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GRUP: 3829 

 

BAŞKA YERDE TASNİF EDİLMEMİŞ MAKİNA VE TEÇHİZAT SANAYİ: 

 

AV TÜFEKLERİ VE ANA GRUPLARI İMALÂTINA AİT KAPASİTE KRİTERİ 

 

2521 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak imal edilen av tüfeği ana gruplarının 

kapasitesi aşağıdaki maddelerde açıklandığı şekilde tespit edilir. 

Grupların kapasitesi aşağıdaki maddelerde açıklandığı şekilde tespit edilir. 

Av tüfeği;  

a) kabuz imalatı, 

b) Namlu imalatı (namlu delme ve raybalama),  

olmak üzere iki ana grupta toplanır. 

 

Av tüfeği ve ana grupları imal eden firmalar aşağıda açıklandığı gibi dört grupta 

belirlenmiştir. 

 

1. Grup Firmalar: Av tüfeği ana gruplarının her ikisini de kendi işyerlerinde imal eden ve 

tüfek montajını yapıp üretenler. 

2. Grup Firmalar: Av tüfeklerinin yalnızca namlularını delip raybalayan ve hazır namlu 

olarak 3. Gruptaki firmalara satanlar. 

3. Grup Firmalar: Av tüfeklerinin yalnız namlularını delme ve raybalama işini 4. Gruptaki 

firmalara fason olarak yapanlar. 

4. Grup Firmalar: Av tüfeklerinin yalnız kubuz imalatını kendi işyerlerinde yapan,  

a) Namlularını 2. Gruptaki firmalardan hazır olarak satın alan, 

b) Namlularını 3. Gruptaki firmalara fason olarak deldirip raybalatan ve montajını yapıp 

üretenler. 

 

Kubuz ve namlu imalatında kapasite, kronometraj yapılarak tespit edilir.  

 

Kapasite Hesaplaması: 

 

1. Grup Firmalar: 

Bu grupta bulunması zorunlu tezgahlar. 

(a veya b grubu) 

a) Namlu delme tezgahı, rayba, freze, matkap ve torna . 

b) Namlu delme tezgahı, rayba, üniversal torna ve matkap. 

Kubuz ve namlu imalatı ayrı ayrı kronometraja tabi tutulur ve kapasite darboğaz oranına göre 

cetvelden faydalanılarak tespit edilir. 

 

Verilen Malzemeler: 

a) Namlu malzemesi: Islah çeliği (Ç-60) 

b) Kubuz malzemesi: Sade karbonlu çelik (Ç-34) veya alüminyum alaşımı. 

c) Kilit parçaları Mal.: Islah Çeliği (Ç-45) 

d) Yay malzemesi: Yay Çeliği 
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2. ve 3. Grup Firmalar: 

Bu gruplarda namlu delme ve rayba bulunur. Namlu imalatı kronometraja tabi tutularak ve 

cetvelden faydalanılarak kapasitesi tespit edilir.  

Verilen malzeme: Yalnız namlu malzemesi (Islah çeliği Ç-60). 

 

4. Grup Firmalar: 

Bu grupta bulunması zorunlu tezgahlar. (a veya b grubu) 

a) Üniversal torna ve matkap 

b) Freze, torna ve matkap 

Kubuz imalatı kronometraja tabi tutularak ve cetvelden faydalanılarak kapasite tespit edilir. 

Verilen Malzemeler: 

a) Namlu malzemesi: Hazır namlu verilebilir. 

b) Kubuz malzemesi: Sade karbonlu çelik (Ç-34) veya alüminyum alaşımı. 

c) Kilit parçaları mal.: Islah Çeliği (Ç-45) 

d) Yay malzemesi: Yay Çeliği 

 

Av tüfekleri parçalarını, malzeme cinslerini ve malzeme miktarlarını gösteren cetvel: 

 Yapıldığı malzemenin      Bir tüfeğe verilen malzeme 

Parça adı kısa adı (*) Tek namlu Çifte veya Süperpoze 

Namlu Islah çeliği (Ç-60) 5 kg. 10 kg. 

Kubuz (Kubuz gövdesi, 

Tetikler, köprü, fişek 

haznesi 

Sade karbonlu çelik (Ç-34) 

veya Alüminyum alaşımı 5,5 kg. 7,5 kg. 

Kilit parçaları, pimler, 

iğne 

Islah çeliği (Ç-45) 1 kg. 1,5 kg. 

Yaylar Yay çeliği 0,05 kg. 0,05 kg. 

 

NOT 1- (*): Cetvelde gösterilen malzeme ad ve cinsleri TS-870’den alınmıştır. TS değişikliğinde 

malzeme cinsleri de değişirse yeni malzeme cinsleri dikkate alınır. Namlu, dövme malzemeden 

yapılırsa satın almada tercih sebebi olabilir. 

NOT 2- 1. Ve 4. Grup firmalara tüfek kayışı ve omuzluğu ve koruyucu olarak boya, vernik ve 

kaplama malzemesi ile dipçik, kabza ve kundak gibi kısımları için cinsi belirtilmek suretiyle ahşap 

malzeme verilir. 

NOT 3- 1. ve 4. Grup firmalardaki kapasite tespiti işyerinde namlu basınç kontrol tezgahı olup 

olmadığına bakılarak yapılır. 

NOT 4- Av tüfeği ve Ana Grupların imali 2521 sayılı kanunla ilgili yönetmeliğe göre izne tabi 

olduğundan en fazla 2 sene olan bu süre, yetkili mercilerce kapasite düzenlenmesinden sonra 

verildiğinden kapasite raporunun IV’ te istenen malzeme listesinin altı çizildikten sonra aşağıdaki 

“DİKKAT” paragrafı yazılır. Verilen izin süreci Odasınca takip edilir ve süre bitiminde kapasite 

raporu yenilenmezse iptal edilir. 

 

DİKKAT: Bu kapasite raporu 2521 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe göre yetkili mercilerce 

Av Tüfeği/Namlu / Kubuz (hangisi imal ediliyorsa o yazılacak) izin verilmesi halinde verilen 

izin süresi için geçerlidir. 

 

NOT 5- Firmada Av Tüfeği veya Ana Grupları imalatı dışında başka imalatlar yapıldığında bu 

imalatlara ait tezgâhlar için ayrı kapasite raporu düzenlenir. 


