkin 
yazışma ve onaylar, 

14- Öğrenci iş ve işlemleri ile ilgili olarak diğer illerle yapılan tüm yazışmalar, 
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15- Nakil gelen öğrencilerin okul pansiyonlarına yerleştirilmesi ile ilgili yazılar, 
16- Özlük dosyalarının teslim alma ve gönderme yazıları, 

17- Diğer İllerden gelen sertifika iptali ve sürücü olamaz raporu alanlarla ilgili yapılan 
yazışmalar, 
18- İl Merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki okul ve bağlı kurumlara yazılacak olan yazılar, 
19- İl Merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki her derecedeki okul yöneticisi ve tüm öğretmenlerin 

ders ve ek ders ücretlerine ilişkin onaylar, 
20- Okul/kurum müdürlerinin izinli, görevli, raporlu, sevkli ve refakatçı olduğu sürelerde 

okul/kurum müdürlüğünce teklif edilecek müdür başyardımcısının/müdür yardımcısının, 
öğretmenin imza yetkisi ile yetkilendirilmesine ilişkin onaylar.  

21- Sosyal Güvenlik Kurumuna teminat çözüm yazışmaları ve aylık gönderilen bilgi yazıları, 
22- Tokat Defterdarlığa gönderilen her türlü ödeme yazışmaları, 
23- Tokat İl Özel İdaresine gönderilen teminat çözüm yazışmaları, 
24- Kendi birimlerine ait personelin araçlı veya araçsız il içi görev onayları ile iş makinaları ve 

özellikli araçların personeli ile birlikte il içi görevlendirme yazı ve onayları. 
25- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104'üncü maddesinin (C) fıkrasına göre verilecek 

mazeret izin onayları için Maarif müfettişleri birimi başkan yardımcısının, maarif 
müfettişlerinin ve birim personelinin izin onayları maarif müfettişleri birimi başkanınca, il 
müdürlüğünde görevli diğer personelin bu kapsamdaki izin onayları ilgili birim amirince, il 
merkez ve merkeze bağlı okul ve kurumlardaki müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, 
öğretmen ve diğer personelin bu kapsamdaki izinleri ise personel hizmetleri birimi şube 
müdürünce onaylanacaktır. 
 

III. MAARİF MÜFETTİŞLERİ BİRİMİ BAŞKANI TARAFINDAN İMZALANACAK 
YAZILAR 

1- Merkezdeki okullara gönderilecek rehberlik raporlarının gönderilmesine ilişkin yazılar, 
2- İnceleme-soruşturma sonuç yazıları, bu kapsamda başvuru sahibine yapılacak bilgilendirme 

yazıları, 
3- Maarif Müfettişlerinin ve Maarif Müfettişleri Biriminde çalışan personellerin her türlü izin 

onayları, 
4- İlçelerden gelen inceleme-soruşturma ve inceleme kurulundan çıkan dosyaların iadesi, 
5- İlçelere gönderilecek olan rehberlik raporları, 
6- İllere gönderilecek istinabe talimatları. 
7- Maarif Müfettişleri ve Muhakkikler için inceleme ve soruşturma görevlendirme yazıları. 
 
IV. KURUM AVUKATLARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR 
1- Bakanlığın taraf olduğu dava ve icra işlemlerini vekil sıfatıyla takip ettiği yazılar, 
2- Mahkeme kararlarını yerine getirmek üzere birimlere gönderilen yazılar, 
3- Takip edilen dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak yazı işleri ve adli kalem işlemlerinin 

düzenli yürütülmesini sağlayacak yazılar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YAZIŞMA USULÜ VE YÜRÜRLÜK 

 
I. UYGULAMAYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 
1. Üst makamlardan alt makamlara veya alt makamlardan üst makamlara yazılan yazılarda, 

yazı içeriği bilgi verme niteliğinde ise “Bilgilerinize arz/rica ederim.” şeklinde, bilgi 
vermenin yanında bir işlem tesis edilmesi gerekiyor ise “Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.” 
şeklinde yazılmasını,  

2. Bu yönerge hükümleri konusunda birim yöneticileri yönergeyi görevlilere imza karşılığı 
tebliğ edilecektir. 

3. Yazışmalar 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi 
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına göre 
yapılacaktır, 

4. Bakanlığımıza gönderilecek olan bütün fakslar santral odasında bulunan belgegeçer defterine 
kayıt edilerek odadaki belgegeçerden gönderilecektir. 

5. Yazıların Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun hazırlanması ve konuların açık bir ifade ile kısa 
ve öz yansıtılması zorunludur. Tüm memurların çalışma masalarında ya da bilgisayarların 
masa üstünde 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi 
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hazır bulundurulacaktır. 

 
II. YÜRÜTME VE SORUMLULUK 
1. Yönerge hükümlerine titizlikle uyulmasının sağlanmasını ve aksamalara meydan 

verilmemesini, yönergede görev ve yetki verilenlerle, İl Milli Eğitim Müdürü sağlayacaktır, 
2. Bu yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve yönergeye uygun hareket edilip 

edilmediğinin kontrolünden, ilgili birim yöneticileri sorumludur. 
3. Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden her derecedeki yönetici ve memurlar bir üstlerine 

karşı hiyerarşik olarak sorumludurlar. 
 
III. YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR 
 Yönergede hüküm bulunmayan veya tereddüt edilen durumlarda İl Milli Eğitim 
Müdürünün emrine göre hareket edilir. 
 
IV. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA  
 29/12/2014 tarihinde yürürlüğe giren yönerge 17/04/2019 tarihinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
V. YÜRÜRLÜK 

Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.       13/05/2019 
 
 
 

          Dr. Ozan BALCI  
   Tokat Valisi  


