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B Ý RÝ N C Ý K I S I M
Genel Esaslar

Kapsam
Madde 1- Av ve taþ barutlarýnýn, laðým patlatmakta kullanýlan patlayýcý
maddelerin ve bunlarýn fitil, kapsül, ateþleme aletleriyle malzemelerinin, niþan,
tüfek ve tabanca fiþeklerinin, þenlik fiþeklerinin, havai fiþeklerin, maytaplarýn ve
benzerlerinin, dolu veya boþ av fiþekleriyle bunlarýn hazýrlanmasýnda kullanýlan, tapa, kapsül gibi av malzemesinin, av saçmasýnýn ve av kurþunlarýnýn,
potas güherçilesinin, üretilmesi için iþyeri kurulmasý ve iþletilmesi, üretilen maddelerin ambalajlanmasý, taþýnmasý, saklanmasý, depolanmasý, ithali, satýþý, kullanýlmasý, yok edilmesi, denetimi, yivsiz av tüfeklerinin, hava ve gaz basýncý ile
çalýþan ateþsiz niþan tüfek ve tabancalarýnýn ve bunlarýn parçalarýnýn ithali ve
alýnacak güvenlik önlemlerine iliþkin usul ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiþtir.
Deyimler
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Madde 2- Bu Tüzükte; A- Patlayýcý maddeler, þiddetli bir kimyasal reaksiyonla parçalanarak, ani yüksek sýcaklýkla birlikte büyük hacimlerde gaz haline
dönüþebilen maddelerden olan;
1- Dumansýz av barutu, kara av barutu, taþ barutu,
2- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 1Dinamitler ve emülsiyon patlayýcýlar,
3- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 1Patlayýcý madde olarak kullanýlan; içeriðinde %34.5 (yüzde otuz dört nokta beþ)
ve üzeri nitrojen (azot) ve % 02 (binde iki) ve daha fazla karbon içeren anfo (hazýr
amonyum nitrat ve fuel-oil karýþýmlarý), % 02 (binde iki) ve daha fazla karbon
içeren potas güherçilesi (potasyum nitrat) ve % 02 (binde iki) ve daha fazla karbon
içeren sodyum nitrat.
4- Ateþleme fitilleri,
5- Dinamit kapsülleri,
6- Her türlü av kapsülleri,
7- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 1Saðýrlaþtýrýlmýþ (plastifiye edilmiþ) olanlar dýþýnda %12.6 (yüzde on iki nokta
altý) ve daha fazla azot içeren ve % 25 (yüzde yirmi beþ) den az oranda su veya
alkolle ýslatýlmýþ olan her türlü nitroselülozlar.
8- Nitrogliserin,
9- Her türlü piroteknik mamüller,
10-3763 sayýlý Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatý Yapan Hususi Sanayi
Müesseselenin Kontrolü Hakkýnda Kanun kapsamýnda bulunan ve harp silah ve
mühimmatý olarak kullanýlabilecek olanlar dýþýnda kalan bütün patlayýcý maddeler,
B- Piroteknik mamüller,
1-El maytabý ve çanak maytabý gibi her türlü maytaplar,
2-Þenlik, iþaret, aydýnlatma fiþekleriyle veri iþaret fiþekleri, havai fiþekler,
patlaklý ve yýldýzlý roketler ve demiryollarýnda uyarý amacýyla kullanýlan
kestane fiþekleri gibi her türlü fiþekler ve roketler,
3-Sinyal, gök yýldýzlý ve kestaneli bombalar, renkli ve renksiz duman ve sis
bombalarý ile hakem bombasý ve yer toplarý gibi her türlü piroteknik bombalar,
4-Ateþ çemberi, rozet güneþi, kayaþ güneþi gibi her türlü döner mamüller,
5-Altýn veya gümüþ yaðmuru, romen kandili, serpantin, mýzrak, çin ateþi gibi
diðer þenlik malzemeleri,
6-Oyun ve eðlence aracý olan;
a- Ýçinde taneli karabarut bulunan kurbaða ve böcek þeklinde eðlence
malzemesi,
b- Adi fýrfýr maytaplarý, çiçek yaðmuru saçan maytaplar, ispanyol maytaplarý, þenlik mumlarý gibi klorat ve fosfor karýþýmýyla üretilen patlayýcý oyuncak malzemeleri,
c- Þerit halindeki kaðýt kapsüller, oyuncak tabanca mantarlarý, mukavva kap-
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sülleri,
C- Av malzemesi, her türlü dolu ve boþ av fiþekleri, saçma ve kurþunlar, bunlarýn hazýrlanmasýnda kullanýlan her türlü av kapsülleri ve parçalarý,
D- Niþan tüfek ve tabanca mermileri, hava ve gaz basýncýyla çalýþan ateþsiz,
namlularý yivli veya yivsiz olan Türk standartlarýna ya da uluslar arasý standartlara uygun niþan tüfek ve tabancalarýna ait mermiler,
E- Ýþyerleri, bu Tüzük kapsamýna giren maddelerin üretildiði ve iþlendiði
yerler,anlamýnda kullanýlmýþtýr.
Patlayýcý maddelerin sýnýflandýrýlmasý
Madde 3- Bu Tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddeler aþaðýdaki biçimde
sýnýflandýrýlýr.
A- Duyarlýlýkla bakýmýndan:
1-Güvenlikli patlayýcý maddeler; ýsýya, sürtünmeye ve darbeye karþý çok
duyarlý olmayan av kapsülleri, saniyeli fitiller gibi maddeler,
2- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 1Güvenliksiz patlayýcý maddeler; ýsýya, sürtünmeye ve darbeye karþý çok duyarlý
olan nitrogliserin, saðýrlaþtýrýlmýþ (plastifiye edilmiþ) olanlar dýþýnda kalan %
12.6 (yüzde on iki nokta altý) ve daha fazla azot içeren ve % 25 (yüzde yirmi beþ)
den az oranda su veya alkolle ýslatýlmýþ olan nitroselüloz, trinitrotoluen ve dinamit gibi maddeler.
B- Uygulama alanlarý bakýmýndan:
1-Ýtici ve balistik etkisi olan patlayýcý maddeler; kara av barutu, dumansýz av
barutu gibi maddeler,
2-Tahrip gücü olan patlayýcý maddeler;
a- Ön patlayýcýlar (inisiyal patlayýcýlar), asýl patlayýcýlarý patlatmada kullanýlan kurþun azotür, kurþun trizinat, kurþun pikrat, tetrasen ve civa fülminat gibi
maddeler,
b- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 1- Asýl patlayýcýlar, trinitrotoluen, tetril, dinamit, nitrogliserin, saðýrlaþtýrýlmýþ (plastifiye
edilmiþ) olanlar dýþýnda kalan %12.6 (yüzde on iki nokta altý) ve daha fazla azot
içeren ve % 25 (yüzde yirmi beþ) den az oranda su veya alkolle ýslatýlmýþ olan
nitroselüloz gibi maddeler.
3-Piroteknik mamüller; maytaplar, roketler, þenlik, iþaret ve aydýnlatma
fiþekleri, þenlik bombalarý, döner mamüller gibi maddeler.

ÝKÝNCÝ KISIM

Ýþyerlerinin Kuruluþ ve Ýþletilmeleri

BÝ RÝ NCÝ BÖLÜM

Ýþyerlerinin Kuruluþu
Ýþyeri kurmada ön izin

4

Madde 4- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde
1- Bu tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddelerin üretimi ve iþlenmesi için iþyeri kurmak isteyenler, üretecekleri patlayýcý maddelerin cins ve özellikleri ile
iþletmenin kapasitesi ve nerede kurulacaðýna iliþkin bilgileri içeren bir dilekçe ile
Ýçiþleri Bakanlýðý ndan ön izin belgesi almak üzere iþ yerinin kurulacaðý il valiliðine baþvururlar. Giriþimci gerçek kiþi ise nüfus cüzdanýnýn onaylý örneðinin,
tüzelkiþi ise temsile yetkili olanlarýn nüfus cüzdanlarýnýn onaylý örneðinin
baþvuru dilekçesine eklenmesi gerekir. Baþvurunun yapýldýðý valilik, dilekçe ve
eki belgeleri inceleyerek görüþü ile birlikte Ýç Ýþleri Bakanlýðý na gönderir.
Ýçiþleri Bakanlýðý nca, ön izin belgesi isteyenin genel güvenlik bakýmýndan
durumunun uygun olduðunun belirlenmesinden ve kuruluþ yeri bakýmýndan
Genelkurmay Baþkanlýðý nýn görüþünün alýnmasýndan sonra, ilgiliye ön izin
belgesi verilir.
Kuruluþ izni için gerekli belgeler
Madde 5- Patlayýcý madde üretmek ve iþlemek üzere iþyeri kurmak isteyenler aþaðýda yazýlý belgeleri saðlamak zorundadýrlar:
A- Ýþyerinin kurulacaðý yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazýr haritasý
üzerine çizilmiþ ve Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý nca onanmýþ dört nüsha
mevzi imar planý,
B- Ýþyerinin kurulacaðý yerin yüzölçümü ve sýnýrlarýný gösteren, il
bayýndýrlýk ve iskan müdürlüðünce onanmýþ 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet
planý,
C- 1/50 ölçekli ve il bayýndýrlýk ve iskan müdürlüðünce onanmýþ inþaat projesi,
D- Ýþyeri alanýný sýnýrlayan, çevre duvarý veya en az iki metre yüksekliðindeki saðlam direklere baðlý sýk tel örgüyü, sütre ve taþ duvarlarý, denetime tabi
ana giriþ kapýsý ile gerekli diðer kapýlarý gösterir vaziyet planý ve detay resimleri,
E- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 3- 3194
sayýlý Ýmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alýnmýþ yapý ruhsatý,
F- Ýþyerinin Ek:1 sayýlý çizelgede belirlenen güvenlik uzaklýklarýný
gösteren krokisi,
G- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 2Yapýlacak yerüstü depolarýnda Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklýklarýn içinde kalan alanýn, giriþimcinin mülkiyetinde olduðunu veya
kiralandýðýný ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alýndýðýný gösterir
noter onaylý belge.
H- Üretilecek patlayýcý maddelerin cins ve özelliklerini açýklayan belge,
I- Ýþyerinde üretilecek her madde için ayrý ayrý yýllýk üretim kapasitesini
belirten belge,
K- Ýþyerindeki deneme ve yok etme yerlerin gösteren kroki,
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L- Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlý ðýndan 1593 sayýlý Umumi
Hýfzýssýhha Kanununa göre alýnacak gayri sýhhi müessese belgesi,
M- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bölge çalýþma müdürlüðünden
1475 sayýlý Ýþ Kanununa ve Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Tüzüðüne göre alýnacak kurma izni,
N- Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ndan alýnacak imalat belgesi,
O- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 3- Çevre
Bakanlýðý ndan alýnacak iþyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadýðýný belirten
belge,
P- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Ek Madde 3- Ýþ yeri
alanýný sýnýrlayan tüm çevrenin harekete duyarlý sensörler ile çalýþacak aydýnlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrýca, kameralarla bir merkezden izlenecek
þekilde düzenlenmiþ donanýmlarýn kurulduðunu gösterir belge.
Kuruluþ izin belgesinin verilmesi
Madde 6- Patlayýcý madde üretmek ve iþlemek üzere iþyeri kurmak isteyenler, kuruluþ izin belgesi almak için, bir dilekçeyle Ýçiþleri Bakanlýðý na baþvurmak zorundadýrlar. Baþvuru dilekçesine, ön izin belgesiyle 5 inci maddede yazýlý
belgelerin eklenmesi gerekir.
Yapýlan inceleme sonunda, iþyerinin kurulmasý uygun görülürse, baþvuru tarihinden baþlayarak bir ay içinde kuruluþ izin belgesi verilir.
Kuruluþ izin belgesi, iki yýl için geçerlidir. Kuruluþ zorlayýcý ya da kabul
edilebilir nedenlerle gerçekleþtirilmezse, bu süre Ýçiþleri Bakanlýðýnca uzatýlýr.
Ýþyerinin geniþletilmesi, yeni tesisler eklenmesi, kapasite artýrýlmasý için de
yukarýda öngörülen usul ve esaslara göre yeniden izin belgesi alýnmasý zorunludur.

ÝK ÝNC Ý B ÖLÜM

Ýþyerlerinin Ýþletilmesi
Ýþletme izni için gerekli belgeler
Madde 7- Kuruluþ izin belgesi alýnan iþyerlerine iþletme izni verilebilmesi
için aþaðýda yazýlý belgelerle Valiliðe baþvurulur:
A- Ýþyerinin, bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yapýldýðýna iliþkin Ýl
Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü Raporu,
B- Belediye veya valilikçe verilen yapý kullanma izni,
C- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bölge müdürlüðünce verilmiþ
iþletme belgesi,
D- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 4- Çevre
Bakanlýðý ndan alýnacak, iþyerinde arýtma tesis veya sistemleri kurulduðuna ve
iþletmeye elveriþli olduðuna iliþkin belge,
E- Yangýn yönünden gerekli önlemlerin alýndýðýna iliþkin itfaiye kuruluþu
raporu,
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F- Ýþyerinin teknik sorumluluðunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi,
kimya mühendisi veya kimyagerin bu konuda vereceði noterlikçe onaylý kabul
belgesi,
G- Ýþyeri sahibince hazýrlanan ve il sanayi ve ticaret müdürlüðünce onaylanmýþ iþletme ve çalýþma yönergesiyle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
bölge müdürlüðünce onaylanmýþ teknik güvenlik yönergesi.
Dilekçe ekleri valilikçe, Ýçiþleri Bakanlýðý na gönderilir. Ýþyerinin, plan ve
projelerine ve bu Tüzük hükümlerine uygunluðu saptandýðýnda Ýçiþleri
Bakanlýðý nca, iþletme izin belgesi verilir.
Ýþletme izin belgesi almak için baþvuranýn kuruluþ izin belgesi sahibinden
baþka bir kiþi olmasý halinde, ayrýca, durumunun genel güvenlik yönünden uygun
görülmesi gerekir.
Ýþletme izin belgesinin yenilenmesi
Madde 8- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde
5- Oyun ve eðlence aracý olan patlayýcý maddelerin üretimi için verilen iþletme
izin belgeleri üç yýl, bunlarýn dýþýnda kalanlara verilen iþletme izin belgeleri beþ
yýl sürelidir.
Ýþletme izinleri sürenin bitiminde yapýlacak tahkikat sonucuna göre yenilenir.
Ýþletme izni almýþ iþletmeler, yýlda en az bir kez, valilikçe oluþturulacak bir
komisyon tarafýndan denetlenir. Denetleme sonunda Tüzük hükümlerine
aykýrýlýðýn tesbit edilmesi halinde, Tüzüðün 129 uncu maddesi hükümlerine göre
iþlem yapýlýr.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ýþyerlerinin Kuruluþ ve Ýþletilmelerine iliþkin Güvenlik Önlemleri

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Binalar ve Tesisatta Alýnacak Güvenlik Önlemleri
Güvenlik uzaklýklarý
Madde 9- Patlayýcý maddelerin üretildiði veya iþlendiði her iþyerinin kurulmasýnda Ek:1 sayýlý çizelgede gösterilen en az güvenlik uzaklýklarýna uyulmasý
zorunludur.
Bu iþyerlerinin çevresine, güvenlik uzaklýklarýndan geçen tel örgü veya taþ
duvar çekilir.
Binalar ve tesisat
Madde 10- Ýþyeri binalarý tek katlý yapýlýr. Ancak teknolojinin gerektirdiði
hallerde çok katlý da olabilir. Duvarlar yanmaz, tavanlar hafif ve yanmaz, tabanlar düz, yanmaz, sýzdýrmaz, çarpmayla kývýlcým çýkarmaz, yumuþak malzemeden, kolay temizlenir ve hafif eðimli, pencereler büyük parçalar halinde etrafa
daðýlmayacak ve zarar vermeyecek mika, telli cam gibi maddelerden yapýlýr.
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Üretimin özelliðine göre binalarýn tabanlarý, statik elektriði iletici özel asfalt
veya içeriðine demir oksit karýþtýrýlmýþ betonla yapýlýr. Ayrýca, kapýlara statik
elektriðe karþý topraklanmýþ pirinç, bakýr veya alüminyum levhalar konur.
Binalardaki giriþ ve çýkýþ kapýlarý, pencereler, pancurlar ve havalandýrma
menfezlerinin kapaklarý basýnç karþýsýnda dýþarýya doðru açýlacak, tehlike
anýnda bina içinde bulunanlarýn kolayca kaçabilmelerini saðlayacak biçimde
yapýlýr. Binanýn pencerelerinde parmaklýk veya kafes bulunmaz. Birden çok
bölümleri bulunan iþyeri binalarýnda bölümlerden herbirinin, biri doðrudan
dýþarýya, diðeri ana koridora açýlan en az iki kapýsý bulunur.
Güvenliksiz patlayýcý maddelerin bulunduðu yerlerin çevresi, yapýlan iþin
özelliðine göre, tamamen veya kýsmen ya da ayrý ayrý sütrelenir veya taþ duvar
çekilir. Duvar veya sütrenin taban kenarlarý binalardan en az bir buçuk metre uzaklýkta baþlar. Toprak sütrelerin üstlerinden en az bir metre geniþliðinde olur ve
kenarlarýnýn eðimleri doðal eðiminden çok olamaz. Sütreler bina çatýsýnýn en üst
noktasýndan en az bir metre daha yüksek olur. Duvarlarý çimento harçlý olarak
taþtan yapýlmasý halinde üst geniþlik en az elli santimetre, betonarme olmasý
halinde, en az on santimetre olur. Sütre giriþ kapýlarý ve geçitler, çalýþanlarý patlama basýncý ve alevden koruyacak biçimde yapýlar.
Makine ve Tezgahlar
Madde 11- Üretimde kullanýlan makine, tezgah, teçhizat ve bunlarla ilgili
malzeme özenle seçilir.
Makine ve tezgahlarýn hareketli ve çelik malzemeden yapýlmýþ bölümlerinin
patlayýcý madde ve artýklarý ile temasýný önlemek için gerekli önlemler alýnýr.
Bütün takým, cihaz, mastar ve kalýplarýn yapýmýnda ve makine ve tezgahlara
baðlanmasýnda gereken özen gösterilir. Kullaným ve bakýmlarýnda sürtme, þok,
darbe etkisiyle alev alma veya patlamalara karþý önlemler alýnýr.
Kayýþ, kasnak, diþli gibi hareketli bölümlerin çalýþanlara zarar vermemesi
için bunlara koruyucu siperler yaptýrýlmasý zorunludur.
Makine ve tezgahlar topraklanýr, alet ve edavatta kývýlcým oluþmamasý için
önlemler alýnýr.
Elektrik Tesisatý
Madde 12- Motorlar, armatürler ve bütün elektrik tesisatý, kývýlcým, alev ve
toz geçirmez, patlamaya dirençli, kapalý tipte olacaktýr. Cihaz ve malzemelerin
kullanýlmasýndan önce, üretici ve satýcý kuruluþlardan bu cihaz ve malzemelerin
gereken özelliklere sahip olduklarýna iliþkin belgeler alýnýr, dosyalarýnda saklanýr. Kapalý tipte olmayan motor ve þalterler binalarýn dýþýna konur.
Mekanik bir etkinin bulunabileceði yerlerde zýrhlý kablolar kullanýlýr veya
kabloyu mekanik etkilere karþý korumak için gerekli önlemler alýnýr.
Telekomünikasyon kablolarý dahil, bütün yer altý kablolarý en az elli santimetre
derinliðe yerleþtirilir.
Sigortalar daima tehlike bölgesi dýþýna konur, bu saðlanamazsa, kapalý tip
kutular içerisine yerleþtirilir.
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Bütün elektrik tesisatý, konuya iliþkin mevzuata uygun olarak yapýlýr.
Isýtma tesisatý
Madde 13- Patlayýcý madde bulundurulan, üretilen veya iþlenen yerlerde, bu
maddeleri veya bunlarýn buhar ve gazlarýný tutuþturabilecek, kývýlcým veya alev
çýkaran ýsýtma sistemi kullanýlmaz. Isýtma, sýcak su, ýsýtýlmýþ hava ya da
alçak basýnçlý buhar devreleriyle saðlanýr. Isýtma merkezlerinin patlayýcý madde
bulundurulan, üretilen ve iþlenen yerlerden güvenlik uzaklýklarý Ek: 1 sayýlý
çizelgede gösterilmiþtir.
Isýtma araçlarý iþyerinin çeþitli bölümlerinde yürütülen iþin özelliðine ve bilimsel esaslara göre belirlenen sýcaklýðý geçmeyecek biçimde otomatik termostatlarla donatýlýr.
Isýtmada kullanýlan radyatörlerin, saðlam, sýzdýrmaz, pürüzsüz ve düzgün
olmasý gerekir.
Havalandýrma
Madde 14- Üretimde ortaya çýkan çeþitli patlayýcý, parlayýcý, tehlikeli ve
zararlý maddelerin iþyeri havasýnda, Bakanlar Kurulunun 27/11/1973 günlü ve
7/7551 sayýlý kararýyla yürürlüðe konulan Parlayýcý, Patlayýcý, Tehlikeli ve
Zararlý Maddelerle Çalýþýlan Ýþyerlerinde ve Ýþlerde Alýnacak Tedbirler
Hakkýnda Tüzükle izin verilen en çok miktarlarý aþmasýný önleyecek havalandýrma tesisatýnýn kurulmasý zorunludur.
Bu amaçla kullanýlacak aspiratörlerin motorlarý kapalý tipte olacak veya
motor ve diðer bölümleri iþyeri binasýnýn dýþýnda bulundurulacaktýr.
Aspiratörlerin emme borularý yanmaz malzemeden, yeterli ölçüde olacaktýr.
Havalandýrma tesisatýnda patlayýcý gaz karýþýmý oluþturacak ölü alanlar veya
akýþý zorlaþtýracak keskin dönüþlü dirsekler olmayacak, tesisat kolaylýkla temizlenebilir ve onarýlabilir nitelikte yapýlacaktýr.
Paratoner
Madde 15- Patlayýcý madde bulundurulan, üretilen veya iþlenen binalar,
mevzuatýn ön gördüðü paratoner sistemiyle donatýlacaktýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Patlayýcý Madde Üretimiyle Ýlgili Güvenlik Önlemleri
Üretimle Ýlgili Güvenlik Önlemleri
Madde 16- Patlayýcý madde üretilen veya iþlenen iþyerinin bölümlerinde yalnýzca o bölümde görevli iþçiler bulunabilir.
Dýþardan kumandalý tezgahlarla çalýþýlmasý gereken bölümlere, tezgahlarýn
çalýþmasý sýrasýnda bu bölümde görevli olanlar dahil, kimsenin girmesine izin
verilmez.
Ýþçiler, görevlendirildikleri iþten baþka bir iþ yapamazlar. Kendi bölümlerinden baþka bir bölüme gerekmedikçe gidemezler. Görevlilerden baþkasýnýn
bulunmamasý gereken bir üretimi yapýlmasý sýrasýnda yabancý iþçi, personel ve
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ziyaretçilerin girmeleri durumunda iþ derhal durdurulur. Çalýþma halindeki iþyerlerinin civarýnda zorunluluk olmadýkça iþçilerin bulundurulmasý yasaktýr.
Ýþçilerin çalýþma sýrasýnda dalgýn ve sinirli bulunmalarýna, yüksek sesle
tartýþmalarýna, þakalaþmalarýna ve sert hareketler yapmalarýna engel olmak için
gerekli önlemler alýnýr.
Ýþyerinde çalýþan iþçilerin naylon, orlon, perlon gibi statik elektrik toplamasýna neden olacak giysilerle lastikli veya kývýlcým çýkaracak altý madeni
çivili ayakkabýlar giymeleri yasaktýr. Ýþçilere iþin özelliðine uygun gözlük,
maske, eldiven, giysi, özel ayakkabý, çizme gibi koruyucu malzeme ve teçhizat
verilir.
Yapýlan iþin niteliðine göre iþçiyle tezgah ve makine arasýna koruyucu cam,
mika, tahta veya saç kalkan ya da perdeler yerleþtirilir.
Her giriþ ve çýkýþta kapýlardaki madeni levhalara elle dokunularak vücuttaki
statik elektriðin boþaltýlmasý saðlanýr.
Ýþyerlerindeki çalýþma masalarý, makine, tezgah, alet ve edavat toz veya
diðer yabancý maddelerden temizlenir, yerler sýk sýk yýkanýr ve iþyeri, sonraki
vardiyaya güvenlik yönünden olumsuz etkileri giderilerek býrakýlýr.
Kömür, yað, herhangi bir patlayýcý ve parlayýcý madde ile bulaþmýþ kýrpýntý, paçavra, üstüpü, pamuk veya kendiliðinden tutuþabilecek hiçbir madde iþyeri
içinde bulundurulamaz. Bu atýklar usulüne uygun biçimde yok edilir.
Hammadde ve üretim artýklarý veya üretim ve iþleme sýrasýnda dökülen,
saçýlan maddeler, özelliklerine uygun bir biçimde toplanarak plastik özel kovalarda ve gerektiðinde suyla ýslatýlarak saklanýr, bir uzmanýn gözetim ve denetimi
altýnda etkisiz hale getirilir.
Ýþyerlerinde, iþle ilgili olmayan malzeme ve yabancý eþya bulundurulamaz.
Üretime giren hammadde ve tekrar iþlenecek maddelerin saflýklarýna gereken
özen gösterilir.
Patlayýcý maddelerle çalýþýlan iþyerlerinde, ortamýn nem ve sýcaklýðý klimayla ayarlanýr, sýcaklýðýn reaksiyon için gerekli sýnýrlarý aþmasýna izin verilmez. Patlayýcý maddelerin güneþ ýþýný almamasý için gerekli önlemler alýnýr.
Üretimde kullanýlacak çözeltilerin hazýrlanmasýnda titizlik gösterilmesi reaksiyon esnasýnda köpürme, sýçrama ve dökülme gibi durumlara meydan verilmemesi, süzme, kurutma, kýrma, eleme ve presleme gibi iþlemlerin bu konularda hazýrlanmýþ olan çalýþma ve iþletme yönergesiyle teknik güvenlik yönergesi
uyarýnca yürütülmesi saðlanýr.
Nitrogliserinin Üretiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 17- Dinamit harmanlarýna girecek nitrogliserin üretiminde gliserine
enaz yüzde yirmi dietilen glikol veya bu maddenin saðladýðý oranda donmayý
geciktiren, teknik bakýmdan elveriþli diðer maddeler karýþtýrýlarak nitrogliserinin donma sýcaklýðý düþürülür.
Donar tip nitrogliserinli dinamit üretimi ve kullanýlmasý için Ýçiþleri
Bakanlýðýndan ayrýca izin alýnmasý zorunludur.
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Oyun ve Eðlence Aracý Olan Patlayýcý Maddeler
Madde 18- Oyun ve eðlence aracý olan patlayýcý maddelerin üretiminde kullanýlacak klorat ve fosfor karýþýmýndaki fosfor miktarý yüzde on iki buçuk, klorat miktarý yüzde seksen yedi buçuk oranlarýný geçemez.
Tabanca mantarlarýnda, mantarýn ortasýna patlayýcý madde konmak için
açýlan çukurun içine kaðýt yapýþtýrýlýr, sývý veya pasta halindeki patlayýcý
madde, mantar çatlak ve deliklerine sýzmayacak biçimde bu çukura yerleþtirilir,
üstü kaðýt yapýþtýrýlarak kapatýlýr. Bir tabanca mantarýnda bulunan karýþým
miktarý dört ile altý miligram arasýnda olur ve her bin adetteki karýþým miktarý
altý gramý geçemez.
Elle atýlarak patlatýlan, atom gibi, oyun ve eðlence aracý olan patlayýcý maddelerin bin adedi içindeki patlayýcý madde miktarý beþ yüz miligramý, yüz adet
kaðýt kapsüldeki patlayýcý maddenin toplam aðýrlýðý yedi yüz elli miligramý
geçemez.
Yukarýdaki hükümlere uyulmadan üretildiði belirlenen patlayýcý maddeler,
denetimi yapanýn emriyle derhal yok edilir.
Üretim yerlerinde, bir binadaki patlayýcý madde karýþýmýnýn miktarý bir
kilogramý geçemez. Üretim sýrasýnda, bu maddelerin nem oraný hiçbir zaman
yüzde on beþten aþaðý olamaz.
Üretilen yirmi adet tabanca mantarlarýnýn içine alacak kutularýn her on tanesi kurutma ve ambalaja gönderilmek üzere, derhal üretildiði yerden çýkarýlýr.
Kutularýn atölyede birikmesine izin verilmez.
Kurutma odalarýnýn raflarý, yanmaz malzemeden yapýlýr, raflarla zemin su
geçirmez hale getirilerek her iþ günü sonunda, madde artýðý kalmamak üzere
ýslak bez veya süngerle silinerek temizlenir. Odalardaki kurutma, sýcak su veya
sýcak hava akýmýyla yapýlýr.
Ayrýca, her iþ gününün sonunda ambalajý tamamlanan yüz kutu tabanca mantarlarýndan herhangi bir kutu numune olarak alýnýr ve her üç günde bir, bu kutular, sarsýntý makinesinde beþ saat süreyle yöntemine uygun biçimde sarsýntý denemesine tabi tutulur. Bu denemede patlayýcý maddeleri dökülen veya patlayan
tabanca mantarlarýnýn devir ve satýþý yasaktýr. Üretildiði iþyerinden devir veya
satýþý yapýlacak oyun ve eðlence aracý olan her çeþit patlayýcý maddenin, yönetmelikte gösterilen biçimde sarsýntý denemesinden geçirilmesi zorunludur.
Bu denemelerin sonuçlarý, üretimin miktar ve muayene oranlarý, noterlikçe
onaylý bir deftere yazýlarak denetime hazýr bulundurulur.
Kutularýn ve sandýklarýn üzerine büyük boyutta, "DÝKKAT! ÝÇÝNDE
PATLAYICI MADDE VARDIR. TEHLÝKELÝDÝR." sözcüklerinin yazýlmasý
zorunludur.
Üretimde Taþýma
Madde 19- iþyeri içinde patlayýcý madde taþýmalarýnda aþaðýdaki hususlara
uyulmasý zorunludur:
A- Taþýmalar, olanaklar ölçüsünde insan gücüyle ve gereðinden çok kiþi kul-
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lanýlmadan yapýlýr. Taþýmanýn yapýlacaðý zeminin kaygan olmamasý, patlayýcý maddelerin, etrafa dökülüp saçýlmamasý, düþürülmemesi, taþýma sýrasýnda sert hareketlerden kaçýnýlmasý için gerekli önlemler alýnýr. Art arda yapýlan
taþýmalarda belli bir güvenlik uzaklýðýnýn bulunmasýna dikkat edilir.
B- Büyük miktarlardaki patlayýcý maddelerin taþýnmasý için, eksozu kývýlcým çýkarmayan motorlu araçlar veya kapalý tip akülü araçlar kullanýlýr.
C- Elle, el arabasýyla, römorkla ya da motorlu araçlarla yapýlan bütün taþýmalarda, taþýma hýzý, taþýnan patlayýcý madde miktarý, güvenliðin gerektirdiði
sýnýrlarý geçemez, statik elektriðin boþalmasý için gerekli önlemler alýnýr.
D- Taþýma sýrasýnda patlayýcý madde ambalajlarý, tam bir güvenlik saðlayacak biçimde araca yerleþtirilir, giriþ ve çýkýþ yollarý serbest tutulur.
E- Taþýmadan önce, taþýnacak maddelerin özelliðine baðlý olarak, gerekirse,
patlayýcý madde nem bakýmýndan þartlandýrýlýr.
F- Patlayýcý maddeler, özelliklerine göre fabrika içinde ancak kapalý veya
örtülü özel kaplar veya borularla ve gereken önlemler alýnarak taþýnýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bina, Tesisat, Makine ve Tezgahlarýn Bakým ve Onarýmýnda
Alýnacak Güvenlik Önlemleri
Bakým ve Onarýmda Güvenlik Önlemleri
Madde 20- Patlayýcý maddelerle çalýþýlan iþyerlerinde bakým ve onarýma
baþlamadan önce aþaðýdaki güvenlik önlemleri alýnýr:
A- Gereðine göre iþ, kýsmen veya tamamen durdurulur.
B- Ýþyerinde bulunan bütün patlayýcý, parlayýcý, tehlikeli ve zararlý maddelerle bunlarýn bileþimlerine giren diðer tehlikeli maddeler, onarým yerinden
uzaklaþtýrýlýr.
C- Onarýlacak bölüm, patlayýcý, parlayýcý, tehlikeli ve zararlý madde artýklarýndan ve bulaþýklarýndan, usulüne uygun olarak, temizlenir ve yerler suyla
yýkanýr.
D- Bakým ve onarým, yetkili amirin yazýlý izniyle baþlar, sorumlu bir teknik
elemanýn sürekli gözetiminde yapýlýr.
E- Elektrik ve oksijen kaynaðý gibi onarým cihazlarý, ancak, gerekli önlemler
alýnmak koþuluyla kullanýlabilir.
F- Onarým ve deðiþiklikler bina, tesisat, makine ve tezgahlarýn ilk güvenlik
durumunu bozmayacak veya azaltmayacak biçimde yapýlýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ýþletme Güvenliði ve Sorumluluðu
Sorumlu Müdür
Madde 21- Ýþyerleri teknik bakýmdan sorumlu bir müdür tarafýndan
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yönetilir. Sorumlu müdürün kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya
kimyager olmasý zorunludur. Müdürün her hangi bir nedenle görev baþýnda veya
vardiyalarda bulunmamasý halinde sorumluluðu yüklenebilecek bir kimya yüksek
mühendisi veya kimya mühendisi veya kimyagerin iþyerinde sürekli olarak bulundurulmasý saðlanýr.
Ýþletme Güvenliði
Madde 22- Ýþyerlerinde, ancak, 18 yaþýný tamamlayan ve bu iþlerde çalýþmalarýnda yerel güvenlik makamlarýnca sakýnca görülmeyen kiþiler çalýþtýrýlabilir.
Ýþçilere, özellikle, karþýlaþabilecekleri tehlikeler, yangýn halinde alýnmasý
gereken önlemler, artýklarýn etkisiz hale getirilmesi, yükleme, boþaltma, taþýma
ve iþyerinin temizlenmesi gibi iþler hakkýnda uygulamalý eðitim yaptýrýlarak
yeterli bilgi ve deneyim kazandýrýlýr. Ýþçiler, bu hususlarda yeterli bilgi ve
deneyime sahip olduklarý, iþveren veya iþyeri sorumlusu tarafýndan belirlendikten sonra çalýþtýrýlýrlar.
Ýþyerlerinin kapýlarý iþ saatleri dýþýnda kilitli bulundurulur; silahlý ve kontrol saatli koruma görevlileri tarafýndan günün yirmi dört saatinde gözetim altýnda tutulur. Kontrol saatleri, en az saatte bir basýlacak biçimde ayarlanýr ve kayýt
kaðýtlarý saklanýr.
Geniþ bir alana yayýlmýþ ve etrafý duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiþ
iþyerlerinin sýnýrlarý, belirli yerlere amaca uygun biçimde yapýlmýþ bekçi
kulelerindeki projektörlerle aydýnlatýlýr.
Ýþyeri sorumlusunun izni alýnmadan ve beraberinde nezaretçi bulunmadan
hiçbir yabancý, fabrika veya imalathaneye veya bunlarýn tesislerine giremez.
Ýþyeri alaný içinde, sigara ve benzerlerinin içilmesi, kibrit, çakmak, ateþ,
kýzgýn veya akkor halinde cisimlerle parlayabilecek veya yangýn meydana getirebilecek maddelerin taþýnmasý, bulundurulmasý ve kullanýlmasý yasaktýr. Bu
hususlarý saðlamak için giriþ ve çýkýþ kapýlarýnda gerekli denetimler yapýlýr,
kolay ve iyi görünen yerlere uyarý levhalarý konulur. Ýþçilerin sigara içebileceði
ve ateþli maddelerle çalýþmasýna izin verilen yerler ayrý bölümlerde bulunur.
Kömür ocaklarýnda kullanýlan patlayýcý maddelerin grizu ve kömür tozuna
karþý güvenli olup olmadýðýný belirlemek için, bunlarýn fiziksel ve kimyasal
muayeneleri ile galeri testleri yaptýrýlýr. Bu muayene ve testler, yurt içinde yaptýrýlamazsa yurtdýþýndaki bir labaratuvar veya deneme istasyonunda yaptýrýlýr.
Nitroselüloz, nitrogliserin, barut ve dinamitlerle diðer patlayýcý maddelere ait
standart stabilite testleri, üretici fabrikalar tarafýndan yapýlýr ve bu testler, Ýçiþleri Bakanlýðýnca gerek görüldükçe yetkili mercilere kontrol ettirilir.
Yönerge ve Levhalar
Madde 23- Patlayýcý madde üretiminde uygulanan iþlem ve süreçleri ve
çalýþma yöntemlerini açýklayan bir iþletme ve çalýþma yönergesiyle çalýþma
sýrasýnda alýnacak güvenlik önlemlerini gösteren bir teknik güvenlik yönergesi
hazýrlanarak özel dosyalarýnda saklanýr. Bunlarýn bir örneði uygun yerlere
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asýlýr.
Yönergeler, iþçilere okutturulur; okunup anlaþýldýðýna iliþkin belge düzenlenir ve dosyalarýnda saklanýr. Çalýþmalarýn bu yönergelere uygun yürütülmesi
saðlanýr.
Bakanlar Kurulunun 30/4/1953 günlü ve 4/685 sayýlý kararýyla yürürlüðe
konulan Sabotajlara Karþý Korunma ve Sabotajlarý Önleme Hakkýnda Talimat
hükümleri de ayrýca uygulanýr.
Ýþyerinin çeþitle bölümlerinde yapýlmasýna izin verilen iþin ne olduðunu,
bulundurulabilecek en çok patlayýcý madde miktarýyla çalýþtýrýlabilecek en çok
iþçi sayýsýný, ayrýca, güvenlik yönünden gerekli görülen diðer hususlar
belirleyen levhalar hazýrlanarak uygun yerler asýlýr.
Ýlk Yardým
Madde 24- Ýþyerlerinde üç kiþiden az olmamak üzere, çalýþan toplam iþçi
sayýsýnýn en az yüzde beþi ilk yardým ve kurtarma kurslarýndan geçirilir ve bunlarýn ad ve soyadlarýný gösteren listeler kapýlara asýlýr.
Yanýk olaylarýnda ilk yardým amacýyla, tehlikeli yerlerin civarýnda suyla
dolu tekne veya havuzlar ya da gerekli yerlere duþ tertibatý yaptýrýlýr. Ecza
dolaplarýnda yanýk ilaçlarý da bulundurulur.
Patlama, yangýn ve benzeri önemli olaylarda, iþveren veya vekili, gerekli
önlemleri almak, hastalanan veya yaralanan iþçileri saðlýk kuruluþlarýna en
süratli biçimde ulaþtýrmakla yükümlüdür.
Yangýn
Madde 25- Her iþyerinde iþyerinin büyüklük ve özelliðine göre mekanik veya
otomatik olarak çalýþan alarm cihazlarý bulundurulur.
Ýþyerinde, yapýlan iþin cinsine ve özelliðine göre etkili olabilecek tipte ve
yeterli sayýda kolayca kullanýlabilecek biçimde karbondioksitli, köpüklü veya
otomatik yangýn söndürme cihazlarýnýn bulundurulmasý zorunludur.
Bu cihazlar ve bunlara yardýmcý tesisat ve teçhizat sürekli iþler halde tutulur.
Cihazlar, her altý ayda bir tartýlýr, aðýrlýðý ve diðer hususlar üzerine takýlacak
bir etikete iþlenir, içindeki etkili maddenin net aðýrlýðýnýn yarýdan aþaðýya
düþtüðünün anlaþýlmasý halinde, yeniden doldurulur.
Suyla çalýþan yangýn söndürme cihaz ve tesisatý belirli yerlerde kutu ve
dolaplar içinde kolaylýkla alýnýp kullanýlabilir biçimde düzenlenir. Bunlar,
yangýn hidrantlarý, varsa basýnçlý su saðlayan motopomplar günde en az bir defa
beþ dakika çalýþma denemesine tabi tutulur.
Yeterli sayýda iþçi, bir yangýn söndürme ekibi oluþturacak biçimde
görevlendirilir ve eðitilir. Eðitim günleri ve çalýþmalar, ilgililerin her isteminde
gösterilmek üzere özel defterine iþlenir.
Yýldýrýma Karþý Korunma
Madde 26- Yýldýrýma karþý korunma sistemi en az yýlda bir kez bir uzmana
denetlettirilir, belirlenen arýza ve noksanlar bir deftere yazýlýr. Arýza ve noksanlar derhal giderilir, onarýmýn tamamlandýðýna iliþkin belge düzenlenerek
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ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere iþyeri dosyasýnda saklanýr.
Elektrik Tesisatý
Madde 27- Elektrik tesisatý ile statik elektrik donanýmý bir yýlý geçmeyen
süreler içinde uzmanlarca bakým ve onarýmdan geçirilir ve bu husus, istendiðinde
gösterilmek üzere, özel defterine yazýlýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Ambalajlamada ve Güvenlik Önemleri

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Ambalajlamada Genel Esaslar
Genel Esaslar
Madde 28- Patlayýcý maddelerin, parça, koli, sandýk ve benzeri ambalaj birimleri tek tip patlayýcý maddeyi içerecek biçimde olur ve patlayýcý maddelerin
herhangi biri diðeri ile ayný ambalaj içinde kesinlikle bulundurulmaz. Ancak, av
kovaný dolularýnýn deðiþik türleri bir sandýða konulabilir.
Patlayýcý maddelerin, sarsýntý ve sallantýya meydan vermeyecek biçimde
boþluk býraklýmadan ambalajlarýna yerleþtirilmeleri zorunludur.
Patlayýcý madde ambalajlarýnýn iki tarafýna kolayca görülebilecek biçimde,
sýcak damgayla veya þablon kullanýlarak kolay silinmeyecek boyayla içindeki
patlayýcý maddenin türüne göre "PATLAYICI MADDE", "GÜVENLÝKLÝ
MÜHÝMMAT" veya "GÜVENLÝKSÝZ MÜHÝMMAT"
sözcükleri
yazýlýr. Ambalaj varilse, bu yazýlar, varillerin alt ve üst yüzeyleri ile yan yüzeylerine de yazýlýr.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Ek Deðiþik Madde 3"Patlayýcý madde ambalajlarýnýn üzerine patlayýcý madde üreten iþyerinin adý,
yeri, üretilen maddenin cinsi, net ve brüt aðýrlýðý, grizu güvenli olup olmadýðý,
üretim tarihi, seri numarasý, Birleþmiþ Milletler numarasý ile CE (Avrupa Birliði)
iþareti yazýlýr. Dinamitlerin donar veya donmaz tip olduklarý da ambalaj üzerinde
belirtilir. Ayrýca, patlayýcý madde sýnýf ve uyum grubunu gösteren etiket
yapýþtýrýlýr."
Yukarýda belirtilen hükümler ithal edilecek patlayýcý maddeler hakkýnda da
uygulanýr.

ÝK ÝNC Ý B ÖLÜM
Barutlarýn Ambalajý

Barutlar
Madde 29- Nitroselüloz esaslý dumansýz av barutlarý ile kara barut türünden
taþ veya av barutlarýnýn iç ambalajlarý, saðlam çinko, teneke, mukavva, polietilen
yada uygunluðu Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddeler-
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den kutu, þiþe ve torba biçiminde yapýlýr, su ve hava geçirmeyecek biçimde kapatýlýr. Ambalajlarýn içinde net olarak en çok bir kilogram barut bulunur. Kara
barut ve taþ barutlarý en az beþ yüz gram, dumansýz av barutu en az iki yüz elli
gram olarak ambalajlanýr. Taþ barutlarý, bez torbalar içinde, teneke veya mukavva kutulara ya da polietilen torbalara yerleþtirilmek koþuluyla iki buçuk kilograma kadar ambalajlanabilir.
Ýç ambalajlarý tamamlanan nitroselüloz esaslý dumansýz av barutlarý ile kara
barut türünden taþ ya da av barutlarý, ayrýca en az yedi milimetre kalýnlýðýnda,
patlama direnci en az on kilogram/santimetrekare olan doppel-doppel oluklu
mukavvadan sandýklara konulur. Sandýk kapaklarý, gerekli direnci ve yapýþmayý
saðlayacak bir bantla yapýþtýrýlarak kapatýlýr.
Av barutlarý, önce polietilen torbalara konulmak ve torbalar da galvanizli
demir, alüminyum, pirinç, sýkýþtýrýlmýþ mukavva yada uygunluðu Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddelerden yapýlan kaplar içine yerleþtirilmek koþuluyla ambalajlanabilir. Av ve taþ barutlarý dýþýnda, mamul ya da
yarý mamul barutlarýn ambalajýnýn varil veya sandýk olmasý zorunludur.
Variller aðaç, galvanizli demir, alüminyum, pirinç, sýkýþtýrýlmýþ mukavva ya da
uygunluðu Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddelerden
yapýlýr. Kapaklar sýzmayý önleyecek biçimde kauçuk, plastik veya galvanizli
cývata ve somunlarla sýkýca tutturulur.
Aðaç variller, en az on milimetre kalýnlýðýnda, temiz ve saðlam tahtadan,
geçmeli olarak yapýlýr ve aðaç kuþakla çemberlenir. Bu iþte pirinç veya galvanizli demir çiviler kullanýlýr.
Sandýk ambalajlar, mümkünse budaksýz veya düþmez budaklý, en az on iki
milimetre kalýnlýkta, nitelikli tahtadan yapýlýr. Köþeleri lambalý geçme, yanlarý
geçme olur. Kapaklarda pirinç yada galvanizli demirden vidalý çiviler kullanýlýr.
Bir ambalajýn içindeki barutun net aðýrlýðý otuz kilogramý geçemez.
Nitroselülozlar
Madde 30- Komprime ve jelatinize edilmemiþ, plastikleþtirici madde ile cips
haline getirilmemiþ nitroselüloz ve kollodyumlarýn en az yüzde otuz oranýnda su
ya da alkol ile nemlendirilmiþ olarak, her türlü sürtünmeyi ve nem kaybýný
önleyecek biçimde kapatýlmýþ, su sýzdýrmaz, galvanizli saçtan, hermetikli veya
uygunluðu Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca onaylanmýþ kaplara konulmasý
zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dinamitlerin Ambalajý
Dinamitler
Madde 31- Dinamit hamuru, saðlam ve neme dayanýklý, parafinlenmiþ kaðýt,
plastik ya da ince antistatik madensel sargýdan yapýlmýþ kartuþ içinde bulundurulur. Kartuþlar, kapsül veya ilk ateþleyici maddelerle birleþtirilmez, üzerlerine
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okunaklý harflerle dinamitin ticari adý, aðýrlýðý ve üretim yýlý yazýlýr.
Kartuþlar, en az iki buçuk kilogram, en çok on kilogram aðýrlýðýnda, en az
dört milimetre kalýnlýkta, patlama direnci en az beþ kilogram/santimetrekare olan
oluklu mukavvadan kutulara yerleþtirilir, gerektiðinde kartuþlarýn sallanmamasý
ve kusma halinde nitrogliserinin emilmesi için kartuþ aralarýna kuru testere talaþý
veya buna benzer kuru toz maddeler yerleþtirilir. Kutularýn içine kullanma ve
güvenlik talimatý konur. Kutu kapaklarýn üstüne, dinamitin, üretildiði fabrikanýn
adý ve yeri, ticari adý, miktarý, üretim tarihi, donar ya da donmaz tipte olduðu,
grizu güvenlikli olup olmadýðý yazýlý bir etiket yapýþtýrýlýr veya bu hususlar
þablonla yazýlýr. Kutularýn kapaklarý yapýþtýrýcý bir bantla kapatýlýr. Kutular
hava ve su sýzdýrmayacak biçimde parafinle kaplanýr veya saðlam polietilen, ya
da uygunluðu Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddelerden
yapýlmýþ torbalara yerleþtirilir ve torbalarýn aðzý hava ve su geçirmeyecek
biçimde baðlanarak kapatýlýr.
Bu kutu veya torbalarýn iki buçuk kilogramlýk olanlarýndan sekiz adedi, beþ
kilogramlýk olanlardan dört adedi ve on kilogramlýk olanlardan iki adedi en az
yedi milimetre kalýnlýðýnda, patlama direnci en az on kilogram/santimetrekare
doppel-doppel oluklu mukavvadan yapýlmýþ sandýk içerisine, kutular torba
içerisindeyse torba aðýzlarý karþýlýklý olarak birbirlerine ve içe doðru gelecek
biçimde yerleþtirilir. Sandýk tek parça oluklu mukavvanýn kývrýlmasýyla
yapýlýr, sandýðýn birleþtirilen yan kenarý en az onda dokuz milimetre kalýnlýkta
galvanizli tel ile dikilir ve sandýðýn taban ve kapak kýsýmlarý, ayrýca, gerekli
saðlamlýðý ve yapýþmayý saðlayacak bir bantla kapatýlýr. Her sandýðýn içindeki dinamitin net aðýrlýðý yirmi kilogramý geçemez. Sandýklarýn üzerine, dinamitin üretildiði fabrikanýn adý ve yeri, ticari adý, net ve brüt miktarý, üretim tarihi, kafile numarasý þablon kullanýlarak kolay silinmeyecek bir boyayla yazýlýr.
Fitiller
Madde 32- Maden iþlerinde kullanýlan güvenlikli laðým fitilleri gibi saniyeli
ateþleme fitilleri, dinamit kapsüllerine takýlmamýþ olarak, her biri on metrelik on
kangal halinde baðlanýr ve bir polietilen torbaya yerleþtirilerek aðzý sýkýca kapatýlýr. Ýçinde kangal halinde fitiller bulunan polietilen torbalardan on adedi de, en
az yedi milimetre kalýnlýðýnda, patlama direnci en az on kilogram/santimetrekare
olan doppel-doppel oluklu mukavvadan veya uygunluðu Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddelerden yapýlmýþ bir sandýk içerisine
yerleþtirilerek ambalajlanýr ve ambalaj kutularýnýn alt ve üst kapaklarý saðlam
bir bantla yapýþtýrýlýr. Ambalaj kutularýndaki fitil uzunluðu en çok bin metre
olur. Ambalaj kutularýnýn üzerine, fitilin adý ve yeri, net ve brüt miktarý, üretim
tarihi ve kafile numarasý þablon kullanýlarak kolay silinmeyecek bir boyayla
yazýlýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zor Tutuþan Patlayýcý Maddelerin Ambalajý
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Zor Tutuþan Patlayýcý Maddeler
Madde 33- Amonyum nitrat esaslý zor tutuþan patlayýcý maddeler, saðlam,
neme dayanýklý kaðýt sargý ya da plastik torbadan yapýlmýþ kartuþ içinde bulundurulur.
Kartuþlarýn üzerine, patlayýcý maddenin ticari adý ve üretim tarihi yazýlýr.
Kartuþlar, en az iki buçuk, en çok on kilogram olarak polietilen torbalara
konur, aðzý, hava ve su geçirmeyecek biçimde kapatýlýr, torbalarýn üzerine patlayýcýnýn üretildiði fabrikanýn adý, yeri, türü ve miktarý yazýlýr.
Torbalar, en az yedi milimetre kalýnlýðýnda, patlama direnci en az on kilogram/santimetrekare olan doppel-doppel oluklu mukavvadan ya da uygunluðu
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddelerden yapýlmýþ kutu
veya sandýklarda ambalajlanýr; dolu kutu veya sandýklarýn brüt aðýrlýðý otuz
kilogramý geçemez.
Baraj, liman, yol, havaalaný gibi büyük yapým iþlerinde ve galeri atýþlarýnda
kullanýlacak, zor tutuþan patlayýcý maddeler, kartuþsuz en az iki buçuk ve en çok
on kilogram, amonyum nitrat ise kartuþsuz olarak en az iki buçuk ve en çok elli
kilogram olarak polietilen torbalara veya uygunluðu Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddelerden yapýlmýþ kutu ya da torbalara
konularak ambalajlanýr.
Kartuþlu yada kartuþsuz olarak taþýnacak zor tutuþan patlayýcý maddeler
kapsül takýlmýþ olarak veya ilk ateþleyici maddelerle birlikte bulundurulamaz.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Fitille ve Elektrikle Ateþlenen Dinamit
Kapsüllerinin Ambalajý
Fitille Ateþlenen Kapsüller
Madde 34- Fitille ateþlenen dinamit kapsülleri, aðýzlarý yukarýya gelmek
üzere yüz adedi bir arada, teneke ya da uygunluðu Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý nca onaylanmýþ baþka maddelerden yapýlmýþ bir kutuya konur.
Tehlikeli sürtünmeleri ve sallantýlarý önlemek için, kutularýn iç yüzeyi mukavva
ya da keçe gibi maddeler ile yastýklanýr; gerekiyorsa, ayrýca, kapsüllerin, delikli
karton veya plastik levhalara geçirilerek birbirlerine dokunmamasý, taþýma ve
istif sýrasýnda sarsýntýlardan etkilenmemesi saðlanýr.
Kutularýn üzerine kapsülen adý, miktarý, üretildiði fabrikanýn adý yazýlýr,
kutularýn içerisine de gün, ay, ve yýl olarak kapsülün üretim tarihi yazýlý bir
etiket konulur.
Her birinin içerisinde yüz adet kapsül bulunan teneke kutulardan beþ adedi bir
oluklu mukavva kutuya, kapsül aðýzlarý üst tarafa gelecek biçimde yan yana yerleþtirilir ve teneke kutularýn arasýna çarpma ve sürtünmeyi önlemek için, oluklu
mukavva parçalar konur. Her beþyüz adetlik oluklu mukavva kutu ambalajlarýnýn
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aðýzlarý, yapýþtýrýcý bir bantla kapatýlýr ve kapaðýn üst yüzeyine kapsülün adý,
miktarý, üretildiði fabrikanýn adý ve yeri, gün, ay, yýl olarak üretim tarihi ile kullanma ve güvenlik talimatýný içeren bir etiket yapýþtýrýlýr.
On bin adedi geçmemek ve beþ yüzün katlarýndan olmak koþuluyla, her beþ
yüzlük oluklu mukavva kutular en az on iki milimetre kalýnlýðýnda ahþap
malzemeden yapýlmýþ ve kulplarý madeni olmayan saðlam sandýklara yerleþtirilir, kapaklarý da galvanizli demir veya pirinç malzemeden yapýlmýþ aðaç
vidalarýyla kapatýlýr. Sandýklarýn üzerine, kapsülün üretildiði fabrikanýn adý,
yeri, ticari adý, miktarý, net ve brüt aðýrlýðý, üretim tarihi, kafile numarasý,
þablon kullanýlarak ve kolay silinmeyecek bir boyayla yazýlýr. Dolu sandýklarýn
brüt aðýrlýðý kýrk kilogramý geçemez.
Elektrikle Ateþlenen Kapsüller
Madde 35- Elektrikle ateþlenen dinamit kapsüllerinin iletken kablolarý fiyonk
haline getirilerek en çok on adedinden bir bað oluþturulur; bu baðlardan on adedi
en çok yüzlük bað haline getirilerek, bu baðlardan iki adedi kapsüller ters yöne
gelecek biçimde oluklu mukavvadan yapýlmýþ kutu içerisine yerleþtirilir. Ýçinde
en çok iki yüz adet elektrikli kapsül bulunan oluklu mukavva ambalaj kutularýnýn
kapaklarý yapýþtýrýcý bir bantla kapatýlýr ve kutularýn üzerine kapsülün adýný,
miktarýný, üretildiði fabrika ve yerini, gün, ay, yýl olarak üretim tarihini, Ohm.
olarak elektrik dirençlerini, iletken kablo tellerinin malzeme cinsi ve uzunluklarýný, grizu güvenlikli olup olmadýklarýný ve kullanma ve güvenlik talimatýný
içeren bir etiket yapýþtýrýlýr. Ayrýca, kutularýn içine kullanma ve güvenlik talimatý konur.
Ýçinde en çok iki yüz adet kapsül bulunan oluklu mukavva kutulardan altýsý,
en az on iki milimetre kalýnlýðýnda, kulplarý madeni olmayan, saðlam, ahþap
sandýklara yerleþtirilir, kapaklarý galvanizli demir veya pirinç malzemeden
yapýlmýþ aðaç vidalarýyla kapatýlýr. Sandýklarýn üzerine, kapsülün adý,
üretildiði fabrikanýn adý ve yeri, Ohm. grubu, grizu güvenlikli olup olmadýðý ,
miktarý, net ve brüt aðýrlýðý, üretim tarihi, kafile numarasý, þablon kullanýlarak
kolay silinmeyecek bir boyayla yazýlýr.
Dolu sandýklarýn brüt aðýrlýðý kýrk kilogramý geçemez.
Gecikmeli Elektrikli Kapsüller
Madde 36- Gecikmeli elektrikli kapsüller, elektrikle ateþlenen dinamit kapsülleri gibi ambalajlanýr. Ambalaj üzerine, ayrýca, gecikme kademe numaralarý
yazýlýr.

ALTINCI BÖLÜM

Güvenlikli Mühimmatýn Ambalajý
Mermiler ve Av Kapsülleri
Madde 37- Av ve niþan tüfek ve tabanca mermilerinin dolu ve boþlarý ile her
türlü av kapsüllerinin en çok yüz adedi karton, plastik ya da madeni kutulara
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konur. Kutular saðlam sandýklara yerleþtirilir.
Dolu sandýklarýn brüt aðýrlýðý kýrk kilogramý geçemez.

YEDÝNCÝ BÖLÜM

Piroteknik Mamullerin Ambalajý
Þenlik ve Ýþaret Fiþekleri, Bombalar, Döner Mamüller
Madde 38- Þenlik ve iþaret fiþekleri, bombalar, döner mamüller gibi
piroteknik mamüllerin ateþleme bölümleri önceden kaðýt yada karton içerisine
alýnýr, güvenli bir biçimde yapýþtýrýlarak diðer bölümleriyle birleþtirilir. Üzerlerine mamülün adýný ve kullanýþ biçimini belirten etiketler yapýþtýrýldýktan
sonra, saðlam tahta ya da oluklu mukavva sandýklar içerisinde, sallanmayacak
biçimde konularak ambalajlanýr.
Dolu sandýklarýn brüt aðýrlýðý kýrk kilogramý geçemez.
Kestane Fiþekleri
Madde 39- Demiryollarýnda kullanýlan kestane fiþekleri gibi patlayýcý iþaret
fiþeklerinin en çok on adedi bir polietilen torbaya konularak aðzý hava ve su
sýzdýrmayacak biçimde kapatýlýr. Bu torbalardan en çok yüz adedi tahta bir
sandýða yerleþtirilir ve kapaðý pirinç ya da galvanizli çivi kullanýlarak kapatýlýr.
Dolu sandýklarýn brüt aðýrlýðý kýrk kilogramý geçemez.
Elektrikli Tutuþturucular
Madde 40- Detonotörsüz elektrikli kapsüller gibi elektrikli tutuþturucularýn
yüzer adedi, lambalý geçme sandýklara kaðýt ambalajlar içinde konur.
Dolu sandýklarýn brüt aðýrlýðý kýrk kilogramý geçemez.
Fünyeler
Madde 41- Çekme ve sürtme fünyeler ile fitil tutuþturucularýn yirmi adedi
saðlam kaðýtlara sarýlýr, bu paketlerden en çok beþ adedi ayný biçimde, yüzlük
paketler halinde ambalajlanýr, iple baðlanýr ve brüt aðýrlýðý kýrk kilogramý
geçmemek koþuluyla saðlam sandýk ya da varillere yerleþtirilir.
Eðlence Bonbonlarý
Madde 42- Patlayýcý eðlence bonbonlarý, karton kutulara, bu kutularda
sandýklara yerleþtirilir.
Oyuncak Patlayýcýlar
Madde 43- Elle atýlarak patlatýlan atom gibi oyuncak patlayýcýlarýn bin
adedi, aralarýna testere talaþý doldurularak karton kutulara konur. Kutular kaðýtlara sarýlarak saðlam sandýklara yerleþtirilir.
Tabanca Mantarlarý
Madde 44- Mantarlarýn en çok yirmi adedi alt yüzeylerinden ince bir karton
levhaya muntazam aralýklý olarak yapýþtýrýlarak karton kutulara konur. Mantar
aralarý ve üstleri testere talaþý ve kaðýtla yastýklanýr, mantar üst kenarlarýyla
kutunun kapaðý arasýnda en az beþ milimetre aralýk bulundurulur. Kapaklar yerine oturtulduðunda kapak aðzý kenarlarý kutu alt yüzeyine kadar iner, kutular ya
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kaðýt bantlarla yapýþtýrýlýr veya iplerle baðlanýr.
Kutularýn beþ adedi bir arada paketlenir, bu paketlerden en çok yirmi adedi
oluklu mukavvadan yapýlmýþ bir sandýk içerisine yerleþtirilir. Sandýk boþluklarý
da ayrýca testere talaþýyla beslenerek, paketler sarsýntýdan etkilenmeyecek
biçimde yerleþtirilir. Paket ve sandýklarýn üzerine, "TABANCA MANTARI",
"DÝKKAT! ÝÇÝNDE PATLAYICI MADDE VARDIR", "TEHLÝKELÝDÝR"
sözcükleri yazýlýr.
Kaðýt Kapsüller
Madde 45- Oyuncak tabanca kaðýt kapsüllerinden yüz adedi bir mukavva
kutuya konur. Bu kutulardan en çok iki yüz adedi, saðlam kaðýtlara sarýlmýþ bir
iple baðlanmýþ olarak oluklu mukavvadan yapýlmýþ sandýklara yerleþtirilir.
Sandýk iç yüzleri en az üç santimetrekare kalýnlýkta testere talaþý, saman gibi
maddelerle beslenir.

BEÞÝNCÝ KISIM

Ýthal ve Güvenlik Önlemleri
Ýthal Ýzin Belgesi
Madde 46- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde
4- Bu tüzük kapsamýna giren maddeleri ithal etmek isteyenlere, ticaret sicilinde bu
tür maddelerin ithalatçýsý olarak kayýtlý bulunmalarý, ithal edilecek maddelerin
saklanmasýna elveriþli deposu bulunduðuna iliþkin depolama izin belgesine sahip
olmalarý veya izin belgeli depo kiralamalarý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ndan
alýnacak yerli imal durum belgesinin aslýný veya onaylý örneðini vermeleri ve
güvenlik bakýmýndan durumlarýnýn Ýçiþleri Bakanlýðý nca uygun bulunmasý
koþuluyla ithal edilecek miktarlarla sýnýrlý olmak üzere ilgili kuruluþça ithal izni
verilir.
Týpta, sanayide ve tarýmda kullanýlacak olan birer kilograma kadar þiþeler
içinde veya yarým kilograma kadar mukavva veya karton ambalajlarda bulunan ve
miktarý elli kilogramý geçmeyen potas güherçilesi ithali için depolama izin belgesi aranmaz.
Baþvuru
Madde 47- Ýthal izni için, ithal edilecek maddenin üretildiði fabrika ile fabrikanýn bulunduðu ülkeyi, varsa patent tarih ve numarasýný, kimyasal bileþimini
ve belli baþlý özelliklerini gösteren menþe þahadetnamesi ve proforma (teklif) faturalarý, maddenin özellikleri ve ambalajlarý yönünden güvenli olduklarýna iliþkin
bulunan ve yetkili mercilerce belirlenen deneme istasyonlarýndan alýnmýþ orijinal ambalaj belgesi de eklenerek bir dilekçe ile Ýçiþleri Bakanlýðý na baþvurulmasý gerekir.
Ýthal izni verilmeden önce ithali istenilen patlayýcý maddelerden örnek isteyerek inceleme ve testler yapmaya ve yaptýrmaya Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilidir.
Grizu ve Kömür Tozuna Karþý Güvenli Dinamit Ýthali
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Madde 48- Kömür ve maden ocaklarýnda kullanýlan grizu ve kömür tozlarýna karþý güvenli dinamitlerin ithaline Ýçiþleri Bakanlýðý nca izin verilebilmesi
için, bileþim, özellik ve ambalajlarý belirlenmiþ tipler üzerinden Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlýðý nca Maden ve Taþ Ocaklarý Ýþletmelerinde ve Tünel
Yapýmýnda Alýnacak Ýþçi Saðlýðý ve Ýþgüvenliði Önlemlerine Ýliþkin Tüzük
hükümlerine göre kullanma izni verilmiþ olmasý ve bunlarýn galeri denemelerinin
yapýldýðýnýn belgelendirilmesi gerekir.
Ýthal Öncesi Ýþlemler
Madde 49- Ýthalatçýlar, ithalden önce, bu maddelerin, üretildiði ülkeyi, fabrikayý, cins, nevi ve miktarýný, hangi amaçla ithal edileceðini, nerelerde kullanýlacaðýný, baþka kiþi veya kuruluþlara devredilecekse bunlarýn adlarýný ve
teslim alacaklarý yerleri, gireceði gümrük kapýsýný, deniz ve hava limanýný, transit olarak geçecekse yol güzergahýný Ýçiþleri Bakanlýðý na bildirmek zorundadýrlar.
Ýçiþleri Bakanlýðý nca ithal izni verilen patlayýcý maddelerden, demiryolu,
karayolu ve denizyolu ile taþýnacaklar için, geliþlerinden üç gün, havayoluyla
taþýnacaklar ise geliþlerinden yirmi dört saat önce ilgili gümrük makamlarýna
deniz ve havalimaný yetkililerine yerel zabýta makamlarýna yazýlý olarak bilgi
verilir.
Deniz limanýnda izin belgesi verilmiþ bir patlayýcý madde deposu yoksa
deniz üstü iþlemi yapýlýr ve patlayýcý maddeler liman baþkanlýðýnca izin verilen
en yakýn ve en uygun iskeleye boþaltýlýr. Ýskelede yükleme ve boþaltma
sýrasýnda gereken güvenlik önlemleri zabýta makamlarýnca alýnýr.
Ýthalde Güvenlik Önlemleri
Madde 50- Ýthal edilmekte olan patlayýcý maddelerin, yüklenmesi, boþaltýlmasý, istifi, taþýnmasý ve bunlardan örnek alýnmasý sýrasýnda sinirli, aceleci ve
sert hareketlerden kaçýnýlmasý saðlanýr. Ambalajlarýn düþürülmemesine, çarpýlmamasýna ve bozulmamasýna, istiflerin bu Tüzüðe uygun olmasýna dikkat edilir.
Sandýklarýn açýlmasýnda ve depolamada gerekli güvenlik önlemleri alýnýr.
Muayene ve Kontrol
Madde 51- Ýçiþleri Bakanlýðý, gerekli gördüðü hallerde ve ithalden önce patlayýcý maddelerin sipariþine ve örneklerine uygun olup olmadýðýný muayene ve
kontrola yetkilidir. Muayene ve kontrol, ithalatýn yapýldýðý ülkede, Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðý nca uygun görülecek bir deneme istasyonu veya labaratuvarda
yaptýrýlabileceði gibi ithalde gümrük muayenesi sýrasýnda da yaptýrýlabilir.
Ýthal edilecek patlayýcý maddelerin kullanma kýlavuzlarýnýn, Türkçe olarak
hazýrlattýrýlmasý ve her ambalaja yeter sayýda konulmasý saðlanýr.
Ýthalde Yok Etme
Madde 52- Gümrüklere gelmiþ bulunan patlayýcý maddelerin nitelikleri
yönünden ithal izin belgesine uygun olmadýðý veya ambalajýnýn bozuk olduðu
muayene sýrasýnda anlaþýlýrsa, ithalatçý bunlarý muayene tarihinden itibaren bir
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ay içinde geldiði yere geri göndermek veya yok etmek zorundadýr.

ALTINCI KISIM

Taþýma ve Güvenlik Önlemleri

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Taþýmada Genel Esaslar
Taþýma Ýzin Belgesi
Madde 53- Bu Tüzük kapsamýndaki patlayýcý maddelerin fabrikadan, giriþ
gümrüðünden, satýldýðý yerden veya depolardan baþka bir yere taþýnmasý için
taþýma izin belgesi alýnmasý zorunludur.
Bu belgeler, iþletme, ithal, satýn alma, depolama, kullanma veya satýþ izin
belgesi bulunanlarýn dilekçe ile yapacaklarý baþvuru üzerine, gönderileceði yerin
uzaklýðýna göre belirlenecek süre için geçerli olmak üzere yerel emniyet makamlarý, bulunmadýðý yerlerde ilçe jandarma bölük komutanlýklarýnca verilir.
Ýthal edilecek veya ülkeden transit geçecek patlayýcý maddelere ait taþýma
izin belgesi verilmeden önce Ýçiþleri Bakanlýðý ndan izin alýnýr.
Av tezkeresi sahiplerinin bir kiloya kadar ambalajlý barutlarý, avda kullanýlan
dolu fiþekleri ve her türlü av malzemesi ile 83 üncü maddede belirtilen birinci
gruba dahil satýcýlarýn, ayný belediye sýnýrlarý içerisinde taþýyacaklarý, beþ
kilogramý geçmeyen ambaljlý av barutlarý, her türlü av malzemesi ve beþ bin
adedi geçmeyen ava mahsus dolu fiþekleri taþýma izin belgesine tabi deðildir.
Patlayýcý maddelerin taþýnmasýndan sonra izin belgesinin kýrk sekiz saat
içinde yerel emniyet makamlarýna, bulunmadýðý yerlerde ilçe jandarma bölük
komutanlýklarýna verilmesi zorunludur. Belgeyi alan makam, taþýnmasýna izin
verilen maddelerin yerine tam olarak gelip gelmediðini ve depo edildiði yeri saptayarak bunlarý belgeye yazar ve belgeyi veren yere geri gönderir.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 5- "Taþýma
izin belgesini veren makam durumu Emniyet Genel Müdürlüðü ne bildirir."
Taþýnacak patlayýcý madde miktarý, gideceði yerdeki sürekli, geçici veya
gezici depolarýn izin belgelerinde yazýlý kapasitelerinden, depo edilmeden kullanýlacaksa, bir defada kullanýlacak miktardan çok olamaz.
Maden iþletmesi içindeki depolar arasýnda yapýlacak taþýmalar için, her yýl
onaylanmak, taþýma sýrasýnda görev yapacak sorumlularýn adlarý bildirilmek ve
sadece iþletme sahasýyla sýnýrlý kalmak üzere sürekli taþýma izin belgesi verilir.
Ýnsan tarafýndan taþýnan ve on kilogramý geçmeyen, taþýtla taþýnan ve iki
yüz elli kilogramý geçmeyen ayný iþyeri içindeki patlayýcý madde taþýmalarý,
iþyeri amirinin sorumluluðu altýnda, taþýma izin belgesi aranmadan yapýlýr.
Ýthalde Taþýma Ýzin Belgesi
Madde 54- Ýthal edilen patlayýcý maddelerin taþýma izin belgesi bu mad-
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delerin ambalajlarýnýn Tüzük hükümlerine uygunluðu belirlendikten sonra verilir.
Ýthalatçý, ithal edilecek patlayýcý maddelerin yaklaþýk geliþ tarihini, onbeþ
gün önceden bildirmekle yükümlüdür. Kesin geliþ tarih ve saatinin de demir, kara,
denizyoluyla gelenler için geliþlerinden üç gün, havayoluyla gelenler için geliþlerinden yirmi dört saat önce, geldiði yere göre istasyon, liman ve havalimaný
müdürlükleriyle yerel güvenlik makamlarý ve gümrük idarelerine yazýlý olarak
bildirilmesi gerekir.
Taþýnmasý Yasak Patlayýcý Maddeler
Madde 55- Aþaðýda belirtilen patlayýcý maddelerin taþýnmasý yasaktýr.
A- Emici maddeye emdirilmemiþ nitrogliserin,
B- Nitrogliserini terlemeyle kusan dinamitler,
C- Kapsül takýlmýþ dinamitler,
D- Civa fülminat, kurþun azotür, kurþun tirizinat, kurþun pikrat, tetrasen gibi
kovan ve kapsüllere doldurulmuþ bulunmayan her türlü inisiyal patlayýcý maddelerle karýþýmlarýndan üretilen kaðýt kapsüller, bonbonlar ve benzeri oyuncak
türünden kapsüller dýþýnda kalan patlayýcý maddeler.
Yasak Haller
Madde 56- PTT Ýþletmesi veya posta taþýyan yüklenicilere ait araçlarla koli
halinde veya zarf içinde patlayýcý madde taþýnmasý yasaktýr.
Birlikte Taþýma Yasaðý
Madde 57- Dinamitler, barutlar ve kapsüller ayný taþýtta bir yerde ve bir arada
taþýnamaz.
Bu Tüzük kapsamýndaki patlayýcý maddelerin ayný vagonda veya gemi
ambarýnda yahut motorlu ve motorsuz taþýtlarda yolcu, hayvan veya baþka
eþyayla bir arada taþýnmasý yasaktýr.
Ancak, dolu ve boþ av kovanlarýyla bunlara ait av kapsül ve av fiþekleri,
saniyeli fitillerle amonyum nitrat, bu Tüzük hükümlerine uygun olarak ambalajlanmýþ olmalarý koþuluyla, birlikte veya diðer maddelerle bir arada kara taþýtlarýnda taþýnabilirler. Bu taþýmalarda ayný araçta parlayýcý ve yanýcý maddeler
bulundurulmaz.
Taþýma izin belgesi bu kurallara uygun olarak düzenlenir.
Birlikte Taþýma Koþullarý
Madde 58- Ana depolardan geçici ve gezici depolara ve iþyerlerine yapýlan ve
il sýnýrý dýþýna elli kilometreden çok çýkmayan taþýmalarda, toplam üç yüz
kilogramý geçmemesi ve çeþitli patlayýcý maddelerin ayný bölümlere konulmamasý koþuluyla 57 nci maddenin birinci fýkrasý hükmü uygulanmaz.
Güvenlik Önlemleri
Madde 59- Ambalajlarýn, taþýma sýrasýnda patlayýcý maddelerin ambalaj
içindeki, ambalajlarýn taþýt içindeki dengeleri bozulmayacak biçimde yerleþtirilmelerine özen gösterilir.
Yükleme ve boþaltma, seyir ve durma sýrasýnda, taþýtýn yakýnýnda veya
içinde sigara içilmez ve ateþ yakýlmaz. Ambalajlar, taþýt içinde sýkýþmayacak,
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sarsýlmayacak, çarpýlmayacak ve yuvarlanmayacak biçimde istif edilir ve ýslanmamasý için önlemler alýnýr.
Yükleme ve boþaltma iþlerinde çalýþan iþçilerin, çalýþma sýrasýnda, çivisiz,
iþin ve iþyerinin özelliðine uygun ayakkabý giymeleri zorunludur; çalýþma günlerinde alkollü içki kullanmalarý ve iþ baþýnda sigara içmeleri yasaktýr.
Yükleme ve boþaltma sýrasýnda, darbe, düþürme, sürtme, çarpma gibi tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçýnýlýr.Patlayýcý madde yüklü taþýtlarýn insan ve
hayvan topluluklarýnýn bulunduklarý yerlerde bekletilmesi yasaktýr. Demiryolu
istasyonlarýnda, limanlarda ve hava limanlarýnda patlayýcý maddelerin yükleme
ve boþaltma iþlemleri öncelikle ve bekletilmeden yapýlýr ve yüklenen taþýtlarýn
yükleme ve boþaltma yerlerinden derhal uzaklaþtýrýlmasý saðlanýr.
Patlayýcý maddelerin yükleme, boþaltma ve taþýnmasýnda diðer güvenlik
önlemleri yanýnda, Bakanlar Kurulunun 30/4/1953 günlü ve 4/685 sayýlý kararýyla yürürlüðe konulan Sabotajlara Karþý Korunma ve Sabotajlarý Önleme
Hakkýnda Talimat hükümlerine göre de gerekli önlemler alýnýr.

ÝK ÝNC Ý B ÖLÜM
Karayoluyla Taþýma

Taþýmada istifleme ve araçlarda aranacak teknik özellikler Bak. Kur.
14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 6Madde 60- Patlayýcý maddelerin karayollarýnda taþýnmasýnda ambalajlarýn
darbe ve çarpmalardan korunmasý ve düþürülmemesi için önlemler alýnýr.
Taþýma sýrasýnda taþýtýn hýzý, tehlikeli madde taþýyan araçlar için öngörülen
hýz sýnýrlamalarýný aþmamak üzere, görüþ, yol, hava ve trafik durumuna göre bir
tehlike oluþturmayacak düzeyde tutulur.
Patlayýcý maddeler, hayvan gücüyle çekilen taþýtlarla taþýnmaz.
Ambalajlar, taþýtlara, kapaklarý üst tarafa gelecek biçimde ve birbirlerine
iyice yanaþtýrýlmýþ olarak yerleþtirilir, hareket halinde, patlayýcý madde ambalajlarýnýn saða, sola oynamamalarý, kaymamalarý, sýçramamalarý ve
düþmemeleri için gereken önlemler alýnýr.
Patlayýcý maddeler, taþýtlara taþýtýn yan kenarlarýnýn yüksekliðini aþmayacak biçimde yüklenir. Üstü kapalý taþýtlarýn arkadan kilitlenir kapýlý olmasý,
üstü açýk olan taþýtlarýn branda beziyle iyice örtülmüþ bulunmasý gerekir.
Ýçi saç veya demir malzeme ile kaplý taþýtlarýn tabanlarýna ve yan kenarlarýna tamamen branda bezi döþenmesi zorunludur.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Ek Madde 6- Kapsüle
duyarsýz emülsiyon patlayýcýlar ile anfo ve bunlarýn benzeri patlayýcý maddeler, taþýma izin belgesi alýnmasý suretiyle;
A. Sabit üretim tesisinde üretildikten sonra araç istiap haddini aþmamak koþuluyla kartuþ, püsüs veya özel torba içinde en çok 400 kilograma kadar uygun
ambalajlarda paketlenmiþ biçimde veya özel donanýmlý yol tankerleri ve/veya
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araçlarý ile dökme olarak,
B. Sabit tesislerde üretilen emülsiyon ve/veya anfo ayrý tanklar içinde özel
donanýmlý araçlarla kullaným sahalarý veya iþletmelere taþýnarak araç üzerinde
karýþtýrýldýktan sonra doðrudan deliklere pompalanmak veya dökülmek üzere,
maden sahalarý veya iþletmelere nakledilebilir.
Bu amaçla kullanýlacak özel donanýmlý yol tankerleri veya araçlarýnda
aranacak teknik özellikler ile bu araçlarýn muayene ve denetim esaslarý yönetmelikle belirlenir.
Gece Yükleme ve Boþaltma Yasaðý
Madde 61- Yükleme ve boþaltma gündüzleri yapýlýr. Taþýtlarýn, yüklenecek
veya boþaltýlacak patlayýcý maddelerden en az yirmi metre uzaklýkta bulunmasý,
gerekli güvenlik önlemlerinin alýnmasý ve aydýnlatmanýn elektrikle yapýlmasý
koþuluyla geceleri de yükleme ve boþaltma yapýlabilir. Yükleme, boþaltma ve
taþýma sýrasýnda taþýtýn yanýnda sigara ve benzerlerini içmek, ateþ yakmak ve
kývýlcým çýkaran maddeler kullanmak yasaktýr.
Geceleme Yeri
Madde 62- Taþýtlar olabildiðince yerleþim yerleri dýþýnda ve etrafý en az iki
yüz metreye kadar boþ bulunan arazide geceleyebilirler. Yerleþim yerleriyle konaklama yerleri arasýnda bir tepe veya benzeri bir engel bulunursa, uzaklýk, yüz
metreye kadar indirilebilir. Konaklamalarda her aracýn baþýnda sürekli olarak en
az bir kiþi korumayla görevlendirilir, ayrýca, topluca korumalarý için gerekli
önlemler alýnýr. Ýçiþleri Bakanlýðý gerekli gördüðü zaman ve yerlerde gece patlayýcý madde taþýnmasýný sýnýrlamaya ve yasaklamaya yetkilidir.
Hava karardýktan sonra taþýtlarýn önüne ve yanlarýna görülebilen yükseklikte beyaz arkasýna kedi gözü camý veya kýrmýzý reflektörler konulmasý zorunludur.
Güzergah
Madde 63- Üç yüz kilogramdan çok patlayýcý madde için verilecek taþýma
izin belgelerinde, taþýtýn izleyeceði yol ve konaklama yerleri belirtilir.
Taþýma sýrasýnda zorunlu nedenlerle belgede belirlenen yol ve konaklama
yerleri zabýta tarafýndan deðiþtirilirse, bu husus belgeye yazýlýr ve trafik zabýtasýna haber verilir.
Taþýma sýrasýnda bir tehlike olasýlýðý varsa, zabýta makamlarýnca, istem
üzerine veya resen gerekli güvenlik önlemleri alýnýr.
Konvoy Halinde Taþýma
Madde 64- Konvoy halinde taþýmalarda taþýtlar arasýnda en az seksen metre
uzaklýk bulunmasý zorunludur.
Demiryolu geçitlerinde taþýtlar, bekleyerek yolun açýk ve güvenli olduðunu
gördükten sonra geçerler.
Patlayýcý madde yüklü taþýtlar, olanaklar ölçüsünde insan topluluðu bulunan
yerlerden geçirilmez; baþka yol yoksa, geçiþ için yerel güvenlik makamlarýnca
uygun görülen yerlerde güvenlik önlemleri alýndýktan sonra bu taþýtlarýn
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geçiþine izin verilebilir.
Gerek görülürse þehir içinde patlayýcý madde taþýmalarý için güvenlikli geçiþ
yerleri, yetkili mercilerce belirlenir, taþýmalarýn bu yol üzerinden güvenlikle
yapýlabilmesi için gerekli önlemler alýnýr.
Yangýna Karþý Önlemler
Madde 65- Patlayýcý madde taþýnacak motorlu taþýtlarda kabul edilmiþ standart tiplerden, her an çalýþýr durumda en az iki yangýn söndürme cihazý bulundurulmasý zorunludur.
Taþýtlarda sarsýntý veya baþka nedenlerle alev ve yangýn çýkabilecek bir
arýza meydana gelirse taþýt önce durdurulur, sonra patlayýcý madde ambalajlarý,
olanaklar ölçüsünde güvenli ve gölgeli bir yere indirilir, üzerleri branda beziyle
örtülür ve bir görevli tarafýndan korunmasý saðlanýr.
Taþýtýn arýzasý giderilemezse, ambalajlar, güvenlik önlemleri alýnarak baþka
taþýtlara yüklenir.
Ambalajlarýn Bozulmasý
Madde 66- Yükleme ve taþýma sýrasýnda ambalajlardan patlayýcý madde
dökülürse, taþýt hemen durdurulur ve ambalajlar özenle güvenlikli bir yere
indirilir. Daha sonra taþýt içine ve yola dökülmüþ olan patlayýcý maddeler, maddenin özelliðine göre gereken usullerle temizlenerek yok edilir. Ambalajlar, taþýtlara, ancak, onarýmlarý yapýldýktan sonra yüklenir.
Taþýta Flama ve Levha Asma Zorunluluðu
Madde 67- Patlayýcý madde taþýyacak taþýtlarýn ön ve arkasýna, her iki
taraftan görünecek biçimde, eni ve boyu otuz santimetre olan kýrmýzý renkte flamalar asýlmasý, ön, arka ve yanlarýna da boyu yirmi, çizgi kalýnlýðý iki buçuk
santimetreden az olmayan beyaz renkli harflerle, kýrmýzý zemin üzerine, "PATLAYICI MADDE" sözcükleri yazýlý levhalar konulmasý zorunludur.
Karayoluyla Taþýmada Gözetim
Madde 68- Karayoluyla yapýlacak üç yüz kilogramdan çok patlayýcý madde
taþýmalarýnýn bu konuda gerekli bilgi ve deneyimi olan bir kiþinin gözetiminde
yapýlmasý zorunludur.
Diðer Hükümler
Madde 69- Patlayýcý maddelerin karayoluyla taþýnmasýnda bu Tüzükte
düzenlenmeyen hususlarda, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunuyla bu
Kanunun uygulanmasýna iliþkin yönetmeliklerde yer alan hükümler, eriþme kontrollü karayollarýndaki taþýmalarda ise ilgili mevzuat hükümleri ayrýca uygulanýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Demiryoluyla Taþýma

Gruplandýrma
Madde 70- Demiryoluyla taþýnacak patlayýcý maddeler aþaðýdaki gruplara
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ayrýlýr:
Birinci grup: Dumansýz av barutu, kara av barutu, taþ barutu, dinamitler,
saðýrlaþtýrýlmýþ (plastifiye edilmiþ) olanlar dýþýnda her türlü nitroselulozlar,
piroteknik mamüller.
Ýkinci grup : Dinamit Kapsülleri.
Üçüncü grup: Patlayýcý madde olarak kullanýlan saf ve teknik amonyum nitrat
ile potas güherçilesi.
Dördüncü grup: Ateþleme fitilleri, niþan, tüfek ve tabanca mermileri ve her
türlü av malzemesi.
Taþýma Ýzin Belgesi
Madde 71- Demiryoluyla yapýlacak taþýmalar için verilecek taþýma izin belgesine, taþýnacak patlayýcý maddelerin 70 inci madde gösterilen gruplardan
hangisine girdiði, ambalajlarýnýn bu Tüzük hükümlerine uygun bulunduðu, ayrýca, yazýlýr.
Gruplara Göre Taþýma
Madde 72- Birinci ve ikinci gruba giren patlayýcý maddeler ayrý ayrý
vagonlarla taþýnýrlar ve bu vagonlara baþka patlayýcý maddelerle baþka eþya
konulmaz. Þenlik fiþeklerinden brüt üç yüz kilograma, bunun dýþýnda kalan birinci gruba giren patlayýcý maddelerden yüz kilograma, ikinci gruba giren bütün
patlayýcý maddelerden de kýrk kilograma kadar olan miktarlar ayný vagon içinde
ve bir arada taþýnabilirler.
Üçüncü ve dördüncü gruplara giren patlayýcý maddeler bu Tüzük hükümlerine göre ambalajlanmak ve kolay yanýcý maddelerle bir arada bulunmamak koþuluyla diðer eþyayla birlikte taþýnabilirler.
Vagon Tahsisi Ýçin Baþvuru
Madde 73- Demiryoluyla patlayýcý madde taþýmak isteyenlerin, vagon tahsisi
için, taþýmanýn yapýlacaðý tarihten en az üç gün önce, taþýmanýn yapýlacaðý
günü belirten bir dilekçeyle ve taþýma izin belgesini göstermek suretiyle, yükleme
yapýlacak istasyon veya ambarýn veya iþletilmesi T.C. Devlet Demiryollarý
Ýþletmesi Genel Müdürlüðüne verilmiþ bulunan limanýn yetkili amirine baþvurmalarý gerekir.
Yapýlan baþvuru üzerine, istasyon, liman veya ambarýn yetkili amiri patlayýcý maddeye, en kýsa zamanda ve diðer maddelere göre öncelikle vagon tahsisi için gereken önlemleri alarak yüklemenin yapýlacaðý gün ve saati yirmi dört
saat içerisinde baþvurana bildirir.
Vagonlarýn Durumu
Madde 74- Patlayýcý maddeler, kapalý ve kapýlarý kilitli, zemin ve yan tahtalarý deliksiz ve saðlam, içerisinde uç ve baþlarý çýkmýþ çivi ve cývata bulunmayan vagonlarda taþýnýr. Yüklemeden önce, vagonlarýn zeminleri süpürülür ve
yýkanýr.
Tozlarý dökülebilecek barut gibi patlayýcý maddelerin yükleneceði
vagonlarýn zeminine branda bezi serilir.
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Patlayýcý madde ambalajlarý, vagonlara, demiryoluna paralel olarak, daðýlmayacak ve istiften düþmeyecek biçimde zemine yayýlarak yüklenir.
Yükleme ve Boþaltma
Madde 75- Patlayýcý maddelerin vagonlara yüklenmesi ve boþaltýlmasý, istasyon, liman veya ambarýn yetkili amirinin veya bunlarýn görevlendireceði bir
memurun gözetim ve sorumluluðunda yapýlýr. Vagonlar yüklendikten sonra kilitlenir, mühürlenir ve vagon numaralarý taþýma izin belgesine yazýlýr.
Demiryolu taþýma evrakýna, gönderen ve gönderilenin adý, soyadý ve açýk
adresinin yazýlmasý ve eþyanýn geliþinin gönderilene bildirilmesi için, demiryollarýnda yürürlükteki usule göre gönderen tarafýndan bildirim iþleminin yapýlmasý zorunludur.
Yangýna Karþý Önlemler
Madde 76- Patlayýcý madde yüklenmiþ olan vagonlarýn ön ve arkalarýnda
bulunan en az dörder vagona, ispirto, benzin, eter gibi yanýcý ve parlayýcý veya
kibrit, çakmak gibi ateþ meydana getirebilen veya saman, tahta talaþý ve kuru ot
gibi yangýna neden olabilecek maddeler yüklenemez.
Patlayýcý madde yüklü vagonlara, çivili ayakkabýlarla veya sigara ve benzeri
þeyler içilerek, kibrit, çakmak, çýplak ateþ, kýzgýn cisimlerle patlamaya veya
yangýna neden olabilecek maddelerle girilmesi yasaktýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Deniz, Nehir ve Göllerde Taþýma
Yükleme ve Boþaltma
Madde 77- Patlayýcý maddelerin yükleneceði ve boþaltýlacaðý deniz taþýtlarýnýn çýkýþ ve varýþ limanlarýndaki liman baþkanlýðýnýn ilgili mevzuat
gereðince bu taþýtlarýn demirleyeceði yeri hazýrlamasý, yükleme ve boþaltmada
çalýþtýrýlacak iþçi ve personelin adlarýný yerel güvenlik makamlarýna bildirmesi zorunludur.
Yükleme ve boþaltma sýrasýnda iskeleye, iþle ilgisi olmayanlar giremez.
Çalýþan iþçiler, liman iþletmesi sorumlusunun gözetimi altýnda bulundurulur ve
iskele, güvenlik makamlarýnca korunur.
Boþaltmadan sonra, patlayýcý madde yüklenen vagonlar ve kara taþýtlarý
iskelede býrakýlmaz, bina ve topluluktan uzak bir yere çekilir ve burada korumaya
alýnýr.
Deniz taþýtlarýndaki yükleme ve boþaltma sýrasýnda vinçlerin çalýþtýrýlmasý, geminin ilgili güverte subayý veya güverte lostromosu gözetiminde,
silkeleme, çarpma ve sarsýntý olmayacak biçimde ve gerekli önlemler alýnarak
yapýlýr.
Boþaltmada Gözetim
Madde 78- Gemiden mavnaya veya motora ve motor veya mavnadan iskeleye
patlayýcý madde yüklenmesi ve boþaltýlmasý liman iþletmesi sorumlusunun
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gözetiminde yapýlýr. Ambalajlarýn tabla sapan veya sandýk sapanlara konulmasý
ve indirilmesi sýrasýnda sürtünmemesi, çarpýlmamasý ve ezilmemesi için gereken
önlemler alýnýr.
Yangýna Karþý Önlemler
Madde 79- Patlayýcý madde yükleme boþaltýlmasýnda çalýþtýrýlacak iþçiler
ve personelin üzerinde sigara, kibrit, çakmak gibi maddeler bulundurulmasý
yasaktýr.
Patlayýcý madde yüklenecek motor ve mavnalarýn içi ve üstü süpürülür,
yýkanýr, zemine branda bezi serilir, yüklemeden sonra patlayýcý maddelerin
üzerine ayrýca bir branda bezi örtülür.
Yüklü motor ve mavnalarda ateþ yakýlmaz, elektrik ocaðý kullanýlmaz, sigara
içilmez. Aydýnlatma amacýyla kuru pilli el lambalarý kullanýlabilir.
Motor ve mavnalara asýlacak seyir güvenliðine ait lambalarýn güvenlikli ve
saðlam olmasý gerekir.
Diðer Hükümler
Madde 80- Patlayýcý maddelerin, suda çalýþan taþýtlarla taþýnmasýnda bu
Tüzükte yer almayan hususlarda Bakanlar Kurulunun 6/4/1952 günlü ve 3/14831
sayýlý kararýyla yürürlüðe konulan Tehlikeli Eþyanýn Ticaret Gemileri Ýle
Taþýnmasýna Dair Tüzükte yer alan hükümler uygulanýr.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Havayoluyla Taþýma

Taþýma Ýzin Belgesi
Madde 81- Havayoluyla patlayýcý madde taþýnabilmesi için, patlayýcý maddelerin cins ve miktarlarý, nereden yükleneceði veya ithal edileceði, yüklenecek
uçaðýn adý ve tipi, uçaðýn hareket edeceði havaalaný ile kalkýþ günü, saati ve
ineceði havaalaný bildirilmek suretiyle Ýçiþleri Bakanlýðý ndan havayoluyla
taþýma izin belgesi alýnýr.
Hava limaný baþ müdürlüðü veya hava meydaný müdürlüðü, gümrük idaresi
ve güvenlik makamlarýnca birlikte, uçaðýn kalkýþ ve varýþ saatlerine göre
havaalanýnda gerekli önlemler alýnarak, alanýn patlayýcý maddeler yükleme ve
boþaltýlmasýna ayrýlacak bölümü hazýrlar. Patlayýcý maddelerin uçaða yükleme
veya uçaktan boþaltma iþi ile diðer yükleme ve boþaltma iþi mal sahibince
saðlanacak personel tarafýndan en kýsa zamanda yapýlarak, havayoluyla taþýma
izin belgesiyle birlikte gideceði yere gönderilir.
Yükleme ve boþaltma anlarý dýþýnda bu gibi patlayýcý maddeler, alanda
depolanmaz, kýsa bir süre için de olsa bekletilemez.

YEDÝNCÝ KISIM

Depolama ve Güvenlik Önlemleri
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Depolamada Genel Esaslar
Depolama Ýzin Belgesi
Madde 82- Bu Tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddeleri kullanmak veya
satmak üzere depolayacak olanlarýn Ýçiþleri Bakanlýðý ndan patlayýcý madde
depolama izin belgesi almalarý zorunludur.
Avcýlar, av malzemesi bakýmýndan bu kayda tabi deðildirler.
Satýcý, Depolayýcý ve Tüketicilerin Gruplandýrýlmasý
Madde 83 - Ýzin belgelerinde belirtilen en yüksek miktarlara göre patlayýcý
maddeleri kullanacak ve satacak olanlar üç gruba ayrýlmýþtýr:
Birinci grup: Perakende satýcýlar, kuyucular ve az miktarda patlayýcý madde
kullananlar. Bunlar depo kurmak zorunda deðildirler.
Ýkinci grup: iki tondan az patlayýcý madde depolayacak olan satýcýlar, taþ
ocaklarý, çimento fabrikalarý, küçük maden ocaklarý iþleticileri, kanal açma, tarýma elveriþli saha hazýrlama iþlerini yüklenenler gibi tüketiciler.
Üçüncü grup: iki ton ve daha çok patlayýcý madde depolayacak olan satýcý ve
tüketicilerle, maden iþletmeleri ve stok amacýyla kurulmuþ büyük daðýtým
merkezleridir.
Depolarda Çalýþtýrýlacak Kiþiler
Madde 84 - patlayýcý madde depolarýnda, yerel güvenlik makamlarýnca bu
iþlerde çalýþtýrýlmalarýnda sakýnca görülmeyen kiþiler çalýþtýrýlýr.
Depolarýn Korunmasý
Madde 85 - Patlayýcý madde depolarýnda, sürekli olarak, durumlarý silah
taþýma belgesi verilmesine uygun, yeterli sayýda bekçi bulundurulmasý zorunludur. Bekçilere kontrol saati verilir. Ýdarece gerekli görülen durumlarda eðitilmiþ
köpek de bulundurulur.
Levhalar
Madde 86 - Depo sýnýrlarý üzerine, "TEHLÝKELÝ BÖLGEDÝR,
GÝRÝLMEZ" levhalarýnýn konulmasý zorunludur. Depo içinde uygun yerlere
çalýþma ve güvenlik yönergeleri asýlýr. Stok istifleri sýra baþlarýna, patlayýcý
maddenin, adý, cinsi ve miktarlarýyla üretim ve depoya giriþ tarihlerini gösteren
levhalar konur.
Depolarýn dýþ duvarlarýna Ek : 2' deki örneðe uygun levhalar konur.
Ýstifleme ve Depolardan Daðýtým
Madde 87 - Patlayýcý madde ambalajlarý, depolarda doðrudan doðruya zemine oturtulmaz, hava akýmýna engel olmayacak biçimde, zeminle arasýnda on santimetre kadar boþluk kalmak üzere saðlam kalaslar veya bunlardan yapýlmýþ
ýzgaralar üzerine üretim tarihlerine göre sýraya konularak istif edilir. Bu istiflemede, gerek geçiþ yerlerinde ve gerekse istif baþlarýnda, ambalajlarýn etiket ve
yazýlarýnýn görülebilir ve okunabilir biçimde olmasý, ambalajlarýn duvara gelen
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taraflarýnda duvarla aralarýnda boþluk býrakýlmasý ve istif yüksekliðinin mir
metre altmýþ santimetreyi geçmemesi gerekir.
Ýstifler gruplar halinde ve aralarýnda geçiþ boþluklarý bulundurulmak
suretiyle yapýlýr.
Patlayýcý maddeler, depolardan, üretim tarihi sýrasýna uyularak daðýtýlýr.
Ýstiflemede depo görevlisinin sorumluluðu altýnda, depo hizmetlerini bilen
kiþiler çalýþtýrýlýr.
Birlikte Depolama Koþullarý
Madde 88- Dinamitler, nitrogliserin, nitroselüloz, barutlar, kapsüller, av fiþekleri ve piroteknik mamuller kesinlikle bir arada veya baþka maddelerle birlikte
depolamaz. Bu patlayýcý maddelerden her biri ayrý depolara veya deponun ayrý
bölümlerine konulur.
Ancak, amonyum nitrat ile dinamit, kapsül ile fitil ayný bölümde ayrý yerlere
konabilir.
Patlayýcý madde deposu bölümlerinin artýrýlmasý halinde Ek:3/D sayýlý
þemadaki esaslar dikkate alýnarak, Ek:3 sayýlý tip projeler uygulanýr.
Dinamit ve Kapsüllerin Depolanmasý
Madde 89- Kartuþ halindeki dinamitler, depolarda, sürekli olarak ambalajlarýnda bulundurulur.
Sürekli ve geçici depolarda dinamit ve kapsüllerin ayný depoda birlikte bulundurulmasý halinde, dinamit ve kapsüllerin bulunduðu bölümlerin kapýlarýnýn
ayrý olmasý ve bölümlerin bitiþik duvarlarý arasýnda sekiz ton kapasiteye kadar
depolar için en az oyuz santimetre, sekiz tondan on iki ton kapasiteye kadar depolar için en az kýrk santimetre, on iki ton kapasiteden yukarý depolar içinse en az
elli santimetre boþluk bulunmasý ve ara duvar kalýnlýklarýnýn en az on dokuz
santimetre olmasý zorunludur.
Depolarda Onarým
Madde 90- Depolarda deðiþiklik ve onarým yapmak gerektiðinde, patlayýcý
maddeler, depolardan uzaklaþtýrýlýr, kalaslar üzerine düzenli biçimde yerleþtirilir, üzerleri su sýzdýrmayan, güneþ ýþýðýný geçirmeyen branda bezleriyle örtülür
ve bir görevlinin gözetiminde korumaya alýnýr. Bu iþlerin hava kararmadan bitirilip patlayýcý maddelerin depoya konulmasý, bu mümkün olmayacaksa patlayýcý
maddelerin baþka bir depoya taþýnmasý zorunludur.

ÝK ÝNC Ý B ÖLÜM

Depo Kurmak Zorunda Olmayan Satýcý ve Kullanýcýlarýn
Uyacaklarý Kurallar
Tüketicilerin Yükümlülükleri
Madde 91- Birinci gruba dahil tüketiciler, ihtiyaçlarý olan patlayýcý maddeleri, meskün binalara en az on beþ metre uzaktaki bir yerde, gece ve gündüz
kendi gözetim ve sorumluluklarý altýnda kilitli, etiketli ve saðlam bir sandýk
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içinde bulundurabilirler.
Tüketiciler Ýçin Miktar Sýnýrlamasý
Madde 92- Kuyucular ve benzeri ihtiyaç sahipleri, patlayýcý madde olarak en
çok iki buçuk kilogram dinamit, on kilogram taþ barutu ve yüz dinamit kapsülü
bulundurabilirler. Ancak, bunlarýn birden çoðunu bulundurmak durumunda olanlar, bu patlayýcý maddeleri ayrý ayrý sandýklarda saklamak zorundadýrlar.
Saniyeli fitiller miktar sýnýrlamasýna tabi deðildir.
Perakende Satýcýlar ve Yükümlülükleri
Madde 93- Birinci gruptaki perakende satýcýlar, sadece av barutu, her türlü av
kapsülü, boþ kovan ve dolu fiþek gibi av malzemesiyle oyun ve eðlence aracý olan
patlayýcý maddeleri satmaya yetkilidirler.
Bunlar, dükkanlarýnda bulundurabilecekleri çeþitli patlayýcý maddeleri, içleri
uygun bir malzemeyle ateþe dayanýklý hale getirilmiþ, üzerinde etiketi bulunan,
çelikten yapýlmýþ, özel kasa, sandýk ya da dolaplar içinde saklamak ve yangýn
çýkmasý halinde, bu patlayýcý maddeleri derhal uzak ve güvenli bir yere taþýmak
zorundadýrlar.
Birden çok türde patlayýcý madde, ayný sandýk içinde, ancak, türlerine göre
ayrý ayrý bölümlere yerleþtirilerek bulundurulabilir.
Perakende Satýcýlar Ýçin Miktar Sýnýrlamasý
Madde 94- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik
Madde 7- Perakende satýcýlar, dükkanlarýnda en çok 10 kilogram dumansýz av
barutu, on kilogram kara barutu ve taþ barutu ile kara av barutuyla doldurulmuþ
yirmi bin, dumansýz av barutu ile doldurulmuþ altmýþ bin av fiþeði bulundurabilirler. Ayrýca birinci gruba giren perakende satýcýlar, sahip olduklarý kiraladýklarý veya noterden onaylý muvafakat belgesi aldýklarý deponun kapasitesi
miktarýnca av fiþeði satýn alabilirler.
Her türlü av kapsülleri, boþ kovanlar, oyun ve eðlence aracý olan patlayýcý
maddeler, bu sýnýrlamaya tabi deðildir.
Barut Satýþý
Madde 95- Av malzemesi dükkanlarýnda açýk ve daðýlmýþ halde barut bulundurulamaz. Satýþýn açýlmamýþ ambalajlar halinde yapýlmasý zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Depo Kurmak Zorunda Olan Satýcý ve Tüketicilerin Uymak
Zorunda Olduklarý Kurallar
Depo Kurma Zorunluluðu ve Ýzin Belgesi
Madde 96- Ýkinci ve üçüncü gruba dahil satýcý ve tüketiciler depo kurmak
zorundadýrlar. Satýcýlar dýþýnda bu gruplara dahil olanlar, iþin geçici olmasý
halinde, izin belgeli bir depo sahibinden depo kiralayabilirler. Kira sözleþmeleri,
kamu kuruluþlarý arasýnda yapýlanlar dýþýnda noter önünde yapýlýr.
Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12476 say. Kar. Deðiþik Madde 6- Ýkinci
gruba giren satýcý ve tüketiciler valiliklere; üçüncü gruba dahil satýcý ve tüketi-
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cilerle maden iþletmesi veya stok amacý ile kurulmuþ olan büyük daðýtým merkezi
sahipleri ise, valilikler kanalýyla Ýçiþleri Bakanlýðý na; bu Tüzüðün 5 inci maddesinin A, B, C, D, E, F, G, L, M, ve O bentlerinde belirtilen ve depo yapým iþine
göre hazýrlanan belgelerin eklendiði dilekçe ile baþvurarak patlayýcý madde depo
yapýmý için izin belgesi almak zorundadýrlar.
Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12476 say. Kar. Ek Depo inþaatýnýn bitiminden sonra, deponun plan ve projelerine ve Tüzüðün ilgili hükümlerine ve bu
konu ile ilgili diðer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapýldýðý anlaþýlan depolar için depo yapýmý izni veren mercilerce patlayýcý madde depolama izin belgesi verilir.
Gezici depo yapýmý izin belgesi baþvurularýna, Ek-4'deki örneklere uygun
projelerin eklenerek Ýçiþleri Bakanlýðý na gönderilmesi yeterlidir. Gezici depo
yapým ve depolama izni Ýçiþleri Bakanlýðý nca verilir.
Mevcut depolarýn kapasite arttýrýlmasý, geniþletilmesi ve yeni depolar eklenmesi hallerinde de yukarýdaki hükümler uygulanýr.
Depo cinsi ve öteki hususlar izin belgesinde belirtilir.
Valiliklerce izin belgesi verilenlerin kimlikleri ve izin belgesinin tarih ve
sayýsý Ýçiþleri Bakanlýðý na bildirilir.
Yeraltýnda ve ocak içinde yapýlacak depolar için, Maden ve Taþ Ocaklarý
Ýþletmelerinde ve Tünel Yapýmýnda Alýnacak Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
Önlemlerine Ýliþkin Tüzüðün 18 inci maddesi hükmü uygulanýr.
Dükkanlarda Satýþ
Madde 97- Ýkinci ve üçüncü gruba giren satýcýlarýn dükkanlarýnda 94 üncü
maddede belirtilen miktarlardan çok patlayýcý madde bulundurulamaz. Av kapsülleri, boþ kovan ve oyun ve eðlence aracý olan patlayýcý maddeler bu sýnýrlamaya tabi deðildir.
94üncü maddede sayýlanlar dýþýnda kalan, dinamit ve dinamit kapsülleri gibi
diðer bütün patlayýcý maddelerin alýcýya teslimi depolardan yapýlýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Patlayýcý Madde Depolarýnýn Teknik Özellikleri
Depolarýn Türleri ve Projeleri
Madde 98- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik
Madde 8- Patlayýcý madde depolarý sürekli geçici ve gezici olmak üzere üç
gruba ayrýlýr.
Sürekli patlayýcý madde depolarý ise yerüstü ve yer altý depolarý olmak üzere
iki gruba ayrýlýr.
Sürekli yerüstü depolarý ve geçici depolarýn projelerinin Ek-3, gezici depo-
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larýn projelerinin Ek-4 sürekli yer altý depolarýnýn projelerinin ise Ek-6'daki
örneklere ve ilgilerine göre 99 uncu maddede belirtilen yapým özelliklerine uygun
olmalarý gerekir.
Sürekli Depolar
Madde 99- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik
Madde 9- Sürekli depolar en az iki ton kapasitede yapýlabilir.
A. Yerüstü depolarý:
1. Hafif yapýlý depolar; yan duvarlarý en az 225 milimetre kalýnlýðýnda normal dolgu tuðla veya en az 275 milimetre kalýnlýðýnda delikli tuðladan inþa
edilir.
2. Ýglo tipi (üstü toprakla örtülü) depolar; üzeri 60 santimetre toprakla örtülü,
yan ve arka tarafý en az 26 en fazla 33 derece eðimli, yan duvarlarý en az 30
tavaný ise en az 15 santimetre betonarme, kapýlarý en az 7 bar basýnca dayanýklý malzemeden inþa edilir. Bu depolarýn kapýsý, varsa komþu deponun kapýsýna
bakmayacak yönde yapýlýr.
3. Kalýn duvarlý ve saðlam yapýlý depolar; duvarlarý en az 680 milimetre
kalýnlýkta tuðla veya en az 450 milimetre kalýnlýkta betonarme veya eþdeðer
dayanýklý malzemeden, tavaný en az 15 santimetre betonarme veya eþdeðer
malzemeden inþa edilir.
Yerüstü depolarý, Ek-1'de belirtilen güvenlik uzaklýklarýna uygun, tek katlý ve
patlama olduðunda uzaklara tehlikeli parçalar saçmayacak malzemeyle geniþ
saçaklý olarak yapýlýr, çatýlarý da hafif ve yanmaz malzemeyle örtülür.
Bu depolarýn zemini çivi, vida, herhangi bir yarýk ve çatlak bulunmayan,
düzgün sýzdýrmaz, herhangi bir cismin çarpmasýyla kývýlcým çýkarmaz ve kolay
temizlenir biçimde çimento þap veya mozaikle kaplanýr. Duvarlarý nem geçirmez
bir harçla çatlaksýz ve düz olarak sývanýr, havalandýrma delikleri konur, açýk
renkte badana ile boyanýr. Pencereleri çatýya yakýn yükseklikte ve güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan depo içine girmesini önleyecek biçimde demir parmaklýklý
olarak yapýlýr. Ayrýca, pencerelerine saðlam pirinç veya galvaniz tel kafes konur,
dýþ kýsýmlarýna ise dýþarýya açýlýr ve içeriden mandallanabilir saðlam tahta
kapaklar yapýlýr. Dýþ kapýlarý saðlam saç malzemeden yapýlýr, gizli kilit takýlýr
ve kanatlarý dýþarýya açýlýr. Ýç kapýlarý ahþap olarak yapýlýr. Yaðmur oluklarý
sýk sýk kontrol edilerek çalýþýr durumda bulundurulmalarý saðlanýr. Su baskýnýna karþý binanýn etrafýna kanallar açýlýr.
B. Yer altý depolarý:
Yer altý (galeri tipi) depolarý, maden iþletmelerinde yer altýnda ve ocak
içinde yapýlabileceði gibi, bir yamaçta açýlacak galeriyle girilmek suretiyle de
yapýlabilir.
Ek-6 daki esaslara uygun olarak yapýlan yer altý depolarýnýn çýkýþ aðzýna
gerektiðinde Ek-5'e göre sütre yapýlýr. Su girmemesi ve nem oluþmamasý için
gerekli önlemler alýnýr. Depo içi sýcaklýðýnýn 25 dereceyi geçmesini önleyecek
havalandýrma düzeni yapýlýr ve patlama etkisini azaltmak amacýyla uygun yer-
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lere oyuk ve boþluklar açýlýr."
Geçici Depolar
Madde 100- Geçici depolar, üç yýla kadar süren geçici iþler için yapýlabilir.Bu
süre içinde iþin tamamlanmamasý halinde geçici depolama izin belgesinin süresi
bir yýl uzatýlabilir. Geçici depolarda dayanýklý ve yanmaz tipte prefabrik yapý
elemanlarý kullanýlabilir. Ancak, prefabrik yapý elemanlarýyla yapýlan depolarda, iþçilerin geliþ ve gidiþlerinde güvenliði saðlamak amacýyla depo yakýnýnda
koruyucu sütreler yapýlmasý zorunludur. Bu gibi depolarýn kapý ve yan duvarlarý
birbirine geçme veya bindirmeli olarak saðlam yapýlýr ve çatýlar izin merciince
uygun görülen hafif ve yanmaz malzemeyle örtülür. Döþemeler yerüstü sürekli
depolarda olduðu gibi yapýlýr.
Geçici depolarýn projeleri sürekli depolarýn projeleri gibi olur.
Bu depolarda en çok altý tona kadar patlayýcý madde depolanabilir.
Gezici Depolar
Madde 101- Gezici depolarda, en çok iki ton patlayýcý madde bulundurulabilir. Ancak,sismik araþtýrmalarda kullanýlmak üzere, yalnýz sismik dinamit için,
ihtiyacýn Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðünce belgelenmiþ olmasý koþuluyla en
çok on tonluk gezici depoya izin verilebilir.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 10Güvenlik uzaklýklarýna uygun olarak yerleþtirilen gezici depodan 20 metre uzaklýða, geçiþi engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi zorunludur. Ancak, sismik
petrol aramalarýnda kullanýlacak gezici depolarda, arama süresince Ek-1
çizelgede belirtilen güvenlik uzaklýklarýna uyulmasý ve diðer çevre güvenlik
önlemlerinin alýnmasý kaydýyla dikenli tel çekme koþulu aranmaz.
Gezici depolar patlayýcý madde taþýnmasýnda kullanýlamaz.
Depolarda Ortak Teknik Özellikler
Madde 102- Sürekli, geçici ve gezici depolarda aþaðýdaki teknik özellikler
bulunur:
A- Bina içinde zeminden çatýya kadar yapýlan bacalar ve bunlara açýlan havalandýrma delikleriyle depolarýn havalandýrýlmalarý saðlanýr. Baca delikleri, kuþ,
fare gibi hayvanlarýn ve böceklerin girmesine engel olabilecek bakýr veya pirinç
tel kafeslerle örtülür.
B- Depolar mevzuatýn öngördüðü paratoner sistemiyle donatýlýr. Paratonerler
veya çubuklarla yer arasýnda tam bir iletkenliðin bulunup bulunmadýðýnýn ve
iletkenlerin depo duvarlarýndan ve çatýsýndan izole edilmiþ olup olmadýðýnýn
araþtýrýlmasý ve arýzalarýnýn giderilmesi için her yýl yaðmur ve dolu mevsiminden önce kontrol ettirilir.
C- Depo kapýlarýna ve giriþte duvarlarýn yanýna, statik elektriðe karþý
topraklanmýþ pirinç, bakýr veya alüminyum levhalar konur.
D- Aydýnlatma tesisatý, yalýtýlmýþ tipteki armatürlerle ve bu konudaki
mevzuata uygun olarak yapýlýr.
E- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 11-
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Patlayýcý madde depolarýnýn çevresinde, Ek-5'e uygun olarak yapýlacak sütrenin
tabaný, depo binasýna bir buçuk metre uzaklýktan baþlar. Sütreler, depo
çatýsýnýn en üst noktasýndan en az bir metre yükseklikte ve sütrenin üstü de en az
bir metre geniþlikte yapýlýr. Sütre, depo binasýný tamamen çevreliyorsa geçiþ için
uygun giriþ yerleri ve tüneller açýlýr. Sütrenin üzeri çimlendirilir veya bodur
aðaçlarla aðaçlandýrýlýr.
Engebeli arazide kurulmuþ ve etrafýnda sütre görevini yapacak yüksek tümsekler bulunan depolarda sütrenin, varsa tehlike gösteren yönde yapýlmasý yeterlidir.
F- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 11"Gezici depolar hariç olmak üzere, stoklama kapasitesi beþ bin kilograma kadar
olan depolardan en az otuz metre, daha fazla patlayýcý madde stoklanacak depolarda ise en az altmýþ metre uzaklýða bir metre yüksekliðinde taþ veya beton
duvar yapýlarak üzerine geçiþleri engelleyecek þekilde bir metre yüksekliðinde
dikenli tel çekilir. "
G- Patlayýcý madde depolarýnýn yapýmýnda Ek : 1 sayýlý çizelgede gösterilen en az güvenlik uzaklýklarýna uyulmasý zorunludur.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Depolamayla Ýlgili Güvenlik Önlemleri
Sorumluluk
Madde 103- Bütün depo hizmetleri depo görevlisinin sorumluluðu altýnda
yürütülür.
Güvenlik Makamlarýna Bildirme
Madde 104- Patlayýcý madde depolarý sýnýrlarýndan izinsiz içeriye girenler,
depo bekçileri tarafýndan en kýsa zamanda güvenlik makamlarýna bildirilir.
Yangýna Karþý Önlemler
Madde 105- Depo yakýnýnda kuru ot, saman, kaðýt, benzin, gaz, ispirto,
mazot gibi kendi kendine veya herhangi bir etkiyle kolayca tutuþabilecek maddelerin bulundurulmasý yasaktýr. Depo binalarýnýn çevresi elli metre kadar kuru
otlardan temizlenir.
Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 8- Patlayýcý
madde depolarýnda 25 inci maddede öngörülen önlemler alýnýr. Ayrýca, yangýnlarýn önlenmesi amacýyla güvenlik uzaklýklarý içinde kalacak þekilde düzenlenen
mekanik veya otomatik çalýþan alarm cihazlarý bulundurulur.
Depo ile ilgili personel, depo dýþýnda yangýn söndürme eðitimi yaptýrýlarak
yetiþtirilir.
Depolarýn bulunduðu sahanýn ana kapýsýndan içeri gireceklerin üzerinde
bulunan kibrit, çakmak gibi ateþ meydana getirici maddelerle sigara, pipo ve bütün
madeni eþya görevliler tarafýndan alýkonulur. Patlayýcý madde depolarýna bu tür
yanýcý ve ateþleyici maddelerle girilemez.
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Miktar Sýnýrlamasý
Madde 106- Depolarda, izin belgesinde yazýlý olandan çok patlayýcý madde
bulundurulamaz.
Gece Çalýþma Yasaðý
Madde 107- Depolara patlayýcý madde konulmasý veya alýnmasý gündüzleri
yapýlýr.
Zorunlu hallerde, sabit elektrik tesisatý, pilli el lambalarý veya akümülatörlü
lambalar kullanýlmasý koþuluyla gece çalýþmasý yapýlabilir. Açýk alevle aydýnlatma yapýlmasý yasaktýr.
Depo Görevlileri
Madde 108- Depo içi sürekli hizmetler, patlayýcý maddeler konusunda eðitilmiþ ve yeterli deneyimi olan görevliler tarafýndan yürütülür.
Depo personeli olmayan iþçi ve taþýyýcýlar, patlayýcý madde ambalajlarýný
sadece depo kapýsýna kadar getirebilir ve depolardan çýkarýlacak olanlarý da yine
depo kapýsýndan alabilirler.
Depo Temizliði
Madde 109- Depolarýn içinin temiz bulundurulmasýna özen gösterilir.
Sandýk, varil, kutu gibi boþ ambalajlar ve alet, edavat ve benzeri diðer
yabancý maddelerin depoda bulundurulmasý yasaktýr.
Statik Elektrik Ýçin Önlemler
Madde 110- Depoya çivili ayakkabýlarla girilmez ve içerde çivisiz özel
ayakkabý giyilir. Ayrýca depo görevlileri naylon, orlon, perlon gibi statik elektrik
oluþturabilen giysileri kullanamazlar.
Depo Ýçinde Yapýlamayacak Ýþler
Madde 111- Galeri tipi gömme depo hücresi ile diðer depolarýn içinde, ambalajlarýn onarýmý, çivilenmesi, açýlmasý ve patlayýcý maddelerin ambalajlarýndan
çýkarýlarak aktarýlmasý gibi iþlere kesinlikle izin verilmez. Bu iþler ancak depo
dýþýnda, gereken güvenlik önlemleri alýnmýþ özel bir yerde yapýlýr.
Ambalajlarýn Açýlmasý ve Düzeni
Madde 112- Ýçinde patlayýcý madde bulunan ambalajlarý açmada, bakýr, pirinç ve alüminyum gibi yumuþak malzemeden yapýlmýþ aletler kullanýlýr.
Depolardaki patlayýcý madde ambalajlarý, yere atýlmaz, sürüklenerek çekilmez, etrafa çarptýrýlmaz ve bunlarýn düþürülmemelerine dikkat edilir.

SEKÝZÝNCÝ KISIM

Satýþ ve Satýn Alma Ýþlemleri

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Satýþ Ýþlemleri
Satýþ Ýzin Belgesi
Madde 113- Bu Tüzük hükümlerine tabi patlayýcý maddeleri toptan ve perak-
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ende olarak satmak isteyenler bir dilekçeyle baþvurarak satýþ izin belgesi almak
zorundadýrlar.
Baþvuru dilekçesine;
A-Tüzük hükümlerine uygun patlayýcý madde deposunun bulunduðu veya birinci grupta yer alan perakende satýcýlarýn dükkanlarýnda 93 üncü maddeye uygun
düzenlemenin yapýldýðýna,
B-Satýlacak patlayýcý maddelerin cinsine,
C-On sekiz yaþýn tamamlanmýþ bulunduðuna iliþkin belgeler eklenir.
Birinci gruba dahil olanlarýn satýþ izin belgesi valiliklerce, ikinci ve üçüncü
gruba dahil olanlarýn satýþ izin belgesi Ýçiþleri Bakanlýðý nca verilir.
Satýþ izin belgeleri, 1-3 yýl süreli olarak verilir. Ayný sürelerle yenilenebilir.
Valiliklerce satýþ izin belgesi verilenlerin kimlikleri ve izin belgelerinin tarih,
sayý ve süreleri Ýçiþleri Bakanlýðý na bildirilir.
Soruþturma
Madde 114- Satýþ izin belgesi verilebilmesi için, yapýlacak soruþturma
sonunda, ilgilinin, durumunun güvenlik yönünden uygun olduðunun belirlenmesi
gerekir.
Kayýt Ýþlemleri
Madde 115- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik
Madde 12- Satýcýlar aldýklarý, sattýklarý ve halen depolarýnda bulundurduklarý
patlayýcý madde miktarlarýný, nereden ve kimden aldýklarýný, ambalaj seri
numaralarýný, noterlikçe onaylanmýþ deftere günü gününe yazmak ve kimlere ne
miktarda satýþ yaptýklarýný da belirterek ay sonunu izleyen yedi gün içinde yerel
güvenlik makamlarýna bildirmekle yükümlüdürler. Üretici ve ithalatçýlar da ürettikleri ve ithal ettikleri patlayýcý maddelerin satýþ ve devir iþlemlerinde kimlere
ne miktarda satýþ ve devir yaptýklarýný, ambalaj seri numaralarýný da belirterek
noterlikçe onaylanmýþ deftere yazmak zorundadýrlar.
Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Deðiþik Madde 9- Ýkinci
ve üçüncü gruplara dahil satýcýlarýn bildirimlerinde yer alan bilgiler üç aylýk
dönemler için ocak, nisan, temmuz ve ekim ayý baþlarýnda valiliklerce Ýçiþleri
Bakanlýðý ve Milli Savunma Bakanlýðý na bildirilir.
Satýcýlar, alýcýlarýn satýn alma ve kullanma izin belgelerine, kendilerine sattýklarý patlayýcý maddelerin cins ve miktarýyla satýþ tarihini yazýp onaylamak
zorundadýrlar.
Sýnýrlama
Madde 116- Þenlik ve iþaret fiþekleriyle oyun ve eðlence aracý olan patlayýcý
maddelerin brüt beþ kilograma kadar olan miktarlardaki satýþlarý serbesttir.
Ancak þenlik ve iþaret fiþekleri on sekiz yaþýndan küçüklere satýlamaz.
Atýþ Sorumluluðu
Madde 117- Oyun ve eðlence aracý olan patlayýcý maddeler dýþýnda þenlik
ve iþaret fiþeklerinin kullanýlmasý, bu iþi bilen bir sorumlu gösterilerek yerel
mülkiye amirinden izin alýnmasýna baðlýdýr.
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ÝK ÝNC Ý B ÖLÜM

Satýn Alma Ýþlemleri ve Kullanma
Satýn Alma ve Kullanma Ýzin Belgesi
Madde 118- Patlayýcý madde satýn almak ve kullanmak isteyen kiþi ve kuruluþlar ikametgahlarýný, iþlerini veya sanatlarýný, patlayýcý maddeyi hangi iþte ve
nerede kullanacaklarýný bildiren ve aþaðýdaki belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle
valiliðe baþvurarak Ýçiþleri Bakanlýðý ndan satýn alma ve kullanma izin belgesi
almak zorundadýrlar:
A- Patlayýcý maddenin alcýsýna veya cins ve miktarýna göre, depoda saklanmasý gerekiyorsa deponun izin belgesi, kiralanmýþsa kira sözleþmesi,
B- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 13Kullanýlacak patlayýcý maddenin cins ve miktarýný belirten patlayýcý madde
ihtiyaç raporu (Bu rapor, kendi ihtiyaçlarýný tespit edebilme olanaðý bulunan
kamu kuruluþlarý için kendilerince, bu olanaða sahip olmayan kamu kuruluþlarý
ile özel kuruluþ veya kiþiler için il valiliðince verilir.)
C- Kamu ve özel kuruluþlardan ihaleyle alýnan iþlerde, bu hususu belgeleyen
yazý,
D- Maden ve taþ ocaðý iþletme ruhsatý, maden ve taþ ocaðý baþkasýndan
kiralanýyorsa noterlikçe onaylý kira sözleþmesi, bir kamu kuruluþuna ait ocaðýn
kiralanmasý söz konusuysa, bu kamu kuruluþu tarafýndan verilen maden veya taþ
ocaðýnýn kullanabileceðine iliþkin yazý,
E- Patlayýcý maddeleri kullanacak kiþinin bu Tüzük hükümlerine göre verilmiþ ateþleyici yeterlik belgesi,
F- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 13Patlayýcý madde iþiyle uðraþacak gerçek ve tüzelkiþilerin temsile yetkilileri ile
ateþleyicilerinin sorumluluðu üstlendiklerine dair noterce düzenlenecek taahhütnameleri,
G- Varsa, daha önce alýnmýþ ve kullanýlmýþ satýn alma ve kullanma izin belgesi.
H- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Ek Madde 13- Genel
ve katma bütçeli idareler hariç olmak üzere patlayýcý madde iþiyle uðraþacak
gerçek ve tüzelkiþilerin bu faaliyetlerinden dolayý üçüncü kiþilere verecekleri
zararlarýn tazmini için düzenlenecek Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk
Sigortasý poliçesinin aslý veya noterce onaylanmýþ sureti.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 13Valilik, baþvuru ve eki belgeleri görüþüyle birlikte Ýçiþleri Bakanlýðý na gönderir. Bakanlýkça uygun görülenlere 1-3 yýl süreli olarak satýn alma ve kullanma
izin belgesi verilir.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 13- Kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn patlayýcý madde satýn alma ve kullanma izin belgesi
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almalarýnda (C) bendi uygulanmaz. Ayrýca (F) bendinde öngörülen belgelerin
kurum yetkilisi tarafýndan onaylanmasý yeterlidir.
Geçici Ýþlerde Satýn Alma ve Kullanma
Madde 119- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik
Madde 14- Valilikçe, geçici bir iþ için patlayýcý madde satýn almak ve kullanmak isteyenlere, ihtiyaç miktarýnýn yerinde yapýlacak inceleme ile saptanmasý ve
durumlarýnýn güvenlik yönünden uygun olduðunun belirlenmesi koþuluyla yalnýz
bu iþ için her defasýnda beþ kilogramý, toplam olarak elli kilogramý geçmemek
üzere satýn alma ve kullanma izin belgesi verilir.
Bilimsel ve týbbi amaçlar için kullanýlacak, yarýmþar kilograma kadar
muhafazalý þiþeler içinde ambalajlanmýþ ve özel dolap veya sandýklarda saklanmak koþuluyla iki buçuk kilograma kadar olan patlayýcý maddelerin satýn alýnmasý, saklanmasý ve kullanýlmasý yerel mülkiye amirlerinin iznine baðlýdýr. Bu
izin her yýl yenilenir.
Ancak, iþi gereði kullanmak üzere, uzman doktorlar, eczaneler ve kimya
labaratuvarlarý, labaratuvarlarý olmak koþuluyla üniversiteler, yüksek okullar,
enstitüler ve diðer okullarýn yetkili öðretim görevlileri yerel mülkiye amirinin
iznine gerek kalmaksýzýn, iki yüz elli grama kadar patlayýcý maddeyi üretebilir
ve deneylerde kullanabilirler. Bu üretim ve deneylerden artan patlayýcý maddeler,
bekletilmeksizin, ayný gün ilgili yönetmelik hükümlerine göre yok edilir.Yok
edilmeden sonra bu durum belgelendirilerek, yetkililerin kontroluna sunulmak
üzere saklanýr.
Kapasite
Madde 120- Satýþ yapmak, depolamak ve kullanmak üzere izin belgesi alanlar, depolarýnýn kapasitesinden çok patlayýcý madde satýn alamazlar.

DOKUZUNCU KISIM

Kullanma ve Güvenlik Önlemleri
Ateþleyici Yeterlik Belgesi
Madde 121- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik
Madde 15- Patlayýcý maddelerin ateþlenmesinde görev alacak kiþilerin, ateþleyici yeterlik belgesi almalarý zorunludur. Yapýlacak sýnavda yeterli bilgi ve
deneyime sahip olduklarý anlaþýlan ve güvenlik soruþturmasý sonucu durumu
uygun bulunanlara, valilikçe beþ yýl süreli ateþleyici yeterlik belgesi verilir.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 15Ateþleyici yeterlik belgesine iliþkin sýnavýn koþullarý, sýnav kurulunun oluþumu
ve sýnavla ilgili diðer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Ateþleyici yeterlik belgesinde, belge sahibinin kimliði, kullanabileceði patlayýcý maddelerle yerler ve iþkollarý belirtilir.
Ateþlemede Güvenlik Önlemleri
Madde 122- Laðým delikleri ancak ateþlenecekleri zaman doldurulur.
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Kartuþlar biçimleri bozulmadan, olduklarý gibi kullanýlýr ve laðým deliklerine
zorla sokulmaz.
Dinamit kapsülleri kartuþlara kullanýlacaðý zaman takýlýr. Elektrikle
ateþlemede ateþlemeden önce ateþleme makinesi ve elektrikli kapsül devresi gözle
kontrol edilir.
Patlamayan bir laðým bulunursa veya bundan kuþku duyulursa fitille
ateþlemeden en az bir saat, elektrikle ateþlemeden beþ dakika geçmeden iþ alanýna hiç kimse giremez. Patlamamýþ patlayýcý madde artýklarý, bir nezaretçinin
sorumluluðu altýnda, olanak varsa, o laðýmý delen usta tarafýndan, patlamamýþ
laðým deliðinin en az otuz santimetre yakýnýnda, ona paralel baþka bir delik
delinip doldurularak ateþlenir.
Delinme, doldurulma, ateþleme ve pasanýn kaldýrýlmasý sýrasýnda, çalýþma
alanýnda,görevlilerden baþkasýnýn bulunmasý yasaktýr.
Ateþleyici, laðým deliðinde kalan patlamamýþ patlayýcý maddeleri zararsýz
hale sokamazsa çalýþmayý durdurur; kendisinden sonraki vardiya ateþleyicisine
durumu bildirerek iþi teslim eder ve nezaretçiye gerekli bilgileri bizzat kendi verir.
Patlamamýþ kartuþ ve kapsüller bulunmasý olasýlýðýna karþý, pasalar elle
kaldýrýlýr ve kartuþ ve kapsüller aranýr, kürek, kazma ve benzeri aletler kullanýlmaz.
Kullanma Talimatý Bulundurma Zorunluluðu
Madde 123- Þenlik, iþaret ve donanma fiþeklerinin atýþ ve kullanma talimatý,
üretici kuruluþ tarafýndan ambalajlarýna konur.
Uygulanacak Diðer Hükümler
Madde 124- Bu tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddelerin kullanýlmasýnda, bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Maden ve Taþ Ocaklarý Ýþletmelerinde ve Tünel Yapýmýnda Alýnacak Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Önlemlerine Ýliþkin Tüzüðün ilgili maddeleri uygulanýr. Ancak, sözü edilen maddelerle diðer Bakanlýklara verilmiþ olan yetkiler, maden ve taþ ocaklarý iþletmeleriyle
tünel yapýmý dýþýndaki yerlerde Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan kullanýlýr.

ONUNCU KISIM
Çeþitli Hükümler

Devir Ýzni ve Yasaðý
Madde 125- Satýþ izin belgesi, ancak, bu belgeyi alan kiþi ve kuruluþlarca kullanýlýr baþkalarýna devredilemez.
Satýn alma, depolama veya kullanma izin belgeleri, belgeyi veren makamdan
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izin almadan devredilemez.
Yýllýk Bildirim Zorunluluðu
Madde 126- Bu Tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddeleri üretmek ve ithal
etmek üzere izin belgesi alanlar, yýllýk üretim ve ithalatýn çeþidini, miktarýný ve
kullandýklarý patlayýcý özellikteki hammaddelerin ve artýklarýnýn miktarýný, bir
sonraki yýlýn ilk ayý içinde Ýçiþleri Bakanlýðý na bir çizelge halinde vermek
zorundadýrlar.
Yolcu Beraberinde Ýthal Yasaðý
Madde 127- Bu Tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddelerin yolcu
beraberinde ithali yasaktýr.
Kazalarýn Bildirilmesi
Madde 128- Patlayýcý madde kazalarýnýn, ölüm ve yaralanma olsun veya
olmasýn, iþveren, iþveren vekili veya sorumlu müdür tarafýndan yerel güvenlik
makamlarýna ve Cumhuriyet savcýlýklarýna derhal bildirilmesi zorunludur.
Ýdari ve Adli Ýþlemler
Madde 129- Ýzin belgesi sahiplerinin bu Tüzük hükümlerine aykýrý hareketlerinin belirlenmesi halinde, aykýrýlýðýn giderilmesi için kendilerine yeterli süre
verilerek uyarýda bulunulur. Ateþleyici yeterlik belgesi almýþ olanlarýn bu Tüzük
hükümlerine aykýrý davranýþlarýnýn belirlenmesi halinde, bunun yinelenmemesi kendilerine yazýlý olarak bildirilir.
Aykýrýlýðýn giderilmemesi veya aykýrý davranýþýn yinelenmesi halinde,
ilgililerin belgeleri, Ýçiþleri Bakanlýðý, belgeyi veren valilik veya belgenin kullanýldýðý yer valiliðince geçici veya sürekli olarak geri alýnýr.
Aykýrýlýðýn suç oluþturmasý halinde, durum, Cumhuriyet savcýlýðýna
bildirilmekle birlikte belgeler geçici veya sürekli olarak geri alýnýr.
Zaptetme
Madde 130- Belgesiz olarak üretildikleri, ithal edildikleri, taþýndýklarý, saklandýklarý, depolandýklarý, satýldýklarý veya kullanýldýklarý anlaþýldýðýnda,
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 90 ýncý maddesine göre zaptolunan patlayýcý maddeler, iþlemi yapan memurca izin belgesi bulunan en yakýn patlayýcý
madde deposuna geçici olarak teslim edilir.
Zaptolunan patlayýcý maddenin hazýrlýk soruþturulmasý sýrasýnda sulh
hakimliðinden,son soruþturma sýrasýnda da mahkemeden, soruþturma ve yargýlamanýn sonucu beklenilmeksizin satýlmalarýna veya uygun görülen bir mercie teslim edilmelerine karar alýnmasý halinde, bu patlayýcý maddeler ya kararda gösterilen mercilere teslim edilir veya patlayýcý madde satýn alma, depolama ve kullanma izin belgesine sahip kiþi ve kuruluþlara bu Tüzük hükümlerine göre izin
alýnarak satýlýr.
Satýþ ve bu husustaki iþlemler, Suç Eþyasý Yönetmeliðine göre yapýlýr.
Harp Mühimmatýnýn Askeri Amaç Dýþýnda Kullanýlmasý
Madde 131- Askeri amaçlarla ve harp mühimmatý olarak kullanýlmak üzere
üretilen patlayýcý maddelerin, gerektiðinde askeri amaçlar dýþýnda kullanýlmak
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üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devri için Ýçiþleri Bakanlýðý ndan
izin alýnmasý ve bu Tüzüðün patlayýcý maddelerin ambalaj ve kullanýmýna
iliþkin hükümlerine uyulmasý zorunludur.
Uzmanlardan Yararlanma
Madde 132- Ýçiþleri Bakanlýðý nca, bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasýnda ve yapýlacak denetimlerde konunun ilgisine ve önemine göre kamu idare,
kurum ve kuruluþlarýnýn uzmanlarýndan yararlanýlýr.
Ýzin Belgesi Yönergesi
Madde 133- Ýzin belgelerinin renk, biçim ve içeriði Ýçiþleri Bakanlýðý nca
hazýrlanacak yönergede gösterilir.
Yönetmelik
Madde 134- Tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddelerin standart stabilite
testlerinin usul ve esaslarýyla, kusurlarý giderilemeyecek derecede hatalý ve
bozuk olduðu, depolarda uzun süre bekleme gibi nedenlerle özelliðini yitirdiði
muayene sonucu anlaþýlan patlayýca maddelerin ve üretim sýrasýnda oluþan
artýklarýn yok edilme usul ve esaslarý, Tüzüðün yürürlüðe girdiði tarihi izleyen
bir yýl içinde, Ýçiþleri Bakanlýðý yla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn ortaklaþa
hazýrlayacaklarý bir yönetmelikle belirlenir.
Geçici Madde 1- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kararý
Madde 19 ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. (Bu Tüzük kapsamýna giren patlayýcý
maddelerin üretildiði, iþlendiði ve depolandýðý iþyerleriyle bunlara ait veya
baðýmsýz patlayýcý madde depolarýnda Tüzüðün yürürlüðe girdiði tarihi izleyen
bir yýl içerisinde Tüzük hükümlerine uygun olarak gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý zorunludur. Ýçiþleri Bakanlýðý nca uygun görülecek zorlayýcý veya kabul
edilebilir nedenlerle gerekli deðiþikliklerin yapýlamamasý halinde, bu süre bir yýl
daha uzatýlabilir. Belirtilen süre içerisinde, gerekli deðiþiklikleri yapmayan iþyerlerinin çalýþmalarý süre bitiminde durdurulur.
Ancak, Bakanlar Kurulunun 18/5/1956 günlü ve 4/7310 sayýlý kararýyla
yürürlüðe konulmuþ bulunan Barut ve Patlayýcý Maddelerle Silah ve
Teferruatýnýn ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Tüzük hükümlerine
uygun olmalarý koþuluyla, patlayýcý madde depolarýnýn, Ek:1de gösterilen
güvenlik uzaklýklarýna ve Ek:3 deki örnek projelere uygunluklarý aranmaz.
Bu Tüzüðün yürürlüðe girdiði tarihten önce Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu tarafýndan kurulmuþ olan patlayýcý madde fabrika ve imalathaneleri ile
bunlara ait patlayýcý madde depolarý veya bu kuruluþa ait baðýmsýz patlayýcý
madde depolarý hakkýnda bu maddenin birinci fýkrasý hükümleri uygulanmaz.)
Kaldýrýlan Hükümler
Madde 135- Bakanlar Kurulu nun 18/5/1956 günlü ve 4/7310 sayýlý kararýyla yürürlüðe konulan Barut ve Patlayýcý Maddelerle Silah ve Teferruatýnýn ve
Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Tüzük ile bu Tüzüðün bazý maddelerinin deðiþtirilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu nun 8/5/1963 günlü ve 6/1718
sayýlý, 31/7/1980 günlü ve 8/1391 sayýlý kararlarýyla yürürlüðe konulan
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Tüzükler yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Yürürlük
Madde 136- 6551 sayýlý Barut ve Patlayýcý Maddelerle Silah ve Teferruatý
ve Av Malzemesinin Ýnhisardan Çýkarýlmasý Hakkýnda Kanunun 2 nci maddesine göre hazýrlanmýþ ve Danýþtay ca incelenmiþ olan bu Tüzük hükümleri
Resmi Gazete'de yayýmý gününde yürürlüðe girer.
Yürütme
Madde 137- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tüzüðe aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir. (Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve
99/12746 say. Kar. Madde 10 Ek Madde 1-Aþaðýda belirtilen hallerden birine
giren kiþilere, bu Tüzük kapsamýndaki patlayýcý maddelerin imali, ithali, satýþý,
satýn alýnmasý, taþýnmasý, kullanýlmasý, saklanmasý ve depolanmasý için izin
verilmeyeceði gibi bu iþlerde ve koruma hizmetlerinde hiçbir þekilde
görevlendirilemez.
A- Ateþli silahlar ve patlayýcý maddelerle iþlenen cürümlerden hüküm giymiþ
bulunanlar,
B- Taksirli suçlar hariç, deðiþik zamanlarda iþlediði ayný veya farklý türden
ikiden fazla suçtan dolayý hapis veya aðýr hapis ve/veya aðýr para cezasýna
mahkum olanlar,
C- Taksirli suçlar hariç, bir yýldan fazla hürriyeti baðlayýcý cezaya mahkum
olanlar,
D- Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev kapsamýna giren suçlarla 3713
sayýlý Terörle Mücadele Kanunu kapsamýndaki suçlardan birinden hüküm giyenler,
E- Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazýlý suçlarýn
birinden mahkum olanlar,
F- Akýl hastalýðý, psikolojik, nörolojik veya fiziki olarak yapacaðý iþe engel
olacak bir rahatsýzlýðý bulunanlar,
G- Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Deðiþik Madde 16
Yetkili kamu kurum ve kuruluþlarýndan alýnmýþ çalýþma izni ve meþruhatlý
ikamet tezkeresi bulunmayan yabancý uyruklular.
H- Onsekiz yaþýný bitirmemiþ olanlar.
I- Kýsýtlý olanlar.
Bu madde hükmünü aykýrý hareket edenler hakkýnda Tüzüðün 129 uncu maddesi hükmü uygulanýr."
Ek Madde 2- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Ýzin belgesinde
gösterilen patlayýcý maddeler dýþýnda patlayýcý madde kullanýlmasý veya bu
patlayýcý maddeleri güçlendirmek amacýyla herhangi bir kimyasal madde
eklenerek patlayýcý madde imal edildiðinin tespit edilmesi halinde uyarý yapýlmaksýzýn Tüzüðün 129 uncu maddesinin son fýkrasý hükmü uygulanýr.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Madde 19 ile yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. (Geçici Madde- Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar.
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Bu tüzük kapsamýna giren patlayýcý maddelerin üretildiði, iþlendiði ve
depolandýðý iþ yerleri ile bunlara ait veya baðýmsýz patlayýcý madde depolarýnda Tüzüðün yürürlüðe girdiði tarihi izleyen iki yýl içersinde Tüzük hükümlerine
uygun olarak gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý zorunludur. Bu süre içerisinde
durumlarýný Tüzüðe uygun hale getirmeyenler faaliyetten men edilirler.)
Madde 17- Tüzüðün eki çizelgelerden: Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve
2001/2443 say. Kar. ile eklenen,
1- Ek:3/A-1 sayýlý çizelgenin baþlýðý "8 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo",
2- Ek:3/A-2 sayýlý çizelgenin baþlýðý "8 Tonluk Sürekli Yerüstü DepoCepheler"
3- Ek:3/B-1 sayýlý çizelgenin baþlýðý "15 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo",
4- Ek:3/B-2 sayýlý çizelgenin baþlýðý "15 Tonluk Sürekli Yerüstü DepoCepheler",
5- Ek:3/C-1 sayýlý çizelgenin baþlýðý "30 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo",
6- Ek:3/C-2 sayýlý çizelgenin baþlýðý "30 Tonluk Sürekli Yerüstü DepoCepheler",
7- Ek:3/D sayýlý çizelgenin baþlýðý "100-15-200-250 Tonluk Sürekli
Yerüstü Depo",
8- Ek:3/E-1 sayýlý çizelgenin baþlýðý "Sürekli Yerüstü Depo Pencere
Detayý 1",
9- Ek:3/E-2 sayýlý çizelgenin baþlýðý "Sürekli Yerüstü Depo Pencere
Detayý 2",
10- Ek:3/E-3 sayýlý çizelgenin baþlýðý "Sürekli Yerüstü Depo Pencere
Detayý 3",
11- Ek:3/E-4 sayýlý çizelgenin baþlýðý "Sürekli Yerüstü Depo Kapý
Detayý ",
12- Ek:3/E-5 sayýlý çizelgenin baþlýðý "Sürekli Yerüstü Depo Kapý
Detayý ",
13- Ek:3/E-6 sayýlý çizelgenin baþlýðý
"Sürekli Yerüstü Depo
Havalandýrma Deliði",
14- Ek:3/F-1 sayýlý çizelgenin baþlýðý "75 Tonluk Ýglo Tipi (Üstü
Toprakla Örtülü) Sürekli Yer Üstü Deposu",
15- Ek:3/F-2 sayýlý çizelgenin baþlýðý "75 Tonluk Ýglo Tipi (Üstü
Toprakla Örtülü) Sürekli Yer Üstü Deposu", olarak deðiþtirilmiþtir.
16- Ek:3/F-1 sayýlý çizelgeye "Not: Deðerler milimetre olarak hesaplanýr"notu ve Ek:3/F-2 sayýlý çizelgeye "Not: Deðerler santimetre olarak hesaplanýr" notu eklenmiþtir.
Ek:1, Ek:5 ve Ek:6 sayýlý çizelgeler Ek'teki þekilde yeniden düzenlenmiþtir.
Bak. Kur. 14.5.2001 tarih ve 2001/2443 say. Kar. Madde 18- Tüzüðe aþaðýdaki maddeler eklenmiþtir.
Depo denetlemeleri
Ek Madde 3- Yýlda en az 3 defadan az olmak üzere, patlayýcý madde depo-
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