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POLİGON AÇMAK İÇİN İZLENECEK HUKUKİ YOL 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ TRAP-SKEET ATIŞ ALANI, TABANCA VE TÜFEK ATIŞ 
POLİGONU  
 
 
1 - Trap-skeet alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak 
istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede 
kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile Bakanlıktan ön izin belgesi almak 
zorundadırlar. Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise 
ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi 
gerekir. Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun 
Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi  
verilir. 
 
KURULUŞ İZNİ İÇİN İSTENECEK BELGELER 
 
 Trap-skeet  atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak  üzere müracaat edenler, 
aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar. 
 
Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler; 
 
1 - Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir 
belge veya kira sözleşmesi, 
 
2 -(Değişik:2/12/1999-99/13749 K.) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi 
hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,        
                                  
 3 - Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış  Birliğinin (I.S.S.F), 
atış poligonları hakkında genel ve özel teknik  kurallarına uygun-luğunu gösteren, Spor 
Genel Müdürlüğünce (Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığınca ) tasdik olunmuş 
inşaat planı, 
 
4 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma  müdürlüğünden, 
poligonun 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa  ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum, yazısı 
 
5 - Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre   Müsteşarlığından 
alınacak belge, 
6 - Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca  bulunmadığına 
dair mahalli zabıta tahkikat raporu, 
 
 
Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler; 
 
1 – Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu   gösterir il 
bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000  ölçekli vaziyet planı, 

 
2 - 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş   inşaat projesi, 
 
3 - Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere 
bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları 
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gösterir vaziyet planı ve detay planı, 
 
4 - 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı, 
 
5 - Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki, 
 
6 - Atış alanı veya poligonunun, Uluslararası Atış Birliğinin (I.S.S.F) atış poligonları hakkındaki 
genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren,  Spor Genel Müdürlüğünce (Atıcılık ve 
Avcılık Federasyonu Başkanlığınca ) tasdik edilmiş planı, 
 
7 - Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde 
olduğunu veya kiralandığını gösterir belge, 
 
8 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya 
poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna 
dair alınacak kurum yazısı, 
 
9 - İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre  Müsteşarlığından alınacak belge, 
 
10 - İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını 
gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu,Kuruluş izin belgesinin verilmesi 
      Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile  tabanca, tüfek atış poligonları için, 
61 inci maddede belirtilen tesisin plan ve  projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il 
bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması  
şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir. Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, 
zorlayıcı ya da kabul edilebilir   nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl 
uzatılabilir. 
 
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen 
esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur. Kuruluş izin belgesi alınan atış 
poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile 
başvurulur. 
 
a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il 
bayındırlık ve iskân müdürlüğü raporu. 
 
b) Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni. 
 
c) Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi, 
 
d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye 
elverişli olduğuna ilişkin belge, 
 
e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu , 
 
f) Atış poligonunun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda  
vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi, 
 
g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış 
işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi. 
 
Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu Yönetmelik hükümlerine 
uygunluğu tespit edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12) deki İşletme İzin Belgesi verilir. 
 
(Değişik:25/10/2000-2000/1550 K.) İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın,16 ncı maddede 



 

3 

belirtilen durumlardan birine girmemiş bulunması şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi 
sahibinden başka bir kişi olması halinde, ayrıca durumun genel güvenlik yönünden de uygun 
görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir 
yenilenebilir. 

 
POLİGON GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 
        Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır. 
 
a) Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 
metre uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu 
uzaklık aranmaz. 
 
b) Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin gerektirdiği 
hallerde çok katlı da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının 
gerektirdiği özellikte olmalıdır. 
 
c) Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (I.S.SF.) Tüzüğünde o  poligon veya atış yeri için 
gösterilen asgari ölçüler aranır. 
 
d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina 
içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır. 
 
e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir 
kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde 
sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır. 

f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece 
eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir. 
 
g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması 
zorunludur. 

h)Poligonun hacmine göre atış hattında üfleyici, hedef hattında emici havalandırma sistemi 
olmalıdır. 

ı)Poligon içerisinde kullanılacak malzemeler yanıcı ve barut artıklarını tutacak malzemelerden 
yapılmamalıdır. 

POLİGONLARA SİLAH VE MERMİ TEMİNİ 
 
        Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için 
Bakanlıktan izin alınır. 
Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tespit 
edilir. Bakanlığın olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe 
bağlı olarak yerli üretim yoluyla veya ithal edilen mermilerden karşılanır. Yurt içinden temin 
edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tesbitine ilişkin yazısı yeterlidir. Bu 
maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasadan temin edilen 
silahlar ile mermilerinin, Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin 
tamamen çalışamaz durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah 
ve mermiler,  
Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
devredilebilir. 
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Silah ve cephanenin muhafaza, kullanılması ve bildirilmesi; 
 
        Bu Yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza 
edilir. Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise;içleri uygun bir malzeme ile ateşe 
dayanıklı hale getirilmiş, çelikten yapılmış,özel ve sabit demir kuşaklı ve takviyeli, kilitli çelik 
dolap veya  
sandıklar kullanılabilir. Silah ve mermi miktarının çok olması halinde ise, kapı ve pencereleri 
kolay açılamayacak şekilde, demir parmaklıkla takviye edilmiş depoda muhafaza 
edilir.Poligonlarda bulundurulacak depo, kasa veya sandık nev`inden gereçlerin uygunluğu 
Bakanlıkça denetlenir. 
Atış alanı veya poligonundaki silah ve mermiler aşağıdaki esaslara uygun olarak kullanılır. 
a) İthaline veya iç piyasadan teminine izin verilerek, atış poligonlarında muhafaza altına alınan 
cephane, bu poligonlarda atış maksadıyla kullanılır. 
 
b) Kurulan atış poligonlarında, 18 yaşını ikmal etmiş herkes, silah ruhsatı olup olmadığına 
bakılmaksızın atış yapabilir. 
 
c) 18 yaşını ikmal etmemiş kişiler, yanlarında veli veya vasileri bulunmak suretiyle atış 
poligonlarından yararlanabilirler. 
 
d) Atış poligonlarında atış yapmak üzere gelen kişilerin, varsa, taşıma veya bulundurma 
ruhsatlarını, yoksa, geçerli kimliklerini ibraz etmeleri ve kaydettirmeleri zorunludur. Atış poligonu 
sahip ya da yöneticileri veya mesul müdürleri, satın aldıkları ve halen depolarında 
bulundurdukları cephane miktarını, noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe yazmak ve 
kimlere ne miktarda satış yaptıklarını da belirterek, ay sonunu izleyen yedi gün içerisinde yerel 
güvenlik makamlarına bildirmek zorundadırlar. 

Silah ve cephanenin kaydı ile devri 
 
        Atış poligonlarında her ateşli silah ve her çaptaki cephane için ayrı ayrı defter tutulur. Bu 
defterlerde, silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtlarıyla cephanenin ne şekilde 
kimler tarafından ve ne miktarda sarf edildiği belirtilir ve atıcının imzası alınır.Herhangi bir 
sebeple kullanılamayan veya hurdaya çıkarılan silah, mermi ve diğer aksam, bir tutanakla 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek silah ve mermi demirbaş defterinden 
düşülür ve bir listeyle  
Bakanlığa bilgi verilir. 
 
ATIŞ POLİGONLARINDA UYULMASI GEREKLİ KURALLAR 
 
       Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması  gereken kurallar şunlardır. 
a) Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak  isteyenleri men ederler. 
 
b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane 
alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez. 
 
c) Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır. 
 
d) Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur. 
 
e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp "DOLDUR" ve "ATIŞ 
SERBEST" komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz. 
 
f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah 
atış hattı dışına çıkarılamaz. 
 



 

5 

g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak 
taşınamaz. 
 
h) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz. 
 
ı) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz. 
 
i) Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında 
ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez. 
 
j) Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu 
ilk yardım malzemesi ve ilaçların bulundurulması zorunludur. 
Bu maddede belirtilen kuralların, trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında 
herkesin görebileceği bir yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur. 

 
İŞLETME İZİN BELGELERİNİN İPTALİ 
 
      Poligon açma izin belgesi sahiplerinin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve 
riayetsizliklerinin tespiti halinde, bu durumun giderilmesi için, kendilerine yeterli süre verilerek 
uyarıda bulunulur. Tekerrürü halinde, poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak 
Bakanlıkça iptal edilir. 

 


