
KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ SÜRE) 

1 
Meskende Silah 
bulundurma ruhsatı 

1- Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4- Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
5- 1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince)  

 

30 gün 

2 
İşyerinde Silah 
bulundurma ruhsatı 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve 
fotokopisi(bulunmaması halinde işletme/faaliyet izin 
belgesi) 
7-Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi 
8-İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna 
ilişkin kararı ve muvafakat yazısı   

 

30 gün 

3 Fahri temsilciler 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince),, 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden, 
6-Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı 

30 gün 

4 Basın mensupları 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince),, 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden, 
6-Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
yazısı 
7-Sarı Basın kartı fotokopisi 

 

30 gün 

5 
Kuyumcu ve 
sarraflar 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince),, 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden, 
6-Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair 
vergi dairesi yazısı,  

30 gün 
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7-Oda kayıt belgesi,  
8-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu 
gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi, 
9-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını 
belirleyen yetkili kurul kararı 
10- işyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi 

 

6 Banka Müdürleri 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden, 
6-Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili 
birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve 
sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi 
arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat 
edilecektir.) 

 

30 gün 

7 Pilotlar 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden, 
6-Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi, 

 

30 gün 

8 
Yıllık satış tutarı 
(ciro) 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden, 
6-Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını(ciro)gösterir vergi 
dairesi yazısı(serbest bölge veya başka bir nedenle 
vergiyi tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir 
yazısı) 
7-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını 
gösteren Ticaret sicil Müdürlüğü yazısı 
8-Oda kayıt belgesi 

 

30 gün 

9 Arazi sahipleri 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden, 
6-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi 
dairesi yazısı, 
7-Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, 
8-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden 
alınacak üretici belgesi 

 

30 gün 
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10 Sürü sahipleri 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi 
dairesi yazısı, 
7-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden 
alınacak üretici belgesi, 
8-Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe 
müdürlüğü/vergi dairesi yazısı, 

30 gün 

11 Müteahhitler 

1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın alma veya 
devir alma talebine ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,  
7- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi 
dairesi yazısı, 
8-Oda kayıt belgesi 
9- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını 
gösteren Ticaret sicil Müdürlüğü yazısı 

 

30 gün 

12 
Akaryakıt istasyonu 
sahipleri 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı(tabi olunmaması 
halinde işletme/faaliyet izin belgesi) 
7- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi 
dairesi yazısı, 
8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını 
gösteren Ticaret sicil Müdürlüğü yazısı 
9-Oda kayıt belgesi 
10-Bayilik sözleşme fotokopisi 

 
 

30 gün 

 
13 

Akaryakıt istasyonu 
sahipleri adına 
Akaryakıt satışı 
yapanlar 

1-İş sahibinin yazılı Müracaatı 
2-İstasyon sahibinden(k bendi için)istenen belgeler 
3-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK 
yazısı(Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi 
halinde SGK onaylı olacaktır) 

30 gün 

14 
Sigortalı olarak en az 
50 işçi çalıştıranlar 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 

30 gün 



KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

7- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi 
dairesi yazısı, 
8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını 
gösteren Ticaret sicil Müdürlüğü yazısı 
9-Oda kayıt belgesi 
10-Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük 
çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını 
belirten SGK yazısı, (belgenin işveren tarafından 
düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır.) 
Bu işyerinde çalışan Bekçi, Veznedar ve Mutemetler 
1-İş sahibinin yazılı müracaatı, 
2-İş sahibinden istenen belgeler, 
3- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK 
yazısı(Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi 
halinde SGK onaylı olacaktır) 

 

15 Poligon sahipleri 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi 
dairesi yazısı, 
7- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını 
gösteren Ticaret sicil Müdürlüğü yazısı 
8-Oda kayıt belgesi 
Poligonda görevli Bekçilerden 
1-İş sahibinin yazılı müracaatı, 
2-İş sahibinden istenen belgeler, 
3- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK 
yazısı(Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi 
halinde SGK onaylı olacaktır) 

 

30 gün 

16 
Müze ve anıtları 
koruyan bekçiler 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Kişi/kurumun yazılı müracaatı 
7- Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK 
yazısı(Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi 
halinde SGK onaylı olacaktır) 

30 gün 

 
 
17 

 
 
Arıcılık yapanlar 

 
 
1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-Silah ruhsatı istek formu, 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Ziraat odalarından veya il veya ilçe gıda, tarım ve 
hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi, 
7-En az yüz adet Kovanı bulunduğuna ilişkin, il/ilçe 
tarım ve hayvancılık müdürlüğünün yazısı, 
8-2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu 
(müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat 
edilecek),  

30 gün 
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9-Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve 
bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, 
10-Oda kayıt belgesi 
 
 

18 

Asli memur 
statüsünü 
kazanmış olup 
ihraç ve benzeri 
sebepler dışında 
tamamen kendi 
isteği ile 
kurumlarından 
ayrılanlar: 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı, 
 

30 gün 

19 
Dövize ilişkin işlem 
yapanlar 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-Silah ruhsatı istek formu, 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle ilişkiler ve Kambiyo 
Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi, 
7-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi 
dairesi yazısı, 
8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını 
gösteren Ticaret sicil Müdürlüğü yazısı 
9-Oda kayıt belgesi 
10- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 

30 gün 

20 
Avukatlar ve 
Noterler 

Avukatlar 
1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı 
Noterler 
Yukarıdaki belgelere ek olarak; 
1-Noterlik görev belgesi, 
2-Vergi dairesi yazısı, 
3-Oda kayıt belgesi. 

30 gün 

21 

Oda, birlik, 
federasyon ve 
konfederasyonların 
yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile 
meclis üyeleri 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, 
konfederasyonun yazısı, 
7-Görevle ilgili seçim tutanağı, 

30 gün 

22 

En az bir dönem köy 
veya mahalle 
muhtarlığı yapmış 
olanlar 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 

30 gün 
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4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, 
7-İl/ilçe seçim kurulu yazısı 

23 

En az bir dönem 
Belediye Başkanlığı 
veya il genel meclis 
üyeliği yapmış 
olanlar: 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
4-1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu 
olmadığına dair yazı (6183 sayılı kanunun 22/a maddesi 
gereğince), 
5-Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
6-Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, 
 

30 gün 

24 
Kamu Görevlileri 
(Yönetmeliğin 8. 
Mad.) 

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine 
ilişkin dilekçe, 
2- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair 
sağlık raporu, 
3-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf 

 

25 

91/1779 karar sayılı 
Yönetmeliğin “Taşıma 
Ruhsatı Verilebilecek 
Emekli Kamu Görevlileri” 
başlıklı 10 uncu 
maddesine göre taşıma 
ruhsatı talep eden emekli 
kamu görevlilerinden; 

1-Emekli oluş şekline göre Hakkında meslek veya 
memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp 
açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı 
bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,  
2-Emekli Kimlik Kartı fotokopisi 
3-Sağlık sebebiyle emekli edilenler, ilk rapordan da 
bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında 
sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu 
gösterir sağlık raporu.  
 
 

30 gün 

26 Yivsiz Av Tüfeği müracaatı 

1-Sağlık ocağından, aile hekimliklerinden ya da Devlet 
Hastanelerinden alınacak fiziki, nörolojik, psikolojik 
yönden sakınca olmadığına dair hekim raporu 
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, 
3- Müracaat Esnasında Parmak izi (İlçe Emniyet 
Müdürlüklerinden 
4-Yivsiz Av Tüfeği talebine ilişkin dilekçe 
 
 

 
 
 
 

30 gün 
 

27 Mermi satın alma talep 
işlemleri 

1-Dilekçe 
2-Ruhsat fotokopisi 

5 Gün 

28 Ruhsatlı silahın Hibe 
edilmesi teslim alma 
işlemi (M.K.E kurumu ya 
da EGM kurumuna) 

1-Dilekçe 
2-Ruhsat fotokopisi 
3-Tabanca 

1 saat 

29 Silah nakil belgesi 
verilmesi 

1-Dilekçe 
2-Ruhsat fotokopisi 

3 gün 

 

 

 

 

 

 

 

 



KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

TRAFİK TESCİL BÜRO AMİRLİĞİ 

 

Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin 
Tamamlanma Süresi 

 
1  

El Konulmuş Sürücü 
Belgesinin Geri 

Verilmesi 

*Trafik çevre Eğitimi 
*Psikoteknik  
*Trafik Ceza Tahsilat Makbuzu 
*Kurul Raporu 

 
10 Dakika 

2 Sahte Plaka İşlemleri *Dilekçe  
*Nüfus cüzdanı 

15 gün 

3 Zayi Ruhsat *Dilekçe  
*Nüfus cüzdanı 

5 Dakika 

4 Zayi Plaka *Dilekçe  
*Nüfus cüzdanı 

5 Dakika 

 

 

 

İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ 

 

Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin 
Tamamlanma Süresi 

 
1  

Giriş-Çıkış Belgesi *Kimlik Aslı 
*Şahsın Dilekçesi  
 

Aynı gün içerisinde 
cevaplanmaktadır. 

 
 

NOT :  1-Kamu Görevlileri haricindeki meslek mensuplarına ait silah ruhsat müracaatlarında, HARÇ MAKBUZU istenmektedir. 
            2- Sağlık Kurulu Raporları Devlet Hastanelerinden ya da Üniversitelerin Vakıf Hastanelerinden alınacak raporlar geçerlidir.  


