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B ilgi

.Son clönemde artış gösteiren tetör eylemlerinde sivi] kullanım amaçlı patlayrcı

mad<ıelerin kullaıılmasınln önlen|nesi amacıyla bu maddelerin ülkemizde üretim, itha]at,

ihracat, nakil ve son kullaııcı tardfiııclan imhasma kadar olan süeçte gilvenljk ön]emletinin

artttlılmasl zorrınlu lraie gelrni.,stir.

Sivil krülanım amaçJı paılJyıcı maddelere dair usrıl ve esaslarr diizen]eyen 87"112028

sayılı Tekel Dışı Bırakılaıi ratıajic, Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerle.ıiırin Üretimi,
İthali,. Taşınması, Saklanması, Depolaıunasr, Satışı, Kullanrlması, Yok Edilmesi,
Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İ]işkin Tüzü['ün;

22'nci madctesin de "hyeİlerinin kapıları iş saatleri dişında kilitli bulundurulur;

silahlı ve kontrol saatli koruına görevlileri tarafindan günün yirmi dErt saaıinde gözetım

85'inci ınaddesinde " Paidyıct madile depolarında, slrekli olarah durumları silalı
taşıma bel4esi verilmesine uygun, y.eterli sayıda beltçi bulundurulmas,ı zor unludur... " hükrıü,

59' uncu maddesinin 6'ncı fıkrasında ise "patlayıcı maddelerin yükleme, boşaltna.ıe
taşünmasında diğer ğfuenlik önİemleri yanınrla, Bakanlar Kuı,ulıınıın 30/4/1953 günlti ve

4ı685 saylı karırıyla yürürlüğe konıılan sqboıajlara ka1şı korunma ve saboıujları önleme
Hakbında Talimat hühlınletine göie de gerekli iİnİemler alınır, " hükrrıii amirdiı.

Bu talimat yerine 1,tirürlüğe konulan Sabotajlara Karşı I(oruma Yönetmeliğinin 11.

maddesiniır () bendinde yer alan "Malzeme yükleme ve bo.şaltınalarında ve özellilcle sabotaja

elverişli olınaları nedenilıle parlayıcı, patlcıyıcı, yanrcı ye yakıcı madde na iyatıncla özel

tedbirler alınmatı sağlanır. " hükmii yer almaktadıı,.

Bu doğrulttıda;
a) Sivil kullanını amaçh pAtlayıcı madde depolan ve üretim tesislerinin özel güvenlik

izni a]ınmak surqüyle yeterli sayıda silaht,ı öze] güvenlik görevlisi ile
korunmasının sağlanması,

b) Üretim tesislerin<le, patlaycı mıidcle depolarında ve patlayıcı madde naliilleı,inde
göıevlendirileoek silalrlı özel güven]ik göı,evlilerinin valiliğiır uygun göreceği

alfi nda tatıılur..." hükmü,

kişilerden olması,
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silahlı özal giivenI

silahlı özel gılvenlik göt,ovlisi görcvlendiıdiğini
bildirmeyenlere Pdtlayıcı Madde Taşıııa İzin Belgesi düzenlenrııetıiesi,

l

Depo ve iiretim teİis|cri ile nakil]erde silajılı özel giivenlik _qörevli§i görevlendiıİlip
göıevlenılirilnıediğiııin deneıIenmesi,

DağItürn;
Gereği :

8l İl ValiJiği'ne
BiIgi:
Biliiı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Çalışma ve. Sosyal Ciivenlik Bakanlığına
Çevre ve ŞehİrciJ ik.Bakanlığına
Ulaştııına DenizciIik ve Halıerlcşınc BckanI ığına
MIT Müsteşarlığına
.Iandarma GeneI KomutanJığina
Bakanlık Teftiş Kurulu BaşkanIığına
Bakan|ık Hukuk MüşavirIiğine
Malia]li Idareleı Cenel, Müdüıliiğiine,
EGM Teftiş Kurulrı Başkanlığına
E6M Hukuk Miışavirliğine
']'EM Daiıe Başkanlığına
İstihbarat Daiıe Başkanl ığIna
KOM Daire Başkanlığına
Tiafik Uyguma ve Denetleıtıo Daire Başkanlığına

lilcktr<ınik Ağ : ıvıııv.egnl.gov.ü.
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