
VALİLİK GENELGESİ  

GENELGE NO: 2017/03 

Ülkemizde yivsiz tüfeklerin ana aksam ve tamamlayıcı unsurlarının  üretimi ile satışı ve 

sonrasında yapılacak işlemler ve kuruluş faaliyet izin belgesi müracaatlarında uyulması gereken 

usul ve esasların yanlış yorumlanmasından dolayı bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir. 

Konu ile ilgili; 

 a) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 201842 sayılı yazısında; 

“2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 

Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin 

Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında; “Sadece tabanca ve tüfek parçaları imal 

edecek olanlardan TSE Standart Uygunluk Belgesi, üretilecek mamulün perspektif resmi ve 

montaj resmi ile numune aranmaz, bu kuruluşlara verilen faaliyet izin belgelerine sadece 

tabanca ve tüfek parçaları imal ettiği yazılır.”hükmü yer almaktadır. 

 Ancak anılan hükmün tereddüde mahal vermeyecek şekilde açık olmasına rağmen 

üreticiler tarafından, namlu, kubuz (gövde), dipçik veya kabza şok tüpü, mekanizma, kilit, 

emniyet, el kondağı, fişek haznesi (şarjör veya revolver), ateşleme tertibatı, takoz ( tahdit tapası 

veya çubuğu) pim, yay, nişangah takımı, emniyet mandalı vb. parçalarının hangilerinin izne 

tabi olup olmadığı, üretilen ve satışı yapılan aksam ile ilgili bildirimde bulunulup 

bulunmayacağı hususunda yanlış yorumlamaların görüldüğü belirtilmiştir. 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 201842 sayılı yazısında; 
Yivsiz tüfeklerin ana aksam ve tamamlayıcı unsurlarının üretimi ile satış ve sonrasında 

yapılacak işlemler ve kuruluş-faaliyet izin belgesi müracaatlarında uyulması gereken usul ve 

esasların belirlenmesi gerekliliği ortaya çıktığı belirtilmiştir. 

          Bu doğrultuda; 

1- Namlu, kubuz (gövde), dipçik veya kabza ya da kundak, mekanizma, fişek 

haznesi   (şarjör ve revolver) ile ateşleme tertibatı (tetik bloğu) için faaliyet izin belgesi 

alınacağı, 

2 -İzin belgeli faaliyet gösteren fabrika/ imalathanelerin yedek parça olarak satışa 

sunulmak üzere üretecekleri aksamı faaliyet izin belgesine ekleyeceklerini, 

3- Sadece ana aksam ve tamamlayıcı unsur üreten fabrika/imalathanelerin izin 

müracaatlarında aksamı ne amaçla ve kime üretileceğini belirtecekleri, 

4- Üretilen aksam üzerine İçişleri Bakanlığımız tarafından belirlenecek faaliyet izin 

belgesinde yer verilen firma kodu ile seri numaraları yine Bakanlıkça tespit edilen yere 

yazılacağı, 

5- Yurtiçi satış amaçlı üretilen tüfeklere ait dikey (ilave) şarjörler takozsuz olarak 

üretilecek ve iki fişekten fazla kapasiteli olmayacağı ( tüfeğe estetik görünüm vermek amacıyla 

uzun şarjör kullanılması durumunda gerdel boyu ve yay uzun olacaktır.) Boru, tüp veya yatay 

olarak adlandırılan şarjörler revolverlerde kullanılan takoz ve tahdit çubuklarının fişek yatağına 

zarar verilmeden çıkarılamayacak şekilde sabitlenmiş olarak üretileceği, 

6- Tamburalı şarjörlerin yalnızca ihraç kayıtlı olarak üretilen tüfeklerde 

kullanılabileceği, 

7- Aksam üreticileri tarafından üretilen yivsiz tüfek parçalarının faaliyet izin belgesi 

bulunmayan üreticilere satışının yapılmayacağı, 

8- TS/870 standardına aykırı katlanır veya mandal ya da kullanıcının basit müdahalesi 

ile sökülerek tüfeğin tabanca kabza haline gelmesini sağlayan dipçik, tabanca kabza ve iki 

fişekten fazla kapasiteli şarjörlerin ihraç kayıtlı üretim yapmayan fabrikalar ile satıcılık 

(bayilik) belgeli işyerlerine satışı yapılmayacağı, 

9- Satıcılık (bayilik) belgeli iş yerleri de TS/870 standardına uygun olmayan aksamın 

satışının yapılmayacağı, 



10- Üretilen ana aksam ve tamamlayıcı unsurların bildirimleri yönetmeliğin 8'nci 

maddesine istianeden yapılacağı, 

11- Tüfek üreticileri tarafından faaliyet izin belgesinin sureti parça üreticilerine 

verilecek olup, üretime ilişkin sözleşme vb. bilgilerin silah ruhsat birimlerine bildirileceği, 

bilgilerin silah ruhsat birimlerince her firma için ayrı dosyalarda muhafaza edileceği, 

12-Silah ruhsat birimlerince bildirimlerin beş yıl süreyle arşivlenip, Bakanlığımızca 

istenilmesi halinde ise dijital olarak gönderileceği, 

13- Tüfeklerin üzerine lazer ile markalama veya seri numarası yazımı ile boya ve gravür 

işlemcilerinin Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatının bulunması gerektiği, 

14- Belirtilen hususlara aykırı harekette bulunan üreticilere 2521 sayılı Kanunun 11 ve 

12'nci maddeleri uyarınca adli ve idari işlemler yapılacağı belirtilmiştir. 

            Bu hususta; 

            1-İlimizde yivsiz tüfeklerin ana aksam ve tamamlayıcı unsurlarının  üretimi ile satışı ve 

sonrasında yapılacak işlemlerde ve kuruluş faaliyet izin belgesi müracaatlarında  yukarıda 

ayrıntılı olarak açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. 

2-Ayrıca, TS/870 standardına aykırı tüfek aksamının satışı yasaklanmıştır. 

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. 

Bu Valilik Genelgesi’ndeki hususlar görev ve sorumluluk alanları itibariyle 

kaymakamlıklar, belediyeler ve genel kolluk personeli, yivsiz tüfek ve aksam üreticileri ile 

satıcılık ( bayilik ) belgesi sahibi işyerlerine duyurulacaktır. 

Valilik Genelgesi’nin uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma 

Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 

Gereğini rica ederim. 
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