
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ 

1-DİLEKÇE: Gerçek ve tüzel kişiler; ikametgâhlarını, patlayıcı maddeyi hangi işte ve nerede 
kullanacaklarını bildiren ve aşağıdaki belgeler ile müracaat sağlanacaktır. 

2-DEPOLAMA İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ: Patlayıcı maddelerin muhafaza edileceği deponun 
depolama izin belgesi EK-2 fotokopisi. Kendi deposu olmayanlar muvafakatlı veya kiralık olarak 
başkasına ait bir depoyu kullanabileceklerdir. 

3-DEPO DENETLEME FORMU: Patlayıcı maddelerin muhafaza edileceği deponun Valiliklerce 
oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılmış son denetlemeye ait depo denetleme formu EK-3. 

4-TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ TAAHHÜTNAMESİ: Tüzük’ün 118. maddesi F bendi gereği patlayıcı 
madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişileri temsile yetkili şahısların izin belgesi ile tahsis olunan 
patlayıcı maddelerle ilgili işlemleri Tüzük hükümlerine uygun olarak yapacaklarına dair noter onaylı 
olarak tanzim edilecek taahhütnamedir. 

Kamu kuruluşlarının taleplerinde söz konusu taahhütnamelerin kurum yetkilisi tarafından 
imzalanıp onaylanması yeterlidir. (EK-5) 

5-ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ 

6-ATEŞLEYİCİ TAAHHÜTNAMESİ: Ateşleyicilerin kendi adlarına verdikleri noter onaylı 
taahhütnamedir. Kamu kurum ve kuruluşları için kurum onaylı olması yeterlidir. (EK-7) 

7-NAKİLCİ GÜVENLİK BELGESİ  

8-NAKİLCİ VEKÂLETNAMESİ: İzin belgesi ile tahsis olunan patlayıcı maddeleri satın alıp 
nakledecek olanlara verilecek vekâletnamedir. Kamu kuruluşu çalışanları için görev belgesi de 
yeterlidir. (EK-10) 

9-NAKİLCİ TAAHHÜTNAMESİ: Nakilcilerin kendi adlarına verecekleri noter onaylı 
taahhütnamedir. Kamu kurum ve kuruluşları için kurum onaylı olması yeterlidir. (EK-11) 

10-İŞE DAİR BELGE: Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgelerinin 
düzenlenebilmesi için hangi alanda ve hangi amaçla bu maddelerin kullanılacağının belgelendirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu belgeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca (MİGEM/Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vb.) verilmiş maden ruhsatı, tapu senedi, baraj, HES, yol inşaatı gibi 
işlerin talep sahibine verildiğine dair yapılacak işin başlama ve bitiş tarihlerini belirten resmi 
belgelerdir. 

Patlayıcı madde kullanılacak yer maden sahası ise; 

Maden ruhsatının aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı gereklidir. Maden ruhsatının üzerinde, 
ruhsat sahibinin adı, maden sahasının bulunduğu il, ilçe, mevki ve ruhsat numarası ile bitiş tarihine 
dikkat edilmelidir. Patlayıcı maddenin kullanılacağı yerin valiliğine müracaat edilmesi 
gerekmektedir. 



Maden ruhsatı başka bir şahsa ait ise maden ruhsatı ile birlikte maden ruhsatı sahibinin bu 
madende patlayıcı madde kullanabilmesine ilişkin vereceği noter onaylı kira sözleşmesinin 
getirilmesi gerekmektedir. Şayet maden ruhsatı kamu kurum veya kuruluşuna ait ise maden ruhsatı 
ile birlikte; Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi talebinde bulunanın maden ruhsatı 
sahibinden alacağı bu madende patlayıcı madde kullanabilmesine ilişkin kurum onaylı yazı 
istenecektir. 

 Bununla birlikte Maden Kanununun 2. maddesindeki maden gruplarından I (b) grubunda yer 
alan madenler (Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik 
sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar) ile II. grupta yer alan tüm 
madenlerden işletme ruhsatı, arama ruhsatı veya işletme izni yanında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığından alacakları bu madende patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olup olmadığına dair 
yazıyı getirmeleri gerekmektedir. Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi taleplerinin 
değerlendirilmesi esnasında ruhsat sahalarında Maden Kanununa göre patlayıcı madde 
kullanılmasında sakınca olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ise Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığından görüş alınacaktır. 

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 ya 
da işi veren kamu kurumu ise bu kurumdan tasdikli sureti istenecektir. 

Tapulu bir arazide yapılacak bir iş ise; 

Kanal açma, tarıma elverişli saha hazırlama veya bir inşaat temelinde çıkan kayaların 
temizlenmesi gibi tapulu arazilerde patlayıcı madde kullanılarak yapılan işlerde tapu senedinin 
fotokopisinin, arazi başkasına aitse tapu sahibi ile yapılmış sözleşmenin noter onaylı sureti 
istenecektir. 

11-DEPO MUVAFAKATNAMESİ: İzin belgesi talebinde bulunanın, patlayıcı maddelerini 
başkasına ait patlayıcı madde deposunda muhafaza etmek istemesi durumunda, depo sahibinden 
alınacak, süre ve miktarın belirtildiği noter tasdikli muvafakatname istenecektir. Muvafakat veren 
(depo sahibi) kamu kurum veya kuruluşu ise, bu kurum veya kuruluşun onaylı yazısı yeterlidir. 

Depo muvafakatnamelerinde dikkat edilecek husus, muvafakat verilen miktar ile depoda 
toplam olarak depolanacak miktarın deponun kapasitesini aşmaması gerektiğidir. Bu itibarla il 
içerisindeki tüm depoların; kapasite durumları, verilen muvafakat miktarları ile depo sahiplerinin 
kendilerinin kullandıkları miktarlar kayıt altına alınacak ve izin belgesi verilirken bu hususlara dikkat 
edilecektir. 

Sürekli depolarda aynı anda depoda bulunan patlayıcı madde miktarının depo kapasitesini 
aşmaması şartıyla, depo sahibince toplamda depolama izin belgesinde belirtilen depo kapasitesinin 
üzerinde, farklı kişilere farklı miktarlarda depo muvafakatı verilebilecektir. (EK-12) 

12-TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA 
POLİÇESİ: Tüzük’ün 118. maddesi gereği patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin bu 
faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini için düzenlenen, başvuru 
sahibinin (gerçek veya tüzel kişi) unvanının ticaret sicil gazetesinde olduğu şekilde tam ve doğru 
olarak yazılı bulunacağı, başvuru tarihi itibariyle geçerli olan sigorta poliçesinin aslı veya noter onaylı 
örneğini getirecektir. 



13-TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA ODA SİCİL KAYIT SURETİ: Talep dosyasında bulunan bütün 
evrak, ticaret sicil gazetesi veya oda sicil kayıt suretinde belirtilen ad ve unvan bilgilerine uygun 
olacaktır. 

14-DEPO TESPİT TUTANAĞI: İzin belgesi yenilemelerinde ve süresi biten izin belgesinin valiliğe 
tesliminde, yenilenmesi veya iptali talebinde bulunulan izin belgesinin not bölümünde; belirtilen 
deponun içerisinde önceki izin belgesiyle satın alınarak arta kalan patlayıcı maddenin cins ve miktarı 
belirtilecektir. Bu tutanak, EK-4’e uygun olarak deponun bulunduğu yerin yerel kolluğu tarafından 
düzenlenecektir.(YENİLEMELERDE VE SÜRE BİTİMİNDE) 

 


