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VATANDAŞA
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HIZMETİN ADİ
HlzMETlN TAMAMLANMA sünrsi (EN GEç)

lstenilen Belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş günü
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BAşVURU DA isrEıı i Lrrı BELGELER

Tü m vatand ffi; ırT;ıg"ı"r;
,t .Dilekçe

2.Sağlık Raporu
3.Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4.Adli Sicil Beyanı,
5.(4) Adet fotoğraf,

Bunlara ilave olarak;
Yabancı Ülke Fahri Temsilciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından;DışişIeri Bakan|ığı resmi görev yazısı
Basın mensuplarından;
1.Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı,
2.Sarı Basın kartı aslı ve fotokopisi

Aitın ve Gümüş lb İllşklll İşlerde Çalışanlardan;
1.Vergi Dairesi yazısı,

2.0da Kayıt Belgesi
3. İşyeri Ruhsat Fotokopisi,

4.Şirketler için ticaret sicil gazetesi,

i:.Şirkeller için kimlerin silah alacağını belirleyen yetkili kurul kararı.
g111779 Sayı!ı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (e) fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;
1.Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsat veya belge fotokopisi,

2.Vergi dairesi yazısı,

3.Bu iş yerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişiler için iş sahibinin yazılı müracaatı,Sigorta primlerinin

ödendiğine dair yazı,Güvenlik Belgesi

Banka Müdürlerinden ; Görev Belgesi

Pilotlardan;

1.Kurum Yazısı

2. Pilotluk lisans fotokopisi.

S111779 Sayılı Yönetmelik g'uncu Maddesi (h) fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;
't .Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,
2,Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
3.Kar-Zarar cefueli ve bilanço,

4.Ticaret Sicil Gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi,

5-Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle

ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.

S111779 Sayı|ı Yönetmellk g'uncu Maddesi (ı) fıkrası Kapsamındaki toprak sahibi kişilerden;

1^Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2.Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazıs|,

3.Ziraat odasından veya Tarım İUİlçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
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6136 Sayılı Kanun
Kaıi,,şamında
Yg;iıltıı-, $iiah

I aşıma iiuiısaüarı

9111779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (l) fıkras. Kapsamındaki sürü sahipterlnden;
1.Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2.Ziraatodasından veya Tarım ll/İlçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

3.Hayvan sayısını gösterir Tarım ll/İ|çe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.

MüteahhltIerden;

1.İş deneyim(iş bitirme/iş durum) belgesi,

2,Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3.Ortak|ık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4.Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyon sahiplerinden;

1.Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi,işyeri ruhsat fotokopisi,

2.Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3.Oıtaklık veya şirket söz kcınusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4.Sorumlu ortaklardan ve kimlerin silah ruhsatı alaoağını beliıten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyonIarı sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlardan;

1-iŞ sahibinin yazılı müracaatı,ortak|ık veya şirket söz koırusıı ise Silah ruhsatı talebine dair yetkili kuru| kararı,

3.Yaptığı işten vergi müke|lefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

4.Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı.

9111779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (m) fıkrası Kapsamındakilerden;
1.İş sahiplerinden,

2.Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3.Çalıştırılan işçi sayısını ve priınlerin ödendiğini dair vergi dairesi yazısı,

4.Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

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

6.Bu işyerinde çalışan bekçi,veznedar ve mutemetler için;
a.İş sahibinin yazılı müracaatı,

b.Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

c.Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

ç.Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,

7.Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

Atış poligonu sahibi ve koruma görevlilerinden;

1 . İşletme ruhsatı fotokopisi,

2.Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3.Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

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

Bu işyerlerinde çalışan beiçiIerden,
1 . İş sahiplerinden istenen betgeler,

2.iş verenin yazılı müracaat|,ortaklık Veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

3.Sigorta prim{erinin ödendiğine dair kurum yazısı,

İstenilen Belgeler tamamtandıktan sonra (7) İş günü
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|glı177g Sayılı YönetmelIk 9'uncu Maddesl (o} ikrası ltapsamındakııerden;
I

| 
't . Kişi/kurumun yazılı müracaatı,

|2.Eski eserler ve tarihi antıların tapu kayıt belgeleri,
I

|3.Bekeilerin 
primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenir.

IArıcıIardan;
I

|1.Zıraal odalarından veya Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,

|Z.Kovan adedini belirten Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden yazı(en az aKif olan ,t0o kovan olması gerekmeKedir.)
I

|3.2000 
kğ bal satıldığına dair müstahsil makbuzu(müracaat tarihi itibariy|e 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir.)

|4.ArıcılıÖın 
meskin yerler dışında,gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

IPatlayıcı 
madde depo koruma görevlilerinden;

|1.Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

IZ.Oaa 
l<avıt belgesi,

|3.1ş 
sahibinin yazılı müracaatı,

|+.Depo izin belgesi fotokopisi,
I

|5.Sioorta 
primlerinin ödendiğine dair kurıım yazısı.

|S1l177S Sayılı Yörıetmelik 9'uncu Maddesi (r) fıkrası kapsaınındaki Kişilerden;Ayi-ılış şeklini be|irten kurum yazısı.

IOOvlz lle uğraşan şirket temsilciterinden;
I

|1.Banka 
ve ktmbiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

|2.Oda kayıt belgesi,vergi dairesi yazısı,işyeri ruhsat fotokopisi,

|Avukat ve Noterlerden;

l 
1.Avukatlardan,avukatlık ruhsat fotokopisi,vergi dairesi yazısı,

2. Noterlerden,troterlik belgesi fotokopisi,vergi dairesi yazısı.
Kamu kurumu nitetiğindeki mestek kuruluşlarının Birlik,Federasyon ve Konfederasyon yönetım Kurutu Başkan
ve Üyeteri lle TicarĞt ve §anayi Odaları Başkan ve Üyebri ile Meslis Üyebrinden;
't.Bağlı olunan oda,birlik,federasyon konfederasyonun yazısı,
2.Görevle ilgili seçim futanağı.

Köy ve mahalle muhtarlığı,Beledlye Başkanlığı İl Genel Meclis üyeliğl yapmış oıanıardan;
1.Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

2.Görevle ilgili seçim futanağı.

Şehit yakınlarından;Şehitlik Belgesi.

9111779 sayııı Yönetmeıık 1o'uncu Maddesı kapsamındakİ Kamu görevlilerinden;
't .Normal emekli olanlardan,Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya i|gili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna
dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,

2.Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir
mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
3. İstifa ederek ayrılanlardan; İ kametgah ilmühaberi,

4.Malulen emek|i olanlardan;Maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu,

5.Psikolojik rahatsızhğı sebebiyle emekli edilenlerden;İlk raporu aldığı sağlık kuruluşundan ilk rapordan bahsederek
düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu istenir.

İstenilen Belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş günü
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6136 Sayılı Kanun
Kapsamında
verilen silah
Bıılundurma
Ruhsatları

1 . Dilekçe

2.Sağlık Raporu

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4.Adli sicil beyanı,

5. İkametgah belgesi,

6 (4) adet fotoğraf

İstenilen Belgeter tamamlandıktan sonra (7) İş günü
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2521 Sayılı Kanun
Kapsamında

\"/erilen Yivslz
Tüfek

Ruıhsatnanıesi

1 . Dilekçe

2.Sağlık Raporu

3.T.C. Kimlik Numarası Beyanı,

4.Adll Sicil Beyanı,

5 (2) adet fotoğraf

İstenilen Belgeler tamamlandıktan sonra (7) İş giinü

il,i* :"ı"rıi i,ni:i ı,ı,*,Ii"ı,ıeı

Beigesı

1 . Dilekçe

2. Ruhsat Fotokopisi
(7) İş günü

5
Satıcılık(Bayilik)

Be!gesi

1.Valilikten Jandarmaya havaleli dilekçe,

2.İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

3.Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca butunmadığına dair sağlık raporu,

4.Sabıka kaydı beyanı,

5.2521 S.K hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanun sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

6.T.C. Kimlik Numarası beyanı,

7.Son (6) ay içerisinde çekilmiş (5) adet vesikalık fotoğraf

Tahkikat ve helgelerin tamamlanmasına müteaklp (7) İş günü

6

Trafik kazası
Tespit

Tutanağının
VeriImesi

1 . Nüfus Cüzdanı

Z.Araç Tescil Belgesi,

3.Araç Trafik Belgesi,

4.Trafik Sigortası

(24) Saat

7
Geri alınan

Sıirücü Belgesinin
İadesi

1 . Nüfus Cüzdanı

2.Sürücü Belgesi geri alma tutanağı.
(1) Saat



BAşvu Ru DA ısrrıı iı-rrı BELGELER

Muayene Süresi Geçen Araç İçin;

1.Araç Trafik Belgesi,

2.Araç Muayene raporu,

3. Nüfus Cüzdan ı,

4.Sürücü Belgesi,

Aracın Noter §atışını Alınarak,l Ay içerisinde Satın AIan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı için Trafikten Men
Edilen Araçhr İçin;

1.Araç Tescil Belgesi(yeni çıkarılmış)
2.Nüfus Cüzdanı,

3.Sürücü Belgesi.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar İçin;

1.Sigorta poliçesi,

2.Nüfus Cüzdanı,

3.Sürücü Belgesi.
DEğer Sebeplerle Trafikten Men edilen Araçlar İçin;
1.Araçtal-ıi oksikler tariıaınianacak,(şirket adına kayıtlı aıaç ise şirket yetkilisi imza sirküleri ile gelinecek)
2.Vergi dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge,
3.Nüfus Cüzdanı,

4.Süıücü Belgesi.

,"ff39, şrİ:Uıİ yıvg Lo]lef gnaylı vekaletname ile ınüracaat eden kişilere teslim edilir:)

duıunıurıda ılk mürcaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

iLK MüRAOAAT YER|

Trafikten Men
Edilen Aracın İade

Edilmesi

isirıı

UNVAN

ADRES

TEL

FAKS

E_PoSTA

:Ercan
BOZKURT

: İlçe Jandarma Komutanı

:Atatürk mahallesi Belediye Sokak TercanlErzincan

:0446 441 22 63

isiııı

UNVAN

ADRES

TEL

FAKs

E-PoSTA

i rci rıci ıııüRAcAA,r yERl

. Kürşad KARACA

:Kaymakam

.Kazım karabekir Mahallesi Tercan/ERZİ NCAN

,.0446 441 30 16

:

: Tercan kayma kaml ığ ı @ hotmail. com
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