
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
GÜVENLİK   ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
KAMU HİZMET STANDARTLARI 

SIR
A 

NO 
HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ) 

1 
Can Güvenliği Silah Taşıma 

Ruhsatı 

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.  

2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına 

Engel Hali Olmadığına” dair sağlık kurulu raporu.  

3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı 

Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)  

4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (2) adet vesikalık, (2) Adet) 

Biyometrik fotoğraf (MKE Kurumundan silah satın alınacak ise (3) adet 

vesikalık (2) adet Biyometrik fotoğraf eklenecektir.)  

5-Vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığını gösterir imzalı, mühürlü 

yazı (vergi borcu 5.000 TL’den aşağı olacaktır.)  

6- Ziraat Bankası Ankara İskitler Şubesi Türk Polis Teşkilatı 

Güçlendirme Vakfı hesabına 60 TL Silah Taşıma Kart Ücreti yatırılacak.  

1 AY 

2 
Özel Güvenlik Bulundurma/ 

Taşıma Silah Ruhsatı  
 

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.  

2-Silahlı özel güvenlik izin belgesi ve komisyon kararı (Noter tasdikli 

olacak veya aslı kontrol için ibraz edilecektir.)  

3-Görevlendirme yazısı ve görevlendirilen kişinin Tam teşekküllü bir 

devlet hastanesinden “Silah Ruhsatı Almasına Engel Hali Olmadığına” 

na dair sağlık kurulu raporu.  

1 AY 

3 Silah Nakil Belgesi  

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi ve 

ekinde ruhsat fotokopisi.  

2-Özel Güvenlik Kurumunun yetkilisi tarafından İl Emniyet 

Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi.  

2 GÜN 

4 Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı  

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı talep eden kişilerin Emniyet Genel 

Müdürlüğünce açılan sınavı kazanmaları halinde;  

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.  

2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Tamir Yeri Açmasında 

veya çalıştırmasında, silah taşımasında veya bulundurmasında Engel Hali 

Olmadığına” na dair sağlık kurulu raporu.  

1 AY 



3- Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)  

4-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf.  

5-Tapu fotokopisi  

6-Tapu kendi adına değilse kira sözleşmesi  

7-Faaliyetinden dolayı faal vergi mükellefiyet belgesi  

8-Belediyeden alacak olduğu işyeri açma ve çalıştırma belgesi.  

5 Mermi Satın Alma Şifresi  

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi.  

2-Özel Güvenlik Kurumunun Yetkilisi tarafından İl Emniyet 

Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat Dilekçesi.  
1 GÜN 

6 

A- 1.Grup Perakende Av 

Malzemeleri Alım Satım İzin 

Belgesi  

B- Satıcılık (Bayilik) Belgesi  

C- Mermi Satış İzin Belgesi  

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (satmak 

istediği av malzemelerinin ismi ve işyerinin adresi açık olarak 

belirtilecek, Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)  

2-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Silah Bulundurmasında ve 

Satmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı olmadığına” dair 

sağlık raporu.  

3-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı 

Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir).  

4-2521 ve 6551 sayılı Kanunlar ile 92/165 sayılı genelge emirlerine 

uymayı taahhüt ettiğini belirtir noter onaylı taahhütname.  

5-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (İşyeri adresi 

açık olarak yazılacaktır).  

6-İşyerinin kendi mülkiyetinde olduğuna dair belge (Tapu) veya Kira 

kontratı (Noter Onaylı).  

7-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (8) adet vesikalık fotoğraf.  

8- İşyerine ait sabit IP ve e-posta adresi.  

1 AY 

7 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve 
Satış İzin Belgesi  

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi 

(87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113. maddesinde belirtilen şartlara 
uygun olacak, Adli sicil kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)  

2-Depolama izin belgesi.  
3-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.  

4-Taahhütname (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış 

işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak 
yapılacağına dair noterden tanzim edilecektir.)  

5-Beyanname.  
6-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi.  

Yapılacak kontrol sonucunda izin belgesine ilişkin belgeleri tamamlayan 

ve durumunun güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenenlere patlayıcı 
madde satın alma ve satış izin belgesi tanzim edilir.  

7- İşyerine ait sabit IP ve e-posta adresi.  

1 AY 



8 
Patlayıcı Madde Depolama İzin 

Belgesi  

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (Adli sicil 

kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)  

2-İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hali hazır haritası 

üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha 

mevzi imar planı.  

3-İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha 

vaziyet planı.  

4-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat 

projesi.  

5-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.  

6-3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış 

yapı ruhsatı.  

7-İşyerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını 

gösteren krokisi.  

8-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 (Kira Sözleşmesi).  

9-İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki.  

10-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi.  

11-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 

1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre 

alınacak kurma izni.  

12-Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi 

olmadığını belirten belge.  

13-İşyeri 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.  

Bu belgelere istinaden Valilik Makamınca verilen inşaat iznine müteakip;  

Depolama izninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere 

göre depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar 

Valiliğe başvurulması gerekmektedir.  

Depolama izni;  

1 AY 



1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (Adli sicil 

kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)  

2-Patlayıcı madde deposunun 87/12028 Karar Sayılı Tüzük hükümlerine 

uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 

alınacak rapor.  

3-Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni.  

4-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş 

İşletme Belgesi.  

5-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi 

(Açılma İzni).  

6- İşyerine ait sabit IP ve e-posta adresi.  

9 
Gezici Patlayıcı Madde Depolama 

İzin Belgesi  

1-Gezici depo kurmak isteyenlerin, Tüzüğün 96.maddesi gereği aşağıdaki 

belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Depo Yapım İzni almak üzere İl 

Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği müracaat dilekçesi (Adli sicil 

kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)  

2-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.  

Yapım iznine esas teşkil etmek üzere projelerin sadece bir takımı İl 

Emniyet Müdürlüğündeki dosyasında muhafaza edilecek, diğer takımı 

talep sahibine iade edilecektir. 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 haiz 

olmayan projeler geçersiz sayılacaktır.  

Deponun sütreli olarak yapılması isteniyorsa, Tüzükte 2001 yılında 

yapılan değişiklikle düzeltilen sütreye ilişkin Ek 5 sayılı çizelgeye göre 

sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.  

3-Deponun yerleştirileceği alana 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 belge (tapu, taş ocağı veya maden 

sahası ruhsatı vb.) ibraz edilmelidir. Deponun yerleştirileceği yere ilişkin 

bilgilerin projede belirtilen yer (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) 

bilgilerine uyması gerekmektedir. Ayrıca, bu alanın depo sahibine ait 

olmaması halinde alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya muvafakat 

belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.  

1 AY 



4-Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını 

gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca 

düzenlenecek rapor.  

Bu belgelerin uygunluğunun anlaşılması ve başvuranların durumlarının 

uygun görülmesi halinde, Valilikçe deponun yapımına izin verildiği 

(belge düzenlenmeksizin) ve deponun inşasına başlanabileceği Valilikçe 

yazılı olarak talep sahibine bildirilir.  

Güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilen gezici depoların 

çevresine taş veya beton duvar çekilmesi zorunluluğu bulunmamakta, 

depodan 20 metre uzaklığa geçişi engelleyecek tarzda dikenli tel 

çekilmesi yeterli olmaktadır. Ancak, sismik petrol aramalarında 

kullanılacak gezici depolarda (Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ait 10 

tonluk gezici depolarda) arama süresince güvenlik uzaklıklarına uyulması 

ve diğer çevre güvenlik önlemlerinin alınması (bekçi bulundurulması, 

kuru otların temizlenmesi vs.) şartıyla dikenli tel çekme şartı da aranmaz.  

Gezici depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi 

halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102 nci maddesi (E) bendinde belirtilen 

esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması 

gerekmektedir.  

Depo Yapım İznini müteakip; Depolama İzninin alınabilmesi için 

Valiliğe sunulan plan ve projelere göre depo inşaatının tamamlanarak, 

aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir:  

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 Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu.  

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.  

4- İşyerine ait sabit IP ve e-posta adresi.   

10 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve 

Kullanma İzin Belgesi  

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben vereceği başvuru dilekçesi (Adli sicil 

kayıtları dilekçe içeriğinde beyan edilecektir.)  

2-Depolama İzin Belgesi.  

3-Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)  

4-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.  

5-İhtiyaç Raporu.  

1 AY 



6-Taahhütname.  

7-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.  

8-İşe Dair Belge (Maden ruhsatı, sözleşme vb.).  

9-Depo Muvafakatnamesi (Depo başkasına ait ise).  

10-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi.  

11-Eski İzin Belgesinin Aslı (İzin belgesinin yenilenmesinde).  

12-Beyanname.  

13-İlk müracaatlarda ve isim değişikliklerinde Ticaret Sicil Gazetesi 

(Noter tasdikli olacak veya fotokopisi ile birlikte aslı kontrol için ibraz 

edilecektir).  

14- İşyerine ait sabit IP ve e-posta adresi.  

11 Ateşleyici Yeterlilik Belgesi  

1-Adaylar İl Emniyet Müdürlüğüne Yönetmelikte belirtilen (Ek-2) formu 

ile müracaat edecekler.  

2-Veriliş tarihinden itibaren on yılı geçmemiş T.C. Kimlik numaralı 

Nüfus Cüzdanı aslı (işlem sonu iade edilecektir.)  

3-Son altı ay içerisinde çektirilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf.  

4-Öğrenim durumunu gösteren belgesi (Noter tasdikli olacak veya 

fotokopisi ile birlikte aslı kontrol için ibraz edilecektir).  

5-Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden Yeterlilik belgesi almasında 

psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına sağlık 

raporu.  

1 AY 

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı 

halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine 
başvurunuz. 

 
İlk Müracaat Yeri Antalya İl Emn. Müd.  İkinci Müracaat Yeri  Antalya İl Emn. Müd. 

İsim  Oray ERTUĞRUL  İsim  Turan ARIĞ  

Ünvanı  Silah ve Patlayıcı Maddeler 

Şb.Md.V.  
Ünvanı  İl Emniyet Müdür Yardımcısı  

Adres  Siteler Mah.Anadolu 

Sok.No:197 D Bl. K:5 

Konyaaltı/ANTALYA  

Adres  Siteler Mah.Anadolu 

Sok.No:197 A Bl. 

Konyaaltı/ANTALYA 

Telefon  0 (242) 227 9576 

 
Telefon  0 (242) 237 40 12 

 

Faks  --- Faks  --- 

e-posta  www.antalya.pol.tr  e-posta  www.antalya.pol.tr  


