
Emekli Kamu Görevlileri Taşıma Ruhsatı İşlemleri  

  

İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet 
Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma 
Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  (Ancak emekli emniyet teşkilatı 
personelinin ikamet yeri jandarma olsa dahi ruhsat işlemleri polis birimlerince, askeri 
personellerin de kuvvet komutanlıklarınca yapılmaktadır.) 

 MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Başka bir şahıstan devir alınması 
durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.)   

1. Yarım kapaklı dosya. 
2. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.  
3. (4) Adet BİYOMETRİK fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)  
4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet 

Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) 

 * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır. 

Aşağıda eklenen unvanlardan emekli olan kişilere harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenecek 
olan Emekli Kamu Görevlileri;        

Madde 7 – (Değişik:24/10/2019-7190/18 md.)  

B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çı-
karılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler 
veya sicilen ya da mülga 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 ve Cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, 

c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, 

d) MİT hizmetleri mensuplarından, 

e) Büyükelçi unvanlarından, 

f) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cum-
hurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı 
başdanışmanlarından, 



g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire 
Başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge 
Amiri, Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru unvanlarından, 

ğ) Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare 
memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve 
müdür yardımcılarından, 

h) Orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden,  

emekli olanlar. 

NOT:  
Mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten 
sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, emekli 
olanlardan, emekli olduktan sonra 6 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde sağlık raporu 
istenmemektedir.  

 6. Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat 
açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum 
yazısı  

7. Emekli Kimlik Kartı fotokopisi  

8. Tabanca satış senedi  

9. Silah tespit tutanağı  

10. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi 
verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden 
parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)  

11. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek.  

NOT      : 

Mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten 
sayılanlardan, ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden  emekli 
olanlardan silah ruhsatı harcı istenmez.  

 Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır, 

 Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir.  

ÖNEMLİ NOT:    SİLAH RUHSATININ DÜZENLENME AŞAMASINA 
GELİNDİĞİNDE KART BEDELİ OLARAK *Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı 
Genel Müdürlüğünün Kurumsal hesabına (T.C. Ziraat Bankasına 60 TL) yatırılacaktır. 
(EFT, İNTERNET-MOBİL BANKACILIK VE ATM’ DEN YAPILAN İŞLEMLER 
KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 


