T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Silah Ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1

MERMİ SATIN ALMA BELGESİ

2

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

3

SİLAH TAŞIMA RUHSATI

4

RUHSATLI SİLAHIN HİBESİ

5

SİLAH NAKİL BELGESİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe,
2- Ruhsat fotokopisi.
1- Dilekçe,
2- Sağlık raporu,
3- Dört adet fotoğraf,
4- Parmak izi formu,
5- Harç makbuzu,
6- Nüfus cüzdan fotokopisi,
7- Ruhsat fotokopisi.
8- Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
Müdürlüğünden alınacak)
1- Dilekçe,
2- Sağlık raporu,
3- Dört adet fotoğraf,
4- Yapılan görev ya da faaliyete ilişkin belgeler,
5- Parmak izi formu,
6- Harç makbuzu,
7- Nüfus cüzdan fotokopisi,
8- Ruhsat fotokopisi.
9- Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
Müdürlüğünden alınacak)
1- Dilekçe,
2- Ruhsatın aslı.
1- Dilekçe,
2- Ruhsat fotokopisi,
3- 1 Adet fotoğraf.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
7 Gün

15 Gün

20 Gün

1 Gün
1 Gün

6

7

YİVSİZ TÜFEK,
HAVALI TABANCA VE
TÜFEK İMALATI KURULUŞ İZNİ

1- Dilekçe ve ekinde firmanın adı ve adresi,
2- Bağlı bulunduğu oda ve kayıt belgesi,
3- Firma ana sözleşmesi (Son tadilleri kapsayacak şekilde),
4- İmalat konusu ve türü,
5- Fabrika veya imalathanelerin,
a)- Tesis yeri ve çevresine ait 1/500 veya 1/5000 ölçekli plan (tesislerin konumu ve
koruma alanını kapsayacak şekilde, sanayi bölgesinde olan tesisler için),
b)- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde 1/100 veya 1/1000 ölçekli genel
yerleşim planı (Bu planlar Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli olacaktır),
c)- Tesis için genel yerleşim planı, 1/100 veya 1/1000 ölçekli (Alet ve cihazların
konumunu gösterir şekilde),
6- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Sağlık Bakanlığından ve 1475 Sayılı İş
Kanunu uyarınca işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden Bölge Çalışma Müdürlüğünden
alınacak kuruluş izin belgeleri,
- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderildikten sonra;
kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğu tespit edilirse, ikişer nüshası tasdik edilerek
müracaat sahibine geri verilir. Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler,
imalathanelerinin teknik sorumlusu olarak, yeterliliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
onaylanmış en az bir Makine Mühendisi, ayrıca; imalat safhasında standardına uygun ve
kaliteli imalatı takip edebilecek yeterli sayıda teknisyen istihdam etmek zorundadırlar.
Müracaat sahibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış belgeler ile fabrika ve
imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliliklerini kanıtlayan belgeyi de ekleyerek
İçişleri Bakanlığına başvurur. İçişleri Bakanlığına, yukarıda belirtilen biçimde yapılacak
başvuru üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce gerekli inceleme, araştırma ve
soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının
güvenlik bakımından uygun olduğunun tespiti halinde kuruluş izni verilir.

Bakanlıkça Verilir

YİVSİZ TÜFEK,
HAVALI TABANCA VE
TÜFEK İMALATI FAALİYET İZNİ

Sorumlu yöneticinin aşağıda belirtilen ve üçer nüsha tanzim edilecek bilgi ve belgeleri bir
dilekçe ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmesi zorunludur.
1- Kapasite Raporu,
2- Çalıştırılacak personel sayısı (imalat ünitelerine göre, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi,
v.b.),
3- İş akım şeması ve açıklama raporu,
4- Fabrika veya imalathane sahibinin veya sorumlu yöneticinin noterden tasdikli imalat
sorumluluğunu kapsayan taahhütname,
5- Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların listesi ve her birinin teknik resimleri,
6- Üretilecek mamule ait parçalardan;
a)- Müessese bünyesinde yapılacaklar,
b)- Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,
c)- Komple satın alınacaklar,
d)- İthal edilecekler, (liste halinde bildirilecektir)
7- Tesiste yapılacak kalite kontrol işlemleri ve şeması ile kalite kontrolünde kullanılacak
teçhizatlar ve özellikleri,
8- Fabrika veya imalathanelerin işletmeye açılmasında sakınca bulunmadığına dair; Çevre
Sağlığı amacı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı raporu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği

Bakanlıkça Verilir

yönünden Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen bu belgeler ile kurulan fabrika ve imalathanenin
bina, tesis, personel, makine-teçhizat, araç-gereç, kullanılacak ham madde ve yarı
mamul maddeler ile kalite kontrol sistemi yönünden standardına, standardı yoksa teknik
spesifikasyonlarına uygun imalat yapabilecek nitelikleri haiz olduğu Bakanlıkça mahallen
yaptırılacak inceleme neticesinde tespit edilip onaylanması halinde İçişleri Bakanlığınca
faaliyet izni verilir.

8

ATIŞ POLİGONU ÖN İZNİ

9

ATIŞ POLİGONU KURULUŞ İZNİ

10

ATIŞ POLİGONU İŞLETME İZNİ

11

SİLAH TAMİRCİLİĞİ BELGESİ

1- Kurulmak istenen poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede
kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi,
2- Gerçek kişi ise; nüfus cüzdanının örneği, tüzel kişi ise; ortak ve yöneticilerinin nüfus
cüzdanlarının örneği,
3- İşyeri sahibi ve ortaklarının atış poligonu açmasında/ çalıştırmasında bedeni ve ruhi
bakımdan sakıncalı olmadığına dair heyet raporu,
1- Poligonun yeri belediye hudutlarında ise, buranın mülkiyetini gösteren belge veya kira
sözleşmesi,
2- 3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
3- Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış
poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğünden, poligonun
25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne
uygun olduğuna dair kurum yazısı,
5- Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak
belge,
6- Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair
mahalli zabıta tahkikat raporunun Valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa gönderilmesi halinde
kuruluş izni verilir.
1- Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin İl Bayındırlık ve
İskan Müdürlüğü raporu,
2- Belediye ve Valilikçe verilen yapı tesis izni,
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,
4- Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli
olduğuna ilişkin belge,
5- Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,
6- Atış poligonun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe
onaylı taahhütnamesi,
7- Atış poligonu sahibince hazırlanan ve İl Emniyet Müdürlüğünce onaylanmış işletme ve
çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi,
- Dilekçe ve ekleri Valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonun bu Yönetmelik hükümlerine
uygunluğu tespit edildiğinde, Bakanlıkça İşletme İzin Belgesi verilir.
1- Silah tamirciliği belgesi verilecek şahısların, 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16.
maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili
uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olmaları,
2- Silah tamir yeri ve şubesinin açılabilmesi için;

Bakanlıkça Verilir

Bakanlıkça Verilir

Bakanlıkça Verilir

Valilikçe Verilir

12

13

14

15

a)- Tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun
yer ve konumda olması ile uygun fiziki şartları taşıması,
b)- Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 91/1779
karar sayılı Yönetmeliğin 16. maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması.
3- İşyerinin itfaiye yönünden sakıncalı olmadığına dair itfaiye raporu,
4- İşyeri sahibinin silah tamirciliği yapmasında bedeni ve ruhi bakımdan sakıncalı
olmadığına dair heyet raporu,
5- İşyerine tamire getirilen silahların muhafazası için çelik kasa/dolap bulunması.
6- Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
Müdürlüğünden alınacak)
1- Dilekçe,
2- İşyerinin kendi mülkiyetinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3- Av bayii ruhsatı almasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair heyet
raporu,
4- 2521 Sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu
SATICILIK BAYİLİK BELGESİ
üstlendiğine dair taahhütname,
5- Nüfus cüzdanı örneği,
6- Üç adet fotoğraf.
7- Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
Müdürlüğünden alınacak)
1- Dilekçe,
2- Fatura,
İTHAL İZNİ
3- Faturanın Türkçe tercümesi,
4- Katalog.
1- Dilekçe,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ 3- Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
SINAVLARININ YAPILMASI VE
4- Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ
dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından
düzenlenecek sağlık raporu,
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
1- Dilekçe,
2- Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde deposunun bulunduğu veya birinci grupta yer
alan perakende satıcıların dükkânlarında 93.maddeye uygun düzenlemenin yapıldığına
dair belge,
3- Satılacak patlayıcı maddelerin cinsine dair belge,
4- On sekiz yaşını tamamlamış bulunduğuna dair belge,
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA 5- 12/10/2001 tarihli ve 199 sayılı genelge eki uygulama talimatının C) maddesi;
a)- Satış izin belgesi talebinde bulunanın Tüzüğün 113.maddesinde belirtilen şartlara
VE SATIŞ İZİN BELGESİ
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 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden
tanzim edilecek)

Evraklarının ve gerekli
tahkikatların tamam olması
halinde 10 gün

Bakanlıkça Verilir

Sınavı kazanan adayların
bütün işlemlerinin tamam
olması halinde 10 gün

Belgelerin ve gerekli
tahkikatın, eksiksiz olarak
tamamlanması halinde
10 gün
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PATLAYICI MADDE SATIN ALMA
VE KULLANMA İZİN BELGESİ

17

SÜREKLİ DEPO YAPIM İZNİ

e)- Beyanname,
f)- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
g)- Satış izin belgesi verilebilmesi için yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun
güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir.
1- Patlayıcı maddenin alıcısına veya cins ve miktarına göre, depoda saklanması
gerekiyorsa deponun izin belgesi, kiralanmış ise kira sözleşmesi, muafakatname,
2- Kullanılacak patlayıcı maddenin ihtiyaç tespitini, bünyesinde maden mühendisi bulunan
kamu kuruluşu veya özel şirket kendisi tarafından yapılacaktır. Bünyesinde maden
mühendisi bulunmayan kamu veya özel şirket Valilik tarafından oluru alınmış (MTA)
bünyesinde çalışan maden mühendislerine ihtiyaç tespiti yaptırılır.
3- Kamu veya özel kuruluşlarından ihaleyle alınan işlerde bu hususu belgeleyen yazı,(Kamu
kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi almalarında
8. ve 10. Maddeler istenmez.)
4- (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,
5- Patlayıcı maddeleri kullanacak kişinin bu Tüzük hükümlerine göre verilmiş ateşleyici
yeterlik belgesi,
6- Patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin temsile yetkilileri ile
ateşleyicilerinin sorumluluğu üstlendiklerine dair noterce düzenlenecek taahhütnameleri,
(Kamu kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi
almalarında 6.maddede belirtilen belgelerin kurum yetkilisi tarafından onaylanması
yeterlidir.)
7- Varsa, daha önce alınmış ve kullanılmış satın alma ve kullanma izin belgesi,
8- 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 Sigorta Poliçesinin aslı
veya noterce onaylanmış sureti.
- 12/10/2001 tarihli ve 199 sayılı genelge eki uygulama talimatının A) Maddesi:
1- Dilekçe,
2- Depolama izin belgesi,
3- Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde),
4- Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu,
5- İhtiyaç raporu,
6- Taahhütname,
7- Ateşleyici yeterlilik belgesi,
8- İşe dair belge,
9- Depo muafakatnamesi,
10- Tehlikeli madde zorunlu sorumluluk sigortası,
11- Eski izin belgesi aslı,
12- Beyanname,
13- Ticaret Sicil Gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde),
1- 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,

Belgelerin ve gerekli
tahkikatın, eksiksiz olarak
tamamlanması halinde
10 gün

Belgelerin ve gerekli
tahkikatın tamam ve
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SÜREKLİ DEPO DEPOLAMA İZNİ
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GEZİCİ DEPO YAPIM İZNİ

20

GEZİCİ DEPO DEPOLAMA İZNİ
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PATLAYICI MADDE ÜRETİM
TESİSİ KURULUŞ ÖN İZNİ

22

PATLAYICI MADDE ÜRETİM
TESİSİ KURULUŞ İZNİ

2- İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskân durumlarının uygun olması
Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı,
halinde 1 ay
3- 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
4- 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,
5- 3194 Sayılı İmar Kanunun 21.maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
6- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
7- Yapılacak yerüstü depolarında Ek–1 çizelgenin dip notunun 4.maddede gösterilen
uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya
da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
8- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre
alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğünden 1475 Sayılı İş
Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
10- Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten yazı.
1- Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
2- Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
Belgelerin uygunluğunun
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
anlaşılması halinde 1 ay
4- Sağlık Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri
Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni).
1- 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,
Belgelerinin ve gerekli
2- Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması
tahkikatlarının
halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatinin alındığını gösterir belge,
tamamlanması halinde 1 ay
3- Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik
(Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.
1- Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
2- 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 Belgelerinin eksiksiz olarak
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu,
tamamlanması halinde 1 ay
3- 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.
1- Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve
Evrakların tam olması ve
nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,
2- Girişimci gerçek kişi (şahıs) ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, tüzel kişi (kamu kurumu durumunun uygun görülmesi
veya şirket) ise temsile yetkili olanların nüfus cüzdanlarının onaylı örneği,
halinde 1 ay
3- Valilik tarafından Genelkurmay Başkanlığından istenen uygun görüş yazısı.
1- İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş
Belgelerinin ve gerekli
ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı,
tahkikatlarının
2- İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskân
tamamlanması halinde 1 ay
Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı,
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3- 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
4- 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,
5- 3194 Sayılı İmar Kanunun 21.maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
6- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
7- Yapılacak yerüstü depolarında Ek–1 çizelgenin dip notunun 4.maddede gösterilen
uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya
da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
8- Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge,
9- İş yerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge,
10- İş yerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki,
11- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre
alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
12- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğünden 1475 Sayılı İş
Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
13- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi,
14- Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten yazı,
15- İş yeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak
aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek
şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge.
1- Valilikten üst yazı,
2- Dilekçe (İhraç hakkında, çıkış gümrüğü ve gümrük işlemlerinin nerede yapılacağının
belirtildiği.),
3- Taahhütname (İhracın Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair ve tarihi
geçerli olan),
4- Satış İzin Belgesi (Tarihi geçerli),
Bakanlıkça Verilir.
5- Satış Faturası,
6- Maddeleri isteyen yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişilerin talep yazısı (Siparişi) ve
Tercümesi,
7- İhraç edilecek maddelerin resimli kataloğu,
8- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tarihi geçerli),
9- Ticaret Sicil Gazetesi (İhraç edebileceğine dair kaydın olduğu).
1- İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair
İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
2- Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
4- Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri
Evrakların tam olması ve
kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
durumunun uygun görülmesi
5- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre
halinde 1 ay
alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni),
6- Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,
7- İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını
yapacağına dair noter onaylı taahhütname,
8- Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya
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mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter
onaylı vekâletname,
9- 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,
10- Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin
tasdikli diploma sureti,
11- 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.
1- Patlayıcı Madde İzin Belgesi Aslı,
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.
1- Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe,
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.
1- Sağlık Raporu,
2- Taahhütname,
3- İki adet vesikalık fotoğraf.
1- Dilekçe,
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);
a)-Patlayıcı madde üretim ve satış izin belgesinin fotokopisi (üreticiler için),
b)-Patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesinin fotokopisi (satıcılar için),
c)-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 muafakatname,
11- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tasdikli örneği),
12- CE Belgesi veya CE kriterlerine uygun olduğunu belirtir yabancı kuruluş yazısı.

Evraklarının tamam olması
ve durumu uygun olanlara
2 gün

Evraklarının tamam olması
ve durumu uygun olanlara
2 gün
Evraklarının tamam olması
ve durumu uygun olanlara
7 gün

Bakanlıkça Verilir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, 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
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü
Osman ŞEN
Emniyet Amiri
Feritpaşa Mh. Telgrafçı Hamdi Bey Cad. No:1
Selçuklu-KONYA
(332) 237 64 00-06
(332) 237 86 56
konyasilah@egm.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta

İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Gökhan ÖZDEMİR
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Feritpaşa Mh. Telgrafçı Hamdi Bey Cad. No:1
Selçuklu-KONYA
(332) 237 64 00-06
(332) 237 86 56
konyasilah@egm.gov.tr

