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KAMU HİZMET STANDARTLARI 
SIRA 

NO. 

VATANDAŞA 

SUNULAN 

HİZMETİN 

ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRECİ ( EN GEÇ 

SÜRE ) 

1 Bulundurma 

Ruhsatı 

Yenileme 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe , tam teşekküllü 

devlet hastanesinden silah ruhsatı için sağlık raporu(fizyolojik, 

psikolojik ve nörolojik yönden silah ruhsatı almasında sakıncası 

yoktur ibaresinin bulunması) silah ve silah ruhsatı, nüfus cüzdan aslı, 

Vergi Dairesinden 5.000 TL' yi aşan tutarda vadesi geçmiş Vergi 

Borcu olmadığına dair yazı. 2 adet biyometrik fotoğraf 

Evraklar 

tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

2 Silah devir 

izni verilmesi 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe , tam teşekküllü 

devlet hastanesinden silah ruhsatı için sağlık raporu(fizyolojik, 

psikolojik ve nörolojik yönden silah ruhsatı almasında sakıncası 

yoktur ibaresinin bulunması) silah ve silah ruhsatı, nüfus cüzdan aslı, 

Vergi Dairesinden 5.000 TL' yi aşan tutarda vadesi geçmiş Vergi 

Borcu olmadığına dair yazı. 2 adet biyometrik fotoğraf, Not : 

Şirketle ilgili müracaatlarda şirkete ait evraklar  

Evraklar 

tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

3 Mermi satın 

alma belgesi 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe  Evraklar 

tamamlandığında 5 

dakika  

4 Veraset Devir 

işlemleri 

Veraset ilamı ve tüm mirasçıların muvafakat ettiklerine dair 

muvafakat belgesi veya tüm mirasçıların birlikte gelerek huzurda 

dilekçelerinin alınması, tam teşekküllü devlet hastanesinden silah 

ruhsatı için sağlık raporu(fizyolojik, psikolojik ve nörolojik yönden 

silah ruhsatı almasında sakıncası yoktur ibaresinin bulunması), silah  

ve silah ruhsatı, nüfus cüzdanı asılları,  Vergi Dairesinden 5.000 TL' 

yi aşan tutarda vadesi geçmiş Vergi Borcu olmadığına dair yazı. 

Evraklar 

tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 



5 Bulundurma 

Ruhsatlı 

silahın hibesi 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, Ruhsat aslı, 

Silah , Veraset ilamı, diğer mirasçıların feragatnamesi, nüfus cüzdan 

aslı 

Evraklar 

tamamlandığında 1 gün 

içerisinde  

6 İş yerinde 

bulundurma 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, Tam teşekküllü 

devlet hastanesinden silah ruhsatı için sağlık raporu(fizyolojik, 

psikolojik ve nörolojik yönden silah ruhsatı almasında sakıncası 

yoktur ibaresinin bulunması), Silah ve Silah Ruhsatı, nüfus cüzdanı 

aslı, Vergi Dairesinden 5.000 TL' yi aşan tutarda vadesi geçmiş 

Vergi Borcu olmadığına dair yazı. İş yeri şahsa ait ise ; Belediyeden 

alınmış işyeri ruhsat fotokopisi, vergi levhası . İş yeri ortak veya 

şirket ise ; yetkili kurul kararı veya Muvafakat talep edilmesi  

Evraklar 

tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

7 Yivsiz Tüfek 

Ruhsatnamesi 

Yenileme 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, Aile 

hekimliğinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi için sağlık raporu( Yivsiz 

tüfek ruhsatı almasında engel hali yoktur ibaresinin bulunması) 

Nüfus cüzdanı aslı, Vergi Dairesinden 5.000 TL' yi aşan tutarda 

vadesi geçmiş Vergi Borcu olmadığına dair yazı Mevcuttaki yivsiz 

tüfek ruhsatnamesi ve ruhsatnamedeki kayıtlı tüfekler tespit 

yapılmak üzere getirilecektir. 

Evraklar 

tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

8 Yivsiz Tüfek 

Ruhsatnamesi 

Alma 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, Aile 

hekimliğinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi için sağlık raporu( Yivsiz 

tüfek ruhsatı almasında engel hali yoktur ibaresinin bulunması) 

Nüfus cüzdanı aslı, Vergi Dairesinden 5.000 TL' yi aşan tutarda 

vadesi geçmiş Vergi Borcu olmadığına dair yazı, 2 adet biyometrik 

fotoğraf 

Evrak tamamlandığında 

5 gün içerisinde 

9 Kurusıkı 

Silahların 

Kaydı 

2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı, kutu içerisinde kuru 

sıkı silah ve faturası  

Evrak tamamlandığında 

aynı iş günü içerisinde 



10 Patlayıcı ve 

Havai Fişek 

İzni 

Dilekçe, Taahütname, şirket ana sözleşmesi, ateşleyici belgesi  Evraklar 

tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

11 Yurda giriş 

çıkış belgesi 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe, Nüfus cüzdanı aslı 15 dakika içerisinde  

12 Kabis 

Sistemleri 

Kayıt 

Müracaat 

İşlemleri 

 Dilekçe, Kimlik Fotokopisi, İşyeri Açma Ruhsat Fotokopisi, Vergi 

Levhası Fotokopisi  

 15 dakika içerisinde 

13 Hırsızlık 

Olayları 

(İkametten, 

İşyerinden, 

otodan) 

Müracaat ifadesi, Çalınan eşyaya ait ruhsat, Fatura belgeleri 

fotokopisi, Vatandaşın talebi durumunda olaya ait belgeler 

onaylanarak birer nüsha verilir  

60 dakika içerisinde 

14 Kayıp Şahıs 

Müracaat 

İşlemleri 

Müracaat tutanağı, Kayıp şahsa ait 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdan 

fotokopisi, Kayıp şahsın eşkal bilgileri   

25 dakika içerisinde 

15 Otomobil-

Motosiklet 

Hırsızlığı  

Müracaat ifadesi, Araca ait tescil belgesi fotokopisi, Vatandaşın 

talebi durumunda olaya ait belgeler onaylanarak birer nüsha verilir 

25 dakika İçerisinde 

16 Kimlik 

Bildirim 

İşlemleri 

Forum ile müracaat 1 dakika içerisinde 

17 Vatandaşın 

Dilekçe Kayıt 

İşlemleri 

Şahıs mevcutta hazırladığı dilekçesi ile geldiğinde, ilgili birime 

kaydı yapılır, kaydı yapılan dilekçe şahsa teslim edilir ve ilgili 

birime yönlendirilir 

1 dakika içerisinde 



18 Dış 

Kurumlardan 

Gelen 

Kuryeler ve 

Postacılar 

Dış kurumlardan gelen kuryeler ve postacılardan alınan evraklar 

konularına göre ilgili bürolara kaydı yapılır, zimmet yapılarak teslim 

edilir 

1 dakika içerisinde 

19 Araç, Zayi 

Tescil Belgesi 

ve Plakalar, 

Mükerrer 

Sahte Plaka 

İşlemleri  

Dilekçe, Kimlik fotokopisi, Mükerrer sahte plaka sisteme giriş 

yapılır notere yönlendirilir 

10 dakika içerisinde 

20 Sosyal 

Yardım 

Başvuruları 

Sosyal yardım alacak şahsın nüfus cüzdanı ile müracaatı, Sosyal 

yardım dilekçesi   

15 dakika içerisinde 

21 Geçici Olarak 

Geri Alınan 

Sürücü 

Belgesinin 

Tekrar 

Verilmesi 

Sürücü belge sahibinin kimlik numarası, Alkol 2.defa da Sürücü 

Davranışları ve Geliştirme Eğitim belgesi, Alkol 3.defa ise 

Psikoteknik belgesi, 100 ceza puanında Trafik ve Çevre Eğitim 

belgesi 

10 dakika içerisinde 

22 Araç ve 

Sürücülerin 

Kontrol 

İşlemleri 

Sürücü belgesi, Aracın trafik ve tescil belgesi, Aracın sigorta belgesi 5 dakika 

23 Başvuru 

yapan 

şahıslar 

1- Şahısların 155 Polis İmdat hattını arayarak ya da birimimize 

kendisi gelerek başvuru yapılabilir, başvuru yaptığı birim veya ekip 

tarafından birimimize intikali sağlanarak başvurusu esnasında Aile 

İçi Şiddet ile ilgili çocuk olmayan mağdur şahsın ve (mevcutlu 

30 dakika ile 2 saat arası 



olmayan) şahısların şiddet uygulayan olarak müracaatlarının 

alınması- Müracaat doğrultusunda gecikmesinde sakınca bulunan 

haller kapsamında 6284 sayılı kanun çerçevesinde Önleyici ve 

Koruyucu Tedbirlerin verilmesi- Müracaat kapsamında şahısların 

Kadın Konuk Evine gitmesinin sağlanması- 6284 sayılı kanun 

kapsamında İhlal Edilen Tedbir Kararları ile ilgili şahıs ifadelerinin 

alınması 
24 Evrak ile ilgili 

yapılan 

işlemler 

1- 6284 sayılı kanun kapsamında talep edilen Mahkeme veya Mülki 

Amir Tarafından onaylanan Önleyici Ve Koruyucu tedbir 

kararlarının taraflara tebliğ işlemlerinin yapılması- Mağdur 

şahısların karar süresince karar takiplerinin yapılması- Tedbir 

kararları kapsamında yapılan ihlaller ile ilgili gerekli yazışmaların 

yapılması- Karar İhlalleri kapsamında şahsılara verilen Zorlama 

Hapsi ile ilgili gerekli tebliğ ve yazışma işlemlerinin yapılması- 

Muhabere şube ile iletişime geçilerek Mağdur şahısların ihbar 

otomasyon sistemine kaydının yapılması- Gelen Mahkeme Kararları 

ile tedavisinin sağlanması hükmü gereği gerekli irtibatın sağlanarak 

şahsın sağlık kurumuna sevki için gerekli yazışmaların yapılması- 

Karar takibi yapılırken adres değiştiren ve mağdur şahısların gittiği 

bölgedeki kolluk kuvvetleri ile takibinin yapılabilmesi için irtibat 

kurularak gerekli yazışmaların yapılması- 6136 sayılı kanun 

kapsamında Mağdur Şiddet Uygulayan şahısların silahlarının 

muhafaza altına alınması, karar süresi bitiminde haklarında verilmiş 

 

25 Dosya 

kapatılması 

1-Haklarında 6284 sayılı kanun kapsamındaki verilen Tedbir 

Kararlarının başlatılması ve takibinin yapılması ve karar süresi 

bitiminde ilgili evrakların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Aile 

Mahkemelerinin gönderilmesi. 

 

 



     
     

 


