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KHS-İl Jandarma Komutanlığı
  

 
T.C.

Hatay Val�l�ğ�
İl Jandarma Komutanlığı

H�zmet Standartları Tablosu
 

SIRA VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN
GEÇ)

1

Özel Güvenl�k İz�n Belges�
(Val�l�k adı na sorumluluk
bölges� esasına göre İl
J.K.lığı/Emn�yet Md.lüğü
tarafından ver�lmekted�r

1-kurum kuruluş b�lg� formu �le krok�s�,

2-T�caret s�c�l kaydı.

3-Yönet�m kurulu kararı,

4-Yönet�m kurulu �mza s�rküler�.

1 Ay

(İl özel Güvenl�k
Kom�syonunun

toplantısına bağlı
olarak)

2

Özel Güvenl�k Görevl�s�
Çalışma K�ml�k Kartı(Val�l�k
adına sorumluluk bölges�
esasına göre İl J.Klığı/İl
Emn�yet Müdürlüğü tarafından
ver�lmekted�r.

1-D�ploma fotokop�s�(s�lahlı güvenl�k görevl�ler�
�ç�n en az l�se,s�lahsız güvenl�k görevl�ler� �ç�n
en az �lköğret�m okulu)

2-Nüfus cüzdanı fotokop�s�,

3- Adl� s�c�l beyanı.4-

4 adet ves�kalık fotoğraf.

5-Sağlık raporu(S�lahlı güvenl�k görevl�ler� �ç�n
"s�lahlı güvenl�k görevl�s� olur" �barel�),

6-Özel güvenl�k temel eğ�t�m sert�f�kası,

7-Verg� da�res�ne yatırılacak k�ml�k harcı

Güvenl�k
soruşturması ve
arş�v araştırması
tamamlandıktan
sonra 5 �ş günü

3

Özel Güvenl�k S�lah
Taşıma/Bulundurma Belges�
(Val�l�k adı na sorumluluk
bölges� asasına göre İl
Jandarma k.lığı/İl Emn�yet
Md.lüğü tarafından
ver�lmekted�r)

1-Val�l�ğe h�taben yazılan talep yazısı,

2- S�lahın faturası
5 İş günü

4 Alarm Merkez� Kurma ve İz�n
Belges� (Val�l�k adına
sorumluluk bölges� esasına göre
İl J. k. lığı/İl Emn�yet Md.lüğü
tarafından ver�lmekted�r.

1-Kurucu ve yönet�c�ler�n adl� s�c�l beyanı,

2-Kurucu ve yönet�c�ler�n nüfus cüzdan suret� ve
�kamet belgeler�,

3-Yönet�c�ler�n dört yıllık yüksek okul
d�ploması.

4-Alarm merkez�n� tems�l edecek yönet�c�ler �ç�n
yetk� belges�,

5-Yönet�c�ler�n özel güvenl�k eğ�t�m sert�f�kası,

Güvenl�k
soruşturması ve
arş�v araştırması
tamamlandıktan
sonra 10 �ş günü
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6-Alarm merkez�nde kullanılacak tekn�k
tech�zatın amaca elver�şl�l�ğ�ne
�l�şk�ntaahhütname.

5 6136 sayılı Kanun Kapsamında
Ver�len S�lah Taşıma Ruhsatları

Tüm Vatandaşlar İç�n Ortak Belgeler;

1-D�lekçe, 2-Sağlık raporu, 3-Nüfus cüzdanı
fotokop�s�,

4-Adl� s�c�l beyanı, 5- (4) adet fotoğraf

Bunlara İlave Olarak;

Yabancı Ülke Fahr� Tems�lc�l�ğ�n� Yapan Türk
Vatandaşlarından;Dış�şler� Bakanlığı resm�

görev yazısı

Basın Mensuplarından;

1-Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Resm� Yazısı,

2-Sarı basın kartı aslı ve fotokop�s�

İsten�len belgeler
tamamlandıktan
sonra 7 �ş günü

6  Altın ve Gümüş İle İl�şk�l� İşlerde Çalışanlardan;

1-Verg� da�res� yazısı,

2- Oda kayıt Belges�,

3-İşyer� Ruhsat Fotokop�s�,

4-Ş�rket �ç�n t�caret s�c�l gazetes�,

5-Ş�rketler �ç�n k�mler�n s�lah alacağını
bel�rleyen yetk�l� kurul kararı.

 

91/1779 Sayılı Yönetmel�k9'ncu Maddes�
(e)Fıkrası Kapsamındak� k�ş�lerden;

1-Tal�p eden k�ş� faal�yete �l�şk�n ruhsat veya
belge fotokop�s�,

2-Verg� da�res� yazısı,

3-Bu �ş yer�nde çalışan güvenl�k belges� olan
k�ş�ler �ç�n

İş sah�b�n�n yazılı müracaatı, S�gorta pr�m�n�n
ödend�ğ�ne da�r yazı, güvenl�k belges�.

Banka müdürler�nden;Görev Belges�

P�lotlardan;

1-Kurum yazısı,

2-P�lotluk l�sans fotokop�s�.
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91/1779 Sayılı Yönetmel�k 9'uncu maddes� (h)
fıkrası kapsamındak� k�ş�lerden;

1-Mükellef�yet� ve yıllık satış tutarı göster�r verg�
da�res� yazısı,

2-Serbest bölgelerde göster�len faal�yet
neden�yle verg�ye tab� olunmaması hal�nde
yem�nl� mal� müşav�r yazısı,

3-Kar-zarar cetvel� b�lanço.

4-T�caret s�c�l gazetes�nde en son yayınlanan
ş�rket ana sözleşmes�,

5-Ruhsat taleb� doğrultusunda yönet�m kurulu
başkan ve üyeler� �le genel müdür
yardımcılarının görevler�yle �lg�l� atama kararı ve
buna �l�şk�n t�caret s�c�l gazetes�.

91/1779 Sayılı Yönetmel�k 9'uncu maddes� (ı)
fıkrası kapsamındak� k�ş�lerden;

1-Yaptığı �şten verg� mükellef� olduğuna da�r
verg� da�res� yazısı.

2-Toprak m�ktarını göster�r tapu müdürlüğü
yazısı

3-Z�raat odasından veya tarım �l/�lçe
müdürlüğünden alınacak üret�c� belges�. 91/1779
Sayılı Yönetmel�k 9'uncu maddes� (�) fıkrası
kapsamındak� k�ş�lerden;

1-Yaptığı �şten verg� mükellef� olduğuna da�r
verg� da�res� yazısı.

2-Z�raat odasından veya tarım �l ve İlçe
müdürlüğünden alınacak üret�c� belges�.

3-Hayvan sayısını göster�r tarım �l/�lçe
müdürlüğü/vreg� da�res� yazısı.

7 6136 sayılı Kanun Kapsamında
Ver�len S�lah Taşıma Ruhsatları

Müteahh�tlerden:

1-İş Deney�m(İş b�t�rme/�ş durum) belges�

2-Yaptığı �şten verg� mükellef� olduğuna da�r
verg� da�res� yazısı.

3-Ortaklık veya ş�rket söz konusu �se bu durum
göster�r t�caret s�c�l gazetes�

4-Sorumlu ortakları ve k�mler�n s�lah ruhsatı
alacağını bel�rten yetk�l� kurul kararı

 

Akaryakıt İstasyon Sah�pler�nden:

İsten�len belgeler
tamamlandıktan
sonra 7 �ş günü



13.03.2019

4/9

1-Kurum �ye yapılan sözleşme fotokop�s� ,�şyer�
ruhsat fotokop�s�

2-Yaptığı �şten verg� mükellef� olduğuna da�r
verg� da�res� yazısı

3-Ortaklık veya Ş�rket söz konusu �se bu durum
göster�r t�caret s�c�l gazetes�

4-Sorumlu ortaklardan ve k�mler�n s�lah ruhsatı
alacağını bel�rten yetk�l� kurul kararı

 

Akaryakıt İstasyonları sah�pler� adına akaryakıt
satışı yapanlardan:

1-İş sah�b�n�n yazılı müracaatı, ortaklık veya
ş�rket söz konusu �se S�lah ruhsatı taleb�ne da�r
yetk�l� kurul kararı

2-Kurum �le yapılan sözleşme fotokop�s�,�şyer�
ruhsat fotokop�s�

3-Yaptığı �şten verg� mükellef� olduğuna da�r
verg� da�res� yazısı

4-Çalışanın s�gorta pr�mler�n�n ödend�ğ�ne da�r
sosyal güvenl�k kurumu yazısı

 

91/1779 Sayılı Yönetmel�k 9'ncu maddes�(m)
fıkrası kapsamındak�lerden:

1-İş sah�pler�nden

2-Yaptığı �şten verg� mükellef� olduğuna da�r
verg� da�res� yazısı.

3-Çalıştırılan �şç� sayısını ve pr�mler�n
ödend�ğ�ne da�r verg� da�res� yazısı

4-Ortaklık veya ş�rket söz konusu �se bu durumu
göster�r t�caret s�c�l gazetes�

5-Sorumlu ortakları ve k�mler�n s�laha ruhsatı
alacağını bel�rten yetk�l� kurul kararı

6-Bu �ş yerler�nde çalışan bekç�,veznedar ve
mutemetler �ç�n; a-İş sah�b�n�n yazılı müracaatı.

b-Ortaklık veya ş�rket söz konusu �se bu durumu
göster�r t�caret s�c�l gazetes�

c-S�lah Ruhsatı taleb�ne da�r yetk�l� kurul kararı

ç-S�gorta pr�mler�n�n ödend�ğ�ne da�r sosyal
güvenl�k kurumu yazısı.
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7-Yapılan �şe da�r verg� da�res� yazısı.

 

Ateş Pol�gonu sah�b� ve koruma görevl�ler�nden:

1-İşletme ruhsatı fotokop�s�

2-Yaptığı �şten verg� mükellef� olduğuna da�r
verg� da�res� yazısı

3-Ortaklık veya ş�rket söz konusu �se bu durumu
göster�r t�caret s�c�l gazetes�

4-Yönet�mden sorumlu ortakları ve k�mler�n
s�lah ruhsatı alacağını bel�rten yetk�l� kurul kararı

 

Bu �şyerler�nde çalışan bekç�lerden

1-İş sah�pler�nden �stenen belgeler

2-İş veren�n yazılı müracaatı,ortaklık veya ş�rket
söz konusu �se s�lah ruhsatı tal�b�ne da�r yetk�l�
kurul kararı 3-S�gorta pr�mler�n�n ödend�ğ�ne
da�r kurum yazısı.

8 6136 sayılı Kanun Kapsamında
Ver�len S�lah Taşıma Ruhsatları

91/17 79 Sayılı Yönetmel�k 9'ncu maddes� (o)
kapsamındak�lerden;

1-K�ş�/kurumun yazılı müracaatı

2-Esk� eserler ve tar�h� anıtların tapu kayıt
belgeler�

3-Bekç�ler�n pr�mler�n�n ödend�ğ�n� da�r SSK
yazısı �sten�r

 

Arıcılardan;

1-Z�raat Odalarından veya Tarım İl-İlçe
Müdürlüğünden alınacak ç�ftç� belges�

2-Kovan aded�n� bel�rten Tarım İl           �lçe
Müdürlüğünden yazı (en az akt�f olan 100 Kovan
olması gerekmekted�r.

3-2000 Kg bal satıldığına da�r müstahs�l
makbuzu(Müracaat tar�h� �t�barıyla 1 yıllık
olmasına d�kkat ed�lecekt�r.

4-Arıcılığın meskun yerler dışında,gezg�nc�
olarak ve b�lf��l yapıldığına da�r �l/�lçe tarım
müdürlüğünden yazısı.

 

Patlayıcı Madde depo koruma görevl�ler�nden;
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1-Verg� mükellef� olduğuna da�r verg� da�res�
yazısı,

2-Oda Kayıt belges�

3-Depo �z�n belges� fotokop�s�

4-İş sah�b�n�n yazılı müracaatı

5- S�gorta pr�mler�n�n ödend�ğ�ne da�r kurum
yazısı.

91/1779 Sayılı Yönetmel�k 9'ncu madde(r)
fıkrası kapsamındak� k�ş�lerden; Ayrılış şekl�n�
bel�rten kurum yazısı

 

Döv�z �le uğraşan ş�rket tems�lc�ler�nden

1-Banka ve Kamb�yo genel Müdürlüğünün �z�n
belges� fotokop�s�

2-Oda kayıt belges�,verg� da�res� yazısı,�şyer�
ruhsat fotokop�s�

 

Avukat ve Noterlerden;

1-Avukatlardan, avukatlık ruhsat fotokop�s�,
verg� da�res� yazısı. 2-Noterlerden, noterl�k
belges� fotokop�s�,verg� da�res� yazısı

Kamu Kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek
kuruluşlarının b�rl�k,federasyon ve
konfederasyon ve konfederasyon yönet�m kurulu
başkan ve üyeler� �le t�caret ve sanay� odaları
başkan ve üyeler� �le mecl�s üyeler�nden

1-Bağlı olunan oda,b�rl�k federasyon
konfederasyonun yazısı 2-Görevle �lg�l� seç�m
tutanağı

 

Köy ve mahalle muhtarlığı,Beled�ye Başkanlığı
İl Genel Mecl�s Üyel�ğ� yapmış olanlardan

1-Val�l�k veya Kaymakamlıktan alınacak görev
belges�

2-Görevle �lg�l� seç�m tutanağı Şeh�t
Yakınlarından; Şeh�tl� Belges�

 

91/1779 Sayılı Yönetmel�k 10'ncu maddes�
kapsamındak� kamu görevl�ler�nden
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1-Normal Emekl� olanlardan,emekl� sandığı
genel müdürlüğü veya �lg�l� kurumlarca
düzenlenm�ş emekl� olduğuna da�r belge veya
emekl� k�ml�k kartı fotokop�s�

2-Haklarında meslek veya memur�yetten çıkarma
cezası �stem�yle tahk�kat açılış açılmadığı veya
kes�nleşm�ş b�r mahkeme kararı bulunup
bulunmadığına �l�şk�n kurum yazısı 3-İst�fa
ederek ayrılanlardan; İkametgah �lmühaber�

4-Malulen emekl� olanlardan; Malul�yet sebeb�n�
gösteren sağlık kurulu raporu

9
6136 sayılı Kanun Kapsamında
Ver�len S�lah Bulundurma
Ruhsatları

1-D�lekçe

2-Sağlık raporu

3-Nüfus cüzdanı fotokop�s�

4-Adl� s�c�l beyanı

5-İkamet belges� 6-(4) adet fotoğraf

�sten�len belgeler
tamamlandıktan
sonra 7 �ş günü

10
2521 Sayılı Kanun Kapsamında
Ver�len Y�vs�z Tüfek
Ruhsatnames�

1-D�lekçe

2-Sağlık raporu

3-T.C. k�ml�k Fotokop�s�

4-Adl� s�c�l beyanı

5-(2) adet fotoğraf

İsten�len belgeler
tamamlandıktan
sonra 7 �ş günü

11 Merm� Satın Alma Belges�
1-D�lekçe

2- Ruhsat Fotokop�s�

�sten�len belgeler
tamamlandıktan
sonra 7 �ş günü

12 Satıcı lı k(Bay�l�k)

1 -Val�l�kten Jandarmaya Havalel� d�lekçe

2-�şyer�n�n kend� mülk�yetler�nde bulunduğunu
veya k�ralandığını kanıtlayan belge

3- S�lah bulundurmasında ve satmasında beden�
ve ruh� bakımdan b�r sakınca bulunmadığına da�r
sağlık raporu

4-Sabıka kaydı beyanı

5- 2521 Sayılı kanun hükümler�ne uymayı
taahhüt ett�ğ� ve doğacak kanun sorumluluğu
üstlend�ğ�ne da�r taahhütname 6-TC K�ml�k
numarası beyanı

7- Son(6) ay ay �çer�s�nde çek�lm�ş (5) adet
ves�kalık fotoğraf

tahk�kat ve
belgeler�n

tamamlanmasının
müteak�p (7) �ş

günü

13 Traf�k Kazası Tesp�t
Tutanağının Ver�lmes�

1-Nüfus Cüzdanı.

2-Araç Tesc�l Belges�

3- Araç Traf�k Belges�,

4-Traf�k S�gortası

(24) saat
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14 Ger� Alınma Sürücü Belges�n�n
�ades�

1-Nüfus Cüzdanı.

2-Sürücü Belges� ger� alma tutanağı

(1) saat

15
Ş�kayet veya Müracaat
D�lekçeler�n�n
cevaplandırılması

Belge �stenmemekted�r. Müracaatta:

1-Adı,Soyadı ve �mzası,

2-Oturma ve �ş adres�,

3-Elektron�k ortamda yapılan b�r başvuru �se
T.C. K�ml�k numarası ve cevap �stenen adres
b�lg�ler�n�n yer alması gerekmekted�r.

(30) gün

16 Traf�kten Men Ed�len Aracın
�ade Ed�lmes�

Muayene Süres� Geçen Araç �ç�n;

1-Araç Traf�k Belges�

2-Araç Muayene raporu,

3-Nüfus cüzdanı,

4-Sürücü Belges�

 

Aracın Noter Satışını Alarak, 1 Ay �çer�s�nde
Satın allan Adına Tesc�l Belges� Çıkarılmadığı
�ç�n

Traf�kten Men Ed�len Araçlar �ç�n;

1-Araç tesc�l belges�,(yen� çıkarılmış )

2-Nüfus cüzdanı,

3- Sürücü belges�

 

Zorunlu Mal� Sorumluluk S�gortası olmayan
Araçlar �ç�n;

1-S�gorta pol�çes�,

2- Nüfus cüzdanı

3- Sürücü belges�

 

D�ğer Sebeplerle Traf�kten Men ed�len Araçlar
�ç�n;

1-Araçtak� eks�kl�kler tamamlanacak.(Ş�rket
adına kayıtlı araç �se ş�rket yetk�l�s� �mza
sürgüler� �le gel�necek)

2-Verg� da�res�nden aracın borcu olmadığına da�r
belge,

3-Nüfus cüzdanı,

(1) saat
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4- Sürücü belges�.

(Araç sah�b� veya Noter onaylı vekaletname �le
müracaat eden k�ş�lere tesl�m ed�l�r.)

 
 

  İlk ve İk�nc� Müracaat Yer�: İl Jandarma Komutanlığı

Tlf:  0326 221 02 91

Faks: 0326 221 61 48

Adres: İlJandarma Komutanlığı


