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S lah Ruhsat
1. YASAL DAYANAK:

Kanun ve Yönetmel klerde yapılan değ ş kl kler sonucu; 6136 Sayılı Kanun kapsamında bulunan tabanca ve y vl av tüfekler ne a t ruhsatlar
01 Mart 2000 tar h nde, 2521 sayılı Kanun kapsamında bulunan y vs z av tüfeğ ruhsatnameler 07 Aralık 2001 tar h nden t baren sorumluluk
sahası esasına göre Jandarma Genel Komutanlığına bağlı b r mlerce düzenlenmekted r.
KURTARACAĞINIZ HİÇ BİR MAL ÖLEN KİŞİNİN CANINDAN VE SİZİN HAPİSHANEDE GEÇİRECEĞİNİZ YILLARDAN DAHA DEĞERLİ OLAMAZ

2. SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ VE SÜRELERİ NELERDİR?

6136 sayılı Kanun kapsamındak ruhsatlar;
Bulundurma Ruhsatı, (5 yıl geçerl d r)
Taşıma Ruhsatı, (5 yıl geçerl d r)
Kamu Görevl s Taşıma Ruhsatı, (Kamu görev devam ett ğ sürece geçerl d r)
Emekl Kamu Görevl s Taşıma Ruhsatı, (Süre sınırlaması yoktur)
Y vl Av Tüfeğ Ruhsatı, (5 yıl geçerl d r)
2521 sayılı Kanun kapsamındak ruhsatlar;
Y vs z Tüfek Ruhsatnames (5 yıl geçerl d r)
Satıcılık (Av Bay l k) Belges (1-3 yıl geçerl d r)
3.

SİLAH RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:
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İkamet ed len İl Val l ğ ne h taben yazılan d lekçe,
S lah bulundurma ve taşımasında beden , ps koloj k, nöroloj k ve f z k rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına da r doktor
raporu. (Devlet veya Ün vers te hastaneler nden alınacaktır.)
Son b r yıl ç nde çek lm ş (6) adet ves kalık fotoğraf,
Vades geçm ş verg borcu bulunmadığına da r yazı,
Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödend ğ ne da r makbuz,
Taşıma ruhsatına gerekçe göster len ş, meslek veya görev n özell ğ ne göre bel rlenen d ğer belgeler.
NOT: Kanunun 7’nc maddes n n 4’üncü bend nde yazılı k ş lerden Sağlık Raporu stenmez. Ancak sağlık durumları araştırılarak
gerek rse sağlık raporu sten r.
a.

Bulundurma Ruhsatını k mler alab l r?

Yönetmel ğ n 16’ncı maddes nde sayılan hallerden b r ne g rmeyen ve y rm b r yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla
s lah satın alab l r. Bulundurmak amacıyla s lah ruhsatı almak steyenler d lekçe le kamet ett kler İl Val l ğ ne müracaat ederler. Gerekl
belgeler n tamamlanmasını müteak p engel hal bulunmayanlara gerekl harç ve verg ler ödemeler kaydıyla mesken veya şyer nde olmak üzere
Bulundurma Ruhsatı ver l r.
b. Taşıma ruhsatlarını (bu ruhsatlar ç n stenecek d ğer belgeler) k mler alab l r?
1. Hayatı har c tehl kede olduğu gerekçes yle ver len taşıma ruhsatları:
İl Val ler ;
a. Yaptıkları ş, sosyal, ekonom k, kültürel ve meslek faal yetler ya da bulundukları yer ve zaman t bar yle can güvenl kler n n c dd
ve har c tehd t ve tehl kelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları le karşılıklılık esasına göre
ülkem zde çalışma ve kamet zn sah b yabancı uyruklu şahıslara (Can güvenl ğ n n har c ve c dd tehl kede olduğunu
kanıtlayan belge stenecekt r.),
b. Şeh t olan kamu görevl ler n n, korucuların ve TSK mensupları le er ve erbaşların eş ve çocukları le anne ve babalarına (Şeh tl k
belges sten r.),
c. Bakanlığın muvafakat alınmak şartıyla, 3419 Sayılı Bazı Suç Fa ller Hakkında Uygulanacak Hükümlere Daîr Kanun le değ ş k
3216 Sayılı Kanun uyarınca tesl m olan veya güvenl k kuvvetler ne yardımcı oldukları ç n hayatları koruma altına alınanlara (İllerde
Val veya Val Yardımcısının Başkanlığında İl J.K., İl Em.Md., Garn zon Komutanı veya tems lc s ve M ll İst hbarat
tems lc s nden oluşan kom syonca hayatlarının koruma altına alındığına da r karar sten r.),
Talepler hal nde s lah taşıma ruhsatı vereb l r. Ancak, (a) bend nde geçen şahısların can güvenl kler n n c dd ve har c
tehd tlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu Val ler tarafından takd r ed l r.
Bu ruhsatlar gerekt ğ nde veya ver l ş sebeb n n ortadan kalkması hal nde, geçerl l k süres ne bakılmaksızın ger alınab l r.
2. Taşıma ruhsatı ver lecek meslek mensupları:
Val ler, aşağıda bel rt len k ş lere durumlarının 91/1779 Sayılı Yönetmel k hükümler nde aranan şartlara uygunluğunun tesp t ed lmes
hal nde S lah Taşıma Ruhsatı vereb l r;
(a) Yurdumuzda kamet eden ve başka b r ülken n fahr tems lc l ğ n yapan Dış şler meslek mensubu olmayan ve bu görev Dış şler
Bakanlığınca yazılı olarak tey t ed len Türk vatandaşlarına (Dış şler Bakanlığından resm yazı stenecekt r.),
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(b)
Sarı Basın Kartı sah b basın mensuplarına (Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resm yazı ve basın kartı
fotokop s stenecekt r.),
(c) Kuyumcu ve sarraflar le altın ve gümüş şleyen malatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya ş rket hal nde çalışmaları hal nde,
bu şlerden sorumlu ortaklardan en fazla k s ne (Kuyumcu ve sarrafların, esnaf ve sanatkarlar odası le kuyumcu odasına kayıtlı
olduğuna da r belge stenecekt r.),
(d) 14.08.1987 tar hl ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av
Malzemes ve Benzerler n n Üret m , İthal , Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok ed lmes , Denetlenmes Usul
ve Esaslarına İl şk n Tüzük hükümler ne göre patlayıcı maddeler satın alma ve satış ruhsatı bulunan şyer sah pler le patlayıcı madde
deposu sah pler ne, y vs z av tüfeğ malathanes sah pler ne, ruhsatlı s lah tam rhanes sah pler ne ve şyer nde ve ş başında dem rbaş
s lahları taşımak şartı le patlayıcı madde ve fer’ ler n taşıma şler nde görevl güvenl k belges sah pler ne (Av malzemes ve tekel dışı
bırakılan patlayıcı maddeler n satıldığı ve bay l ğ olduğuna da r belge stenecekt r.),
(e)
Bankaların Genel Müdürler , Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürler ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış
şubeler n müdürler ne (Banka müdürler n n kend kurumlarından görevl olduklarını bel rleyen belge stenecekt r.),
(f) Hava yolu nakl ye p lotu l sansına sah p yolcu ve para taşımacılığında görevl p lotlara (Kurum yazısı ve p lotluk l sans
fotokop s stenecekt r.),
(g) Yıllık satış tutarı (c rosu) her yıl Bakanlıkça tesp t ed lecek m ktara ulaşan gerçek k ş tac rlerle sermaye ş rketler n n ve Tarım
Satış Kooperat fler ve B rl kler le Türk ye Tarım Kred Kooperat fler Merkez B rl kler n n yönet m kurulu başkan ve üyeler le genel
müdür ve yardımcılarına (Ş rket n yıllık satış tutarını (c rosunu) göster r verg da res yazısı, kar-zarar cetvel ve b lanço, t caret s c l
gazetes nde en son yayınlanan ş rket ana sözleşmes , yönet m kurulu başkan ve üyeler n n noter tasd kle mza s rküler , Genel
Müdür ve Yardımcılarının görev le lg l yetk l kurul kararı yazısı stenecekt r.),
(h) Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler t barıyla tesp t ed len normlara göre
büyük tarım şletmes sayılacak m ktarda ve meskûn yerlerde uzaktak araz s n , devamlı olarak b zzat şleten toprak sah pler ne (Toprak
m ktarını göster r tapu müdürlüğü yazısı, z raat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üret c belges le araz
sah b olduğuna da r verg da res nden alınacak verg kayıt belges stenecekt r.),
(ı)
Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler t bar yle tesp t ed len normlara göre
büyük sürü sah b sayılacak m ktarda hayvana sah p olup, geç m n münhasıran hayvancılıktan elde ett ğ gel rle sağlayan ve ş neden le
yaz-kış yayla veya otlaklara g d p gelmek zorunda olan sürü sah pler ne (Z raat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak
üret c belges le hayvan sah b olduğuna da r verg da res nden alınacak verg kayıt belges stenecekt r.),
()
Yapı, tes s, nşaat ve büyük onarım şler le f len ve b zzat uğraşan müteahh tlere (ortak veya ş rket söz konusu se bu şten
sorumlu ortaklardan en fazla k k ş ye), (Verg mükellef olduğuna da r verg da res yazısı, ş rket söz konusu se T caret S c l
Gazetes le k mler n ruhsat sted ğ ne da r yetk l kurul kararı stenecekt r.),
(j)
Akaryakıt satışı yapılan stasyonlarda f len ve b zzat bulunan sah pler ne (ortak veya ş rket söz konusu se bu şten sorumlu
ortaklardan en fazla k k ş ye), (Kurum le yapılan sözleşme fotokop s le bu şten verg mükellef olduğuna daîr verg da res yazısı
stenecekt r.),
(k)
Akaryakıt stasyonları sah pler ne adına akaryakıt satışı yapanlara (dem rbaşa kayıtlı s lahlarını şyer ve ş başında taşımak
şartıyla), (Kurum le yapılan sözleşme fotokop s le bu şten verg mükellef olduğuna daîr verg da res yazısı ve SGK. pr mler n n
ödend ğ ne da r SGK yazısı le ş sah b n n yazılı müracaatı stenecekt r.),
(l)
S gortalı olarak en az ell şç çalıştıran, f len ve b zzat bu şle şt gal eden ş sah pler , bekç , veznedar ve mutemetlere (ortaklık
veya ş rket söz konusu se bu şten sorumlu ortaklardan en fazla k k ş ye olmak üzere ş sah b sayılanlar zat s lahlarını her yerde ve her
zaman; bekç , veznedar ve mutemetler şyer ve ş başında dem rbaşa kayıtlı s lahlarını taşıyab l rler.), (İş sah pler nden verg mükellef
olduğuna da r yazı ve s gorta s c l numarasını göster r kart fotokop s , bekç , mutemet ve veznedarlar ç n ş sah pler nden stenen
belgeler yanında şveren n yazılı müracaatı ve s gorta pr mler n n ödend ğ ne da r SGK yazısı stenecekt r.),
(m) Ş rket veya ortaklık söz konusu se yönet mden sorumlu ortaklardan en fazla k k ş ye ver lmek kaydıyla atış pol gonu sah pler ne
ve dem rbaşa kayıtlı s lahları şyer ve şbaşında taşımak şartıyla atış pol gonlarını korumakla görevl bekç lere (Pol gon sah b nden
şletme fotokop s , bekç lerden se ruhsat fotokop s ve şveren n yazılı müracaatı ve s gorta pr mler n n ödend ğ ne da r SGK yazısı
stenecekt r.),
(n)
25.04.1973 tar hl ve 1710 sayılı Esk Eserler Kanunun 8’ nc maddes ne göre tesc l ed lm ş olup, gerçek ve tüzel k ş ler n
mülk yetler nde bulunan taşınmaz esk eserler n, anıtların korunmasıyla görevl , s gorta pr mler ödenen bekç lere (İşyer nde ve şbaşında
dem rbaşa kayıtlı s lahlarını taşıyab l rler), (Esk eserler ve tar h anıtların tapu kayıt belgeler le lg l kurum yazı ve bekç ler n
pr mler n n ödend ğ ne da r SSK yazısı stenecekt r.),
(o) Meskûn yerler dışında en az 100 adet fenn arılı kovan le gezg nc olarak b lf l arıcılık yapan yet şt r c lere (Müracaat eden ve
ruhsatı yen letenlerden z raat odalarından veya İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak ç ftç belges , kovan aded n bel rten yazı ve
ürünün satışı karşılığı müstahs l makbuzu stenecekt r.),
(ö) 09.05.1955 tar hl ve 6551 sayılı Kanun Hükümler ne göre z n alınarak tes s ed len patlayıcı madde depolarının korunması le
görevl bekç lere (dem rbaşa kayıtlı s lahları şyer ve şbaşında taşıyab l rler), (İş sah b n n yazılı müracaatı, depo z n belges fotokop s
ve şç ler n pr mler n n ödend ğ ne da r SGK yazısı stenecekt r.),
(p)
Daha önce Val , Val Yardımcısı, Kaymakam, mülk ye müfett ş , hak m, Cumhur yet Başsavcısı, Cumhur yet Savcısı, emn yet
h zmetler sınıfına dah l kadrolar le MİT h zmetler nde çalışmış ve asl memur statüsünü kazanmış olanlardan, hraç ve benzer sebepler
dışında tamamen kend steğ le bu kurumdan ayrılanlar le st fa veya st fa etm ş sayılmak suret yle S lahlı Kuvvetlerden ayrılan Subay,
Astsubay veya Uzman Jandarma Çavuşlara ( Kamu görev nde bulunmuş asıl statüsünü kazanmış, kend steğ le bu görev nden
ayrılanlara kurum tarafından kend stekler le ayrıldıklarına da r belge stenecekt r.),
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(r)
Haz ne ve Dış T caret Müsteşarlığından faal yet zn almış ve döv ze l şk n şlemler yapmaya yetk l müesseseler n, f len ve
b zzat bu şle şt gal eden sorumlu ortaklarından en fazla k k ş ye, (Ş rket n şubes varsa ş rket tarafından yetk l kılınmış f len ve b zzat
lg l şubede görev yapan b r k ş ye), (Döv z bürosu sah pler n n haz ne ve Dış t caret müsteşarlığından faal yet zn aldığına da r
belge stenecekt r.),
(s)
Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterl k Kanunu hükümler ne göre noterl k h zmet yürüten noterlere
(Avukatlardan bağlı olduğu barodan üyel k yazısı, noterlerden se noterl k belges fotokop s stenecekt r.),
(ş)
Kanunla kurulan kamu kurumu n tel ğ ndek meslek kuruluşlarının b rl k, federasyon ve konfederasyon yönet m kurulu başkan ve
üyeler le t caret ve sanay odaları, t caret odaları, sanay odaları, den z t caret odaları, z raat odaları ve t caret borsaları yönet m kurulu
başkan ve üyeler ne (Bağlı bulundukları b rl k, federasyon ve konfederasyon başkan ve genel sekreter mzalı belge le oda yönet m
kuruluna seç ld ğ ne daîr seç m tutanağı fotokop s stenecekt r.),
(t)
Yapılan soruşturma sonucu görevler ne son ver lm ş olduğu anlaşılanlar har ç, en az b r dönem köy veya mahall muhtarlığı
yapmış olanlara (Bu göreve seç mle geld ğ ne daîr İl/İlçe Seç m Kurulundan alınacak belge stenecekt r.),
(u) Kes nleşm ş yargı kararı üzer ne görev ne son ver lenler har ç en az b r dönem Beled ye Başkanlığı veya İl Genel Mecl s Üyel ğ
yapmış olanlara (Bu göreve seç mle geld ğ ne daîr İl/İlçe Seç m Kurulundan alınacak belge stenecekt r.).
c.

Talep etmeler hal nde Taşıma ruhsatı ver lecek kamu görevl ler k mlerd r?
(1)

Özel kanunlara göre s lah taşıma ruhsatı ver lecek kamu görevl ler ;

Kanunun 7’nc maddes b r nc fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentler hükümler ne göre Val lerce s lah taşıma ve bulundurma
ruhsatı ver lecek kamu görevl ler ; aşağıda görevler yazılı olan kamu görevl ler nden sadece görev belges sten r, haklarında tahk kat
yapılmaz.
Özel Kanunlara göre her zaman ve her yerde s lah taşımalarına z n ver len kamu görevl ler n n zat s lahlarına stekler
hal nde ayrı ayrı taşıma ruhsatı ver l r. Bu k ş lerden taşıma ruhsatı harcı alınmaz.
(a) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeler le bu görevlerde bulunmuş olanlara,
(b) Val ler le Bakanlık merkez ve taşra teşk latında görev yapan mülkî dare am rl ğ h zmetler sınıfına dah l d ğer
görevl lere,
(c) Hak m, Cumhur yet Başsavcısı, Cumhur yet Savcısı le bu meslekten sayılanlara,
(ç) Özel kanunlara göre s lah taşıma yetk s ne sah p olanla
(d) Emn yet h zmetler sınıfı personel,
(e) MİT mensupları,
(f) Gümrük muhafaza memurları,
(g) Orman muhafaza memurları
(h) Güvenl k korucuları
(ı) Çarşı mahalle bekç ler
(2)

Zabıta görev ne a t tasarrufta bulunma yetk s ne ha z olanlardan;
a. Köy ve Mahalle muhtarlarına (dem rbaşa kayıtlı veya alacakları zat s lahları ç n) (2972 sayılı Mahall İdareler le Mahalle
Muhtarlıkları ve İht yar Heyetler Seç m Hakkında Kanun hükümler ne göre seç mle bu görevlere gelm ş olma şartı aranır.)
b. Açık den zlerde sefer yapan gem ler n 6762 sayılı Türk T caret Kanunun 1467’nc maddes ndek yetk ler bulunan gem kaptanlarına
(Bu görevler n n devamı süres nce dem rbaşa kayıtlı s lahlarını taşıyab l rler.).

(3)

Devlet, beled ye, özel dare ve kamu kt sad teşebbüsler nde koruma, bakım ve onarım şler nde çalışanlardan;

a. Özel güvenl k teşk latı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevl bekç lere (görev yer n n dışına çıkartmamak şartıyla, görev
sırasında, dem rbaş s lahlarını taşıyab l rler),
b. Elektr k enerj s yüksek ger l m (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım şler nde çalışanlara (meskûn bölgeler dışında
görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşıyab l rler),
c. PTT İşletmes Genel Müdürlüğünün radyol nk, tels z, uydu, yer stasyonu, kuranportör, hava hat, santral, şant ye ve benzer posta ve
telekomün kasyon tes sler n n yapımı, şletme, bakım, onarım ve muhafazası le bu tes slere a t b na ve yolların onarım şler nde
görevl yüksek mühend s, mühend s, m mar, eksper, tekn syen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şeh rlerarası seyyar
memur ve posta dağıtıcısı unvanları le çalışanlara (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları
taşıyab l rler),
c. (d) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve telev zyon ver c stasyonları le radyol nk stasyonlarında ve enerj nak l hatlarında
çalışan baştekn syen ve tekn syenlerle bu tes sler n bakım, onarım ve muhafaza h zmetler n yürüten başmühend s, mühend s, uzman,
baştekn syen, şeftekn syen ve tekn syenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları
taşıyab l rler),
e. Genel Müdürlüğe a t role stasyonlarında görevl baştekn syen, şeftekn syen ve tekn syenlerle tes sler n bakım, onarım ve muhafaza
h zmetler n yürüten başmühend s, mühend s, uzman, baştekn syen, şeftekn syen ve tekn syenlere (meskûn bölgeler dışında görev
yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşıyab l rler),
f. Özel güvenl k teşk latı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden h zmetl ler ne (grup nakl sırasında dem rbaşa kayıtlı
s lahları taşıyab l rler),
g. Devlet Hava Meydanları İşletmes Genel Müdürlüğüne bağlı hava l man ve meydanlarının merkezler nden uzakta bulunan VORNDB-DME ve Rd/l nk-rd/FAR g b seyrüsefer yardımcı c haz stasyonlarında görev yapan tekn k personele (meskûn bölgeler
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dışında görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşıyab l rler),
h. 14.06.1930 tar hl ve 1721 sayılı Kanunun 8 nc maddes le s lah kullanmaya yetk l kılınan cezaev b r nc ve k nc müdürler ne,
. (ı)
Adalet Bakanlığına bağlı taşradak adl ye b naları ve cezaevler n n korunması le görevl bekç ler ve h zmet aracı şoförler ne
(görev başında dem rbaşa kayıtlı s lahları taşıyab l rler),
j. İnfaz koruma başmemurları le memurlarına (Ceza ve tutukevler dışında dem rbaşa kayıtlı veya zat s lahlarını taşıyab l rler),
k. (j)
Bakanlık merkez b r mler nde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen h zmet aracı şoförler ne (görev yer nde ve görev
başında dem rbaşa kayıtlı s lahlarını taşıyab l rler),
l. B lf l görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşımaları kaydıyla Devlet Dem r yollarına a t trenler n Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgeler ndek llere g d ş ve gel şler nde görev yapan mak n st, trenşef ve gardfrenlere,
ax. B lf l görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşımaları kaydıyla Gençl k ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık
Federasyonu atış malzemeler n n nak l, muhafaza ve dağıtımından sorumlu, kadrolu personel ne.
(4)

Parayla l şk s olanlardan;

(a)
09.06.1932 tar hl ve 2004 sayılı İcra ve İflas kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan cra müdürler le cra müdür
yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1' nc maddes ne st naden bu görev fa eden k ş lere (memur yet görevler n n
devamı süres nce dem rbaşa kayıtlı s lahları veya zat s lahlarını taşıyab l rler),

(5)

(b)

Veznedarlara (görevler sırasında ve görev mahall nde dem rbaşa kayıtlı s lahlarını taşıyab l rler),

(c)

Tahs ldarlara (b lf l görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşıyab l rler).

Özell k arz eden görev yapanlardan;
a. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter , TBMM Genel Sekreter veya bu görevde bulunmuş olan kamu personel ne,
b. Sayıştay Başkan ve üyeler , Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dah l bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların
başkanları le Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreter ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
c. TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar le Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl ğ Özel Kalem Müdürler ne,
d. Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeler le Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,
Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve merkez yönet m ç nde yer alan d ğer kamu kurumu ve kuruluşları le kamu kt sad teşebbüsler nde
asl görevler ve kadroları teft ş ve denet m olan kamu görevl ler le Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetç ve
denetç yardımcılarına (Görev belges sten r),
e. Büyükelç , elç , da m tems lc , da m tems lc yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muav n konsolos olarak
görev yapmış olanlardan halen Dış şler Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
f. Sermayes n n yarısından fazlası Devlete a t olan kamu kt sad teşebbüsler n n yönet m kurulu başkan ve üyeler le genel müdür ve
yardımcılarına,
g. Karayolları Bölge Müdürler , Bölge Müdür Yardımcıları ve şube şefler ne (Görevler n n devamı süres nce dem rbaşa kayıtlı
s lahları veya varsa zat s lahlarını taşıyab l rler),
h. Radyo ve Telev zyon Üst Kurulu, Sermeye P yasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomün kasyon Kurulu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün, Tütün Mamuller ve Alkollü İçecekler P yasası Düzenleme Kurulu le
Enerj P yasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeler ne, (Görev belges sten r)
. Beled ye Başkanları ve İl Genel Mecl s üyeler ne, (2972 sayılı Mahall İdareler le Mahalle Muhtarlıkları ve İht yar Heyetler
Seç m Hakkında Kanun hükümler ne göre seç mle bu görevlere gelm ş olma şartı aranır. )
j. Emn yet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emn yet h zmetler sınıfı personel dışındak d ğer personele,
k. İç şler Bakanlığı merkez kadrolarında görevl genel müdür yardımcıları, başkanlar ve da re başkanlarına,
l. B lf l görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürler ne,
m. B lf l görev yaptıkları sırada dem rbaşa kayıtlı s lahları taşımaları kaydıyla Köy H zmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge
müdürler , bölge müdür yardımcıları ve İl Müdürler le aynı Genel Müdürlüğün Bölge ve İl Müdürlükler nde araz kontrollük görev
yapan kadrolu tekn k personele,
n. M llî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tes sler İşletme Başkanlığı bölge müdürler , şletme müdürler , tank
ç ftl kler baştekn syenler , pompa stasyonları baş tekn syenler ve depo müdürler ne,

B r nc fıkranın (b) bend n n (1) numaralı alt bend le (e) bend n n (9) numaralı alt bend nde bel rt len görevl ler ç n, 2972 sayılı Mahall
İdareler le Mahalle Muhtarlıkları ve İht yar Heyetler Seç m Hakkında Kanun hükümler ne göre seç mle bu görevlere gelm ş olma şartı aranır.
ç.

Talep etmeler hal nde hang emekl kamu görevl ler ne taşıma ruhsatı ver l r?

Kanunun 7’nc maddes n n (4) numaralı bend n n (a) ve (b) alt bentler nde sayılan haller dışında emekl olan kamu görevl ler nden;
emekl l k onay örneğ , st fa ederek ayrılanlardan kurumdan ayrılış neden n göster r yazı ve, malulen emekl olanlardan sağlık durumunu göster r
heyet raporu,
(1)
Val , val yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürler le mülk ye müfett ş , da re başkanı veya şube müdürü g b Mülk İdare
H zmetler sınıfına dah l görevl lere,
(2)

Hak m ve Savcılar le Sayıştay Başkan ve Üyeler ne,

(3)
Büyükelç , elç , da m tems lc , da m tems lc yardımcısı, b r nc müsteşar, başkat p, k nc kat p, üçüncü kat p, başkonsolos,
başkonsolos yardımcısı, konsolos, muav n, muav n konsoloslara,
(4)
Emekl olmak ç n gerekl h zmet süres n n yarısını tamamlayıp b r başka kuruma geçen veya st fa eden Val , Val yardımcısı,
hak m ve savcılara,
(5)

Emn yet H zmetler sınıfına dah l kadrolarda çalışan personel le MİT h zmetler mensuplarına,
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(6)

Çarşı ve mahalle bekç ler ne,

(7)
31.08.1956 tar hl ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nc maddes gereğ nce görevdeyken dem rbaş s lahını taşıyan Orman
Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şefler ne (bunlar emekl olduklarında satın alacakları zat s lahlarını ve kanun yoldan
ed nd kler şahs s lahlarını taşıyab l rler),
(8)
(f) bend har ç d ğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekl Sandığı Kanununda değ ş kl k yapan 2898 Sayılı Kanuna göre
emekl olanlara,
(9)

Özel Kanunlarına göre dem rbaş s lah taşıma yetk s bulunan Gümrük Muhafaza Teşk latı am r ve memurlarına,

(10)

Güvenl k Korucularına,

(11)

Köy ve mahalle muhtarları, beled ye başkanlarına,
İkamet ett kler yer Val l ğ ne müracaatları hal nde, mevcut veya alacakları zat s lahları ç n taşıma ruhsatı ver l r.
Bu maddede öngörülenlerden durumlarını bel rt r kurum yazısı sten r.
d.

Y vl Spor ve Av Tüfeğ Ruhsatı k mlere ver l r?

Gençl k ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu l sansı y vl spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün s lahlara
bulundurma ruhsatı ver l r. Bu s lahlar atış pol gonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarda ancak ruhsatı le b rl kte amatör l sansı
beraber nde olmak şartıyla kullanılab l r.
Bu yönetmel k hükümler ne göre, ruhsat almaya hak kazandığı Val l kçe yapılacak tahk kat net ces tesp t ed len k ş lerden, avlanma
ruhsatı (Avcılık belges ) bulunanlara y vl av tüfeğ taşıma ruhsatı, d ğerler ne de bulundurma ruhsatı tanz m ed l r.
Y vl av tüfeğ taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfekler n meskûn mahallerde ç boş, muhafazası ç nde ve atışa hazır olmayacak şek lde
nakledeb l rler.

4. İTHAL VE ARMAĞAN SİLAH EDİNEN J.GN.K.LIĞI, TSK VE SHL.GÜV.K.LIĞI PERSONELİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
NELERDİR?

a. Özel ferd thal s lah, ruhsat şlemler ;
(1) Yurt dışına da m görevle g den Subaylar kes n dönüş tar h nden t baren en fazla altı ay ç nde;
D lekçe,
Yurt dışı g d ş/dönüş atama emr fotokop s ,
Yurt dışında da m olarak görev yaptığına da r belge aslı,
S laha a t faturanın aslı,
S laha a t faturanın Türkçe tercümes aslı,
Pasaport fotokop s (yurda dönüş tar h n gösteren ve ön bölüm) le b rl kte J.Gn.K.lığı S lah ve Patlayıcı Maddeler Şube
Müdürlüğüne müracaat ed l r.
(2)
J.Gn.K.lığı S lah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünden s lah thal ve menşe belges n alarak s lahın yurda sokulduğu
gümrük müdürlüğüne müracaat eder.
(3) Gümrük şlemler tamamlandıktan sonra gümrük vezne alındı makbuzu ve s lahla b rl kte S lah ve Patlayıcı Maddeler Şube
Müdürlüğüne gelerek tesp t yapılır. S lah thal ve menşe belges düzenlen r.
(4)
J.Gn.K.lığınca S lah İthal ve Merm Menşe Belges n n lg l Komutanlığa gönder lmes ve envanter kayıtlarına geç lmes n
müteak p şlem tamamlanır.
b. Armağan s lah ruhsat İşlemler ;
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(1) Armağan ed len s lahla b rl kte, “armağan belges ” ve d lekçeyle J.Gn.K.lığı S lah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne
müracaat ed l r.
(2)
Armağan Belges yabancı devletler tarafından ver lm ş se aslı ve Türkçe tercümes Türk ye’de bulunan elç l klere veya
konsolosluklara onaylattırılır.
(3) S lah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünce s lahın tesp t yapılır. Armağan S lah ve Merm Menşe Belges düzenlenerek
kayıt ve tesc l şlemler ç n lg l personel n b rl ğ ne gönder l r.
5.

RUHSATLI SİLAHLARIN DEVİR İŞLEMLERİ:

a

S v l Vatandaşların B rb rler ne Dev r İşlemler :
Taşıma ve bulundurma ruhsatlı s laha sah p olanlar, ruhsatlarında n tel kler yazılı olan, 16’ncı madde kapsamına g rmeyen, s lah
taşıma ve bulundurma ruhsatı ver leb lecek olan k ş lere satış veya h be yoluyla devredeb l r ya da Türk S lahlı Kuvvetler ne veya Emn yet
Genel Müdürlüğüne h be edeb l r.
Ruhsatlı s lahların başka b r şahsa devr yapılab lmes ç n dev r almak steyen n s lah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhang
b r engel hal n n bulunmadığının tesp t ed lm ş olması gerek r. S lah devr n öngören sözleşme onay şlemler n müteak p noterce
düzenlen r. S lah ve merm ler alacak şahsa ruhsat düzenlenmeden devred lmez.
b. TSK Personel n n S v l Vatandaşlara S lah Dev r İşlemler :
Satışı, devr ve h bes yapılab lecek zat s lahlar,
(1) Personel emekl olunca kend s ne (bedels z) st hkak olarak ver len zat s lahlar,
(2) Zoralım s lahı (Can güvenl ğ neden yle ver lenler har ç),
(3) Mak ne K mya Endüstr s Kurumundan satın alınan s lahlar,
(4) Özel Ferd İthal ed len s lah,
(5) Ant ka s lahlar,
(6) M ras yoluyla ed n len s lah,
(7) Başkasından devralınan s lahlar,
(8) Armağan s lahlar,
Devr nde sakınca olan s lahlar har ç olmak üzere; Kuvvet Komutanlıklarının zat s lah envanter nde adına kayıtlı zat s lahı olan
personel, envanterde n tel kler yazılı s lahlarını 16’ncı madde hükümler ne göre s lah taşıma veya bulundurma ruhsatı ver leb lecek olan
k ş lere satış veya h be yoluyla devredeb l r veya Türk S lahlı Kuvvetler ne h be edeb l r.
Görevde olan personel Kuvvet Komutanlıkları zat s lâh envanter nde adına kayıtlı olup, devr nde b r sakınca olmayan s lâhını, b r
başkasına devretmeden önce b r d lekçe le bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından dev r müsaades almasına gerek yoktur,
B r başkasına devred lecek s lahın dev r alınmasına a t şlemler, s lahı devralacak k ş tarafından yürütülür,
S lahın dev r şlemler tamamlanmasına müteak p, s lahı devreden personel üzer nden düşümü yapılır.
c. Devr Yapılamayacak Ruhsatlı S lahlar:
(1) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geç c maddeler yle bel rlenen süreler ç nde başvurularak ves kaları alınmış olması
koşulu le;
(a) B r nc Türk ye Büyük M llet Mecl s azalarına zafer hatırası olarak ver len veya m rasçılarına nt kal eden, muayyen alamethav olan,
(b) İst klal Savaşından öncek savaşlardan yanlarında kalan veya m rasçılarına nt kal ett ğ belgelend r len,
(c) İst klal savaşına katılan subay ve erat le cephe ger s nde ulv maksadın husulü ç n gayret gösterenler n eller nde kaldığı veya
m rasçılarına nt kal ett ğ tesp t olunan veya belgelend r len,
(d) İst klal Savaşında cephe komutanları tarafından h zmetler ne karşılık hatıra olarak ver ld ğ veya m rasçılarına nt kal ett ğ
tesp t ed len, ateşl s lah, bıçak veya kılıçlar.
(2) TSK personel nden; görevde bulunduğu sürece kend s ne (bedels z) st hkak olarak ver len zat s lahlar,
(3) TSK personel nden; can güvenl ğ tehl kes olan personele tahs s ed len zoralım tabanca devr yapılamayacak ruhsatlı s lahlardır.
6.

SİLAH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER:
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Aşağıda bel rt len k ş lere h çb r şek lde ateşl s lah ve merm ler n taşıma ya da bulundurma zn ver lmez ve ver lm ş ruhsatlar ptal
ed l r.
a) Ateşl s lahla şlenen suçlardan mahkum olanlar.
b) Ruhsatlı s lahıyla suç şleyenlere veya s lahın muhafazasındak hmal ya da kusuru net ces başkaları tarafından b r suç şlenmes ne
veya nt har ya da nt hara teşebbüs ed lmes ne neden olanlara.
c) Taks rl suçlar har ç b r yıldan fazla hap s cezasına mahkum olanlara.
d) Z mmet, rt kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec l k, güven kötüye kullanma, h lel flas, her türlü kaçakçılık, b l ş m
alanındak suçlar, haleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tar hl ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun
282’nc maddes n n k nc fıkrası har ç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler n aklama, suç şlemek amacıyla örgüt kurma
veya yönetme ya da üye olma, nsan t caret , organ ve doku t caret , k ş ler n hayatı,
sağlığı veya malvarlığı bakımından
tehl kel olacak b ç mde ya da k ş lerde korku, kaygı veya pan k yaratab lecek tarzda s lahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma,
fuhuş, s stem engelleme, bozma, ver ler yok etme veya
değ şt rme, kasten öldürme, s lahla kasten yaralama veya
çocukların c nsel st smarı suçlarından en az b r nden dolayı mahkum olanlara.
e) Devlet n güvenl ğ ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen n şley ş ne karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
terör eylemler ne katılma veya bu g b eylemler tahr k ve teşv k suçlarından en az b r nden dolayı mahkum
olanlara.
f) Taks rle veya basın ve yayın yoluyla şlenenler har ç olmak üzere değ ş k zamanlarda şled ğ aynı veya farklı türden k den fazla
suçtan dolayı mahkum olanlara.
g) Ruhsatlı s lahını geç c de olsa başkalarına verd kler ç n mahkum olanlara.
h) Kanunun 4’üncü maddes nde yazılı s lahlardan b r n kullanmak suret yle suç şleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.
ı) Ruhsatların ver l ş nedenler ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay ç nde b ld rmeyen ruhsat sah pler ne.
) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının dem rbaşına kayıtlı s lahları amacı dışında kullananlara.
j) Mahkeme kararı le veya haklarında ver len mahkum yet kararının sonucu olarak Türk S lahlı Kuvvetler nden çıkarılanlara, rütbes n n
ger alınmasına hükmolunanlar le 6413 sayılı Kanun hükümler uyarınca ayırma şlem ne tab tutulanlara,
3269 sayılı Kanunun 16’ncı
maddes n n üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 nc maddes uyarınca d s pl ns zl k ya da ahlak durum sebeb yle ayırma
şlem ne tab tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12’nc maddes uyarınca
başarısız görülenler le 3466 sayılı Kanunun 13’üncü ve
16’ncı maddeler uyarınca l ş kler kes lenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2’nc maddes gereğ nce emekl ed lenler le d s pl n kurulları ya
da mahkeme kararıyla veya kanun düzenleme
le meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında ver len
mahkum yet kararı sonucu memur yetle l ş ğ kes lenlere ya da m ll güvenl ğe tehd t oluşturan terör örgütler ne a d yet , lt sakı veya
rt batı neden yle kamu
görev nden çıkarılanlara.
k) Kısıtlı olanlar le kamu h zmet nden yasaklılara.
l) Ps koloj k, nöroloj k ve f z k rahatsızlıkları olanlara.
m) Y rm b r yaşını b t rmem ş olanlara.
B r nc fıkranın (a) bend le (c) bend kapsamına g renlere affa uğramış olsalar b le ateşl s lahlar le merm ler n taşıma ya da
bulundurma zn ver lmez. Bu fıkra hükmü suç olmaktan çıkan b r f l neden yle hüküm g ym ş olanlar hakkında uygulanmaz. B r nc
fıkranın (ı) bend kapsamına g renlere Kanunun 6’ncı maddes n n b r nc fıkrasında bel rlenen dar para cezasını ödemeler kaydıyla tekrar
ruhsat ver leb l r.
Kanunun ek 1’ nc maddes nde s lahla g r lmes yasaklanan yerlere s lahla g ren veya buralarda s lah taşıyan k ş ler n s lah ruhsatları
bulundurmaya çevr l r. Ön ödeme veya mahkum yet kararındak adl para cezasının nfaz ed ld ğ veya düştüğü tar hten t baren beş yıllık
süre geçmed ğ takd rde, bu k ş lere taşıma ruhsatı ver lmez.
B r nc fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentler nde bel rt len suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan k ş ye kovuşturma
sonuçlanıncaya kadar, m ll güvenl ğe tehd t oluşturan terör örgütler ne a d yet , lt sakı veya rt batı neden yle görevden uzaklaştırılan
k ş ye se tekrar göreve ade ed l nceye kadar s lah ruhsatı ver lmes ne ve yen lenmes ne l şk n şlemler beklet l r ve s lah lg l b r mce
emanete alınır.
Bu maddede bel rt len mahkum yet, kes nleşm ş mahkum yett r.
Mahkemelerce ver len hap s cezaları, adl para cezasına çevr lm ş olsa dah bu madden n uygulanmasında hap s cezası esas alınır.
İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN EN UÇ NOKTASINDA ATEŞLİ SİLAHLAR KULLANILMAKTADIR
7. YİVSİZ AV TÜFEKLERİNİN RUHSAT İŞLEMLERİ:
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İkametgah yer esasına göre y vs z av tüfeğ belge ve z n şlemler 07 Aralık 2001 tar h nden t baren kamet yer esasına göre
Jandarma tarafından yürütülmekted r.
1.

Belge Çeş tler :
Y vs z Tüfek Ruhsatnames ,
Y vs z Tüfek Satın Alma Belges ,
Satıcılık (Bay l k) Belges ,
Fabr ka / İmalathane Kuruluş ve Faal yet İzn .

a. Y vs z Tüfek Ruhsatnames :
18 yaşını b t rm ş ve engel hal bulunmayan k ş lere b r defaya mahsus kamet ed len İl Val l ğ / İlçe Kaymakamlığınca ver l r.
Y vs z Tüfek Ruhsatnames Almak İsteyenlerden İstenecek Belgeler;
(1) İkamet ed len İl Val l ğ / İlçe Kaymakamlığına h taben yazılan d lekçe,
(2) S lah bulundurmasında ve satmasında beden ve ruh bakımdan b r sakınca olmadığına da r sağlık raporu (A le hek m nden tek
hek m raporu),
(3) Vades geçm ş verg borcu bulunmadığına da r belge,
(4) Harç ödend makbuzu,
(5) Altı adet fotoğraf.
Yukarıdak belgeler le müracaat eden k ş lere, y vs z tüfek ruhsatnames ver l r.
b. Y vs z Tüfek Satın Alma Belges
:
İkamet ed len İl Val l ğ / İlçe Kaymakamlığınca alınan zne st naden av bay s nden y vs z av tüfeğ almak ç n ver l r. Bu belge y vs z
tüfek ruhsatnames ver l ş nde tanz m ed l r, başka b r av tüfeğ almak steyen k ş ler İkamet ed len İl Val l ğ / İlçe Kaymakamlığına
h taben yazılan d lekçe le müracaat ederek k nc b r av tüfeğ n alab l r.
c. Satıcılık (Bay l k) Belges :
2521 sayılı yasa kapsamına g ren y vs z av tüfekler ve bunlara a t f şekler satmak amacıyla val ler ve kaymakamlar tarafından
çevren n özell ğ ne göre 1-3 yıl sürel olarak ver l r. Süre konusundak takd r mülk am re a tt r.
Y vs z Av Tüfeğ Satıcılık (Bay l k) Müracaatında İstenecek Belgeler;
(1) İkamet ed len İl/İlçe Mülk Am rl ğ ne h taben yazılı d lekçe,
(2) İşyer n n kend mülk yetler nde bulunduğunu veya k ralandığını kanıtlayan belge,
(3) S lah bulundurmasında ve satmasında beden ve ruh bakımdan b r sakınca olmadığına da r sağlık raporu,
(4) 2521 sayılı Kanun hükümler ne uymayı taahhüt ett ğ ve doğacak Kanun sorumluluğu üstlend ğ ne da r taahhütname,
(5) Altı adet fotoğraf.
Yukarıdak belgeler le müracaat eden k ş lere, 3 yıl sürel satıcılık (bay l k) belges ver l r.
ç. Fabr ka ve İmalathane Kuruluş ve Faal yet İzn :
Y vs z av tüfekler le sporda kullanılan n şan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabr ka veya malathane kurmak
steyenler, aşağıda bel rt len belgelerle İç şler Bakanlığına müracaat ederek kuruluş ve faal yet zn almak zorundadırlar.
Fabr ka ve İmalathane Kuruluşuna İz n Ver lmes :
Y vs z av tüfekler le sporda kullanılan n şan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabr ka veya malathane
kurmak steyenler, İç şler Bakanlığından kuruluş zn almak zorundadır.
Fabr ka veya malathane kurmak steyenler; kuruluş zn almak ç n B l m Sanay ve Teknoloj Bakanlığına aşağıda bel rt len b lg ve
belgeler kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya le müracaat eder.
1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belges ,
2- Ş rket se son tad ller kapsayacak şek lde f rma ana sözleşmes ,
3- İtalat konusu ve türü le tasarlanan kapas te m ktarı,
4- Kurulacak ş yer n n güvenl k bakımından uygun olduğuna da r llerde val l klerden, lçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,
5- Tes sler n konumu ve çevres n gösterecek şek lde yetk l makamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekl genel yerleş m planı.
B l m Sanay ve Teknoloj Bakanlığına uygun görüldüğü takd rde, dosyalardan k aded kuruluş zn ç n uygunluk yazısı
ek nde f rmaya gönder l r.
İç şler Bakanlığınca gerekl nceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suret yle, z n steyen n ve sorumlu yönet c ler n
durumlarının güvenl k bakımından uygun olduğunun tesp t hal nde kuruluş zn ver l r. Kuruluş zn ver len f rma p yasaya satış yapmamak
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kaydıyla numune üret m yapar.
Faal yet İzn :
Y vs z av tüfekler le sporda kullanılan n şan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını mal etmek steyen f rmalar B l m Sanay ve
Teknoloj Bakanlığına uygun görüşü alınmak suret yle İç şler Bakanlığından faal yet zn almak zorundadır. Faal yet zn almak steyen
f rmalar, Sanay ve T caret Bakanlığına aşağıda bel rt len b lg ve belgeler kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya le mürâcaat eder.
1- Kuruluş z n belges ,
2- Kapas te raporu,
3- İş yer açma ve çalışma ruhsatı,
4- Sanay s c l belges ,
5- İş akım şeması ve proje açıklama b lg ler ,
6- Üret lecek mamulün ve mamule a t parçaların aşağıda bel rt len şek lde sınıflandırılmış olarak l stes .
a) Müessese bünyes nde yapılacaklar,
b) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyes nde son şekl ver lecekler,
c) Komple satın alınacaklar,
d) İthal ed lecekler,
7- Çalıştırılacak personel sayısının, yönet c , mühend s, tekn syen, şç olarak dökümü,
8- Marka tesc l belges ,
9- TSE Standart Uygunluk Belges .
Bu b lg ve belgeler çeren dosyaların k suret , uygun görüldüğü takd rde faal yet zn ç n uygunluk yazısı ek nde f rmaya
gönder l r.
F rma bu dosyalara;
1- Üret lecek mamulün perspekt f ve montaj resm ,
2- Üret lecek mamulün ve parçalarının tekn k res mler n ,
3- Her t p ve modelden b rer adet numune,
Ekleyerek İç şler Bakanlığına mürâcaat eder. İç şler Bakanlığının nceleme ve değerlend rmes sonucunda uygun görülmes
hal nde f rmaya Faal yet İz n Belges ver l r. Numuneler le bunlara a t düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza ed lmek üzere
f rmaya ade ed l r.
Sonradan değ ş k t p ve modelde üret m yapılması hal nde,
1- TSE standart uygunluk belges ,
2- Üret lecek mamulün perspekt f ve montaj resm ,
3- Üret lecek mamulün ve parçalarının b r nc fıkranın (6) numaralı bend nde yer alan sınıflandırılmış l stes ,
4- Üret lecek mamulün ve parçalarının tekn k res mler ,
5- Her t p ve modelden b rer numune,
Yukarıdak belgeler çeren k suret dosya le İç şler Bakanlığına müracaat ed l r. Bakanlıkça yapılacak nceleme ve
değerlend rme sonucunda uygun görülmes hal nde yen t p ve modeller çeren Faal yet İz n Belges düzenlen r. Numuneler le
bunlar ç n düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza ed lmek üzere f rmaya ade ed l r.
2. Belge ve z nler n ver lmes n engelleyen haller:
a. Ateşl s lâhla şlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b.
Ruhsatlı s lâhıyla suç şleyenler veya s lâhın muhafazasındak hmal ve/veya kusuru net ces başkaları tarafından suç
şlenmes ne veya nt har ya da nt hara teşebbüs ed lmes ne neden olmaktan mahkûm olanlar,
c. Haklarında kamu davası açılmamış olsa b le, zorunlu olmadığı halde meskûn mahalde veya c varında ya da umuma mahsus
yol üzer nde veya bu yola doğru s lâh atanlar le bu suçların b r nden mahkûm olanlar,
d. Ateşl s lâhla şlenenler le taks rl suçlar har ç, değ ş k zamanlarda şled ğ aynı veya farklı türden k den fazla suçtan dolayı
hap s veya ağır hap s ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
e. Ateşl s lâhla şlenenler le taks rl suçlar har ç, k yıldan fazla hürr yet bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar le devlet sırlarını
açığa vurma, deoloj k, anarş k, terör ve benzer amaçlarla yaygın ş ddet eylemler ne katılma ve bu g b f ller tahr k ve teşv k etme
suçlarından b r nden hüküm g ym ş olanlar,
f.
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, N şan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve
Bulundurulmasına Daîr Kanun hükümler ne aykırı f ller nden dolayı hap s veya ağır hap s ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
g. 6136 sayılı Ateşl S lâhlar ve Bıçaklar le D ğer Aletler Hakkında Kanunun 12, 13, 14 ve 15’nc maddeler nde bel rt len
suçlardan dolayı altı aydan fazla hürr yet bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar le aynı Kanunun 4’ncü maddes nde yazılı yasak aletlerden
b r n kullanmak suret yle suç şleyen ve bu suçtan dolayı hap s ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
h. Uyuşturucu ve ps kotrop maddeler ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak mal, thal veya hraç etme ya da bu f llere teşebbüs
etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhang b r şek lde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp
satılmasına veya devr ne ya da her ne suretle olursa olsun tedar k ne vasıta olma suçlarından b r yle mahkûm olanlar,
ı. Kısıtlı olanlar le kamu h zmet nden yasaklılar,
. Akıl hastası veya ps koloj k ve nöroloj k rahatsızlıkları olanlar,
j. 18 yaşını b t rmem ş olanlar,
Yukarıdak (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentler kapsamına g renler, affa uğramış olsalar veya mahkûm yetler bütün net celer le
b rl kte ortadan kalksa ya da mahkemelerce ver len karar üzer ne adl s c lden s l nm ş olsa b le, kend ler ne h çb r surette bu Yönetmel k
kapsamına g ren belge ve z nler ver lmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 7’nc maddes hükümler ne göre suç olmaktan çıkan b r
f l neden yle hüküm g ym ş olanlara uygulanmaz.
Bu maddede bel rt len mahkûm yet, kes nleşm ş mahkûm yett r.
Bu madde hükümler n n uygulanmasında, mahkemelerce ver len hürr yet bağlayıcı cezalar, paraya çevr lm ş olsa dah , hürr yet
bağlayıcı ceza esas alınır.
Yönetmel ğ n 14’üncü maddes ne göre bel rt len hallerden b r ne g ren k mselere h çb r şek lde avda ve sporda kullanılan tüfek, n şan
tabancası ve av bıçağı yapımı, alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması zn ve belges ver lmez.
Kayıt ve tesc l
Y vs z Tüfek Ruhsatnames alan k ş ler, sah p oldukları y vs z av tüfekler n n c ns, marka, çap (kal bre) ve ser numaralarını
ruhsatnameye satın aldıkları tar hten t baren en geç b r ay çer s nde şletmek zorundadırlar.
Yen leme esasları
Y vs z Tüfek Ruhsatnames b r defaya mahsus ver l r. Ruhsatname k ş lere y vs z av tüfeğ n meskende yâda şyer nde taşıma ve
bulundurma yetk s sağlayacaktır.
3. Dev r şlemler :
Y vs z Tüfek Ruhsatnames nde kayıtlı y vs z av tüfekler yasal engel hal bulunmayan k ş lere satış veya h be yoluyla devred leb l r.
Şahsın vefatı hal nde kanun yollardan d ğer m rasçıların muvafakat alınmak şartıyla engel hal olmayan m rasçılardan b r ne nt kâl
edeb l r.
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Devred len y vs z av tüfekler dev r alan k ş adına Y vs z Tüfek Ruhsatnames ne bağlanmadan tesl m ed lmez. Aks ne hareket edenler
hakkında adl şlem yapılır.
Dev r şlemler nde, s lahı devralan şahsın Yönetmel ğ n 14’üncü maddes ne göre ruhsat almaya engel b r durumunun bulunmadığının
tesp t hal nde, devreden ve devralan le b rl kte ruhsat şlem n yapan b r m am r /komutanının da mzalayacağı b r dev r tesp t tutanağı
düzenlenmes gerekmekted r.
Taşıma ve bulundurma esasları
Y vs z Tüfek Ruhsatnames sah b ne belgede kayıtlı y vs z av tüfekler n taşıma ve bulundurma yetk s ver r. Avlanma zn vermez.
Avlanma zn le lg l Orman ve Su İşler Bakanlığınca yapılmaktadır.
18 yaşını b t rmem ş atıcılık l sansına sah p k mseler vel ler n adına belgelend r lm ş ya da Beden Terb yes Genel Müdürlüğü
dem rbaşına kayıtlı s lahları; vel , yönet c ve darec ler n sorumluluğu altında atıcılık ve avcılık federasyonunca düzenlenecek özel z nle
atış pol gonlarında ya da meskûn sahalar dışında ve merkez av kom syonlarınca bel rt len avlaklarda taşıyıp kullanab l rler.
8.

J.GN.K.LIĞI, SHL.GÜV.K.LII VE TSK PERSONELİ SİLAH İŞLEMLERİ:

ŞAHSİ SİLAH SAHİPLENME KAYNAKLARI:
a. Teçh zat tabanca (İst hkak olarak bedels z)
b. Zat dem rbaş tabanca (bedell )
c. Zoralım s lah (Can güvenl ğ neden yle ver lenler dah l)
ç. MKE Kurumundan satın alınan yerl s lah
d. MKE Kurumundan satın alınan thal s lah
e. Özel ferd thal s lah
f. Armağan s lah
g. Hatıra s lah
ğ. Ant ka s lah
h. M ras yolu le ed n len s lah
ı. Başkasından dev r alınan s lah
MKE KURUMUNDAN YERLİ/İTHAL SİLAH TEMİNİ VE İŞLEMLERİ:
a. Muvazzaf Subay, Sözleşmel Subay, Astsubay, Sözleşmel Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar; görevler müddet nce
veya emekl /müstaf olduktan sonra MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan toplam 3 (Üç) adet tabanca satın alab l rler.
b. MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan, bedel mukab l nde satın almaya karar veren muvazzaf Subay, Astsubay,
Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, d lekçe 2 ( k ) adet res m, le b rl kte müracaatları Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel
Komutanlığına ve Sah l Güvenl k Komutanlığına gönder l r.
c. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah l Güvenl k Komutanlığınca tabanca almasına müsaade ed len personele
S lah Satın Alma Yetk Belges düzenlen r. Düzenlenen belgeler lg l n n b rl ğ ne gönder l r.
Bu belgen n geçerl l k süres düzenlend ğ tar hten t baren (6) aydır. Bu belge le b zzat belge sah b tarafından s lah satış yetk s olan
kamu kuruluşundan (MKE Kurumu) s lah ve bu s laha a t merm ler satın alınır. B r yıllık süre çer s nde s lah satın alma yetk belges ne
şlem yaptırmayan personel, s lah satın alma yetk belges n n süre b t m nden t baren 2 ( k ) yıl geçmeden MKE Kurumundan yerl veya
thal s lah alma taleb nde bulunamaz.
ç. Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş le müstaf ve emekl ler n satın almış oldukları s lahlara a t fatura
asılları ((PBİK Nu (J.Gn.K.lığı ç n), Rütbe, S c l yazılacak), B rl k Komutanlıklarından yazı le (Muvazzaf personel ç n) fatura tanz m
tar h nden t baren 60 (altmış) gün ç nde, s lahın envanter kaydı ç n personel n bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönder l r.
d. Emekl Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar le mecbur h zmet n tamamlayarak st fa etmek suret yle ayrılan,
müstaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve 10 (on) yılını doldurarak, sözleşmeler n n uzatılmaması sonucu veya kend steğ le
TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşlara s lah satın alma zn ver leb lmes ve ruhsat şlemler ç n;
1) D lekçe,
(2)
Devlet ve ün vers te hastaneler nden alınacak “Ateşl s lâh taşımasında ve bulundurmasında ps koloj k, nöroloj k ve f z k
rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” barel heyet raporu (rapor 6 ay sürey doldurmamış olmalıdır) (Emekl /müstaf personel n
hastaneye sevk şlemler kamet ett ğ yer n Askerl k Da re/Şubes tarafından yapılır.),
(3) Son b r yıl çer s nde çek lm ş 2 ( k ) adet ves kalık fotoğraf,
(4) Emekl /Müstaf k ml k kartı fotokop s le lg l Komutanlıklara müracaat ed l r.
e. MKE Kurumundan yerl veya thal s lah satın alma taleb nde bulunan emekl , müstaf ve mecbur h zmet n tamamlamış personel n,
gönderm ş olduğu belgeler n ncelenmes n müteak p, uygun görülen müracaatlar ç n 6'ncı madde (c ve ç) fıkraları hükümler ne göre şlem
yapılır.
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MİRAS YOLUYLA DEVİR ALINAN SİLAHLAR:
TSK’ler personel ne m ras yolu le nt kal eden s lahlar ç n 91/1779 sayılı Yönetmel ğ n 18' nc maddes hükmü uygulanır.
BAŞKASINDAN DEVİR ALINAN SİLAHLAR (SATIŞ, HİBE,DEVİR) :
Subay, Sözleşmel Subay, Astsubay, Sözleşmel Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emekl l k ve müstaf
oldukları süre çer s nde s v l veya asker şahıslardan yalnız 3 (Üç) adet s lah dev r alab l rler.
YİVLİ AV TÜFEKLERİNİN SATIN ALMA, KAYIT VE DEVİR İŞLEMLERİ:
a. Y vl av tüfekler le lg l satın alma, kayıt, ruhsat ve dev r şlemler , Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah l
Güvenl k Komutanlığınca yürütülür.
b.
Bu yönerge hükümler ne göre, ruhsat almaya hak kazandığı tahk kat net ces tesp t ed len k ş lerden, Orman ve Su İşler
Bakanlığınca Taşra Teşk latından alınacak Avcılık Belges bulunanlara y vl av tüfeğ taşıma ruhsatı, d ğerler ne de bulundurma ruhsatı
tanz m ed l r. Y vl av tüfeğ taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfekler n meskûn mahallerde ç boş, muhafazası ç nde ve atışa hazır
olmayacak şek lde nakledeb l rler.
c. Personel MKE Kurumundan yalnızca 1 (b r) adet y vl av tüfeğ satın alab l r.
YİVSİZ AV TÜFEKLERİNİN SATIN ALMA, KAYIT VE DEVİR İŞLEMLERİ:
a. Y vs z av tüfekler le lg l bütün şlemler se kamet ed len yerdek , lg l Emn yet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığınca
yürütülür. Personel n; zoralım yoluyla satın aldıkları y vs z av tüfekler ne a t faturaları, fatura tanz m tar h nden t baren 30 (otuz) gün
ç nde, kamet ett kler lg l Emn yet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığına tesl m ederek, y vs z tüfek ruhsatnames şlemler n
yaptırmak zorundadır.
b. Bu konuda Emn yet Müdürlükler ve Jandarma Komutanlığına kamet ed len yer n mülkî am rl ğ ne h taben b r d lekçe, faturanın
aslı, B rl k Komutanlığından görev onay belges ve 2 ( k ) adet fotoğraf le müracaat ed l r.
9- SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLSANIZ BİLE, KESİNLİKLE NAMLUYU CANLI HEDEFE ÇEVİRMEYİN
1.

S lah taşıma ve bulundurmanın yasak olduğu yerler
a. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanen n ps k yatr bölümler nde, akıl hastaneler nde, ceza ve tutukevler le her türlü ıslah
ve nfaz kurumlarında veya bunların eklent ler nde,
b.
Öğrenc ler n toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğ t m ve öğret m kurumlarında, s yas part ler n açık hava ve kapalı yer
toplantılarında, z nl veya z ns z toplantı ve göster yürüyüşler nde, send kalarda, derneklerde ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı
olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongreler nde, her türlü spor karşılaşma ve yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya
kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan şyerler nde,
c. TBMM ana b naları le mecl s başkanlığınca bel rt len yerlerde,
“S lahlar RUHSATLI dah olsalar TAŞINAMAZ”
2. Ruhsat sah pler n n d kkat etmes gereken hususlar
a. H çb r suretle saldırı amaçlı olarak kullanılamaz,
b. Nedens z yere rast gele ateş ed lemez,
c. Başkalarını korkutacak şek lde taşınamaz,
ç. Kaygı ve pan k yaratacak şek lde meskûn mahallerde kullanılamaz,
d. Eğlence merkezler nde veya düğünlerde kullanılamaz,
e. Taşınması yasak olan yerlerde taşınamaz,
f. Kavgada korkutmak maksadıyla kullanılamaz,
g. Ruhsat sah b olunan s lah h çb r suretle başkasına ver lemez,
Yukarıda bel rt len davranışlarda bulunanlar TCK’n n lg l maddeler nce cezalandırılırlar ve sah p oldukları ruhsatları ptal ed l r.
3. S lahların arızalanması hal nde yapılacak şlemler
S lah üzer nde yapılacak bas t tam rat zne bağlı değ ld r. Ancak; namlu, sürgü (kapak takımı), çerçeve, kovan çıkarıcı, tırnak, ğne ve
mekan zma üzer nde yapılması sten len tad lat ç n ruhsatlı s lah tam rhanes tarafından tutulan raporla İç şler Bakanlığına müracaat ed l r.
Bakanlık müracaatı Kr m nal laboratuvarına gönder r. Buradan alınacak rapora st naden Bakanlıkça z n ver leb l r.
MAGANDA DÜĞÜN SAHİBİ, BİR ÇOCUK ÖLDÜRDÜ
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4.

Emn yet Kuralları :
Evde, sokakta, atış alanında veya herhang başka b r yerde her ruhsatlı s lah sah b emn yet konusunda özen göstermel , aşağıda
bel rt len emn yet kurallarına mutlaka r ayet etmel d r.
a. S lahınızı b r yerden başka b r yere nak l ederken boş olduğuna em n olun,
b. S lahınızı el n ze aldığınızda lk önce namluyu emn yetl b r yöne çev rerek atım yatağının dolu olup olmadığını kontrol ed n,
c. Ateş etmeyeceğ n z zamanlarda atım yatağı mutlaka boş ve s lah emn yette bulunmalıdır,
ç. Kapalı yerlerde ateş ed lmez, “unutmayınız k f şek betondan sekerek başka b r yöne doğru g deb l r”
d. Dolu b r s lahın kaza r sk çok yüksekt r. Doğru kullanıldığı sürece güvenl d r ve şeytan doldurmaz,
e. Kazanın neden da ma EMNİYET KURALLARININ hlal ed lmes d r,
f. Kazanın önüne geçmek, s lah sah b n n sorumluluğudur,
g. S lah her zaman doluymuş g b kabul ed lmel d r. S lahın boş olduğu yönündek beyanlara aldırmadan gözle ve elle kontrol
ed lmel d r. Namlu h çb r zaman canlı hedeflere doğrultulmamalıdır,
ğ. S lahın nasıl kullanıldığını öğrenmeden kes nl kle s lah le oynamayın,
h. Ateş etmeden önce namlu kontrol ed lmel , boş ve tem z olduğu anlaşıldıktan sonra ateş ed lmel d r,
ı. Alkollü ken s lah taşımayın ve kullanmayın,
. S lah le h çb r zaman şaka yapmayın. Şaka yapanları uyarın,
j. Ev n zde s lah le f şekler n ayrı ayrı muhafaza ed n. Çocukların s lahla oynamak steyeb lecekler n unutmayın,
k. Uzun sürel muhafazalarda korozyona karşı s lahın bakımın tam olarak yapmayı hmal etmey n,
l. Atış yaptığınız bölgede canlı hedef bulunmadığından em n olun,
m. Atış yaparken el n z ve parmaklarınızı kapak takımından ve namludan uzak tutun,
n. Atış esnasında tabancanızı asla hedeften başka yöne çev rmey n,
o. Oyun salonu ve eğlence yerler g b yerlere s lahınız götürmey n,
ö. Ç t, ırmak ve bunun g b yerlerden geçerken s lahın boş olmasına d kkat ed n,
p. Ateş edeceğ n z durumlar har c nde s lahınızı dolu olarak taşımayın,
r. S lahınızı sökerken, takarken, doldururken ve boşaltır ken namluyu da ma emn yetl b r yöne çev r n z.
UNUTMAYIN MAĞDURİYET ÇİFT TARAFLIDIR
5.

B l nmes gerekl d ğer hususlar :
a. S lah satın alma yaşının tabancalar ç n (21), Y vs z tüfekler ç n (18) olduğu,
b. Ruhsat geçerl l k süres n n b t m nden t baren (6) ay çer s nde ruhsatınızı yen letmek ç n müracaat etmen z gerekt ğ ,
c. Ruhsat taleb n zle lg l hazırladığınız evrakın süreye tab olduğu ve (6) ay le (1) yıl arasında değ şt ğ n ,
ç. Ruhsat geçerl l k süres n n b t m tar h nden t baren (6) ay çer s nde müracaat etmeyenler n ruhsatlarının ptal olacağını,
d.
Taşıma ruhsatlı s lahların ruhsat süreler n n b t m ne müteak p yen ruhsat tanz m ed l nceye kadar bulundurma olarak
kullanılacağını, (Bu süre h çb r durumda altı ayı geçemez)
e.
Taşıma ruhsatı alan şahısların ruhsat aldıkları durumlarının sona ermes durumunda durumu ruhsatı veren makama (6) ay
çer s nde b ld rmeler gerekt ğ ,
f. Bulundurma ruhsatlı s lahların h çb r sebeple taşınamayacağı,
g.
Bulundurma ruhsatlı s lahı kamet yer değ ş kl ğ ve tam r amaçlı olarak nakletmek gerekt ğ nde mülk am rden z n almak
koşulu le nak l ed leb leceğ ,
ğ.
Ruhsatlı s lahınızı kamet değ ş kl ğ nde yen kametgaha göre ruhsat tanz m edeb leceğ nden taşıma parası ödemeden yen
ruhsat kartı tanz m edeb leceğ n ,
h. Tabanca taşıma ve bulundurma ruhsatlı s lah sah pler n n yıllık (200) adet f şek st hkakı bulunduğunu UNUTMAYINIZ.

6. Ruhsatlı s lahların kaybolması veya çalınması hal nde yapılacak şlemler :
a.
Ruhsatlı s lahın kaybolması veya çalındığının tesp t ed lmes durumunda vak t kaybetmeks z n en yakın mahall karakola
(Jandarma ve Pol s) başvurulması,
b.
Mahall karakoldan alınacak tahk kat evraklarının fotokop s ve s lahın kaybolduğu/çalındığına da r b r d lekçe le b rl kte
ruhsatı veren makama başvurulması gerekmekted r.
10.

RUHSATLI SİLAHA SAHİP KİŞİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
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a.
Ruhsat ver l ş nedenler n n ortadan kalkması durumunda durumu (6) ay çer s nde ruhsat veren makama b ld rmekle yükümlü
olduğunuzu, aks takd rde b r daha s lah taşıma veya bulundurma ruhsatı ver lmeyeceğ n ,
b.
Bulundurma ruhsatlarının nak l belges olmadan mesken veya şyer nden çıkarılmayacağı, çıkaranlar hakkında 6136 sayılı Yasaya
aykırı hareket etmekten yasal şlem yapılacağını,
c. Taşıma ruhsatlı s lahların 6136 sayılı Kanunun EK-1’ nc maddes nde yazılı olan;
(1) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastaneler n ps k yatr bölümler nde, akıl hastaneler nde, ceza ve tutukevler le her türlü
ıslah ve nfaz kurumlarında veya bunların eklent ler nde,
(2)
Öğrenc ler n toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğ t m ve öğren m kurumlarında, s yas part ler n açık hava ve kapalı yer
toplantılarında, z nl veya z ns z yapılan toplantı ve göster yürüyüşler nde, send kalarda, derneklerde veya bunlara yönet m ve yapı
olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongreler nde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının
yapıldığı yerlerde, Kanuna uygun veya Kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan ş yerler nde,
(3) Türk ye Büyük M llet Mecl s ana b naları le Mecl s Başkanlığınca bel rlenen yerlerde,
Ateşl s lahların taşınmayacağını, taşıyan k ş ler hakkında yasal şlem yapılacağı,
d. Taşıma ruhsatlı s lahların ruhsat b t m tar h nden t baren yen s ver l nceye kadar bulundurma ruhsatı yer ne geçeceğ ,
e.
Ruhsatların süres n n b t m tar h nden t baren 6 ay çer s nde yen letmeyenler n s lah ruhsatlarının ptal ed lerek s lahların zapt
ed leceğ ve (6) ay çer s nde engel hal bulunmayan b r k ş ye devr n n sağlanacağı, devr sağlanamayan s lahlar hakkında adl şlem
yapılacağı,
f. S lahların şahs sorumluluk gerekt rd ğ ve bu sorumluluğun ruhsat sah b ne a t olduğu,
g.
Taşıma ve bulundurma ruhsatlı s lahların muhafazasına d kkat ed lmes gerekt ğ , s lahın muhafazasında gerekl hassas yet n
göster lmemes sonucu şlenecek suçlarda ruhsatın ptal ed leceğ ve bu k ş ye b r daha s lah taşıma veya bulundurma ruhsatı ver lmeyeceğ ,
h.
Bulundurma ruhsatlı s laha sah p olan k ş ler n adres değ şt rmeler durumunda ayrıldıkları ve g tt kler Mülkî Am rl ğe müracaat
ederek durumlarına uygun şek lde ruhsat kartlarını değ şt rmeler gerekt ğ ,
. Ruhsatlı s laha sah p k ş ler n bal st k öneme ha z parçalarda (namlu, ğne, mekan zma, vb.) yapılacak tam rat ve tad latların zne tab
olduğu, bunun dışında kalan bas t (boyama, gravür şleme, dürbün montajı vb. g b ) şlemler n zne tab olmadığı,
B l nmel ve bu konulara d kkat ed lmel d r.
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