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T   Ü   R   M   O   B 
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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 

YAYIMLANDI 
 

ÖZET : 

Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde 

yer alan “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak 

İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” bölümüne 

ekleme yapılarak bazı kişilerin ateşli silahlarının ruhsat 

işlemleri sırasında vadesi geçmiş borç durumunu 

gösterir belge aranılması zorunluluğuna ilişkin istisna 

düzenlemesi  yapılmıştır.   

 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil hakkında Kanuna 5766 sayılı Kanunun 

2’nci maddesi ile eklenen 22/A maddesinde; 

 

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına 

giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 

yapacakları ödemeler ile kanun, kararname ve diğer mevzuatla 

nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler 

nedeniyle yapılacak ödemelerde ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 

Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından 

kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve 

kağıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu 

işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile diploma 

harçları hariç olmak üzere (8) sayılı tarifeye konu harçlar ve trafik 

harçlarına mevzu işlemler ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı 

kullanma izin harcına mevzu işlemlerde; Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge 

aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme 

alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı 

tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu 

zorunluluğun aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında 

getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi 

aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara iki bin Yeni Türk 
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Lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı 

tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava 

açılabilir.”  

 

hükmü yer almaktadır. 

 

Bu düzenleme ile ilgili olarak,  30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Seri: A No:1 Tahsilat Genel Tebliği’ne, 29/06/2008 tarih 

ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A No:2 Tahsilat Genel 

Tebliği ve 11/09/2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: 

A No:5 Tahsilat Genel Tebliğleri ile değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.  

 

Son olarak Seri: A No:5 Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan değişikliklere 

12.09.2013/173 numaralı sirkülerimizde yer verilmişti. 

 

Bu defa 01/11/2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A 

No:6 Tahsilat Genel Tebliği ile Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin 

Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden 

Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt 

bölümünün (2) numaralı bölümünün (a-iii) alt bölümünün (2) 

numaralı bölümünde yer alan “yivsiz tüfek ruhsatnameleri 

talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(10/7/1953 tarihli ve 6136 

sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri ile 

21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde 

sayılanların talepleri hariç)” ibaresi eklenmiştir. 

 

Bu düzenlemenin yer aldığı Bölümün Seri: A No:5 Tahsilat Genel Tebliği ile 

yapılan düzenlemeye göre 1/11/2013 tarihinde yürürlüğe girecekti. 

Dolayısıyla bu düzenleme ile  Tebliğ hükmünün yürürlüğe gireceği gün, istisna 

düzeltmesi yapılmış olmaktadır.  
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Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenleme,  bu düzenlemenin  değiştirilmeden 

önceki haliyle aşağıda tabloda karşılaştırmalı  olarak verilmiştir: 

 

 

 

Değişiklik Öncesi Tahsilat 

Genel Tebliği Seri: A Sıra No: l 

 

 

Tahsilat Genel Tebliği 

Seri: A Sıra No: 6 ile 

Yapılan Değişiklik 

 

Değişiklik Sonrası 

Tahsilat Genel Tebliği 

Seri: A Sıra No: l 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Amme Alacaklarının 

Korunması 

.. 

 

V. Amme Alacağı Ödenmeden 

Yapılmayacak İşlemler ile 

İşlem Yapanların 

Sorumlulukları (Seri:A Sıra 

No:2 G.T. ile eklenen bölüm)  

1. 6183 sayılı Kanuna 5766 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesi ile 

eklenen 22/A maddesinde 

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu kapsamına 

giren kurumların bu Kanun 

kapsamında hak sahiplerine 

yapacakları ödemeler ile kanun, 

kararname ve diğer mevzuatla 

nakdi olarak sağlanan Devlet 

yardımları, teşvikler ve destekler 

nedeniyle yapılacak ödemelerde 

ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 

Harçlar Kanununa ekli tarifelerde 

yer alan ticaret sicil harçlarından 

kayıt ve tescil harçları, noter 

harçlarından senet, 

mukavelename ve kağıtlardan 

alınan harçlar, tapu ve kadastro 

harçlarından tapu işlemlerine 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: 

A Sıra No: 1)’nin Birinci 

Kısmının İkinci Bölümünün 

“V. Amme Alacağı 

Ödenmeden Yapılmayacak 

İşlemler ile İşlem Yapanların 

Sorumlulukları” başlıklı alt 

bölümünün (2) numaralı 

bölümünün (a-iii) alt 

bölümünün (2) numaralı 

bölümünde yer alan “yivsiz 

tüfek ruhsatnameleri 

talepleri” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “(10/7/1953 

tarihli ve 6136 sayılı Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanunun 7 

nci maddesinin birinci 

fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) 

numaralı bentleri ile 

21/3/1991 tarihli ve 

91/1779 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının 

(a) ve (c) bentlerinde 

sayılanların talepleri hariç)” 

ibaresi eklenmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM  

Amme Alacaklarının 

Korunması 

.. 

 

V. Amme Alacağı 

Ödenmeden Yapılmayacak 

İşlemler ile İşlem 

Yapanların Sorumlulukları 

(Seri:A Sıra No:2 G.T. ile 

eklenen bölüm)  

1. 6183 sayılı Kanuna 5766 

sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi ile eklenen 22/A 

maddesinde “4/1/2002 

tarihli ve 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu kapsamına 

giren kurumların bu Kanun 

kapsamında hak sahiplerine 

yapacakları ödemeler ile 

kanun, kararname ve diğer 

mevzuatla nakdi olarak 

sağlanan Devlet yardımları, 

teşvikler ve destekler 

nedeniyle yapılacak 

ödemelerde ve 2/7/1964 

tarihli ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli tarifelerde yer 

alan ticaret sicil 

harçlarından kayıt ve tescil 

harçları, noter harçlarından 
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ilişkin alınan harçlar, gemi ve 

liman harçları ile diploma 

harçları hariç olmak üzere (8) 

sayılı tarifeye konu harçlar ve 

trafik harçlarına mevzu işlemler 

ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 

sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda yer alan bina inşaat 

harcı ve yapı kullanma izin 

harcına mevzu işlemlerde; Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş borcun 

bulunmadığına ilişkin belge 

aranılması zorunluluğu 

getirmeye, bu kapsama girecek 

amme alacaklarını tür, tutar ve 

işlemler itibarıyla topluca veya 

ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk 

getirilen işlemlerde hangi hallerde 

bu zorunluluğun 

aranılmayacağını ve maddenin 

uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.  

Takibata selahiyetli tahsil 

dairesince, bu madde kapsamında 

getirilen zorunluluğa rağmen 

borcun olmadığına dair belgeyi 

aramaksızın işlem tesis eden 

kurum ve kuruluşlara iki bin Yeni 

Türk Lirası idari para cezası 

verilir. İdari para cezası, ilgilisine 

tebliğ tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenir. İdari para cezasına 

karşı tebliğ tarihini takip eden 

otuz gün içinde idare 

mahkemesinde dava açılabilir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Madde hükmü;  

senet, mukavelename ve 

kağıtlardan alınan harçlar, 

tapu ve kadastro 

harçlarından tapu 

işlemlerine ilişkin alınan 

harçlar, gemi ve liman 

harçları ile diploma harçları 

hariç olmak üzere (8) sayılı 

tarifeye konu harçlar ve 

trafik harçlarına mevzu 

işlemler ile 26/5/1981 tarihli 

ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda yer alan 

bina inşaat harcı ve yapı 

kullanma izin harcına mevzu 

işlemlerde; Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş 

borcun bulunmadığına ilişkin 

belge aranılması zorunluluğu 

getirmeye, bu kapsama 

girecek amme alacaklarını 

tür, tutar ve işlemler 

itibarıyla topluca veya ayrı 

ayrı tespit etmeye, zorunluluk 

getirilen işlemlerde hangi 

hallerde bu zorunluluğun 

aranılmayacağını ve 

maddenin uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.  

Takibata selahiyetli tahsil 

dairesince, bu madde 

kapsamında getirilen 

zorunluluğa rağmen borcun 

olmadığına dair belgeyi 

aramaksızın işlem tesis eden 

kurum ve kuruluşlara iki bin 
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i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamına giren kurumların bu 

Kanun kapsamında hak 

sahiplerine yapacakları ödemeler 

sırasında,  

ii) Kanun, kararname ve diğer 

mevzuatla nakdi olarak sağlanan 

Devlet yardımları, teşvikler ve 

destekler nedeniyle yapılacak 

ödemelerde,  

iii) 492 sayılı Harçlar Kanununa 

ekli;  

- (1) sayılı tarifenin “C) Ticaret 

sicil harçları”ndan sadece “I. 

Kayıt ve tescil harçları”na,  

- (2) sayılı tarifede yer alan Noter 

Harçlarından “I.1” ve “II.1” de yer 

alan senet, mukavelename ve 

kağıtlardan alınan harçlara,  

- (4) sayılı tarifede yer alan Tapu 

ve Kadastro işlemlerinden 

alınacak harçlardan “I-Tapu 

işlemleri”ne ilişkin alınan 

harçlara,  

- (7) sayılı tarifede yer alan Gemi 

ve Liman Harçlarına,  

- (8) sayılı tarifede yer alan 

İmtiyazname, Ruhsatname ve 

Diploma Harçlarından “VII-Okul 

diplomaları”na ilişkin harçlar 

hariç tarifede düzenlenen diğer 

tüm harçlara,  

- (9) sayılı tarifede yer alan 

Trafik Harçlarına,  

mevzu işlemler sırasında,  

iv) 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda yer alan bina inşaat 

harcı ve yapı kullanma izin 

harcına mevzu işlemler sırasında,  

Yeni Türk Lirası idari para 

cezası verilir. İdari para 

cezası, ilgilisine tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenir. İdari para 

cezasına karşı tebliğ tarihini 

takip eden otuz gün içinde 

idare mahkemesinde dava 

açılabilir.” hükmü yer 

almaktadır. 

Madde hükmü;  

i) 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu kapsamına giren 

kurumların bu Kanun 

kapsamında hak sahiplerine 

yapacakları ödemeler 

sırasında,  

ii) Kanun, kararname ve 

diğer mevzuatla nakdi 

olarak sağlanan Devlet 

yardımları, teşvikler ve 

destekler nedeniyle 

yapılacak ödemelerde,  

iii) 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli;  

- (1) sayılı tarifenin “C) 

Ticaret sicil harçları”ndan 

sadece “I. Kayıt ve tescil 

harçları”na,  

- (2) sayılı tarifede yer alan 

Noter Harçlarından “I.1” ve 

“II.1” de yer alan senet, 

mukavelename ve 

kağıtlardan alınan harçlara,  

- (4) sayılı tarifede yer alan 

Tapu ve Kadastro 

işlemlerinden alınacak 

harçlardan “I-Tapu 

işlemleri”ne ilişkin alınan 
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Bakanlığımıza bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş borcun 

bulunmadığına ilişkin belge 

aranılması zorunluluğu 

getirmeye Maliye Bakanlığını 

yetkili kılmaktadır.  

2. Madde hükmünün 

Bakanlığımıza verdiği yetkiye 

istinaden; 

a) 1/8/2008 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere,  

i) (Seri A Sıra No:3 G.T. ile 

değişen bölüm) 22.01.2002 

tarihli ve 24648 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu kapsamına 

giren kurumların bu Kanun 

kapsamında hak sahiplerine 

2.000 liranın üzerinde 

yapacakları ödemeler sırasında,  

6/10/2008 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere,  

ii) Kanun, kararname ve diğer 

mevzuatla nakdi olarak sağlanan 

Devlet yardımları, teşvikler ve 

destekler nedeniyle kurumların 

ilgililere yapacakları ödemeler 

sırasında, (1/11/2013 tarihinden 

itibaren 1.000,- liranın üzerinde 

yapılacak ödemeler sırasında) 

(Seri:A Sıra No:5 G.T. ile 

eklenen ibare)  

(Seri:A Sıra No:5 G.T. ile 

eklenen bölüm) 1/11/2013 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere,  

iii) 492 sayılı Harçlar Kanununa 

ekli “İmtiyazname, Ruhsatname 

ve Diploma Harçları” başlıklı (8) 

harçlara,  

- (7) sayılı tarifede yer alan 

Gemi ve Liman Harçlarına,  

- (8) sayılı tarifede yer alan 

İmtiyazname, Ruhsatname 

ve Diploma Harçlarından 

“VII-Okul diplomaları”na 

ilişkin harçlar hariç tarifede 

düzenlenen diğer tüm 

harçlara,  

- (9) sayılı tarifede yer alan 

Trafik Harçlarına,  

mevzu işlemler sırasında,  

iv) 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda yer alan 

bina inşaat harcı ve yapı 

kullanma izin harcına mevzu 

işlemler sırasında,  

Bakanlığımıza bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş 

borcun bulunmadığına 

ilişkin belge aranılması 

zorunluluğu getirmeye 

Maliye Bakanlığını yetkili 

kılmaktadır.  

2. Madde hükmünün 

Bakanlığımıza verdiği 

yetkiye istinaden; 

a) 1/8/2008 tarihinden 

itibaren uygulanmak 

üzere,  

i) (Seri A Sıra No:3 G.T. ile 

değişen bölüm) 22.01.2002 

tarihli ve 24648 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamına giren kurumların 

bu Kanun kapsamında hak 

sahiplerine 2.000 liranın 
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sayılı tarifenin;  

(1) “III- Maden arama 

ruhsatnameleri, işletme 

ruhsatnameleri, işletme 

imtiyazları” bölümüne konu;  

- Maden arama ruhsatnamesinin 

verilmesi, bu ruhsatnamelerin 

birleştirilmesi, devir ve 

intikallerine,  

- Maden işletme ruhsatnamesinin 

verilmesi, bu ruhsatnamelerin 

birleştirilmesi, süresinin 

uzatılması, devir ve intikallerine,  

- İşletme iznine,  

ilişkin yapılacak işlemler 

sırasında,  

(2) “VI- Meslek erbabına 

verilecek tezkere, vesika ve 

ruhsatnamelerden alınacak 

harçlar” bölümünün 16 numaralı 

alt bölümüne konu, silah taşıma 

ve bulundurma vesikaları ile 

yivsiz tüfek ruhsatnameleri 

talepleri üzerine yapılacak 

işlemler sırasında,  

Hak sahiplerinin ve ilgililerin 

Bakanlığımıza bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş 

borçlarının bulunmadığına ilişkin 

vadesi geçmiş borç durumunu 

gösterir belge aranılması 

zorunluluğu getirilmiştir.  

... 

üzerinde yapacakları 

ödemeler sırasında,  

6/10/2008 tarihinden 

itibaren uygulanmak 

üzere,  

ii) Kanun, kararname ve 

diğer mevzuatla nakdi 

olarak sağlanan Devlet 

yardımları, teşvikler ve 

destekler nedeniyle 

kurumların ilgililere 

yapacakları ödemeler 

sırasında, (1/11/2013 

tarihinden itibaren 1.000,- 

liranın üzerinde yapılacak 

ödemeler sırasında) (Seri:A 

Sıra No:5 G.T. ile eklenen 

ibare)  

(Seri:A Sıra No:5 G.T. ile 

eklenen bölüm) 

1/11/2013 tarihinden 

itibaren uygulanmak 

üzere,  

iii) 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli 

“İmtiyazname, Ruhsatname 

ve Diploma Harçları” başlıklı 

(8) sayılı tarifenin;  

(1) “III- Maden arama 

ruhsatnameleri, işletme 

ruhsatnameleri, işletme 

imtiyazları” bölümüne konu;  

- Maden arama 

ruhsatnamesinin verilmesi, 

bu ruhsatnamelerin 

birleştirilmesi, devir ve 

intikallerine,  

- Maden işletme 

ruhsatnamesinin verilmesi, 
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bu ruhsatnamelerin 

birleştirilmesi, süresinin 

uzatılması, devir ve 

intikallerine,  

- İşletme iznine,  

ilişkin yapılacak işlemler 

sırasında,  

(2) “VI- Meslek erbabına 

verilecek tezkere, vesika ve 

ruhsatnamelerden alınacak 

harçlar” bölümünün 16 

numaralı alt bölümüne konu, 

silah taşıma ve bulundurma 

vesikaları ile yivsiz tüfek 

ruhsatnameleri talepleri 

üzerine yapılacak işlemler 

sırasında, (Tahsilat Genel 

Tebliği Seri: A Sıra No: 6 

ile eklenen ibare)  

(10/7/1953 tarihli ve 6136 

sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanunun 7 nci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (1), (2), (3) ve 

(4) numaralı bentleri ile 

21/3/1991 tarihli ve 

91/1779 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (c) 

bentlerinde sayılanların 

talepleri hariç) 

Hak sahiplerinin ve ilgililerin 

Bakanlığımıza bağlı tahsil 
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dairelerine vadesi geçmiş 

borçlarının bulunmadığına 

ilişkin vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belge 

aranılması zorunluluğu 

getirilmiştir.  

... 

 

 

Diğer taraftran 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin (1), (2), (3) ve (4) 

numaralı bentleri aşağıdaki gibidir: 

 

Madde 7 – (Değişik: 23/6/1981 - 2478/3 md.) 

             Ateşli silahları ancak; 

             1. (Değişik: 26/11/1986 - 3323/1 md.) Cumhurbaşkanı, 

Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde 

bulunmuş olanlar,  

             2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip 

bulunanlar, 

             3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar 

verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri 

memur ve mensupları, 

             4. A) (Değişik: 23/2/2000 - 4534/1 md.) Mahkeme kararı ile 

ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk 

Silahlı Kuvvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri 

alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 

(c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü  fıkrası ve 

3466 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya 

ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 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 uyarınca emekli edilenler 

hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve 

uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek 

suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay, ve 

uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin 

uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 

ayrılan uzman erbaşlar, 
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             B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya 

Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen 

mankümiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen 

ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler 

hariç olmak üzere, 

             a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden 

veya mülki idare amirliği hizmetlerinden, 

             b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten 

sayılanlardan, 

             c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan 

personelden, 

             d) MİT hizmetleri mensuplarından, 

             e) (Ek: 29/6/2006 – 5529/1 md.)  Çarşı ve mahalle 

bekçilerinden, 

             Emekli olanlar. 

… 

Taşıyabilirler veya meksen yada işyerinde bulundurabilirler.” 

 

Öte yandan 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri de 

aşağıdaki gibidir: 

 

“Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi  

 Madde 7 – (Değişik: 1/5/2002 - 2002/4158 K.)  

 İl valileri;  

a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya 

da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi 

ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel 

olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre 

ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu 

şahıslara,  
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 …  

 c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç 

Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca 

teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma 

altına alınanlara,   

talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak (a) bendinde 

geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz 

kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler 

tarafından takdir edilir.  

 Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması 

halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.”  

 

 

Söz konusu Tebliğ bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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1 Kasım 2013, Cuma Resmî Gazete Sayı : 28808 

 

TEBLİĞ 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ: A SIRA NO: 6) 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “V. 

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların 

Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün (a-iii) alt bölümünün (2) 

numaralı bölümünde yer alan “yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “(10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri 

ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç)” ibaresi eklenmiştir. 

Tebliğ olunur. 

 


