
4. ÖZEL, FERDİ, İTHAL, ARMAĞAN VE ANTİKA SİLÂHLARIN RUHSAT İŞLEMLERİ:
  
 

a.  Özel Ferdi İthal Silâha Ruhsat Alma İşlemleri; 
 

(1) Yurt dışından kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde yurt dışı 
atama ve kesin dönüş belgesi, silaha ait fatura ve Türkçe tercümesi, nüfus cüzdan örneği, 
pasaport fotokopisi ile adı soyadı, memuriyeti unvanı, sicil numarası, pasaport tarih ve 
numarası, iş ve ikametgâh adresini belirten dilekçe ile J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube 
Müdürlüğüne mürâcaat eder. 
 

(2) J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğü’nden İthal Silâh ve Menşeî Belgesini 
alarak silâhın yurda sokulduğu gümrük müdürlüğüne müracaat eder, 

 
(3) Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra gümrük vezne alındı makbuzu ve silâhla 

birlikte Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne gelerek kayıt ve tescil yapıldıktan sonra ruhsat 
işlemleri tamamlanması için, müracaat sahibi askeri personel ise envantere kayıt edilmesi için 
Kuvvet Komutanlığına, sivil şahıs ise ruhsata bağlanması için İl Vâliliğine gönderilerek 
ruhsata bağlanır. 

 
b.  Armağan Silâh Ruhsat İşlemleri; 
 

(1) Armağan belgesi yabancı devletler tarafından verilmiş ise aslı ve Türkçe 
tercümesi Türkiye’de bulunan elçiliklere veya konsolosluklara onaylattırılır, 

 
(2)  Dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, (Askeri personel ise askeri kimlik 

fotokopisi), armağan belgesinin aslı ile J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğüne mürâcaat 
eder, 

 
(3)  J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğünce tanzim edilen ve Bakanlığa 

onaylattırılan Armağan Silâh ve Mermi Menşeî Belgesi tanzim edilir, 
 
(4)  Tanzim edilen Armağan Silâh ve Mermi Menşei Belgesi müracaat sahibi 

askeri personel ise envantere kayıt edilmesi için Kuvvet Komutanlığına, sivil şahıs ise 
ruhsata bağlanması için İl Valiliğine gönderilerek ruhsata bağlanır. 

 
c. Antika Silâh Ruhsat İşlemleri; 

 
(1)  Antika olduğu iddia edilen silah, nüfus cüzdanı örneği ve bir dilekçe ile 

J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğüne müracaat eder. 
 
(2)  J.Gn.K.lığı Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğünce silah Kriminal Daire 

Başkanlığına gönderilerek ekspertiz (nitelik tespit ) raporu aldırılır. 
 
(3)  Yönetmelik hükümlerine göre nitelik tespiti verilen antika silah J.Gn.K.lığı 

Ruhsat İşlem Şube Müdürlüğünde kayda alınarak envanter kayıtlarına geçirilmesi sağlanır. 
 

TOPLUMSAL BARIŞ VE GENÇ NESİLLER İÇİN 

BİREYSEL SİLÂHLANMAYA HAYIR 

 
 

 


