
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

    

SIRA 

NO 

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN 

TAMAMLANMA    

SÜRESİ       (EN GEÇ) 

    

1 

Ses ve gaz fişeği 

atabilen silahlara 

bildirim belgesi 

düzenlenmesi 

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe    

1-4 saat 
2-  Fatura 

3- Silah 

4- Adli Sicil Belgesi 

2 

Yivsiz tüfek 

ruhsatnamesi 

verilmesi 

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe    

Dosya Tamamlandıktan 

sonra  

7  iş günü 

2-  Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasında pisikolojik, nörolojik ve fiziki yönden sakınca 

bulunmadığına dair resmi sağlık kurumundan resimli,  mühürlü ve açık kimliği yazılı Dr. Raporu 

3- Son bir yıl içinde çekilen fotoğraf. (4 adet) 

4- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

5-Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge  

3 
Silah tamir yeri 

belgesi verilmesi 

a) 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe 

Dosya Emn. Gnl Md’ne 

gönderilir. Belge Emn. 

Gnl. Müdürlüğünce 

düzenlenmektedir. 

7  iş günü 

2- Silah tamir yeri açma ruhsatı almasında mani hali bulunmadığına dair devlet hastanesinden 

Heyet Raporu. 

3- Silah tamiri İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge, 



4- Silah tamirciliği belgesi verilecek şahısların,  91/1779 karar sayılı Yön. 16'ncı maddesinde 

belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon 

tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olmaları, 

b)Silah tamir yeri ve şubesinin açılabilmesi için;                                                                                                                                                                                                                                                                     

1- Tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve 

konumda olması ile uygun fiziki şartları taşıması, 

2- Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16. maddede 

belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartları aranır. 

4 
Satıcılık (Bayilik) 

Belgesi verilmesi 

 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe  

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

2-İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge, 

3-Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair 

devlet hastanesinden heyet raporu, 

4–2521, 5729 ve 6136 Sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni 

sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname, 

5-on adet fotoğraf. 

5 İthal izni verilmesi 

1- Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben   

Bakanlıkça verilmektedir 

2-Fatura 

3-Faturanın Türkçe tercümesi 

4-Katalog   

Belgeler İzin için Bakanlığa gönderilecek.                  

6 
Ateşleyici Yeterlilik 

Belgesi sınavlarının 

yapılması ve 

1- Dilekçe İl  Emniyet Müdürlüğüne havaleli dilekçe ) 

(Dosya Emn. Gnl Md. 

bildirilir. Sınav Genel 

Müdürlükçe yılın 

2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, 

3 Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve fotokopisi (Aslının ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) 



Ateşleyici Yeterlilik 

Belgesi verilmesi 

4- Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına 

dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından 

düzenlenecek sağlık raporu, 

belirlenen zamanlarında 

yapılmaktadır) 7  iş günü 

7 

Patlayıcı Madde 

Satın Alma ve Satış 

İzin Belgesi 

Verilmesi 

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

2-Tüzel kuruluş için (Tic. sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası) 

3-Şirket adına satın alma ve satış işinde görev alan kişilerin şirket tarafından görevlendirildiğine 

dair noterden yazı. 

4-Görev alan şahısların; 

a- Satın alma ve satış işinde görev alacak kişilerin psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı 

bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu. 

b-4 adet fotoğraf 

c-Taahhütname 

113-A-Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde deposunun bulunduğu veya 

birinci grupta yer alan perakende satıcıların dükkânlarında 93 üncü maddeye uygun 

düzenlemenin yapıldığına dair rapor 

B- Satılacak patlayıcı maddelerin cinsi ve özelliklerini belirten belge 

C- 18 yaşını tamamlamış bulunduğuna  ilişkin belgeler eklenir. 

12.10.2001 tarihli ve 199 sayılı genelge eki uygulama talimatının C) maddesi; 

a) Satış izin belgesi talebinde bulunanın Tüzüğün 113 üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun 

olarak vereceği başvuru dilekçesi, 

b) Depolama izin belgesi, 

c) Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu, 

d) Taahhütname, (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 KS 

Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek) 

e) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi, 



f) Satış izin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun 

güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir. 

8 

Patlayıcı Madde 

Satın Alma ve 

Kullanma İzin 

Belgesi Verilmesi 

1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 7  iş günü 

2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası) 

3-Şirket adına satın alma ve naklinde görev alan kişilerin şirket tarafından  

görevlendirildiğine dair noterden yazı. 

4-Görev alan şahısların; 

a-Patlayıcı madde nakledenlere ait geçerli güvenlik belgesi. 

b-Vekaletname 

c-Ateşleme işinde görev alacak kişinin (Ateşleyici yet. belgesi) 

d-taahhütname 

A- Patlayıcı maddenin alıcısına veya cins ve miktarına göre, depoda saklanması gerekiyorsa 

deponun izin belgesi, kiralanmış ise kira sözleşmesi, 

B- Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu (Bu 

rapor, kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunan kamu kuruluşları için kendilerince, bu 

olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için il Valiliğince verilir.), 

C- Kamu veya özel kuruluşlarından ihaleyle alınan işlerde bu hususu belgeleyen yazı,(Kamu 

kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi almalarında (C) 

bendi uygulanmaz.) 

D- (İşe Dair Belge)Maden veya taş ocağı işletme ruhsatı, maden veya taş 

ocağı başkasından kiralanmışsa noterlikçe onaylı kira sözleşmesi, bir kamu kuruluşuna ait ocağın 

kiralanması söz konusuysa, bu kamu kuruluşu tarafından verilen maden veya taş ocağını 

kullanabileceğine ilişkin yazı, 

F-(Kamu kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi 

almalarında (F) bendinde öngörülen belgelerinin kurum yetkilisi tarafından onaylanması 

yeterlidir.) 



G- Varsa, daha önce alınmış ve kullanılmış satın alma ve kullanma izin belgesi, 

H- Genel ve katma bütçeli daireler hariç olmak üzere patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve 

tüzel kişilerin bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini için 

düzenlenecek “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sig. Poliçesi’ nin aslı veya noterce 

onaylanmış sureti.12.10.2001 tarihli ve 199 sayılı gnl. eki uygulama talimatının A) Mad:1.  Depo 

Tes. Tut (İzin bel. yenilenmesinde) 3 .  Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu 4 .  

Beyanname 5 .  Ticaret Sic. Gaz.(ilk mür.ve isim değişikliklerinde) 

9 
Sürekli Depo Yapım 

İzni Verilmesi 

 1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası) 

A- İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı, 

 B- İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı, 

 C- 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi, 

 D- İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere 

bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları 

gösterir vaziyet planı ve detay resimleri, 

 E- 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı, 

 F- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi, 

 G- Yapılacak yerüstü depolarında Ek–1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen 

uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da 

sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge, 

L- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 

alınacak gayri sıhhi müessese belgesi, 

 M- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 Sayılı İş 

Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni, 



O- Çevre Bak. alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge. 

10 

Sürekli Depo 

Depolama İzni 

Verilmesi 

 1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben  

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 7  iş günü 

2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası) 

A. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve 

İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, 

B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni, 

C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi, 

D. Sağlık Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi 

Müessese Belgesi (Açılma İzni). 

11 
Gezici Depo Yapım 

İzni Verilmesi 

 A. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 

tonluk gezici depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi, 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

B. Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde 

bu alanın kiralandığı veya muvafakatinin alındığını gösterir belge, 

C. Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik 

(Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor. 

12 

Gezici Depo 

Depolama İzni 

Verilmesi 

 A. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık 

ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

B. Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı 

çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu, 

C. Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması 

gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik 

uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki. 

13 Patlayıcı Madde 

Üretim Tesisi 

a. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede 

kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe, 



Kuruluş Ön İzin 

Belgesi Verilmesi 

b. Girişimci gerçek kişi (şahıs) ise nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, tüzel kişi (kamu kurumu 

veya şirket) ise temsile yetkili olanların nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri 
Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 
c.Valilik tarafından Genelkurmay Başkanlığından istenen uygun görüş yazısı. 

14 

Patlayıcı Madde 

Üretim Tesisi 

Kuruluş İzin Belgesi 

Verilmesi 

 A- İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı, 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

 B- İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı, 

 C- 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi, 

 D- İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere 

bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları 

gösterir vaziyet planı ve detay resimleri, 

 E- 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı, 

 F- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi, 

 G- Yapılacak yerüstü depolarında Ek–1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen 

uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da 

sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge, 

 H- Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge, 

 İ-   İş yerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge, 

 K- İş yerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki, 

 L- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 

alınacak gayri sıhhi müessese belgesi, 

M- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 Sayılı İş 

Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni, 

 N- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi 



 O- Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge. 

 P- İş yeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma 

sistemi ile birlikte, aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden 

izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge. 

15 

Patlayıcı Madde 

Üretim Tesisi 

İşletme İzin Belgesi 

Verilmesi 

 A. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 10  iş günü 

B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni, 

C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi, 

D. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna 

ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge, 

E. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 

alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni), 

F. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu, 

G. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına 

dair noter onaylı taahhütname, 

H. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi 

veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter onaylı vekaletname, 

İ. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya 

kimyagerin patlayıcı maddeleri 

Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar 

gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair noter onaylı taahhütname,                                  

J. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin tasdikli 

diploma sureti,                                                                                                                                                                                                                           

K. İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve 

Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış 

teknik güvenlik yönergesi. 



16 

Patlayıcı Madde 

İhraç Uygunluk  İzni 

Verilmesi 

1) Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben  

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası) 

3)Dilekçe (İhraç hakkında, Çıkış Gümrüğü ve gümrük işlemlerinin nerede yapılacağının 

belirtildiği.) 

4)Taahhütname (İhracın Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair ve tarihi geçerli 

olan) 

5)Satış İzin Belgesi (Tarihi geçerli) 

6)Satış Faturası 

7)Maddeleri isteyen yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişilerin Talep Yazısı (Siparişi) ve 

Tercümesi 

8)İhraç edilecek maddelerin resimli Kataloğu 

9)Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tarihi geçerli) 

10)Ticaret Sicil Gazetesi (İhraç edebileceğine dair kaydın olduğu) İzin belgesi için Bakanlığa 

gönderilir. 

17 

Patlayıcı Madde 

İthal Uygunluk  İzni 

Verilmesi 

 1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

7  iş günü 

2-İthal edilecek patlayıcı maddelerin GTİP no sunun da belirtildiği ithal beyannamesi, 

3-Patlayıcı maddeyi ithal edecek olan gerçek veya tüzel kişilerin veya vekillerinin noterlikçe 

tanzim edilmiş taahhütnamesi, 

4-Proforma (teklif) fatura aslı (tasdikli) 

5-Proforma (teklif) fatura Türkçe tercümesi (tasdikli) 

6-İzin belgesi; (getirilecek patlayıcı maddenin amacına göre) 

-Patlayıcı madde üretim ve satış izin belgesinin fotokopisi (üreticiler için) 

-Patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesinin fotokopisi (satıcılar için) 

-Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesinin fotokopisi (tüketiciler için) 



7-Proforma (teklif) faturada gösterilen maddelerin ürün kod numaraları belirtilmiş isim ve 

resimlerini gösteren katalog. 

8-Ticaret sicilinde bu tür maddelerin ithalatçısı olduklarının belirtir resmi belge. 

9-İthal edilecek maddenin üretildiği fabrika ile fabrikanın bulunduğu ülkeyi, varsa patent tarih ve 

numarasının, kimyasal bileşimini ve belli başlı özelliklerini gösteren 

menşe şahadetnamesi.10-Depo başkasına aitse depo sahibinden alınacak muvafakat 

name, 

11-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tasdikli örneği) 

12-CE Belgesi veya  CE kriterlerine uygun olduğunu belirtir yabancı kuruluş yazısı. 

İzin belgesi için Bakanlığa gönderilir. 

18 
Patlayıcı Madde 

Devir İzni verilmesi 

 1) Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben, devir alan ve devir edenin 

vereceği dilekçe ) 

7  iş günü 2) Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı, 

3) Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı 

4) Devir edilene ait ruhsat fotokopisi. 

19 

Patlayıcı Madde 

Taşıma İzin Belgesi 

Verilmesi 

 1)Patlayıcı Madde İzin Belgesi Aslı, 

2  iş günü 

2)Depo tespit tutanağı, 

3)Nakle nezaret edecek Güvenlik belgeli şahısların güvenlik belgesi asılları, 

4)Nakilci görevlilerinin vekâletnamesi, 

5)Nakil edecek şahısların kimlik asılları (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport…) 

6)Nakilde kullanılacak araçların ruhsat asılları, 

7)Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi 

20 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe 7  iş günü 



Patlayıcı Madde 

Güvenlik Belgesi 

Verilmesi 

2- Sağlık Raporu, 

3- Taahhütname, 

4- İki adet vesikalık fotoğraf   

21 
Havai fişek atışı izin 

belgesi 

 1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe 

Tahkikat tamamlandıktan 

sonra 

5  iş günü 

2-Ateşleyici taahhütnamesi,  ateşleyiciye verilecek vekaletname, A sınıfı ateşleyici Yeterlilik 

Belgesi, pat.mad. zorunlu sorumluluk sigortası 

  

  

22 
Silah Bulundurma 

Ruhsatı verilmesi 

İkamette bulundurma ruhsatı için; 

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe. 

2-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair devlet 

 Hastanesinden heyet raporu. 

3-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf. 

4-Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

5- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

 İşyerlerinde bulundurma ruhsatı için; 

 a- İşyeri ruhsatı. 

 b-Şirketler için ticaret sicil gazetesi ve yönetim kurulu kararı. 

c-Halen yaptığı işle ilgili vergi mükellefi olduğuna dair yazı 

7- Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

23 
Ruhsatlı silahın 

devri 

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben devir eden 

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 
  ve alacak olanın dilekçeleri.      

2-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair Devlet   



    Hastanesinden heyet raporu. 

3-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf. 

4- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

5- Vergi borcu olmadığına dair yazı 

24 
Silah nakil belgesi 

verilmesi 

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben havaleli dilekçe  
2 iş günü 

2- Ruhsat fotokopisi 

25 Yivli tüfek ruhsatı 

 1- İl Emniyet Müdürlüğüne havaleli dilekçe  

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

2-  Silah taşıma/bulundurma ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden 

heyet raporu. 

3- Yivsiz tüfek ruhsatı aslı ve fotokopisi 

4- Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf 

5- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

6-Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

 

26 
Mermi satın alma 

belgesi verilmesi 

 1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe.(TC kimlik no belirtilecek) 
3 iş günü 

 2- Ruhsat fotokopisi. 

27 

Silah Taşıma 

Ruhsatı 

Can Güvenliği (7/a) 

1-Can güvenliğinin hangi sebeplerden tehlikede olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğüne 

hitaben dilekçe 

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu. 

4-Gerekçe gösterdiği evraklar (örnek: Mahkeme kararı, vergi kaydı, oda kaydı, tic. sicil gazetesi, 

bilanço, kar zarar cetveli, 

6- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 



8- Yarım kapak telli dosya. 

28 
Silah Taşıma ruhsatı 

(Şehit Yakını-7/b) 

1-Şehit Yakını ve Can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten İl 

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

 Emniyet Müdürlüğünden hitaben dilekçe     

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet 

Hastanesinden Heyet raporu, 

4-Şehitlik Belgesi. 

5- Yarım kapak telli dosya. 

6- Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

29 
Silah Taşıma 

Ruhsatı (7/c) 

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe.     

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

2- 3419 sayılı bazı suç failleri hakkında uygulanacak hükümlere dair 

     Kanun uyarınca teslim olan ve güvenlik kuvvetlerine yardımcı 

     oldukları için koruma altına alındığına dair belge. 

3- Son bir yıl için çekilmiş 4 adet fotoğraf 

4- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet         

     Hastanesinden Heyet raporu. 

5-  Yarım kapak telli dosya. 

6- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

30 

Silah Taşıma ruhsatı 

(Kamu Görevlileri 

Taşıma-8.madde) 

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe     

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

3--Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu, 

4-Çalıştığı kurumun Mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve 

sayılı 30 günü geçmemiş görev belgesi, 



Yönetmeliğin 8 maddesinin (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1,2,3,4, ve 5 numaralı alt 

bentlerinde yer alan kamu görevlileri ve 10. Maddede belirtilen (g) bendi hariç Emekli kamu 

Görevlileri ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışan sivil personelden adli sicil 

raporu ve doktor raporu istenmez. 

31 

Silah Taşıma 

Ruhsatı (Meslek 

Mensubu Taşıma-

9.Madde) 

1-Mesleğini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne   Hitaben dilekçe     

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet  Hastanesinden Heyet raporu , 

4- Yarım kapak telli dosya. 

5- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

6- Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

Meslekleri ile ilgili evraklar: 

 a- Mülga 

 b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,                                                                                             

c- Basın Mensupları: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı 

basın kartı fotokopisi,     ( yazı yeni tarihli olacak, fotokopi ise tasdikli) 

d- Kuyumcu ve sarraflar:( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir) 

- Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, (yeni tarihli) 

e-Patlaycı maddeleri Satın alma ve Satış Ruhsatı,Patlayıcı Madde Deposu,Yivsiz Av Tüfeği 

İmalathanesi,Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri,Güvenlik Belgesi Sahipleri  

*İşyeri açma ruhsatı veya işletme /faaliyet izin belgesi 

*Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

*Şahsın durumunu,şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

*Oda kayıt belgesi. 



*Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi. 

Güvenlik Belgesi Olan Kişilerden 

*İş sahibini yazılı müracaatı. 

*İş sahibinden istenen belgeler (e ) bendi için 

*Güvenlik belgesi fotokopisi 

*Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı.(Belgenin işverin tarafından düzenlenmesi 

halinde SGK onaylı olacaktır) 

f- Banka Müdürleri: 

*Görev Belgesi, Atama Onayı ( Şube Müdürü, Bölge Müdürü yada Daire Başkanı olduğuna dair) 

* Mesleğini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne   Hitaben dilekçe   

* Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

* Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet  Hastanesinden Heyet raporu , 

* Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

* Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

* Yarım kapak telli dosya. 

g-Pilotlar 

*Kurum Yazısı  

*Pilotluk Lisans fotokopisi 

h-Yıllık Satış Tutarı (Ciro) 

*İşyeri açma ruhsatı veya işletme /faaliyet izin belgesi 

*Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya  

başka bir nedenle vergiye tabi olmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı.) 

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 



*Oda kayıt belgesi. 

ı-Arazi Sahipleri 

*Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

*Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı. 

*Ziraat Odasından veya Tarım İl /İlçe Müdürlüğünden üretici belgesi 

i-Sürü Sahipleri 

*Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

*Ziraat Odasından veya Tarım İl /İlçe Müdürlüğünden üretici belgesi 

*Hayvan sayısını gösterir Tarım İl /İlçe Müdürlüğü yazısı. 

j-Müteahhitler  

*Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

*Oda kayıt belgesi. 

*İş deneyim (İş bitirme/iş durum) belgesi 

k- Akaryakıt istasyonu sahipleri: :( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir)                                                                              

-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi (sözleşme uzun süreli ise 

sözleşmenin devam ettiğine dair yazı) 

- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,                                                                                              

-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,(ortaklardan en fazla 

iki kişi alabilir)gazete eski tarihli ise ortaklıkta değişiklik olmadığına dair şerh gerekir.)Sorumlu 

ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, 

l- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar: 

- İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair 

yetkili kurul kararı,                                                                                                       - Kurum ile 

yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,(sözleşme uzun süreli ise sözleşmenin 



devam ettiğine dair yazı)                                                                        -Yaptığı işten vergi 

mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, 

- Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, 

m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar: ( Fiilen ve bizzat bu işi yapması gerekir)   

 - İş sahiplerinden  

- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, çalıştırılan işçi sayısını ve 

primlerin ödendiğine dair SSK yazısı, (geriye dönük 1 yıllık 18.000 gün pirim ödeyecek                                                                 

- Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,(gazete eski tarihli 

ise ortaklıkta değişiklik olmadığına dair şerh olacak)                                                                    -

Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, 

-  Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden, 

- İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil 

gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, -Sigorta primlerinin ödendiğine dair 

SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı, 

n- Poligon sahipleri: - İş sahiplerinden; 

- İşletme ruhsatı fotokopisi,                                                - Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna 

dair vergi    dairesi yazısı,                                                                         -Ortaklık veya şirket söz 

konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, (ortaklardan en fazla iki kişi ruhsat alabilir, 

ticaret sicil gazetesi eski tarihli ise ortaklıkta değişiklik olmadığına dair şerh düşülecek,)                                                                             

-Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, 

- Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,                                   - İş sahiplerinden istenen belgeler,                                                      

- İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili 

kurul kararı,                                                                                                   - Sigorta primlerinin 

ödendiğine dair SSK yazısı, 

o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler: 



- Kişi/kurumun yazılı müracaatı                                                   - Eski eserler ve tarihi anıtların 

tapu kayıt belgeleri, 

- Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı, 

ö- Arıcılık yapanlar: :( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir) 

-Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,                                             

-Kovan adedini belirtilen, (100 Adet faal kovanı olacak) il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,                                                

-2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına 

dikkat edilecek), Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair 

il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı 

p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler: 

-Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, -Oda kayıt belgesi, -İş sahibinin yazılı 

müracaatı, 

-Depo izin belgesi fotokopisi,  -Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, Asli memur 

statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile 

kurumlarından ayrılanlar: 

- Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı, 

r-Asli Memur Statüsü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi 

isteği ile Kurumlarından ayrılanlar 

*Ayrılış şeklini belirten Kurum yazısı. 

s- Dövize ilişkin işlem yapanlar: ( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir) 

- Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi, 

- Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,(belgeler yeni tarihli) 

ş- Avukatlardan: 

- Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, (Mühürlü olacak) 

- Noterlerden: 

- Noterlik belgesi fotokopisi,(Fotokopi tasdikli olacak) -Vergi dairesi yazısı 



t- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 

meclis üyeleri: 

- Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,(mühürlü) -Görevle ilgili seçim 

tutanağı, 

u- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar: 

Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,(mühürlü) 

ü İl/ilçe seçim kurulu yazısı.(En az bir dönem Muhtarlık yapmış olacak) 

ü- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar: 

- Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev -belgesi,(mühürlü)  -İl/ilçe seçim kurulu yazısı 

.(En az bir dönem Belediye başkanı veya İl Genel Meclis üyeliği yapmış olacak) 

1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe, 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

3-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu, 

4-Emeklilik onayı( fotokopi ise tasdikli), 

5-Silah satış senedi veya silah faturası 

6-Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışmakta iken emekliye ayrılan personelin kadrolarınca 

ilişiğinin kesilmesi sırasında, meslekten veya memuriyetten çıkarmayı gerektirir bir suçtan dolayı 

soruşturmasının mevcut olup olmadığına dair düzenlenecek belge. 

(Sağlık problemleri nedeniyle emekli olanlardan doktor raporu istenmesi kaydıyla, emniyet 

hizmetleri sınıfı personelinden emekli olanların, Genel Müdürlükçe tahsis edilen zoralım, standart 

dışı veya hediye verilen silahları için emekli oldukları tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat 

etmeleri halinde emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı ya da bulundurma ruhsatı 

düzenlenirken adli sicil belgesi ve doktor raporu istenmez) 

32 Armağan silahlar  1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe     



2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

3-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu, 

4- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

5- Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

6- Yarım kapak telli dosya 

7- Armağan belgesi (Belgenin armağan edilen yetkili makamlarca imzalanmış, başlıklı ve 

üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen şahsın kimliğini ve silahın marka, 

model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş olması esastır.) 

33 Hatıra Silahlar 

1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne    hitaben dilekçe      

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

3-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu, 

4- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

5- Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

6- Yarım kapak telli dosya 

7- 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği Polis Laboratuvarınca   belirlenen ateşli silah, kama 

ve kılıçlara ruhsat verilir. 

Müracaatçılardan; 

-İstiklal Savaşı Gazisi, 

- İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri olduğunu belirten 

belge istenilir. 

34 Antika Silahlar 

 1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe      

Dosya Tamamlandıktan 

Sonra 10 iş günü 2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

3-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu, 



4- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak) 

5- Vergi Dairesi Müd. 2.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

6- Yarım kapak telli dosya 

-Polis Laboratuvarınca antika olduğu tespit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara 

sadece BULUNDURMA ruhsatı verilir. 

 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin 
belirtilen sürede  tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat 
yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
 
İlk Müracaat Yeri : Çorum İl Emniyet Müdürlüğü    İkinci Müracaat Yeri : Çorum Valiliği 
İsim   : Mehmet GÜLSER      İsim    : Recep YÜKSEL 
Unvan   : İl Emniyet Müdürü      Unvan    : Vali Yardımcısı  
Adres   : İl Emniyet Müdürlüğü     Adres    : Çorum Valiliği 
Telefon  : 0.364.224.10.09 (50-12)     Telefon   : 0.364.202.01.52 
Fax   : 0.364.225.67.11      Fax    : 0.364.213.12.29 
e-posta  : corumozk@egm.gov.tr     e-posta   : recepyuksel@icisleri.gov.tr 
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