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BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM 
 

  

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Tanımlar 
 

  

      
 

  

Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam Amaç 
 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; silahları 

sınıflandırarak silahlar ile bunların nitelikleri, 

mühimmatı ve parçalarının ithali, üretimi, satışı, 

satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, 

bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin, 

tescil ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile 

bunlara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları 

düzenlemektir. 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; silahları 

sınıflandırarak silahlar ile bunların nitelikleri, 

mühimmatı, aksam, parça ve aksesuarlarının 

ithali,  üretimi, satışı, satın alınması, imhası, 

edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, 

bunların her türlü izin ve kayıt işlemlerine dair 

esas ve usuller ile bunlara aykırılık halinde 

uygulanacak yaptırımları düzenlemektir. 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; silahları 

sınıflandırarak silahlar ile bunların nitelikleri, 

mühimmatı ve parçalarının ithali, üretimi, satışı, 

satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, 

bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin, 

tescil ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile 

bunlara aykırılık hâlinde uygulanacak yaptırımları 

düzenlemektir. 

 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; silahları sınıflandırarak 

silahlar ile bunların nitelikleri, mühimmatı ve parçalarının ithali, 

üretimi, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, 

bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin, tescil ve kayıt 

işlemlerine dair esas ve usuller ile bunlara aykırılık hâlinde 

uygulanacak yaptırımları düzenlemektir. 

      
 

  

Tanımlar Tanımlar Tanımlar 
 

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
 

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

  

a) Aksesuar: Bir silahın mekanik hareketini veya 

fonksiyonunu yerine getirebilmesi için zorunlu 

olmayan, kullanıldığı zaman silahın görünümü, 

nişan sistemi veya tesir gücüne etki eden, silahın 

atışını, hareketini, kullanımını, görmeyi, silahın 

hareketi sonucunda meydana gelen olayları 

herhangi bir şekilde etkileyen her türlü 

malzemeyi, 

  
Bu tanım 

çıkarılmış 
  

a) Alarm-uyarı silahı: Her türlü fişek ve özellikle 

saçmalı veya kurşunlu fişek atışına ve bu amaçlı 

değişikliğe müsait olmayan alarm veya uyarı 

etkisi yapmaya yönelik ateşli silahı, 

b) Alarm-uyarı silahı: Her türlü fişek ve özellikle 

saçmalı veya kurşunlu fişek atışına ve bu amaçlı 

değişikliğe müsait olmayan alarm veya uyarı 

etkisi yapmaya yönelik ateşli silahı, 

a) Alarm-uyarı silahı: Her türlü fişek ve özellikle 

saçmalı veya kurşunlu fişek atışına ve bu amaçlı 

değişikliğe müsait olmayan alarm veya uyarı 

etkisi yapmaya yönelik ateşli silahı, 

 

a) Alarm-uyarı silahı: Her türlü fişek ve özellikle saçmalı veya 

kurşunlu fişek atışına ve bu amaçlı değişikliğe müsait olmayan 

alarm veya uyarı etkisi yapmaya yönelik ateşli silahı, 

b) Antika silah: 1899 yılından önce imal edilmiş, 

değerli ve belli bir özelliği olan, benzerlerine az 

rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli ve ateşsiz 

silahları, 

c) Antika silah: 1899 yılından önce imal edilmiş, 

değerli ve belli bir özelliği olan, benzerlerine az 

rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli ve ateşsiz 

silahları, 

b) Antika silah: 1899 yılından önce imal edilmiş, 

değerli ve belli bir özelliği olan, benzerlerine az 

rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli ve ateşsiz 

silahları, 

 

b) Antika silah: 1899 yılından önce imal edilmiş, değerli ve belli 

bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen 

ateşli ve ateşsiz silahları, 

c) Arbalet: Ok atmaya mahsus dipçikli veya 

kundaklı tetikli yayı, 
  

c) Arbalet: Ok atmaya mahsus dipçikli veya 

kundaklı tetikli yayı, 

bu tanım 

eklenmiş 
c) Arbalet: Ok atmaya mahsus dipçikli veya kundaklı tetikli yayı, 

ç) Armağan silah: Birinci ve Üçüncü Kategoride 

geçen; 

ç) Armağan silah: Birinci ve Üçüncü Kategoride 

geçen; 

ç) Armağan silah: Birinci ve üçüncü kategoride 

geçen;  
ç) Armağan silah: Birinci ve üçüncü kategoride geçen; 

1)Yabancı devlet veya hükümet başkanları, 

hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet 

komutanları tarafından hediye edilen ve hediye 

edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen, 

1)Yabancı devlet veya hükümet başkanları, 

hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet 

komutanları tarafından hediye edilen ve hediye 

edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen, 

1) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, 

hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet 

komutanları tarafından hediye edilen ve hediye 

edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen, 

 

1) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, 

genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları tarafından hediye 

edilen ve hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen, 

2)Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, 

Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı 

veya İçişleri Bakanı tarafından hediye edilen ve 

hediye edildiği usulüne uygun olarak 

belgelendirilen, 

2)Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, 

Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı 

veya İçişleri Bakanı tarafından hediye edilen ve 

hediye edildiği usulüne uygun olarak 

belgelendirilen, 

2) Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Millî 

Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı veya 

Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve 

hediye edildiği usulüne uygun olarak 

belgelendirilen, 

 

2) Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Millî Savunma Bakanı, 

İçişleri Bakanı veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen 

ve hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen, 

silah ve aletleri, silah ve aletleri, silah ve aletleri, 
 

silah ve aletleri, 
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d) Askeri silah: Sadece askeri amaçlarla 

kullanılmak üzere imal ve ithal edilen silahları, 
  

Bu tanım 

çıkarılmış 
  

d) Ateşli silah: Bir patlayıcı madde etkisiyle fişek, 

kurşun, mermi, saçma gibi katı cisimleri atan, 

atacak şekilde tasarlanan veya kolayca atacak hale 

getirilebilen namlulu silahları, 

e) Ateşli silah: Mermi çekirdeği veya saçma tabir 

edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut 

gazı veya bu neviden patlayıcı veya itici güç ile 

uzak mesafelere kadar atabilen silahları, 

d) Ateşli silah: Bir patlayıcı madde etkisiyle fişek, 

kurşun, mermi, saçma gibi katı cisimleri atan, 

atacak şekilde tasarlanan veya kolayca atacak hâle 

getirilebilen namlulu silahları, 

 

d) Ateşli silah: Bir patlayıcı madde etkisiyle fişek, kurşun, mermi, 

saçma gibi katı cisimleri atan, atacak şekilde tasarlanan veya 

kolayca atacak hâle getirilebilen namlulu silahları, 

e) Ateşli silah görünümlü taklit veya dekoratif 

amaçlı eşyalar: Mekanik yapısı ve şekli itibarıyla 

ateşli silah görünümünde olan, ancak hiçbir 

şekilde herhangi bir çap ve tipteki mühimmatı 

atamayacak ve bu mevcut yapısı sonradan hiçbir 

şekilde değiştirilemeyecek nitelikteki eşyaları, 

f) Ateşli silah görünümlü taklit veya dekoratif 

amaçlı eşyalar: Mekanik yapısı ve şekli itibarıyla 

ateşli silah görünümünde olan, ancak hiçbir 

şekilde herhangi bir çap ve tipteki mühimmatı 

atamayacak ve bu mevcut yapısı sonradan hiçbir 

şekilde değiştirilemeyecek nitelikteki eşyaları, 

e) Ateşli silah görünümlü taklit veya dekoratif 

amaçlı eşyalar: Mekanik yapısı ve şekli itibarıyla 

ateşli silah görünümünde olan, ancak hiçbir 

şekilde herhangi bir çap ve tipteki mühimmatı 

atamayacak ve bu mevcut yapısı sonradan hiçbir 

şekilde değiştirilemeyecek nitelikteki eşyaları, 

 

e) Ateşli silah görünümlü taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar: 

Mekanik yapısı ve şekli itibarıyla ateşli silah görünümünde olan, 

ancak hiçbir şekilde herhangi bir çap ve tipteki mühimmatı 

atamayacak ve bu mevcut yapısı sonradan hiçbir şekilde 

değiştirilemeyecek nitelikteki eşyaları, 

f) Ateşsiz silah görünümlü taklit veya dekoratif 

amaçlı eşyalar: Görünüm ve yapısı itibarıyla bu 

Kanunda belirtilen bıçaklar ve aletlere benzeyen, 

ancak yapısı, genel dayanıklılığı ve mukavemeti 

olmayan, orijinali gibi kesici ve delici nitelik 

taşımayan eşyaları, 

g) Ateşsiz silah görünümlü taklit veya dekoratif 

amaçlı eşyalar: Görünüm ve yapısı itibarıyla bu 

Kanunda belirtilen bıçaklar ve aletlere benzeyen, 

ancak yapısı, genel dayanıklılığı ve mukavemeti 

olmayan, orijinali gibi kesici ve delici nitelik 

taşımayan eşyaları, 

f) Ateşsiz silah görünümlü taklit veya dekoratif 

amaçlı eşyalar: Görünüm ve yapısı itibarıyla bu 

Kanunda belirtilen bıçaklar ve aletlere benzeyen, 

ancak genel dayanıklılığı ve mukavemeti 

olmayan, orijinali gibi kesici ve delici nitelik 

taşımayan eşyaları, 

 

f) Ateşsiz silah görünümlü taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar: 

Görünüm ve yapısı itibarıyla bu Kanunda belirtilen bıçaklar ve 

aletlere benzeyen, ancak genel dayanıklılığı ve mukavemeti 

olmayan, orijinali gibi kesici ve delici nitelik taşımayan eşyaları, 

  

ğ) Balistik önemi haiz parça: Ateşli silahlarda 

namlu, ateşleme iğnesi, boş kovan atacağı, tırnak 

ve kapa ya da mekanizmayı, 

  
Bu tanım 

çıkarılmış 
  

g)Biber gazı: Doğal biber bitkisinin işlenmesiyle 

elde edilen, canlılar üzerinde geçici göz yaşartıcı 

ve tahriş edici etki yapan maddeyi, 

  

g) Biber gazı: Doğal biber bitkisinin işlenmesiyle 

elde edilen, canlılar üzerinde geçici göz yaşartıcı 

ve tahriş edici etki yapan maddeyi, 

Biber Gazı 

Tanımının 

yapılmış 

olması, "AB 

uyum süreci 

gereği tüm 

silahlarla ilgili 

kanunlar tek 

bir kanun 

altında 

birleştirilmelid

ir" 

görüşümüze 

uygundur. 

Ancak 

yoğunluğunun 

Kanunilik 

ilkesi gereği 

yoğunluk 

oranının 

yönetmelikte 

değil kanunda 

yer alması 

gerekir. 

g) Biber gazı: Doğal biber bitkisinin işlenmesiyle elde edilen, 

canlılar üzerinde geçici göz yaşartıcı ve tahriş edici etki yapan 

maddeyi, 

ğ) Demirbaş silah: Kamu kurum ve kuruluşları ile 

tüzel kişiler adına veya gerçek kişilere ait işyeri 

adına kaydı yapılan silahlan, 

h) Demirbaş silah: Kamu kurum ve kuruluşları ile 

tüzel kişiler adına veya gerçek kişilere ait işyeri 

adına kaydı yapılan silahlan, 

ğ) Demirbaş silah: Kamu kurum ve kuruluşları ile 

tüzel kişiler adına veya gerçek kişilere ait işyeri 

adına kaydı yapılan silahları, 
 

ğ) Demirbaş silah: Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler 

adına veya gerçek kişilere ait işyeri adına kaydı yapılan silahları, 
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h) Hançer: Çift ağızlı, sivri uçlu, kavisli, oluklu ya 

da oluksuz namluya haiz bıçakları,, 

ı) Hançer: Çift ağızlı, sivri uçlu, kavisli, oluklu ya 

da oluksuz namluya haiz bıçakları,, 

h) Hançer: Çift ağızlı, sivri uçlu, kavisli, oluklu ya 

da oluksuz namluya haiz bıçakları,  

h) Hançer: Çift ağızlı, sivri uçlu, kavisli, oluklu ya da oluksuz 

namluya haiz bıçakları, 

      
 

ı) Hatıra silah:  

      
 

1)TBMM'nin birinci dönem üyelerine zafer hatırası olarak verilen 

veya mirasçılarına intikal etiiği belgelendirilen, 

      
 

2) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya 

mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen, 

      
 

3) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde gayret 

gsterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit 

olunan, 

      
 

4) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine 

karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit 

edilen, 

      
 

5) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına 

giren kişilerin hukuka uygun yolla elde ettikleri ve mülkiyeti 

kendilerine ait olan ve ölümleri halinde mirasçılarına intikal eden 

ve sağlık bakımından silah edinme şartlerini kaybedenlerin ana, 

baba, eş ve çocuklarına devrolan, 

      
 

ateşli silah, bıçak veya kılıçları, 

ı) Havalı silah: Özel şekil ve nitelikteki saçmaları, 

küçük topları ya da diğer benzeri cisimleri 

sıkıştırılmış hava veya gaz basıncı yardımıyla 

atabilen silahları, 

i) Havalı silah: Özel şekil ve nitelikteki saçmaları, 

küçük topları ya da diğer benzeri cisimleri 

sıkıştırılmış hava veya gaz basıncı yardımıyla 

atabilen silahları, 

ı) Havalı silah: Özel şekil ve nitelikteki saçmaları, 

küçük topları ya da diğer benzeri cisimleri 

sıkıştırılmış hava veya gaz basıncı yardımıyla 

atabilen silahları, 

 

i) Havalı silah: Özel şekil ve nitelikteki saçmaları, küçük topları ya 

da diğer benzeri cisimleri sıkıştırılmış hava veya gaz basıncı 

yardımıyla atabilen silahları, 

i) Kama: Sivri uçlu ve her iki ağzı keskin oluklu 

veya oluksuz bıçakları, 

j) Kama: Sivri uçlu ve her iki ağzı keskin oluklu 

veya oluksuz bıçakları, 

i) Kama: Sivri uçlu ve her iki ağzı keskin oluklu 

veya oluksuz bıçakları,  

j) Kama: Sivri uçlu ve her iki ağzı keskin oluklu veya oluksuz 

bıçakları, 

j) Kelebek bıçak: Tek namluya bağlı birden fazla 

kabzası olan; namlusu, kabza ya da namlunun 

ağırlığı veya merkezkaç kuvveti ile açılabilen 

bıçakları, 

  

j) Kelebek bıçak: Tek namluya bağlı birden fazla 

kabzası olan; namlusu, kabza ya da namlunun 

ağırlığı veya merkezkaç kuvveti ile açılabilen 

bıçakları, 

bu tanım 

eklenmiş 

k) Kelebek bıçak: Tek namluya bağlı birden fazla kabzası olan; 

namlusu, kabza ya da namlunun ağırlığı veya merkezkaç kuvveti 

ile açılabilen bıçakları, 

k) Kılıç: Namlusu sivri veya küt uçlu, tek veya 

çift ağızlı, eğri veya düz, ince veya kalın, oluklu 

veya oluksuz olan ve namlu boyu kırk 

santimetreden büyük olan bıçakları, 

k) Kılıç: Namlusu sivri veya küt uçlu, tek veya 

çift ağızlı, eğri veya düz, ince veya kalın, oluklu 

veya oluksuz olan ve namlu boyu kırk 

santimetreden büyük olan bıçakları, 

k) Kılıç: Namlusu sivri veya küt uçlu, tek veya 

çift ağızlı, eğri veya düz, ince veya kalın, oluklu 

veya oluksuz olan ve namlu boyu kırk 

santimetreden büyük olan bıçakları, 

 

l) Kılıç: Namlusu sivri veya küt uçlu, tek veya çift ağızlı, eğri veya 

düz, ince veya kalın, oluklu veya oluksuz olan ve namlu boyu kırk 

santimetreden büyük olan bıçakları, 

1) Kısa namlulu ateşli silah: Fişek yatağı hariç 

namlusu otuz santimetre veya tüm uzunluğu elli 

santimetreyi geçmeyen ateşli silahları, 

1) Kısa namlulu ateşli silah: Fişek yatağı hariç 

namlusu otuz santimetre veya tüm uzunluğu elli 

santimetreyi geçmeyen ateşli silahları, 

l) Kısa namlulu ateşli silah: Fişek yatağı hariç 

namlusu otuz santimetre veya tüm uzunluğu elli 

santimetreyi geçmeyen ateşli silahları, 
 

m) Kısa namlulu ateşli silah: Fişek yatağı hariç namlusu otuz 

santimetre veya tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen ateşli 

silahları, 

m) Kurusıkı silah: Ses ve gaz fişeği atabilen, ateşli 

silah niteliğinde olmayan, ve ateşli silâh vasfına 

dönüştürülemeyecek nitelikte imal edilmiş 

silâhları, 

  

m) Kurusıkı silah: Ses ve gaz fişeği atabilen, ateşli 

silah niteliğinde olmayan ve ateşli silah vasfına 

dönüştürülemeyecek nitelikte imal edilmiş 

silahları, 

2013 Tasarısı 

kapsamından 

çıkarılmak 

suretiyle, 

yürürlükte 

kalmaya 

devam eden 

5729 sayılı 

Ses ve Gaz 

Fişeği 

Atabilen 

n) Kurusıkı silah: Ses ve gaz fişeği atabilen, ateşli silah niteliğinde 

olmayan ve ateşli silah vasfına dönüştürülemeyecek nitelikte imal 

edilmiş silahları, 
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Silahlar 

hakkında 

Kanunun 

düzeltilmiş 

metinde  yer 

alması 

uygundur. 

      
bu tanım 

eklenmiş 

o) Merkezi kayıt sistemi: Bu Kanun kapsamındaki silah ve 

malzemeler ile bunların özellik, miktar ve satışına ilişkin bilgileri 

içeren ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan veri tabanını, 

      
bu tanım 

eklenmiş 

ö) Molotof kokteyli: Yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanılarak 

oluşturulmuş, el yapımı saldırı veya savunma araçlarını, 

n) Mühimmat: Ateşli silahlarda kullanılan fişek 

kovanı, falya, barut tozu, kurşun veya mermiler 

dahil, cephanenin kendisi veya bunu meydana 

getiren unsurları,  

  

n) Mühimmat: Ateşli silahlarda kullanılan fişek 

kovanı, falya, barut tozu, kurşun veya mermiler 

dâhil, cephanenin kendisi veya bunu meydana 

getiren unsurları, 

bu tanım 

eklenmiş 

p) Mühimmat: Ateşli silahlarda kullanılan fişek kovanı, falya, barut 

tozu, kurşun veya mermiler dâhil, cephanenin kendisi veya bunu 

meydana getiren unsurları, 

0) Oluklu bıçak: Namlusunun en az bir yüzeyinde 

açma kapama çentiği olarak yapılanlar hariç 

kesintili veya devamlı olarak ilerleyen girintilere 

sahip sivri uçlu bıçaklar. 

m) Oluklu bıçak: Namlusunun en az bir yüzeyinde 

açma kapama çentiği olarak yapılanlar hariç 

kesintili veya devamlı olarak ilerleyen girintilere 

sahip sivri uçlu bıçaklar. 

o) Oluklu bıçak: Namlusunun en az bir yüzeyinde 

açma kapama çentiği olarak yapılanlar hariç 

kesintili veya devamlı olarak ilerleyen girintilere 

sahip sivri uçlu bıçakları, 

 

r) Oluklu bıçak: Namlusunun en az bir yüzeyinde açma kapama 

çentiği olarak yapılanlar hariç kesintili veya devamlı olarak 

ilerleyen girintilere sahip sivri uçlu bıçakları, 

ö) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip ateşli silah: Her atışı müteakip 

manuel bir mekanizma vasıtasıyla haznesinden 

dolduruş yapabilen ve tetiğin her bir çekilişinde 

sadece tek bir atış yapabilen silahları, 

n) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip ateşli silah: Her atışı müteakip 

manuel bir mekanizma vasıtasıyla haznesinden 

dolduruş yapabilen ve tetiğin her bir çekilişinde 

sadece tek bir atış yapabilen silahları, 

ö) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip ateşli silah: Her atışı müteakip 

manuel bir mekanizma vasıtasıyla haznesinden 

dolduruş yapabilen ve tetiğin her bir çekilişinde 

sadece tek bir atış yapabilen silahları, 

 

s) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip 

ateşli silah: Her atışı müteakip manuel bir mekanizma vasıtasıyla 

haznesinden dolduruş yapabilen ve tetiğin her bir çekilişinde 

sadece tek bir atış yapabilen silahları, 

p) Pala: Namlusu sivri uçlu, tek ağızlı ve enli, 

kabzasından ortasına doğru genişleyen ve sonra 

ucuna doğru daralan, hafif kavisli, kalın kılıçlan, 

o) Pala: Namlusu sivri uçlu, tek ağızlı ve enli, 

kabzasından ortasına doğru genişleyen ve sonra 

ucuna doğru daralan, hafif kavisli, kalın kılıçlan, 

p) Pala: Namlusu sivri uçlu, tek ağızlı ve enli, 

kabzasından ortasına doğru genişleyen ve sonra 

ucuna doğru daralan, hafif kavisli, kalın kılıçları, 
 

ş) Pala: Namlusu sivri uçlu, tek ağızlı ve enli, kabzasından ortasına 

doğru genişleyen ve sonra ucuna doğru daralan, hafif kavisli, kalın 

kılıçları, 

    

r) Piroteknik madde: İnfilak edici özelliği 

olmayan kendiliğinden ısıveren tepkimelerin bir 

sonucu olarak ısı, ışık, ses, gaz veya duman ya da 

bunların kombinasyonu yoluyla bir etki yaratmak 

amacıyla tasarlanan bir madde ya da maddelerin 

karışımını, 

bu tanım 

eklenmiş 

t) Piroteknik madde: İnfilak edici özelliği olmayan kendiliğinden 

ısıveren tepkimelerin bir sonucu olarak ısı, ışık, ses, gaz veya 

duman ya da bunların kombinasyonu yoluyla bir etki yaratmak 

amacıyla tasarlanan bir madde ya da maddelerin karışımını, 

r) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere 

üretilmiş alet: Herhangi bir meslek veya sanatın 

icrasında kullanılmayan, ev gereçlerinden 

olmayan ve saldırı veya savunmada kullanılmak 

üzere imal edilen ya da bunlardan olup da özel 

işleme tabi tutularak saldırı veya savunmada 

kullanılır hale getirilen aletleri, 

ö) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere 

üretilmiş alet: Herhangi bir meslek veya sanatın 

icrasında kullanılmayan, ev gereçlerinden 

olmayan ve saldırı veya savunmada kullanılmak 

üzere imal edilen ya da bunlardan olup da özel 

işleme tabi tutularak saldırı veya savunmada 

kullanılır hale getirilen aletleri, 

s) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere 

üretilmiş alet: Herhangi bir meslek veya sanatın 

icrasında kullanılmayan ve ev gereçlerinden 

olmayan, saldırı veya savunmada kullanılmak 

üzere imal edilen ya da bunlardan olup da özel 

işleme tabi tutularak saldırı veya savunmada 

kullanılır hâle getirilen aletleri, 

 

u) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere üretilmiş alet: 

Herhangi bir meslek veya sanatın icrasında kullanılmayan ve ev 

gereçlerinden olmayan, saldırı veya savunmada kullanılmak üzere 

imal edilen ya da bunlardan olup da özel işleme tabi tutularak 

saldırı veya savunmada kullanılır hâle getirilen aletleri, 

s) Saldırma: Tek ağızlı, oluklu veya oluksuz 

içbükey namluya sahip büyük boy bıçakları, 

p) Saldırma: Tek ağızlı, oluklu veya oluksuz 

içbükey namluya sahip büyük boy bıçakları, 

ş) Saldırma: Tek ağızlı, oluklu veya oluksuz 

içbükey namluya sahip büyük boy bıçakları,  

ü) Saldırma: Tek ağızlı, oluklu veya oluksuz içbükey namluya 

sahip büyük boy bıçakları, 
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ş) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları 

öldürme, yaralama, etkisiz bırakma, organizmaları 

hasta etme veya parçalama özelliği bulunan 

maddeleri, 

r) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürme, 

yaralama, etkisiz bırakma, organizmaları hasta 

etme veya parçalama özelliği bulunan aletlerin 

tümünü, 

t) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürme, 

yaralama, etkisiz bırakma, organizmaları hasta 

etme veya parçalama özelliği bulunan maddeleri, 
 

v) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürme, yaralama, 

etkisiz bırakma, organizmaları hasta etme veya parçalama özelliği 

bulunan maddeleri, 

t) Silah parçası: Ateşli silahlar için özel olarak 

tasarlanmış gövde, namlu, ateşleme iğnesi, 

çıkarıcı, silindir, tırnak, kapak takımı ya da 

mekanizma, tetik tertibatı veya bunların yerine 

konabilen unsurları,7 

s) Silah aksamı: Ateşli silahlar için özel olarak 

tasarlanmış gövde, namlu, ateşleme iğnesi, 

çıkarıcı, silindir, tırnak, kapak takımı ya da 

mekanizma, tetik tertibatı veya bunların yerine 

konabilen unsurları,7 

u) Silah parçası: Ateşli silahlar için özel olarak 

tasarlanmış gövde, namlu, ateşleme iğnesi, 

çıkarıcı, silindir, tırnak, kapak takımı ya da 

mekanizma, tetik tertibatı veya bunların yerine 

konabilen unsurları, 

 

y) Silah parçası: Ateşli silahlar için özel olarak tasarlanmış gövde, 

namlu, ateşleme iğnesi, çıkarıcı, silindir, tırnak, kapak takımı ya da 

mekanizma, tetik tertibatı veya bunların yerine konabilen unsurları, 

      
bu tanım 

eklenmiş 

z) Silah ruhsatı: Bu Kanun kapsamında yer alan silahları taşımaya 

veya bulundurmaya izin veren belgeyi, 

u) Sinyal silahı: Mekanik yapısı ve çalışma 

sistemi itibarıyla herhangi bir çapta ateşli silah 

mühimmatı atamayan, sadece sinyal veya işaret 

fişeği atabilen silahları, 

ş) Sinyal silahı: Mekanik yapısı ve çalışma sistemi 

itibarıyla herhangi bir çapta ateşli silah 

mühimmatı atamayan, sadece sinyal veya işaret 

fişeği atabilen silahları, 

ü) Sinyal silahı: Mekanik yapısı ve çalışma 

sistemi itibarıyla herhangi bir çapta ateşli silah 

mühimmatı atamayan, sadece sinyal veya işaret 

fişeği atabilen silahları, 

 

aa) Sinyal silahı: Mekanik yapısı ve çalışma sistemi itibarıyla 

herhangi bir çapta ateşli silah mühimmatı atamayan, sadece sinyal 

veya işaret fişeği atabilen silahları, 

ü) Sustalı bıçak: Namlu boyu beş santimetreden 

fazla, susta mandalı vasıtasıyla namlusu otomatik 

olarak açılabilen veya kapanabilen, açılan 

namlusunun sapa sabit hale gelebilmesini 

sağlayan sistemi haiz bıçakları, 

t) Sustalı bıçak: Namlu boyu beş santimetreden 

fazla, susta mandalı vasıtasıyla namlusu otomatik 

olarak açılabilen veya kapanabilen, açılan 

namlusunun sapa sabit hale gelebilmesini 

sağlayan sistemi haiz bıçakları, 

v) Sustalı bıçak: Namlu boyu beş santimetreden 

fazla, susta mandalı vasıtasıyla namlusu otomatik 

olarak açılabilen veya kapanabilen, açılan 

namlusunun sapa sabit hâle gelebilmesini 

sağlayan sistemi haiz bıçakları, 

 

bb) Sustalı bıçak: Namlu boyu beş santimetreden fazla, susta 

mandalı vasıtasıyla namlusu otomatik olarak açılabilen veya 

kapanabilen, açılan namlusunun sapa sabit hâle gelebilmesini 

sağlayan sistemi haiz bıçakları, 

v) Tam otomatik ateşli silah: İlk dolduruşun atıcı 

tarafından yapıldığı ve tetiğin çekili tutulduğu 

veya çekilip bırakıldığı durumlarda peş peşe 

birden fazla atış yapabilen silahları, 

u) Tam otomatik ateşli silah: İlk dolduruşun atıcı 

tarafından yapıldığı ve tetiğin çekili tutulduğu 

veya çekilip bırakıldığı durumlarda peş peşe 

birden fazla atış yapabilen silahları, 

y) Tam otomatik ateşli silah: İlk dolduruşun atıcı 

tarafından yapıldığı ve tetiğin çekili tutulduğu 

veya çekilip bırakıldığı durumlarda peş peşe 

birden fazla atış yapabilen silahları, 

 

cc) Tam otomatik ateşli silah: İlk dolduruşun atıcı tarafından 

yapıldığı ve tetiğin çekili tutulduğu veya çekilip bırakıldığı 

durumlarda peş peşe birden fazla atış yapabilen silahları, 

y) Tek atışlık ateşli silah: Her atışı müteakip elle 

doldurulması gereken, haznesi olmayan, ateşli 

silahları, 

ü) Tek atışlık ateşli silah: Her atışı müteakip elle 

doldurulması gereken, haznesi olmayan, ateşli 

silahları, 

z) Tek atışlık ateşli silah: Her atışı müteakip elle 

doldurulması gereken, fişek yatağı hariç haznesi 

olmayan ateşli silahları, 
 

çç) Tek atışlık ateşli silah: Her atışı müteakip elle doldurulması 

gereken, fişek yatağı hariç haznesi olmayan ateşli silahları, 

z) Uzun namlulu ateşli silah: Kısa namlulu ateşli 

silahlar dışında kalan ateşli silahları, 

v) Uzun namlulu ateşli silah: Kısa namlulu ateşli 

silahlar dışında kalan ateşli silahları, 

aa) Uzun namlulu ateşli silah: Kısa namlulu ateşli 

silahlar dışında kalan ateşli silahları,  

dd) Uzun namlulu ateşli silah: Kısa namlulu ateşli silahlar dışında 

kalan ateşli silahları, 

aa) Yarı otomatik ateşli silah: İlk dolduruşu atıcı 

tarafından yapılan ve her atışı müteakip bir 

sonraki fişeği otomatik olarak atışa hazır hale 

getirebilen ve her tetik çekiminde sadece bir tek 

atış yapabilen silahları, 

y) Yarı otomatik ateşli silah: İlk dolduruşu atıcı 

tarafından yapılan ve her atışı müteakip bir 

sonraki fişeği otomatik olarak atışa hazır hale 

getirebilen ve her tetik çekiminde sadece bir tek 

atış yapabilen silahları, 

ab) Yarı otomatik ateşli silah: İlk dolduruşu atıcı 

tarafından yapılan ve her atışı müteakip bir 

sonraki fişeği otomatik olarak atışa hazır hâle 

getirebilen ve her tetik çekiminde sadece bir tek 

atış yapabilen silahları, 

 

ee) Yarı otomatik ateşli silah: İlk dolduruşu atıcı tarafından yapılan 

ve her atışı müteakip bir sonraki fişeği otomatik olarak atışa hazır 

hâle getirebilen ve her tetik çekiminde sadece bir tek atış yapabilen 

silahları, 

ifade eder. ifade eder. ifade eder. 
 

ifade eder. 

      
 

  

İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Silah ve Malzeme Kategorileri Silah ve Malzeme Kategorileri Silah ve Malzeme Kategorileri 
 

Silah ve Malzeme Kategorileri 

     
Silah ve malzeme kategorileri Silah ve malzeme kategorileri Silah ve malzeme kategorileri 

 
Silah ve malzeme kategorileri 

MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen silah ve 

malzemeler aşağıda belirtilen dört kategoriden 

oluşur. 

MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen silah ve 

malzemeler aşağıda belirtilen dört kategoriden 

oluşur. 

MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen silah ve 

malzemeler aşağıda belirtilen dört kategoriden 

oluşur: 

Burada 

EGM'den 

gelen 

yetkilinin 

söylediği 

1.kategori izne 

tabi, 

2.kategori 

MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen silah ve malzemeler 

aşağıda belirtilen beş kategoriden oluşur: 
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ruhsata tabi, 

3.kategori 

yasak ve 

4.kategori de 

bildirime tabi 

imiş. AB 

uyum 

komisyonu 

bunları açıkça 

yazın dedi 

ama burada 

yazılı değiller. 

Kategori 

adları olsa 

daha anlaşılır 

olur. 

a) Birinci Kategori; a) Birinci Kategori; a) Birinci kategori; 
 

a) Birinci kategori; 

1) Fişek yatağı hariç olmak üzere, fişek kapasitesi 

onbeşten fazla olmayan, yarı otomatik, kısa 

namlulu ve yivli setli ateşli silahlar, 

1) Şarjör ya da hazne kapasitesi onbeşten fazla 

olmayan, yarı otomatik, kısa namlulu ve yivli setli 

ateşli silahlar, 

1)   Yarı otomatik, kısa namlulu ve yivli setli 

ateşli silahlar, 

bu tanım 

değiştirilmiş 
1)   Yarı otomatik, kısa namlulu ve yivli setli ateşli silahlar, 

2) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip, kısa namlulu ve yivli setli 

ateşli silahlar, 

2) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip, kısa namlulu ve yivli setli 

ateşli silahlar, 

2)   Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip, kısa namlulu ve yivli setli 

ateşli silahlar, 
 

2)   Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip, 

kısa namlulu ve yivli setli ateşli silahlar, 

3) Tek atışlık ve yivli setli kısa namlulu ateşli 

silahlar, 

3) Tek atışlık ve yivli setli kısa namlulu ateşli 

silahlar, 

3)   Tek atışlık ve yivli setli kısa namlulu ateşli 

silahlar,  
3)   Tek atışlık ve yivli setli kısa namlulu ateşli silahlar, 

4) Namlusu yivli setli, şarjör ya da hazne 

kapasitesi beşten fazla olmayan, basit yöntemlerle 

beşten fazla fişek alabilecek bir silah haline 

dönüştürülemeyen, otomatik olmayan ve 

tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip uzun 

namlulu ateşli silahlar, 

4) Namlusu yivli setli, şarjör ya da hazne 

kapasitesi beşten fazla olmayan, basit yöntemlerle 

beşten fazla fişek alabilecek bir silah haline 

dönüştürülemeyen, tam otomatik olmayan uzun 

namlulu ateşli silahlar, 

4)   Namlusu yivli setli, şarjör ya da hazne 

kapasitesi beşten fazla olmayan, beşten fazla fişek 

alabilecek bir silah hâline dönüştürülemeyen, 

otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip uzun namlulu ateşli silahlar, 

 

4)   Namlusu yivli setli, şarjör ya da hazne kapasitesi beşten fazla 

olmayan, beşten fazla fişek alabilecek bir silah hâline 

dönüştürülemeyen, otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış 

kabiliyetine sahip uzun namlulu ateşli silahlar, 

5) Namlu uzunluğu kırkbeş santimetreden uzun 

olan, fişek yatağı hariç beşten fazla kapasiteli 

olmayan, basit yöntemlerle beşten fazla fişek 

alabilecek bir silah haline dönüştürülemeyen, tam 

otomatik olmayan, kundağı katlanır, kısalır veya 

tabanca tipli olmayan yivsiz setsiz ateşli silahlar, 

5) Fişek yatağı dahil üçten fazla kapasiteli 

olmayan veya şarjör ya da hanesi çıkarılamayan, 

basit yöntemlerle üçten fazla fişek alabilecek bir 

silah haline dönüştürülemeyen, namlu uzunluğu 

kırkbeş santimetreden uzun olan, tam otomatik 

olmayan yivsiz setsiz ateşli silahlar, 

5)   Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden uzun 

olan, fişek yatağı hariç ikiden fazla fişek 

kapasiteli olmayan, ikiden fazla fişek alabilecek 

bir silah hâline dönüştürülemeyen, otomatik 

olmayan ve yivsiz setsiz ateşli silahlar, 

bu tanım 

değiştirilmiş, 

ikinci 

kategoriye 

alınmışlar 

  

6) Namlu uzunluğu kırkbeş santimetreden uzun 

olan yivsiz setsiz tek atışlık uzun namlulu ateşli 

silahlar, 

6) Namlu uzunluğu kırkbeş santimetreden uzun 

olan yivsiz setsiz tek atışlık uzun namlulu ateşli 

silahlar, 

6)   Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden uzun 

olan, yivsiz setsiz ve tek atışlık uzun namlulu 

ateşli silahlar, 

  

7) Bu Kategoride geçen silahların mühimmatı, 7) Bu Kategoride geçen silahların mühimmatı, 7)   Bu kategoride geçen silahların mühimmatı, 
 

5) Bu kategoride geçen silahların mühimmatı, 

8) Bu Kategoride geçen silahların parçaları, 
8) Bu Kategoride geçen silahların aksam ve 

parçaları, 
8)   Bu kategoride geçen silahların parçaları, 

 
6) Bu kategoride geçen silahların parçaları, 

9) Bakanlar Kurulu kararıyla bu Kategoriye alınan 

silah ve malzemeler. 

9) Bakanlar Kurulu kararıyla bu Kategoriye alınan 

silah ve malzemeler. 

9)   Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye 

alınan silah ve malzemeler.  

7)   Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve 

malzemeler, 

b) İkinci Kategori; b) İkinci Kategori; b) İkinci kategori; 
 

b) İkinci kategori; 
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1) Birinci Kategoride belirtilenler hariç olmak 

üzere, askeri silahlar, 
  

bu tanım 

çıkarılmış, 

birinci 

kategoriden 

ikinci 

kategoriye 

alınmış 

1)   Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden uzun olan, fişek yatağı 

hariç ikiden fazla fişek kapasiteli olmayan, ikiden fazla fişek 

alabilecek bir silah hâline dönüştürülemeyen, otomatik olmayan ve 

yivsiz setsiz ateşli silahlar, 

      
2)   Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden uzun olan, yivsiz setsiz 

ve tek atışlık uzun namlulu ateşli silahlar, 

1) Birinci Kategori kapsamı dışında kalan diğer 

ateşli silahlar, 

2) Birinci Kategori kapsamı dışında kalan diğer 

ateşli silahlar, 

1)   Birinci kategori kapsamı dışında kalan diğer 

ateşli silahlar,  
  

2) Başka bir nesne şeklinde gizlenmiş ateşli 

silahlar, 

3) Başka bir nesne şeklinde gizlenmiş ateşli 

silahlar, 

2)   Başka bir nesne şeklinde gizlenmiş ateşli 

silahlar,  
  

3) Birinci Kategoride geçenlerden olmasına 

rağmen, görünümü itibarıyla İkinci Kategoride 

geçen silahlara benzeyen ve ilk bakışta ayırt 

edilemeyen silahlar, 

4) Teknik özellikler itibarıyla Birinci Kategoride 

geçenlerden olmasına rağmen, görünümü 

itibarıyla İkinci Kategoride geçen silahlara 

benzeyen ve ilk bakışta ayırt edilemeyen silahlar, 

3)   Birinci kategoride yer almakla birlikte, 

görünümü itibarıyla ikinci kategoride geçen 

silahlara benzeyen ve ilk bakışta ayırt edilemeyen 

silahlar, 

 
  

4) Namlu uzunluğu kırkbeş santimetreden kısa 

olan uzun namlulu yivsiz setsiz ateşli silahlar, 

5) Namlu uzunluğu kırkbeş santimetreden kısa 

olan uzun namlulu yivsiz setsiz ateşli silahlar, 

4)   Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden kısa 

olan uzun namlulu ve yivsiz setsiz ateşli silahlar,  
  

5) Bu Kategoride geçen silahların mühimmatı, 6) Bu Kategoride geçen silahların mühimmatı, 5)   Bu kategoride geçen silahların mühimmatı, 
 

3)   Bu kategoride geçen silahların mühimmatı, 

6) Bu Kategoride geçen silahların parçaları, 
7) Bu Kategoride geçen silahların aksam ve 

parçaları, 
6)   Bu kategoride geçen silahların parçaları, 

 
4)   Bu kategoride geçen silahların parçaları, 

7) Bakanlar Kurulu kararıyla bu Kategoriye alınan 

silah ve malzemeler, 

8) Bakanlar Kurulu kararıyla bu Kategoriye alınan 

silah ve malzemeler. 

7)   Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye 

alınan silah ve malzemeler,  

5)   Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve 

malzemeler. 

c) Üçüncü Kategori; c) Üçüncü Kategori; c) Üçüncü kategori; 
 

c) Üçüncü kategori; 

      

İkinci 

kategoriden 

taşınmış 

1) Birinci ve ikinci kategori kapsamı dışında kalan diğer ateşli 

silahlar, 

      2) Başka bir nesne şeklinde gizlenmiş ateşli silahlar, 

      

3) Birinci ve ikinci kategoride yer almakla birlikte, görünümü 

itibariyle üçüncü kategoride geçen silahlara benzeyen ve ilk bakışta 

ayırt edilemeyen silahlar, 

      
4)   Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden kısa olan uzun namlulu 

ve yivsiz setsiz ateşli silahlar, 

      5)   Bu kategoride geçen silahların mühimmatı, 

      6)   Bu kategoride geçen silahların parçaları, 

      
7)   Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve 

malzemeler. 

1) Saldırma, şişli baston, balistik bıçaklar, iki 

tarafı da kesici bıçaklar, sustalı bıçaklar, pala, 

kasatura, süngü, kama, hançer, oluklu bıçaklar, 

kelebek bıçaklar, arbalet, topuz, topuzlu kamçı, 

boğma teli veya zinciri ya da ipi, muşta, saldırı 

veya savunmada kullanılmak üzere üretilmiş 

aletler 

1) Saldırma, şişli baston, balistik bıçaklar, iki 

tarafı da kesici bıçaklar, sustalı bıçaklar, pala, 

kasatura, süngü, kama, hançer, sivri uçlu, oluklu 

bıçaklar, kelebek bıçaklar, arbalet, topuz, topuzlu 

kamçı, boğma teli veya zinciri ya da ipi, muşta, 

saldırı veya savunmada kullanılmak üzere 

üretilmiş aletler 

1)   Saldırma, şişli baston, balistik bıçaklar, iki 

tarafı da kesici bıçaklar, sustalı bıçaklar, pala, 

kasatura, süngü, kama, hançer, oluklu bıçaklar, 

kelebek bıçaklar, arbalet, topuz, topuzlu kamçı, 

boğma teli veya zinciri ya da ipi, muşta, saldırı 

veya savunmada kullanılmak üzere üretilmiş 

aletler, 

Dördüncü 

kategoriye 

indirilmişler 

  

2) Bir ateşli silahın sesini azaltmaya ya da 

gizlemeye yarayan aletler, 

2) Bir ateşli silahın sesini veya ışığını azaltmaya 

ya da gizlemeye yarayan aletler, 

2)   Bir ateşli silahın sesini azaltmaya ya da 

gizlemeye yarayan aletler, 
  

3) Bu Kategoride geçen silahlardan başka bir 

nesne şeklinde gizlenmiş olanlar, 

3) Bu Kategoride geçen silahlardan başka bir 

nesne şeklinde gizlenmiş olanlar, 

3)   Bu kategoride geçen silahlardan başka bir 

nesne şeklinde gizlenmiş olanlar, 
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4) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal 

edilmiş, kullanıldıkları zaman insanlar üzerinde 

geçici olarak, sersemletici, şuursuz veya 

savunmasız hale getirici, göz yaşartıcı ve benzeri 

etki meydana getiren aletler veya maddeler, 

4) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal 

edilmiş, kullanıldıkları zaman insanlar üzerinde 

geçici olarak, sersemletici, şuursuz veya 

savunmasız hale getirici, göz yaşartıcı ve benzeri 

etki meydana getiren aletler veya maddeler, 

4)   Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere 

imal edilmiş, kullanıldıkları zaman insanlar 

üzerinde geçici olarak, sersemletici, şuursuz veya 

savunmasız hâle getirici, göz yaşartıcı ve benzeri 

etki meydana getiren aletler veya maddeler, 

  

5) Lazerli hedef noktalayıcılar, gece görüş 

sistemleri, termal görüş sistemleri, 
5) Gece görüş sistemleri, termal görüş sistemleri, 

5)   Lazerli hedef noktalayıcılar, gece görüş 

sistemleri, termal görüş sistemleri, 
  

6) Bakanlar Kurulu kararıyla bu Kategoriye alınan 

silahlar, 

6) Bakanlar Kurulu kararıyla bu Kategoriye alınan 

silahlar, 

6)   Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye 

alınan silahlar. 
  

ç) Dördüncü Kategori; ç) Dördüncü Kategori; ç) Dördüncü kategori; 
 

ç) Dördüncü kategori; 

      

Üçten dörde 

inmiş, kılıç 

eklenmiş. 

1)   Kılıç, saldırma, şişli baston, balistik bıçaklar, iki tarafı da kesici 

bıçaklar, sustalı bıçaklar, pala, kasatura, süngü, kama, hançer, 

oluklu bıçaklar, kelebek bıçaklar, arbalet, topuz, topuzlu kamçı, 

boğma teli veya zinciri ya da ipi, muşta, saldırı veya savunmada 

kullanılmak üzere üretilmiş aletler, 

      
2)   Bir ateşli silahın sesini azaltmaya ya da gizlemeye yarayan 

aletler, 

      
3)   Bu kategoride geçen silahlardan başka bir nesne şeklinde 

gizlenmiş olanlar, 

      

4)   Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş, 

kullanıldıkları zaman insanlar üzerinde geçici olarak, sersemletici, 

şuursuz veya savunmasız hâle getirici, göz yaşartıcı ve benzeri etki 

meydana getiren aletler veya maddeler, 

      
5)   Lazerli hedef noktalayıcılar, gece görüş sistemleri, termal görüş 

sistemleri, 

      6)   Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silahlar. 

1) Havalı silahlar, 1) Havalı silahlar, 1)   Havalı silahlar, 

Beşinci 

Kategoriye 

indirilmişler 

  

2) Silah şarjörleri, 2) Silah şarjörleri, 2)   Silah şarjörleri,   

3) Kılıç, 3) Kılıç, 3)   Kılıçlar,   

4) Zıpkınlar, 4) Zıpkınlar, 4)   Zıpkınlar,   

5) Av ve sualtı dalış bıçakları, 5) Av ve sualtı dalış bıçakları, 5)   Av ve sualtı dalış bıçakları,   

6) Namlu boylan dokuz santimetreden uzun olan 

bıçaklar, 

6) Namlu boylan dokuz santimetreden uzun olan 

bıçaklar, 

6)   Namlu boyları dokuz santimetreden uzun olan 

ve üçüncü kategoride belirtilenler dışında kalan 

bıçaklar, 

  

7) Yönetmelikte belirlenen teknik yöntemler ile 

sürekli olarak kullanılamaz hale getirilen silahlar 

veya mühimmat, 

7) Yönetmelikte belirlenen teknik yöntemler ile 

sürekli olarak kullanılamaz hale getirilen silahlar 

veya mühimmat, 

7)   Yönetmelikte belirlenen teknik yöntemler ile 

sürekli olarak kullanılamaz hâle getirilen silahlar 

veya mühimmat, 

  

8) Alarm-uyarı, sinyal, başlatma, kurtarma, 

hayvanların sersemletilmesi, kesimi, etkisiz hale 

getirilmesi ve endüstriyel ve teknik amaçlar için 

kullanılan silahlar ve bunların mühimmatı, 

8) Alarm-uyarı, sinyal, başlatma, kurtarma, 

hayvanların sersemletilmesi, kesimi, etkisiz hale 

getirilmesi ve endüstriyel ve teknik amaçlar için 

kullanılan silahlar ve bunların mühimmatı, 

8)   Alarm-uyarı, sinyal, başlatma, kurtarma, 

hayvanların sersemletilmesi, kesimi, etkisiz hâle 

getirilmesi ve endüstriyel ve teknik amaçlar için 

kullanılan silahlar ve bunların mühimmatı, 

  

9) Ev gereçlerinden olan veya bir meslek ya da 

sanatın icrasında kullanılan kesici veya delici 

aletler, 

9) Ev gereçlerinden olan veya bir meslek ya da 

sanatın icrasında kullanılan kesici veya delici 

aletler, 

9)   Ev gereçlerinden olan veya bir meslek ya da 

sanatın icrasında kullanılan kesici veya delici 

aletler, 
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10) Gerilmiş bir ip, yay veya benzeri bir madde 

yardımıyla ok ya da başka maddeler atabilen 

aletler veya bunların benzerleri ve bunlara mahsus 

ok ve başlıklar, 

10) Gerilmiş bir ip, yay veya benzeri bir madde 

yardımıyla ok ya da başka maddeler atabilen 

aletler veya bunların benzerleri ve bunlara mahsus 

ok ve başlıklar, 

10)    Gerilmiş bir ip, yay veya benzeri bir madde 

yardımıyla ok ya da başka maddeler atabilen 

aletler veya bunların benzerleri ve bunlara mahsus 

ok ve başlıklar, 

  

11) Taklit veya dekoratif amaçlı ateşli veya 

ateşsiz silah görünümündeki eşyalar, 

11) Taklit veya dekoratif amaçlı ateşli veya 

ateşsiz silah görünümündeki eşyalar, 

11)    Ateşli veya ateşsiz silah görünümündeki 

taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar, 
  

12) Kuru sıkı silahlar,   12)    Kurusıkı silahlar ve mühimmatı,   

13) Yoğunluk oranı yönetmelikle belirlenen Biber 

gazı, 
  

13)    Yoğunluk oranı yönetmelikle belirlenen 

biber gazı, 
  

      
 

d) Beşinci kategori; 

      

Dördüncü 

kategoriden 

inmişler 

1)   Havalı silahlar, 

      2)   Silah şarjörleri, 

      3)   Zıpkınlar, 

      4)   Av ve sualtı dalış bıçakları, 

      
5)   Namlu boyları dokuz santimetreden uzun olan ve üçüncü 

kategoride belirtilenler dışında kalan bıçaklar, 

      
6)   Yönetmelikte belirlenen teknik yöntemler ile sürekli olarak 

kullanılamaz hâle getirilen silahlar veya mühimmat, 

      

7)   Alarm-uyarı, sinyal, başlatma, kurtarma, hayvanların 

sersemletilmesi, kesimi, etkisiz hâle getirilmesi ve endüstriyel ve 

teknik amaçlar için kullanılan silahlar ve bunların mühimmatı, 

      
8) Ev gereçlerinden olan veya bir meslek ya da sanatın icrasında 

kullanılan kesici veya delici aletler, 

      

9)    Gerilmiş bir ip, yay veya benzeri bir madde yardımıyla ok ya 

da başka maddeler atabilen aletler veya bunların benzerleri ve 

bunlara mahsus ok ve başlıklar, 

      
10)    Ateşli veya ateşsiz silah görünümündeki taklit veya dekoratif 

amaçlı eşyalar, 

      11)    Kurusıkı silahlar ve mühimmatı, 

      12)    Yoğunluk oranı yönetmelikle belirlenen biber gazı, 

(2) Birden fazla namlusu bulunan ateşli 

silahlardan namlularından en az biri yivli setli 

olanlar, yivli setli silah olarak; 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı 

alt bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki 

silahlardan namlusunun bir kısmı yivli-setli olan 

ateşli silahlar yivsiz silah olarak; yoğunluğu 

belirlenenin üzerinde olan biber gazları ise üçüncü 

kategorinin (4) numaralı alt bendinde 

değerlendirilir. 

(2) Birden fazla namlusu bulunan ateşli 

silahlardan namlularından en az biri yivli setli 

olanlar, yivli setli silah olarak değerlendirilir. 

(2) Birden fazla namlusu bulunan ateşli 

silahlardan namlularından en az biri yivli setli 

olanlar, yivli setli silah olarak; yoğunluğu 

belirlenenin üzerinde olan biber gazları ise üçüncü 

kategorinin (4) numaralı alt bendinde 

değerlendirilir. 

ekleme olmuş 

(2) Birden fazla namlusu bulunan ateşli silahlardan namlularından 

en az biri yivli setli olanlar, yivli setli silah olarak; yoğunluğu 

belirlenenin üzerinde olan biber gazları ise üçüncü kategorinin (4) 

numaralı alt bendinde değerlendirilir. 

  

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında 

5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

  çıkarılmış   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üretim, İthal, Satış ve İmha Üretim, İthal, Satış ve İmha Üretim, İthal, Satış ve İmha 
 

İmal, İthal, Satış ve İmha 

     
Üretim Üretim Üretim 

 
İmal 

      

Maddelere 

ayrılmış, 

sadeleştirilmiş

. 

MADDE 4- (1) 3üncü maddenin brinci fıkrasının; 

      

a) (a) bendinde yer alanların imali, 29/6/2004 tarihli 5201 sayılı 

Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 

Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun 

hükümlerine, 

      

b) (b) bendinde yer alanların imali, bunları imal edecek tesislerin 

kurulması ve işletilmesi, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine, 

      tabidir. 

MADDE 4- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki 

silahların parçaları ile mühimmatının üretimi 

29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve 

Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 

Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında 

Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, aynı bendin 

(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan silah 

ve parçalarının üretilmesi, bunları üretecek üretim 

tesislerinin kurulması ve işletilmesi, İçişleri 

Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. 

MADDE 4- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki 

silahların parçaları ile mühimmatının üretimi 5201 

sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, 

Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun 

hükümlerine tabidir. Ancak, aynı bendin (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silah ve 

parçalarının üretilmesi, bunları üretecek üretim 

tesislerinin kurulması ve işletilmesi, İçişleri 

Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. 

MADDE 4- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) 

numaralı alt bentlerinde yer alan birinci 

kategorideki silahlar ve parçaları ile 

mühimmatının üretimi 29/6/2004 tarihli ve 5201 

sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, 

Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun 

hükümlerine tabidir. Ancak, aynı bendin (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahların, 

parçalarının ve mühimmatının üretilmesi, bunları 

üretecek üretim tesislerinin kurulması ve 

işletilmesi, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

iznine tabidir. 

  

    
 

Yeni bir 

madde 

(2) 3üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 

bendinde yer alan silahlarla ilgili olarak 5201 sayılı Kanunun 

3üncü maddesi kapsamındaki imal izinlerine ilişkin işlemler, iki ay 

içerisinde sonuçlandırılır. 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan Birinci Kategorideki silah ve parçalarının 

ihraç amacıyla üretilmesinde namlu boyu, 

kapasite ve tasarıma ilişkin şartlar aranmaz. 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan Birinci Kategorideki silah ve parçalarının 

ihraç amacıyla üretilmesinde namlu boyu, 

kapasite ve tasarıma ilişkin şartlar aranmaz. 

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan birinci kategorideki 

silahların, parçalarının ve mühimmatının ihraç 

amacıyla üretilmesinde namlu boyu, kapasite ve 

tasarıma ilişkin şartlar aranmaz. 

Üçüncü 

maddeye 

aktarılmış 

  

      
 

(3) 3üncü maddenin birinci fıkrasının; 

      
 

a) (b) bendinde yer alanların ihraç amacıyla imal edilmesinde, 

namlu boyu, kapasite ve tasarıma ilişkin şartlar aranmaz.  
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b) (d) bendinin (1) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alanların, 

ihraç amacıyla veya sporda kullanılmak üzere imal edilmesinde 

aranacak şartlar, bu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

(3) 5201 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, İkinci Kategori kapsamına giren 

silahların üretimi yasaktır. Ancak, sadece ihraç 

veya Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 

ve genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt 

bentlerinde yer alan İkinci Kategorideki silahların 

ve bunların parçalarının üretimi İçişleri 

Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığınca verilen izne dayanılarak 

gerçekleştirilebilir. 

(3) 5201 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, İkinci Kategori kapsamına giren 

silahların üretimi yasaktır. Ancak, , 3 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 

(4),(5),(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan 

İkinci Kategorideki silahların sadece ihraç veya 

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve genel 

kolluk kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak 

amacıyla İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen izne 

dayanılarak üretimi gerçekleştirilebilir. 

(3) 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve 

Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 

Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında 

Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ikinci 

kategori kapsamına giren silahların üretimi 

yasaktır. Ancak, sadece ihraç veya Millî Savunma 

Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı ve genel kolluğun ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) 

numaralı alt bentlerinde yer alan ikinci 

kategorideki silahların ve bunların parçalarının 

üretimi İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen 

izne dayanılarak gerçekleştirilebilir. 

 

(4) 5201 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3üncü 

maddenin birinci fıkrasının c) bendinde yer alan silahların imalı 

yasaktır. Ancak, sadece ihraç veya Milli Savunma Bakanlığı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri, Milli istihbarat Teşkilatı Msteşarlığı ve genel 

kolluğun ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3üncü maddenin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendnde yer alan silahların 

ve bunların parçalarının imali, içişleri Bakanlığının uygun görüşü 

üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen izne 

dayanılarak gerçekleştirilebilir.  

(4) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemenin izinsiz olarak üretimi yasaktır. 

Ancak; sadece Milli Savunma Bakanlığı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı ve genel kolluk kuvvetlerinin 

ihtiyacını karşılamak, sporda kullanılmak, ihraç 

veya bir meslek ya da sanatın icrası amacıyla, 

5201 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar hariç 

olmak üzere, üretimi, İçişleri Bakanlığının uygun 

görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

iznine dayanılarak gerçekleştirilebilir. 

(4) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemenin izinsiz olarak üretimi yasaktır. 

Ancak; sadece Milli Savunma Bakanlığı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı ve genel kolluk kuvvetlerinin 

ihtiyacını karşılamak, sporda kullanılmak, ihraç 

veya bir meslek ya da sanatın icrası amacıyla, 

5201 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar hariç 

olmak üzere, üretimi, İçişleri Bakanlığının uygun 

görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

iznine dayanılarak gerçekleştirilebilir. 

(4) Üçüncü kategori kapsamına giren silah ve 

malzemenin izinsiz olarak üretimi yasaktır. Ancak 

29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve 

Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 

Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında 

Kanun kapsamında bulunanlar hariç bu 

kategorideki silah ve malzemenin üretimi; sadece 

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve genel 

kolluğun ihtiyacını karşılamak, sporda 

kullanılmak, ihraç veya bir meslek ya da sanatın 

icrası amacıyla, İçişleri Bakanlığının uygun 

görüşü üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının iznine dayanılarak 

gerçekleştirilebilir. 

 

(5) 3üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan silah ve 

malzemelerin izinsiz olarak imali yasaktır. ancak 5201 sayılı 

Kanun kapsamında bulunanlar hariç bu bentteki silah ve 

malzemenin imali; sadece Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve genel kolluğun 

ihtiyacını karşılamak, sporda kullanılmak, ihraç veya bir meslek ya 

da sanatın icrası amacıyla, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü 

üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine 

dayanılarak gerçekleştirilebilir. 

(5) Dördüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemenin üretimi bu Kanun hükümlerine tabi 

değildir. Ancak 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (ç) bendinin (1), (12) ve (13) numaralı 

alt bentlerinde yer alan Dördüncü Kategorideki 

silâhların üretimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

iznine tabidir. 

(5) Dördüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemenin üretimi bu Kanun hükümlerine tabi 

değildir. Ancak 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde 

yer alan Dördüncü Kategorideki silâhların üretimi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. 

(5) Dördüncü kategori kapsamına giren silah ve 

malzemenin üretimi bu Kanun hükümlerine tabi 

değildir. Ancak bu Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendinin (1), (12) ve (13) 

numaralı alt bentlerinde yer alanların üretimi 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine 

tabidir. 

 

(6) 3üncü maddenin brinci fıkrasının (d) bendinde yer alan silah ve 

malzemelerin imali bu Kanun  hükümlerine tabi değildir. Aynı 

bendin (1), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alanların imali 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine tabidir. 

(6) Kapasitesi onbeş fişekten fazla olan veya basit 

yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah 

şarjörleri taşınamaz ve bulundurulamaz. Bunlar 

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve genel 

kolluk kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanması veya 

ihraç amacı dışında üretilemez. 

(6) Kapasitesi onbeş fişekten fazla olan veya basit 

yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah 

şarjörleri taşınamaz ve bulundurulamaz. Bunlar 

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve genel 

kolluk kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanması veya 

ihraç amacı dışında üretilemez. 

  
bu madde 

çıkarılmış 
  

      
 

(7) 3üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin, 
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a) (1) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlardan yurt 

içinde satılmak üzere imal edenlerin, 3üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan silahların vasfına 

dönüştürülemeyecek ve bu silahlardan rengi ve şekli itibariyla 

açıkça ayırt edilmesini sağlayacak biçimde imal edilmesi 

zorunludur. 

      
 

b) (12) numaralı alt bendinde yer alanların etken maddesinin 

yoğunluğunun güvenlik kuvvetlerince kullanılanlardan farklı olarak 

imali zounludur. 

      
 

(8) İmale ilişkin esas ve usuller Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile 

İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

(7) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (1) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer 

alan Dördüncü Kategorideki silahların, Birinci 

veya İkinci Kategorilerde geçen silah vasfına 

dönüştürülemeyecek ve üzerinde bu silahlardan 

rengi ve şekli belirtilerek açıkça ayırt edilmesini 

sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde, (13) 

numaralı alt bendinde yer alanların ise etken 

maddesinin yoğunluğunun güvenlik kuvvetlerince 

kullanılanlardan farklı olarak üretilmesi 

zorunludur. Üretime ilişkin diğer usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

(7) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan 

Dördüncü Kategorideki silahların, Birinci veya 

İkinci Kategorilerde geçen silahlardan açıkça ayırt 

edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde 

üretilmesi zorunludur. Üretime ilişkin diğer usul 

ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(6) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) bendinin (1) ve (12) numaralı alt 

bentlerinde yer alan dördüncü kategorideki 

silahların, birinci veya ikinci kategorilerde geçen 

silahların vasfına dönüştürülemeyecek ve 

üzerinde bu silahlardan rengi ve şekli belirtilerek 

açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret 

taşıyacak şekilde, (13) numaralı alt bendinde yer 

alanların ise etken maddesinin yoğunluğunun 

güvenlik kuvvetlerince kullanılanlardan farklı 

olarak üretilmesi zorunludur. Üretime ilişkin esas 

ve usuller yönetmelikle belirlenir. 

Kanunilik 

ilkesi gereği 

Biber Gazının 

yoğunluk 

oranının 

yönetmelikte 

değil kanunda 

yer alması 

gerekir. 

  

    

(7) Bu Kanun hükümlerine göre verilen üretim 

izni sahiplerinin, belirlenen şartlara uygun hareket 

etmediklerinin tespiti hâlinde verilen izinler, hâl 

ve şartlara göre, geçici veya sürekli olarak geri 

alınabilir. 

Güzel 

(9) Bu Kanun hükümlerine göre verilen İmal izni sahiplerinin 

belirlenen şartlara uygun hareket etmedileri tespiti halinde, verilen 

izinler, hal ve şartlara göre geçici veya sürekli olarak geri alınabilir. 

      
 

  

İthal İthal İthal 
 

İthal 

MADDE 5- (1) Birinci veya İkinci Kategoriler 

kapsamına giren silah ve malzemelerin ithali 

yasaktır. 

MADDE 5- (1) Birinci veya İkinci Kategoriler 

kapsamına giren silah ve malzemelerin ithali 

yasaktır. 

MADDE 5- (1) Birinci veya ikinci kategoriler 

kapsamına giren silah ve malzemelerin ithali 

yasaktır. 
 

MADDE 5- (1) Birinci veya ikinci kategoriler kapsamına giren 

silah ve malzemelerin ithali yasaktır. 

(2) Ancak; 
(2) Aşağıda sayılan hallerde birinci fıkradaki 

yasak hükmü uygulanmaz; 
(2) Ancak; 

 
(2) Ancak 3üncü maddenin birinci fıkrasının; 



13 
 

  

a) Birinci veya İkinci Kategoriler kapsamına giren 

silahların Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 

ve genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçları 

karşılanmak üzere kendileri veya yetkilendirilen 

kişiler tarafından ithal edilmesi,  

  çıkarılmış   

a) Birinci veya İkinci Kategoriler kapsamına giren 

silah ve malzemelerin, silah taşımaya veya 

bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılmak 

üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı veya 

yetkilendireceği bir kamu kuruluşu tarafından 

ithal edilmesi, 

b) Birinci veya İkinci Kategoriler kapsamına giren 

silah ve malzemelerin, silah taşımaya veya 

bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılmak 

üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı veya 

yetkilendireceği bir kamu kuruluşu tarafından 

ithal edilmesi,  

a) Birinci kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin, silah taşımaya veya bulundurmaya 

hak kazanmış kişilere satılmak üzere, Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı veya yetkilendireceği bir 

kamu kuruluşu tarafından ithal edilmesi, 

 

a) (a) ve (b) bentlerinde yer alan silah ve malzemelerin, silah 

taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılmak üzere, 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı veya yetkilendireceği br kamu 

kuruluşu tarafından ithal edilmesi, 

b) Birinci Kategori kapsamına giren silah ve 

mühimmatın; 
c) Birinci Kategori kapsamına giren silahların; 

b) Birinci kategori kapsamına giren silah ve 

mühimmatın;  
b) (a) ve (b) bentlerinde yer alan silah ve mühimmatın; 

1) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir 

silaha mahsus olmak, beraberlerinde veya yurda 

kesin dönüş tarihlerinden itibaren bir yıl içerisinde 

getirilmek üzere, dış temsilciliklerimizde daimi 

görevlerde bulunan; diplomatik sınıftan olanlar ile 

konsoloslar, subaylar, astsubaylar, emniyet 

hizmetleri sınıfı personeli, milli istihbarat 

hizmetleri sınıfı personeli ve gümrük muhafaza 

personeli. 

1) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir 

silaha mahsus olmak, beraberlerinde veya yurda 

kesin dönüş tarihlerinden itibaren altı ay 

içerisinde getirilmek üzere, dış 

temsilciliklerimizde daimi görevlerde bulunan; 

elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar, subaylar, 

astsubaylar, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, 

milli istihbarat hizmetleri sınıfı personeli, 

1)   Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir 

silaha mahsus olmak, beraberlerinde veya yurda 

kesin dönüş tarihlerinden itibaren altı ay 

içerisinde getirilmek üzere, dış 

temsilciliklerimizde, uluslararası mahkeme veya 

kuruluşlarda daimi görevlerde bulunan; mülki 

idare amirliği hizmetleri sınıfı personeli, hâkimler 

ve savcılar, diplomatik sınıftan olanlar ile 

konsoloslar, subaylar, astsubaylar, uzman 

erbaşlar, jandarma uzman erbaşlar, emniyet 

hizmetleri sınıfı personeli, millî istihbarat 

hizmetleri sınıfı personeli, 

burada 

eklenen 

personel 

olmuş, 

genişletilmiş 

1)   Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus 

olmak, beraberlerinde veya yurda kesin dönüş tarihlerinden itibaren 

altı ay içerisinde getirilmek üzere, dış temsilciliklerimizde, 

uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda daimi görevlerde bulunan; 

mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı personeli, hâkimler ve 

savcılar, diplomatik sınıftan olanlar ile konsoloslar, subaylar, 

astsubaylar, uzman erbaşlar, jandarma uzman erbaşlar, emniyet 

hizmetleri sınıfı personeli, millî istihbarat hizmetleri sınıfı 

personeli, 

2) Kendisine armağan edilen kişiler, 2) Kendisine armağan edilen kişiler, 2)   Kendisine armağan edilen kişiler, 
 

2)   Kendisine armağan edilen kişiler, 

3) Dışişleri Bakanlığınca önerilmek ve İçişleri 

Bakanlığınca uygun görülmek kaydıyla, 

mütekabiliyet esasına bağlı olarak ülkemizdeki 

diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile 

mütekabiliyet esasına bağlı olmaksızın 

uluslararası kuruluş temsilcilikleri, 

3) Mütekabiliyet esasına bağlı olarak Dışişleri 

Bakanlığınca önerilip İçişleri Bakanlığınca uygun 

görülen ülkemizdeki diplomatik temsilcilikler ile 

konsolosluklar ve uluslararası kuruluş 

temsilcilikleri, 

3)   Dışişleri Bakanlığınca önerilmek ve İçişleri 

Bakanlığınca uygun görülmek kaydıyla, 

mütekabiliyet esasına bağlı olarak ülkemizdeki 

diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile 

mütekabiliyet esasına bağlı olmaksızın 

uluslararası kuruluş temsilcilikleri, 

2009 

tasarısına göre 

değiştirilmiş 

3)   Dışişleri Bakanlığınca önerilmek ve İçişleri Bakanlığınca 

uygun görülmek kaydıyla, mütekabiliyet esasına bağlı olarak 

ülkemizdeki diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile mütekabiliyet 

esasına bağlı olmaksızın uluslararası kuruluş temsilcilikleri, 

4) Dışişleri Bakanlığınca önerilmek ve İçişleri 

Bakanlığınca uygun görülmek ve tek bir silahla 

sınırlı olmak kaydıyla, mütekabiliyet esasına bağlı 

olarak ülkemizdeki diplomatik ve konsüler 

temsilciliklerde ve mütekabiliyet esasına bağlı 

olmaksızın uluslararası kuruluş temsilciliklerinde 

görevli olanlar,  

4) Mütekabiliyet esasına bağlı olarak tek bir 

silahla sınırlı olmak üzere, ülkemizdeki 

diplomatik temsilcilikler ile konsolosluklar ve 

uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli olan 

kişilerden Dışişleri Bakanlığınca önerilip İçişleri 

Bakanlığınca uygun görülenler,  

4)   Dışişleri Bakanlığınca önerilmek ve İçişleri 

Bakanlığınca uygun görülmek ve tek bir silahla 

sınırlı olmak kaydıyla, mütekabiliyet esasına bağlı 

olarak ülkemizdeki diplomatik ve konsüler 

temsilciliklerde ve mütekabiliyet esasına bağlı 

olmaksızın uluslararası kuruluş temsilciliklerinde 

görevli olanlar, 

2009 

tasarısına göre 

değiştirilmiş 

4)   Dışişleri Bakanlığınca önerilmek ve İçişleri Bakanlığınca 

uygun görülmek ve tek bir silahla sınırlı olmak kaydıyla, 

mütekabiliyet esasına bağlı olarak ülkemizdeki diplomatik ve 

konsüler temsilciliklerde ve mütekabiliyet esasına bağlı olmaksızın 

uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli olanlar, 

tarafından ithal edilmesi, tarafından ithal edilmesi, tarafından ithal edilmesi, 
 

tarafından ithal edilmesi, 

c) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan Birinci 

Kategorideki silahların silah edinme şartlarını haiz 

kişiler tarafından ithal edilmesi, 

ç) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan Birinci 

Kategorideki silahların silah edinme şartlarını haiz 

kişiler tarafından ithal edilmesi, 

c) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan birinci kategorideki silahların 

ve mühimmatının silah edinme şartlarını haiz 

kişiler tarafından ithal edilmesi, 

 

c) 3üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 

silahların ve muhimmatın silah edinme şartlarını haiz kişiler 

tarafından ithal edilmesi, 
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ç) Birinci Kategori kapsamına giren silahların ve 

mühimmatının, sırf sporda kullanılmak ve kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü veya yetkilendireceği, spor 

federasyonları tarafından ithal edilmesi, 

d) Birinci Kategori kapsamına giren silahların ve 

mühimmatının, sırf sporda kullanılmak ve kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili spor 

federasyonları tarafından ithal edilmesi, 

ç) Birinci kategori kapsamına giren silahların ve 

mühimmatının, sırf sporda kullanılmak üzere 

Gençlik ve Spor Bakanlığı veya yetkilendireceği 

spor federasyonları tarafından ithal edilmesi, 

2009 

tasarısına göre 

değiştirilmiş 

ç) (a) ve (b) bentlerinde yer alan silahların ve muhimmatın, sırf 

sporda kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı veya 

yetkilendireceği spor federasyonları tarafından ithal edilmesi, 

d) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer 

alan Birinci Kategorideki bir adet silahın ve 

mühimmatının; 

e) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(1), (2), (3)  ve (4) numaralı alt bentlerinde yer 

alan Birinci Kategorideki bir adetten fazla 

olmamak üzere; 

  

çıkarılmış 

  

1) Milli sporcu sıfatıyla atıcılık sporu yapanlar, 1) Milli sporcu sıfatıyla atıcılık sporu yapanlar,     

2) Lisanslı olarak atıcılık sporu yapanlardan en az 

on yıldan beri müsabakalara katılanlar, 

2) Lisanslı olarak atıcılık sporu yapanlardan en az 

on yıldan beri müsabakalara katılanlar, 
    

3) Polis ve askeri personelden olup da, lisanslı 

olarak atıcılık sporu yapanlardan en az beş yıldan 

beri müsabakalara katılanlar,  

3) Polis ve askeri personelden olup da, lisanslı 

olarak atıcılık sporu yapanlardan en az beş yıldan 

beri müsabakalara katılanlar,  

    

tarafından ithal edilmesi. tarafından ithal edilmesi.     

e) Silah sahipleri tarafından, sahibi oldukları 

silahta kullanılmak üzere ve zorunlu sebeplerle 

parça ithal edilmesi, hallerinde birinci fıkradaki 

yasak hükmü uygulanmaz. Ancak ithal edilecek 

bu silah ve malzemelere, cins ve miktar 

bakımından, ülkenin genel güvenliğini dikkate 

alarak İçişleri Bakanlığınca sınırlama 

getirilebilir. 

  

d) Silah sahipleri tarafından, sahibi oldukları 

silahta kullanılmak üzere ve zorunlu sebeplerle 

parça ithal edilmesi, hâllerinde bu maddenin 

birinci fıkradaki yasak hükmü uygulanmaz. 

Ancak ithal edilecek bu silah ve malzemelere, 

cins ve miktar bakımından, ülkenin genel 

güvenliğini dikkate alarak İçişleri Bakanlığınca 

sınırlama getirilebilir. 

Silah 

sahiplerinin 

sahip 

oldukları 

silahları için 

parça ithal 

edilmesi 

izninin 

verilmesi 

suistimale 

açıktır. Bu 

nedenle 

şahısların 

parça ithaline 

hak tanıyan bu 

düzenleme 

kaldırılmalıdır

. 

d) Silah sahipleri tarafından, sahibi oldukları silahta kullnılmak 

üzere ve zorunlu sebeplerle parça ithal edilmesi, 

      
 

hallerinde bu maddenin birinci fıkrasındaki yasak hükmü 

uygulanmaz. Ancak ithal edilecek bu silah ve malzemelere, cins ve 

miktar bakımından, ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak 

İçişleri Bakanlığınca sınırlama getirilebilir.  

(3) (a) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, 

ikinci fıkraya göre ithal edilecek silah ve 

malzemelerin ithali İçişleri Bakanlığının iznine 

bağlıdır. 

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde 

belirtilenler hariç olmak üzere, Birinci Kategori 

kapsamına giren silah ve malzemelerin ithali 

İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Ancak ithal 

edilecek bu silah ve malzemelere, cins ve miktar 

bakımından, ülkenin genel güvenliğini dikkate 

alarak İçişleri Bakanlığınca sınırlama 

getirilebilir. 

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre ithal 

edilecek silah ve malzemelerin ithali İçişleri 

Bakanlığının iznine bağlıdır. 
 

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre ithal edilecek silah ve 

malzemelerin ithali İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 
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(4) Yurt içinde izinli olarak bulundurduğu silahı 

ile birlikte usulüne uygun olarak ve geçici bir süre 

için yurt dışına çıkanların bu silahla birlikte yurda 

dönüşlerinde ithale ilişkin izin hükümleri 

uygulanmaz. 

Yurt içinde izinli olarak bulundurduğu silahı ile 

birlikte usulüne uygun olarak ve geçici bir süre 

için yurt dışına çıkanların bu silahla birlikte yurda 

dönüşlerinde ithale ilişkin izin hükümleri 

uygulanmaz. 

(4) Yurt içinde izinli olarak bulundurduğu silahı 

ile birlikte usulüne uygun olarak ve geçici bir süre 

için yurt dışına çıkanların bu silahla birlikte yurda 

dönüşlerinde ithale ilişkin izin hükümleri 

uygulanmaz. 

 

(4) Yurt içinde izinli olarak bulundurduğu silahı ile birlikte usulüne 

uygun olarak ve geçici bir süre için yurt dışına çıkanların bu silahla 

birlikte yurda dönüşlerinde ithale ilişkin izin hükümleri 

uygulanmaz. 

(5) İhracı izne tabi olmayan veya ihracına izin 

verilen silahların ayıplı çıkması dolayısıyla ithal 

edilmesi halinde bu maddenin ithale ilişkin izin 

hükümleri uygulanmaz. 

(5) İhracına izin verilen silahların ayıplı çıkması 

dolayısıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin 

ithale ilişkin izin hükümleri uygulanmaz. 

(5) İhracı izne tabi olmayan veya ihracına izin 

verilen silahların ayıplı çıkması dolayısıyla ithal 

edilmesi hâlinde bu maddenin ithale ilişkin izin 

hükümleri uygulanmaz. 

 

(5) İhracı izne tabi olmayan veya ihracına izin verilen silahların 

ayıplı çıkması dolayısıyla ithal edilmesi hâlinde bu maddenin ithale 

ilişkin izin hükümleri uygulanmaz. 

(6) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri 

kapsamına giren silahlar ve bunların mühimmatı 

hariç olmak üzere Birinci Kategori ve (c) bendinin 

(2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alanlar 

hariç olmak üzere Üçüncü Kategori kapsamına 

giren silah ve parçaları ile mühimmatın gösteri, 

fuar, sergi, tanıtım, sportif veya sanatsal faaliyet 

ve benzeri diğer amaçlarla iki yıldan fazla 

olmamak üzere geçici olarak ülkeye sokulması 

İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. 

(6) Birinci Kategori ve Üçüncü Kategoriler 

kapsamına giren silah ve aksamı ile mühimmatın 

gösteri, fuar, sergi, tanıtım, sportif veya sanatsal 

faaliyet ve benzeri diğer amaçlarla bir yıldan fazla 

olmamak üzere geçici olarak ülkeye sokulması 

İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. 

(6) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentleri kapsamına giren silahlar ve bunların 

mühimmatı hariç olmak üzere birinci kategori ve 

(c) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer 

alanlar hariç olmak üzere üçüncü kategori 

kapsamına giren silah ve parçaları ile 

mühimmatın gösteri, fuar, sergi, tanıtım, sportif 

veya sanatsal faaliyet ve benzeri diğer amaçlarla 

iki yıldan fazla olmamak üzere geçici olarak 

ülkeye sokulması İçişleri Bakanlığının iznine 

tabidir. 

2009 

tasarısına göre 

değiştirilmiş 

(6) 3üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alanlar ve 

(ç) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alanlar hariç 

diğer bentlerinde yer alan silah ve parçalar ile mühimmatın gösteri, 

fuar, sergi, tanıtım, sportif veya sanatsal faaliyet ve benzeri diğer 

amaçlarla iki yıldan fazla olmamak üzere geçici olarak ülkeye 

sokulması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. 

(7) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alanlar ile bunların mühimmat ve parçalan hariç 

olmak üzere Birinci ve İkinci Kategoriler 

kapsamına giren silah ve malzemelerin transit 

geçişi Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü 

üzerine Gümrük Müsteşarlığının iznine tabidir. 

Verilecek izne istinaden yurda giriş ve çıkış, 

yetkili kolluğa bildirilerek gerçekleştirilir. 

(7) Birinci, İkinci ve Üçüncü Kategoriler 

kapsamına giren silah ve malzemelerin transit 

geçişi Milli Savunma iznine tabidir. Verilecek 

izne istinaden yurda giriş ve çıkış, yetkili kolluğa 

bildirilerek gerçekleştirilir. Transit geçişe ilişkin 

gümrük mevzuatı hükümleri saklıdır. 

(7) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alanlar ile bunların mühimmat ve 

parçaları hariç olmak üzere birinci ve ikinci 

kategoriler kapsamına giren silah ve malzemelerin 

transit geçişi Millî Savunma Bakanlığının uygun 

görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının iznine 

tabidir. Verilecek izne istinaden yurda giriş ve 

çıkış, yetkili kolluğa bildirilerek gerçekleştirilir. 

Bildirimi alan kolluk durumu İçişleri Bakanlığına 

bildirir. 

 

(7) 3ünüc maddenin (a) ve  (c ) bentlerinde yer alan silah ve 

malzemelerin transit geçişi, Milli Savunma ve Dışişleri 

bakanlıklarının uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının 

iznine tabidir. Verilecek izne istinaden yurda giriş ve çıkış, yetkili 

kolluğa bildirilerek gerçekleştirilir. bildirimi alan kolluk, durumu 

İçişleri Bakanlığına bildirir.  

(8) Armağan olarak verilenler hariç olmak üzere, 

Üçüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin ithali yasaktır. Milli Savunma 

Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetlerinin 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu kurumlar 

veya yetkilendirilen kişiler tarafından yapılacak 

ithalatla ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

İlgili spor federasyonu tarafından bu Kanun 

hükümlerine göre ithal edilebilecekler hariç olmak 

üzere, sporda kullanılmak için veya bir meslek ve 

sanatın icrası için gerekli olanların ithali İçişleri 

Bakanlığının iznine bağlıdır. 

(8) Armağan olarak verilenler hariç olmak üzere, 

Üçüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin ithali yasaktır. Milli Savunma 

Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı, ve genel kolluk 

kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

bu kurumlar veya yetkilendirilen kişiler tarafından 

yapılacak ithalatla ilgili olarak bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. İlgili spor federasyonu tarafından bu 

Kanun hükümlerine göre ithal edilebilecekler 

hariç olmak üzere, sporda kullanılmak için veya 

bir meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların 

ithali İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

(8) Armağan olarak verilenler hariç olmak üzere, 

üçüncü kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin ithali yasaktır. Sporda kullanılmak 

için veya bir meslek ve sanatın icrası için gerekli 

olanların ithali İçişleri Bakanlığının iznine 

bağlıdır. Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve genel 

kolluğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu 

kurumlar veya yetkilendirilen kişiler tarafından 

yapılacak ithalatla ilgili olarak bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

madde 

sadeleştirilmiş 

(8) Armağan olarak verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kategori 

kapsamına giren silah ve malzemelerin ithali yasaktır. Sporda 

kullanılmak için veya bir meslek ve sanatın icrası için gerekli 

olanların ithali İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Millî Savunma 

Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve genel 

kolluğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu kurumlar veya 

yetkilendirilen kişiler tarafından yapılacak ithalatla ilgili olarak bu 

fıkra hükmü uygulanmaz. 
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(9) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ancak 

kapasitesi onbeş fişekten fazla olan veya (4) basit 

yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah 

şarjörlerinin ithali Milli Savunma Bakanlığı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü ve genel kolluk kuvvetlerinin 

ihtiyacının karşılanması veya ihraç amacıyla 

İçişleri Bakanlığının izniyle, (1), (12) ve (13) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahların ithali 4 

üncü maddenin yedînci fıkrasında aranan şartların 

varlığı halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

izniyle yapılır. Dördüncü Kategori kapsamına 

giren diğer silah ve malzemenin ithali bu Kanun 

hükümlerine tabi değildir. 

(9) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ancak 

kapasitesi onbeş fişekten fazla olan veya basit 

yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah 

şarjörleri Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 

ve genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyacının 

karşılanması veya ihraç amacıyla İçişleri 

Bakanlığının aynı bendin  (1) numaralı alt 

bendinde yer alan silahların ithali 4 üncü 

maddenin yedinci fıkrasında aranan şartların 

varlığı halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

izniyle yapılır. Dördüncü Kategori kapsamına 

giren diğer silah ve malzemenin ithali bu Kanun 

hükümlerine tabi değildir. 

  çıkarılmış   

(10) Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 

ve genel kolluk kuvvetleri, kanunlarla 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmek 

amacıyla her türlü silah, mühimmat, teçhizat ve 

sair malzemeyi gerektiğinde 3 üncü madde 

kapsamına bakılmaksızın ithal eder veya 

yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara ithal 

ettirebilir. 

  

(9) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 

Komutanlığı, kanunlarla kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmek amacıyla her türlü silah, 

mühimmat, teçhizat, araç ve sair malzemeyi ithal 

eder veya yetkilendirdiği kişilere ithal ettirebilir. 

2009 

tasarısına göre 

kolluk güçleri 

açıklanarak 

yazılmış, 

burada sahil 

güvenlik, 

orman ve 

gümrük 

kontrol kolluk 

güçleri 

arasında yer 

alıyordu, alt 

komisyon 

toplantısında 

sorun oldu ve 

bu nedenle 

düzeltme 

yapıldı sanırız. 

(9) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Jandarma Genel Komutanlığı, kanunlarla kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmek amacıyla her türlü silah, mühimmat, 

teçhizat, araç ve sair malzemeyi ithal eder veya yetkilendirdiği 

kişilere ithal ettirebilir. 

      
 

  

Satış ve imha Satış ve imha Satış ve imha 
 

Satış ve imha 

MADDE 6- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlar, bunların parçaları ile 

bu bendin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri 

kapsamına giren silahların mühimmatı ve (ç) 

bendinin (1), (2), (12) ve (13) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silah ve malzemeler 

valiliklerce yetki verilen satış yerlerinde alınıp 

satılabilir. Satışı yapılan silah, mühimmat ve 

malzemeler izni veren mercie bildirilir. 5201 

sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 6- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlar, bunların aksam ve 

parçaları ile (7) numaralı alt bendinde yer alan 

mühimmat ve (ç) bendinin (1),(2) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silah ve malzemeler 

valiliklerce yetki verilen satış yerlerinde alınıp 

satılabilir. 5201 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 6- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının; 

bu madde 

değiştirilmiş 
MADDE 6- (1) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 
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a) (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde 

yer alan silahlar ve parçaları,  
a) (b) bendinde sayılanlar, 

    
b) (a) bendinin (7) numaralı bendinde belirtilen 

mühimmat,  
b) (a) bendinin (5) numaralı bendinde belirtilen mühimmat, 

    
c) (ç) bendinin (1), (2), (12) ve (13) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silah ve malzemeler,  

c) (d) bendinin (1), (2), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silah ve malzemeler, 

    

valiliklerce yetki verilen satış yerlerinde alınıp 

satılabilir. Satışı yapılan silah, mühimmat ve 

malzemeler ile satın alana ilişkin bilgiler izni 

veren mercie bildirilir. 5201 sayılı Kanun 

hükümleri saklıdır. 

 

valiliklerce yetki verilen satış yerlerinde alınıp satılabilir. Bu 

kapsamda satışı yapılan silah, mühimmat ve malzemeler ile satın 

alana ilişkin bilgiler izni veren mercie bildirilir. Ancak 3 üncü 

maddenin birinci fıkrasıın (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde 

yer alan mühimmat bu bildirimden muaftır. 

(2) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin satışı yasaktır. Ancak, Milli 

Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğü ve genel kolluk 

kuvvetlerinin ihtiyaçları için üretilenler hariç 

olmak üzere, sadece sporda kullanılmak veya bir 

meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların 

satışı valiliklerce verilecek izne tabidir. 

(2) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin satışı yasaktır. Ancak, Milli 

Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğü ve genel kolluk 

kuvvetlerinin ihtiyaçları için üretilenler hariç 

olmak üzere, sadece sporda kullanılmak veya bir 

meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların 

satışı valiliklerce verilecek izne tabidir. 

  
bu madde 

değiştirilmiş 

(2) Silah edinme izni sahipleri tarafından, 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan silahların satın alınması 

halinde silahlar, ruhsatlandırma işlemlerinin yapılacağı mercie 

satıcı tarafından gönderilir. Silahlar, ruhsat işlemlerinin yapılacağı 

mercie 14 üncü maddenin birinci fıkrasındaki usule göre nakledilir.  

    

(2) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve genel 

kolluğun ihtiyaçları için üretilenler hariç olmak 

üzere üçüncü kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin satışı yasaktır. Ancak, sadece 

sporda kullanılmak veya bir meslek ve sanatın 

icrası için gerekli olanların satışı valiliklerce 

verilecek izne tabidir. 

 

(3) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü ve genel kolluğun ihtiyaçları için üretilenler hariç 

olmak üzere üçüncü kategori kapsamına giren silah ve 

malzemelerin satışı yasaktır. Ancak, sadece sporda kullanılmak 

veya bir meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların satışı 

valiliklerce verilecek izne tabidir. 

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (1), (12) ve (13) numaralı alt bentleri 

kapsamına giren silahlar ise onsekiz yaşından 

büyük kişilere, (2) numaralı alt bendinde yer alan 

silah şarjörleri ancak bu Kanun hükümlerine göre 

silah bulundurma veya taşıma izni bulunan 

kişilere, satılabilir. 

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan silah 

şarjörlerinin satışı ancak bu Kanun hükümlerine 

göre silah bulundurma veya taşıma izni bulunan 

kişilere, aynı bendin (1) numaralı alt bendi 

kapsamına giren silahlar ise onsekiz yaşından 

büyük kişilere satılabilir. 

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının; 

Havalı 

silahlar, 

kurusıkı 

silahlar ve 

biber gazı 18 

yaşın 

üzerindekilere 

satışına izin 

veriliyor. Yaş 

sınırı 21 

olmalıdır. 

(4) ü üncü maddenin birinci fıkrasının; 

    

a) (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde 

yer alan silahlar, edinme izni bulunanlara, 

bunların parçaları ve mühimmatı buna uygun silah 

ruhsatı sahiplerine, 

 
a) (b) bendinde yer alan silahlar, edinme izni bulunanlara, 

    

b) (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt 

bentleri kapsamına giren silahların mühimmatı, 

buna ilişkin edinme izni bulunanlara, 
 

b) (a) bendinde yer alan silahların mühimmatı, buna ilişkin edinme 

izni bulunanlara, 
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c) (ç) bendinin (1), (12) ve (13) numaralı alt 

bentleri kapsamına giren silahlar on sekiz 

yaşından büyük kişilere, bunlardan kurusıkı 

silahların mühimmatı bildirim belgesi 

bulunanlara, 

 

c) (d) bendinin (1), (2), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahlar, onsekiz yaşından büyük kişilere, 

    satılabilir. 
 

satılabilir. 

(4) Bu madde hükümlerine göre satış yapılması 

halinde, satışı yapılan silah ve malzemenin özellik 

ve miktarına, satışın kime yapıldığına ilişkin 

bilgiler, İçişleri Bakanlığınca kurulacak merkezi 

bir sisteme satıcı tarafından kaydedilir. Bu kayıt 

aynı zamanda bildirim sayılır. 

(4) Bu madde hükümlerine göre satış yapılması 

halinde, satışı yapılan silah ve malzemenin özellik 

ve miktarına, satışın kime yapıldığına ilişkin 

bilgiler, İçişleri Bakanlığınca kurulacak merkezi 

bir sisteme satıcı tarafından kaydedilir. Bu kayıt 

aynı zamanda bildirim sayılır. 

(4) Bu madde hükümlerine göre satış yapılması 

hâlinde, satışı yapılan silah ve malzemenin 

özelliğine ve miktarına, satışın kime yapıldığına 

ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığınca kurulacak 

merkezi bir sisteme satıcı tarafından kaydedilir. 

Bu kayıt aynı zamanda bildirim sayılır. 

 

(5) Bu madde hükümlerine göre satış yapılması hâlinde, satışı 

yapılan silah ve malzemenin özelliğine ve miktarına, satışın kime 

yapıldığına ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığınca kurulacak merkezi 

bir sisteme satıcı tarafından kaydedilir. Bu kayıt aynı zamanda 

bildirim sayılır. 

(5) Gümrüğe terk edilen veya icra yoluyla satışı 

yapılan silah ve malzeme ile ilgili olarak kamu 

kurumları tarafından yapılan satışlar bakımından 

birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(5) Gümrüğe terk edilen veya icra yoluyla satışı 

yapılan silah ve malzeme ile ilgili olarak kamu 

kurumları tarafından yapılan satışlar bakımından 

birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(5) Gümrüğe terk edilen veya icra yoluyla satışı 

yapılan silah ve malzeme ile ilgili olarak kamu 

kurumları tarafından yapılan satışlar bakımından 

bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri 

uygulanmaz. Ancak, satışa ilişkin bilgiler ilgili 

kolluğa bildirilir. 

ekleme olmış 

(6) Gümrüğe terk edilen veya icra yoluyla satışı yapılan silah ve 

malzeme ile ilgili olarak kamu kurumları tarafından yapılan satışlar 

bakımından bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri 

uygulanmaz. Ancak, satışa ilişkin bilgiler merkezi kayıt sistemine 

kaydedilmek üzere ilgili kolluğa bildirilir. 

(6) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahlar ve bu silahların mühimmatı hariç 

olmak üzere Birinci Kategoride, ikinci Kategoride 

ve Dördüncü Kategorinin (12) numaralı alt 

bendinde yer alan silah ve malzemenin basın veya 

yayın yoluyla ya da sair aleni yöntemlerle reklam 

ve tanıtımı yapılamaz. Fuar, gösteri ve basılmış 

eserlerle yapılan reklam ve tanıtım bu yasağın 

dışındadır. 

(6) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahlar hariç olmak üzere Birinci Kategori 

ile İkinci Kategoride yer alan silah ve malzemenin 

basın veya yayın yoluyla ya da sair aleni 

yöntemlerle reklam ve tanıtımı yapılamaz.  

(6) Birinci kategoride, ikinci kategoride ve 

dördüncü kategorinin (12) numaralı alt bendinde 

yer alan silah ve malzemenin basın veya yayın 

yoluyla ya da sair aleni yöntemlerle reklam ve 

tanıtımı yapılamaz. İnternet, fuar, gösteri ve 

basılmış eserlerle yapılan reklam ve tanıtım bu 

yasağın dışındadır. 

BU 

MADDEDE 

ÇOK FAZLA 

OYNAMA 

VAR. 

Tüfeklerin 

reklam ve 

tanıtımı 

serbest 

bırakılıyor.  

2013 taslak 

metin bizim 

istediğimiz 

düzenlemeyi 

içermektedir. 

Alt 

komisyonda 

buna internette 

eklenmiştir. 

Gizli reklam 

yasaklanmıyor

. Tüm 

silahların fuar, 

gösteri ve 

basılmış 

eserlerle 

reklam ve 

tanıtımının 

yapılması 

serbest 

bırakılıyor. 

Esas olarak, 

(7) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c ), (ç) ve (d) 

bendinin (1) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alan silah ve 

malzemelerin, basın veya yayın yoluyla ya da sair alni yöntemlerle 

reklam ve tanıtımı yapılamaz. Ancak internet, fuar, gösteri ve 

basılmış eserlerle yapılan reklam ve tanıtım ile avcılık ve atıcılık 

üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşlarında; 3 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde 

yer alan silahlar ve bunların mühimmarı ile (b) bendinde yer 

alanların reklam ve tanıtımı bu yasağın dışındadır.  
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reklam ve 

tanıtıma 

ilişkin 

kısıtlayıcı bir 

düzenleme 

getirilmemiştir

. Hiçbir silah 

veya 

malzemenin 

basın ve yayın 

yoluyla “aleni 

ve/veya gizli 

yöntemlerle” 

reklam ve 

tanıtımı 

yapılamayaca

ğı gibi; her 

türlü ortam ve 

yöntemlerle 

tanıtım, 

pazarlama ve 

reklamı 

yapılmamalıdı

r. 

(7) Satış yetkisi verilebilmesi için, bu Kanunun 

silah ruhsatı verilmesine ilişkin şartlarının yanı 

sıra; 

(7) Satış yetkisi verilebilmesi için, bu Kanunun 

silah ruhsatı verilmesine ilişkin şartlarının yanı 

sıra; 

(7) Satış yapılacak yerler, satış yetkisi verilecekler 

ile bu yerlerde çalışacak kişilerde, silah ruhsatı 

için gerekli olanların dışında aranacak şartlar 

yönetmelikle belirlenir. 

2013 

Taslağında yer 

alan 

düzenleme 

daha 

doğrudur. Bu 

maddenin 

değiştirilmesi 

gerekir. 

(8) Satış yapılacak yerler, satış yetkisi verilecekler ile bu yerlerde 

çalışacak kişilerde, silah ruhsatı için gerekli olanların dışında 

aranacak şartlar yönetmelikle belirlenir. 

a) Satış yapılacak silah veya mühimmatın güvenli 

olarak muhafazası için uygun fiziki tedbirlerin 

alınmış olması, 

a) Satış yapılacak silah veya mühimmatın güvenli 

olarak muhafazası için uygun fiziki tedbirlerin 

alınmış olması, 

  
 

  

b) Satış yapılacak işyerlerinin güvenlik ve asayişi 

tehlikeye düşürmeyecek uygun yer ve konumda 

olması, 

b) Satış yapılacak işyerlerinin güvenlik ve asayişi 

tehlikeye düşürmeyecek uygun yer ve konumda 

olması, 

  
 

  

c) Satış yapılacak yerlerin işyeri olarak faaliyet 

göstermesinde yerel yönetimlerce izin verilmiş 

olması, 

c) Satış yapılacak yerlerin işyeri olarak faaliyet 

göstermesinde yerel yönetimlerce izin verilmiş 

olması, 

  
 

  

ç) Kayıtların tutulacağı merkezi sisteme bağlı 

bilgisayar ve programına sahip olunması, şarttır. 

ç) Kayıtların tutulacağı merkezi sisteme bağlı 

bilgisayar ve programına sahip olunması, şarttır. 
  

 
  

(8) Satış yerlerinde çalışan kişilerin, 7 nci 

maddenin beşinci ve yedinci fıkralarında belirtilen 

şartları taşımaları gerekir. 

(8) Satış yerlerinde çalışan kişilerin, bu Kanunun 

silah ruhsatı verilmesine ilişkin şartları taşıması 

gerekir. 

  

İlk taslakta yer 

alan 

düzenleme 

daha 

doğrudur. Bu 

  



20 
 

maddenin 

değiştirilmesi 

gerekir. 

    

(8) Kurusıkı silahların kişiler arasında devri 

hâlinde devir alan kişinin bir ay içinde mahallî 

mülki amirliğe bildirimde bulunması zorunludur. 

Burada sabıka 

kaydı 

alınıyordu, o 

yok olmuş 

(9) Kurusıkı silahların kişiler arasında devri hâlinde devir alan 

kişinin bir ay içinde mahallî mülki amirliğe bildirimde bulunması 

zorunludur. 

 (9) Yetki belgesi olmayan kişilere satış 

yapılamaz. İhracata ilişkin hükümler saklıdır.  

(9) Yetki belgesi olmayan kişilere satış yapılamaz. 

İhracata ilişkin hükümler saklıdır.  

(9) Yetki belgesi olmayan kişilere satış yapılamaz. 

İhracata ilişkin hükümler saklıdır.  

(10) Yetki belgesi olmayan kişilere satış yapılamaz. İhracata ilişkin 

hükümler saklıdır. 

(10) Silah, şarjör ve satışına ilişkin belge ve 

kayıtlar bakımından ticari defterlerin 

saklanmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

(10) Silah, şarjör ve satışına ilişkin belge ve 

kayıtlar bakımından ticari defterlerin 

saklanmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

(10) Satışa ilişkin belge ve kayıtlar satıcılar 

tarafından en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.  

(11) Satışa ilişkin belge ve kayıtlar satıcılar tarafından en az beş yıl 

süreyle muhafaza edilir. 

(11) Satış izni verilmesine ilişkin şartların 

yitirilmesi halinde, verilen izin iptal edilir. İzne 

konu silah ve malzemeler durumu uygun olan 

kişilere devredilinceye kadar muhafaza altına 

alınır. 

(11) Satış izni verilmesine ilişkin şartların 

yitirilmesi halinde, verilen izin iptal edilir.  

(11) Satış izni verilmesine ilişkin şartların 

yitirilmesi hâlinde, verilen izin iptal edilir. İzne 

konu silah ve malzemeler durumu uygun olan 

kişilere devredilinceye kadar muhafaza altına 

alınır. Muhafaza altına alındığı tarihten itibaren 

altı ay içinde devir yapılmaması hâlinde 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Güzel 

(12) Satış izni verilmesine ilişkin şartların yitirilmesi hâlinde, 

verilen izin iptal edilir. İzne konu silah ve malzemeler durumu 

uygun olan kişilere devredilinceye kadar muhafaza altına alınır. 

Muhafaza altına alındığı tarihten itibaren altı ay içinde devir 

yapılmaması hâlinde mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilir. 

(12) Aşağıdaki silah ve malzemeler, valiliklere 

teslim edilir ve Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumunca imha edilir: 

(12) Aşağıdaki silah ve malzemeler, valiliklere 

teslim edilir ve Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumunca imha edilir: 

(12) Aşağıdaki silah ve malzemeler, valiliklere 

teslim edilir ve Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumunca imha edilir: 

Bu madde çok 

güzel, ilk defa 

imhaya yer 

veriliyor. 

(13) Aşağıdaki silah ve malzemeler, valiliklere teslim edilir ve 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca imha edilir: 

a) Kişinin bu Kanun hükümlerine göre sahibi 

olduğu ve imhasını istediği silah veya malzeme. 

a) Kişinin bu Kanun hükümlerine göre sahibi 

olduğu ve imhasını istediği silah veya malzeme. 

a) Kişinin bu Kanun hükümlerine göre adına 

kayıtlı olan ve imhasını istediği silah veya 

malzemeler, 
 

a) Kişinin bu Kanun hükümlerine göre adına kayıtlı olan ve 

imhasını istediği silah veya malzemeler, 

b) Mahkemeler tarafından müsadere edilmeksizin 

kullanıma elverişli olmadığından bahisle idareye 

teslim edilen silah veya malzeme. 

b) Mahkemeler tarafından müsadere edilmeksizin 

kullanıma elverişli olmadığından bahisle idareye 

teslim edilen silah veya malzeme. 

b) Mahkemeler tarafından müsadere edilmeksizin 

kullanıma elverişli olmadığından bahisle idareye 

teslim edilen silah veya malzemeler, 
 

b) Mahkemeler tarafından müsadere edilmeksizin kullanıma 

elverişli olmadığından bahisle idareye teslim edilen silah veya 

malzemeler, 

c) Gümrüğe terk edilen ve kullanıma elverişsiz 

olan silah ve malzeme. 

c) Gümrüğe terk edilen ve kullanıma elverişsiz 

olan silah ve malzeme. 

c) Gümrüğe terk edilen ve kullanıma elverişsiz 

olan silah veya malzemeler,  

c) Gümrüğe terk edilen ve kullanıma elverişsiz olan silah veya 

malzemeler, 

    

ç) Mülkiyeti kamuya geçirilmesine rağmen, 

çalışamaz durumda olması, ruhsata 

bağlanamaması veya satışının yapılamaması gibi 

nedenlerle üzerinde tasarruf imkânı kalmayan 

silah veya malzemeler. 

Güzel 

ç) Mülkiyeti kamuya geçirilmesine rağmen, çalışamaz durumda 

olması, ruhsata bağlanamaması veya satışının yapılamaması gibi 

nedenlerle üzerinde tasarruf imkânı kalmayan silah veya 

malzemeler. 

(13) İmhası amacıyla teslim edilen ateşli silahlar, 

gerekli görülmesi halinde, balistik incelemesi 

yapıldıktan sonra imha edilir. 

(13) İmhası amacıyla teslim edilen ateşli silahlar, 

gerekli görülmesi halinde, balistik incelemesi 

yapıldıktan sonra imha edilir. 

(13) İmhası amacıyla teslim edilen ateşli silahlar, 

gerekli görülmesi hâlinde, balistik incelemesi 

yapıldıktan sonra imha edilir. 
 

(14) İmhası amacıyla teslim edilen ateşli silahlar, gerekli görülmesi 

hâlinde, balistik incelemesi yapıldıktan sonra imha edilir. 

(14) Müsadereye ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

(14) Müsadereye ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

(14) Müsadereye ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin hükümler saklıdır.  

(15) Müsadereye ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin 

hükümler saklıdır. 

(15) Kamu kurum ve kuruşlarının kullanımında 

bulunan silah ve malzemelerin imhasına ilişkin 

kendi mevzuatındaki hükümler saklıdır. 

(15) Kamu kurum ve kuruşlarının kullanımında 

bulunan silah ve malzemelerin imhasına ilişkin 

kendi mevzuatındaki hükümler saklıdır. 

(15) Kamu kurum ve kuruşlarının kullanımında 

bulunan silah ve malzemelerin imhasına ilişkin 

kendi mevzuatındaki hükümler saklıdır. 
 

(16) Kamu kurum ve kuruşlarının kullanımında bulunan silah ve 

malzemelerin imhasına ilişkin kendi mevzuatındaki hükümler 

saklıdır. 
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(16) Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar 

ellerinde bulundurdukları silahları Millî Savunma 

Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, 

Jandarma Genel Komutanlığına, 5201 sayılı 

Kanuna göre kurulmuş üretim kuruluşlarına veya 

müzelere bedeli mukabilinde devir veya hibe 

edebilirler. Üretim kuruluşları ve müzeler devir 

veya hibe yoluyla almış oldukları silahları valiliğe 

bildirirler. Bildirimden sonra silahların ruhsatları 

iptal edilir. Üretim kuruluşlarına devir veya hibe 

edilen silahların ihraç edilmesi 5201 sayılı Kanun 

hükümlerine tabidir. 

Güzel 

(17) Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar ellerinde 

bulundurdukları silahları Millî Savunma Bakanlığına, Emniyet 

Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına, 5201 sayılı 

Kanuna göre kurulmuş üretim kuruluşlarına veya müzelere bedeli 

mukabilinde devir veya hibe edebilirler. Üretim kuruluşları ve 

müzeler devir veya hibe yoluyla almış oldukları silahları valiliğe 

bildirirler. Bildirimden sonra silahların ruhsatları iptal edilir. 

Üretim kuruluşlarına devir veya hibe edilen silahların ihraç 

edilmesi 5201 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. 

      
 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Silah ve Malzemelerin Edinimi ve Muhafazası Silah ve Malzemelerin Edinimi ve Muhafazası Silah ve Malzemelerin Edinimi ve Muhafazası 
 

Silah ve Malzemelerin Edinimi ve Muhafazası 

      
 

  

Silah edinimi ve ruhsata ilişkin esaslar Silah edinimi ve ruhsata ilişkin esaslar Silah edinimi ve ruhsata ilişkin esaslar 
 

Silah edinimi ve ruhsata ilişkin esaslar 

MADDE 7- (1) Birinci Kategori kapsamına giren 

silahlar ruhsata tabidir. 

MADDE 7- (1) Birinci Kategori kapsamına giren 

silahlar ruhsata tabidir. 

MADDE 7- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi ile 7 nci maddenin on yedinci 

fıkrasına istinaden verilen (b) bendi kapsamına 

giren silahlar ruhsata bağlanabilir. 

 

MADDE 7- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 7 

nci maddenin on yedinci fıkrasına istinaden verilen (b) bendi 

kapsamına giren silahlar ruhsata bağlanır. 

(2) Birinci Kategori kapsamına giren silahlarla 

ilgili olarak silah ruhsatı talebinde bulunan kişiye 

altı ay süreyle geçerli olmak üzere silah edinme 

izni verilir. Silah edinme ve ruhsat başvuruları en 

geç altı ay içinde sonuçlandırılır. 

(2) Birinci Kategori kapsamına giren silahlarla 

ilgili olarak silah ruhsatı talebinde bulunan kişiye 

altı ay süreyle geçerli olmak üzere silah edinme 

izni verilir.  

(2) Birinci kategori kapsamına giren silahlarla 

ilgili olarak edinme talebinde bulunan kişiye altı 

ay süreyle geçerli olmak üzere silah edinme izni 

verilir. Silah edinme ve ruhsat başvuruları en geç 

altı ay içinde sonuçlandırılır. 

Ruhsat 

edininceye 

kadar geçici 

olarak “silah 

edinme izni” 

veren 

hükmün, 

silahlanmayı 

kolaylaştırıcı 

olması 

nedeniyle  

kaldırılması 

gerekir. 

Ayrıca AB 

uyum süreci 

gereği 

ruhsatlandırm

a süreci ile 

ters 

düşmektedir. 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan silahlar ile ilgili olarak edinme talebinde bulunan kişiye altı ay 

süreyle geçerli olmak üzere silah edinme izni verilir. Silah edinme 

ve ruhsat başvuruları en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

(3) Silah edinme izni verilen kişi, bu izne dayalı 

olarak silahı temin ettiği tarihten itibaren en geç 

otuz gün içinde silahla birlikte yetkili makama 

başvurarak adına ruhsat düzenlenmesi talebinde 

bulunur. Silah, ruhsat işlemlerinin yapılacağı 

mercie 14 üncü maddenin birinci fıkrasındaki 

usule göre nakledilir. 

(3) Silah edinme izni verilen kişi, bu izne dayalı 

olarak silahı temin ettiği tarihten itibaren en geç 

otuz gün içinde silahla birlikte yetkili makama 

başvurarak adına ruhsat düzenlenmesi talebinde 

bulunur. Silah, ruhsat işlemlerinin yapılacağı 

mercie 14 üncü maddenin birinci fıkrasındaki 

usule göre nakledilir. 

(3) Silah edinme izni verilen kişi, bu izne dayalı 

olarak silahı temin ettiği tarihten itibaren en geç 

altmış gün içinde silahla birlikte yetkili makama 

başvurarak adına ruhsat düzenlenmesi talebinde 

bulunur. Silah, ruhsat işlemlerinin yapılacağı 

mercie bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrasındaki usule göre nakledilir. 

Nakil kısmı 

çıkarılmış 

(3) Silah edinme izni verilen kişi, bu izne dayalı olarak silahı temin 

ettiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde ruhsatlandırma 

işlemlerinin yapılacağı mercie başvurarak adına ruhsat 

düzenlenmesi talebinde bulunur.  

(4) Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki şartlar (4) Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki şartlar (4) Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki şartlar 
 

(4) Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
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aranır: aranır: aranır: 

a) 1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri 

kapsamına giren silahlar için yirmibir, 

a)Yirmibir yaşını bitirmiş olmak. 

a) 1)  Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4)  

numaralı alt bentleri kapsamına giren silahlar için 

yirmi bir, 

ALT SINIR 

KURUSIKID

A 21, 

RUHSAT 

İÇİN 25 

OLMALI 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar için yirmi beş, (4)  

numaralı alt bendinde yer alan silahlar için yirmi bir, aynı fıkranın 

(b)  bendinde yer alan silahlar için onsekiz yaşını bitirmiş olmak. 

2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar 

için on sekiz, yaşını bitirmiş olmak. 

  

2)  Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlar için on sekiz, yaşını 

bitirmiş olmak. 

  

b) Sağlık şartları bakımından engel bir hali 

bulunmamak. 

b) Sağlık şartları bakımından engel bir hali 

bulunmamak. 

b) Sağlık şartları bakımından engel bir hâli 

bulunmamak.  
b) Sağlık şartları bakımından engel bir hâli bulunmamak. 

c) Silahın kanuni yollardan temin edildiğini 

belgelendirmek,  

c) Silahın kanuni yollardan temin edildiğini 

belgelendirmek,  

c) Silahın kanuni yollardan temin edildiğini 

belgelendirmek.  
c) Silahın kanuni yollardan temin edildiğini belgelendirmek. 

ç) Silah edinebilmek için haklı bir nedeni olmak.     

2009 

taslağında yer 

alan "haklı 

sebep" buraya 

da konmalı. 

AB uyum 

süreci ile ters 

düşen bir 

uygulama 

daha. 

Ruhsatlandırm

ada silah 

edinme nedeni 

şahsın 

beyanına 

bırakılmış; 

yani kişisel 

sübjektif 

nedenlere 

dayalı ve 

mülki 

amirlerin 

yetkisine 

bırakılmıştır. 

Oysaki ABD 

ve İsviçre 

hariç diğer 

ülkelerin 

tamamında 

kanıta dayalı 

hâkim 

kararına bağlı 

hukukla 

ilişkilendirilmi

ştir. Kişisel 

savunma 
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harici haklı bir 

neden yoktur. 

    ç) Türk vatandaşı olmak. 
 

ç) Türk vatandaşı olmak. 

    
d) Esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek 

eğitimi almış olmak.  
d) Esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek eğitimi almış olmak. 

d) Silahın güvenli muhafazası için fiziki tedbir 

almış olmak. 
  

e) Silahın güvenli muhafazası için fiziki tedbir 

almış olmak.  
e) Silahın güvenli muhafazası için fiziki tedbir almış olmak. 

e) Bu Kanunda öngörülen diğer koşullara sahip 

olmak. 

ç) Bu Kanunda öngörülen diğer koşullara sahip 

olmak, şartları aranır. 

f) Bu Kanunda öngörülen diğer koşullara sahip 

olmak.  
f) Bu Kanunda öngörülen diğer koşullara sahip olmak. 

(5) Silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin, belirli 

bir cezaya mahkumiyete bağlı hak yoksunluğunun 

bulunmaması şarttır. Yasaklanmış hakların geri 

verilmesine ilişkin hükümler saklıdır. Ancak; 

(5) Aşağıda yer alan;  

(5) Silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin, belirli 

bir cezaya veya mahkûmiyete bağlı hak 

yoksunluğunun bulunmaması şarttır. Yasaklanmış 

hakların geri verilmesine ilişkin hükümler 

saklıdır. Ancak; 

 

(5) Silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin, belirli bir cezaya veya 

mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğunun bulunmaması şarttır. 

Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

Ancak; 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 79, 80, 81, 82, 102, 103, 141, 142, 

148, 149, 157, 158, 161, 188, 190, 191, 197, 199, 

202, 204, ve 223 üncü maddelerinde, 226 ncı 

maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci 

fıkralarında, 227, 228, 229, 235, 236, 247, 250, 

252, 282 ve 326 ila 339 uncu maddelerinde 

belirtilen suçlardan, 

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79, 80, 102, 

103, 141, 142, 148, 149, 157, 158 ve 161 inci 

maddelerinde, 174 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkralarında, 188, 190, 191, 197, 213 ve 220 

nci maddelerinde belirtilen suçlardan ve 223 

üncü maddelerinde, 226 ncı maddesinin üçüncü, 

dördüncü ve beşinci fıkralarında, 227, 228, 229, 

235, 236, 247, 250, 252 ve 282 nci maddelerinde 

belirtilen suçlardan, 

a) Nitelikli hırsızlık, yağma, uyuşturucu, tarihi 

eser ve silah kaçakçılığı, 12/10/2004 tarihli ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci 

maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, terör 

eylemlerine katılma, halkın bir kısmını diğer 

kısmına karşı silahlandırarak suç işlemeye tahrik, 

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, 

yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, 

toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına 

neden olarak, radyasyona maruz bırakarak, 

nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak 

mala zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüt 

kurma veya yönetme veya üye olma, insan 

ticareti, göçmen kaçakçılığı, organ ticareti, ulaşım 

araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 

suçlarından, 

 

a) Nitelikli hırsızlık, yağma, uyuşturucu, tarihi eser ve silah 

kaçakçılığı, 12/10/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, terör eylemlerine 

katılma, halkın bir kısmını diğer kısmına karşı silahlandırarak suç 

işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, 

yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, 

çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olarak, radyasyona maruz 

bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak mala 

zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme veya 

üye olma, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, organ ticareti, ulaşım 

araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından, 

b) 5237 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarında, 213 ve 220 nci 

maddelerinde belirtilen suçlardan, 

b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu 

maddesinde belirtilen suçlardan, 

b) Devletin Güvenliğine Karşı Suçlardan, 

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı 

Suçlardan, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve 

Casusluktan, 5237 sayılı Kanunun 106 ncı ve 109 

uncu maddelerinin birinci fıkrası ile 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124 üncü 

maddeleri hariç olmak üzere Hürriyete Karşı 

Suçlardan, 5237 sayılı Kanunun 186, 195 ve 196 

ncı maddeleri hariç olmak üzere Kamunun 

Sağlığına Karşı Suçlardan, kasten öldürme, silahla 

kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı 

suçlarından, 

 

b) Devletin Güvenliğine Karşı Suçlardan, Anayasal Düzene ve Bu 

Düzenin İşleyişine Karşı Suçlardan, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar 

ve Casusluktan, 5237 sayılı Kanunun 106 ncı ve 109 uncu 

maddelerinin birinci fıkrası ile 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 

121, 123, 124 üncü maddeleri hariç olmak üzere Hürriyete Karşı 

Suçlardan, 5237 sayılı Kanunun 186, 195 ve 196 ncı maddeleri 

hariç olmak üzere Kamunun Sağlığına Karşı Suçlardan, kasten 

öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı 

suçlarından, 
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c) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu 

maddesinde belirtilen suçlardan, 
  

c) Terör eylemlerine katılma veya bu gibi 

eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından,  

c) Terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik 

suçlarından, 

ç) Bu Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde yer 

alan suçlardan dolayı bir yıldan fazla süreyle 

hapis cezasına, 

c) 16 ncı maddede belirtilen suçlardan, 
ç) Bu Kanun kapsamında sayılan suçlardan bir 

yıldan fazla cezaya,  
ç) Bu Kanun kapsamında sayılan suçlardan bir yıldan fazla cezaya, 

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına, 

ç) Terör eylemlerine katılma veya bu gibi 

eylemleri tahrik ve teşvik, Devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk suçlarından, 

mahkûm olanlara, itiyadî suçlulara, suçu meslek 

edinen kişilere, mükerrirlere ve silahla girilmesi 

yasak olan yerlere bir kereden fazla silahla 

girenlere hiçbir zaman silah ruhsatı verilmez. 

 

mahkûm olanlara, itiyadî suçlulara, suçu meslek edinen kişilere, 

mükerrirlere ve silahla girilmesi yasak olan yerlere bir kereden 

fazla silahla girenlere hiçbir zaman silah ruhsatı verilmez. 

e) Ateşli silah kullanmak suretiyle işlediği kasıtlı 

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına mahkum olanlara, örgüt mensubu 

suçlulara, itiyadi suçlulara, suçu meslek edinen 

kişilere ve mükerrirlere hiçbir zaman silah ruhsatı 

verilmez. 

d) Kasten öldürme veya öldürmeye teşebbüs 

suçlarından, hüküm giymiş olanlara veya 

denetimli serbestlik tedbirine karar verilenlere; 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindeki 

süreler geçmiş, mahkumiyetleri adli sicilden 

silinmiş, affa uğramış, yasaklanmış hakların geri 

verilmesine karar verilmiş veya denetimli 

serbestlik tedbiri sona ermiş olsa dahi silah ruhsatı 

verilmez. 

  
 

  

(6) Fiilin suç olmaktan çıkarılması halinde, 

beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 
(6) Aşağıda yer alan; 

(6) Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda 

silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, 

işkence, eziyet, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, 

verileri yok etme veya değiştirme suçlarından 

hüküm giymiş olanlara affa uğramadığı, adli 

sicilinden silinmediği veya yasaklanmış hakların 

geri verilmesine karar verilmediği müddetçe silah 

ruhsatı verilmez. 

 

(6) Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme 

veya patlayıcı madde kullanma, işkence, eziyet, fuhuş, sistemi 

engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından 

hüküm giymiş olanlara affa uğramadığı, adli sicilinden silinmediği 

veya yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmediği 

müddetçe silah ruhsatı verilmez. 

  

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 155, 170, 

199, 202, 204 ve 205 inci maddelerinde belirtilen 

suçlardan, 

  
 

  

  
b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 

3 üncü maddesinde belirtilen suçlardan, 
  

 
  

  

c) Ateşli silah, patlayıcı madde veya Üçüncü 

Kategoride kapsamındaki silah ve malzemelerle 

işlenen suçlardan, 

  
 

  

  ç) 17 inci maddede belirtilen suçlardan,   
 

  

  
d) Bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olunan 

kasten işlenen bir suçtan, 
  

 
  

  

hüküm giymiş olanlara affa uğramadığı, adli 

sicilinden silinmediği veya yasaklanmış hakların 

geri verilmesine karar verilmediği müddetçe, 

denetimli serbestlik tedbirine karar verilenlere ise 

denetimli serbestlik tedbiri sona ermediği 

müddetçe silah ruhsatı verilmez. 

  
 

  

(7) Hakkında, 

(7) Suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle 

cezalandırılanlar hakkında beşinci ve altıncı 

fıkraların hükmü uygulanmaz. 

(7) Suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle 

cezalandırılanlar hakkında bu maddenin beşinci 

ve altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz. 
 

(7) Suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle cezalandırılanlar hakkında 

bu maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz. 

a) Yapılan soruşturma ve kovuşturma sürecinde 

tutuklanan, 
    

 
  



25 
 

b) Beşinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı 

soruşturma ve kovuşturma yapılan, kişiye 

tutukluluk halinin devamı süresince ya da 

soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya 

kadar silah ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler 

bekletilir. 6 veya 15 inci maddelerde belirtilen 

işyeri faaliyeti devam ederken sonradan 

soruşturma ve kovuşturması başlayanların 

işyerlerinin izni bakımından bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

    
 

  

  

(8) Bir suç soruşturması sebebiyle tutuklanan 

veya alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis 

cezasını gerektiren bir suçtan dolayı hakkında 

kovuşturma yapılan kişiye tutukluluk halinin 

devamı süresince veya kovuşturma 

sonuçlanıncaya kadar silah ruhsatı verilmesine 

ilişkin işlemler bekletilir.  

(8) Bir suç soruşturması sebebiyle tutuklanan 

veya bu maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında 

belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma 

yapılan kişiye tutukluluk hâlinin devamı süresince 

veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar silah 

ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler bekletilir. 

Ancak ilk derece mahkemesince hakkında beraat 

kararı verilenlerle ilgili bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

 

(8) Bir suç soruşturması sebebiyle tutuklanan veya bu maddenin 

beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı hakkında 

kovuşturma yapılan kişiye tutukluluk hâlinin devamı süresince 

veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar silah ruhsatı verilmesine 

ilişkin işlemler bekletilir. Ancak ilk derece mahkemesince 

hakkında beraat kararı verilenlerle ilgili bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

    

(9) Ruhsatlı silah sahibi kişinin; herhangi bir suç 

nedeniyle tutuklanması veya bu maddenin beşinci 

ve altıncı fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı 

hakkında kovuşturma bulunması hâlinde 

tutukluluk hâli devamınca veya kovuşturma 

işlemleri tamamlanıncaya kadar sahibi bulunduğu 

ruhsatlı silahlar, şahsın bulunduğu yerdeki ruhsat 

işlemlerini yürüten kolluk birimince muhafaza 

altına alınır. Ancak ilk derece mahkemesince 

hakkında beraat kararı verilenlerin silahları karar 

onanıncaya kadar geri verilir. El koymaya ve 

müsadereye ilişkin hükümler saklıdır. 

 

(9) Ruhsatlı silah sahibi kişinin; herhangi bir suç nedeniyle 

tutuklanması veya bu maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında 

belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma bulunması hâlinde 

tutukluluk hâli devamınca veya kovuşturma işlemleri 

tamamlanıncaya kadar sahibi bulunduğu ruhsatlı silahlar, şahsın 

bulunduğu yerdeki ruhsat işlemlerini yürüten kolluk birimince 

muhafaza altına alınır. Ancak ilk derece mahkemesince hakkında 

beraat kararı verilenlerin silahları karar onanıncaya kadar geri 

verilir. El koymaya ve müsadereye ilişkin hükümler saklıdır. 

(8) Silah ruhsatı talebinde bulunan kişilerin haiz 

olması gereken sağlık şartları ile barışta veya 

olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin 

sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, 

tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde 

intikaller sırasında veya bu harekât ve hizmetlerin 

sebep ve etkileri ile yaralananlarda aranacak 

sağlık şartları yönetmelikle belirlenim. 

(9) Silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin sağlık 

şartlarının elverişli olup olmadığı bir hekim 

raporuyla tespit edilir. Ancak hekim, kişi 

hakkında belirli alanda uzman hekim veya heyet 

tarafından rapor düzenlenmesini isteyebilir. Silah 

ruhsatı talebinde bulunan kişilerin haiz olması 

gereken sağlık şartları ile barışta veya olağanüstü 

hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına 

yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve 

manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller 

sırasında veya bu harekât ve hizmetlerin sebep ve 

etkileri ile yaralananlarda aranacak sağlık şartları 

yönetmelikle belirlenir. 

  
 

  

 (8) Ruhsat işlemleri sırasında silahın kayıtlara 

uygun olup olmadığı tespit edilir. Silah ruhsatı 

için aranan şartları tevsik eden belgelerin başvuru 

tarihinden azami altı ay önce düzenlenmiş olması 

gerekir. 

(10) Ruhsat işlemleri sırasında silahın kayıtlara 

uygun olup olmadığı tespit edilir. Silah ruhsatı 

için aranan şartları tevsik eden belgelerin başvuru 

tarihinden azami altı ay önce düzenlenmiş olması 

gerekir. 

(10) Ruhsat işlemleri sırasında, silahın belge ve 

kayıtlara uygun olup olmadığı gerektiğinde tespit 

edilebilir. 

gerektiğinde 
kelimesi ??? 

(10) Ruhsat işlemleri sırasında, silahın belge ve kayıtlara uygun 

olup olmadığı gerektiğinde tespit edilebilir. 
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(9) 3713 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince 

haklarında koruma tedbiri uygulanmasına karar 

verilenler hakkında beşinci ve yedinci fıkrada 

belirtilen şartlar aranmaz. 

(11) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 20 

nci maddesi gereğince haklarında koruma tedbiri 

uygulanmasına karar verilenler hakkında beşinci 

ve yedinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz. 

(11) Ceza veya tevkif evinde bulunmamak 

kaydıyla; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 20 nci maddesi gereğince 

haklarında koruma tedbiri uygulanmasına karar 

verilenler hakkında bu maddenin beşinci, altıncı, 

sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen 

şartlar gerektiğinde aranmayabilir. 

 

(11) Ceza veya tevkif evinde bulunmamak kaydıyla; 12/4/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesi 

gereğince haklarında koruma tedbiri uygulanmasına karar 

verilenler hakkında bu maddenin beşinci, altıncı, sekizinci ve 

dokuzuncu fıkralarında belirtilen şartlar gerektiğinde 

aranmayabilir. 

(10) Kişi, sahibi bulunduğu ruhsatlı ateşli silah 

için bir yılda azami ikiyüz adet fişek temin 

edebilir. Ruhsatlı silahın 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentleri kapsamına girmesi halinde, bu sınırlama 

hükmü uygulanmaz. 

(12) Kişi, sahibi bulunduğu ruhsatlı ateşli silah 

için bir yılda azami ikiyüz adet fişek temin 

edebilir. Ruhsatlı silahın 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentleri kapsamına girmesi halinde, bu sınırlama 

hükmü uygulanmaz. 

(12) Silahlar için satın alınabilecek mühimmat 

miktarı yönetmelikle belirlenir.  

(12) Silahlar için satın alınabilecek mühimmat miktarı 

yönetmelikle belirlenir. 

(11) Kişi, ruhsatlı silah sahibi olmadan veya 

ruhsatlı silahına uygun olmayan mühimmat 

bulunduramaz. 

(13) Kişi, ruhsatlı silah sahibi olmadan veya 

ruhsatlı silahına uygun olmayan fişek 

bulunduramaz. 

(13) Kişi, ruhsatlı silah sahibi olmadan veya 

ruhsatlı silahına uygun olmayan mühimmat 

bulunduramaz. 
 

(13) Kişi, ruhsatlı silah sahibi olmadan veya ruhsatlı silahına uygun 

olmayan mühimmat bulunduramaz. 

(12) Görevde kullanılmak üzere verilen silahlar 

hariç olmak üzere, 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentleri kapsamına giren silahlar için ruhsat 

düzenlenirken veya kayıtlara geçirilirken, sahibi 

tarafından temin edilen fişekler kullanılarak üçer 

adet numune kovan ve çekirdek alınır ve bu 

numuneler arşivlenir. 

(14) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri 

kapsamına giren silahlar için ruhsat düzenlenirken 

veya kayıtlara geçirilirken, sahibi tarafından temin 

edilen fişekler kullanılarak üçer adet numune 

kovan ve çekirdek alınır ve bu numuneler 

arşivlenir. 

(14) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentleri kapsamına giren silahlar için ruhsat 

düzenlenirken veya bir kişiye tahsis edilirken 

sahibi tarafından temin edilen fişekler 

kullanılarak, yönetmelikle belirlenecek esas ve 

usullere göre, üçer adet numune kovan ve 

çekirdek alınır ve bu numuneler arşivlenir. 

Arşivlemede 

kullanılacak 

fişeklerin silah 

sahipleri 

tarafından 

temin 

edileceği 

hükmü kontrol 

ve o silaha ait 

fişek olup 

olmadığı 

konusunda 

tartışmaya yol 

açabilecektir. 

Bu işlemler 

kişiye 

bırakılmamalı

dır. 

(14) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamına giren silahlar 

için ruhsat düzenlenirken veya bir kişiye tahsis edilirken sahibi 

tarafından temin edilen fişekler kullanılarak, yönetmelikle 

belirlenecek esas ve usullere göre, üçer adet numune kovan ve 

çekirdek alınır ve bu numuneler arşivlenir. 

(13) Beşinci ve yedinci fıkralarda belirtilen 

şartları haiz olmayan kişilere, ancak hayatının 

ciddi tehlike içinde bulunduğu hususunda somut 

vakaların varlığı halinde, valinin başkanlığında il 

emniyet müdürü, il jandarma komutanı ve Milli 

İstihbarat Teşkilatının ildeki temsilcisinin 

katılımıyla oluşturulan komisyon kararıyla silah 

ruhsatı verilebilir. Komisyon, kararlarını 

oybirliğiyle alır. 

  

(15) Ceza veya tevkif evinde bulunmamak 

kaydıyla; bu maddenin beşinci, altıncı, sekizinci 

ve dokuzuncu fıkraları kapsamına girenlerden; 

Bu madde, 

gerek 

komisyon 

gerekse 

İçişleri Bakanı 

tarafından 

inisiyatife 

bağlı olarak 

silahlandırmay

ı arttırıcı 

nitelik 

getirmektedir. 

Bu nedenle bu 

madde 

tamamen 

kaldırılmalıdır 

(15) Ceza veya tevkif evinde bulunmamak kaydıyla; bu maddenin 

beşinci, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamına 

girenlerden; 
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a) Hayatının ciddi tehlike içinde bulunduğu 

hususunda somut bilgi ve belge bulunan ve 

yapılan araştırma sonucunda ciddi bir tehlikenin 

bulunduğu ve devam ettiği tespit edilenlere bir 

vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdür 

yardımcısı ile iki şube müdürü, il jandarma alay 

komutan yardımcısı ile iki şube müdürünün 

katılımıyla oluşturulan komisyonun görüşü 

üzerine Valinin onayıyla silah ruhsatı verilebilir. 

 

a) Hayatının ciddi tehlike içinde bulunduğu hususunda somut bilgi 

ve belge bulunan ve yapılan araştırma sonucunda ciddi bir 

tehlikenin bulunduğu ve devam ettiği tespit edilenlere bir vali 

yardımcısının başkanlığında il emniyet müdür yardımcısı ile iki 

şube müdürü, il jandarma alay komutan yardımcısı ile iki şube 

müdürünün katılımıyla oluşturulan komisyonun görüşü üzerine 

Valinin onayıyla silah ruhsatı verilebilir. 

    

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamına girmeyenlere, 

İçişleri Bakanınca uygun görülmesi hâlinde silah 

ruhsatı verilir. 
 

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamına girmeyenlere, İçişleri 

Bakanınca uygun görülmesi hâlinde silah ruhsatı verilir. 

    

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verilen 

ruhsatlar veriliş sebebine ve süresine 

bakılmaksızın gerektiğinde geri alınabilir. 
 

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verilen ruhsatlar veriliş 

sebebine ve süresine bakılmaksızın gerektiğinde geri alınabilir. 

(14) Birinci Kategori Kapsamına giren 

silahlardan; görevde kullanılmak üzere verilenler; 

armağan, antika veya hatıra olanlar; miras yoluyla 

intikal edenler; koleksiyon amaçlı edinilenler; en 

az beş yıldan beri lisanslı olarak atıcılık sporu ile 

iştigal edenlerin sporda kullandıkları silahlar ile 3 

üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) 

ve (6) numaralı alt bentleri kapsamına giren 

silahlar hariç olmak üzere, bir kişinin aynı 

zamanda en fazla beş adet silahı bulunabilir. Silah 

edinme izin taleplerinde bu sayı dikkate alınır. 

    
 

  

    

(16) Özel kanunları gereği silah edinen ve silahlı 

olarak görev yapan kamu kurum ve kuruluşları 

hariç olmak üzere, demirbaş silah edinmek 

isteyenlerin bu maddenin ikinci fıkrası 

hükümlerine göre silah edinme izni almaları 

gerekir. Bu silahlar için demirbaş silah ruhsatı 

verilir. Gerekli şartları taşıyan görevlisine taşıma 

ruhsatı talep edilmesi hâlinde ayrıca ruhsat 

düzenlenir. Demirbaş silahların kaydı, ruhsatların 

süresi, devri ve bu silahları edinecek kişilerle ilgili 

hususlar yönetmelikle belirlenir. 10/6/2004 tarihli 

ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun hükümleri saklıdır. 

 

(16) Özel kanunları gereği silah edinen ve silahlı olarak görev 

yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, demirbaş 

silah edinmek isteyenlerin bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine 

göre silah edinme izni almaları gerekir. Bu silahlar için demirbaş 

silah ruhsatı verilir. Gerekli şartları taşıyan görevlisine taşıma 

ruhsatı talep edilmesi hâlinde ayrıca ruhsat düzenlenir. Demirbaş 

silahların kaydı, ruhsatların süresi, devri ve bu silahları edinecek 

kişilerle ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir. 10/6/2004 tarihli ve 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri 

saklıdır. 

    

(17) İçişleri Bakanı tarafından durumu uygun 

görülenlere Bakanlıkça veya kendilerince temin 

edilecek bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan silahlar 

için Vali tarafından taşıma veya bulundurma izni 

verilir. Bu silahlar ruhsatlandırılan mülki amirlik 

sınırları dışına izinsiz olarak çıkarılamaz. Bu 

silahlar gerektiğinde geçerlilik süresine 

bakılmaksızın geri alınabilir ve ruhsatları iptal 

edilebilir. 

 

(17) İçişleri Bakanı tarafından durumu uygun görülenlere 

Bakanlıkça veya kendilerince temin edilecek bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan silahlar 

için Vali tarafından taşıma veya bulundurma izni verilir. Bu silahlar 

ruhsatlandırılan mülki amirlik sınırları dışına izinsiz olarak 

çıkarılamaz. Bu silahlar gerektiğinde geçerlilik süresine 

bakılmaksızın geri alınabilir ve ruhsatları iptal edilebilir. 
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Ruhsatlı silahın başkasına intikali ve 

muhafazası 

Ruhsatlı silahın başkasına intikali ve 

muhafazası 

Ruhsatlı silahın başkasına intikali ve 

muhafazası  
Ruhsatlı silahın başkasına intikali ve muhafazası 

MADDE 8- (1) Kişi, ruhsatlı silahını ancak silah 

edinmesinde sakınca bulunmayan kişilere satabilir 

veya bağışlayabilir. Satış veya bağışa ilişkin devir 

sözleşmesi noterlerce veya ruhsat işlemini yürüten 

ilgili kolluk biriminde yapılır. 

MADDE 8- (1) Kişi, ruhsatlı silahını ancak silah 

edinmesinde sakınca bulunmayan kişilere satabilir 

veya bağışlayabilir. Satış veya bağışa ilişkin devir 

sözleşmesi noterlerce veya ruhsat işlemini yürüten 

ilgili kolluk biriminde yapılır. 

MADDE 8- (1) Kişi, ruhsatlı silahını ancak silah 

edinmesinde sakınca bulunmayan kişilere satabilir 

veya bağışlayabilir. Satış veya bağışa ilişkin devir 

sözleşmesi noterlerce veya ruhsat işlemini yürüten 

ilgili kolluk birimince yapılır. 

 

MADDE 8- (1) Kişi, ruhsatlı silahını ancak silah edinmesinde 

sakınca bulunmayan kişilere satabilir veya bağışlayabilir. Satış 

veya bağışa ilişkin devir sözleşmesi noterlerce veya ruhsat işlemini 

yürüten ilgili kolluk birimince yapılır. 

(2) Silah sahiplerinin ölümü halinde silahlarının 

ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli 

şartları haiz mirasçılarından biri adına kayıt altına 

alınması ya da üçüncü kişilere devri zorunludur. 

Bu süre içinde mirasçılardan biri adına silah 

ruhsatı düzenlenmemesi ya da bir başkasına satış 

veya bağış yoluyla mülkiyetinin devredilmemesi 

halinde silahın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine mülki amir tarafından karar verilir.  

(2) Silah sahiplerinin ölümü halinde silahlarının 

ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli 

şartları haiz mirasçılarından biri adına kayıt altına 

alınması ya da üçüncü kişilere devri zorunludur. 

Bu süre içinde mirasçılardan biri adına silah 

ruhsatı düzenlenmemesi ya da bir başkasına satış 

veya bağış yoluyla mülkiyetinin devredilmemesi 

halinde silahın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine mülki amir tarafından karar verilir.  

(2) Sahiplerinin ölümü hâlinde silahların, ölüm 

tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli şartları 

haiz mirasçılarından biri adına kayıt altına 

alınması ya da üçüncü kişilere devri zorunludur. 

Bu süre içinde mirasçılardan biri adına silah 

ruhsatı düzenlenmemesi ya da bir başkasına satış 

veya bağış yoluyla mülkiyetinin devredilmemesi 

hâlinde silahın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 

 

(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 

bendinde sayılan kişiler tarafından ithal edilen ve 11 inci maddenin 

üçüncü fıkrasının (a), (b), (c ), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan kişilere 

ait silahların, beş yıl süreyle devri yapılamaz. Mirasa ilişkin 

hükümler saklıdır. 

(3) Kişinin 7 nci maddedeki şartları kaybetmesi 

halinde ruhsatı iptal edilir ve silahı bu Kanun 

hükümlerine göre bir başkasına mülkiyeti 

devredilinceye kadar ruhsat işlemlerini yürüten 

kolluk birimince muhafaza altına alınır. Ancak, 

muhafaza altına alındığı tarihten itibaren altı ay 

geçmesine rağmen devredilmediği takdirde, 

silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mülki 

amir tarafından karar verilir. El koyma ve 

müsadereye ilişkin hükümler saklıdır. 

(3) Kişinin 7 nci maddedeki şartları kaybetmesi 

halinde ruhsatı iptal edilir ve silahı bu Kanun 

hükümlerine göre bir başkasına mülkiyeti 

devredilinceye kadar ve fakat altı ayı geçmemek 

üzere,  ruhsat işlemlerini yürüten kolluk birimince 

muhafaza altına alınır. Ancak, muhafaza altına 

alındığı tarihten itibaren altı ay geçmesine rağmen 

devredilmediği takdirde, silahın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine mülki amir tarafından karar 

verilir. El koyma ve müsadereye ilişkin hükümler 

saklıdır. 

(3) Bu Kanunun 7 nci maddesindeki şartları 

kaybedenlerin silah ruhsatları iptal edilir ve 

silahları, bunların mülkiyeti bu Kanun 

hükümlerine göre bir başkasına devredilinceye 

kadar, ruhsat işlemlerini yürüten kolluk birimince 

muhafaza altına alınır. Ancak, muhafaza altına 

alındığı tarihten itibaren altı ay geçmesine rağmen 

devredilmediği takdirde, silahın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. El koyma ve 

müsadereye ilişkin hükümler saklıdır. 

 

(3) Sahiplerinin ölümü hâlinde silahların, ölüm tarihinden itibaren 

altı ay içinde gerekli şartları haiz mirasçılarından biri adına kayıt 

altına alınması ya da üçüncü kişilere devri zorunludur. Bu süre 

içinde mirasçılardan biri adına silah ruhsatı düzenlenmemesi ya da 

bir başkasına satış veya bağış yoluyla mülkiyetinin devredilmemesi 

hâlinde silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(4) Ruhsatlı silah sahibi kişinin; herhangi bir suç 

nedeniyle tutuklanması, alt sınırı beş yıl veya 

daha fazla süreyle hapis cezasını gerektiren bir 

suçtan dolayı hakkında kovuşturma bulunması 

veya silahla bir suç işlemesi durumlarından en az 

birinin varlığı halinde, buna ilişkin soruşturma 

veya kovuşturma işlemleri tamamlanıncaya kadar 

sahibi bulunduğu ruhsatlı silahlar, şahsın 

bulunduğu yerdeki ruhsat işlemlerini yürüten 

kolluk birimince muhafaza altına alınır. El 

koymaya ve müsadereye ilişkin hükümler saklıdır. 

(4) Ruhsatlı silah sahibi kişinin; herhangi bir suç 

nedeniyle tutuklanması, alt sınırı beş yıl veya 

daha fazla süreyle hapis cezasını gerektiren bir 

suçtan dolayı hakkında kovuşturma bulunması 

veya silahla bir suç işlemesi durumlarından en az 

birinin varlığı halinde, buna ilişkin soruşturma 

veya kovuşturma işlemleri tamamlanıncaya kadar 

sahibi bulunduğu ruhsatlı silahlar, şahsın 

bulunduğu yerdeki ruhsat işlemlerini yürüten 

kolluk birimince muhafaza altına alınır. El 

koymaya ve müsadereye ilişkin hükümler saklıdır. 

  
 

(4) Bu Kanunun 7 nci maddesindeki şartları kaybedenlerin silah 

ruhsatları iptal edilir ve silahları, bunların mülkiyeti bu Kanun 

hükümlerine göre bir başkasına devredilinceye kadar, ruhsat 

işlemlerini yürüten kolluk birimince muhafaza altına alınır. Ancak, 

muhafaza altına alındığı tarihten itibaren altı ay geçmesine rağmen 

devredilmediği takdirde, silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. El koyma ve müsadereye ilişkin hükümler saklıdır. 

(5) Herhangi bir nedenle tedbir olarak muhafaza 

altına alınmasını gerektiren hallerde veya bir yılı 

geçmemek üzere makul bir sebebe dayalı olarak 

sahibinin talebi doğrultusunda silah, ruhsatı veren 

merciin izniyle, muhafaza için gerekli koşullan 

taşıyan ruhsatlı silah sahibi bir başka kişiye de 

muhafaza amacıyla teslim edilebilir. Bu silah, 

muhafaza amacıyla teslim edilen kişi tarafından 

hiçbir şekilde taşınamaz ve kullanılamaz. 

(5) Herhangi bir nedenle tedbir olarak muhafaza 

altına alınmasını gerektiren hallerde veya bir yılı 

geçmemek üzere makul bir sebebe dayalı olarak 

sahibinin talebi doğrultusunda silah, ruhsatı veren 

merciin izniyle, muhafaza için gerekli koşullan 

taşıyan ruhsatlı silah sahibi bir başka kişiye de 

muhafaza amacıyla teslim edilebilir. Bu silah, 

muhafaza amacıyla teslim edilen kişi tarafından 

hiçbir şekilde taşınamaz ve kullanılamaz. 

(4) Herhangi bir nedenle tedbir olarak muhafaza 

altına alınmasını gerektiren hâllerde veya makul 

bir sebebe dayalı olarak sahibinin talebi 

doğrultusunda silah, ruhsatı veren merciin 

kararıyla, masrafları silah sahiplerince 

karşılanmak üzere muhafaza için gerekli koşulları 

taşıyan yerlerde muhafaza edilebilir. Bu silah, 

muhafaza amacıyla teslim edilenler tarafından 

hiçbir şekilde taşınamaz ve kullanılamaz. 

Muhafaza bedeli ödenmeyen silahların 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

 

(5) Herhangi bir nedenle tedbir olarak muhafaza altına alınmasını 

gerektiren hâllerde veya makul bir sebebe dayalı olarak sahibinin 

talebi doğrultusunda silah, ruhsatı veren merciin kararıyla, 

masrafları silah sahiplerince karşılanmak üzere muhafaza için 

gerekli koşulları taşıyan yerlerde muhafaza edilebilir. Bu silah, 

muhafaza amacıyla teslim edilenler tarafından hiçbir şekilde 

taşınamaz ve kullanılamaz. 
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(6) Herhangi bir nedenle muhafaza altına alınması 

gereken ve yapılan tebligata rağmen otuz gün 

içinde teslim edilmeyen silahlarla ilgili olarak, 

teslim yükümlülüğü altında bulunan kişi hakkında 

ruhsatsız silah bulundurmaya veya taşımaya 

ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Herhangi bir nedenle muhafaza altına alınması 

gereken ve yapılan tebligata rağmen otuz gün 

içinde teslim edilmeyen silahlarla ilgili olarak, 

teslim yükümlülüğü altında bulunan kişi hakkında 

ruhsatsız silah bulundurmaya veya taşımaya 

ilişkin hükümler uygulanır. 

(5) Herhangi bir nedenle muhafaza altına alınması 

gereken ve yapılan tebligata rağmen altmış gün 

içinde teslim edilmeyen silahlarla ilgili olarak, 

teslim yükümlülüğü altında bulunan kişi hakkında 

ruhsatsız silah bulundurmaya veya taşımaya 

ilişkin hükümler uygulanır. 

 

(6) Herhangi bir nedenle muhafaza altına alınması gereken ve 

yapılan tebligata rağmen altmış gün içinde teslim edilmeyen 

silahlarla ilgili olarak, teslim yükümlülüğü altında bulunan kişi 

hakkında ruhsatsız silah bulundurmaya veya taşımaya ilişkin 

hükümler uygulanır. 

      
 

  

Armağan, hatıra ve antika silahlar Armağan, hatıra ve antika silahlar Armağan, hatıra ve antika silahlar  
 

Armağan, hatıra ve antika silahlar  

MADDE 9- (1) Kendisine silah armağan edilen 

kişinin bu Kanunda aranan şartları taşıması 

halinde, bu Kanun hükümlerine göre adına silah 

ruhsatı düzenlenir. 

MADDE 9- (1) Kendisine silah armağan edilen 

kişinin bu Kanunda aranan şartları taşıması 

halinde, bu Kanun hükümlerine göre adına silah 

ruhsatı düzenlenir. 

MADDE 9- (1) Kendisine silah armağan edilen 

kişinin bu Kanunda aranan şartları taşıması 

hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre adına silah 

ruhsatı düzenlenir. Bu silahların, vefat veya 

edinim şartlarının kaybedilmesi durumu dışında, 

on yıl içinde devri yapılamaz. Silahın üçüncü 

kategoriden olması hâlinde, sadece bulundurmaya 

yetki veren bir izin belgesi verilir. 

Güzel 

MADDE 9- (1) Kendisine silah armağan edilen kişinin bu 

Kanunda aranan şartları taşıması hâlinde, bu Kanun hükümlerine 

göre adına silah ruhsatı düzenlenir. Bu silahların, vefat veya edinim 

şartlarının kaybedilmesi durumu dışında, on yıl içinde devri 

yapılamaz. Silahın üçüncü kategoriden olması hâlinde, sadece 

bulundurmaya yetki veren bir izin belgesi verilir. 

(2) Armağan edilen silahın İkinci Kategori 

kapsamına girmesi halinde, bu silah Milli 

Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğüne 

teslim edilir. 

(2) Armağan edilen silahın İkinci Kategori 

kapsamına girmesi halinde, bu silah Milli 

Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğüne 

teslim edilir. 

(2) Armağan edilen silahın sahibinin gerekli 

şartları taşımaması veya silahın ikinci kategori 

kapsamına girmesi hâlinde, bu silah Millî 

Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya 

Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir. 

eklemeler var 

(2) Armağan edilen silahın sahibinin gerekli şartları taşımaması 

veya silahın ikinci kategori kapsamına girmesi hâlinde, bu silah 

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet 

Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir. 

(3) Hatıra silah; (3) Hatıra silah; (3) Hatıra silah; 
 

(3) Hatıra silahların sahiplerinin bu Kanunda aranan şartları 

taşıması hâlinde, adlarına silah ruhsatı düzenlenir. 

a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 

zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına 

intikal ettiği belgelendirilen, 

a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 

zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına 

intikal ettiği belgelendirilen, 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci dönem 

üyelerine zafer hatırası olarak verilen veya 

mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen, 

eklemeler var, 

bu bölüm 

tümden 

çıkarılmış 

  

b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan 

yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği 

belgelendirilen, 

b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan 

yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği 

belgelendirilen, 

b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan 

yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği 

belgelendirilen, 

  

c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe 

gerisinde gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı 

veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya 

belgelendirilen, 

c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe 

gerisinde gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı 

veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya 

belgelendirilen, 

c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe 

gerisinde gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı 

veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan, 

  

ç) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından 

hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya 

mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, 

ç) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından 

hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya 

mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, 

ç) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından 

hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya 

mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, 

  

d) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) 

ve (ç) bentleri kapsamına giren kişilerin, hukuka 

uygun yolla elde ettikleri ve mülkiyeti kendilerine 

ait olan ve ölümleri halinde mirasçılarına intikal 

eden, 

d) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) 

ve (ç) bentleri kapsamına giren kişilerin, hukuka 

uygun yolla elde ettikleri ve mülkiyeti kendilerine 

ait olan ve ölümleri halinde mirasçılarına intikal 

eden, 

d) Bu Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren 

kişilerin, hukuka uygun yolla elde ettikleri ve 

mülkiyeti kendilerine ait olan ve ölümleri hâlinde 

mirasçılarına intikal eden veya sağlık bakımından 

silah edinme şartlarını kaybedenlerin ana, baba, eş 

ve çocuklarına devrolan, 

  

ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder. ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder. ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder.   

(4) Hatıra silahların sahiplerinin bu Kanunda 

aranan şartları taşıması halinde, adlarına silah 

(4) Hatıra silahların sahiplerinin bu Kanunda 

aranan şartları taşıması halinde, adlarına silah 

(4) Hatıra silahların sahiplerinin bu Kanunda 

aranan şartları taşıması hâlinde, adlarına silah 
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ruhsatı düzenlenir. ruhsatı düzenlenir. ruhsatı düzenlenir. 

(5) Antika silahlarla ilgili olarak, menşei 

araştırılmaksızın ve fakat bir suçtan elde edilmiş 

olmamak koşuluyla, bu Kanunda aranan şartların 

varlığı halinde, süresiz olarak silah ruhsatı verilir. 

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri saklıdır. 

(5) Antika silahlarla ilgili olarak, menşei 

araştırılmaksızın ve fakat bir suçtan elde edilmiş 

olmamak koşuluyla, bu Kanunda aranan şartların 

varlığı halinde, süresiz olarak silah ruhsatı verilir. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu hükümleri saklıdır. 

(5) Antika silahlarla ilgili olarak, bunların bir suç 

dolayısıyla elde edilmemiş olması koşuluyla ve bu 

Kanunda aranan şartların varlığı hâlinde, 

menşeileri araştırılmaksızın süresiz olarak silah 

ruhsatı verilir. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

hükümleri saklıdır. 

 

(4) Antika silahlarla ilgili olarak, bunların bir suç dolayısıyla elde 

edilmemiş olması koşuluyla ve bu Kanunda aranan şartların varlığı 

hâlinde, menşeileri araştırılmaksızın süresiz olarak silah ruhsatı 

verilir. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri saklıdır. 

    
(6) Antika silahların sadece bulundurulmasına izin 

verilir. 
Güzel (5) Antika silahların sadece bulundurulmasına izin verilir. 

      
 

  

BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kayıt ve Ruhsat İşlemleri Kayıt ve Ruhsat İşlemleri Kayıt ve Ruhsat İşlemleri 
 

Kayıt ve Ruhsat İşlemleri 

      
 

  

Yetkili merci Yetkili merci Yetkili merci 
 

Yetkili merci 

MADDE 10- (1) Görevde kullanılmak üzere 

verilen silahlar hariç olmak üzere, bu Kanun 

hükümlerine göre silah ruhsatı vermeye yetkili 

merci; subay, astsubay, uzman jandarmalar ve 

uzman erbaşlar ile emeklileri için bağlı 

bulundukları kuvvet komutanlıkları, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı; diğer kişiler için valiliktir. Valilik 

tarafından verilecek ruhsatlarda işlemler, ruhsat 

işlemlerini yürütmeye yetkili kolluk birimi 

tarafından yapılır. Vali bu yetkisini gerekli 

görmesi halinde devredebilir. Valilikler ve askeri 

birimlerce verilen ruhsatlara ilişkin bilgiler İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde merkezi bir sisteme 

kaydedilir. 

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerine göre 

silah ruhsatı vermeye yetkili merci, başvuru 

sahibinin yerleşim yerindeki mülki amirliktir.  

Ruhsata ilişkin işlemler, başvuru sahibinin 

yerleşim yerindeki ruhsat işlemlerini yürütmeye 

yetkili kolluk birimi tarafından yapılır.  

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerine göre 

silah ruhsatı vermeye yetkili merci valiliktir. 

Valilik tarafından verilecek ruhsatlarda işlemler, 

ruhsat işlemlerini yürütmeye yetkili kolluk birimi 

tarafından yapılır. Vali, bu Kanunun 7 nci 

maddesinin on birinci fıkrası, on beşinci fıkrasının 

(a) ve (b) bentleri ile on yedinci fıkrasındaki 

yetkileri hariç olmak üzere, yetkilerini, gerekli 

görmesi hâlinde kendisine bağlı bulunan mülki 

amirlere veya genel kolluk amirlerine 

devredebilir. Verilen ruhsatlara ilişkin bilgiler, 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde merkezi bir sisteme 

kaydedilir. 

Valilik olarak 

düzenlenmesi 

yerinde olmuş. 

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerine göre silah ruhsatı 

vermeye yetkili merci valiliktir. Valilik tarafından verilecek 

ruhsatlarda işlemler, ruhsat işlemlerini yürütmeye yetkili kolluk 

birimi tarafından yapılır. Vali, bu Kanunun 7 nci maddesinin on 

birinci fıkrası, on beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile on yedinci 

fıkrasındaki yetkileri hariç olmak üzere, yetkilerini, gerekli görmesi 

hâlinde kendisine bağlı bulunan mülki amirlere veya genel kolluk 

amirlerine devredebilir. Verilen ruhsatlara ilişkin bilgiler, İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde merkezi bir sisteme kaydedilir. 

(2) Silah ruhsat işlemlerinde 25/4/2006 tarihli ve 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre 

tutulan adres kayıt sisteminde yer alan adres esas 

alınır. 

(2) Silah ruhsatı sahipleri ruhsat işlemleri 

sırasında bildirdikleri yerleşim yeri adreslerinde 

bir değişiklik meydana gelmesi halinde, durumu 

ruhsat işlemlerini yürütmeye yetkili kolluk 

birimine bildirir. Bildirmemesi halinde 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 35 inci maddesindeki 

hükümleri uygulanır.  

(2) Silah ruhsat işlemlerinde 25/4/2006 tarihli ve 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre 

tutulan adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim 

yeri adresi esas alınır. İşyerlerinde bulundurmayla 

ilgili demirbaş silahlara ilişkin işlemlerde bu 

silahların bulunduğu yer esas alınır. 

eklemeler var 

(2) Silah ruhsat işlemlerinde 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanununa göre tutulan adres kayıt sisteminde yer alan 

yerleşim yeri adresi esas alınır. İşyerlerinde bulundurmayla ilgili 

demirbaş silahlara ilişkin işlemlerde bu silahların bulunduğu yer 

esas alınır. 

(3) Birinci Kategori kapsamına giren silahlarla 

ilgili olarak verilen ruhsatta yer alan silahın 

bulundurulacağı adreste değişiklik yapılmak 

istenmesi halinde, yeni adresin ruhsata 

işlenmesini temin amacıyla, ruhsat işlemlerini 

yapan mercie başvurulur. 

(3) Birinci Kategori kapsamına giren silahlarla 

ilgili olarak verilen ruhsatta yer alan silahın 

bulundurulacağı adreste değişiklik yapılmak 

istenmesi halinde, yeni adresin ruhsata 

işlenmesini temin amacıyla, ruhsat işlemlerini 

yapan mercie başvurulur. 

(3) Birinci kategori kapsamına giren silahlarla 

ilgili olarak verilen ruhsatta yer alan silahın 

bulundurulacağı adreste değişiklik yapılmak 

istenmesi hâlinde, yeni adresin ruhsata 

işlenmesini temin amacıyla, ruhsat işlemlerini 

yapan mercie başvurulur. 

bu madde 

çıkarılmış 
  

      
 

  

Ruhsatlı silahın bulundurulabilmesi ve 

taşınabilmesi 

Ruhsatlı silahın bulundurulabilmesi ve 

taşınabilmesi 

Ruhsatlı silahın bulundurulabilmesi ve 

taşınabilmesi   
Ruhsatlı silahın bulundurulabilmesi ve taşınabilmesi  
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MADDE 11- (1) Silah ruhsatı sahibi, ruhsatın 

taşıma iznini kapsamaması halinde silahını ancak 

mesken veya işyerinde bulundurabilir. Kişi 

silahını hangi mesken veya işyerinde 

bulunduracağını, bulundurulacak yerle ilgili 

değişiklikleri, ruhsat işlemlerini yürüten kolluk 

birimine önceden bildirmekle yükümlüdür. 

MADDE 11- (1) Silah ruhsatı sahibi, ruhsatın 

taşıma iznini kapsamaması halinde silahını ancak 

mesken veya işyerinde bulundurabilir. Kişi 

silahını hangi mesken veya işyerinde 

bulunduracağını, bulundurulacak yerle ilgili 

değişiklikleri, ruhsat işlemlerini yürüten kolluk 

birimine önceden bildirmekle yükümlüdür. 

MADDE 11- (1) Silah ruhsatı sahibi, ruhsatın 

taşıma iznini kapsamaması hâlinde silahını ancak 

mesken veya işyerinde bulundurabilir. Kişi 

silahını hangi mesken veya işyerinde 

bulunduracağını, bulundurulacak yerle ilgili 

değişiklikleri, ruhsat işlemlerini yürüten kolluk 

birimine önceden bildirmekle yükümlüdür. 

 

MADDE 11- (1) Silah ruhsatı sahibi, ruhsatın taşıma iznini 

kapsamaması hâlinde silahını ancak mesken veya işyerinde 

bulundurabilir. Kişi silahını hangi mesken veya işyerinde 

bulunduracağını, bulundurulacak yerle ilgili değişiklikleri, ruhsat 

işlemlerini yürüten kolluk birimine önceden bildirmekle 

yükümlüdür. 

(2) Kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları, 

birinci fıkra hükmünün uygulanması bakımından 

mesken veya işyeri olarak kabul edilmez. 

(2) Kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları, 

birinci fıkra hükmünün uygulanması bakımından 

mesken veya işyeri olarak kabul edilmez. 

(2) Kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları, bu 

maddenin birinci fıkrasının hükmünün 

uygulanması bakımından mesken veya işyeri 

olarak kabul edilmez. 

 

(2) Kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları, bu maddenin birinci 

fıkrasının hükmünün uygulanması bakımından mesken veya işyeri 

olarak kabul edilmez. 

(3) Aşağıdaki kişiler, sahibi bulundukları ruhsatlı 

silahı taşıma yetkisine sahiptir: 

(3) Aşağıdaki kişiler, sahibi bulundukları ruhsatlı 

silahı taşıma yetkisine sahiptir: 

(3) Aşağıdaki kişiler, sahibi bulundukları ruhsatlı 

silahı taşıma yetkisine sahiptir:  

(3) Aşağıdaki kişiler, sahibi bulundukları ruhsatlı silahı taşıma 

yetkisine sahiptir: 

a) Görevleri sona ermiş olsa bile Cumhurbaşkanı, 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet 

Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, 

Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, 

Müsteşarlar, Emniyet Genel Müdürü, Sahil 

Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 

Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Başkan 

vekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 

yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreter yardımcıları. 

a) Görevleri sona ermiş olsa bile Cumhurbaşkanı, 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet 

Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, 

Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, 

Müsteşarlar, Emniyet Genel Müdürü, Sahil 

Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 

Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Başkan 

vekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 

yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreter yardımcıları. 

a) Görevleri sona ermiş olsa bile Cumhurbaşkanı, 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet 

üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

Bakan Yardımcıları, Kuvvet Komutanları, 

Jandarma Genel Komutanı, Müsteşarlar, Emniyet 

Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreter yardımcıları, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Sekreter yardımcıları, 

Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanları, 

ilkine göre 

eklemeler var, 

sonunda YÖK 

itibaren 

çıkarılmış 

a) Görevleri sona ermiş olsa bile Cumhurbaşkanı, Başbakan, 

Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri, Bakan Yardımcıları, Kuvvet Komutanları, 

Jandarma Genel Komutanı, Müsteşarlar, Emniyet Genel Müdürü, 

Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Millî Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreteri,  

b) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine 

sahip bulunan kamu görevlileri ile Mülki İdare 

Amirliği Hizmetleri Sınıfı mensupları, hâkimler 

ve savcılar.  

b) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine 

sahip bulunan kamu görevlileri ile Mülki İdare 

Amirliği Hizmetleri Sınıfı mensupları, hâkimler 

ve savcılar. 

b) Mülki İdare Amirliği, Emniyet Hizmetleri ve 

Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, 

hakimler ve savcılar, subaylar, astsubaylar, uzman 

jandarma ve uzman erbaşlar, 

eklemeler var 

b) Mülki İdare Amirliği, Emniyet Hizmetleri ve Millî İstihbarat 

Hizmetleri Sınıfı personeli, hakimler ve savcılar, subaylar, 

astsubaylar, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 

c) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle 

silah taşıyabileceklerine karar verilen diğer kamu 

görevlileri. 

c) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle 

silah taşıyabileceklerine karar verilen diğer kamu 

görevlileri. 

c) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle 

silah taşıyabileceklerine karar verilen diğer kamu 

görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, 

bu görevlerde 

bulunmuş 

olanlar 

çıkarılmış 

(korcular???) 

c) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle silah 

taşıyabileceklerine karar verilen diğer kamu görevlileri 

ç) Meslekten veya Devlet memurluğundan 

çıkarılmış olmamak koşuluyla; (b) bendinde 

sayılanlardan emekli olanlar veya en az on yıl 

süreyle bu görevlerde bulunup da kendi isteğiyle 

bu görevlerden ayrılanlar ya da başka bir göreve 

atananlar. 

ç) Meslekten veya Devlet memurluğundan 

çıkarılmış olmamak koşuluyla; (b) bendinde 

sayılanlardan emekli olanlar veya en az on yıl 

süreyle bu görevlerde bulunup da kendi isteğiyle 

bu görevlerden ayrılanlar ya da başka bir göreve 

atananlar. 

ç) Meslekten veya devlet memurluğundan 

çıkarılmış olmamak koşuluyla; bu fıkranın (b) 

bendinde sayılanlardan emekli olanlar veya en az 

on yıl süreyle bu görevlerde bulunup kendi 

isteğiyle bu görevlerden ayrılanlar ya da başka bir 

göreve atananlar, 

 

ç) Meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılmış olmamak 

koşuluyla; bu fıkranın (b) bendinde sayılanlardan emekli olanlar 

veya en az on yıl süreyle bu görevlerde bulunup kendi isteğiyle bu 

görevlerden ayrılanlar ya da başka bir göreve atananlar, 

      

Yaklaşık 

53.000 kişi 

silahlı olarak 

sokaklarda 

gezecek !!!! 

Çoğu Avrupa 

ülkesinin bu 

rakamlarda 

d) Köy ve mahalle muhtarları, 
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ordusu yok! 

      

Zaten bir 

komisyon var, 

bu nedir???? 

e) Bir vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdür 

yardımcısı ile iki şube müdürü, il jandarma alay komutan 

yardımcısı ile iki şube müdürünün katılımıyla oluşturulan 

komisyonun uygun görüşü üzerine hayatının ciddi tehlike içinde 

bulunduğu ve tehlikenin devam ettiği tespit edilenler, 

d) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikte 

belirlenen diğer kişiler. 

d) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikte 

belirlenen diğer kişiler. 

d) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikte 

belirlenen diğer kişiler.  

f) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikte belirlenen diğer 

kişiler. 

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde 

yer alan Birinci Kategorideki silahlara ilişkin 

ruhsatta, taşıma yetkisi varsa açıkça gösterilir. 

Ancak, aynı bendin (4), (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlarla ilgili olarak verilen 

ruhsat aynı zamanda nakil ve kullanılacağı 

alanlarda taşıma yetkisini de kapsar. 

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde 

yer alan Birinci Kategorideki silahlara ilişkin 

ruhsatta, taşıma yetkisi varsa açıkça gösterilir. 

Ancak, aynı bendin (4), (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlarla ilgili olarak verilen 

ruhsat aynı zamanda nakil ve kullanılacağı 

alanlarda taşıma yetkisini de kapsar. 

(4) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt 

bentlerinde yer alan birinci kategorideki silahlara 

ilişkin ruhsatta, taşıma yetkisi varsa açıkça 

gösterilir. Ancak, aynı bendin (4), (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahlarla ilgili 

olarak verilen ruhsat, aynı zamanda nakil ve 

kullanılacağı alanlarda taşıma yetkisini de kapsar. 

 

(4) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) 

numaralı alt bentlerinde yer alan birinci kategorideki silahlara 

ilişkin ruhsatta, taşıma yetkisi varsa açıkça gösterilir. Ancak, aynı 

bendin (4) numaralı alt bendinde yer alan silahlarla ve 3 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan silahlarla ilgili 

olarak verilen ruhsat, aynı zamanda nakil ve kullanılacağı alanlarda 

taşıma yetkisini de kapsar. 

(5) Aşağıdaki yerlere silahla girilemez. (5) Aşağıdaki yerlere silahla girilemez. (5) Aşağıdaki yerlere silahla girilemez: 
 

(5) Aşağıdaki yerlere silahla girilemez: 

a) Mahkeme binaları, disiplin kurullarının toplantı 

salonları. 

a) Mahkeme binaları, disiplin kurullarının toplantı 

salonları. 

a) Mahkeme binaları, disiplin kurullarının toplantı 

salonları  
a) Mahkeme binaları, disiplin kurullarının toplantı salonları 

b) Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, 

hastanelerin psikiyatri bölümleri. 

b) Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, 

hastanelerin psikiyatri bölümleri. 

b) Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, 

hastanelerin psikiyatri bölümleri  

b) Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, hastanelerin psikiyatri 

bölümleri 

c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri. c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri. c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
 

c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri 

ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ve 

eklentileri. 

ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ve 

eklentileri. 

ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ve 

eklentileri  
ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ve eklentileri 

d) Sendika ve derneklerin genel kurul toplantıları 

ile siyasi partilerin açık hava veya kapalı salon 

toplantılarının yapıldığı yerler. 

d) Sendika ve derneklerin genel kurul toplantıları 

ile siyasi partilerin açık hava veya kapalı salon 

toplantılarının yapıldığı yerler. 

d) Sendika ve derneklerin genel kurul toplantıları 

ile siyasi partilerin açık hava veya salon 

toplantılarının yapıldığı yerler, dernek lokalleri 
 

d) Sendika ve derneklerin genel kurul toplantıları ile siyasi 

partilerin açık hava veya salon toplantılarının yapıldığı yerler, 

dernek lokalleri 

e) Eğitim ve Öğretim kurumları ile öğrenci 

yurtları. 

e) Eğitim ve Öğretim kurumları ile öğrenci 

yurtları. 
e) Eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtları 

 
e) Eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtları 

f) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri 

çerçevesinde toplantı ve gösterilerin yapıldığı 

yerler. 

f) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanunu hükümleri çerçevesinde toplantı ve 

gösterilerin yapıldığı yerler. 

f) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri 

çerçevesinde toplantı ve gösterilerin yapıldığı 

yerler 

 

f) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanunu hükümleri çerçevesinde toplantı ve gösterilerin yapıldığı 

yerler 

g) Spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı 

yerler, 

g) Spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı 

yerler, 

g) Spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı 

yerler ile düğün törenlerinin yapıldığı kapalı 

yerler 
 

g) Spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler ile düğün 

törenlerinin yapıldığı kapalı yerler 

ğ) Grev veya lokavt yapılmakta olan iş yerleri. ğ) Grev veya lokavt yapılmakta olan iş yerleri. ğ) Grev veya lokavt yapılmakta olan işyerleri 
 

ğ) Grev veya lokavt yapılmakta olan işyerleri 

h) Hava meydanları terminal binaları ve güvenlik 

kontrolü altında tutulan bölümler ile hava ulaşım 

araçları. 

h) Hava meydanları terminal binaları ve güvenlik 

kontrolü altında tutulan bölümler ile hava ulaşım 

araçları. 

h) Hava meydanlarının terminal binaları ve 

güvenlik kontrolü altında tutulan bölümleri ile 

hava ulaşım araçları 
 

h) Hava meydanlarının terminal binaları ve güvenlik kontrolü 

altında tutulan bölümleri ile hava ulaşım araçları 

ı) Merkez teşkilatında en üst amiri, taşra 

teşkilatında ise vali tarafından verilen karara 

istinaden, kamu hizmet binaları.  

ı) Merkez teşkilatında en üst amiri, taşra 

teşkilatında ise vali tarafından verilen karara 

istinaden, kamu hizmet binaları.  

ı) Merkez teşkilatında en üst amir, taşra 

teşkilatında ise vali tarafından verilen karara 

istinaden kamu hizmet binaları 

Doğrudan 

"mekanıma 

silahlı adam 

sokmam" 

diyemiyor! 

Sadece 

ı) Silahın muhafazası için fiziki tedbirlerin alınmış olması kaydıyla, 

Merkez teşkilatında en üst amir, taşra teşkilatında ise vali 

tarafından verilen karara istinaden kamu hizmet binaları 
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saklama 

koşulları 

sağlarsa, 

silahın içeriye 

girmesini 

engelliyor. 

i) İşletenin talebi üzerine, il özel güvenlik 

komisyonu tarafından verilen karara istinaden 

kamuya açık özel kişilere ait yerler. 

i) İşletenin talebi üzerine, il özel güvenlik 

komisyonu tarafından verilen karara istinaden 

kamuya açık özel kişilere ait yerler. 

i) İşletenin talebi üzerine, il özel güvenlik 

komisyonu tarafından verilen karara istinaden 

kamuya açık özel kişilere ait yerler 

Yukardaki 

gibi! 

i) Silahın muhafazası için fiziki tedbirlerin alınmış olması kaydıyla, 

İşletenin talebi üzerine, il özel güvenlik komisyonu tarafından 

verilen karara istinaden kamuya açık özel kişilere ait yerler 

j) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi alkollü 

içki tüketimimin yapıldığı eğlence yerleri, dernek 

lokalleri ile düğün törenlerinin yapıldığı kapalı 

yerler. 

  

j) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi alkollü 

içki tüketiminin yapıldığı münhasıran eğlence için 

faaliyet gösteren yerler. 

Ateşli silah 

taşınamayacak 

yerler 

kapsamında şu 

iki ayrı bent 

de yer 

almalıdır: 

“Bar, pavyon, 

gece kulübü, 

düğün salonu, 

diskotek ve 

taverna gibi 

alkollü 

içeceklerin 

tüketildiği 

toplu eğlence 

yerlerinde; 

kamuya açık 

alanda yapılan 

düğün, kına, 

nişan, sünnet 

gibi törenlerde 

ateşli silah 

bulundurulam

az”;  “Trafikte 

ateşli silah 

bulundurulam

az.”. 

11. Madde, 5. 

Bend, j 

fıkrasında yer 

alan “kapalı” 

ifadesi 

çıkarılmalıdır. 

j) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi alkollü içki tüketiminin 

yapıldığı münhasıran eğlence için faaliyet gösteren yerler. 

(6) Mahkeme binalarına silahla giriş yasağı, 

duruşma salonları hariç olmak üzere, üçüncü 

fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren 

kişilerle avukatlar bakımından uygulanmaz. 

(6) Mahkeme binalarına silahla giriş yasağı, 

duruşma salonları hariç olmak üzere, üçüncü 

fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren 

kişilerle avukatlar bakımından uygulanmaz. 

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan 

yerlerle ilgili silahla giriş yasağında; 

Kapsamı çok 

genişletilmiş, 

silahla 

girilemeyecek 

yerlerin 

anlamı 

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan yerlerle ilgili silahla 

giriş yasağında; 
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kalmamış. 

Mahkemelerd

e güvenliği 

sağlamakla 

yükümlü 

olanlar 

dışında, bir 

ayırım 

yapılmadan, 

mahkeme 

binalarına 

silahla giriş 

yasağı herkes 

için eşit 

şekilde 

uygulanmalıdı

r. O yerin 

güvenliğini 

sağlamakla 

sorumlu ve 

görevli olanlar 

dışında istisna 

olmamalı, 

silah taşımama 

durumu herkes 

için eşit 

şekilde 

uygulanmalıdı

r. 

    

a) Bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunanlar ile 

görevinin gereği olarak silahla girmesi gereken 

güvenlik görevlileri için beşinci fıkranın hiçbir 

bendi, 

 

a) Bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunanlar ile görevinin gereği 

olarak silahla girmesi gereken güvenlik görevlileri için beşinci 

fıkranın hiçbir bendi, 

    

b) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına 

giren kişiler için, duruşma salonları ve disiplin 

kurullarının toplantı salonları hariç olmak üzere 

beşinci fıkranın (a) ve (ı) bentleri, 

 

b) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren kişiler için, 

duruşma salonları ve disiplin kurullarının toplantı salonları hariç 

olmak üzere beşinci fıkranın (a) ve (ı) bentleri, 

    

c) Avukatlar için, duruşma salonları ve disiplin 

kurullarının toplantı salonları hariç olmak üzere 

beşinci fıkranın (a) bendi, 
 

c) Avukatlar için, duruşma salonları ve disiplin kurullarının toplantı 

salonları hariç olmak üzere beşinci fıkranın (a) bendi, 

    
ç) Bu yerlerde görevli olanlar bakımından beşinci 

fıkranın (c) bendi,  

ç) Bu yerlerde görevli olanlar bakımından beşinci fıkranın (c) 

bendi, 

    

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 

komisyon toplantı salonları, grup toplantı 

salonları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 

yerler hariç olmak üzere, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri ve görevi dolayısıyla silah taşıma 

yetkisine sahip olan çalışanları için beşinci 

fıkranın (ç) bendi, 

 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, komisyon toplantı 

salonları, grup toplantı salonları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 

yerler hariç olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve 

görevi dolayısıyla silah taşıma yetkisine sahip olan çalışanları için 

beşinci fıkranın (ç) bendi, 
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e) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri 

kapsamına giren kişiler bakımından beşinci 

fıkranın (g) ve (i) bentleri, 
 

e) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamına giren 

kişiler bakımından beşinci fıkranın (g) ve (i) bentleri, 

    uygulanmaz. 
 

uygulanmaz. 

(7) Beşinci fıkranın (ç) bendindeki yerlere silahla 

giriş yasağı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

görevi dolayısıyla silah taşıma yetkisine sahip 

olan çalışanları ile bu yerlerin güvenliği ile 

görevli olanlar bakımından uygulanmaz. Ancak, 

bu kişiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulu, komisyon toplantı salonları, grup toplantı 

salonları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 

yerlere silahıyla birlikte giremez. 

(7) Beşinci fıkranın (ç) bendindeki yerlere silahla 

giriş yasağı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

görevi dolayısıyla silah taşıma yetkisine sahip 

olan çalışanları ile bu yerlerin güvenliği ile 

görevli olanlar bakımından uygulanmaz. Ancak, 

bu kişiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulu, komisyon toplantı salonları, grup toplantı 

salonları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 

yerlere silahıyla birlikte giremez. 

(7) Taşıma izni bulunan ve bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) 

ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan silahlardan 

ikiden fazlasının bir yerden bir yere götürülmesi 

nakle ilişkin esas ve usullere tabidir. 

 
  

(8) (a) ve (ç) bentleri hariç olmak üzere Beşinci 

fıkrada sayılan yerlerle ilgili silahla giriş yasağı; 

üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına 

giren kişilerle bu yerlerde görevli olan ya da 

görevlerinin gereği olarak bu yerlere girenler 

bakımından uygulanmaz. 

(8) Beşinci fıkranın (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen 

yerlere ilgili silahla giriş yasağı üçüncü fıkranın 

(a) ve (b) bentlerinde sayılan kişiler bakımından 

uygulanmaz. 

  
 

  

(9) Taşıma izni bulunsa bile, 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3)  

numaralı alt bentlerinde yer alan ikiden fazla silah 

aynı anda taşınamaz. Ancak, taşıma izni bulunan 

birden fazla silahın bir yerden bir yere 

götürülmesi nakle ilişkin usul ve esaslara tabidir. 

(9)  Beşinci fıkrada sayılan yerlerle ilgili silahla 

giriş yasağı, bu yerlerde görevli olan ya da 

görevlerinin gereği olarak bu yerlere giren 

güvenlik görevlileri bakımından uygulanmaz. 

  
 

  

      
 

  

Silah ruhsatının geçerlilik süresi ve yenilenmesi Silah ruhsatının geçerlilik süresi ve yenilenmesi Silah ruhsatının geçerlilik süresi ve yenilenmesi 
 

Silah ruhsatının geçerlilik süresi ve yenilenmesi 

MADDE 12- (1) Taşıma iznini içeren silah 

ruhsatları verildiği tarihten itibaren beş yıl 

geçerlidir. Taşıma izin süresi sona eren silahlar 

ruhsatı yenileninceye kadar ancak mesken veya 

işyerinde bulundurulabilir. 

MADDE 12- (1) Taşıma iznini içeren silah 

ruhsatları verildiği tarihten itibaren beş yıl 

geçerlidir. Taşıma izin süresi sona eren silahlar 

ruhsatı yenileninceye kadar ancak mesken veya 

işyerinde bulundurulabilir. 

MADDE 12- (1) Silah ruhsatları verildiği tarihten 

itibaren beş yıl geçerlidir. Taşıma izin süresi sona 

eren silahlar, ruhsatları yenileninceye kadar altı 

ayı geçmemek üzere, mesken veya işyerinde 

bulundurulabilir. 

 

MADDE 12- (1) Silah ruhsatları verildiği tarihten itibaren beş yıl 

geçerlidir. Taşıma izin süresi sona eren silahlar, ruhsatları 

yenileninceye kadar altı ayı geçmemek üzere, mesken veya 

işyerinde bulundurulabilir. 

(2) Taşıma iznini içeren silah ruhsatları 7 nci ve 

11 inci maddelerde belirtilen şartların varlığı 

halinde yenilenir. Ruhsat, sahibinin, beş yıllık 

sürenin dolmasından en erken üç ay öncesinden 

veya geçerlilik süresinin dolduğu tarihten itibaren 

altı ay içinde başvurusu üzerine taşımaya veya 

bulundurmaya yönelik olarak yenilenir. 

(2) Taşıma iznini içeren silah ruhsatları 7 nci ve 

11 inci maddelerde belirtilen şartların varlığı 

halinde yenilenir. Ruhsat, sahibinin, beş yıllık 

sürenin dolmasından en erken üç ay öncesinden 

veya geçerlilik süresinin dolduğu tarihten itibaren 

altı ay içinde başvurusu üzerine taşımaya veya 

bulundurmaya yönelik olarak yenilenir. 

(2) Bu Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) bendinde sayılanların ve (ç) 

bendinde belirtilen emekli kamu görevlilerinin 

ruhsatları süresiz, (b) ve (c) bentlerinde 

sayılanların ruhsatları bu görevlerinin devamı 

süresince geçerlidir. Verilen ruhsatlarla ilgili 

olarak, sahibinin silah ruhsatı için gerekli şartları 

taşıyıp taşımadığı geçerlilik süresine 

bakılmaksızın gerektiğinde araştırılabilir. 

değişmiş 

(2) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılanların 

ve (ç) bendinde belirtilen emekli kamu görevlilerinin ruhsatları 

süresiz, (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların ruhsatları bu 

görevlerinin devamı süresince geçerlidir. Verilen ruhsatlarla ilgili 

olarak, sahibinin silah ruhsatı için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı 

geçerlilik süresine bakılmaksızın gerektiğinde araştırılabilir. 

      

süresiz 

bulundurma 

ne demek??? 

(3) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde sayılanların 

taşıma ruhsatları, görev sürelerinin sona ermesiyle birlikte süresiz 

olarak bulundurma ruhsatına çevrilir. 
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(3) Bulundurmaya yetki veren ruhsatlar süreye 

tabi değildir. Bu ruhsatlar, sahibinin gerekli 

şartlan kaybetmemesi ve ruhsat harcının 

yatırıldığını gösteren belgeyi beş yılda bir ibraz 

etmesi halinde geçerliliğini muhafaza eder. 

(3) Bulundurmaya yetki veren ruhsatlar süreye 

tabi değildir. Bu ruhsatlar, sahibinin gerekli 

şartlan kaybetmemesi ve ruhsat harcının 

yatırıldığını gösteren belgeyi beş yılda bir ibraz 

etmesi halinde geçerliliğini muhafaza eder. 

(3) Ruhsat, geçerlilik süresinin dolmasından üç ay 

önce veya dolduğu tarihten itibaren altı ay içinde 

başvurulması ve gerekli şartların varlığı hâlinde 

taşımaya veya bulundurmaya yönelik olarak 

yenilenebilir. 

 

(4) Ruhsat, geçerlilik süresinin dolmasından üç ay önce veya 

dolduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurulması ve gerekli 

şartların varlığı hâlinde taşımaya veya bulundurmaya yönelik 

olarak yenilenebilir. 

(4) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 

bentlerinde belirtilenler ile bunların emeklilerinin 

ruhsatlan süresiz, (c) bentlerinde sayılanların 

ruhsatları bu görevlerinin devamı süresince 

geçerlidir. Bu kişilerin silah ruhsatı için gerekli 

şartları taşıyıp taşımadığı araştırılabilir. 

(4) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 

bentlerinde belirtilenler ile bunların emeklilerinin 

ruhsatlan süresiz, (c) bentlerinde sayılanların 

ruhsatları bu görevlerinin devamı süresince 

geçerlidir. Bu kişilerin silah ruhsatı için gerekli 

şartları taşıyıp taşımadığı araştırılabilir. 

  
 

  

      
 

  

Harçlar Harçlar Harçlar 
 

Harçlar 

MADDE 13-   (1) Ruhsat, harcının Devlet 

Hazinesine yatırıldığını gösteren belgenin ibraz 

edilmesi halinde düzenlenir.  

MADDE 13-   (1) Ruhsat, harcının Devlet 

Hazinesine yatırıldığını gösteren belgenin ibraz 

edilmesi halinde düzenlenir.  

MADDE 13- (1) Ruhsat, harcının Devlet 

Hazinesine yatırıldığını gösteren belgenin ibraz 

edilmesi hâlinde düzenlenir. 
 

MADDE 13- (1) Ruhsat, harcının Devlet Hazinesine yatırıldığını 

gösteren belgenin ibraz edilmesi hâlinde düzenlenir. 

(2) Ancak; (2) Ancak; (2) Ancak; 
 

(2) Ancak; 

a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) 

ve (ç) bendinde sayılanlara ait silahların, 

a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) 

ve (ç) bendinde sayılanlara ait silahların, 

a) Bu Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlara 

ait silahların, 
 

a) Bu Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve 

(ç) bendinde sayılanlara ait silahların, 

b) Hatıra veya antika silahların, b) Hatıra veya antika silahların, b) Hatıra veya antika silahların, 
 

b) Hatıra veya antika silahların, 

c) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 

64 üncü maddesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli 

ve 2330 sayılı Nakti Tazminat ve Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanuna, 23/4/1981 tarihli 

ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele 

Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanuna, 18/12/1981 tarihli ve 2566 

sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat 

Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanuna, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, 

Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 

Hizmetleri Tazminat Kanununa ve 3713 sayılı 

Kanuna göre aylık bağlananlara ait silahların,  

c) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesine ve 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 2330 

sayılı Nakti Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında 

Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı 

Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat 

Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, 

Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat 

Kanununa ve 3713 sayılı Kanuna göre aylık 

bağlananlara ait silahların,  

c) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 

64 üncü maddesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli 

ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanuna, 23/4/1981 tarihli 

ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele 

Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanuna, 18/12/1981 tarihli ve 2566 

sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat 

Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanuna, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, 

Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 

Hizmetleri Tazminat Kanununa ve 12/4/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna 

göre aylık bağlananlara ait silahların, 

 

c) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesine ve 31/5/2006 tarihli 

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 

23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele 

Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 

18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi 

Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 

28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 

Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ve 12/4/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna göre aylık 

bağlananlara ait silahların, 

ç) Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve 

asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, 

eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup 

halinde intikaller sırasında veya bu harekât ve 

hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını 

kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu 

kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile (c) 

bendinde sayılan kanunlara göre aylık 

bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait 

ateşli silahların,  

ç) Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve 

asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, 

eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup 

halinde intikaller sırasında veya bu harekât ve 

hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını 

kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu 

kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile (c) 

bendinde sayılan kanunlara göre aylık 

bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait 

ateşli silahların,  

ç) Barışta veya olağanüstü hâllerde iç güvenlik ve 

asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, 

eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup 

hâlinde intikaller sırasında veya bu harekât ve 

hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını 

kaybedenlerin veya sağlık bakımından silah 

edinme şartlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve 

çocuklarına bu kişilerden intikal eden veya 

devrolan ateşli silahların, 

 

ç) Barışta veya olağanüstü hâllerde iç güvenlik ve asayişin 

sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve 

manevralar ile birlik veya grup hâlinde intikaller sırasında veya bu 

harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını 

kaybedenlerin veya sağlık bakımından silah edinme şartlarını 

kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal 

eden veya devrolan ateşli silahların, 
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d) Bu fıkranın (ç) bendinde belirtildiği gibi intikal 

eden silah bulunmaması durumunda; bu şekilde 

hayatını kaybedenlerin ana, baba, eş ve 

çocuklarından sadece birinin edineceği bir silahın, 

d) Bu fıkranın (ç) bendinde belirtildiği gibi intikal 

eden silah bulunmaması durumunda; bu şekilde 

hayatını kaybedenlerin ana, baba, eş ve 

çocuklarından sadece birinin edineceği bir silahın, 

d) Bu fıkranın (ç) bendinde belirtildiği şekilde 

hayatını kaybedenlerden intikal eden silah 

bulunmaması durumunda, bunların ana, baba, eş 

ve çocuklarının edinecekleri birer adet silahın, 

 

d) Bu fıkranın (ç) bendinde belirtildiği şekilde hayatını 

kaybedenlerden intikal eden silah bulunmaması durumunda, 

bunların ana, baba, eş ve çocuklarının edinecekleri birer adet 

silahın, 

e) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal 

Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet 

Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 

Kanuna göre aylık bağlananlara ait silahların, 

e) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş 

Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 

Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık 

bağlananlara ait silahların, 

e) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal 

Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet 

Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 

Kanuna göre aylık bağlananlara ait silahların, 

 

e) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş 

Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 

Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlara ait silahların, 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının demirbaşına 

kayıtlı silahların, 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının demirbaşına 

kayıtlı silahların, 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının demirbaş 

silahlarının,  
f) Kamu kurum ve kuruluşlarının demirbaş silahlarının, 

g) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 

74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici 

veya gönüllü köy korucularının ve bunlardan 

hizmet sürelerini tamamlayarak görevinden 

ayrılmış olmaları şartıyla görevi sona ermiş 

olanlara ait ve 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesine 

istinaden ruhsata bağlanmış silahların, 

taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren 

kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. 

g) 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine 

göre görevlendirilen geçici veya gönüllü köy 

korucularının ve bunlardan hizmet sürelerini 

tamamlayarak görevinden ayrılmış olmaları 

şartıyla görevi sona ermiş olanlara ait ve 6136 

sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesine 

istinaden ruhsata bağlanmış silahların, 

taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren 

kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. 

g) Bu Kanunla mülga 10/7/1953 tarihli ve 6136 

sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesine 

istinaden ruhsata bağlanmış silahlardan, 

18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 

üncü maddesine göre görevlendirilen geçici veya 

gönüllü köy korucularına ve bunlardan hizmet 

sürelerini tamamlayarak görevinden ayrılmış 

olmaları şartıyla görevi sona ermiş olanlara ait 

silahların, 

 

g) Bu Kanunla mülga 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun geçici 9 

uncu maddesine istinaden ruhsata bağlanmış silahlardan, 18/3/1924 

tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre 

görevlendirilen geçici veya gönüllü köy korucularına ve bunlardan 

hizmet sürelerini tamamlayarak görevinden ayrılmış olmaları 

şartıyla görevi sona ermiş olanlara ait silahların, 

    

taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren 

kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. 
 

taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

(3) Veraseten intikal edenler ile birinci derece 

hısımlarına devredilenler hariç olmak üzere, 

harçsız olarak edinilen silahlardan toplam üç 

adetten fazlasının devrinde, devreden kişiden, 

devir alan kişinin ruhsat türüne göre harç alınır. 

    çıkarılmış   

(4) Koleksiyon izninin verilebilmesi ve 

yenilenebilmesi için yirmibin Türk Lirası 

tutarındaki harcın Devlet Hazinesine yatırılması 

gerekir. Bu miktar her yıl 2/7/1964 tarihli ve 492 

sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen oranda 

artırılır. 

    çıkarılmış   

      
 

  

Nakil, taşıma ve bulundurma Nakil, taşıma ve bulundurma Nakil, taşıma ve bulundurma 
 

Nakil, taşıma ve bulundurma 

MADDE 14- (1) Bu Kanuna göre nakil; silah, 

mühimmat veya malzemelerin, her an kullanıma 

elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak 

şekilde, boş olarak bir muhafaza içinde, bir yerden 

başka bir yere götürülmesidir. Bunların, belirtilen 

şekil ve şartlar dışında bir yerden başka bir yere 

götürülmesi izinsiz taşıma olarak kabul edilir. 

MADDE 14- (1) Bu Kanuna göre nakil; silah, 

mühimmat veya malzemelerin, her an kullanıma 

elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak 

şekilde, boş olarak bir muhafaza içinde, bir yerden 

başka bir yere götürülmesidir. Bunların, belirtilen 

şekil ve şartlar dışında bir yerden başka bir yere 

götürülmesi izinsiz taşıma olarak kabul edilir. 

MADDE 14- (1) Bu Kanuna göre nakil; silah, 

mühimmat veya malzemelerin, her an kullanıma 

elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak 

şekilde, boş olarak bir muhafaza içinde, bir yerden 

başka bir yere götürülmesidir. Bunların, belirtilen 

şekil ve şartlar dışında bir yerden başka bir yere 

götürülmesi izinsiz taşıma olarak kabul edilir. 

 

MADDE 14- (1) Bu Kanuna göre nakil; silah, mühimmat veya 

malzemelerin, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay 

ulaşılamayacak şekilde, boş olarak bir muhafaza içinde, bir yerden 

başka bir yere götürülmesidir. Bunların, belirtilen şekil ve şartlar 

dışında bir yerden başka bir yere götürülmesi izinsiz taşıma olarak 

kabul edilir. 



38 
 

(2) Taşıma iznini içeren ruhsat kapsamına girenler 

hariç olmak üzere, 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt 

bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki silah ve 

malzemelerin nakli, en yakın kolluk birimine 

yazılı olarak yapılacak bildirim üzerine verilecek 

nakil belgesi ile yapılabilir. Birinci Kategorideki 

diğer silah ve malzemeler ile Üçüncü ve 

Dördüncü Kategorilerde belirtilenler bildirime 

tabi olmaksızın birinci fıkrada belirtilen şekilde 

nakledilebilir. 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı 

Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı 

ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması 

Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

(2) Taşıma iznini içeren ruhsat kapsamına girenler 

hariç olmak üzere, 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt 

bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki silah ve 

malzemelerin nakli, en yakın kolluk birimine 

yazılı olarak yapılacak bildirim üzerine verilecek 

nakil belgesi ile yapılabilir. Birinci Kategorideki 

diğer silah ve malzemeler bildirime tabi 

olmaksızın birinci fıkrada belirtilen şekilde 

nakledilebilir.  

(2) Taşıma iznini içeren ruhsat kapsamına girenler 

hariç olmak üzere, bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) 

ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan birinci 

kategorideki silah ve mühimmatının nakli, en 

yakın kolluk birimine yazılı olarak yapılacak 

başvuru üzerine verilecek nakil izni ile yapılabilir. 

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanununa göre tutulan adres kayıt sisteminde yer 

alan adreslerde bulundurmak üzere nakil de aynı 

hükümlere tabidir. Birinci kategorideki diğer silah 

ve malzemeler ile üçüncü ve dördüncü 

kategorilerde belirtilenler, izne tabi olmaksızın bu 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde 

nakledilebilir. 

değişmiş 

(2) Taşıma iznini içeren ruhsat kapsamına girenler hariç olmak 

üzere, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan birinci 

kategorideki silah ve mühimmatının nakli, en yakın kolluk birimine 

yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine verilecek nakil izni ile 

yapılabilir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre tutulan 

adres kayıt sisteminde yer alan adreslerde bulundurmak üzere nakil 

de aynı hükümlere tabidir. Aynı bendin diğer alt bentlerinde yer 

alan silah ve malzemeler ile (c ) ve (ç) bentlerinde yer alanlar, izne 

tabi olmaksızın bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde 

nakledilebilir. 

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde 

yer alan Birinci Kategorideki silahlarla ilgili 

olarak verilen ruhsat, aynı zamanda nakil ve 

kullanılacağı alanlarda taşıma yetkisini de kapsar. 

 (3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde 

yer alan Birinci Kategorideki silahlarla ilgili 

olarak verilen ruhsat, aynı zamanda nakil ve 

kullanılacağı alanlarda taşıma yetkisini de kapsar. 

  
 

  

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan Birinci ve İkinci Kategori 

silah ve malzemelerin birinci ve ikinci fıkrada 

belirtilen haller dışında nakli yönetmelikle 

belirlenir. 

(4) Bu Kanun kapsamına giren silah ve 

malzemelerin ticari amaçla ve toplu olarak nakli, 

en yakın kolluk birimine yazılı olarak yapılacak 

bildirim üzerine verilecek nakil belgesi ile yapılır. 

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan silah ve 

malzemelerin birinci ve ikinci fıkrada belirtilen 

hâller dışında nakli yönetmelikle belirlenir. 

aynı anlama 

geliyor gibi 

ama değişmiş. 

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c ) bentlerinde 

yer alan silah ve malzemelerin birinci ve ikinci fıkrada belirtilen 

hâller dışında nakli yönetmelikle belirlenir. 

(5) Birinci, İkinci ve Üçüncü Kategoriler 

kapsamına giren silah ve malzemelerin izinsiz 

taşınması ve bulundurulması, Dördüncü 

Kategoride yer alan silah ve malzemelerin 

yönetmelikle belirlenen alanlar dışında taşınması 

yasaktır. 

(5) Bu Kanunda belirtilen haller dışında, Birinci, 

İkinci ve Üçüncü Kategoriler kapsamına giren 

silah ve malzemelerin taşınması ve 

bulundurulması, Dördüncü Kategoride yer alan 

silah ve malzemelerin yönetmelikle belirlenen 

alanlar dışında taşınması yasaktır. 

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü kategoriler 

kapsamına giren silah ve malzemelerin izinsiz 

taşınması ve bulundurulması, dördüncü kategoride 

yer alan silah ve malzemelerin yönetmelikle 

belirlenen alanlar dışında taşınması yasaktır. 

 

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c ) ve (ç) 

bentlerinde yer alan silah ve malzemelerin izinsiz taşınması ve 

bulundurulması, dördüncü kategoride yer alan silah ve 

malzemelerin yönetmelikle belirlenen alanlar dışında taşınması 

yasaktır. 

      
 

  

ALTINCI BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM 
 

ALTINCI BÖLÜM 

İşyerleri İşyerleri İşyerleri 
 

İşyerleri 

      
 

  

Atış alanları ve tamirhaneler Atış alanları ve tamirhaneler Atış alanları ve tamirhaneler 
 

Atış alanları ve tamirhaneler 

MADDE 15- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının 

sahip oldukları atış alanları dışında, özel kişilerin 

atış alanı açması, atış alanının bulunduğu yer 

valiliğinin uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Atış 

alanlarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı 

ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı 

olduğu Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle 

belirlenir. 

MADDE 15- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının 

sahip oldukları atış alanları dışında, özel kişilerin 

atış alanı açması, atış alanının bulunduğu yer 

valiliğinin uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Atış 

alanlarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı 

ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı 

olduğu Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle 

belirlenir. 

MADDE 15- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının 

sahip oldukları atış alanları dışında, özel kişilerin 

atış alanı açması, atış alanının bulunduğu yer 

valiliğinin uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor 

Bakanlığının iznine tabidir. Atış alanlarının 

açılması, işletilmesi, denetlenmesi, kullanılacak 

silah ve fişeklerin temini, kaydı, kullanılması ve 

diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve 

Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

 

MADDE 15- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları 

atış alanları dışında, özel kişilerin atış alanı açması, atış alanının 

bulunduğu yer valiliğinin uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor 

Bakanlığının iznine tabidir. Atış alanlarının açılması, işletilmesi, 

denetlenmesi, kullanılacak silah ve fişeklerin temini, kaydı, 

kullanılması ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve 

Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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(2) Bu yerlerin yöneticileri ile atış sorumlularının 

7 nci maddede yer alan şartları haiz olması 

gerekir. Atış sorumlularının, özel kanunlarına 

göre silah taşıma yetkisini haiz olup da bunlardan 

emekli olanlardan veya en az beş yıl süreyle bu 

görevlerde bulunup da meslekten veya devlet 

memurluğundan çıkarılmış olmamak koşuluyla 

kendi isteğiyle bu görevlerden ayrılanlardan 

olması zorunludur. 

(2) Bu yerlerin yöneticileri ile atış sorumlularının 

7 nci maddede yer alan şartları haiz olması 

gerekir. Atış sorumlularının, özel kanunlarına 

göre silah taşıma yetkisini haiz olup da bunlardan 

emekli olanlardan veya en az beş yıl süreyle bu 

görevlerde bulunup da meslekten veya devlet 

memurluğundan çıkarılmış olmamak koşuluyla 

kendi isteğiyle bu görevlerden ayrılanlardan 

olması zorunludur. 

(2) Bu yerlerin yöneticileri ile atış sorumlularının 

bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan şartları 

haiz olması gerekir. Atış sorumlularının, özel 

kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olup 

da bunlardan emekli olanlardan veya en az beş yıl 

süreyle bu görevlerde bulunup da meslekten veya 

devlet memurluğundan çıkarılmış olmamak 

koşuluyla kendi isteğiyle bu görevlerden 

ayrılanlardan olması zorunludur. 

detaylar 

kalkmış, 

kalsaydı daha 

mı iyiydi 

acaba? 

(2) Bu yerlerin yöneticileri ile atış sorumlularının bu Kanunun 7 nci 

maddesinde yer alan şartları haiz olması gerekir.  

(3) Yetkili kolluk birimi tarafından yapılacak 

tahkikat üzerine ateşli ve ateşsiz silahları tamir 

yeri açma izni valilikçe verilir. 

(3) Yetkili kolluk birimi tarafından yapılacak 

tahkikat üzerine ateşli ve ateşsiz silahları tamir 

yeri açma izni valilikçe verilir. 

(3) Yetkili kolluk birimi tarafından yapılacak 

tahkikat üzerine ateşli ve ateşsiz silahları tamir 

yeri açma izni valilikçe verilir. 
 

(3) Yetkili kolluk birimi tarafından yapılacak tahkikat üzerine ateşli 

ve ateşsiz silahları tamir yeri açma izni valilikçe verilir. 

(4) Ateşli silahların parçaları üzerinde, izinsiz 

tamir veya tadilat yapılamaz. Tamir için bırakılan 

silahlar otuz günden fazla tamirhanede kalamaz, 

zorunlu hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak 

üzere otuz gün uzatılabilir. Bu silahlar herkesin 

görebileceği şekillerde teşhir edilemez. 

(4) Ruhsata tabi ateşli silahların ana ve balistik 

önemi haiz parçaları üzerinde, bu silaha ilişkin 

ruhsat işlemlerini yürütmeye yetkili kolluk 

biriminin izni olmaksızın tamir veya tadilat 

yapılamaz.   

(4) Ateşli silahların parçaları üzerinde, izinsiz 

tamir veya tadilat yapılamaz. Bu silahlar herkesin 

görebileceği şekillerde teşhir edilemez. Silahların 

tamirine, tadilatına, tamirhanelere ve izinlere 

ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle 

belirlenir. 

neden istisna 

var? 

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 

silahlar hariç olmak üzere ateşli silahların parçaları üzerinde, 

izinsiz tamir veya tadilat yapılamaz.  

      

Bu cümleyi 

bir önceki 

maddeden 

ayırmış??? 

(5) Tamir ve tadilat amacıyla bırakılan ateşli silahlar herkesin 

görebileceği şekillerde teşhir edilemez. 

(5) Silah tamir etme yetki belgesi verilecek kişinin 

7 nci maddede yer alan şartları haiz olması 

gerekir. 

(5) Silah tamir etme yetki belgesi verilecek kişinin 

7 nci maddede yer alan şartları haiz olması 

gerekir. 

(5) Silah tamir etme yetki belgesi verilecek kişinin 

bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan şartları 

haiz olması gerekir. 
 

(6) Silah tamir etme yetki belgesi verilecek kişinin bu Kanunun 7 

nci maddesinde yer alan şartları haiz olması gerekir. 

(6) Silah tamir etme yetki belgesinin verilmesi ile 

silah tamirhanelerinin işletilmesine ilişkin esas ve 

usuller yönetmelikle düzenlenir. 

(6) Silah tamir etme yetki belgesinin verilmesi ile 

silah tamirhanelerinin işletilmesine ilişkin esas ve 

usuller yönetmelikle düzenlenir. 

(6) Silah tamir etme yetki belgesinin verilmesi ile 

silah tamirhanelerinin işletilmesine ilişkin esas ve 

usuller yönetmelikle düzenlenir. 
 

(7) Silah tamir etme yetki belgesinin verilmesi ile silah 

tamirhanelerinin işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle 

düzenlenir. 

      
 

  

YEDİNCİ BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Suç ve Kabahatlere İlişkin Hükümler Suç ve Kabahatlere İlişkin Hükümler Suç ve Kabahatlere İlişkin Hükümler 
 

Suç ve Kabahatlere İlişkin Hükümler 

      
 

  

İmal ve ithale ilişkin suçlar İmal ve ithale ilişkin suçlar İmal ve ithale ilişkin suçlar  
 

İmal ve ithale ilişkin suçlar  

MADDE 16- (1) Bu Kanun kapsamına giren 

silahları veya mühimmatını kanuna uygun olarak 

verilen yetkiye dayanmaksızın imal eden veya 

yurda sokan kişi, silah veya mühimmatın 3 üncü 

maddenin; 

MADDE 16- (1) Bu Kanun kapsamına giren 

silahları veya mühimmatını kanuna uygun olarak 

verilen yetkiye dayanmaksızın imal eden veya 

yurda sokan kişi, silah veya fişeklerin 3 üncü 

maddenin; 

MADDE 16- (1) Bu Kanun kapsamına giren 

silahları veya mühimmatını kanuna uygun olarak 

verilen yetkiye dayanmaksızın imal eden veya 

yurda sokan kişi, silah veya mühimmatın bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin; 

 

MADDE 16- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahları veya 

mühimmatını kanuna uygun olarak verilen yetkiye dayanmaksızın 

imal eden veya yurda sokan kişi, silah veya mühimmatın bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin; 

a) Birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, 

İkinci Kategoriden olması halinde, on yıldan az 

olmamak üzere hapis ve bin günden onbin güne 

kadar adlî para cezası ile, 

a) Birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt 

bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, 

İkinci Kategoriden olması halinde, on yıldan az 

olmamak üzere hapis ve bin günden onbin güne 

kadar adlî para cezası ile, 

a) Birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, 

ikinci kategoriden olması hâlinde, on yıldan az 

olmamak üzere hapis ve bin günden on bin güne 

kadar adli para cezası ile,  

 

a) Birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına 

girenler hariç olmak üzere, ikinci kategoriden olması hâlinde, on 

yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden on bin güne kadar 

adli para cezası ile,  

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve 

(4) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlardan 

veya bunların mühimmatından olması halinde, altı 

yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden 

onbin güne kadar adlî para cezası ile, 

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve 

(4) numaralı alt bentlerinde yer alması halinde, 

altı yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz 

günden onbin güne kadar adlî para cezası ile, 

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve 

(4) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (3) 

numaralı alt bendinde yer alan silahlardan veya 

bunların mühimmatından olması hâlinde, altı 

yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş yüz günden 

on bin güne kadar adli para cezası ile, 

ekleme var 

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt 

bentleri ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan 

silahlardan veya bunların mühimmatından olması hâlinde, altı 

yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş yüz günden on bin güne kadar 

adli para cezası ile, 
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c) Birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde yer alanlar ile aynı fıkranın (a) bendinin 

(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alanlardan 

olması halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 

ikiyüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile, 

c) Birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde yer alanlar ile aynı fıkranın (a) bendinin 

(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alanlardan 

olması halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 

ikiyüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile, 

c) Birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alanlardan olması 

hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve iki yüz 

günden bin güne kadar adli para cezası ile, 

 

c) Birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde 

yer alanlardan olması hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve iki 

yüz günden bin güne kadar adli para cezası ile, 

ç) Sonradan yapılan müdahale ile ateşli silaha 

dönüştürülmüş veya ateşli silah vasfına 

dönüştürülebilecek şekilde imal edilmiş kurusıkı 

silah olması halinde bir yıldan üç yıla, kadar hapis 

ve ikiyüz günden beş bin güne kadar adli para 

cezası ile, 

  

ç) Birinci fıkrasının (ç) bendinin (12) numaralı alt 

bendinde yer alan kurusıkı silah veya mühimmatı 

olması hâlinde bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile, sonradan yapılan müdahale ile ateşli 

silaha dönüştürülmüş veya ateşli silah vasfına 

dönüştürülebilecek şekilde imal edilmiş kurusıkı 

silah olması hâlinde iki yıldan dört yıla kadar 

hapis ve iki yüz günden beş bin güne kadar adli 

para cezası ile,  

Güzel 

ç) Birinci fıkrasının (ç) bendinin (12) numaralı alt bendinde yer 

alan kurusıkı silah veya mühimmatı olması hâlinde bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile, sonradan yapılan müdahale ile ateşli 

silaha dönüştürülmüş veya ateşli silah vasfına dönüştürülebilecek 

şekilde imal edilmiş kurusıkı silah olması hâlinde iki yıldan dört 

yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş bin güne kadar adli para 

cezası ile,  

cezalandırılır. cezalandırılır. cezalandırılır. 
 

cezalandırılır. 

(2) Birinci Kategori kapsamına giren bir adet 

silahı veya bu kapsama giren bir adet silahta 

kullanılabilecek miktarda mühimmatı izinsiz 

olarak imal eden veya yurda sokan kişi iki yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Ancak bu ceza, silahın 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alması halinde dörtte birine kadar 

indirilir ve bu silahların fişekleri bakımından 

uygulanmaz. 

(2) Birinci Kategori kapsamına giren bir adet 

silahı veya bu kapsama giren bir adet silahta 

kullanılabilecek miktarda fişekleri izinsiz olarak 

imal eden veya yurda sokan kişi iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak bu 

ceza, silahın 3 üncü maddenin birinci fıkrasının 

(a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alması halinde dörtte birine kadar indirilir ve bu 

silahların fişekleri bakımından uygulanmaz. 

(2) Birinci kategori kapsamına giren bir adet silahı 

veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahların mühimmatı hariç 

olmak üzere bir adet silahta kullanılabilecek az 

miktarda mühimmatı izinsiz olarak imal eden 

veya yurda sokan kişi iki yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, silahların bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alanlardan olması hâlinde verilecek cezalar dörtte 

birine kadar indirilir. 

sadeleştirilmiş 

(2)  3 üncü maddenin birinci fıkrasının, (a) bendinde yer alan bir 

adet silahu veya bu silahta kullanılabilecek az miktarda mühimmatı  

izinsiz olarak imal eden veya yurda sokan kişi iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Silahın , 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (b) bendinde yer alanlardan olması hâlinde 

verilecek cezalar dörtte birine kadar indirilir. 

(3) Birinci veya İkinci Kategoriler kapsamına 

giren silahların parçalarını kanuna uygun olarak 

verilen yetkiye dayanmaksızın imal eden veya 

yurda sokan kişiye, birinci ve ikinci fıkra 

hükümlerine göre verilecek cezalar dörtte birine 

kadar indirilir. 

(3) Birinci veya İkinci Kategoriler kapsamına 

giren silahların ana veya balistik önemi haiz 

parçalarını kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın imal eden veya yurda sokan 

kişiye, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 

verilecek cezalar dörtte birine kadar indirilir. 

 (3) Birinci veya ikinci kategoriler kapsamına 

giren silahların parçalarını kanuna uygun olarak 

verilen yetkiye dayanmaksızın imal eden veya 

yurda sokan kişiye, birinci ve ikinci fıkra 

hükümlerine göre verilecek cezalar dörtte birine 

kadar indirilir. 

 

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c ) bentlerinde 

yer alan silahların parçalarını, bu kanuna göre verilen izne 

dayanmaksızın imal eden veya yurda sokan kişiye, birinci ve ikinci 

fıkra hükümlerine göre verilecek cezalar dörtte birine kadar 

indirilir. 

(4) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah veya 

malzemeleri kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın imal eden veya yurda sokan kişi, 

iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikibin güne 

kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suçun 

konusunu oluşturan silah veya malzemenin 

miktarının azlığı halinde, verilecek cezalar dörtte 

birine kadar indirilir. 

(4) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah veya 

malzemeleri kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın ticari amaçla imal eden veya yurda 

sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 

ikibin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Bu suçu oluşturan fiillerin ticari 

amaç olmaksızın işlenmesi halinde, verilecek 

cezalar dörtte birine kadar indirilir. 

(4) Üçüncü kategori kapsamına giren silah veya 

malzemeleri kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın imal eden veya yurda sokan kişi, 

iki yıldan beş yıla kadar hapis ve iki bin güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun 

konusunu oluşturan silah veya malzemenin 

miktarının azlığı hâlinde, verilecek cezalar dörtte 

birine kadar indirilir. 

 

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan silah 

veya malzemeleri bu Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın imal 

eden veya yurda sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve iki 

bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunu 

oluşturan silah veya malzemenin miktarının azlığı hâlinde, 

verilecek cezalar dörtte birine kadar indirilir. 

(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (1), (12) ve (13) numaralı alt bendinde 

yer alan silahları yetkili mercilerden izin almadan 

imal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz 

günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) 

bendinin (1), (12) ve (13) numaralı alt bendinde 

yer alan silahları yetkili mercilerden izin almadan 

imal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz 

günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

(5) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) bendinin (1) ve (13) numaralı alt 

bendinde yer alan silahları yetkili mercilerden izin 

almadan imal veya ithal edenler bir yıldan üç yıla 

kadar hapis ve yüz günden beş yüz güne kadar 

adli para cezası ile cezalandırılır. 

 

(5) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) ve (13) 

numaralı alt bendinde yer alan silahları yetkili mercilerden izin 

almadan imal veya ithal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 

yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
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(6) 4 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamına 

giren şarjörleri izinsiz olarak üreten, yurda sokan, 

satan, satın alan, nakleden veya bulunduran kişi 

bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para 

cezası ile cezalandırılır.  

(6) 4 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamına 

giren şarjörleri aynı fıkrada belirtilen amaç 

dışında, ticari amaçla üreten, yurda sokan, satan, 

satın alan, nakleden veya bulunduran kişi bir yıla 

kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır.  

(6) Silah şarjörlerini izinsiz olarak üreten, yurda 

sokan, satan, satın alan, nakleden veya bulunduran 

kişi bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli 

para cezası ile cezalandırılır.  

 

(6) Silah şarjörlerini izinsiz olarak üreten, yurda sokan, satan, satın 

alan, nakleden veya bulunduran kişi bir yıla kadar hapis ve bin 

güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

(7) Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda 

tanımlanan suçların, suç işlemek amacıyla 

kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi halinde, bu fıkralara göre verilecek 

cezalar bir kat artırılır. 

(7) Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda 

tanımlanan suçların, suç işlemek amacıyla 

kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi halinde, bu fıkralara göre verilecek 

cezalar bir kat artırılır. 

(7) Bu maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü 

fıkralarında tanımlanan suçların, suç işlemek 

amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bu fıkralara göre 

verilecek cezalar bir kat artırılır. 

 

(7) Bu madde kapsamında tanımlanan suçlara konu silahların ve 

mühimmatın miktar bakımından vahim olması halinde verilecek 

cezalar yarı oranında arttırılır. 

  

(8) 5 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarına 

aykırı hareket edenler iki yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 

  

ceza 

maddeleri 

kalmalı 

demiştik, 

eklenmiş. 

(8) Bu maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında 

tanımlanan suçların, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün 

faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, bu fıkralara göre verilecek 

cezalar bir kat arttırılır. 

(8) Suçun konusunun birden fazla Kategori 

kapsamına giren silah veya malzemelerden olması 

halinde, daha ağır cezayı gerektirene istinaden 

cezaya hükmolunur. 

(9) Suçun konusunun birden fazla Kategori 

kapsamına giren silah veya malzemelerden olması 

halinde, daha ağır cezayı gerektirene istinaden 

cezaya hükmolunur. 

(8) Suçun konusunun birden fazla kategori 

kapsamına giren silah veya malzemelerden olması 

hâlinde, daha ağır cezayı gerektirene istinaden 

cezaya hükmolunur. 

 
  

  

(10) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın teknik 

özelliğini, Birinci veya İkinci Kategoriler 

kapsamına girecek şekilde değiştiren kişi, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

  
 

  

      
 

  

Satma, satın alma, taşıma veya bulundurmaya 

ilişkin suçlar 

Satma, satın alma, taşıma veya bulundurmaya 

ilişkin suçlar 

Satma, satın alma, taşıma veya bulundurmaya 

ilişkin suçlar   
Satma, satın alma, taşıma veya bulundurmaya ilişkin suçlar  

MADDE 17- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde 

yer alanlar hariç olmak üzere, İkinci Kategori 

kapsamına giren silahlan veya mühimmatını 

kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın satan, satın alan, bağışlayan, kabul 

eden, nakleden, taşıyan veya bulunduran kişi, 

sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve beşyüz 

günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Suça konu silahın birden fazla 

olması halinde verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. 

MADDE 17- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde 

yer alanlar hariç olmak üzere, İkinci Kategori 

kapsamına giren silahlan veya mühimmatını 

kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın satan, satın alan, bağışlayan, kabul 

eden, nakleden veya bulunduran kişi, sekiz yıldan 

onbeş yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin 

güne kadar adlî para cezası ile  cezalandırılır. 

Suça konu silahın birden fazla olması halinde 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

MADDE 17- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde yer alanlar hariç olmak üzere, ikinci 

kategori kapsamına giren silahları veya 

mühimmatını kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın satan, satın alan, bağışlayan, kabul 

eden, nakleden, taşıyan veya bulunduran kişi, 

sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis ve beş yüz 

günden beş bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır. Suça konu silahın olması hâlinde 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

ceza süreleri 

kısaltılmış 

MADDE 17- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(3) ve (4) numaralı alt bentleri hariç diğer alt bentlerinde yer alan 

silahları ve mühimmatı, Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın 

satan, satın alan, bağışlayan, kabul eden, nakleden, taşıyan veya 

bulunduran kişi, altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve bin günden 

beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun top, 

havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı 

tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahlarına veya 

mühimmatına ilişkin olması halinde verilecek cezalarbir kat 

arttırılır. suçun konusunun bu silahların parçalarından olması 

halinde verilecek cezalar dörtte birine kadar, parçalara ilişkin suçun 

ticari amaç olmaksızın işlenmesi halinde verilecek cezalar sekizde 

birine kadar indirilir.  
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(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri 

ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan 

silahları veya mühimmatını kanuna uygun olarak 

verilen yetkiye dayanmaksızın satan, satın alan, 

nakleden, taşıyan veya bulunduran kişi, sekiz 

yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunu 

oluşturan silahın miktarının azlığı halinde, 

verilecek cezalar dörtte birine kadar indirilir. 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alanlar ile 

Birinci Kategori kapsamına giren silahları ve 

fişekleri kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın ticari amaçla satan, satın alan, 

nakleden, taşıyan veya bulunduran kişi, beş yıldan 

sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır. Bunların 3 ünci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) veya 

(6) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlardan 

olması halinde, failleri hakkında iki yıldan beş 

yıla kadar hapis ve ikibin güne kadar adli para 

cezasına hükmolunur.   

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentleri ile (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde yer alan silahları veya mühimmatını 

kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın satan, satın alan, nakleden, taşıyan 

veya bulunduran kişi, sekiz yıldan on iki yıla 

kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası 

ile cezalandırılır. Suçun konusunu oluşturan 

silahın miktarının azlığı hâlinde, verilecek cezalar 

dörtte birine kadar indirilir. 

ceza süreleri 

kısaltılmış 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin (3) 

ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları,  Kanuna göre 

verilen izne dayanmaksızın satan, nakleden  kişi, beş yıldan on iki 

yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası 

ile cezalandırılır. Suçun konusunu oluşturan silahın miktarının 

azlığı hâlinde, verilecek cezalar yarı oranına kadar indirilir. Suçun 

konusunun bu silahların parçalarınıdan olması halinde verilecek 

cezalar dörtte birine kadar, parçalara ilişkin suçun ticari amacı 

olmaksızın işlenmesi halinde verilecek cezalar sekizde birine kadar 

indirilir.  

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri 

ile aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde yer alanlar hariç olmak üzere İkinci 

Kategoride yer alan silahları yetkili olmayan 

kişilere satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 

ikibin günden beşbin güne kadar adlî para cezası 

ile cezalandırılır. Satılan malzemenin bu silahlara 

mahsus mühimmat veya Üçüncü Kategoride yer 

alanlardan olması halinde verilecek ceza dörtte 

birine kadar indirilir. 

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri 

ile aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde yer alanlar hariç olmak üzere İkinci 

Kategoride yer alan silahları yetkili olmayan 

kişilere satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 

ikibin günden beşbin güne kadar adlî para cezası 

ile cezalandırılır. Satılan malzemenin bu silahlara 

mahsus mühimmat veya Üçüncü Kategoride yer 

alanlardan olması halinde verilecek ceza dörtte 

birine kadar indirilir. 

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentleri ile (b) bendinde yer alan ikinci 

kategorideki silahları yetkili olmayan kişilere 

satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve iki bin 

günden beş bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır. Satılan malzemenin bu silahlara 

mahsus mühimmat veya üçüncü kategoride yer 

alanlardan olması hâlinde verilecek ceza dörtte 

birine kadar indirilir. 

ceza süreleri 

kısaltılmış 

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c ) bendinin (3) 

ve (4) numaralı  alt bentlerinde  yer alan  silahları, Kanuna göre 

verilen izne dayanmaksızın satın alan, taşıyan veya bulınduran kişi 

iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden beş yüz güne kadar 

adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunu oluşturan silahın 

bir adet olması halinde bir yıldan dört yıla kadar hapis ve elli 

günden üç yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

  

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt 

bentlerinde yer alan bir silahı bu Kanunun 

hükümlerine aykırı olarak, ticari amaç olmaksızın 

satan, devreden, satın alan, taşıyan veya 

bulunduran kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Ancak silahın taşınması 

halinde verilecek ceza iki yıldan az olamaz.  

  
 

  

    
  

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasnın (a) bendinde yer alan 

silahların mühimmatını Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın 

satan, satın alan veya nakleden kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis 

cezası ve beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır. bu mühimmatı Kanuna göre verilen izne 

dayanmaksızın taşıyan veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis ve elli günden üç yüz güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır. suçun konusunu oluşturan mühimmatın miktarının 

azlığı halinde verilecek cezalar altıda birine indirilir. 

      
 

(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer lana 

silahları yetkili olmayan kişilere maddi menfaat karşılığı devreden 

kişi, altı yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden iki yüz güne 

kadar adli para cezsı ile cezalandırılır. Devredilen malzemenin bu 

silahlara mahsus mühimmattan veya 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (ç) bendinde yer alanlardan olması halinde verilecek ceza 

dörtte birine kadar indirilir. 
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 (4) Ruhsatlı olmasına rağmen taşıma izni 

olmayan silahını taşıyan kişi altı aydan bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir başkasına 

ait olup da bu Kanun hükümlerine göre muhafaza 

edilmek üzere kendisine teslim edilen ruhsatlı 

silahı taşıyan kişi bu fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır. 

(5) Ruhsatlı olmasına rağmen taşıma izni olmayan 

silahını taşıyan kişi altı aydan bir yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bir başkasına ait olup da 

bu Kanun hükümlerine göre muhafaza edilmek 

üzere kendisine teslim edilen ruhsatlı silahı 

taşıyan kişi bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(4) Ruhsatlı olmasına rağmen taşıma izni olmayan 

silahını taşıyan kişi altı aydan bir yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bir başkasına ait olup da 

bu Kanun hükümlerine göre muhafaza edilmek 

üzere kendisine teslim edilen ruhsatlı silahı 

taşıyan kişi de bu fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır.  

 

(6) Bulundurma ruhsatlı silahını izinsiz taşıyan kişi, altı aydan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir başkasına ait olup bu 

Kanun hükümlerine göre muhafaza edilmek üzere kendisine teslim 

edilen ruhsatlı silahı taşıyan kişi de bu fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır.  

(5) Sahiplerinin ölümü nedeniyle altı ay içinde 

mirasçılardan biri adına ruhsat düzenlenmemesi 

ya da bir başkasına mülkiyetinin devredilmemesi 

nedeniyle mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilen silahı teslim etmeyerek uhdesinde 

bulunduran mirasçı, dördüncü fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır. 

(6) Sahiplerinin ölümü nedeniyle altı ay içinde 

mirasçılardan biri adına ruhsat düzenlenmemesi 

ya da bir başkasına mülkiyetinin devredilmemesi 

nedeniyle mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilen silahı teslim etmeyerek uhdesinde 

bulunduran mirasçı, dördüncü fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır. 

(5) Sahiplerinin ölümü nedeniyle altı ay içinde 

mirasçılardan biri adına ruhsat düzenlenmemesi 

ya da bir başkasına mülkiyetinin devredilmemesi 

nedeniyle mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilen silahı teslim etmeyerek uhdesinde 

bulunduran mirasçı, dördüncü fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır. 

 

(7) Sahiplerinin ölümü nedeniyle altı ay içinde mirasçılardan biri 

adına ruhsat düzenlenmemesi ya da bir başkasına mülkiyetinin 

devredilmemesi nedeniyle mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilen silahı teslim etmeyerek uhdesinde bulunduran mirasçı, 

dördüncü fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(6) Ruhsatlı silahını başkasına veren kişi, bir 

başkasının işlemiş bulunduğu ruhsatsız silah 

bulundurma veya taşıma suçuna iştirakten dolayı 

cezalandırılır. Gerekli dikkat ve özeni 

göstermeyerek ruhsatlı silahının bir başkasının 

eline geçmesine neden olan kişi yüz günden 

beşyüz güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

(7) Ruhsatlı silahını başkasına veren kişi, bir 

başkasının işlemiş bulunduğu ruhsatsız silah 

bulundurma veya taşıma suçuna iştirakten dolayı 

cezalandırılır. Ruhsatlı silahın muhafazasındaki 

ihmal veya kusuru neticesi, bir başkasının eline 

geçmesine neden olan kişi yüz günden beşyüz 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(6) Ruhsatlı silahını başkasına veren kişi, bir 

başkasının işlemiş bulunduğu ruhsatsız silah 

bulundurma veya taşıma suçuna iştirakten dolayı 

cezalandırılır. Gerekli dikkat ve özeni 

göstermeyerek ruhsatlı silahının bir başkasının 

eline geçmesine neden olan kişi yüz günden beş 

yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

 

(8) Ruhsatlı silahını başkasına veren kişi, bir başkasının işlemiş 

bulunduğu ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma suçuna 

iştirakten dolayı cezalandırılır. Gerekli dikkat ve özeni 

göstermeyerek ruhsatlı silahının bir başkasının eline geçmesine 

neden olan kişi yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır. 

(7) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 

silahla girilemeyecek yerlere, 
  

(7) Bu Kanunun 11 inci maddesinin beşinci 

fıkrasında belirtilen silahla girilemeyecek yerlere, 

2009 

tasarısından 

ekleme 

yapılmış 

(9) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen silahla 

girilemeyecek yerlere, 

a) Ruhsatsız silahla giren kişi hakkında ruhsatsız 

silah bulundurmak veya taşımak suçundan dolayı, 
  

a) Ruhsatsız silahla giren kişi hakkında ruhsatsız 

silah bulundurmak veya taşımak suçundan dolayı, 

2009 

tasarısından 

ekleme 

yapılmış 

a) Ruhsatsız silahla giren kişi hakkında ruhsatsız silah 

bulundurmak veya taşımak suçundan dolayı, 

b) Sadece bulundurma yetkisi veren ruhsatlı 

silahla giren kişi hakkında bu Kanun hükümlerine 

göre ruhsatlı silahı taşıma suçundan dolayı, 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

  

b) Sadece bulundurma yetkisi veren ruhsatlı 

silahla giren kişi hakkında bu Kanun hükümlerine 

göre bulundurma ruhsatlı silahı taşıma suçundan 

dolayı, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

2009 

tasarısından 

ekleme 

yapılmış 

b) Sadece bulundurma yetkisi veren ruhsatlı silahla giren kişi 

hakkında bu Kanun hükümlerine göre bulundurma ruhsatlı silahı 

taşıma suçundan dolayı, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(8) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 

silahla girilemeyecek yerlere taşıma yetkisi de 

veren ruhsatlı silahla giren kişi elli günden az 

olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu durumda silah, cezanın infazı tamamlandıktan 

sonra iade edilir. 

(8) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında 

belirtilenler dışında kalan yerlerde silah taşıma 

yetkisini engelleyenler elli günden az olmamak 

üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Silahla 

girilemeyecek yerlere ruhsatsız silahla girilmesi 

halinde, ruhsatsız silah bulundurmak veya 

taşımaktan dolayı verilecek cezalar yarı oranda 

arttırılır. Bu yerlere ruhsatlı silahla girilmesi 

halinde: 

(8) Bu Kanunun 11 inci maddesinin beşinci 

fıkrasında belirtilen silahla girilemeyecek yerlere 

taşıma yetkisi de veren ruhsatlı silahla giren kişi 

elli günden az olmamak üzere adli para cezasıyla 

cezalandırılır. Bu durumda silah, cezanın infazı 

tamamlandıktan sonra iade edilir.  

2013 

tasarısındaki 

alt bentler 

eklenmeli :a) 

Fiil başka bir 

suç teşkil 

ettiği takdirde, 

bu suçtan 

dolayı 

verilecek ceza 

yarı oranda 

arttırılır. 

b) Fiil başka 

bir suç 

(10) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen silahla 

girilemeyecek yerlere taşıma ruhsatlı giren kişi, yüz  günden az 

olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu durumda silah, 

cezanın infazı tamamlandıktan sonra iade edilir.  
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oluşturmadığı 

takdirde, fail 

elli günden az 

olmamak 

üzere adli para 

cezasıyla 

cezalandırılır. 

Silahla 

girilmesi 

yasak olan 

yerlere giren 

kişiye, cezanın 

infaz edildiği 

tarihten 

itibaren bir yıl 

geçmedikçe 

silah ruhsatı 

verilmez. 

  
a) Fiil başka bir suç teşkil ettiği takdirde, bu 

suçtan dolayı verilecek ceza yarı oranda arttırılır. 
  

 
  

…… 

b) Fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde, fail 

elli günden az olmamak üzere adli para cezasıyla 

cezalandırılır. Silahla girilmesi yasak olan yerlere 

giren kişiye, cezanın infaz edildiği tarihten 

itibaren bir yıl geçmedikçe silah ruhsatı verilmez. 

  
 

  

(9) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahların az sayıdaki 

mühimmatını bu Kanun hükümlerine aykırı 

olarak, satan, satın alan, kabul eden, taşıyan veya 

bulunduran kişi bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

(9) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahların az sayıdaki 

fişeklerini bu Kanun hükümlerine aykırı olarak, 

ticari amaç olmaksızın satan, satın alan, kabul 

eden, taşıyan veya bulunduran kişi bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 

(9) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

alt bentlerinde yer alan silahların az sayıdaki 

mühimmatını bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 

satan, satın alan, kabul eden, taşıyan veya 

bulunduran kişi bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Kaldırılmış ? 

  

(10) İkinci Kategoride veya 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahların 

parçalarını kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın ticari amaçla satan, satın alan, 

taşıyan veya bulunduran kişiye, birinci fıkra 

hükmüne göre verilecek cezalar dörtte birine 

kadar indirilir. Bu suçun ticari amaç olmaksızın 

işlenmesi halinde, birinci fıkra hükmüne göre 

verilecek cezalar sekizde birine kadar indirilir. 

(10) İkinci Kategoride veya 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahların ana 

aksamı veya balistik önemi haiz parçalarını 

kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın ticari amaçla satan, satın alan, 

taşıyan veya bulunduran kişiye, birinci fıkra 

hükmüne göre verilecek cezalar dörtte birine 

kadar indirilir. Bu suçun ticari amaç olmaksızın 

işlenmesi halinde, birinci fıkra hükmüne göre 

verilecek cezalar sekizde birine kadar indirilir. 

(10) İkinci kategoride veya bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), 

(3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan 

silahların parçalarını kanuna uygun olarak verilen 

yetkiye dayanmaksızın ticari amaçla satan, satın 

alan, taşıyan veya bulunduran kişiye, bu 

maddenin birinci fıkrası hükmüne göre verilecek 

cezalar dörtte birine kadar indirilir. Bu suçun 

ticari amaç olmaksızın işlenmesi hâlinde, bu 

maddenin birinci fıkrası hükmüne göre verilecek 

cezalar sekizde birine kadar indirilir.  
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(11) Ateşli silahların parçalan üzerinde, izinsiz 

olarak tamir veya tadilat yapanlar yüz günden az 

olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Bu suçun silah tamir etme yetkisi bulunan bir kişi 

tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

(11) Ateşli silahların ana aksamı veya balistik 

önemi haiz parçaları üzerinde, izinsiz olarak tamir 

veya tadilat yapanlar yüz günden az olmamak 

üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun 

silah tamir etme yetkisi bulunan bir kişi tarafından 

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. 

(11) Ateşli silahların ana ve balistik önemi haiz 

parçaları üzerinde, izinsiz olarak tamir veya 

tadilat yapanlar ve yaptıranlar yüz günden az 

olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. 

Bu suçun silah tamir etme yetkisi bulunan bir kişi 

tarafından işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

 

(11) Ateşli silahların ana ve balistik önemi haiz parçaları üzerinde, 

izinsiz olarak tamir veya tadilat yapanlar ve yaptıranlar, yüz 

günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Bu 

suun silah tamir etme yetkisi bulunan bir kişi tarafından işlenmesi 

halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. 

 (12) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah veya 

malzemeleri kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın satan, satın alan, taşıyan veya 

bulunduran kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis ve 

ikibin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 (12) Üçüncü Kategori kapsamına giren silah veya 

malzemeleri kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın satan, satın alan, taşıyan veya 

bulunduran kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis ve 

ikibin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır.  

(12) Üçüncü kategori kapsamına giren silah veya 

malzemeleri kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın satan, satın alan, taşıyan veya 

bulunduran kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis ve 

iki bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(12) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan silah 

ve malzemeleri Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın satan, 

satın alan, kabul eden, taşıyan veya bulunduran altı aydan kişi bir 

yıla kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(13) Bu Kanun hükümlerine göre 

bulundurulmasına veya taşınmasına izin verilen 

silahlar üzerinde izin şartlarını etkileyecek şekilde 

değişiklik yapılması halinde, fiil bu Kanun 

hükümlerine göre daha ağır cezayı gerektiren 

başka bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri 

hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve yüz 

günden bin güne kadar adlî para cezasına 

hükmolunur. 

(13) Bu Kanun hükümlerine göre 

bulundurulmasına veya taşınmasına izin verilen 

silahlar üzerinde izin şartlarını etkileyecek şekilde 

değişiklik yapılması halinde, fiil bu Kanun 

hükümlerine göre daha ağır cezayı gerektiren 

başka bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri 

hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve yüz 

günden bin güne kadar adlî para cezasına 

hükmolunur. 

(13) Bu Kanun hükümlerine göre 

bulundurulmasına veya taşınmasına izin verilen 

silahlar üzerinde izin şartlarını etkileyecek şekilde 

değişiklik yapılması hâlinde, fiil bu Kanun 

hükümlerine göre daha ağır cezayı gerektiren 

başka bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri 

hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve yüz 

günden bin güne kadar adli para cezasına 

hükmolunur.  

 

(13) Bu Kanunun hükümlerine göre bulundurulmasına veya 

taşınmasına izin verilen silahlar üzerinde izin şartlarını etkileyecek 

şekilde değişiklik yapılması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren 

başka bir suç oluşturmadığı taktirde, failleri hakkında üç aydan bir 

yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezasına 

hükmolunur. 

(14) Birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan 

suçların, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, 

verilecek cezalar bir kat artırılır. 

(14) Birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan 

suçların, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, 

verilecek cezalar bir kat artırılır. 

(14) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 

tanımlanan suçların, suç işlemek amacıyla 

kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar bir kat 

artırılır. 

 

(14) Bu madde kapsamında tanımlana suçlara konu silahların ve 

mühimmatının miktar bakımından vahim olması halinde, verilecek 

cezalar yarı oranında arttırılır. 

(15) 11 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamına 

giren yerler ile, açık alanda olsa bile, düğün ve 

diğer eğlence toplulukları ortamında silahla ateş 

eden kişi, 5237 sayılı Kanunun 170 inci 

maddesinin birinci fıkrasında aranan somut 

tehlike şartı gerçekleşmese bile, bu fıkra 

hükümlerine göre cezalandırılır. 

(15) Düğün, nişan, kına törenleri ile herhangi bir 

kutlama merasimi esnasında veya alkollü içki 

tüketiminin yapıldığı eğlence yerlerinde ateşli 

silahla bir suç işlenmesi halinde verilecek ceza 

yarısı kadar arttırılır. 

(15) Bu Kanunun 11 inci maddesinin beşinci 

fıkrası kapsamına giren yerler ile, açık alanda olsa 

bile, düğün ve diğer eğlence toplulukları 

ortamında silahla ateş eden kişi, 12/10/2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170 inci 

maddesinin birinci fıkrasında aranan somut 

tehlike şartı gerçekleşmese bile, bu fıkra 

hükümlerine göre cezalandırılır. Ateş etme 

suçunun sonucunda ayrıca bir suç işlenmişse 

verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

BU MADDE 

KALDIRIL

MAMALIYD

I!                                           

ÇOK 

ÖNEMLİ 

  

      
 

(15) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan suçların, 

suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar bir kat artırılır. 

      
 

(16) Molotof kokteyllerini taşıyan, bulunduran veya kullanan kişi, 

üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun, 

suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. 

(16) Suçun konusunun birden fazla Kategori 

kapsamına giren silah veya malzemelerden olması 

halinde, daha ağır cezayı gerektirene istinaden 

cezaya hükmolunur. 

(16) Suçun konusunun birden fazla Kategori 

kapsamına giren silah veya malzemelerden olması 

halinde, daha ağır cezayı gerektirene istinaden 

cezaya hükmolunur. 

(16) Suçun konusunun birden fazla kategori 

kapsamına giren silah veya malzemelerden olması 

hâlinde, daha ağır cezayı gerektirene istinaden 

cezaya hükmolunur. 

Kaldırılmış!   
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(17) 16 ve 17'nci maddelerde tanımlanan suçların 

konusunu oluşturan silah ve malzemenin aynı 

olması halinde, her iki madde kapsamına giren 

suçları işleyen kişi hakkında sadece 16 ncı 

maddeye göre cezaya hükmolunur ve verilen ceza 

yarı oranında artırılır. 

  

(17) 16 ve 17 nci maddelerde tanımlanan suçların 

konusunu oluşturan silah ve malzemenin aynı 

olması hâlinde, her iki madde kapsamına giren 

suçları işleyen kişi hakkında sadece 16 ncı 

maddeye göre cezaya hükmolunur ve verilen ceza 

yarı oranında artırılır.  

Kaldırılmış!   

(18) Bulundurulması suç oluşturmayan yanıcı ve 

parlayıcı bir maddeyi kullanarak, 5237 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesindeki tanıma uygun silah 

üreten veya bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı 

gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 

altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

  

(18) Üretilmesi veya bulundurulması suç 

oluşturmayan piroteknik maddeleri, yaralayıcı 

aletleri, yanıcı veya parlayıcı maddeyi, hâl ve 

şartlara göre sırf saldırıda kullanmak veya bir suç 

işlemek amacıyla bulunduran kişi, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 

cezalandırılır. Bu suçun, suç işlemek amacıyla 

kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi hâlinde verilecek cezalar bir kat artırılır. 

yeni eklenmiş 

(18) Piroteknik maddeleri, yaralayıcı aletleri, yanıcı veya parlayıcı 

maddeler kullanılarak oluşturulmuş saldırı ve savunma araçlarını 

bir suç işlemek amacıyla bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun, suç işlemek amacıyla 

kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde 

verilecek ceza bir kat arttırılır. 

(19) Üretilmesi veya bulundurulması suç 

oluşturmayan yaralayıcı aletleri, yanıcı veya 

parlayıcı maddeyi, hal ve şartlara göre sırf 

saldırıda kullanmak amacıyla bulunduran kişi, üç 

aya kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

  

(19) Piroteknik maddelerin saldırı veya savunma 

amacıyla, can veya mal güvenliği bakımından 

tehlike doğuracak biçimde ya da kişilerde korku, 

kaygı veya panik yaratabilecek tarzda kullanan 

kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Bu suçun toplantı veya gösteri 

yürüyüşlerinde veya güvenlik kuvvetlerine karşı 

işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. Bu fıkra hükümlerine göre verilen hapis 

cezaları adli para cezasına çevrilemez. 

yeni eklenmiş 

(19) Piroteknik maddelerin saldırı veya savunma amacıyla, can 

veya mal güvenliği bakımından tehlike doğuracak biçimde ya da 

kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda kullanan kişi 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun 

toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde veya güvenlik kuvvetlerine 

karşı işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

      
 

  

Kabahatler Kabahatler Kabahatler 
 

Kabahatler 

MADDE 18- (1)3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahları kanuna uygun olarak 

verilen yetkiye dayanmaksızın satan kişi beşbin 

Türk Lirası; (ç) bendinin (1) ve (12) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahları taşıyan veya yetkisiz 

olarak ticari amaçla satan kişi beşyüz Türk Lirası; 

aynı bendin (3) ila (11) numaralı alt bentlerinde 

yer alanları taşıyan kişi elli Türk Lirası; idarî para 

cezası ile cezalandırılır. Kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mülki amir 

tarafından karar verilir. 

MADDE 18- (1)3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (ç) bendinin (1) numaralı 

alt bentlerinde yer alan silahları taşıyan veya 

yetkisiz olarak ticari amaçla satan kişi beşyüz 

Türk Lirası; aynı bendin (3) ila (11) numaralı alt 

bentlerinde yer alanları taşıyan kişi elli Türk 

Lirası; idarî para cezası ile cezalandırılır. 

Kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine mülki amir tarafından karar verilir. 

MADDE 18- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının;  
MADDE 18- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 

    

a) (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde 

yer alan silahları kanuna uygun olarak verilen 

yetkiye dayanmaksızın satan kişi beş bin Türk 

lirası; 

cezalar 

arttıtılmış 

a) (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları 

kanuna uygun olarak verilen yetkiye dayanmaksızın satan kişi beş 

bin Türk lirası; 

    

b) (ç) bendinin (1) ve (12) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahları taşıyan kişi beş yüz 

Türk lirası, yetkisiz olarak ticari amaçla satan kişi 

üç bin Türk lirası;  

cezalar 

arttıtılmış 

b) (ç) bendinin (1) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alan 

silahları taşıyan kişi beş yüz Türk lirası, yetkisiz olarak ticari 

amaçla satan kişi üç bin Türk lirası;  

    
c) (ç) bendinin (3) ila (11) numaralı alt 

bentlerinde yer alanları taşıyan kişi yüz Türk 

cezalar 

arttıtılmış 

c) (ç) bendinin (3) ila (11) numaralı alt bentlerinde yer alanları 

taşıyan kişi yüz Türk lirası; 
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lirası; 

    

idari para cezası ile cezalandırılır. Kabahate konu 

eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilir.  
 

idari para cezası ile cezalandırılır. Kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.  

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahları kanuna uygun olarak verilen yetkiye 

dayanmaksızın taşıyan veya bulunduran kişiye 

beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca 

ruhsat işlemleri tamamlanıncaya kadar silah 

muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan 

itibaren bir ay içinde ruhsat işlemlerinin 

tamamlanmaması hâlinde, silahın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine mülki amir tarafından karar 

verilir. 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahların ruhsatsız olması halinde zilyedinde 

bulunan kişiye beşyüz Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Ayrıca ruhsat işlemleri 

tamamlanıncaya kadar silah muhafaza altına 

alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay 

içinde ruhsat işlemlerinin tamamlanmaması 

hâlinde, silahın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine mülki amir tarafından karar verilir. 

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahları Kanuna uygun 

olarak verilen yetkiye dayanmaksızın taşıyan veya 

bulunduran kişiye beş yüz Türk lirası idari para 

cezası verilir. Ayrıca kişinin engel bir hâlinin 

bulunmaması kaydıyla, ruhsat işlemleri 

tamamlanıncaya kadar silah muhafaza altına 

alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren altmış 

gün içinde ruhsat işlemlerinin tamamlanmaması 

veya ruhsat düzenlenmesinin mümkün olmaması 

hâlinde, silahın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir.  

süre uzatılmış 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 

silahları Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın taşıyan veya 

bulunduran kişiye beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. 

Ayrıca kişinin engel bir hâlinin bulunmaması kaydıyla, ruhsat 

işlemleri tamamlanıncaya kadar silah muhafaza altına alınır. 

Muhafaza altına alındıktan itibaren altmış gün içinde ruhsat 

işlemlerinin tamamlanmaması veya ruhsat düzenlenmesinin 

mümkün olmaması hâlinde, silahın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir.  

(3) Bu Kanun hükümlerine göre taşınmasına izin 

verilen ruhsatlı silahı, park, meydan, cadde ve 

sokak gibi herkesin girebilme imkânının olduğu 

yerlerde başkaları tarafından kolayca 

görülebilecek şekilde taşıyan kişiye ikiyüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 

(3) Bu Kanun hükümlerine göre taşınmasına izin 

verilen ruhsatlı silahı, park, meydan, cadde ve 

sokak gibi herkesin girebilme imkânının olduğu 

yerlerde başkaları tarafından kolayca 

görülebilecek şekilde taşıyan kişiye ikiyüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 

(3) Bu Kanun hükümlerine göre taşınmasına izin 

verilen ruhsatlı silahı, park, meydan, cadde ve 

sokak gibi herkesin girebilme imkânının olduğu 

yerlerde başkaları tarafından kolayca 

görülebilecek şekilde taşıyan kişiye iki yüz elli 

Türk lirası idari para cezası verilir. 

 

(3) Bu Kanun hükümlerine göre taşınmasına izin verilen ruhsatlı 

silahı, park, meydan, cadde ve sokak gibi herkesin girebilme 

imkânının olduğu yerlerde başkaları tarafından kolayca 

görülebilecek şekilde taşıyan kişiye iki yüz elli Türk lirası idari 

para cezası verilir. 

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahları, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 

bir başkasına veren kişiye ikiyüzelli Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. 

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahları, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 

bir başkasına veren kişiye ikiyüzelli Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. 

(4) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahları, bu Kanun 

hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren 

kişiye iki yüz elli Türk lirası idari para cezası 

verilir ve silahın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 

ekleme 

kaldırılmış 

(4) Ruhsatlı silahını, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir 

başkasına veren kişiye  beş yüz  Türk lirası idari para cezası verilir  

      
gerekli dikkat 

ve özen ??? 

(5) Ruhsatlı silahının, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek bir 

başkasının eline geçmesine neden olan kişiye beş yüz Türk lirası 

idari para cezası verilir. 

(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri ile (ç) 

bendinin (1), (2), (12) ve (13) numaralı alt 

bentlerinde yer alanları, gerekli şartları taşımayan 

kişilere satanlara bin Türk Lirası idarî para cezası 

verilir ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine mülki amir tarafından karar 

verilir.    

(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri ile (ç) 

bendinin (1) ve (2),numaralı alt bentlerinde yer 

alanları, gerekli şartları taşımayan kişilere 

satanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(5) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentleri ile (ç) bendinin (1), (12) ve (13) numaralı 

alt bentlerinde yer alanları gerekli şartları 

taşımayan kişilere satanlara üç bin Türk lirası 

idari para cezası verilir ve kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

cezalar 

arttıtılmış 

(6) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile (d) bendinin  

(1), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alanları, gerekli 

şartları taşımayan kişilere satanlara üç bin Türk lirası idari para 

cezası verilir ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 
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 (6) 11 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen 

usule aykırı olarak ikiden fazla silah taşıyan veya 

Birinci Kategori kapsamına giren silahlarla ilgili 

olarak taşıma iznini içermeyen ruhsatlı silahı, 

nakil belgesi almaksızın, nakleden kişiye beşyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(6) Birinci Kategori kapsamına giren silahlarla 

ilgili olarak taşıma iznini içermeyen ruhsatlı 

silahı, nakil belgesi almaksızın, başka bir adreste 

bulundurulması halinde beşyüz Türk Lirası idarî 

para cezası verilir. 

(6) Bulundurma ruhsatlı silahı, nakil belgesi 

almaksızın nakleden kişiye bin Türk lirası idari 

para cezası verilir. 

Güzel, daha 

ağır olabilir 

mesela 

5.000TL gibi 

(7) Bulundurma ruhsatlı silahı, nakil belgesi almaksızın nakleden 

kişiye bin Türk lirası idari para cezası verilir. 

(7) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak atış 

poligonu veya silah tamirhanesi açan veya işleten 

kişiye, fiili suç oluşturmadığı takdirde, beşbin 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu yerler, 

kolluk tarafından ayrıca bir karara gerek 

olmaksızın bu amaca yönelik faaliyetten 

menedilir. 

(7) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak atış 

poligonu veya silah tamirhanesi açan veya işleten 

kişiye, fiili suç oluşturmadığı takdirde, beşbin 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu yerler, 

kolluk tarafından ayrıca bir karara gerek 

olmaksızın bu amaca yönelik faaliyetten 

menedilir. 

(7) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak atış 

poligonu veya silah tamirhanesi açan veya işleten 

kişiye, fiili suç oluşturmadığı takdirde, beş bin 

Türk lirası idari para cezası verilir. Bu yerler, 

kolluk tarafından ayrıca bir karara gerek 

olmaksızın bu amaca yönelik faaliyetten 

menedilir.  

 

(8) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak atış alanı veya silah 

tamirhanesi açan veya işleten kişiye, fiili suç oluşturmadığı 

takdirde, beş bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bu yerler, 

kolluk tarafından ayrıca bir karara gerek olmaksızın bu amaca 

yönelik faaliyetten menedilir.  

(8) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

açılmasına rağmen, silah satış yerini, atış 

poligonunu veya silah tamirhanesini yönetmelikte 

belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak işleten 

kişiye, ikiyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına 

kadar idarî para cezası verilir. 

(8) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

açılmasına rağmen, silah satış yerini, atış 

poligonunu veya silah tamirhanesini yönetmelikte 

belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak işleten 

kişiye, ikiyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına 

kadar idarî para cezası verilir. 

(8) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

açılmasına rağmen, satış yerini, atış alanını veya 

silah tamirhanesini yönetmelikte belirtilen esas ve 

usullere aykırı olarak işleten kişiye, bin Türk 

lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para 

cezası verilir. Hâl ve şartlara göre verilen iznin 

geçici veya sürekli olarak geri alınmasına ayrıca 

karar verilebilir.  

Kaldırılmış!!!   

(9) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde 

yer alan silahlarla ilgili olarak, 7 nci veya 11 inci 

maddelerde yer alan şartları kaybettiği halde, 

durumu bu tarihten itibaren altı ay içinde ruhsat 

işlemlerini yürütmekle yetkili kolluk birimine 

bildirmeyen kişiye bin Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Bu silahların 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alanlardan olması 

halinde yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(9) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde 

yer alan silahlarla ilgili olarak, 7 nci veya 11 inci 

maddelerde yer alan şartları kaybettiği halde, 

durumu bu tarihten itibaren altı ay içinde ruhsat 

işlemlerini yürütmekle yetkili kolluk birimine 

bildirmeyen kişiye bin Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Bu silahların 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alanlardan olması 

halinde yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(9) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlarla ilgili olarak, 7 nci 

veya 11 inci maddelerde yer alan şartları 

kaybettiği hâlde, durumu bu tarihten itibaren altı 

ay içinde ruhsat işlemlerini yürütmekle yetkili 

kolluk birimine bildirmeyen kişilerin taşıma 

ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ancak gerekli 

şartları haiz olanlara, üç bin Türk lirası idari para 

cezası ödemeleri kaydıyla, tekrar taşıma ruhsatı 

verilebilir. Ancak; bu Kanunun 11 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) 

bentlerinde sayılanlara bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

Güzel ama (ç) 

maddesi 

korucuları 

kapsıyor 

mu???? 

(10) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve 

(3) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlarla ilgili olarak, 7 nci 

veya 11 inci maddelerde yer alan şartları kaybettiği hâlde, durumu 

bu tarihten itibaren altı ay içinde ruhsat işlemlerini yürütmekle 

yetkili kolluk birimine bildirmeyen kişilerin taşıma ruhsatları 

bulundurmaya çevrilir. Ancak gerekli şartları haiz olanlara, üç bin 

Türk lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla, tekrar taşıma 

ruhsatı verilebilir. Ancak; bu Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılanlara bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

(10) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak reklam 

yapan kişiye yirmibeşbin Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. 

(10) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak reklam 

yapan kişiye yirmibeşbin Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. 

(10) Bu Kanunda belirtilen reklam yasağına aykırı 

hareket edenlere yirmi beş bin Türk lirası idari 

para cezası verilir. 
 

(10) Bu Kanunda belirtilen reklam yasağına aykırı hareket edenlere 

yirmi beş bin Türk lirası idari para cezası verilir. 

(11) Silah edindikten sonra otuz gün içinde ruhsat 

için ilgili kolluk birimine müracaat etmeyen 

kişiye geciktiği her ay için beşyüz Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. Gecikmenin altı ayı 

geçmesi halinde kişi ruhsatız silah bulundurma 

suçundan dolayı cezalandırılır 

(11) Silah edindikten sonra otuz gün içinde ruhsat 

için ilgili kolluk birimine müracaat etmeyen 

kişiye geciktiği her ay için beşyüz Türk  Lirası 

idarî para cezası verilir. Gecikmenin altı ayı 

geçmesi halinde kişi ruhsatız silah bulundurma 

suçundan dolayı cezalandırılır. 

(11) Silah edindikten sonra altmış gün içinde 

ruhsat için ilgili kolluk birimine müracaat 

etmeyen kişiye geciktiği her ay için beş yüz Türk 

lirası idari para cezası verilir. Gecikmenin altı ayı 

geçmesi hâlinde kişi ruhsatız silah bulundurma 

suçundan dolayı cezalandırılır. 

Kaldırılmış!!!   
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(12) Satışı yapılan silah, mühimmat ve 

malzemenin özellik ve miktarına, satışın kime 

yapıldığına ilişkin bilgileri, merkezi bilgisayar 

sistemine kaydetmeyen satıcılara bin Türk 

Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para 

cezası verilir. 

(12) Satışı yapılan silah, mühimmat ve 

malzemenin özellik ve miktarına, satışın kime 

yapıldığına ilişkin bilgileri, merkezi bilgisayar 

sistemine kaydetmeyen satıcılara ikibin Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 

(12) Satışı yapılan silah, mühimmat ve 

malzemenin özellik ve miktarına, satışın kime 

yapıldığına ilişkin bilgileri bildirmeyen veya 

merkezi bilgisayar sistemine kaydetmeyen 

satıcılara iki bin Türk lirasından beş bin Türk 

lirasına kadar, kayıtları belirtilen süre kadar 

muhafaza etmeyenlere beş bin Türk lirasından 

yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası 

verilir. 

Güzel 

(11) Satışı yapılan silah, mühimmat ve malzemenin özellik ve 

miktarına, satışın kime yapıldığına ilişkin bilgileri bildirmeyen 

veya merkezi bilgisayar sistemine kaydetmeyen satıcılara iki bin 

Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, kayıtları belirtilen süre 

kadar muhafaza etmeyenlere beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk 

lirasına kadar idari para cezası verilir. 

(13) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri, (ç) 

bendinin (1), (12) ve (13) numaralı alt bentlerinde 

ve Üçüncü Kategori kapsamına girenleri 

yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı 

olarak imal edenler mülki amirlikçe beşbin Türk 

Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar, bunları 

satanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası 

verilir ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine mülki amirlikçe karar 

verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idarî para 

cezasının iki katına karar verilir. 

 (13) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri, (ç) 

bendinin (1), (12) ve (13) numaralı alt bentlerinde 

ve Üçüncü Kategori kapsamına girenleri 

yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı 

olarak imal edenler mülki amirlikçe beşbin Türk 

Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar, bunları 

satanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası 

verilir ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine mülki amirlikçe karar 

verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idarî para 

cezasının iki katına karar verilir. 

(13) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentleri, (ç) bendinin (1), (12) ve (13) numaralı alt 

bentlerinde ve üçüncü kategori kapsamına 

girenleri yönetmelikte belirlenen esas ve usullere 

aykırı olarak imal edenlere beş bin Türk lirasından 

yirmi bin Türk lirasına kadar, bunları satanlara bin 

Türk lirası idari para cezası verilir ve kabahate 

konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde idari para 

cezasının iki katına karar verilir. 

 

(12) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bendinin (1), (11) 

ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alanları,  4 üncü maddenin 

sekizinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikte belirlenen esas ve 

usullere aykırı olarak imal edenlere beş bin Türk lirası idari para 

cezası verilir ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde idari para 

cezasının iki katına karar verilir. 

(14) Kapasitesi onbeş fişekten fazla olan veya 

basit yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah 

şarjörlerini izinsiz olarak ticari amaç olmaksızın 

üretenler veya bulunduranlar üçyüz Türk Lirası 

idarî para cezası ile cezalandırılır ve kabahate 

konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

mülki amirlikçe karar verilir. 

(14) Kapasitesi onbeş fişekten fazla olan veya 

basit yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah 

şarjörlerini izinsiz olarak ticari amaç olmaksızın 

üretenler veya bulunduranlar üçyüz Türk Lirası 

idarî para cezası ile cezalandırılır ve kabahate 

konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

mülki amirlikçe karar verilir. 

  
 

  

(15) Silah ruhsatına ilişkin olarak, 12 nci maddede 

belirtilen harcın yatırılmaması veya taşıma 

ruhsatının belirtilen süreler içinde yenilenmemesi 

halinde gecikilen her altı ay için; 3 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar için elli 

Türk Lirası; (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlar için ise ikiyüzelli 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(15) Silah ruhsatına ilişkin olarak, 12 nci maddede 

belirtilen harcın yatırılmaması veya taşıma 

ruhsatının belirtilen süreler içinde yenilenmemesi 

halinde gecikilen her altı ay için; 3 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar için elli 

Türk Lirası; (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlar için ise ikiyüzelli 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(14) Silah ruhsatının belirtilen süreler içinde 

yenilenmemesi hâlinde gecikilen her altı ay için; 

bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahlar için yüz Türk lirası; (1), (2), (3) ve 

(4) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar için 

ise üç yüz Türk lirası idari para cezası verilir. 

cezalar 

arttıtılmış 

(13) Silah ruhsatının belirtilen süreler içinde yenilenmemesi 

hâlinde gecikilen her altı ay için; 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendinde yer aşan silahlar için iki yüz elli Türk lirası; 

(a)  bendinde yer alan silahlar için ise iki bin Türk lirası idari para 

cezası verilir. 

(16) 14 üncü maddede belirtilen usule aykırı 

olarak; 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentleri ile 

Dördüncü Kategoride yer alanları nakledenler 

ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası ile 

cezalandırılır. 

(16) 14 üncü maddede belirtilen usule aykırı 

olarak; 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde 

yer alanları nakledenler ikiyüzelli Türk Lirası 

idarî para cezası ile cezalandırılır ve kabahate 

konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

mülki amir tarafından karar verilir.    

(15) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen 

usule aykırı olarak; bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) 

ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alanları 

nakledenler iki yüz elli Türk lirası idari para 

cezası ile cezalandırılır. 

 

(14) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen usule aykırı 

olarak; bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alanları 

nakledenler iki yüz elli Türk lirası idari para cezası ile 

cezalandırılır. 

(17) Bildirimde bulunulmamış kurusıkı silahları 

zilyedinde bulunduran kişiye altıyüz Türk Lirası 

idarî para cezası verilir ve kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mülki amir 

tarafından karar verilir. 

  

(16) Bildirimde bulunulmamış kurusıkı silahları 

zilyedinde bulunduran kişiye altı yüz Türk lirası 

idari para cezası verilir ve kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

 

(15) Bildirimde bulunulmamış kurusıkı silahları zilyedinde 

bulunduran kişiye altı yüz Türk lirası idari para cezası verilir ve 

kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilir. 
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(18) Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış 

olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle 

davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli 

derecede azalmış olarak silah taşıyan veya 

nakleden kişi altıyüz Türk Lirası idarî para cezası 

ile cezalandırılır ve silahı geçici olarak muhafaza 

altına alınır. 

  

(17) Narkotik veya psikotrop madde kullanmış ya 

da yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde 

alkollü olarak silah taşıyanlar altı yüz Türk lirası 

idari para cezası ile cezalandırılırlar. Bu fıkrada 

belirtilen suçu ikiden fazla işleyen kişiye bir daha 

silah taşıma ve bulundurma izni verilmez. 

Taşıdıkları silah müsadere edilir. 

bu madde 

daha 

detaylandırılm

ış 

(16) Narkotik veya psikotrop madde kullanmış ya da yönetmelik ile 

belirlenen miktarların üzerinde alkollü olarak silah taşıyanlar altı 

yüz Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar. Bu fıkrada 

belirtilen suçu ikiden fazla işleyen kişiye bir daha silah taşıma ve 

bulundurma izni verilmez. Taşıdıkları silah müsadere edilir. 

    
  

(17) Yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde alkollü olarak 

silah taşıyanlar altı yüz Türk lirası idari para cezası ile 

cezalandırılırlar. Bu fıkrada belirtilen suçu ikiden fazla işleyen 

kişiye bir daha silah taşıma ve bulundurma izni verilmez. 

Taşıdıkları silah müsadere edilir. 

    

(18) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahların mühimmatını; 
 

(18) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde ve (d) 

bendinin (11) numaralı alt bendinde yer alan silahların 

mühimmatını; 

    

a) İzinsiz olarak ticari amaçla üretenler veya 

yurda sokanlar bin Türk lirasından on bin Türk 

lirasına kadar, 
 

a) İzinsiz olarak ticari amaçla üretenler veya yurda sokanlar bin 

Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar, 

    

b) Üretim izni bulunmasına rağmen yönetmelikte 

belirtilen hususlara riayet etmeyenler beş yüz 

Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar, 
 

b) İmal izni bulunmasına rağmen yönetmelikte belirtilen hususlara 

riayet etmeyenler beş yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına 

kadar, 

    
c) Yetkisiz olarak satanlara beş yüz Türk 

lirasından on bin Türk lirasına kadar,  

c) Yetkisiz olarak satanlara beş yüz Türk lirasından on bin Türk 

lirasına kadar, 

    
ç) Gerekli şartları taşımayan kişilere satanlara beş 

yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,   

ç) Gerekli şartları taşımayan kişilere satanlara beş yüz Türk 

lirasından on bin Türk lirasına kadar,  

    

d) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen 

usule aykırı olarak nakledenler beş yüz Türk 

lirasından on bin Türk lirasına kadar, 
 

d) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen usule aykırı olarak 

nakledenler beş yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar, 

    
e) Yetkisi olmadan taşıyan veya bulunduranlar 

yüz Türk lirasından iki bin Türk lirasına kadar,  

e) Yetkisi olmadan taşıyan veya bulunduranlar yüz Türk lirasından 

iki bin Türk lirasına kadar, 

    

idari para cezası ile cezalandırılır ve kabahate 

konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir.  
 

idari para cezası ile cezalandırılır ve kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.  

(19) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer 

alan silahların veya kurusıkı silahların fişekleri ile 

piroteknik maddeleri 9/5/1955 tarihli ve 6551 

sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve 

Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 

Çıkarılması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı 

olarak üreten, ithal eden, taşıyan, bulunduran,   

depolayan, satan, kullanan, yok eden kişi beşyüz 

liradan onbin liraya kadar idari para cezası ile 

cezalandırılır ve kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

  

(19) Piroteknik maddeleri 9/5/1955 tarihli ve 6551 

sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve 

Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 

Çıkarılması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı 

olarak üreten, ithal eden, taşıyan, bulunduran, 

depolayan, satan, kullanan, yok eden kişi beş yüz 

Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar idari 

para cezası ile cezalandırılır ve kabahate konu 

eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilir. 

farklı  ifade 

var 

(19) Piroteknik maddeleri 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve 

Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin 

İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olarak 

üreten, ithal eden, taşıyan, bulunduran, depolayan, satan, kullanan, 

yok eden kişi beş yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar 

idari para cezası ile cezalandırılır ve kabahate konu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
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(20) Yönetmelikte belirlenenden fazla fişek 

kapasitesi olan silah şarjörlerini bulunduranlar ve 

taşıyanlar üç bin Türk lirası idari para cezası ile 

cezalandırılır. 

ekleme var 

(20) Yönetmelikte belirlenenden fazla fişek kapasitesi olan silah 

şarjörlerini bulunduranlar ve taşıyanlar üç bin Türk lirası idari para 

cezası ile cezalandırılır. 

    

(21) Geçerli ruhsatı olmasına rağmen, beraberinde 

bu ruhsatı olmaksızın silahını taşıyan veya 

nakledenler üç yüz Türk lirası idari para cezası ile 

cezalandırılır. 

ekleme var 

(21) Geçerli ruhsatı olmasına rağmen, beraberinde bu ruhsatı 

olmaksızın silahını taşıyan veya nakledenler üç yüz Türk lirası idari 

para cezası ile cezalandırılır. 

(20) Aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu 

Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar 

vermeye kolluk amiri yetkilidir. İdari para cezaları 

tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

(17) Aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu 

Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar 

vermeye kolluk amiri yetkilidir.  

(22) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde, bu 

Kanun hükümlerine göre idari para cezasına karar 

vermeye ilgili kolluk amiri, mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ise idari para cezasını veren kolluk 

amirinin bağlı bulunduğu mülki amir yetkilidir. 

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenir. Bu Kanundaki idari para cezaları 

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu hükümlerine ve genel hükümlere göre 

tahsil edilir. 

ekleme var 

(22) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde, bu Kanun hükümlerine 

göre idari para cezasına karar vermeye ilgili kolluk amiri, 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine ise idari para cezasını veren 

kolluk amirinin bağlı bulunduğu mülki amir yetkilidir. İdari para 

cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu 

Kanundaki idari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu hükümlerine ve genel hükümlere göre tahsil 

edilir. 

      
 

  

SEKİZİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler Çeşitli ve Son Hükümler Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 

      
 

  

Müsadere edilen veya mülkiyeti kamuya 

geçirilen silah ve malzemeler  

Müsadere edilen veya mülkiyeti kamuya 

geçirilen silah ve malzemeler  

Müsadere edilen veya mülkiyeti kamuya 

geçirilen silah ve malzemeler  
Müsadere edilen veya mülkiyeti kamuya geçirilen silah ve 

malzemeler 

MADDE 19- (1) Bu Kanun kapsamında olup da 

kolluk birimlerince herhangi bir şekilde ele 

geçirilen, müsaderesine hükmedilen veya 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen 

silah ve malzemeler, müsadere hükmünün veya 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararının 

kesinleşmesi halinde, Milli Savunma Bakanlığına 

verilir. 

MADDE 19- (1) Bu Kanun kapsamında olup da 

kolluk birimlerince herhangi bir şekilde ele 

geçirilen, müsaderesine hükmedilen veya 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen 

silah ve malzemeler, müsadere hükmünün veya 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararının 

kesinleşmesi halinde, Milli Savunma Bakanlığına 

verilir. 

MADDE 19- (1) Bu Kanun kapsamında olan silah 

ve malzemelerden Polis ve Jandarma 

görevlilerince yapılan işlem sonucu müsaderesine 

hükmedilenler ile mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilenler İçişleri Bakanlığına, 

diğer müsadere edilenler ise Millî Savunma 

Bakanlığına teslim edilir. 

İçişleri 

Bakanlığı 

eklenmiş 

MADDE 19- (1) Bu Kanun kapsamında olan silah ve 

malzemelerden Polis ve Jandarma görevlilerince yapılan işlem 

sonucu müsaderesine hükmedilenler ile mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilenler İçişleri Bakanlığına, diğer müsadere 

edilenler ise Millî Savunma Bakanlığına teslim edilir. 

(2) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün 

ihtiyaçları bu silah ve malzemelerden öncelikle 

karşılanır. 

(2) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün 

ihtiyaçları bu silah ve malzemelerden öncelikle 

karşılanır. 

(2) Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün 

ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığına ve Emniyet 

Genel Müdürlüğüne teslim edilen bu silah ve 

malzemelerden karşılanır. 

ekleme var 

(2) Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 

Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve 

Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları Millî Savunma 

Bakanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen bu silah 

ve malzemelerden karşılanır. 

(3) Birinci fıkra gereğince Milli Savunma 

Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, Türk 

Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen 

kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan 

miktardan bir kısmını, özel kanunlarına göre silah 

taşıma yetkisini haiz olan kamu görevlilerine bir 

adet olmak üzere bedel takdiri suretiyle Makina 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya 

Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

(3) Birinci fıkra gereğince Milli Savunma 

Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, Türk 

Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen 

kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan 

miktardan bir kısmını, özel kanunlarına göre silah 

taşıma yetkisini haiz olan kamu görevlilerine bir 

adet olmak üzere bedel takdiri suretiyle Makina 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile 

satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Millî 

Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

emrine verilen ateşli silahlardan, ikinci fıkrada 

belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan 

sonra artan miktardan bir kısmını, özel 

kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan 

kamu görevlilerine bedel takdiri suretiyle satmaya 

Millî Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü yetkilidir. 

EGM 

eklenmiş 

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurumların ihtiyaçları, 

birinci fıkra hükmü gereğince Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri 

Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, ikinci fıkrada belirtilen 

kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktar, 5201 sayılı 

kanun hükümlerine göre silah satışı için yetkilendirilmiş kamu 

kuruluşuna teslim edilir. Bu kuruluş silahların rayiç bedellerini 

belirleyerek silah edinme izni sahiplerine satar. 
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(4) Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah 

edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, 

tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan 

bedellerinin yarısı bir bedelle ve bir adet olarak 

satın almada öncelik hakkına sahiptirler. 

(4) Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah 

edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, 

tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan 

bedellerinin yarısı bir bedelle ve bir adet olarak 

satın almada öncelik hakkına sahiptirler. 

  
 

  

  
 

(4) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen 

silah ve malzemelerden, bu kurumun 

ihtiyaçlarından kalan miktarı silah edinme izin 

sahiplerine satılabilir. 

EGM ticarete 

mi 

başlayacak??? 

  

    

(5) Herhangi bir kişi adına kayıtlı olmayan, ruhsat 

işlemi yapılamayan ve kolluk birimlerince 

herhangi bir şekilde ele geçirilen silah ve 

malzemelerden, bu Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) 

alt bentleri ile (b) bendindeki ikinci kategoride yer 

alan silahlar, bunların mühimmatı veya 

parçalarından olması hâlinde müsaderesine, 

birinci kategorinin (5) veya (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahlar, bunların mühimmatı 

veya parçalarından olması hâlinde mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. 

yeni 

(5) Herhangi bir kişi adına kayıtlı olmayan, ruhsat işlemi 

yapılamayan ve kolluk birimlerince herhangi bir şekilde ele 

geçirilen silah ve malzemelerin, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının 

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinde yer alan 

silahlardan, bunların mühimmatı veya parçalarından olması hâlinde 

müsaderesine, 3 üncü maddenin (b) bendinde yer alan silahlardan, 

bunların mühimmatı veya parçalarından olması hâlinde 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

      
  

Yabancılar Yabancılar Yabancılar 
 

Yabancılar 

MADDE 20- (1) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı 

Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp 

turist olarak avcılık yapmak üzere yurda gelen 

yabancılar beraberlerinde getirdikleri 3 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) 

ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan Birinci 

Kategorideki en çok üç adet silahı ve her silah için 

en çok yüz adet fişeği girişte gümrük 

makamlarına beyan etmek ve yetkili kolluk 

biriminden geçici giriş belgesi almak şartıyla 

yurda sokabilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

hükümleri saklıdır. Geçici giriş belgesi, silah ve 

fişeklerin yurda sokulması ve bunların ülkemizde 

nakledilmesi için izin belgesi yerine geçer. 

MADDE 20- (1) 4915 sayılı Kara Avcılığı 

Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak 

avcılık yapmak üzere yurda gelen yabancılar 

beraberlerinde getirdikleri 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan Birinci 

Kategorideki en çok üç adet silahı ve her silah için 

en çok yüz adet fişeği girişte gümrük 

makamlarına beyan etmek ve yetkili kolluk 

biriminden geçici giriş belgesi almak şartıyla 

yurda sokabilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

hükümleri saklıdır. Geçici giriş belgesi, silah ve 

fişeklerin yurda sokulması ve bunların ülkemizde 

nakledilmesi için izin belgesi yerine geçer. 

MADDE 20- (1) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı 

Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp 

turist olarak avcılık yapmak üzere yurda gelen 

yabancılar beraberlerinde getirdikleri bu Kanunun 

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan 

birinci kategorideki en çok üç adet silahı ve her 

silah için en çok yüz adet fişeği girişte gümrük 

makamlarına beyan etmek ve yetkili kolluk 

biriminden geçici giriş belgesi almak şartıyla 

yurda sokabilir. Geçici giriş belgesi, silah ve 

fişeklerin yurda sokulması ve bunların ülkemizde 

nakledilmesi için izin belgesi yerine geçer. 

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

hükümleri saklıdır. 

 

MADDE 20- (1) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı 

Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak üzere 

yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri bu Kanunun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan birinci kategorideki en çok üç adet 

silahı ve her silah için en çok yüz adet fişeği girişte gümrük 

makamlarına beyan etmek ve yetkili kolluk biriminden geçici giriş 

belgesi almak şartıyla yurda sokabilir. Geçici giriş belgesi, silah ve 

fişeklerin yurda sokulması ve bunların ülkemizde nakledilmesi için 

izin belgesi yerine geçer. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu hükümleri saklıdır. 

(2) Atıcılık yarışmaları veya antrenmanlarına 

katılmak üzere yurda gelen yabancı sporcuların 

her branş için en çok üç nişan tüfek veya 

tabancası ile bunların parçalarını ve bu silahlara 

ait olmak kaydı ile her silah için en çok beşyüz 

adet fişeği yurda geçici olarak sokması ve yurt 

içinde naklinde birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(2) Atıcılık yarışmaları veya antrenmanlarına 

katılmak üzere yurda gelen yabancı sporcuların 

her branş için en çok üç nişan tüfek veya 

tabancası ile aksamını ve bu silahlara ait olmak 

kaydı ile her silah için en çok beşyüz adet fişeği 

yurda geçici olarak sokması ve yurt içinde 

naklinde birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(2) Atıcılık yarışmaları veya antrenmanlarına 

katılmak üzere yurda gelen yabancı sporculardan 

her birinin, her branş için üç nişan tüfek veya 

tabancası ile bunların parçalarını ve bu silahlara 

ait olmak kaydı ile mühimmatını yurda geçici 

olarak sokmasında ve bunların yurt içinde 

naklinde bu maddenin birinci fıkrasının hükümleri 

uygulanır. Ancak, bu mühimmatın miktarı, 

ülkenin genel güvenliği dikkate alınarak İçişleri 

 

(2) Atıcılık yarışmaları veya antrenmanlarına katılmak üzere yurda 

gelen yabancı sporculardan her birinin, her branş için üç nişan 

tüfek veya tabancası ile bunların parçalarını ve bu silahlara ait 

olmak kaydı ile mühimmatını yurda geçici olarak sokmasında ve 

bunların yurt içinde naklinde bu maddenin birinci fıkrasının 

hükümleri uygulanır.  
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Bakanlığınca belirlenir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralar hükmüne göre yurda 

sokulan silahlar ile sarf edilmeyen mühimmatın, 

yurdun terk edilmesi halinde yolcu beraberinde 

yurt dışına çıkarılması şarttır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralar hükmüne göre yurda 

sokulan silahlar ile sarf edilmeyen mühimmatın, 

yurdun terk edilmesi halinde yolcu beraberinde 

yurt dışına çıkarılması şarttır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralar hükmüne göre yurda 

silah, parça ve mühimmat getiren yabancıların, bu 

silahları, parçaları ve sarf edilmeyen mühimmatı, 

yurdu terk ederken yurt dışına çıkarmaları şarttır. 

 

(3) Birinci ve ikinci fıkralar hükmüne göre yurda silah, parça ve 

mühimmat getiren yabancıların, bu silahları, parçaları ve sarf 

edilmeyen mühimmatı, yurdu terk ederken yurt dışına çıkarmaları 

şarttır. 

(4) Uluslararası kuruluşlarda veya yabancı devlet 

temsilciliklerinde görev yapmak üzere ilgili 

uluslararası anlaşma hükümlerine göre Türkiye'ye 

gelen yabancıların silah temini, bulundurması 

veya taşıması mütekabiliyet esasına tabidir. 

(4) Uluslararası kuruluşlarda veya yabancı devlet 

temsilciliklerinde görev yapmak üzere ilgili 

uluslararası anlaşma hükümlerine göre Türkiye'ye 

gelen yabancıların silah temini, bulundurması 

veya taşıması mütekabiliyet esasına tabidir. 

(4) Uluslararası kuruluşlarda veya yabancı devlet 

temsilciliklerinde görev yapmak üzere ilgili 

uluslararası anlaşma hükümlerine göre Türkiye’ye 

gelen yabancıların silah temini, bulundurması 

veya taşıması mütekabiliyet esasına tabidir. 

 

(4) Uluslararası kuruluşlarda veya yabancı devlet temsilciliklerinde 

görev yapmak üzere ilgili uluslararası anlaşma hükümlerine göre 

Türkiye’ye gelen yabancıların silah temini, bulundurması veya 

taşıması mütekabiliyet esasına tabidir. 

(5) Dördüncü fıkra dışında kalan yabancıların,; 

(5) Dördüncü fıkra dışında kalan yabancılara silah 

ruhsatı verilebilmesi için; can güvenliklerinin 

tehdit ve tehlikelere maruz kalacağının kuvvetle 

muhtemel olması, mütekabiliyetin bulunması, 

ülkemizde iki yıldır çalışma veya ikamet izni 

sahibi olması ve 7 nci maddede aranan şartları 

taşıması gerekir. Ancak, 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki silah ve 

malzemelerin edinimi ve ruhsat düzenlenebilmesi 

için bu şartlar aranmaz.  

(5) Dördüncü fıkra dışında kalan yabancıların; 
 

(5) Dördüncü fıkra dışında kalan yabancıların; 

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan 

silahlan edinebilmesi ve ruhsat alabilmesi için; 

can güvenliklerinin tehdit ve tehlikelere maruz 

kalacağının kuvvetle muhtemel olması, 

mütekabiliyetin bulunması, ülkemizde iki yıldır 

çalışma veya ikamet izni sahibi olması ve 7 nci 

maddede aranan şartları taşımaları, 

  

a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt 

bentlerinde yer alan silahları edinebilmesi ve 

ruhsat alabilmesi için; can güvenliklerinin tehdit 

ve tehlikelere maruz kalacağının kuvvetle 

muhtemel olması, mütekabiliyetin bulunması, 

ülkemizde iki yıldır çalışma veya ikamet izni 

sahibi olması ve bu Kanunun 7 nci maddesinde 

aranan şartları taşıması, 

 

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) 

numaralı alt bentlerinde yer alan silahları edinebilmesi ve ruhsat 

alabilmesi için; can güvenliklerinin tehdit ve tehlikelere maruz 

kalacağının kuvvetle muhtemel olması, mütekabiliyetin bulunması, 

ülkemizde iki yıldır çalışma veya ikamet izni sahibi olması ve bu 

Kanunun 7 nci maddesinde aranan şartları taşıması, 

b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan 

Birinci Kategorideki silahları edinebilmeleri ve 

ruhsat alabilmeleri için mütekabiliyetin 

bulunması, ülkemizde iki yıldır çalışma veya 

ikamet izni sahibi olması ve 7 nci maddede aranan 

şartları taşımaları, 

  

b) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan birinci kategorideki silahları 

edinebilmeleri ve ruhsat alabilmeleri için 

mütekabiliyetin bulunması, ülkemizde iki yıldır 

çalışma veya ikamet izni sahibi olması ve bu 

Kanunun 7 nci maddesinde aranan şartları 

taşıması, 

 

b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yer alan birinci kategorideki silahları 

edinebilmeleri ve ruhsat alabilmeleri için mütekabiliyetin 

bulunması, ülkemizde iki yıldır çalışma veya ikamet izni sahibi 

olması ve bu Kanunun 7 nci maddesinde aranan şartları taşıması, 
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c) Vize veya vize muafiyeti süresi içinde 

ülkemizde bulunan kişilerin 3 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı 

alt bentlerinde yer alan silahları edinebilmeleri 

için onsekiz yaşını bitirmiş olmaları. gerekir, (c) 

bendine istinaden edinilen silahlar bir ay içinde 

yurtdışına çıkarılır. Bu süre içinde yurtdışına 

çıkarılmayan silahların sahipleri hakkında, bu 

silahları ruhsatsız taşıma ve bulundurmaya ilişkin 

işlem yapılır. 

  

c) Vize veya vize muafiyeti süresi içinde 

ülkemizde bulunan kişilerin bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve 

(6) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları 

edinebilmeleri için yirmi bir yaşını bitirmiş 

olması, 

18 yapmışlar 

c) Vize veya vize muafiyeti süresi içinde ülkemizde bulunan 

kişilerin bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde yer alan silahları edinebilmeleri için 18 yaşını bitirmiş 

olması, 

    gerekir. 
 

gerekir. 

    

(6) Beşinci fıkranın (c) bendine istinaden edinilen 

silahlar bir ay içinde yurtdışına çıkarılır. Bu süre 

içinde yurt dışına çıkarılmayan silahların 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu 

fıkra hükmüne göre yapılacak satışlara ilişkin özel 

hukuk kuralları saklıdır. 

yeni 

(6) Beşinci fıkranın (c) bendine istinaden edinilen silahlar bir ay 

içinde yurtdışına çıkarılır. Bu süre içinde yurt dışına çıkarılmayan 

silahların mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu fıkra 

hükmüne göre yapılacak satışlara ilişkin özel hukuk kuralları 

saklıdır. 

    

(7) Taraf olunan anlaşma veya sözleşmelere göre, 

bu Kanun kapsamındaki silahların edinimi, 

taşınması, bulundurulması, transferi, el 

değiştirmesi gibi hususlarda yerine getirilmesi 

gereken yükümlülüklere ilişkin diğer hususlar 

yönetmelikle düzenlenir. 

yeni 

(7) Taraf olunan anlaşma veya sözleşmelere göre, bu Kanun 

kapsamındaki silahların edinimi, taşınması, bulundurulması, 

transferi, el değiştirmesi gibi hususlarda yerine getirilmesi gereken 

yükümlülüklere ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

      
 

  

Zati demirbaş silahlar   Zati demirbaş ve demirbaş silahlar 
 

Zati demirbaş ve demirbaş silahlar 

MADDE 21- (1) Milli Savunma Bakanlığına 

temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı 

Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve 

uzman jandarma çavuşlara; Emniyet Genel 

Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, 

emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet 

Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde 

istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce temin 

edilen tabanca ve mermiler merkez ve taşra 

teşkilatında istihdam edilen gümrük muhafaza 

amir ve memurlarına görevlerinde kullanmak 

üzere bedeli mukabilinde zati demirbaş silah 

olarak satılır. Satılan silahların; ayrılma, ihraç ve 

benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile 

satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro 

standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde 

kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini 

ve diğer hususlar yönetmeliklerle belirlenir.  

  

MADDE 21- (1) Millî Savunma Bakanlığı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Jandarma Genel Komutanlığı, kanunlarla 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmek 

amacıyla her türlü silah, mühimmat, teçhizat, araç 

ve sair malzemeyi temin eder. 

bu madde 

farklı ifade 

edilmiş 

MADDE 21- (1) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, kanunlarla 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her türlü 

silah, mühimmat, teçhizat, araç ve sair malzemeyi temin eder. 
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(2) Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü 

vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye 

ücretinden muaftır. 

  

(2) Millî Savunma Bakanlığınca temin edilen 

tabanca ve mermilerden bir adet tabanca ve 

mermisi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 

subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara 

görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabilinde 

zati demirbaş silah olarak satılır. 

 

(2) Millî Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve 

mermilerden bir adet tabanca ve mermisi, Türk Silahlı Kuvvetleri 

bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara 

görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabilinde zati demirbaş 

silah olarak satılır. 

(3) Standart dışı silahlar İçişleri Bakanlığınca 

tespit edilecek esaslar çerçevesinde Emniyet 

Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde veya yurt 

dışında serbest piyasada satılır. Bu satışlara ait 

işlemler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4/1/2002 

tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

hükümlerine tabi değildir. 

  
(3) Görevlerinde kullanmak üzere Emniyet 

Hizmetleri Sınıfı personeline;  

(3) Görevlerinde kullanmak üzere Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

personeline; 

    

a) Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen 

tabancalardan bir adet tabanca ve mermisi ilk 

atamada bedeli mukabilinde zati demirbaş olarak 

satılır. 

 

a) Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabancalardan bir 

adet tabanca ve mermisi ilk atamada bedeli mukabilinde zati 

demirbaş olarak satılır. 

    

b) Marka ve modelleri Emniyet Genel 

Müdürlüğünce belirlenecek tabancalardan bir adet 

tabanca ve mermisi talebe bağlı olarak bedelinin 

personelin kendisi tarafından ödenmesi suretiyle 

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde zati 

demirbaş tabanca statüsünde temin edilebilir. 

 

b) Müsadere edilen veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilen silahlar hariç olmak üzere marka ve modelleri Emniyet 

Genel Müdürlüğünce belirlenecek tabancalardan bir adet tabanca 

ve mermisi talebe bağlı olarak bedelinin personelin kendisi 

tarafından ödenmesi suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü 

koordinesinde zati demirbaş tabanca statüsünde temin edilebilir. 

    

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kuvvesinde kayıtlı 

olan silahlardan görevin niteliğine göre gerekli 

görülen demirbaş silah ve mermisi geçici olarak 

verilebilir. 

 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kuvvesinde kayıtlı olan silahlardan 

görevin niteliğine göre gerekli görülen demirbaş silah ve mermisi 

geçici olarak verilebilir. 

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılan 

satışlardan elde edilen Türk Lirası ve döviz 

karşılığı tutarlar, bütçeye gelir kaydedilir. 

  

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre; bedeli 

mukabili, bedelsiz veya demirbaş olarak verilen 

silahların verilmesine, geri alınmasına, zayii, 

hasar, onarım, kadro standart dışı bırakılmasına; 

bu silahlarda kullanılacak mühimmatın temin ve 

tahsisine ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 

Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca 

çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre; bedeli mukabili, bedelsiz veya 

demirbaş olarak verilen silahların verilmesine, geri alınmasına, 

zayii, hasar, onarım, kadro standart dışı bırakılmasına; bu silahlarda 

kullanılacak mühimmatın temin ve tahsisine ve diğer hususlara 

ilişkin esas ve usuller Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca 

çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

    

(5) Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü 

vergi, resim, harç ve resmî kuruluşlara ait ardiye 

ücretinden muaftır. 
 

(5) Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve 

resmî kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır. 

    

(6) Standart dışı silahlar yönetmelikle belirlenecek 

esaslar çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından satılır. Bu satışlara ait işlemler 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 8/9/1983 tarihli 

ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine 

tabi değildir. 

 

(6) Standart dışı silahlar yönetmelikle belirlenecek esaslar 

çerçevesinde 5201 sayılı Kanun hükümlerine  göre silah satışı için 

yetkilendirilmiş kamu kuruluşuna teslime edilir. Bu kuruluş 

standart dışı rayiç bedelleri belirleyerek silah edinme izni 

sahiplerine satar. 

    

(7) İkinci ve üçüncü fıkralara göre yapılan 

satışlardan elde edilen Türk lirası ve döviz 

karşılığı tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. 
 

(7) İkinci ve üçüncü fıkralara göre yapılan satışlardan elde edilen 

Türk lirası ve döviz karşılığı tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. 
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Koleksiyonculuk     
 

  

MADDE 22- (1) Bu Kanun kapsamına giren ve 

ruhsata bağlanabilen silahlarla ilgili olarak 

koleksiyon oluşturmak isteyen kişilerin, 7 nci 

maddede aranan şartların varlığının yanı sıra, bu 

amaçla İçişleri Bakanlığından özel izin almaları 

gerekir. 

    

koleksiyoncul

uk tamamen 

kalkmış. Silah 

sayısına 

sınırlama 

kaldırılmış 

  

(2) Birinci fıkra hükmüne göre İçişleri 

Bakanlığından izin alan  
    

 
  

kişilerin, koleksiyonunu oluşturmak istedikleri her 

bir silahla ilgili 
    

 
  

olarak ruhsat temin etmeleri gerekir.     
 

  

(3) Koleksiyon amacıyla temin edilen silahların 

kaydı, devri; koleksiyon izninin süresi, 

yenilenmesi, iptali ile diğer hususlar yönetmelikle 

düzenlenir. 

    
 

  

      
 

  

Yönetmelikler ve uygulanmayacak hükümler Yönetmelikler ve uygulanmayacak hükümler Yönetmelikler ve uygulanmayacak hükümler 
 

Yönetmelikler ve uygulanmayacak hükümler 

      
 

MADDE 22- (1) İmale ilişkin esas ve usuller Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji ile İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 23- (1) Bu Kanunda yer alan silah ve 

malzemelere ilişkin belge ve işlemlere dair usul 

ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 

diğer hususlar Bakanlar Kurulunca, atış alanları 

ile ilgili usul ve esaslar spordan sorumlu Devlet 

Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 21- (1) Bu Kanunda yer alan silah ve 

malzemelere ilişkin belge ve işlemlere dair usul 

ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 

diğer hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılan 

yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 22- (1) Atış alanları ile ilgili esas ve 

usuller İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

farklı 

(2) Atış alanları ile ilgili esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ile 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

    

(2) Bu Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasında yer alan yönetmelikler ilgili 

bakanlıklarca çıkarılır. 
 

(3) 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan yönetmelikler 

ilgili bakanlıklarca çıkarılır. 

(2) Milli İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, 

bunların parçaları ile mühimmatına dair usul ve 

esaslar Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 

hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte 

belirtilir. Bu yönetmelik Resmi Gazetede 

yayımlanmaz. 

(2) Milli İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, 

bunların aksam parçaları ile fişeklerine dair usul 

ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak 

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp 

Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu 

yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmaz. 

(3) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 

demirbaş silahları, bunların parçaları ile 

mühimmatına dair esas ve usuller Millî İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanıp 

Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu 

yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

 

(4) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının demirbaş silahları, 

bunların parçaları ile mühimmatına dair esas ve usuller Millî 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanıp Başbakanca 

onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu yönetmelik Resmî Gazetede 

yayımlanmaz. 

    

(4) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer 

hususlar ile verilen hizmetlerden alınacak 

ücretlerin tahakkuk, tahsil, tasarruf ve harcama 

esas ve usulleri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

(5) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar ile verilen 

hizmetlerden alınacak ücretlerin tahakkuk, tahsil, tasarruf ve 

harcama esas ve usulleri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Bu Kanun kapsamına giren suçlarda 21/3/2007 

tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

(3) Bu Kanun kapsamına giren suçlarda 5607 

sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri 

uygulanmaz. 

(5) Bu Kanun kapsamına giren suçlarda 21/3/2007 

tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
 

(6) Bu Kanun kapsamına giren suçlarda 21/3/2007 tarihli ve 5607 

sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

      
 

  

Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlükten kaldırılan hükümler 
 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
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MADDE 24- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte;  
MADDE 22- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde;  

MADDE 23- (1) a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 

sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanun, 
 

MADDE 23- (1) a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar 

ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 

a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar 

ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 

a) Ek 8 inci ve, ek 9 uncu ve ek 10 uncu maddeler 

hariç, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunun diğer maddeleri, 

b) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve 

Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 

Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 

Bulundurulmasına Dair Kanun, 

 

b) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 

Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 

Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun, 

b) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve 

Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 

Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 

Bulundurulmasına Dair Kanun, 

b) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve 

Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 

Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 

Bulundurulmasına Dair Kanun, 

c) 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz 

Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun,  

c) 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen 

Silahlar Hakkında Kanun, 

c) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve 

Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av 

Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silahlar ve 

bunların fişekleri veya parçalan", "yivli av 

tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçalan ve" ile 

"revolver ve tabancalarla fişekleri ve bunların 

parçalarının" ibareleri, 

c) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve 

Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av 

Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silahlar ve 

bunların fişekleri veya parçalan", "yivli av 

tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçalan ve" ile 

"revolver ve tabancalarla fişekleri ve bunların 

parçalarının" ibareleri,  

yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

ç) 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz 

Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

(2) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve 

Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av 

Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silahlar ve 

bunların fişekleri veya parçaları”, “dolu veya boş 

av fişekleri ile bunların hazırlanmasında 

kullanılan tapa,”, “av saçması ve kurşunları”, 

“yivli av tüfekleri ve fişekleri ve bunların 

parçaları ve” ile “revolver ve tabancalarla fişekleri 

ve bunların parçalarının” ibareleri madde 

metninden çıkarılmıştır. 

 

(2) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle 

Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması 

Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silahlar ve bunların fişekleri 

veya parçaları”, “dolu veya boş av fişekleri ile bunların 

hazırlanmasında kullanılan tapa,”, “av saçması ve kurşunları”, 

“yivli av tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçaları ve” ile 

“revolver ve tabancalarla fişekleri ve bunların parçalarının” 

ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 (2) Diğer mevzuatta 6136 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılan hükümlerine, 2521 sayılı 

Kanuna ve 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı 

Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili 

hükümlerine yapılmış sayılır. 

 (2) Diğer mevzuatta 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunun yürürlükten 

kaldırılan hükümlerine, 2521 sayılı Kanuna 

yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine 

yapılmış sayılır. 

(3) Diğer mevzuatta; bu Kanunla mülga 6136 

sayılı Kanuna, 2521 sayılı Kanuna ve 5729 sayılı 

Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili 

hükümlerine yapılmış sayılır. 

 

(3) Diğer mevzuatta; bu Kanunla mülga 6136 sayılı Kanuna, 2521 

sayılı Kanuna ve 5729 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun 

ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

      
 

  

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2 nci maddede yer alan 

antika silah tanımına uygun olmayan ancak bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsata 

bağlanmış olan antika silahların ruhsatları 

geçerliliğini korur. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2 nci maddede yer alan 

antika silah tanımına uygun olmayan ancak bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsata 

bağlanmış olan antika silahların ruhsatları 

geçerliliğini korur. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 2 nci 

maddesinde yer alan antika silah tanımına uygun 

olmayan ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce ruhsata bağlanmış olan antika 

silahların ruhsatları geçerliliğini korur. 

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan 

antika silah tanımına uygun olmayan ancak bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce ruhsata bağlanmış olan antika silahların 

ruhsatları geçerliliğini korur. 
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(2) Bu Kanunla imali, ithali, taşınması, 

bulundurulması, satışı yasaklanan veya izne 

bağlanan silah ve malzemeleri izinsiz olarak 

elinde bulunduranlar, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, bunları 

kolluk birimlerine teslim etmekle yükümlüdür. 

Bunları süresi içinde kendiliğinden teslim edenler 

hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. 

Kolluk birimlerine teslim edilenlerin mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine mülki amir tarafından karar 

verilir. 

(2) Bu Kanunla yapılan değişiklikler sonucu 

imali, ithali, taşınması, bulundurulması, satışı 

yasaklanan veya izne bağlanan silah ve 

malzemeleri izinsiz olarak elinde bulunduranlar, 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 

yıl içinde, bunları kolluk birimlerine teslim 

etmekle yükümlüdür. Bunları süresi içinde 

kendiliğinden teslim edenler hakkında soruşturma 

ve kovuşturma yapılmaz. Kolluk birimlerine 

teslim edilenlerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine mülki amir tarafından karar verilir. 

(2) Bu Kanunla imali, ithali, taşınması, 

bulundurulması, satışı yasaklanan veya izne 

bağlanan silah ve malzemeleri izinsiz olarak 

elinde bulunduranlar, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bunları 

kolluk birimlerine teslim etmekle yükümlüdür. 

Bunları süresi içinde kendiliğinden teslim edenler 

hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. 

Kolluk birimlerine teslim edilen silah ve 

malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. 

 

(2) Bu Kanunla imali, ithali, taşınması, bulundurulması, satışı 

yasaklanan veya izne bağlanan silah ve malzemeleri izinsiz olarak 

elinde bulunduranlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde bunları kolluk birimlerine teslim etmekle 

yükümlüdür. Bunları süresi içinde kendiliğinden teslim edenler 

hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Kolluk birimlerine 

teslim edilen silah ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 

(3) Bu Kanuna göre ruhsata bağlanması mümkün 

olmayan ancak daha önce usulüne uygun olarak 

sahipleri adına ruhsatlandırılmış olan silahların 

sadece bulundurulmasına izin verilir. Bu silahlar 

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel 

Müdürlüğü dışında herhangi bir yere devir veya 

hibe edilemez. Söz konusu silahların sahiplerinin 

ölümü ya da gerekli şartları kaybetmesi halinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

mülki amir tarafından karar verilir. 

(3) Bu Kanuna göre ruhsata bağlanması mümkün 

olmayan ancak daha önce usulüne uygun olarak 

sahipleri adına ruhsatlandırılmış olan silahların 

sadece bulundurulmasına izin verilir. Bu silahlar 

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel 

Müdürlüğü dışında herhangi bir yere devir veya 

hibe edilemez. Söz konusu silahların sahiplerinin 

ölümü ya da gerekli şartları kaybetmesi halinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

mülki amir tarafından karar verilir. 

(3) Bu Kanuna göre ruhsata bağlanması mümkün 

olmayan ancak daha önce usulüne uygun olarak 

sahipleri adına ruhsatlandırılmış olan silahların 

sadece bulundurulmasına izin verilir. Bu silahlar 

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel 

Müdürlüğü dışında herhangi bir yere devir veya 

hibe edilemez. Söz konusu silahların sahiplerinin 

ölümü ya da gerekli şartları kaybetmesi hâlinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. 

 

(3) Bu Kanuna göre ruhsata bağlanması mümkün olmayan ancak 

daha önce usulüne uygun olarak sahipleri adına ruhsatlandırılmış 

olan silahların sadece bulundurulmasına izin verilir. Bu silahlar 

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü dışında 

herhangi bir yere devir veya hibe edilemez. Söz konusu silahların 

sahiplerinin ölümü ya da gerekli şartları kaybetmesi hâlinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

ruhsata bağlanmış silah sahiplerinin üç yıl içinde, 

silahlarından 7 nci maddeye göre numune kovan 

ve çekirdek alınmasını temin etmek üzere, ruhsat 

işlemini yapan kolluk birimine müracaat etmeleri 

zorunludur. Bu süre içinde belirtilen yükümlülüğü 

yerine getirmeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî 

para cezası verilir ve ruhsatları geçersiz sayılır. 

(4) Bu Kanunun yayım tarihinden önce ruhsata 

bağlanmış silah sahiplerinin üç yıl içinde, 

silahlarından 7 nci maddeye göre numune kovan 

ve çekirdek alınmasını temin etmek üzere, ruhsat 

işlemini yapan kolluk birimine müracaat etmeleri 

zorunludur. Bu süre içinde belirtilen yükümlülüğü 

yerine getirmeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî 

para cezası verilir ve ruhsatları geçersiz sayılır. 

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

ruhsata bağlanmış silahların sahiplerinin üç yıl 

içinde, silahlarından 7 nci maddeye göre numune 

kovan ve çekirdek alınmasını temin etmek üzere, 

ruhsat işlemini yapan kolluk birimine müracaat 

etmeleri zorunludur. Bu süre içinde belirtilen 

yükümlülüğü yerine getirmeyenlere beş yüz Türk 

lirası idari para cezası verilir ve ruhsatları geçersiz 

sayılır. 

 

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsata bağlanmış 

silahların sahiplerinin üç yıl içinde, silahlarından 7 nci maddeye 

göre numune kovan ve çekirdek alınmasını temin etmek üzere, 

ruhsat işlemini yapan kolluk birimine müracaat etmeleri 

zorunludur. Bu süre içinde belirtilen yükümlülüğü yerine 

getirmeyenlere beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir ve 

ruhsatları geçersiz sayılır. 

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

usulüne uygun alınmış olan izin ve ruhsatlar 

süresi sonuna kadar geçerlidir. Süresi sonunda 

sahiplerinin durumları bu Kanun hükümlerine 

göre yeniden değerlendirilir. Bu Kanunla getirilen 

hükümler nedeniyle durumu ruhsat almaya engel 

teşkil ettiği anlaşılanların silahları için 

bulundurma izni verilebilir. Daha önceden verilen 

izne istinaden olsa bile, bu Kanunla getirilen yeni 

düzenlemelere aykırı üretim yapılamaz. Bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata 

uygun olarak üretilen veya ithal işlemleri başlamış 

olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki ay içinde izni veren mercie 

bildirimde bulunulmak kaydıyla, üretildiği veya 

ithal işlemlerinin başlatıldığı tarihte yürürlükte 

bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. 

(5) Bu Kanunun yayım tarihinden önce usulüne 

uygun alınmış olan izin ve ruhsatlar süresi sonuna 

kadar geçerlidir. Süresi sonunda sahiplerinin 

durumları bu Kanun hükümlerine göre yeniden 

değerlendirilir. Daha önceden verilen izne 

istinaden olsa bile, bu Kanunla getirilen yeni 

düzenlemelere aykırı üretim yapılamaz. Bu 

Kanunun yayım tarihinden önce mevzuata uygun 

olarak üretilen veya ithal işlemleri başlamış 

olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki ay içinde izni veren mercie 

bildirimde bulunulmak kaydıyla, üretildiği veya 

ithal işlemlerinin başlatıldığı tarihte yürürlükte 

bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. 

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

usulüne uygun alınmış olan izin ve ruhsatlar 

süresi sonuna kadar geçerlidir. Süresi sonunda 

sahiplerinin durumları bu Kanun hükümlerine 

göre yeniden değerlendirilir. Bu Kanunla getirilen 

hükümler nedeniyle durumu ruhsat almaya engel 

teşkil ettiği anlaşılanların silahları için 

bulundurma izni verilebilir. 

 

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun 

alınmış olan izin ve ruhsatlar süresi sonuna kadar geçerlidir. Süresi 

sonunda sahiplerinin durumları bu Kanun hükümlerine göre 

yeniden değerlendirilir. Bu Kanunla getirilen hükümler nedeniyle 

durumu ruhsat almaya engel teşkil ettiği anlaşılanların silahları için 

bulundurma izni verilebilir. 
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(6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

ruhsat işlemlerini yapan birimin emanetine alınan 

veya ruhsatı yenilenmediği için adli makamlara 

intikal ettirilen ancak henüz müsadere edilmemiş 

silahların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde ruhsatlandınlmaması veya 

üçüncü kişilere devredilmemesi halinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

mülki amir tarafından karar verilir. 

(6) Bu Kanunun yayım tarihinden önce ruhsat 

işlemlerini yapan birimin emanetine alınan 

silahların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde ruhsatlandırılmaması veya 

üçüncü kişilere devredilmemesi halinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

mülki amir tarafından karar verilir. 

(6) Bu Kanunla getirilen yeni düzenlemelere 

aykırı üretim yapılamaz. Ancak, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun 

olarak üretilen veya ithal işlemleri başlamış 

olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki ay içinde izni veren mercie 

bildirimde bulunulmak kaydıyla, bildirim 

tarihinden itibaren üç ay içinde satılan silahların, 

silah ruhsatı almaya engel hâli olmayan satın alan 

kişilerce bulundurulmasına izin verilir. Bu süreler 

içinde satılmayan ve bulundurma olarak 

ruhsatlandırılmayan silahların mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu silahlardan 

bulundurulmasına izin verilenler, Türk Silahlı 

Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü 

dışında herhangi bir yere devir veya hibe 

edilemez. Söz konusu silahların sahiplerinin 

ölümü ya da gerekli şartları kaybetmesi hâlinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. 

 

(6) Bu Kanunla getirilen yeni düzenlemelere aykırı üretim 

yapılamaz. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

mevzuata uygun olarak üretilen veya ithal işlemleri başlamış 

olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 

ay içinde izni veren mercie bildirimde bulunulmak kaydıyla, 

bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde satılan silahların, silah 

ruhsatı almaya engel hâli olmayan satın alan kişilerce 

bulundurulmasına izin verilir. Bu süreler içinde satılmayan ve 

bulundurma olarak ruhsatlandırılmayan silahların mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu silahlardan 

bulundurulmasına izin verilenler, Türk Silahlı Kuvvetleri veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü dışında herhangi bir yere devir veya 

hibe edilemez. Söz konusu silahların sahiplerinin ölümü ya da 

gerekli şartları kaybetmesi hâlinde bu silahların mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(7) Satış yerlerinin, satışa ilişkin bilgilerin 

girileceği merkezi bilgisayar sisteminin faaliyete 

geçirilmesini müteakip altı ay içinde sisteme 

bağlanması zorunludur. Bu sistem faaliyete 

geçinceye kadar yapılan satışlara ilişkin bilgiler, 

daha sonra sisteme aktarılmak üzere uygun 

ortamda kayıt altında tutulur. Satıcılar sistemin 

zorunlu kıldığı her türlü teknik alt yapıyı 

oluşturmakla mükelleftir. Yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen satıcıların faaliyetleri, 

durumlannı uygun hale getirinceye kadar 

durdurulur. 

(7) Satış yerlerinin, satışa ilişkin bilgilerin 

girileceği merkezi bilgisayar sisteminin faaliyete 

geçirilmesini müteakip altı ay içinde sisteme 

bağlanması zorunludur. Bu sistem faaliyete 

geçinceye kadar yapılan satışlara ilişkin bilgiler, 

daha sonra sisteme aktarılmak üzere uygun 

ortamda kayıt altında tutulur. Satıcılar sistemin 

zorunlu kıldığı her türlü teknik alt yapıyı 

oluşturmakla mükelleftir. Yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen satıcıların faaliyetleri, 

durumlarını uygun hale getirinceye kadar 

durdurulur. 

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

ruhsat işlemlerini yapan birimin emanetine alınan 

veya ruhsatı yenilenmediği için adli makamlara 

intikal ettirilen ancak henüz müsadere edilmemiş 

silahların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde ruhsatlandırılmaması veya 

üçüncü kişilere devredilmemesi hâlinde bu 

silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. 

 

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat işlemlerini 

yapan birimin emanetine alınan veya ruhsatı yenilenmediği için 

adli makamlara intikal ettirilen ancak henüz müsadere edilmemiş 

silahların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 

içinde ruhsatlandırılmaması veya üçüncü kişilere devredilmemesi 

hâlinde bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilir. 

(8) Mülga 6136 sayılı Kanunun geçici 9 uncu 

maddesine göre ruhsatlandınlmış silahlar 

hakkında yapılacak işlemlere dair usul ve esaslar 

yönetmelikle düzenlenir. 

(8) 6136 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine 

göre ruhsatlandınlmış silahlar hakkında yapılacak 

işlemlere dair usul ve esaslar yönetmelikle 

düzenlenir. 

(8) Satış yerlerinin, satışa ilişkin bilgilerin 

girileceği merkezî bilgisayar sisteminin faaliyete 

geçirilmesini müteakip altı ay içinde sisteme 

bağlanması zorunludur. Bu sistem faaliyete 

geçinceye kadar yapılan satışlara ilişkin bilgiler, 

daha sonra sisteme aktarılmak üzere uygun 

ortamda kayıt altında tutulur. Satıcılar sistemin 

zorunlu kıldığı her türlü teknik alt yapıyı 

oluşturmakla mükelleftir. Yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen satıcıların faaliyetleri, 

durumlarını uygun hâle getirinceye kadar 

durdurulur. 

 

(8) Satış yerlerinin, satışa ilişkin bilgilerin girileceği merkezî 

bilgisayar sisteminin faaliyete geçirilmesini müteakip altı ay içinde 

sisteme bağlanması zorunludur. Bu sistem faaliyete geçinceye 

kadar yapılan satışlara ilişkin bilgiler, daha sonra sisteme 

aktarılmak üzere uygun ortamda kayıt altında tutulur. Satıcılar 

sistemin zorunlu kıldığı her türlü teknik alt yapıyı oluşturmakla 

mükelleftir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcıların 

faaliyetleri, durumlarını uygun hâle getirinceye kadar durdurulur. 

(9) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

edinilen silahlar bakımından 7 nci maddede 

belirtilen silah sayısına ilişkin sınırlama 

uygulanmaz.                 

(9) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 

yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler 

yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin 

bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 

uygulanmasına devam olunur. 

(9) Bu Kanunla 6136 sayılı Kanunun geçici 9 

uncu maddesine göre ruhsatlandırılmış silahlar 

hakkında yapılacak işlemlere dair esas ve usuller 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

(9) Bu Kanunla 6136 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre 

ruhsatlandırılmış silahlar hakkında yapılacak işlemlere dair esas ve 

usuller yönetmelikle düzenlenir. 
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(10) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

mevzuata uygun olarak edinilerek demirbaş kaydı 

yapılmış silahların, 7 nci madde gereğince ruhsata 

bağlanması için bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç yıl içinde başvurularak ruhsat 

alınması zorunludur. Bu süre içinde ruhsat 

alınmayan silahlar müsadere edilir. 

bu yeni 

eklenmiş ama 

neden 3 yıl? 

Uzun değil 

mi? 

(10) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun 

olarak edinilerek demirbaş kaydı yapılmış silahların, 7 nci madde 

gereğince ruhsata bağlanması için bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç yıl içinde başvurularak ruhsat alınması 

zorunludur. Bu süre içinde ruhsat alınmayan silahlar müsadere 

edilir. 

    

(11) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren iki yıl içerisinde, bu Kanunun 6 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde 

geçen sistem İçişleri Bakanlığınca kurulup, 

kullanıma açılır. 

 
  

      
 

  

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10/7/1987 tarihli ve 285 

sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) 

bendi ve geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre 

ruhsata bağlanan silahlardan Birinci Kategoride 

yer alanlar hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10/7/1987 tarihli ve 285 

sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) 

bendi ve geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre 

ruhsata bağlanan silahlardan Birinci Kategoride 

yer alanlar hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10/7/1987 tarihli ve 285 

sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) 

bendi ve geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre 

ruhsata bağlanan silahlardan birinci kategoride yer 

alanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı 

Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) bendi 

ve geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre ruhsata bağlanan 

silahlardan birinci kategoride yer alanlar hakkında bu Kanun 

hükümleri uygulanır. 

(2) Silah ruhsatı için gerekli şartları haiz 

olmamasına rağmen, 285 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının mülga (k) bendi ve geçici 1 inci 

maddesi hükümlerine göre kendilerine ruhsat 

verilenlerin, bu ruhsata konu silahlan sadece 

bulundurmalanna izin verilir. Bu ruhsatların 

alındığı tarihten sonra durumlarında meydana 

gelen değişiklikler nedeniyle ruhsat verilmesine 

engel hali olduğu tespit edilenlerin ruhsatlan iptal 

edilerek silahlar hakkında genel hükümlere göre 

işlem yapılır. 

(2) Silah ruhsatı için gerekli şartları haiz 

olmamasına rağmen, 285 sayılı Olağanüstü Hal 

Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının mülga (k) bendi ve geçici 1 inci 

maddesi hükümlerine göre kendilerine ruhsat 

verilenlerin, bu ruhsata konu silahlan sadece 

bulundurmalanna izin verilir. Bu ruhsatların 

alındığı tarihten sonra durumlarında meydana 

gelen değişiklikler nedeniyle ruhsat verilmesine 

engel hali olduğu tespit edilenlerin ruhsatlan iptal 

edilerek silahlar hakkında genel hükümlere göre 

işlem yapılır. 

(2) 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hâl 

Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının mülga (k) bendi ve geçici 1 inci 

maddesi hükümlerine göre ruhsata bağlanan ikinci 

kategoride yer alan silahların genel hükümlere 

göre sadece bulundurulmalarına izin verilir. 

 

(2) 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği 

İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) bendi ve geçici 1 inci 

maddesi hükümlerine göre ruhsata bağlanan ikinci kategoride yer 

alan silahların genel hükümlere göre sadece bulundurulmalarına 

izin verilir. 

      
 

  

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt 

bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki silahları 

izinsiz olarak ellerinde bulunduranların bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 

içinde müracaat etmeleri halinde, bu silahların 

menşeine bakılmaksızın ruhsat düzenlenebilir. 

  

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve 

(6) numaralı alt bentlerinde yer alan birinci 

kategorideki silahları izinsiz olarak ellerinde 

bulunduranların bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri 

hâlinde, bu silahların menşeine bakılmaksızın 

ruhsat düzenlenebilir. 

en sakıncalısı 

bu herhalde! 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan 

birinci kategorideki silahları izinsiz olarak ellerinde 

bulunduranların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 

ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, bu silahların menşeine 

bakılmaksızın ruhsat düzenlenebilir. 

      
 

  

Yürürlük Yürürlük Yürürlük 
 

Yürürlük 

MADDE 25- (1) Bu Kanun yayımı tarihinden 

itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 23- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 24- (1) Bu Kanun yayımı tarihinden 

itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. 
 

MADDE 24- (1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra 

yürürlüğe girer. 
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Yürütme Yürütme Yürütme  
 

Yürütme  

MADDE 26- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

MADDE 24- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

MADDE 25- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
  MADDE 25- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 


