
6. SİLÂH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER: 
 

 Kanunun 7’nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç Yönetmeliğin 16’ncı 
Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah 
ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Verilmiş ruhsatlar iptal edilir.  

a. Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara, 

b. Ruhsatlı silâhıyla suç işleyenler veya silâhın muhafazasındaki ihmal ve kusuru 
neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs 
edilmesine neden olanlara, 

c. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara,  

d.  Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, 
yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı TCK 282’nci maddesinin ikinci fıkrası hariç 
olmak üzere suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt 
kurma veya yönetme ya da üye olma insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, 
sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku kaygı veya 
panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmeye veya patlayıcı madde kullanma ,fuhuş, sistemi 
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten 
yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum 
olanlara, 

e. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusuluk, terör eylemlerine katılma veya 
bu gibi eylemleri tahri ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara, 

f. Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya 
farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına 
mahkûm olanlar, 

g. Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara, 

h. Kanunun 4'üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç 
işleyen ve bu suçtan dolayı mahkûm olanlara,  

ı. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren 
makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,  

i. Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı 
dışında kullananlara, 

j  Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu 
olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 
6413 sayılı kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 33269 sayıyı kanunun 
16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun mülga 15’inci maddesi uyarınca 
disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayrıma işlemine tabi tutulanlara 3269 sayılı 
Kanunun 12’nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16’ncı 
maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince 
emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet 
memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle 
ilişiği kesilenler  yada milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti iltisakı veya 
irtibatı nedeniyle kamu görevinde çıkarılanlara,  

k.  Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara, 

l.  Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara, 

m. 21 yaşını bitirmemiş olanlara, 

   

 Birinci fıkranın (a), bendi ile (c ) bendi kapsamına girenlere, affa uğramış olsalar bile 
ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunun 2’nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeni ile 



hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. Birinci fıkranın ı bendi kapsamına girenlere kanunun 
6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar 
ruhsat verilebilir. 

 Kanunun ek 1’inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya 
buralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya 
mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren 5 
yıllık süre geçmediği takdirde bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez. 

 Birinci fıkranın (a) , (b) , (d) (e ) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında 
kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar milli güvenliğe tehdit oluşturan 
terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ve ya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise 
tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine veya yenilenmesine ilişkin 
işlemler bekletilir veya silah ilgili birimce emanete alınır. bendi kapsamına girenlerin silah 
taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.  

 Bu maddede belirtilen mahkûmiyet, kesinleşmiş mahkûmiyettir. 

 Mahkemelerce verilen hapis cezaları paraya çevrilmiş olsa dahi, bu maddenin 
uygulanmasında hapis ceza esas alınır. 

 

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN EN UÇ 

NOKTASINDA ATEŞLİ SİLÂHLAR 

KULLANILMAKTADIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


