
   YALOVA VALİLİĞİ 
   İl Emniyet Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 

SIRA NO 
VATANDAŞA SUNULAN 

HİZMETİN ADI 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ 

(EN GEÇ SÜRE) 

  TRAFİK DENETLEME ŞUBE İŞLEMLERİ  

1 Engelli park kartı verilmesi 

1- Dilekçe (İkamet adresinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Trafik Denetleme Şube 

Müdürlüğü/Amirliğine hitaben) 

2- Engelli şahsa ait son 6 (altı) ay içersinde çekilmiş fotoğraf (1 adet) 

3- Engelli İbareli Ruhsat Fotokopisi (İSTENMEYECEK SİSTEM ÜZERİNDEN 

ALINACAK), %90 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Gazi Tanıtma Kartı veya 

(H) Sınıfı Ehliyet (İSTENMEYECEK SİSTEM ÜZERİNDEN ALINACAK) 

4- Yukarıda istenen belgelerden herhangi birisi ile bizzat veya vasisinin müracaatı ile 

verilmektedir. 

 
 
 
 

20 DAKİKA 

2 
 
 

Sayısal takoğraf sürücü 
kartı kayıp/çalıntı 
müracaatlarının alınması 

1- Müracaat sahibinin dilekçesi 
2- Sayısal Takograf Sürücü Kartı Kayıp/Çalıntı Bildirim Formu 
3- Müracaat sahibinin sürücü belgesi aslı 

10 DAKİKA 

3 
Maddi hasarlı trafik kazası 
tespit tutanağı verilmesi 

1- Araç sahibinin/Sürücünün kimliği ile birlikte müracaatı 

2- Vekalet sahibinin kimliği ile vekalet aslı 

 
 

5 DAKİKA 

4 
Geçici olarak geri alınan 
sürücü belgesi teslim 
işlemleri 

1- Müracaat sahibinin kimliği 

2- Sürücü Belgesi Gere Alma Tutanağı 

3- Trafik Para Cezası Borcu’nun ödenmiş olması(100 Ceza Puanı ve %30 dan fazla Hız 

İhlalinde istenmemektedir) 

4- Trafik ve Çevre Eğitimi Belgesi( 100 Ceza Puanı için) 

5- Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi( Alkol 2. Kez Geri Alınması Durumunda) 

6- Psiko teknik Değerlendirme Raporu ( Alkol 3. Kez, 100 Ceza Puanı 2. Kez, Hız Sınırı 

İhlali %30 üstü 1 yılda 5   kez ve Drift Atmak suretiyle sürücü belgeleri geri alınan 

sürücüler) 

7- Sürücü Olmasında Sakınca Yoktur. ( Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı) 

 
 
 
 

 
 

10 DAKİKA 



8- Mahkemelerce alınan belgeler yine Mahkeme Kararı ile iadeleri yapılmaktadır. 

5 
Trafikten men 
edilen/muhafaza altına 
alınan ararçların teslimi 

1- Araç sahibinin kimliği ile birlikte müracaatı 

2- Vekalet sahibinin kimliği ile vekalet aslı 

3- Araç Trafikten Men/ Muhafaza altına alma tutanağı 

 
 

10 DAKİKA 

6 
Sürücü belgesi ceza puan 
tablosu sorgulama 

1-  Müracaat sahibinin Dilekçesi 

2- Müracaat sahibinin kimliği 

 
 

5 DAKİKA 

7 
Diğer trafik birimlerine 
muvaffakatname 
gönderilmesi 

1-  Araç sahibinin kimliği ile birlikte müracaatı 

2- Vekalet sahibinin kimliği ile vekalet aslı 

 
 

10 DAKİKA 

8 
Gezici radar kayıtları ile 
drone kayıtlarının 
muhataba izlettirilmesi 

1- Radar ve Drone uygulaması sırasında kayda alınan araçların kayıtlarının istenmesi 

halinde izlettirilmesi. 

 
5 DAKİKA 

 
 

 BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE İŞLEMLERİ 

 

9 

Güzergahlarımız dahilinde 
veya başka illerden Şube 
Müdürlüğümüze gönderilen 
2918 Sayılı K.T. Kanununun 
48/5, b)51, c)118. maddeleri 
gereğince, geçici olarak geri 
alınan sürücü belgelerinin, 
süresi bitiminde sürücü belgesi 
sahibine teslim edilmesi 

1- Sürücü belgesi sahibinin bizzat müracaatı halinde kimlik belgesi ve bir adet fotokopisi;  

2- Vekalet ile gelinecekse vekalette sürücü belgesini almaya yetkilidir ibaresi bulunması ve 

vekalet ile bir adet fotokopisi, vekalet alanın kimlik belgesi ve 1 adet fotokopisi,  

3- Sürücü belgesi alkollü olarak araç kullanmaktan 2. kez geri alınmışsa, Sürücü Davranışları 

Geliştirme Eğitimi aldığına dair belge, 3. kez ve daha fazlasında geri alınmışsa Psikoteknik 

Değerlendirme Raporu,  

4- Sürücü belgesi geriye doğru 1 yıl içerisinde 5 kez aşırı hız ihlali nedeniyle geri alınmışsa 

Psikoteknik Değerlendirme Raporu,  

5- Sürücü belgesi geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak nedeniyle 1. kez geri 

alınmışsa sürücü kursundan Trafik ve Çevre Eğitim Belgesi, 2. kez geri alınmışsa Psikoteknik 

Değerlendirme Raporu. 

6- Sürücü olmasında sakınca yoktur.(Uyusturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı) 

7- Mahkemelerce alınan belgeler yine Mahkeme kararına istinaden iadeleri yapılmaktadır  
 

 
 
 

15 Dakika 



10 

İlimiz dışında 2918 Sayılı 

K.T.Kanununun ilgili 

maddeleri veya Hacizli 

Yakalama nedeniyle trafikten 

men edilen araçların araç 

sahibinin müracaatı 

doğrultusunda, aracının teslim 

edilmesini istediği kişi ile 

ilgili olarak muvaffakatname 

düzenlenerek ilgili trafik 

kuruluşuna faksının çekilmesi 
 

1- Araç sahibinin kimlik belgesi ve bir adet fotokopisi,  

2- Aracını teslim edeceği kişinin kimlik bilgileri,  

3- Araç şirket adına kayıtlı ise şirketin imza yetkilisi olduğuna dair imza sirküleri ile birlikte 

şirket yetkilisi veya yasal vekili, ( vekil ise vekâletname aslı)  

4- Sivil Toplum örgütü aracı ise yönetim kurulu kararı.   
 

15 Dakika 

11 
Maddi Hasarlı Trafik Kazası 
Tespit Tutanağının, ilgilisine 
onaylı fotokopisinin verilmesi 

1- Araç sahibinin/Sürücünün kazaya karışan kişinin kimlik belgesi ile müracaatı 

2- Vekâlet sahibinin kimliği ile vekâlet aslı  
 

 
5 Dakika 

12 

Güzergahlarımız dahilinde 

2918 Sayılı K.T.Kanununun 

ilgili maddeleri veya 

Hacizli Yakalama nedeniyle 

trafikten men edilen 

araçların teslim edilmesi 

 

 1- Araç sahibinin bizzat müracaatı halinde kimlik belgesi, aracın trafik ve tescil belgeleri, zorunlu 

mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç sahibinin sürücü belgesi ve tüm evrakların birer adet fotokopisi,  

2- Araç sahibinin sürücü belgesi trafikten men edilen aracı kullanmaya yeterli değil ise aracı 

kullanabilecek sürücünün bizzat kendisi ve şahsın sürücü belgesi ve 1 adet fotokopisi,  

3- Vekalet ile gelinecekse vekalet, vekalet alanın sürücü belgesi ve tüm evrakların birer adet 

fotokopisi,  

4- Araç şirket adına kayıtlı ise şirketin imza yetkilisi olduğuna dair imza sirküleri ile birlikte şirket 

yetkilisi veya yasal vekili ( vekil ise vekaletname aslı), aracı alacak şirket yetkilisi veya vekalet 

sahibinin sürücü belgesi ve tüm evrakların birer adet fotokopisi,  

5- Araç kiralık ise kiralama sözleşmesinin aslı,  

6- Araç muvaffakatname ile alınacaksa, ilgili trafik kuruluşundan araç sahibinin düzenleteceği 

muvaffakatname faksı.  

 
 

 
 
 
 

15 Dakika 

13 

Trafikten men edilecek 

şerhinin kaldırılması (2918 

Sayılı K.T.Kanununun saydığı 

çeşitli nedenlerle, trafikten men 

edilmesi gereken ancak men 

edilmeden önce trafiğe 

çıkmasına geçici olarak izin 

verilen ve sonradan eksiklikleri 

tamamlanan araçlar ile ilgili)  

 

1- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 34 üncü maddesinden izin verilen araçlar için TÜVTÜRK Muayene 

belgesi, 

2- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 32 inci maddesinden izin verilen araçlar için araç tescil belgesi ve 

aracın kendisi, 

3- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 31/1-b maddesinden izin verilen araçlar için takoğraf çıktısı ve 

kalibrasyon ayar belgesi 

     
 
                        
10 Dakika 



  TRAFİK TESCİL ŞUBE İŞLEMLERİ 
 

14 Sakınca Cevap İşlemleri 
 Noter Birliklerine müracaat edilmesi durumunda, noterler tarafından şube müdürlüğümüze 

gönderilen sakınca sormanın yapılması durumunda 

 
 

120 dk. 

15 
Tescil İşlemleri Hakkında 
Yazışmalar 

Vatandaşların dilekçe ile başvurmaları durumunda. -- 

16 
Sürücü Belgesi İşlemleri 
Hakkında 

Sürücü belgesi kayıtlarındaki hatalı bilgileri (Baba Adı-Anne Adı-Doğum Yeri v.s.) 
güncellemesinde Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı 

15 dk. 

  YALOVA RO-RO DENİZ HUDUT KAPISI İŞLEMLERİ 
 

17 
Gemi Yurtdışı Giriş-Çıkış 
Kontrol İşlemi 

Gelen Gemi; -Gemi Geliş Talep Dilekçesi 

                       -Gemi Geliş Kontrol Tutanağı 

                       -Geminin Personel Listesi Dokümanı 

                       -Geminin Son On Liman Dokümanı 

                       -Geminin Sağlık Pratikası Dokümanı 

                       -Geminin Demirleme/Yanaşma Ordino Dokümanı 

                       -Geminin Personel Pasaportları 

Giden Gemi; -Gemi Gidiş Talep Dilekçesi 

                       -Gemi Gidiş Kontrol Tutanağı 

                       -Geminin Personel Listesi Dokümanı 

                       -Geminin Sağlık Kontrol Kartı Dokümanı 

                       -Geminin Liman Çıkış Belgesi Dokümanı 

                       -Geminin Personel Pasaportları 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Gemi ve 
Pasaport 
Kontrolü 1 Saat 
-Pasaport Giriş-
Çıkış İşlemi 30 
Dakika 

18 Personel Değişikliği İşlemi 

 
-Personel Ayrılış/Katılış Dilekçesi 
-Ayrılacak/Katılacak Personelin Pasaportu ve Gemiadamı Cüzdan Belgesi 
-Ayrılacak Personel Vizeli ise ; *Vize Talep Formu 
                                                   *Şahsın Ülkeden Ayrılacağına Dair Taahhütname Dokümanı 
                                                   *Vize Harcının Yatırıldığına Dair Dekont 
                                                   *Ayrılacak Şahsın Uçuş Bilgilerini Gösteren Doküman 
 

-Vizesiz 
Personel Ayrılış 
İşlemi 10 Dakika 
-Vizeli Personel 
Ayrılış İşlemi 20 
Dakika 



  GÜVENLİK ŞUBE İŞLEMLERİ 
 

19 

Kapalı ve Açık Hava 
toplantılarının Düzenlenmesi. 
(2911 Sayılı Kanunun 
Uygulanması) 

1.Valilik makamına Bildirim (en az 7 kişinin imzalayacağı düzenleme kurulu)   
(Bildirimde, toplantının amacı-yer, gün, başlayış ve bitiş saatlerini bildirilmesi) 
2. Düzenleme Kuruluna ait nüfus cüzdan sureti, şahsi beyan belgesi, toplantıyla ilgili afiş, 
pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler.  
3. Bildirimin en az etkinlikten 48 saat önce verilmesi. 

2 İş Günü 

20 
 
 

İşçi Sendika Şube Ve 
Temsilciliği Kurulması (2821 
Sayılı) 
 

1.Valilik makamına Genel Merkezce Yetki Belgesi. (Şube ve Temsilcilik atamaları) 
2. Ataması yapılan kişilere ait nüfus cüzdan sureti, ikametgâh ilmühaberi, öğrenim belgesi, 
işyeri belgesi, özgeçmiş, sabıka kaydı,  tüzük. 
3.Eksikliklerin 15 gün içerisinde tamamlanması. 

2 İş Günü 

21 

Kamu Görevlileri Sendika 
Şube ve Temsilciliği 
Kurulması ( 4688 sayılı 
Kanununun uygulanması) 

1.Valilik makamına Genel Merkezce Yetki Belgesi. (şube ve Temsilcilik atamaları) 
2. Ataması yapılan kişilere ait nüfus cüzdan sureti, işyeri belgesi, tüzük. 
3.Eksikliklerin 30 gün içerisinde tamamlanması. 

 
2 İş Günü  

22 
Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatı 
kurulması (2821 sayılı 
Kanununun Uygulanması) 

1.Valilik Makamına Bildirim. 
2.Genel Merkez Atama Yazısı,  
3.Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli)   
4.Yönetim Kurulu Üyelerine ait (Nüfus Cüzdan Sureti-İkametgâh-sabıka Kaydı) 
5 .Tüzük. 
6.Kongre sonrası – (dilekçe, kongre tutanağı, asil ve yedek üyelere ait yönetim kurulu çizelgesi, 
nüfus cüzdan sureti, sabıka kaydı.) 
7.Kongreden sonra evrakların 15 gün içerisinde tamamlanması. 

 
 
 
 
 

2 İş Günü 

  YALOVA POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ İŞLEMLERİ 
 

23 

 Polis Merkezimiz idaresi 
dahilinde meydana gelen adli 
olaylar esnasında sunulan 
hizmetler 

1- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilir talimat doğrultusunda müracaatçının ifadesi alınır 

müracaatçının ifadesine göre gerekli işlemler yapılır 

2- Olaylarla ilgili kişilerin Nüfus cüzdan fotokopileri  

3- Yaralamalı Trafik kazalarında olaya karışan araçların araç tescil ruhsat fotokopileri kazaya 

karışanların sürücü belge fotokopileri ve sigorta poliçeleri fotokopileri  

4- Kayıp şahıslarla ilgili olarak kaybolan şahsın 2 adet vesikalık fotoğrafı kayıp eşkâl formları 

Evrak en geç 15 
gün içinde 
Cumhuriyet 
Savcılığına 
Gönderilir 

24 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
Mahkemelerden gönderilen 
tahkikat ve tebligat evrakları 
ile ilgili sunulan hizmetler 

1- Şahısların Cumhuriyet Savcılığı ve Mahkemelere müracaatlarının sağlanması, 

2- Mahkemelerin vermiş olduğu karar doğrultusunda şahısların hastanelerden istenilen sağlık 

raporlarının aldırılması,  

3- Aile Mahkemelerinin vermiş olduğu kararların takibi, 

4- Cumhuriyet Başsavcılığınca il dışından gelen talimat evraklarının ifadelerinin alınması 

5-Cumhuriyet Başsavcılığı İcra Müdürlüğünden gelen adres araştırması hakkında yapılan 

tahkikatlar 

Evrak en geç 15 
gün içinde 
Cumhuriyet 
Savcılığına 
Gönderilir 



6- Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerce hakkında zorla getirme kararı bulunan şahısların 

ilgili yere müracaatının sağlanması 

7- Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerin şahıslar hakkında denetimli serbestlik kararının 

takibinin yapılması ile ilgili işlemleri yapılmakta söz konusu hizmet ile ilgili olarak ifadesi 

alınan şahıstan 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi istenilmektedir. 

25 Şikâyet Dilekçeleri 
1-C.Başsavcılığından Havaleli Dilekçe 

2-Nüfus cüzdan fotokopisi 

Adli ve İdari 
Tahkikatın 
durumuna göre 
değişmektedir. 

26 Adres Tespiti 
Evrak Nüfus Müdürlüğünden gelir. İncelenecek adres listeleri ile ilgili işlemleri yapılmakta söz 

konusu hizmet ile ilgili vatandaştan herhangi bir belge istenilmemektedir. 

Evrak geldikten 
sonra mahalli  
tahkikat 
yapılarak en geç 
15 gün içinde 
Nüfus 
Müdürlüğüne 
gönderilir. 

27 
Silah Ruhsatı ve İş Yeri 
Ruhsatı Tahkikatı 

Vatandaştan herhangi bir belge istenmez. 
Evrak Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünden gelir. 

Evrak geldikten 
sonra mahalli  
tahkikatı 
yapılarak en geç 
7 iş günü içinde 
gönderilir  

28 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması Tahkikatı 

Vatandaştan herhangi bir belge istenmez. 
Evrak Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden gelir. 

Evrak geldikten 
sonra mahalli  
tahkikatı 
yapılarak en geç 
7 iş günü içinde 
gönderilir  

29 Nüfus Tahkikatı 
Vatandaştan herhangi bir belge istenmez. 
Evrak Nüfus Müdürlüğünden gelir. Kayıp kimlik tahkikatları ölüm tahkikatları, saklı nüfus 
tahkikatları yapılır. 

Evrak 15 gün 
içinde Nüfus  
Müdürlüğüne 
gönderilir 

30 

1774 sayılı Kimlik Bildirme 

Kanununa göre sorumluluk 

bölgemiz sınırları içinde 

bulunan iş yerlerine sunulan 

hizmet 

1- 1774 Sayılı Kanuna göre alınan Form-1 ve Form-2 belgelerinin ilgili kısımlarının 
doldurulup,  ilgili kişilerce imzalanarak alınması, kontrolü, onayı bir suretinin ilgili yere teslimi 
esnasında bir adet nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf istenilmektedir. 
 2- Kayıt dışı istihdam projesi gereğince söz konusu belgelerin 1 suretinin İl Sosyal Güvenlik 
Kurumuna gönderilmesi 
3- 1774 Sayılı Kanuna göre yasal süresi içerisinde bildirimde bulunmayan iş yerlerine idari para 
cezası uygulanması  

 

Günlük 



 

31 

Askerlikle ilgili sunulan 
hizmetler 

Askerlik çağında olup sorumluluk bölgemiz sınırları içerisinde ikamet eden yükümlülerle ilgili 

Firar /Bakaya/ Yoklama Kaçağı/ İzin Aşımında/ Hava Değişimi Aşımında Sınıflandırılacak 

şahıslar yakalanarak askerlik şubesine teslim işlemleri yapılmaktadır. Söz konusu hizmet ile 

ilgili hizmet sunulandan  herhangi bir belge istenilmemektedir 

Evrak geldikten 
sonra gereği 
yapılarak en geç 
15 gün içerisinde 
gönderilir. 

32 Bilgi Edinme 

1- 1 Şahsın T.C Kimlik Numarası (Kimlik). 

2- Adı Soyadı. 

3- e-mail adresi(İletişim bilgileri). 

4- Oturma Adresi 

NOT: Kurumumuzu ilgilendiren bilgilerin verilmesi 15 iş günü, Diğer kurumlardan alınacak 
bilgilerin verilmesi 30 iş günüdür. 

15 GÜN 

33 Dilekçe Hakkı 

1- Şahsın T.C Kimlik Numarası (Kimlik). 
2- Adı Soyadı. 

3- e-mail adresi(İletişim bilgileri). 

4- Oturma Adresi 

NOT: Kurumumuzu ilgilendiren bilgilerin verilmesi 15 iş günü, Diğer kurumlardan alınacak 
bilgilerin verilmesi 30 iş günüdür. 

15 GÜN 

34 

Günübirlik Kiralık Ev 
Bildirimi 
(KBS) 
 

1-Dilekçe  
 2-Sabit I.P Numarası 
 3-Adres Kodu 
4-Kimlik Fotokopisi 

Müracaat 
15 dakika 

 
İşlem 

tamamlama aynı 
gün 

  
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 

 

35 Giriş-Çıkış Kaydı Talepleri  

1-Dilekçe.  
2-Kullanmış oldukları pasaportların fotokopileri.   
3-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.   
4-Çifte vatandaşların kullanmış oldukları var ise yabancı kimlik ve pasaportların fotokopileri.  
5-Giriş-Çıkış alınacak kişinin vekâletnamesi ile nüfus cüzdan fotokopisi (GİRİŞ-ÇIKIŞ 
İSTEYEN KİŞİNİN EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEN GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYITLARINI 
ALMAYA YETKİLENDİRMESİNİ İÇEREN VEKÂLETNAMESİ ASLI GÖRÜLECEK) 
6-Vekâleti alan kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 

30 Dakika 



  SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 
 

 
36 

 

 Sosyal Tesislere Giriş 

Kartı Başvuruları  
 

 

SOSYAL TESİSLERE GİRİŞ KARTI ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

Sosyal Tesislere Giriş Kartı talep edilen teşkilat mensubu yakınlarının; 

  

 

1 -1 Adet Vesikalık Fotoğraf , Banka Dekontu(EGM Vakıflar Bankası 

Ankara Şubesi TR 74 0001 5001 5800 7301 8422 93 No’lu hesaba her kart 

için 10 TL para yatırılıp, dekontun açıklama kısmına ‘’Mensup Yakını’’ 

ibaresinin yazılması) ile başvurması 

 

2- Müracaatının alınması  
 

 

 
 

 
Kart Başvuru 

İşlemleri 10 dakika  

 

 

Kart Basım işlemi 

Emniyet Genel 

Müdürlüğünden 

yapılmaktadır. 

Şubemize posta yolu 

ile gönderilen 

kartlar sahiplerine 

imza karşılığı elden 

teslim edilmektedir. 
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 Polis Lokali Salon 

Kiralama   (Düğün-Nişan-

Kına- Sünnet vb.)  

 

1-Teşkilat Mensubunun Dilekçesi  

2-Teşkilat Mensubunun Kimlik Fotokopisi  

3-Gelin –Damat vb.Kimlik fotokopileri  

4-Düğün- Sünnet vb.davetiyesi var ise  

5-Sözleşme imzalanması  
 

20 DAKİKA 

  
 

 

 



 

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 
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A- Özel Güvenlik görevlisi 
çalışma izni ve kimlik belgesi 
almak için istenilen belgeler 
Madde 1 
 

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

01. Dilekçe 

02. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet, imzalı ve fotoğraflı 

olmalı, TC. Kimlik Numarası bulunmalı   (Bilgisayar ortamında doldurulmuş ve 

fotoğraflı olacak) 

03  Yerleşim Yeri ve Adres Bilgileri  2(iki) adet (Sistemden çıkarılıyor.) İsteğe bağlı 

getirenler haricinde ADAYDAN İSTENMİYOR 

04.  Nüfus Cüzdanı Sureti ( 2) adet (Sistemden çıkarılıyor.) İsteğe bağlı getirenler haricinde 

ADAYDAN İSTENMİYOR   

06.  Ruhsat Harcı Yatırıldığına Dair Makbuz Aslı (Vergi Dairesine Yatırılıyor) 

07.    Adli Sicil Belgesi ARŞİV ARAŞTIRMA’lı olacak. İsteğe bağlı olarak getirenler 

haricinde Şube tarafından yazı ile istenecek.  (Kaydı olanlar mahkeme kararı ekleyecek) 1(bir) 

adet (Asıl) 

     08-   Sağlık Kurulu Raporu; 
             SİLAHLILAR İÇİN Devlet Hastanesinden karar kısmında “ Silahlı Özel Güvenlik 
Görevlisi olur” ibaresi olacak. 

         SİLAHSIZLAR İÇİN Özel veya Devlet Hastanesinden karar kısmında “ Özel 

Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi olacak. Raporda ( Psikiyatri-Psikopati, Nöroloji, Göz, 

KBB ) bölümleri bulunacak ( 1 (bir) adet asıl) 

09. Diploma Fotokopisi (aslı ile birlikte Fotokopi  getirilecek)  (1) adet 

10. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (Aslı ile birlikte fotokopi getirilecek) 

11. Kan grubu kartı veya sürücü belgesi fotokopisi olabilir  (1) adet 

12. 4 Adet Biyometrik fotoğraf  

 
 
 
 
 
 
 

Mevzuatta 
öngörülen yasal 
süre BİR AY, 
ancak aday il 
merkezinde 
ikamet ediyorsa 
10 (on) gün, İlçe 
Polis/Jandarma 
sorumluluk 
bölgesinde 
ikamet ediyorsa 
20 (yirmi) gün 
içerisinde 

 

http://egm1adbmmb02/help/ogweb/rehberogg3.asp
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Silahsız Özel güvenlik 
görevlisi çalışma izni 
verilmesi süreci 
Madde 2 
 

Silahsız özel güvenlik görevlisi çalışma izni ve kimlik kartı verilmesi talebinde bulunan Özel 
Güvenlik görevlileri hakkında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılır. Arşiv 
araştırması bir ay içerisinde sonuçlandırılarak, Valilikçe beş yıl geçerli çalışma izni ve kimlik 
belgesi verilir. 
5188 Kanun Madde :11 

Mevzuatta 
öngörülen yasal 
süre BİR AY, 
ancak aday il 
merkezinde 
ikamet ediyorsa 
10 (on) gün,  İlçe 
Polis/Jandarma 
sorumluluk 
bölgesinde 
ikamet ediyorsa 
20 (yirmi) gün 
içerisinde 
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Silahlı Özel güvenlik 
görevlisi çalışma izni 
verilmesi süreci 
Madde 3 
 

Aday hakkında hem arşiv araştırması, hem de güvenlik soruşturması yapılır. Güvenlik 
soruşturmasının olumlu olması ve özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olması 
şartıyla, Valilikçe beş yıl geçerli çalışma izni ve kimlik belgesi verilir. 
5188 Kanun Madde: 11 

 

 
Mevzuatta 
öngörülen yasal 
süre BİR AY, 
ancak aday il 
merkezinde 
ikamet ediyorsa 
10 (on) gün,  İlçe 
Polis/Jandarma 
sorumluluk 
bölgesinde 
ikamet ediyorsa 
20 (yirmi) gün 
içerisinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 
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Silah Bulundurma Ruhsatı 
Yenileme-Devir ve MKE’den 
silah alma. 
(Meskende) 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe. (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve 

Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir) (Tabanca devir alınacak ise devir eden ve 

devir alan ayrı ayrı dilekçe yazmaları gerekmektedir.) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

 4 Adet vesikalık fotoğraf. (Son 1 yıl içinde çekilmiş) 

 Müracaat evrakları teslim edildikten sonra, şahıs silahını şubeye getirebilmesi için SİLAH 

NAKİL BELGESİ VERİLECEKTİR.(Silah Nakil Belgesi ile silahını getirmeyenler 6136 sayılı 

kanunun 13. Maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir.) 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya savcılık 

kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu değerlendirilecektir. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem dosyası 

istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır.              

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 Vergi Dairesinden “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin” getirilmesi (İmzalı-

Tarihli ve Sayılı Olacak)  

7 İş Günü 
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Silah Bulundurma Ruhsatı 
Yenileme, Devir ve MKE’den 
silah alma. (İşyerinde) 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe. (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı 

Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir) (Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan 

ayrı ayrı dilekçe yazacaklar) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

4 Adet vesikalık fotoğraf ( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Müracaat evrakları teslim edildikten sonra, şahıs silahını şubeye getirebilmesi için SİLAH 

NAKİL BELGESİ VERİLECEKTİR.(Silah Nakil Belgesi ile silahını getirmeyenler 6136 sayılı 

kanunun 13. Maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir.) 

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna 

ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi 

 Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı. 

 İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı. 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya savcılık 

kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu değerlendirilecektir. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem dosyası 

istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır. 

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

Vergi Dairesinden “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin” getirilmesi (İmzalı-

Tarihli ve Sayılı Olacak)  
 

 

7 İş Günü 



NOT: Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahısların müracaat esnasında parmak izi belgesi 
ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge 
istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerinin bulunmadığının tespiti durumunda 
ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
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Silah Bulundurma     
    Taşıma Özel Güvenlik 

Belgesi 

 Kurumun yetkili şahıs adına Valilik Makamına hitaben yazılan üst yazısı.  

( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de 
yazılabilir )(Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı dilekçe 
yazacaklar)  

 Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Yetki verilen şahsın) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya 

savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu 

değerlendirilecektir. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem dosyası 

istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır. 

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 İş Günü 

44 
TAŞIMA RUHSATLARI 
İÇİN İSTENEN ORTAK 
BELGELER 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe. ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah 

ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir ) (Tabanca devir alınacak ise 

devir eden ve devir alan ayrı ayrı dilekçe yazmaları gerekmektedir.) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

 4 Adet vesikalık fotoğraf.( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Müracaat evrakları teslim edildikten sonra, şahıs silahını şubeye getirebilmesi için 

SİLAH NAKİL BELGESİ VERİLECEKTİR.(Silah Nakil Belgesi ile silahını 

getirmeyenler 6136 sayılı kanunun 13. Maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına sevk 

edilecektir.) 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya 

savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu 

değerlendirilecektir. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır. 

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 Vergi Dairesinden “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin” getirilmesi 

(İmzalı-Tarihli ve Sayılı Olacak) 

 
 



45 Fahri temsilciler 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı. 

 

7 İş Günü 

46 Basın Mensupları 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı. 

 Sarı basın kartı fotokopisi. 

 
7 İş Günü 
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Kuyumcu ve sarraflar 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İşyeri yeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi. 

 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 

20 İş Günü 
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Patlayıcı Madde Satın alma 
ve satış ruhsatı, Patlayıcı 
madde Deposu, Ateşli Silah 
Üreten İmalathane Sahipleri, 
Ruhsatlı Silah Tamirhaneleri 
Sahipleri, Güvenlik yivsiz av 
tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı 
silah tamirhanesi silah 
sahipleri 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İşyeri yeri açma ve çalışma ruhsatı(işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi. 

 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 Talep eden kişinin faaliyet ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi. 

Güvenlik belgesi olan kişilerden; 

 İş sahibinin yazılı müracaatı 

 İş sahibinden istenen belgeler.(e) bendi için. 

 Güvenlik Belgesi fotokopisi 

 
 

7 İş Günü 
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Banka Müdürleri 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi 

arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.) 

  

 
 

15 İş Günü 
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Pilotlar 
 

 Silah Taşıma Ruhsatı talep eden şahısların hazırlaması gereken ortak evraklar ile  

 Kurum yazısı  

 Pilotluk lisans fotokopisi 
15 İş Günü 



51 Yıllık Satış Tutarı (Ciro) 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi  

 Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı(Serbest bölge 

veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı.) 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 
20 İş Günü 
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Arazi Sahipleri 
 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, 

 Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, 

 Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi. 

         Bu bentle ilgili olarak, 11/12/1998 tarih ve 23550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır. 
 

 
 
 

15 İş Günü 

53 

 
 
Sürü Sahipleri 
 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, 

 Ziraat odasından veya Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi. 

 Hayvan sayısını gösterir Tarım İl/İlçe Müdürlüğü/vergi dairesi yazısı. 

       Bu bentle ilgili olarak, 11/12/1998 tarih ve 23550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren EK- 3’teki normlar uygulanacaktır. 
 

15 İş Günü 
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Müteahhitler 
 
 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,  

 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı.  

         Oda Kayıt Belgesi. 
 

20 İş Günü 

55 Akaryakıt İstasyonu Sahipleri 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İşyeri yeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi. 

 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 Bayiilik sözleşme fotokopisi. 

 
20 İş Günü 



56 

 
Akaryakıt İstasyonu Sahipleri 
adına akaryakıt satışı 
yapanlar: 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İstasyon sahibinin yazılı müracaatı, İstasyon sahibinden (15.mad.) istenen belgeler. 

 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından 

düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.) 
20 İş Günü 
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Sigortalı olarak en az 50 işçi 
çalıştıranlar: 
 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İşyeri yeri açma ve çalışma ruhsatı(işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)aslı ve fotokopisi. 

 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 Müracaat tarihinde ve 1(Bir) yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim 

gün sayısını belirten SGK yazısı(Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK 

onaylı olacaktır. Müracaat tarihinde en az 50 sigortalı işçi çalışıyor olması 

gerekmektedir.)  

 BEKÇİ, VEZNEDAR ve MUTEMETLER İÇİN; 

 İş sahibinin yazılı müracaatı 

 İş sahibinden istenen belgeler (m bendi için) 

 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından 

düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır) 

20 İş Günü 
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Poligon Sahipleri: 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İşyeri yeri açma ve çalışma ruhsatı(işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi. 

 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 İşletme ruhsatı fotokopisi, 

          POLİGONDA GÖREVLİ BEKÇİLERDEN, 

 İşverinin yazılı müracaatı. 

 İşverenden istenen (n bendi için) belgeler. 

         Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, (Belgenin işveren tarafından 
düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.) 

 
20 İş Günü 
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Müze ve anıtları koruyan 
bekçiler 

 
 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Kişi/kurumun yazılı müracaatı. 

 Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı(Belgenin işveren tarafından 

düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.)  

 
20 İş Günü 

 
 
 

60 Arıcılık yapanlar 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Ziraat odalarından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden 

alınacak üretici belgesi, 

 Kovan adedini belirtilen, il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün yazısı, 

 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl 

öncesine ait)  

 Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il ve ilçe 

gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün yazısı, 

 Oda Kayıt Belgesi. 

 
20 İş Günü 
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Patlayıcı madde depolarının 
korunması ile görevli bekçiler 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi. 

 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 İŞ SAHİBİNİN YAZILI MÜRACAATI 

 Depo izin belgesi fotokopisi,  

 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı.(Belgenin işveren tarafından 

düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.) 

30 İş Günü 
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Asli memur statüsünü 
kazanmış olup ihraç ve 
benzeri sebepler dışında 
tamamen kendi isteği ile 
kurumlarından ayrılanlar. 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı. 

20 İş Günü 
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Dövize ilişkin işlem yapanlar: 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı(işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması 

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi. 

 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. 

 Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren ticaret sicil müdürlüğü yazısı. 

 Sorumlu ortakları belirten yetkili kurur kararı. 

 Oda kayıt belgesi. 

 Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin 

belgesi fotokopisi, 

20 İş Günü 
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 Avukatlardan, Noterlerden 
 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak(Madde 4); 

AVUKATLARDAN; 

 Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, 

NOTERLERDEN; 

 Noterlik Görev Belgesi fotokopisi  

 Vergi Dairesi yazısı. 

 Oda Kayıt Belgesi. 

      15 İş Günü 
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Oda, birlik, federasyon ve 
konfederasyonların yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri ile 
meclis üyeleri: 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı, 

 Görevle ilgili seçim tutanağı, 

 
15 İş Günü 
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En az bir dönem köy veya 
mahalle muhtarlığı yapmış 
olanlar: 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, 

 İl/ilçe seçim kurulu yazısı. 

7 İş Günü 
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En az bir dönem belediye 
başkanlığı veya il genel 
meclis üyeliği yapmış olanlar: 

 Taşıma ruhsatları için istenen ortak belgelere ek olarak (Madde 4); 

 Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, 

 İl/ilçe seçim kurulu yazısı. 

 
7 İş Günü 
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SİLAH TAŞIMALARINA 
İZİN VERİLEN KAMU 
GÖREVLİLERİ; 

1) Cumhurbaşkanı, 

Başbakan, Bakanlar ve 

yasama organı üyeleri 

ile bu görevde 

bulunmuş olanlara, 

2) Valiler ile Bakanlık 

merkez ve taşra 

teşkilatında görev yapan 

mülki idare amirliği 

hizmetleri sınıfına dahil 

diğer görevlilere, 

3) Hakim, Cumhuriyet 

Başsavcısı, Cumhuriyet 

Savcısı ile bu meslekten 

sayılanlara, 

4) Özel kanunlarına göre 

silah taşıma yetkisine 

sahip görevlilere. 

 
   a) Emniyet Hizmetleri 
Sınıfı Personeli. 
   b) Mit Mensupları. 
   c) Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri. 
   d) Gümrük Muhafaza 
Memurları. 
   e) Orman Muhafaza 

Memurları. 

   f) Çiftçi Malları Koruma 
Bekçileri 
 
 
 
 
 

 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve 

Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir) 

 4 Adet vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Silah tespit için Şubeye getirilecek. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsatın il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecektir. Bu durumda hizmet tamamlama süresi farklı olacaktır. 

 Görev Belgesi (Görev belgesi 30 günlük süreyi aşmamış olması, görev belgesinde tarih, 

sayı ve mühürlü olması gerekmektedir.) 

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir.(Emniyet 

Hizmetleri Sınıfı Personeli hariç) 

 
 

 
7 İş Günü 
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14/06/1930 tarihli ve 1721 
Sayılı Kanunun 8. nci 
maddesi ile silah kullanmaya 
yetkili kılınan Cezaevi birinci 
ve ikinci müdürlerine,     
 
 
 
 
 
 
 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe. ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah 

ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir )(Tabanca devir alınacak ise 

devir eden ve devir alan ayrı ayrı dilekçe yazmaları gerekmektedir.) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

 4 Adet vesikalık fotoğraf( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Silah tespit için Şubeye getirilecek. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi farklı olacaktır. 

 Görev Belgesi.(Müracaat tarihi ile belgenin tarihi 30 günü geçmemiş olacaktır.) 

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 
 
 
 
 
 

7 İş Günü 
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İnfaz Koruma Baş Memurları 
ile memurlarına (Ceza ve 
Tutukevleri dışında 
demirbaşa kayıtlı veya zati 
silahlarını taşıyabilirler), 
 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve 

Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir ) 

(Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı  dilekçe yazmaları 
gerekmektedir.) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Silah Ruhsatı İstek Formu. (Şubeden Verilir) 

 Silah tespit için Şubeye getirilecek. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi farklı olacaktır. 

 Görev Belgesi.(Müracaat tarihi ile belgenin tarihi 30 günü geçmemiş olacaktır.) 

Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 

7 İş Günü 
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1-Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri, TBMM Genel 
Sekreteri veya bu görevde 
bulunmuş olan kamu 
personeline, 
2-Sayıştay Başkan ve üyeleri, 
müsteşar, Başbakanlık ve 
Devlet bakanlıkları dahil 
bakanlıklara doğrudan bağlı 
kurum ve kuruluşların 
başkanları ile Müsteşar 
yardımcısı, Başbakan 
Başmüşaviri, Genel Müdür, 
Bakanlar Kurulu Sekreteri ve 
bu görevlerde bulunmuş 
olanlara, 
3-TBMM Başkanlığı, 
Başbakanlık ve Bakanlıklar 
ile Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği özel kalem 
müdürlerine, 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe .( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah 

ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir ) 

(Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı dilekçe yazmaları 
gerekmektedir.) 

 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Silah tespit için Şubeye getirilecek. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi farklı olacaktır. 

 Görev Belgesi.(Müracaat tarihi ile belgenin tarihi 30 günü geçmemiş olacaktır.) 

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 
 

 

7 İş Günü 
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10- Emniyet Genel 

Müdürlüğü kadrolarında 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

Personeli dışındaki diğer 

personele. 

 

 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve 

Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir ) 

(Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı  dilekçe yazmaları 
gerekmektedir.) 

 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Silah tespit için Şubeye getirilecek. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi farklı olacaktır. 

 Görev Belgesi.(Müracaat tarihi ile belgenin tarihi 30 günü geçmemiş olacaktır.) 

7 İş Günü 
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SİLAH TAŞIMALARINA 
İZİN VERİLEN EMEKLİ 
KAMU GÖREVLİLERİ; 

a)- Vali, Vali 
Yardımcısı, Kaymakam ve 
Bucak Müdürleri ile mülkiye 
müfettişi, daire başkanı veya  
şube müdürü gibi Mülki idare 
Amirliği Hizmetleri sınıfına 
dahil görevlilere, 

 b)-Hakim ve Savcılar ile 
Sayıştay Başkan ve üyelerine, 
 c)-Büyükelçi, elçi, daimi 

temsilci, daimi temsil 

Yardımcısı birinci müsteşar, 

birinci müsteşar başkatip, ikinci 

katip, başkonsolos, başkonsolos 

Yardımcısı konsolos, muavin 

konsolos (bu bentte yer alan “ve 

ataşeler” ibaresi 16/11/1992 

tarih ve 92/3721 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile metinden 

çıkarılmıştır). 

 e)-Emniyet Hizmetleri 

Sınıfına dahil kadrolarda çalışan 

personel ile MİT hizmetleri, 

mensuplarına (Ek: 28/01/1994-

94/5297 K). Bunlar kurumları ile 

ilişkilerinin kesilmesi sırasında 

zati tabancalara ait özellikleri 

emekli kartlarına işlenmek 

suretiyle taşıyabilirler. Bu 

kimlik kartları silah taşıma 

ruhsatı yerine geçer. 

 f)-Çarşı ve Mahalle 
Bekçilerine, 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve 

Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir ) 

(Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı  dilekçe yazmaları 
gerekmektedir.) 

 4 Adet vesikalık fotoğraf.(Son 1 yıl içinde çekilmiş) 

 Silah tespit için Şubeye getirilecek. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsatın il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası İstenecektir, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır. 

 Emekli kimlik kartı fotokopisi. 

 Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp 

açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum 

yazısı. 

 Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek 

düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık 

durumunu gösterir sağlık raporu. 

 E

meklilik tarihinden itibaren (6) Ay içerisinde müracaat etmediği takdirde arşiv 

kayıtlarını içerin adli sicil beyanı ve sağlık kurulu raporu istenecektir. 

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle 

tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına 

ilişkin kurum yazısı, 

 Emekli kimlik kartı fotokopisi 

 Sağlık Sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah 

ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık 

raporu. 

 
 

7 İş Günü 



 

          g)- 31/8/1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman 
Kanununun 77 nci maddesi 
gereğince görevdeyken 
demirbaş silahını taşıyan 
orman muhafaza memurları, 
orman bölge şeflerine       
(bunlar emekli olduklarında 
satın alacakları zati silahlarını 
veya kanuni yoldan 
edindikleri şahsi silahlarını 
taşıyabilirler.)  
         h)- (f) bendi hariç diğer 
bentlerden sayılanlardan 5434 
sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapan 
2898 sayılı Kanuna göre 
emekli olanlara, 
         ı)- Özel kanunlara göre 
silah taşıma yetkisi bulunan 
Gümrük Muhafaza Teşkilatı 
amir ve memurlarına, 
 
 
 
 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve 

Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir ) 

(Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı  dilekçe yazmaları 
gerekmektedir.) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Silah tespit için Şubeye getirilecek. 

 Devir alınacak olan tabancaya ait ruhsat il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecek, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır. 

 Emekli kimlik kartı fotokopisi, 

 Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp 

açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum 

yazısı,  

 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle 

tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına 

ilişkin kurum yazısı, 

 Emekli kimlik kartı fotokopisi 

 Sağlık Sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah 

ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık 

raporu. 

7 İş Günü 
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Yivli Av Tüfeği 
(Bulundurma-Taşıma) 
 
 
 
 
 
 

Bulundurma; 

 Valilik/Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe ( Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve 

Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne de yazılabilir ) 

(Tabanca devir alınacak ise devir eden ve devir alan ayrı ayrı dilekçe yazmaları 
gerekmektedir.) 

 Sağlık Kurulu Raporu. 

 4 Adet vesikalık fotoğraf.(Son 1 yıl içinde çekilmiş ) 

 Müracaat evrakları teslim edildikten sonra, şahıs silahını şubeye getirebilmesi için 

SİLAH NAKİL BELGESİ VERİLECEKTİR.(Silah Nakil Belgesi ile silahını 

getirmeyenler 6136 sayılı kanunun 13. Maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına sevk 

edilecektir.) 

  Devir alınacak olan yivli av tüfeğine ait ruhsatın il dışından tanzim edilmiş ise silah işlem 

dosyası istenecektir, bu durumda hizmet tamamlama süresi 30 iş günü olacaktır. 

7 İş Günü 



 Silah ruhsatı alma talebinde bulunan şahıstan parmak izi belgesi istenecektir. 

 Vergi Dairesinden “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin” getirilmesi 

(İmzalı-Tarihli ve Sayılı Olacak)  

      Taşıma İçin Ayrıca İstenen Belgeler; 

 Yukarıdaki yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı için gereken belgelere ek olarak; 

 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi. 

 Orman bölge Müd.den verilmiş avlanma belgesi fotokopisi.      

          Not: Her yıl alınmış avlanma pulu (bir yıl avlanma pulu getirmeyenlerin taşıma ruhsatları 
Bulundurmaya çevrilir. 

75 
 
 

 
 
 
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi  
 
 
 
 
 

 

 Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Emniyet 

Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir. 

 Son bir yıl içinde çekilmiş yedi adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği, (İlkokul-Lise Yüksekokul 

gibi) 

 Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı 

bulunmadığına dair sağlık raporu, 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya 

savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu 

değerlendirilecektir. 

           Ateşleyici Yeterlilik Belgesi talep formu ( Şubeden temin edilecek) 

7 İş Günü 
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Silah Tamir Yeri Açma 
Ruhsatı İçin İstenilen 
Belgeler 

 

 Valilik Makamına hitaben dilekçe (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şb.Md. 

den havale edilecek) 

(İlk defa sınava girenler, ruhsatını yeniletenler veya bir süre ara vermiş olanlar 

dilekçelerinde bunu detaylı bir şekilde yazarak, iş ve ikamet adreslerini ile telefon 

numaralarını belirteceklerdir.) 

 Sağlık Raporu (Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı almasından Psikolojik, ürolojik ve fiziki 

bir rahatsızlığı olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kaşesi ile 

tasdikli olacak). 

 Tapu fotokopisi, Noter huzurunda mal sahibi ile yapılmış kira kontratı asli. (Kira 

kontratına kiralanan yerin ne amaçla kiralandığı örneğin Silah Tamir Dükkanı olarak 

kullanılacaktır seklinde yazılacaktır.) 

 Ruhsatın asli. (Yenilemede) 

 
 

7 İş Günü 
 
 

 



 İşyeri Tahkikatı yaptırılır. (Çelik kasa, kroki ve noter tasdikli defter.) 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya 

savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu 

değerlendirilecektir. 

 Talep sahiplerinin dosyaları tamamlandıktan sonra engel halleri yok ise Dosyaları Valilik 

görüsü ile birlikte İçişleri Bakanlığına yazılarak gönderilir. 
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Ses ve Gaz Fişeği Atabilen 
Silahlar İçin İstenen Belgeler 
 
(5729 Sayılı Ses ve Gaz 
Fişeği Atabilen Silahlar 
Hakkında Kanun hükümlerine 
göre) 
 

 

 Valilik Makamına hitaben dilekçe (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şb.Md. 

den havale edilecek) 

 Fatura aslı 

 Silah tespit için şubeye getirilecek. 

 Yapılan inceleme ve araştırma da suç kaydı çıkarılanların varsa buna ilişkin mahkeme 

veya savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu 

değerlendirilecektir. 

 

 

 
 
 

7 İş Günü 
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Silah Tamir Yeri Açma 
Ruhsatı Sınavı İçin İstenen 
Belgeler 

 Valilik Makamına hitaben dilekçe (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şb.Md. 

den havale edilecek) 

 Sağlık Raporu (Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı almasında Psikolojik, ürolojik veya 

fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair- Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kaşesi 

ile tasdiklenmiş olacak.) 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya 

savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu 

değerlendirilecektir. 

Evrakları tamamlanan dosya Valilik görüsü ile İçişlerine Bakanlığına gönderilir. 

7 İş Günü 
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Av Malzemeleri Alma ve 
Satış Yapma Ruhsatı ve 
Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık 
İzin Belgesi İçin İstenecek 
Belgeler (87/12028 Sayılı 
Tüzük ve 2512 Sayılı Kanun 
Hükümlerine Göre) 
 
 
 
 
 

 Valilik Makamına hitaben dilekçe (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şb.Md. 

den havale edilecek) 

(Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari 

sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı 

dilekçe.) 

 Sağlık Raporu (Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi, Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış 

Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına dair-(Almış olduğu 

sağlık kurulusunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.) 

 6 adet vesikalık resim 

 İş yerine ait tapu fotokopisi. 

 Kanuni mal sahibi ya da kanuni yetkilisi ile yapılmış kira kontratı aslı. ( Kira kontratına 

ne amaçla kullanılacağı yazılacak: Örnek: Av Bayiliği için) 

 Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da sahsın 2521 Sayılı Kanun Hükümleri, 87/12028 

Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine ve 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar 

hakkında kanun hükümlerine uyacağına dair taahhütname 

 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (asli yada noter tasdikli) 

 İtfaiye Raporu (Yalova Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı 

yazılıp buradan alacaklardır.) 

 İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair 

işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık 

vasıtası ile yaptırılır. 

 Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya 

savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu 

değerlendirilecektir. 

 Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi ya da 

şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır. 

 
7 İş Günü 
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Patlayıcı Madde Satın Alma 
ve Kullanma İzin Belgesi İçin 
İstenen Belgeler 87/12028 
Karar Sayılı Tüzük 
Hükümlerine göre) 
 

 

 

 Valilik Makamına hitaben dilekçe (Dilekçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şb.Md. 

den havale edilecek) 

 Depolama izin belgesi. 

 Depo tespit tutanağı (İzin Belgesinin yenilenmesinde) 

 Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu. 

 İhtiyaç raporu. 

 Temsili kişi taahhütnamesi  

 Taahhütname 

 Ateşleyici yeterlilik belgesi 

 İşe dair sözleşme( Maden ruhsatı, sözleşme vb.) 

 Depo muvafakatnamesi (depo başkasına ait ise) 

 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigorta poliçesi 

 Eski izin belgesi aslı ( İzin belgesinin yenilenmesinde) 

 Beyanname 

 Ticaret sicil gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliğinde) 

 Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi ya da 

şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır.                                                                                                                                                         

 

 
 
 
 

30 İş Günü 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Müracaat Yeri :Yalova Valiliği 

İsim   : Abdurrahman İNAN 

Unvan   : Vali Yardımcısı 

Adres   :Süleymanbey Mh.Cengiz Koçal Cd. 
  

    No:48-1  

Tel   : 0 (226) 813 63 01 

Faks   : 0 (226) 814 16 94 

E.Posta   : yalova77@icisleri.gov.tr 

 

İlk Müracaat Yeri : İl Emniyet Müdürlüğü 

İsim   : Mehmet Hakan FINDIK 

Unvan   : İl Emniyet Müdürü 

Adres   :Süleymanbey Mh.Cengiz Koçal Cd.    

    No:48 

Tel   : 0 (226) 814 32 41 

Faks   : 0 (226) 813 62 83 

E-Posta   : yalovaemniyet@egm.gov.tr 

 

 


