
T.C. 
KARAMAN VALİLİĞİ 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
HİZMETİN TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ SÜRE) 

1 Silah Bulundurma Ruhsatı 

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,  
2-Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu.  
4-Son bir yıl içinde çekilen dört adet vesikalık fotoğraf. 
5- Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak “2.000 TL’yi aşan Vergi Borcu Yoktur” yazısı. 
6-Harç makbuzu 
İşyerlerinde bulundurma ruhsatı için yukarıdaki belgelere ilaveten: 
1-İşyeri ruhsatı, 
2-Ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat getirilecektir. 

 
 
         
   

3 gün 

2 Silah Taşıma Ruhsatı 

 
1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu,  
4-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet vesikalık fotoğraf. 
5- Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak “2.000 TL’yi aşan Vergi Borcu Yoktur” yazısı. 
6-Harç makbuzu  
 
Yukarıda maddeler halinde belirtilen belgeler hazırlandıktan sonra ilaveten istenecek belgeler için Büro Amirliğimize 
başvuruda bulunulması gerekmektedir.  
Durumu silah ruhsatı almaya uygun olanlara 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 7. maddesinin (a) bendi gereği Can 
Güvenliği, (b) bendi gereği şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, TSK.mensupları ile er ve erbaşların eş ve 
çocukları ile anne ve babalarına ve (c) bendi gereği bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için 
koruma altına alınanlara Silah Taşıma Ruhsatı ile Yönetmeliğin 9. maddesinin (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j), (k), 
(l), (m), (n), (o), (ö), (p), (r), (s), (ş), (t), (u) ve (ü) bentleri gereğince İş ve Meslek Sahiplerine Silah Taşıma Ruhsatı 
düzenlenir. 
 

15 gün 

3 Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı 

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu,  
4-Görev belgesi, 
5-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet vesikalık fotoğraf. 
 
Yönetmelik’in 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt 
bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu 
istenmez.  
Ancak sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık 
raporu istenecektir.  

5 gün 

4 Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı 

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu,  
4-Emekli onayı ilişik kesme yazısı, 
5-Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya 
kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı, 

5 gün 



6-Emikli kimlik kartı fotokopisi, 
7-Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden ilk rapordan bahsedilerek düzenlenmiş silah ruhsatı almasında sakınca 
bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu 
8-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf 
 
Emekli olduktan itibaren 6 ay içerisinde müracaat edilmesi durumunda heyet raporu istenilmemektedir. 
 

5 Yivli Av Tüfeği Ruhsatı 

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçe, 
2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3-Silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu,  
4-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet vesikalık fotoğraf. 
5-Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak “2.000 TL’yi aşan Vergi Borcu Yoktur” yazısı. 
6-Harç makbuzu 
 
Avlanma Ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara Yivli Av Tüfeği Taşıma, diğerlerine Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı 
verilir. 

 
3 gün 

6 Mermi Satın Alma Belgesi Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi (Silah ruhsatı olan kişilere yıllık 1000 (Bin) adet verilir.) 3 gün 

7 Silah Nakil Belgesi 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi, 
2- İki adet Vesikalık Fotoğraf. 

 
3 gün 

8 Yivsiz Av 
Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi 

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi,   
2-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Ocağından alınacak Dr. Raporu, 
3-Üç adet fotoğraf, 
4-Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak “2.000 TL’yi aşan Vergi Borcu Yoktur” yazısı. 
5-Harç makbuzu. 
6136 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının 1. 2. ve 4. bentlerine göre silah taşıma yetkisine sahip kişiler ile 
Valiliklerden silah taşıma vesikası verilenlerden 2. maddede belirtilen belge istenmez. 

5 gün 

9 Satıcılık Belgesi ve Perakende Av Malzemesi 
Satıcılık Belgesi  

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi,  
2-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasında sakınca bulunmadığına dair Dr. Raporu, 
3-Altı adet fotoğraf, 
4-İşyerinin kendi mülkiyetinde bulunduğunu veya kiraladığını kanıtlayan belge. (Tapu ve kira sözleşmesi)  

15 gün 

10 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah İzin Belgesi 1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi,   
2-Üç adet fotoğraf. 3 gün 

11 Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin 
Belgesi Tanzimi 

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi, 
2-Depolama izin belgesi, 
3-Depo denetleme formu, 
4-Depo tespit tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde), 
5-İhtiyaç raporu, 
6-Temsile yetkili kişi taahhütnamesi(noter onaylı), 
7-Ateşleyici yeterlilik belgesi, 
8-Ateşleyici taahhütnamesi (noter onaylı), 
9-Nakilci güvenlik belgesi, 
10-Nakilci vekâletnamesi (noter onaylı),  
11-Nakilci taahhütnamesi (noter onaylı), 
12-İşe dair belge (Asıl veya noter onaylı örneği), 
13-Depo muvafakat namesi(noter onaylı) 
14-Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi(Asıl veya noter onaylı örneği) 
15-Ticaret Sicil Gazetesi veya oda sicil kayıt sureti, 
16-Eski izin belgesinin aslı (İzin belgesinin yenilenmesinde) 
 

30 gün 

12 Patlayıcı Madde Depoları (Gezici Depolar) 

Depo Yapım İzni: 
1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi, 
2-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, 
Deponun sütreli olarak yapılması isteniyorsa, Tüzüğün Ek 5 sayılı çizelgesine göre sütrelerin proje üzerinde 

30 gün 



gösterilmesi gerekmektedir. 
3- Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın 
kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge, 
4- Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel kolluk makamlarınca düzenlenecek 
rapor/tutanak 
 
Depolama İzni: 
1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi, 
2-Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 
alınacak rapor, depo sütreli ise, sütrenin Tüzüğün Ek 5 sayılı çizelgesine ve bu çizelge altında belirtilen sütre 
özelliklerine uygun olup olmadığı belirtilecektir. 
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. 
 

13 Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 

1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi, 
2-Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve fotokopisi (En az ilkokul mezunu) 
3-Son bir yıl içerisinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf, 
4-Yeterlilik belgesini almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair hastaneden heyet 
raporu. 

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra  
3 gün 

14 Patlayıcı Madde Depolarının Devir İşlemleri 

Önceden depolama izni verilmiş olan depoların başka bir gerçek veya tüzel kişiye bütün hak ve vecibeleriyle devir 
edilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir: 
1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe, 
2- Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı, 
3-Patlayıcı madde deposunun bulunduğu İl Valiliğine, depoyu devir etmek isteyen depo sahibi ile devir almak isteyen 
gerçek veya tüzel kişinin birlikte imza altına aldıkları noter tasdikli devir sözleşmesi,  
4-Devir edene verilen patlayıcı madde depolama izin belgesinin ve satın alma ve kullanma belgesinin aslı. 

5 gün 

15 Patlayıcı Madde Nakledenlere Ait Güvenlik 
Belgesi  

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben talep dilekçesi, 
2- Son bir yıl içerisinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf, 
3- Nakil belgesini almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair hastaneden heyet 
raporu. 
4- Taahhütname 

2 gün 

16 Şenlik ve İşaret Fişekleri (Havai Fişek) 
İzni 

1-Talep sahibinin vereceği; a)Kullanılacak piroteknik maddenin cinsi ve miktarına, b) Bu maddelerin kullanılmasının 
talep edildiği yer ve zamana,  c) Kullanacak olan kişilere ve d) Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına dair 
bilgileri içeren Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe, 
2-Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicinin A Sınıfı ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve TC Kimlik Numarası, 
3-Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği taahhütname, 
4-Beş kilogramın üzerindeki piroteknik maddelerin taşınmasında, nakil görevlilerinin vereceği taahhütname, 
5-Bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekâletnamesi, 
6-Piroteknik maddeleri kullanacak kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon 
firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenecektir. 
 
(2006/32 Sayılı EGM ve Bakanlık Genelgesinin 8.maddesinin (b) fıkrası, Karaman Valiliğinin 2006/598 sayılı Tebliğin 
6.maddesine göre” Şenlik ve İşaret Fişeklerini kullanma talebinde bulunanların 87/12028 karar sayılı Tüzüğün 117 nci 
maddesine göre bu işi bilen bir sorumlu göstererek Mülki Amirlikten izin almak için bir iş günü önce müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

 
3 gün 

 

 
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 Karaman İl Emniyet Müdürü İkinci Müracaat Yeri Karaman Valiliği 
İsim Ayhan TAŞ İsim İsmail Hakkı ÇINARSOY 
Ünvan İl Emniyet Müdürü Ünvan Vali Yardımcısı 



Adres Cumhuriyet Mah. 703 Sok. No:9 Adres Sakabaşı Mah. Zeytindalı Bulvarı 144/B 

Tel 0 338 212 86 40 Tel 0 338 226 70 00 
Faks 0 338 214 04 15 Faks 0 338 226 70 71 
E-Posta karamanemniyet@egm.gov.tr E-Posta karaman@karaman.gov.tr 

                    


