PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN
BELGESİ
UYGULAMA TALİMATI
87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113 üncü maddesine göre Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış
İzin Belgelerinin verilmesi ile 118 inci maddesine göre Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin
Belgelerinin verilmesi işlemleri 01.10.2001 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile alınan yetki çerçevesinde
12.10.2001 tarihinden itibaren Valilikler tarafından yürütülecek olup; bu talimat, işlemlerin ne şekilde
yürütüleceğine, talep sahiplerinden hangi belgelerin isteneceğine ve talep dosyalarının ne şekilde tanzim
edileceğine dair uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkları ve meydana gelmesi muhtemel tereddütleri
önlemek amacıyla hazırlanmıştır.
87/12028 Karar Sayılı Tüzükte değişiklik yapan 23.05.2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2001/2443 Karar Sayılı Tüzük ile, patlayıcı madde depolarının Tüzüğün
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 yıl içerisinde Tüzük hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunlu
kılınmıştır. Bu süre 23.05.2004 tarihinde sona erecek olup, gerekli düzenlemeleri yaparak depolama
izni alanlar haricindeki depolara ilişkin müracaatlarda izin belgeleri bu tarihe kadar düzenlenecektir.
A) PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ
TANZİMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .

Dilekçe
Depolama İzin Belgesi
Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu
İhtiyaç Raporu
Taahhütname
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
İşe Dair Belge (Maden ruhsatı, sözleşme vb.)
Depo Muvafakatnamesi (Depo başkasına ait ise)
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
Eski İzin Belgesinin Aslı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
Beyanname
Ticaret Sicil Gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)

1-DİLEKÇE
Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi talebine dair talep sahibi tarafından valiliğe
verilecek dilekçe.
2-DEPOLAMA İZİN BELGESİ
Patlayıcı maddelerin muhafaza edileceği deponun Bakanlık veya Valilikçe verilmiş depolama
izin belgesinin fotokopisi (23.05.2004 tarihine kadar depolara süre verildiğinden bu tarihe kadar
istenmeyecektir).
3-DEPO TESPİT TUTANAĞI (Yenilemede)
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İzin belgesi yenilemelerinde ve süresi biten izin belgesinin valiliğe tesliminde, ekte gönderilen
forma uygun olarak deponun bulunduğu yer, yerel güvenlik makamlarınca düzenlenir. (ÖRNEK 1)
Bu tutanak, yenilenmesi talebinde bulunulan izin belgesinin not bölümünde belirtilen depoda,
yapılan kontrol neticesinde, içerisinde önceki izin belgesiyle satın alınarak kullanım sonu arta kalan
patlayıcı madde olup olmadığına ilişkin düzenlenmelidir.
4-DEPO UYGUNLUK RAPORU VEYA DEPO DENETLEME FORMU
Patlayıcı maddelerin muhafaza edileceği deponun kapasite ve yerinin belirtildiği ve 87/12028
Karar Sayılı Tüzük hükümlerine uygunluğunu muhafaza ettiğine dair İl Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğünce hazırlanacak Teknik Rapor (Depo Uygunluk Raporu) veya yılda üç defadan az
olmamak üzere Valiliklerce oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılması gereken depo denetlemeleri
neticesinde hazırlanan depo denetleme formu.
5-İHTİYAÇ RAPORU
Bünyesinde maden mühendisi bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler ihtiyaçlarını
kendileri tanzim edebilirler. Bu durumda rapor raporu düzenleyen maden mühendisi tarafından adı,
soyadı ve diploma numarası belirtilerek onaylanmak zorundadır. Bu olanağa sahip olmayan kamu
kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için İl Valiliğince görevlendirilecek maden mühendisleri veya
bünyesinde maden mühendisi bulunduran bir kamu kuruluşunca verilir.
Patlayıcı maddelerin kullanılacağı yerler ve bu yerlerde Tüzük kapsamındaki patlayıcı
maddelerden kullanılması talep edilenlerin cinsi ve miktarı açık olarak belirtilmelidir.
Galeri patlatma izni yalnızca, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince verilecek rapor
doğrultusunda Valilikçe durumu uygun görülenlere verilecektir.
6-TAAHHÜTNAME
Patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin temsile yetkililerinin, patlayıcı madde
nakliyle görevlendirilenlerin ve ateşleyicilerin, yalnızca izin belgesi ile tahsis olunan patlayıcı
maddelerin satın alma, depolama ve kullanma işlemlerini 87/12028 Karar Sayılı Tüzük hükümlerine
uygun olarak yapacaklarına dair noter onaylı olarak ekteki örneğe (ÖRNEK 2) uygun olarak tanzim
edilecek taahhütnamedir. Kamu kuruluşlarının taleplerinde söz konusu taahhütlerin kurum yetkilisi
tarafından imzalanıp onaylanması yeterlidir.
Ateşleyici, nakilci ve temsile yetkili kişilerin hepsi birden aynı taahhüdü imzalayabileceği gibi,
taahhütler ayrı ayrı da düzenlenebilir.
7-ATEŞLEYİCİ YETERLİK BELGESİ
Patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi, Tüzüğün 121 inci maddesine göre, yapılacak
sınavda yeterli bilgi ve deneyime sahip oldukları anlaşılan ve yaptırılacak soruşturmaya göre durumu
uygun bulunanlara Valiliklerce verilir.
Bu belgenin alınması için yapılacak sınavda bulunacak komisyonda kimlerin bulunacağı, sınav
koşulları gibi hususlar hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek olup, yönetmelik yayımlandıktan
sonra ayrıca bilgi verilecektir.
8-İŞE DAİR BELGE (Kamu kurumlardan istenmez)
a) Patlayıcı madde kullanılacak yer maden veya taşocağı ise;
Maden veya taşocağı ruhsatının üzerinde, ruhsat sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve
ruhsat numarası ile bitiş tarihine dikkat edilmelidir. Ruhsatın bitiş tarihi, izin belgesi düzenlenmesinde
süre kısıtlayıcı bir unsurdur.
2

Maden veya taşocağı başkasına aitse;
Patlayıcı madde izin belgesi talebinde bulunanın maden veya taşocağı sahibinden, söz konusu
sahada patlayıcı madde kullanabilmesine ilişkin noterden muvafakatname alması, saha sahibi kurum ise
sahanın kullandırılmasına ilişkin kurum onaylı muvafakatname getirilmesi gerekmektedir.
Maden sahası mermer sahası ise;
Mermer sahalarında patlayıcı madde kullanımı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün iznine
tabidir. Bu yüzden mermer sahalarında patlayıcı madde kullanma talebinde bulunanlar Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’ nden söz konusu sahada patlayıcı madde kullanımında sakınca olmadığına dair yazı
getirmek zorundadırlar.
b) İhale veya sözleşme yoluyla alınmış bir iş ise;
İşin, izin belgesi talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişinin yükleminde olduğunu ve bitim
tarihini belirtir resmi yazı veya konuya ilişkin sözleşme varsa bu sözleşmenin aslı veya noterden tastikli
sureti getirilmelidir.
c) Tapulu bir arazide yapılacak iş ise;
Kanal açma, tarıma elverişli saha hazırlama veya bir inşaat temelinde çıkan kayaların
temizlenmesi gibi tapulu arazide yapılan işlerde tapunun fotokopisinin, arazi başkasına aitse tapu
sahibinden noterden onaylı muvafakat getirilmesi gerekmektedir.
9-DEPO MUVAFAKATI (Depo Başkasına Ait İse)
İzin belgesi talebinde bulunanın, patlayıcıları başkasına ait patlayıcı madde deposunda muhafaza
etmek istemesi durumunda, izin belgesinin verildiği il içerisinden, bu mümkün olmadığı takdirde çevre
illerdeki patlayıcı madde deposu sahiplerinden alınacak, muvafakat süresi ve miktarının belirtildiği noter
tasdikli muvafakatname (ÖRNEK 3) getirilmelidir. (depo sahibinin kurum olması halinde kurum tastikli
yazı yeterlidir.)
Muvafakat verilecek depoda, muvafakat verilen miktar ile depoda toplam olarak depolanacak
miktarın deponun kapasitesini aşmaması gerekmektedir. Bu itibarla il içerisindeki tüm depoların;
kapasite durumları, verilen muvafakat miktarları ile depo sahiplerinin kendilerinin kullandıkları
miktarlar kayıt altına alınmalı ve izin belgesi verilirken bu hususlara dikkat edilmelidir.
10-TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ
Genel ve katma bütçeli daireler hariç olmak üzere patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve
tüzel kişilerin bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini için düzenlenecek
“Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi’nin aslı veya noterce onaylanmış sureti.
11-ESKİ İZİN BELGESİNİN ASLI (Yenilemede)
12-BEYANNAME
13-TİCARET SİCİL GAZETESİ (İlk Müracaat ve İsim Değişikliklerinde)
Talep sahibinin şirket olması durumuda; şirketin ismini, ticaret unvanını temsile yetkililerini,
faaliyet alanını belirtir belgedir. Talep dosyasında bulunan bütün evraklar ticaret sicil gazetesine uygun
olmalıdır.
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Yapılacak kontrol sonucunda izin belgesine ilişkin belgeleri tamamlayan ve durumunun
güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenenlere, ekte gönderilen (ÖRNEK 4) patlayıcı madde
satın alma ve kullanma izin belgesi tanzim edilir.
B) EK İHTİYAÇ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a)Valiliğe bu konuda verilecek dilekçe,
b)Verilen izin belgesi ile alınan veya alınacak olan miktar dışında patlayıcı madde ihtiyacının
olduğu ve miktarının belirtildiği ek ihtiyaç raporu,
c)İzin belgesi aslı
C) SATIŞ İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a) Satış izin belgesi talebinde bulunanın Tüzüğün 113 üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun
olarak vereceği başvuru dilekçesi,
b) Depolama izin belgesi,
c) Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu,
d) Taahhütname, (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028
Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek)
e) Beyanname,
f) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
g) Satış izin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun
güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir.
Yapılacak kontrol sonucunda izin belgesine ilişkin belgeleri tamamlayan ve durumunun
güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenenlere, ekte gönderilen (ÖRNEK 5 ) patlayıcı madde
satın alma ve satış izin belgesi tanzim edilir.
D) PATLAYICI MADDE DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
a)
b)
c)
d)

Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe,
Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı,
Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.
E) KAYIP İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ İÇİN İSTENİLEN
BELGELER

a) Kaybolan izin belgesinin alındığı Valiliğe verilecek dilekçe
b) Mahalli gazeteye ruhsatın kayıp olduğuna dair verilen ilan,
c) İzin belgesi ile alınan patlayıcı maddelerin usulüne uygun olarak sarf edilip edilmediğinin
belirtildiği Emniyet veya Jandarma tarafından düzenlenecek tutanak ile depo tespit tutanağı,
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Kayıp izin belgesine ilişkin belgelerin tamamlanmasına müteakip başvurunun yapıldığı İl
Valiliğince Emniyet Genel Müdürlüğü ve tüm illere konu hakkında teleks çekilir.

ÖRNEK -1

DEPO TESBİT TUTANAĞI
................*................. tarih ve sayıyla düzenlenen Patlayıcı Madde Satın Alma ve
Kullanma İzin Belgesi ile satın alınıp, aynı izin belgesinin not bölümünde muhafazasına izin
verilen depoda yapılan kontrolde izin belgesi sahibine ait patlayıcı madde ve miktarları tespit
edilerek aşağıda belirtilmiştir.

NOTLAR

:

1-Patlayıcı madde miktarları sayı ve yazıyla belirtilecektir.
2-Patlayıcı madde miktarlarının karşısına her patlayıcı madde için uygun olan ölçü birimi
(kilogram, adet, metre şeklinde) yazılacaktır.
3-Tutanak en az iki yetkili memur tarafından imzalanacaktır.
4-Tutanakta tarih bulunmalıdır.
5-Tutanaklar, düzenleyen makam tarafından mühürlenecektir.
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ÖRNEK -2

TAAHHÜTNAME
………………………………………………. işinde/ işlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız
olan patlayıcı madde ve ferilerini 87/12028 Karar Sayılı Tüzük ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uygun olarak kullanacağımızı, (Müdürlüğümüze, Şirketimize, Şahsıma)
verilecek olan Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesinde tahsis olunan
patlayıcı maddeler dışında hiç bir patlayıcı madde kullanmayacağımızı, bunları hiç bir
surette kaçağa çıkarmayacağımız gibi, başka ellere devretmeyeceğimizi, gereklerini ehil
olan kimselere, işin fenni mesuliyetini deruhte edecek elemanlar nezaretinde
yaptıracağımızı, bu maddelerin naklinden, muhafazasından ve kullanılmasından doğacak
her türlü mesuliyeti peşinen kabul ettiğimizi taahhüt eder, mevzuat hükümlerine aykırı
hareket ettiğimizde tarafımıza yüklenecek her türlü mesuliyeti kabul ettiğimizi beyan
ederim.
…………………adına / vekili

İsim ve İmza

NOTLAR

:

1-Şirket adına verilen taahhütlerde şirket adı, ticaret sicil gazetesinde olduğu şekilde
belirtilecektir.
2-Şirket adına verilecek taahhütnameler şirketi temsile yetkili şahıs tarafından
“………ŞİRKETİ ADINA, ŞİRKET VEKİLİ……….. ……. “şeklinde düzenlenip temsil
yetkisinin dayanağı belirtilmek suretiyle noterce tastiklenecektir.
3-Kurum adına verilecek taahhütnameler kurumun ildeki en üst düzey yöneticisi tarafından
“……..MÜDÜRLÜĞÜ/ …….KURUMU ADINA, İL MÜDÜRÜ / KURUMU MÜDÜRÜ ……
……” şeklinde düzenlenip kurum mührü ile tastiklenecektir.
4-Bu taahhütname, patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi talebinde bulunan
tüzel kişilik adına düzenlenen taahhütnamelerde yukarıdaki not gereği hususa riayet edilmediği
takdirde geçersiz sayılır.
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ÖRNEK -3

MUVAFAKATNAME
Valilik
tarafından
..............................................................................
işinde/işlerinde
kullanılmak üzere ....................................................................................................’ne verilecek
patlayıcı madde satınalma ve kullanma izin belgesiyle tahsis olunan patlayıcı maddelerin
......................... İli, .......................... ilçesindeki .................... kilogram kapasiteli depomuzun
.................. kilogramlık kısmında muhafaza edilmesine muvafakat ediyorum/ediyoruz.
…………………adına / vekili

İsim ve İmza

NOTLAR

:

1-Şirket adına verilecek muvafakatnameler şirketi temsile yetkili şahıs tarafından
“………ŞİRKETİ ADINA, ŞİRKET VEKİLİ……….. ……. “şeklinde düzenlenip temsil
yetkisinin dayanağı belirtilmek suretiyle noterce tastiklenecektir.
2-Kurum adına verilecek muvafakatnameler kurumun ildeki en üst düzey yöneticisi
tarafından “……..MÜDÜRLÜĞÜ/ …….KURUMU ADINA, İL MÜDÜRÜ / KURUMU
MÜDÜRÜ …… ……” şeklinde düzenlenip kurum mührü ile tastiklenecektir.
3-Bu muvafakatnameler, patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi talebinde
bulunan tüzel kişilik adına düzenlenen muvafakatnamelerde yukarıdaki not gereği hususa riayet
edilmediği takdirde geçersiz sayılır.
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