
BAYRAKLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI 
 

     

  

  

İlk Müracaat Yeri   Belgelendirme Büro Amiri 

İkinci Müracaat 
Yeri 

İlçe Emniyet Müdür Yrd. 

İsim    Gültekin ÇİLLİ İsim N.TOPCU 

Unvan   Büro Amir V.     Unvan Emniyet Amiri  

Adres 2084/2 Sokak No:40 Bayraklı/İZMİR Adres 2084/2 Sokak No:40 Bayraklı/İZMİR 

Telefon    0232 341 02 08 Telefon 0232 341 02 08 

Faks   0232 341 02 26 Faks  0232 341 02 26 

E-Posta bayrakli@egm.gov.tr    E-Posta bayrakli@egm.gov.tr    

  

  

 Vatandaşlara Verilen 

Giriş Çıkış Belgesi 

        Dilekçe ile müracaat etmeleri üzerine kişilerin bizzat kendilerine, Konu ile ilgili vekaleti 

bulunan yasal temsilcilerine (giriş çıkış kayıtları üçüncü şahıslara verilmez), haklarında açılmış 

olan bir soruşturma ya da kovuşturma nedeniyle ilgili mahkemelere, kamu kurum ve 

kuruluşlarda kişilerin haklarında yürütülen tahkikat nedeniyle soruşturmakla görevli bulunan 

müfettişlere, ayrıca ilgili kamu kurumlarının yazılı talepleri doğrultusunda (diploma denkliği 

için YÖK’ e dövizle askerlik işlemi için M.S.B’ na, bedelsiz oto için Gümrük Müsteşarlığına, 

emeklilik işlemleri için SGK’ ya, Devlet görevlilerinin harcırah işlemleri için kamu Kurum ve 

kuruluşlarına, haciz ve icra işlemleri için vergi dairelerine, v.b.) verilmektedir. 

AYNI GÜN İÇİNDE 

 
 

 

 

2018 NİSAN AYI İTİBARİ İLE DİĞER BÜTÜN PASAPORT MÜRAACATLARI NÜFUS 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HİZMET VERMEKTEDİR. 
 

  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen 

sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat 

yerine başvurunuz.  



  

BAYRAKLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI 

  

S.NO 
VATANDAŞA SUNULAN 

HİZMETİN ADI 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE) 

1 Bulundurma Ruhsatı Yenileme 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, tam teşekküllü devlet hastanesinden silah ruhsatı için sağlık raporu,  silah ve silah 

ruhsatı,nüfus cüzdanı aslı,2000 tl.yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı. 
Evraklar tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

2 Mermi satın alma belgesi verilmesi 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, ruhsat fotokopisi.  

Evraklar tamamlandığında 1 gün içinde 

3 Silah devir izni verilmesi 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe (alan ve devreden şahıslara ait), silah ruhsatı istek formu, sağlık raporu, 4 adet 

fotoğraf,nüfus cüzdanı aslı , 2000 tl.yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı. 

 Not: Şirketle ilgili müracaatlarda şirkete ait evraklar 

Evraklar tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

4 Veraseten Devir İşlemleri 

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, silah ve silah ruhsatı ,nüfus cüzdanı asılları, 2000 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 ilamlarında veraset ilamı, diğer mirasçıların feragatnamesi, 

nüfus cüzdanı 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, Silah ve Silah 

ruhsatı, nüfus cüzdanı aslı, 2000 tl.yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı. 
 İş yeri Şahsa ait ise; Belediyeden alınmış işyeri ruhsat fotokopisi, vergi levhası 

İşyeri 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 alınmış sağlık raporu (Fizyolojik, 
nörolojik ve psikolojik yönden sakınca yoktur ibaresinin bulunması), 4 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı aslı,2000 tl.yi aşan tutarda vadesi 

geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı, Mevcuttaki yivsiz tüfek ruhsatnamesi ve ruhsatnamedeki kayıtlı tüfekler tespit yapılmak üzere 

istenilmesi 

Evraklar tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

8 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Alma 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, Aile hekimliğinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi için alınmış sağlık raporu (Fizyolojik, 

nörolojik ve psikolojik yönden sakınca yoktur ibaresinin bulunması), Nüfus Cüzdanı Aslı, 4 adet fotoğraf, 2000 tl.yi aşan tutarda vadesi 

geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı. 
Evraklar tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

9 Kurusıkı Silahların Kaydı Nüfus cüzdanı, kutu içinde kuru sıkı silah ve Faturası Evraklar tamamlandığında aynı iş günü 

içerisinde 

10 Patlayıcı ve havai fişek İzni Dilekçe, taahhütname, şirket ana sözleşmesi, ateşleyici belgesi Evraklar tamamlandığında 5 gün 

içerisinde 

    2019 YILI  YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ HARÇ BEDELİ:   44.10 TL. 

2019 YILI  SİLAH BULUNDURMA RUHSATNAMESİ  HARÇ BEDELİ:   1.820 TL. 
  

  

  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması 

veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  



  

 

BAYRAKLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

SUÇ ÖNLEME VE SORUŞTURMA BÜRO AMİRLİĞİ 

 
  

 

İlk Müracaat Yeri   Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri 

İkinci Müracaat 

Yeri 

İlçe Emniyet Müdür Yrd. 

İsim    GÜLTEKİN ÇİLLİ İsim N.TOPCU 

Unvan   Büro Amiri Unvan Emniyet Amiri  

Adres Suç Önleme ve Sorş. Br. A. Bayraklı /İZMİR Adres Suç Önleme ve Sorş. Br. A. Bayraklı /İZMİR 

Telefon    0232 341 02 08 Telefon 0232 341 02 08 

Faks   0232 341 02 26 Faks  0232 341 02 26 

E-Posta bayrakli@egm.gov.tr    E-Posta bayrakli@egm.gov.tr    

 

 

KONSER-ŞÖLEN-

TİYATRO V.B 

ETKİNLİKLER 

        Konser, Şölen Tiyatro gibi etkinlikleri düzenleyen şahıs ve kuruluşlar konu ile ilgili 

müracaat dilekçelerini Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne verirler. Yazı İşleri Müdürlüğü 

etkinliğin düzenlenmesi açısından herhangi bir sakınca olup olmadığının tespiti ve gerekli 

emniyet tedbirlerinin alınması için dilekçeyi İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk eder. İlçe Emniyet 

Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği kısmı konu ile ilgili görüşmeleri 

yapar ve etkinlik için onay yazısı çıkarır (Kaymakamlık Onayı) onaylanmasında herhangi bir 

sakınca yok ise gerekli emniyet tedbirleri hazırlanır, Evrak son müracaat sahibine tebliğ yapılır 

işlemler ortalama 24-48 saat arasında gerçekleşir. 

AYNI GÜN İÇİNDE ONAYA 

SUNULUR-24-48 SAAT 

ARASI EMNİYET TEDBİRİ 

HAZIRLANIR 

  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen 

sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat 

yerine başvurunuz.  


