KAMu HizırET STANoARTLAR| TEsPlT TABLosu
(iLçE JANDARMA KoMUTANL|ĞD

s. Nu

HizrrETlN

VATANDAşA suNuLAı.l
HlzırEİN ADl

BAşvuRuDA lsTENlLEı.l BELGELER

TAxlAilLAı{

MA süREsl
(EN GEÇ}

Tüm Vatandagbr lçln o,tak Bs|golgr;
1_ Dilekç€,
2. sağl|k raporu,
3. NüfıJs cüizdan fotokopisi,
4. Adli sicil beyanl,

,|

5. (4) ad€t fotoğlat

Bunlaaa llavo olaaak;

Yabancl Ülka Fah.l Temsllcltlğlnl Yapan Tü.k Vatandaşlanndan; Dlşişleri Bakanllğı resmi görev yazlsl
BasIn mon3uPlenndan;
,|.
Basln Yayn Erüformasyon Genel Müdürl0ğu ResmiYaz lsl,
2. saaı basln kartl asll ve folokopisi

A|tn vo Gümoş lb ll§kili lşbİdg çal|şanla,dan;
1. Verga

2.

6136 saylll Kanun
Kapsamlnda Verilen Silah
Taş|ma Ruhsatlarl

dairesi yazls|,

oda kay belgesi,

3, |şyeri ruhsat fotokopisi,
4. Şirkeller için ticaret sicjlgazelesi,
5. Şirkell€İ için kimlerin silah alacağ|nl belideyen yetkiliku.ul karan.
91rl779 saylll Yönotmelik 9'ncu ıladdesl (e) Flk.a$ Kapsamlndakl Klşlle,dgn;
1. Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsal veya belge fotokopisi,
2, Vergi dairesi yaz|sl,

3. Bu iş yeflerinde çallşan g0venlik belgesiolan kişiler için iş sahibinin yazll! m0racaatl, sigoda p.imlerinin ödendiğine dairyazl, Güvenlik

belgesi

Banka müdi!.io,|ndon; Görev belgesi
Pilotlardan;

1. Kurum yaz |sl
2. Pilotluk lisans foıokopisi'
9111779 saylll Yönetmeilk 9'ncu maddesi (h) ftk.as| kaPsam|ndakl klşaleİden;
1. Müke|leliyeti ve yllİk sahş tutannl göste.i. ve.gi dairesi yazlsl,
2. serbest bölgeIerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmamasl halinde yemin|i mali muşaviryaz|sl,
3, Kar-zarar c4tveli ve bilanço,
4, Ticaaet srcilGazetesinde en son yaylnlanan şiatet ana sözleşmesi.
5. RıJhsat talebi doğrultusunda yonetim ku.ulu başkan ve tiıyele.i ile genel müdür ve yardlmcllannln göreüenyle ilgili alama ka.arl ve buna

ilişkin tica.eı sicil gazetesi
9llt779 say|l| Yönetmelik 9'ncu maddosi (0 llk,asl kapsamlndakl toprak sahİbl kl9llorden;
1. Yaplığ| işten vergi mükellef olduğuna dair velgi dailesiyazlsl,
2. Toprak miktarln| gösteril lapu müd0düğo yaz§l,
3, ziraat odaslndan veya tanm il/ilçe müdür|OğUnden alınacak ü.etici belgesi.

ıstenilen
belgeler

lamamlandlk

an sonra (7) lş

Günü

HlzrrEİN

s. Nu

BAŞVURUOA lSTENlLEN BELGELER

VATANDAŞA suı,luLAN
HlzlüETlN ADl
9

TAİıiAlı]l LAN

MA sÜREsl
(EN GEç)

779 saylh ö ngtmel k 9, nc u rnadd9sl D ll klasI kapsaml n crakl sür0 sahl pled nd on
rg daires yazl sI
Y a pl lğ şten rgi mükell ef olduğ un da

2 zi6al odaslnd a n veya 1a lm
çc M üdüdukleri nclen al nac ak 0 re tic belgesl
3 Hayvan say sl n göslerir tanm uil ç4 mudurlaiğ irve rg d alresl yazl sl

Mütgahhltlo.don:

1. lş deneyim(iş bitirme/iş durum) belgesi,
2. vad|ğ| iştenVerga mukellef olduğuna dai. ve.gi dairesi yaz|sl,
s. oriatllt veya şiriet söz konusu iae bu durumu göslerirticaret sicilgazetesi,
4, Sorumlu ortakiarı ve kimlerin silah rıJhsall alacağlnl belirten yetkili kurul karan,

Akaryakİt lstasyon sahlplerind€n;
1'. Kurum ileyapllan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

2, Yaptlğl işlen ve.gimokellelİ olduğUna dalr vergi daıresi yazlsl,
ı. oriarTır veya şlrieı söz konusu iae bu durumu gösıerir ticaret sicil gazetesi,
ı. Sorumlu oıiaı<iaroan ve kimlerin silah ruhsatl alacağlnl belirten yelkili kurıJl kararı,
_

lgıa3yonla,t 3ahlplgrl adlna akaryakt laılşı yapanla'da
Akaryakıt
-' -ıl
li i"t iunİn v".,lı mq;caat, ortakhk v;ya şi.ket;öz ionıJsu ise silah ruhsaıı ıalebine daiı yeüili kurul kararı,
2. (jrum ib yjpllan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
3. Yaptğl işten vergimükellef olduğuna dair vergi dakesi yazlsl,
yazlsl,
+. Çailşinın sigorıiprirİıte.inin ödertdiğirıe dair sosyal gwenlik kurumu
9lrr77Ö sjy|h Y6;ot naık 9'ncu maddosl (m) llkrag kap,samlndakile,den;
-

6136 saylll Kanun
KapsamInda Verilen silah
Taşıma Ruhsatlar|

1. lş sahiple.inden,
2. vadğl işten vergim0kellef olduğuna dair vergi dai.esi yazlsl,
3. Çaiıştinlin işçisiyıs|nl ve primlerin ödendiğine dairvergi dairesiyazlsl,
+_ Örtaiııı veyi şi*6t söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret §icilgazetesi,
5. Sonımlu ortakian ve kimlerin silaha ruhsatı alacağlnl belirten yetkilikurul karan.

19 yeİledndo çatlgan bokçl, voznodar v9 mut ımqılor lçln;
a. lş sahibinin yazlll moracaatl,
b. ddakllk veya şifteı söz konusu ise bu durumu gösteri, ticalet sicil gazelesl
c, Silah ruhsah talebine dair yetkili kurul kara.l
kurıJmu yazlsl,
ç. sigorla pdmlerinin ödendiğine dair sosyalgWenlik
7. Yap|lan işe dair vergi dairesi yaz|s|.
Atış pollgonu sahibl vo koruma gö.€vlllorlnden;
l, lşletme ruhsall foıokopisi,
2. Yaptlğl işten vergi mukellef olduğuna dair vergi dairesiyaztsl,
o. oriarlk veya şiiet söz konusu iae bu durumu gösteri. ticalet sicil g€zetesi,. .
yetkili kurulka.ar!,
4_ Yö.ıetimde; s;rıJmlu ortaklan ve kim|erin siHh ruhsatl alacağlnl b€lirlen

6. Bu

Bu lşyeİle.indo ça|ışan bokçllorden,

1

ls sahiolerinden istenen belaeIer.
;;;İ;;";İ; ;İj;""uİİ 6rt"ı,İ,t ,"v" şirıet söz konıJsu ise silah rıJhsatı talebane dair yetkili kurul karafl,
3. sigo.ia pnmlerinin ödendiğine dair kurum yazlsı,

İ, İ;

Istenllen

belgeler
tamamlandIkl
an sonra (4 lş
GOn0

HlzıiETlN

s. Nu.

VATANDAŞA SUNULAN
Hlz ET|N ADl

TArtlAı' LAN
ir^ sOREsl

BAŞVURUDA lSTENiLEN BELGELER

(EN

GEç)

9lrt779 sayll| Yönoımolik 9'ncu madd€sl (o) İlkra$ kapssmlnda kllorden;

l.

KişiI(urumun yazll| m0racaatl,

2, Eska eseder ve larihi an(lann tapu kay b€lgeleri,
3, Bekçilerin primlerinin tıdendiğine dair ssK yazlsl islenir.)'

AalcIlaldan;

1. ziraat odala.lndan veya Tanm l!llçe Mudüdoğunden allnacak çifrçibelgesi,
gerekmektedir),
2. İovan adedin belirten ıanm lılıçd ııuauıuğanden yazı (en az a6if olan 100 kovan olması
3. 2ooo Kg bal satlldtğlna dair musĞhsil makbuzu (müracaal larihi ilibarlyla l.yl|llk olmaslna dikkat edileceKir),
ı. ıi,iiı,Ein mesrrn virler dlşlnda, gezginci olarak ve bilfiil yap|ldğlna dair il/ilçe tarm m0durlüğunden yazs|,

6136 saylll Kanun
Kapsam|nda Verilen silah
Taş|ma Ruhsatlan

Pat|aytcl rnaddo dopo koruma göİ9vliloİlnden;
1, Ve.gimukellefi olduğuna dalr vefgi dairesiyazlsl,
2. oda kay belgesi,
3, lş sahibinin yazll| m0racaat|,
4. Depo izin belgesi fotokopisi
5. sigolta plimle.inin ödendiğirE dair kurum Yazlsl,
9lrlz9 ğay.ljYönotnolik 9,nc-u maddq (İ} l|krasl kapcamlndakl klşlle.don; Aynhş şeklini beliden kurum yazlsl,
Döviz ll9 uğraşan 9lrkgt temsllcll.rlndon;
1. Banka ve kambiyo Genel Müdürluğunon lzin belgesi fotokopisi,
2. oda kay( belgesi, vergi dai.esi yazls|, işyeri ruhsat fotokopisi.
Avukaı vo notodordon;
1. Awkallardan, avukalllk auhsat fotokopisi, vergi dairesi yazlsl,
2. Noterlerden. nolerlik belgesi fotokopisi. ve.gi dairesi yazlsl

lslenilen
ktan

.a (7) lş G(jnü

lle
Kamu kurumu nltoılğınaeıı niesıeı< ıuriııuiı".,i,n gıdııj r"dgo"yon ve Konf9de63yon Yönotlm KUrulu BaŞkan vo üyolerl
uy6lo.1nden;
ve
ğyeloİl
ilo
ırqclb
llcargt w sanayl odalan Başkan
1. Bağh olunan oda, bidik, federasyon konlede.asyonun yaz|sl,
2. Göreüe ilgili seçim tnanağı.
Köy-vq-;;haidi;;hÜdlğ|, Beli6dlye Başkanllğ| ll Gonel iıecll3 Üyollğl yapm§ olanlaİdan
1. Valilik veya kaymakamİktan allnacak görev belgesi,

2, Göfeüe ilgiliseçim tdanağl,

Şehit Yak|nlanndan; Şehillik b€lgesi.
ğlr1779 saylll Yönotmelik 1o'ncu maddo3l kapsamlndaki kamu görevllle,lndon
dair belge veya
1. Nor;al emekli olanlardan, Emekli sandığ; Genel Modüduğo veya ilgili ku.umlarca dozenlenmiş emekıl olduğuna
emekli kimlik kartl
veya memuriyetten çlkarma cezasl istemiyle tahkikat açlllp açllmadlğl veya kesin|eŞmiŞ
'otokopisi,
2, Haklal|nda meslek

bar

mahkeme karan

bulunup btJlunmad|ğ|na ilişkin kufum yaz|s|,
3. lsüifa ederek ay.llanlardan; lkameıgah ilmohaberi,
4. Malulen emekli olanlardanI Maluliyet sebebini gösleren sağllk kurulu raporu,
d0zenlenmiŞ son
5. Psikolojik rahalslzİğl sebebiyle e;ekii ;dibnle-lden: llk ra&.u aldçl sağllk kuruluşundan ilk lapordan bahsedllerek

sa

ık durumunu österir

la

istenil

HlzürETirü

s. ı{u

VATANOAŞA SUNULAN

BAŞVURUOA lSTENlLEN BELGELER

HlzrrETIN AD|

6136

sayıll

1. Dilekçe,

Kanun

Kapsamlnda Ve.ilen silah
Bulundurma Ruhsallan

2. sağllk raporu,
3, Nüfr-§ cozdan folokopisi,
4. Adlisicil beyan|,
5. lkamet belgesi,
6. (4) adet foloğraf,

TAIuAltiLAN

I{A süREsl
(EN GEç)

lsteni|en

belgeler
tamamlandlR
an sonra
(7) lş GOno

lstenilen
2521 say|ll Kanun
Kapsamlnda Ve.ilen Yivsiz
Tüfek Ruhsatnarnesi

4

Me.mi salln Alma Belgesl

1_

Dilekçe,

2. sağllk raporu.

3, T,c, Kimlik Numarasl8eyan|,
4, Adlisicil b€yanl,
5. (2) adet Fot€raf,

1. Dilekçe,

2. Ruhsat fotokopisi

beIgeIer

tamamlandlkt
an §onra
(7) Iş Güno

(4 iş Günü

s. Nu

HizırET|N

VATANDAşA suı|uLAtl

BAşVURUDA lsTENlLEı{ BELGELER

HlziiETlN AD|

satlcllIk (Bayilik) Beigesi

7

Geri Allnan sorocu
Belgesinin ladesi

lş Günü

(24) saat

4. Trafk sigo.iasl.

1. Noft.ıs c0zdanl,

(1)

2. soruco belgesi geri alma tutanağl

saat

3.Tralik cezas| Ödeme Makbuzıl

l Ay carisind9

n

n Adtna

A.aç tescil belgesi, (yeni ç|karılm§)
2. s0rücü bel9€6i,
zoİunlu ııall sorumluluk slgorta3| olmayan A.açla, için;
lade Edilmesi

(4

Nufus c0zdanl,

1.

T.afkten Men Edilen A.ac|n

Tahkikal ve
belgelerin
tamamlanmas
lnln müteakip

2. Araç Tescil Belgesi
3. Araç Trafik Belgesi,

Aracln i|otoİ sat§hl Allnarak,

8

MA sÜREsl
(EN GEç)

1. Valilikten Jandarmaya hava|eİ dilekP,
2. lşye.inin kerıdi m0lkiyetlerinde bulunduğunu veya ki.alandlE|nl kan layan belge,
3. silah bulundurmaslnda ve satmaslnda bedeni ve ruhi baklmdan bir sak|nca bulunmadlğlna dair sa§İk raporu,
4. sablka kaydı beyanl,
5. 252,| s.K. hükumlerine uymay üaahh0t etliği ve doğacak kanun so.ıJmlıJluğu 0stlendiğine dair taahhutname,
6. T.c. Kimlik numarasl beyanl,
7, son (6) ay içerisinde ç€kilmiş (5) adet vesikallk foloğraf.

,|.

Trafk Kazasl Tespit
Tulanağlnln Velilmesi

TAllrAMLAN

1

Tescll Bolgesi Ç|ka,|lma

Çin TrafiKen

ıien Edilen

çla, çin;

sigorta poliçesl,

2. s0r0cü belgesi.

Diğor sgbeplgrlo Tİaflkten Men Edll€n Araçhr lçln;
,|.
Araçtaki eksikler tamamlanacak, (şi.ket adlna kayllİ araç ise şirket yetkilisi imza si.küleri ile gelinecek)
2. Velgi dairesinden arac|n borcu olmadlğlna dair belge,
3, sü(lcü belgesi
sahibi

a notef on

l

vekaletname ile mtracaat eden

ki

le.e üeslim edilir

(1) saat

BaŞvuru esnasında yukarıda belirtilen belge|erin dışında belge isteniImesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanamamasü durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

iLK MüRACAAT YERi

iKiNci MüRACAAT YERi

Altlnova ilçe Jandarma Komutanllğı

AltünoVa Kaymakamltğü

isiıı,ı :
RÜTBESi

üNVANI:

ADRES
TEL
DAHiLi :
FAKS
E-PosTA
:

:

:

Burak

KlLlÇ

J. Teğmen
İ|çe Jandarma Komutanı

Altlnova ilçe Jandarma Komutanlığı
0226 463 28,13

5l00

0226 463 1590
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DAHiLi
FAKS :
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:

:
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Regaip ahmet

ÖZYiĞiT

Kaymakam

Altınova Kaymakamlığı
0226 461 320l
0
0226 461 3209

