
10. RUHSATLI SİLÂHA SAHİP KİŞİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR: 
 

a. Ruhsat veriliş nedenlerinin ortadan kalkması durumunda durumu (6) ay 
içerisinde ruhsat veren makama bildirmekle yükümlü olduğunuzu, aksi takdirde bir daha silah 
taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmeyeceğini, 

b. Bulundurma ruhsatlarının nakil belgesi olmadan mesken veya işyerinden 
çıkarılmayacağı, çıkaranlar hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırı hareket etmekten yasal işlem 
yapılacağını, 

c. Taşıma ruhsatlı silahların 6136 sayılı Kanunun EK-1’inci maddesinde yazılı 
olan; 

(1) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri 
bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında 
veya bunların eklentilerinde,  

(2) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğrenim 
kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,  izinli veya izinsiz 
yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim 
ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve 
kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, Kânuna 
uygun veya Kânuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, 

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca 
belirlenen yerlerde,  

Ateşli silâhların taşınmayacağını, taşıyan kişiler hakkında yasal işlem 
yapılacağı, 

d. Taşıma ruhsatlı silahların ruhsat bitim tarihinden itibaren yenisi verilinceye 
kadar bulundurma ruhsatı yerine geçeceği, 

e. Ruhsatların süresinin bitim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 
yeniletmeyenlerin silah ruhsatlarının iptal edilerek silâhların zapt edileceği ve (6) ay içerisinde 
engel hali bulunmayan bir kişiye devrinin sağlanacağı,  devri sağlanamayan silahlar hakkında 
adli işlem yapılacağı, 

f. Silâhların şahsi sorumluluk gerektirdiği ve bu sorumluluğun ruhsat sahibine ait 
olduğu, 

g. Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silâhların muhafazasına dikkat edilmesi 
gerektiği, Silâhın muhafazasında gerekli hassasiyetin gösterilmemesi sonucu işlenecek 
suçlarda ruhsatın iptal edileceği ve bu kişiye bir daha silah taşıma veya bulundurma ruhsatı 
verilmeyeceği, 

h. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin adres değiştirmeleri durumunda 
ayrıldıkları ve gittikleri Mülkî Amirliğe mürâcaat ederek durumlarına uygun şekilde ruhsat 
kartlarını değiştirmeleri gerektiği, 

i. Ruhsatlı silâha sahip kişilerin balistik öneme haiz parçalarda (namlu, iğne, 
mekanizma, vb.) yapılacak tamirat ve tadilatların izne tabi olduğu, bunun dışında kalan basit 
(boyama, gravür işleme, dürbün montajı vb. gibi) işlemlerin izne tabi olmadığı, 

Bilinmeli ve bu konulara dikkat edilmelidir. 

 

 


