
















12.12- Yeni bir hak ve yühlrnlülük doğurmayan, Kaymakamlık kahnın takdirini gerektirmeyen ve
bir direktif niteliğini taşımayan kurumlar arasl mutat yazılar ile eş makamlara yazılan ayru kabil diğer
yazılar.
12.13- Bir dosyanrn tarnamlanması, bir işlemin sonuçlandınlması için belge veya bilgi istenmesine
ilişkin yazılar.
12.14- İlçe içinde Kaymakamlık tarafindan kabul edilmiş ve onaylanmış kararlann işleme konulması
ile ilgili yazılar.
12.15- Kaymakam tarafindarı birimlere havale edilen başvurma dilekçelerinin veya direkt olarak
birimlere verilen dilekçelerin (maddi olay ve dıırumlann kaydına, belirlenmesine veya bilinmesine
ilişkin dilekçeler doğrudan doğuya ilgili kunıluşlara verilecektir.) incelenmesi veya bilgi istenmesi
için yazı|an yazılaı.
12.16- Tip formlarl4 bilgi alma ve bilgi verme niteliğinde olan Kaymakamrn katkrsına ihtiyaç
duyulrnayan yazılar.
12. 17- Kaymakarrıın imzalayacağı yazıların parafi .

12. 18- Haciz Vaıakalanrun imzalanmasr.
12.19- Hesaba ve teknik hususlara ilişkin olarak sıralr üst, eş ve alt birimlere yazıları yazılar.
12.20- Birim amirlerince izin verilecek personelin aldığı yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile ilgili
aynlış ve bitiminde, göreve başlayşlannın ilgili makam ve mercilere duyurulmasına ilişkin yazılar.
12.21- Ktrumlann belli dönemlerde Bakanlıklarına veya diğer üst makamlara mutat olaıak
gönderecekleri istatistiki bilgilere ait çize|ge ve yazılar.
12.22- Kendileri dışında personeline ait sağlık ve kimlik kartları ile sağlık kunıluşlanna sevk
kağıtlanrun imzalanması.
12.23- Yıpranan demirbaş defterlerinin yenilenmesine ve düşiimtine ilişkin onay ve yazışmalar.
12.24- Yetkili mercilerden a]ınacak karar ve onayların oluşması için muhatap daireye direktifniteliği
taşımayan bir iş yetkisi ve sorumluluk yiiklenmemesi kayüyla gerekli bilgi ve belgelerin
toplanmasın4 bir noksanlığın tamamlanmasına dair yazılar.
12.25- Yanlış gelen bir yazınrn ilgili makama gönderilmesine ilişkin yazılar.
12.26- Onaylar hariç olmak iizere ayniyat talimatnamesine ilişkin yazılar.

Aynca ilçe Emniyet Müdiirü, İlçe Milli Eğitim Müdiirü, İlçe Tanm ve orman Müdiirü, ilçe
Nilfus Müdiirü, İ|çe Yazı İşleri Müdiirü, İlçe Sağlık Mtldtlrti, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanrşma
Vakfı Müdilrü aşağıda belirtilen hususlarda özel yetki devrinde bulunulmuştur.

Bu Yönergenin birim amirlerine verilen yetkilere ilaveten;

İlce Emniyet Müdürüne Devredilen Yetkiler:
l- İlçede görevli personelin izin onaylan.
2- Silah nakil belgesi, satrn alına belgesi, rüsat düzenlenmesi, mermi alrmma ilişkin dilekçelerin
kabulü, havalesi, silah işlem dosyasrnrn tekamülü için tiim iç yazışmalar ile ilçe içi poligon nakil
belgeleri ile ilgili işlemler.
3- Meslek mensubu taşrma ruhsatı verilecek şaluslann tahkikat aşamasındaki her tiirlü yazışmaları.
4- Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin taşrnmasl, saklanmasr,
depolanması, satışı, kullanrlması, yok edilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esaslan göstefen
ttiztik hiikiımlerine göre yiiırütiilecek iş ve işlemler.
5- 5682 sayılı Kanuna göre ytirütiilecek umuma mahsus pasaporda ilgili iş ve işlemler
6- Kabahatler Karıunu ile ilgili iş ve işlemler
7- İntemet kafelerin denetlenmesi ile ilgili işlemlet
8- 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah Tefemıatı ve Av
Çıkarılması Hakkında Kanunun Uygulanması ilişkin e1
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