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GENELGE NO: 2 

        Kamu kurum ve kuruluşları amirleri ile ilçe kaymakamlarının uymaları gereken temel 

yaklaşım tarzları aşağıya çıkartılmış. 

 

        1-İlimizin coğrafi durumu dikkate alınarak, özellikle yatırım ve hizmetlerin etkin ve 

verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere; bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

amirlerinin kaymakamların ilçelerindeki hizmetlerle ilgili olarak yapacakları talep ve 

tekliflerini birinci derecede önemle değerlendirmeleri esastır.  

 

        Kaymakam taleplerinin yerine getirilmesi önünde engeller var ise, bu durum bizzat ilgili 

kurum amirince kaymakama bildirilecektir. Çözüm konusunda fikir birliği oluşmadığı 

takdirde ve ihtiyaç halinde, gerek kaymakam ve gerekse ilgili kurum amirince konu 

Valiliğimin bilgisine sunulacaktır. 

 

        Kurum amirlerinin ilçelerde kaymakamın bilgisi dışında herhangi bir tasarrufta 

bulunmamaları, hizmetin yürütülmesi bakımından önemlidir. Hizmet akışı sırasında karşılıklı 

saygı ve bilgilendirme prensibi çerçevesinde, kurum amirleri ilçelere gittiklerinde, orada 

bulunma sebebi ile ilgili olarak, kaymakamları ziyaret ederek bilgilendirmeyi alışkanlık haline 

getireceklerdir.  

 

        2- Kurum amirleri tarafından ilçelere ziyaret düşünülmesi halinde en az bir gün 

öncesinden Valilik Özel Kalem Müdürüne haber verilecek, tarafımdan aksine bir talimat 

gelmedikçe normal programa devam edilecektir. 

 

        Kaymakamlar için ise İl merkezine ve diğer ilçelere ziyaretlerinde izin almalarına gerek 

yoktur. Ancak il dışı çıkışlarında Valilik Özel Kalem Müdürüne telefonla bilgi verecekler ve 

ayrıca Kaymakamlar ile İl Müdürlerinin İl dışı çıkışlarında mutlaka yazılı onay aranacaktır. 

 

        3- İlçelerde yürütülmekte olan kamu yatırımlarının zamanında ve en uygun şartlarda 

üretilmesinden doğrudan kaymakamlar sorumludur. Bu nedenle İl Özel İdaresi tarafından 

teknik kontrolluğu üstlenilen veya merkezi idare bütçesinden yapılıp ve İl Müdürlüklerince 

yürütülen bütün işlerde ödeme makamları, ödemeden önce kaymakamların inşaatları gördüğü 

ve imalatların uygunluğunu teyit ettiğini gösterir yazılı belgeyi arayacaklardır. Bu belge yok 

ise ödeme yapılmayacaktır. 

 

        4-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan temel atma, açılış, panel, konferans, 

konser, sergi gibi etkinlikler için (2) gün önceden Makama bilgi verilecek ve  önceden izin 

alınacaktır. Aynı zamanda tören ve etkinliklerin konusunun genel hatlarını yansıtan bilgi notu, 

programın uygulanacağı günden (2) gün önce ilçe kaymakamları ve kamu 

kurum/kuruluşlarının birim amirlerince hazırlanarak yazılı olarak tarafıma verilecektir. 



 

        Ayrıca kurumlarca düzenlenen törenlere ve etkinliklere gönderilen mesaj/telgrafların; 

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Başbakan ve 

kurumun bağlı ya da ilgili olduğu bakana ait olanların tam metni, diğerlerinin ise sadece 

göndereninin adı-soyadı ve unvanları program sunucusu tarafından okunacaktır. 

 

        Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu tören ve toplantılarda, gönderilen telgraf/mesaj 

hiçbir surette okunmayacaktır.       

   

        5-İl Valisi tarafından gerçekleştirilecek kurum ve ilçe ziyaretlerinde yalnızca kurum 

amiri ya da ilçe kaymakamı bina önünde karşılayacak, başka görevlilerin işlerini 

aksatmamasına özen gösterilecektir. Özellikle ilçe ziyaretlerinde (talep edilmedikçe) eskort 

çıkarılmayacak, güvenlik birimleri olağan çalışmalarına devam edecekler, Vali için ek tertibat 

alınmayacaktır. 

 

        6- Çalışma saati içinde Valiye sunulması gereken acil ve önemli evrak olduğunda, bizzat 

kurum amirleri evrakı getirecektir. Valinin imzalamadığı anlaşılan evrak için kurum amirleri 

kendileri Makama gelerek açıklama yapacaktır.  

 

        Çeşitli nedenlerle tarafımdan sorulan sorulara ve istenilen hususlara ilişkin ön bilgi 

süratle verilecek, teferruatlı bilginin ne zaman hazırlanacağı da bu sırada takdir edilerek, bu 

süre içerisinde, istenilen duruma göre mutlaka sözlü, yazılı ya da bilgi notu biçimde cevap 

verilecektir. Bu süre hiçbir şekilde bir mesai gününü aşmayacaktır. Bu cümleden olarak 

yetkililerin kendilerine tevdi edilen konulara ilişkin olarak, Valiliğimce tekiden uyarılmasına 

mahal verilmeyecektir.  

 

        7-İl Merkezinde ya da ilçelerde ziyaret edilen veya denetlenen kamu kuruluşları; durumu 

o kuruluşun İl’deki en üst amirine ve ilçe kuruluşları için kaymakama bildirmesi konusunda,  

üst amirler ile kaymakamlar gerekli tedbirleri alacaklardır.  

 

        Bilgi edinilmesini, gereğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini aksi 

durumlarda hukuki sorumluluk üstlenilebileceğinin bilinmesini önemle rica ederim. 

 

 

          Vahdettin ÖZCAN 

             Çankırı Valisi 

 


