TRABZON VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1

2

HİZMETİN ADI
Mermi satın alma belgesi
verilmesi
Silah Dosyası Müdürlüğünüzde
ise bulundurma Ruhsatı
Yenilenmesi ve Devir İşlemleri

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Tam Kapat Dosya1- Dilekçe, 2- Ruhsat Fotokopisi

5 Gün

Tam Kapat Dosya1- Dilekçe,2- Silah Bulundurma Harç makbuzu,3- Sağlık Raporu, 4- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık Fotoğraf,5Vergi Dairesinden 5000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı,6-Ruhsat Fotokopisi7-35 TL Kart Ücreti (Ziraat Bankası gişeleri)Not:
Veraseten Devir İşlemlerinde Ayrıca Feragatname/Vekaletname istenir.

20 Gün

Bulundurma Silah Satın Alma
Yetki Belgesi Verilmesi
Silah Dosyası Müdürlüğümüzde
İse taşıma ruhsatı yenilenmesi ve
devir işlemleri ile yeni silah satın
alma yetki belgesi verilmesi
Silah Dosyası İl Dışında veya
Jandarma Komutanlıklarında ise
Taşıma Ruhsatı Yenilenmesi ve
Devir İşlemleri

1- Dilekçe,2- Silah Bulundurma Harç makbuzu,3- Sağlık Raporu, 4- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık Fotoğraf,5- Vergi Dairesinden
5000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı,6- 35 TL Kart Ücreti (Ziraat Bankası gişeleri)
Tam Kapat Dosya1- Dilekçe,2- Silah Taşıma Harç makbuzu,3- Sağlık Raporu,4- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık Fotoğraf,5-Ruhsat
Fotokopisi,6- 60 TL Kart Ücreti (Ziraat Bankası gişeleri)7- Not: Veraseten Devir İşlemlerinde Ayrıca Feragatname/Vekaletname istenir.

Ruhsatlı Silahın Hibesi (Kriminal
Raporunun Alınması ve EGM ye
hibesi)

1- Dilekçe, 2- Ruhsat Fotokopisi

6
7

Silah Nakil Belgesi Verilmesi

1- Dilekçe,2- Ruhsat Fotokopisi3- Son bir yıl içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

3

4

5

8

9

10

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

Tam Kapat Dosya1- Dilekçe, 2- Silah Bulundurma Harç makbuzu,3- Sağlık Raporu,4- Son bir yıl içinde çekilmiş 5- 4 adet vesikalık Fotoğraf,6Ruhsat Fotokopisi7- 60 TL Kart Ücreti (Ziraat Bankası gişeleri) 8- Not: Veraseten Devir İşlemlerinde Ayrıca Feragatname/Vekaletname
istenir.

15 Gün
30 Gün

45 Gün

60 Gün

Jandarma Komutanlıklarından ve
Tam Kapat Dosya1- Dilekçe,2- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harcı ödendi belgesi,3- Aile Hekiminden Sağlık Raporu, 4- Son bir yıl içinde çekilmiş
İlçe Kaymakamlıklarından
4- Fotoğraf,5-Vergi Dairesinden 5000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı(25.07.2014 Tarihli Trabzon Valilik oluru ile İlçelere Yetki
istenildiğinden Yivsiz Tüfek
Devri Yapılmıştır)
Ruhsatnamesi Verilmesi
1- Dilekçe2-,Sağlık raporu,3- Fotoğraf,
Tamirhanede işçi çalıştırılıyor ise, tahkikatı ile birlikte sigortasının bulunup bulunmadığı, İş yerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun
Silah Tamirciliği Belgesi Verilmesi
olup olmadığına ilişkin mahalli zabıta tahkikatı,Tamir için getirilen silahların muhafazası için çelik kasa/dolap bulunup bulunmadığı,Silahların
kaydının yapıldığı 200 sayfalık noter tasdikli defterin bulunup bulunmadığının belirtilmesi
1-İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,2-Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi
Satıcılık Bayilik Belgesi verilmesi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,3-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,4- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği
ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,5-T.C. Kimlik Numarası beyanı,6-İki adet fotoğraf.
Bu Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeleri toptan ve/veya perakende olarak satmak isteyenler başvuru dilekçesine;
A - Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde deposunun bulunduğu veya birinci grupta yer alan perakende satıcıların dükkanlarında 93 üncü
maddeye uygun düzenlemenin yapıldığına,B - Satılacak patlayıcı maddelerin cinsine,C - On sekiz yaşını tamamlamış bulunduğuna ilişkin
belgeleri ekleyerek satışın yapılacağı İl Valiliğine müracaat eder.

3 Gün
30 Gün

20 Gün

20 Gün

11

Patlayıcı Madde Satın Alma ve
Satışİzin Belgesi

12

Mermi Satış İzin Belgesi verilmesi 1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı 2.2 adet fotoğraf 3. Sağlık kurulu raporu 4.işyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi

20 Gün

13

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
Sınavlarının Yapılması ve
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
Verilmesi

20 Gün

a) Kimlik belgesi fotokopisi,b) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,c) Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı
örneği,d) Yeterlilik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün
yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu.Bu belgeler, Talep Formuna (EK-17) eklenecektir.

20 Gün

a) Kimlik belgesi fotokopisi,b) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,c) Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı
örneği,d) Yeterlilik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün
yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu.Bu belgeler, Talep Formuna (EK-17) eklenecektir.

14

Patlayıcı Madde Satın Alma ve
Kullanma İzin Belgesi

15

A. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Tüzüğün Ek 4/A, 10 tonluk gezici depolar için ise Tüzüğün Ek 4/B
çizelgelerindeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi,
Projeler üzerinde depo sahibinin adı veya ünvanı ile birlikte deponun yapılacağı yere (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) ait bilgilerin olması
gerekmektedir. Bu özelliklerden birine sahip olmayan projeler geçersiz sayılacaktır.
Deponun sütreli olarak yapılması isteniyorsa, Tüzüğün Ek 5 sayılı çizelgesine göre sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.B.
Gezici Depo Yapım İzni Verilmesi Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının
alındığını gösterir belge,Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinin (D) bendinde gösterilen uzaklıklar içinde kalan alanın mülkiyetine ilişkin tapu, taş ocağı
veya maden sahası ruhsatı vb. ibraz edilmelidir. Ayrıca, bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya
muvafakat belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.C. Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel kolluk
makamlarınca düzenlenecek rapor/tutanak.

16

Gezici Depo Depolama İzni
Verilmesi

17

Patlayıcı Maddelerin Üretimi Ve
İşlenmesi İçin İş Yeri Kurmak
İsteyenlere Ön İzin Verilmesi

18

19

A. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak rapor. Bu
raporda, depo sütreli ise sütrenin Tüzüğün Ek 5 sayılı çizelgesine ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığı
belirtilecektir.B. 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- Dilekçe (Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren),2Girişimci gerçek kişi ise TC.No, tüzel kişi (kamu kurumu veya şirket) ise temsile yetkili olanların TC.No,3- Tesisin kurulacağı alanın mülkiyetine
ilişkin belge
A - İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört
nüsha mevzi imar planı, B - İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren,il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış 1/500
ölçekli dört nüsha vaziyet planı,C - 1/50 Ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış inşaat projesi, D - İşyeri 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 Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı, F İşyerinin Ek: 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi, G -Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1çizelgenin dip notunun
(D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden
Patlayıcı Maddelerin Üretimi Ve
İşlenmesi İçin İş Yeri Kuruluş izni muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge.H - Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge,İ - İşyerinde üretilecek her
madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge,K - İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki,L - Sağlık ve Sosyal
Verilmesi
Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 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 ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir
merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge,

İşletme (İmalat) İzin Belgesi
verilmesi

A. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak
rapor,B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,C. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
Ç. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,D.
Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,E. İşletme yetkilisinin veya satış sorumlusunun Tüzük hükümlerine
göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,F. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya
yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter onaylı vekâletname,G. 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,H.
Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin tasdikli diploma sureti,İ. İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce onaylanmış İşletme ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.

30 Gün

20 Gün

20 Gün

60 Gün

30 gün

7 gün

1.Dilekçe,2.Taşımanın şekline göre patlayıcı madde ithal, ihraç, transit geçiş, devir, üretim ve satış, satın alma ve satış, satın alma ve kullanma
vb. izin belgelerinden herhangi birinin aslı veya onaylı örneği,3.Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin
aslı veya onaylı örneği (araç için),4.Araç tescil ve trafik belgelerinin fotokopisi,5.Nakilci Güvenlik Belgesi EK-8 6.Depo tespit beyanı, (Noter
tasdikli depo defterinin patlayıcı madde giriş-çıkışlarının son kayıtlarının olduğu güncel tarihli sayfasının fotokopisi ile talep sahibinin (izin
belgelerinde ismi yazılı şahıslar, depo sorumluları, ateşleyiciler veya nakilciler) depodaki patlayıcı maddelerin cins ve miktarı ile taşınacak
patlayıcılar için yeterli boş yer bulunduğunu beyan ederek imzaladığı dilekçesi ve bu iki belgede belirtilen miktarların uyumlu olması yeterli kabul
edilecektir.)7.Fatura veya Proforma/Ön Fatura ya da Sevk irsaliyesi,8.Araçlar için K Yetki Belgesi (40.000 adede kadar av fişeği ve 5 kg’a kadar
piroteknik malzeme veya barut nakli yapacak araçlardan istenmeyecektir.),

20

Patlayıcı Madde Taşıma İzin
Belgesi verilmesi.

21

A - İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört
nüsha mevzi imar planı, B - İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren,il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış 1/500
ölçekli dört nüsha vaziyet planı,C - 1/50 Ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
D - İşyeri 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 Kanununun 21 inci maddesi
Patlayıcı Madde Depo Yapım İzin hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı, F - İşyerinin Ek: 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi, G - Yapılacak yerüstü
Onayı Alınması
depolarında Ek-1çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya
kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığınıgösterir noter onaylı belge.
L - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 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 Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge,

22

Patlayıcı Madde Depolama İzin
Belgesi Verilmesi

23

Patlayıcı Madde Nakilci Güvenlik
Belgesi Verilmesi

Depolama İzninin alınabilmesi için depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir.A.
Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair mevzi imar planını onaylayan birimden alınacak rapor,B. Belediye
veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,C. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,D. İlgili belediyeden alınacak Gayri
Sıhhi Müessese Belgesi,E. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Raporu.
1. Patlayıcı madde işleri ile iştigal edebileceğine dair sağlık kurulu raporu,
2. 2 adet fotoğraf

30 Dakika

30 gün

7 gün

20 Gün

'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 yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.''
İlk Müracaat
İkinci Müracaat
( İl Emn. Müd. / Emn.
:
Şube Müdürü V.
:
Yeri
Yeri
Müd. Yrd.)
İsim
:
Yusuf YILMAZ
İsim
:
Salih TURALI
Unvan

:

Adres

:

Tel.
Faks.
E-Posta

:
:
:

Emniyet Amiri
Ruhsat İşlemleri
Şube Müdürü
0 462 2298248
0 462 2301989

Unvan

:

Adres

:

Tel.
Faks.
E-Posta

:
:
:

3.Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Müdür
Yardımcısı
0 462 2301985
0 462 2301989

