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6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmi
Kanun No.
2478

Gazete ile yayımı

: 25.6.1981

Sayı : 17381)
Kabul Tarihi :
23 . 6 . 1981

MADDE 1, — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti*
rilmiştir.
Madde 2. — Mitti Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için yurt dışından yapılacak alımlar üe 6551 saydı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı
ve Av Malzemesinin İnhisardan Çütanlması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla
mermilerinin ve bıçaklarla salt saklın ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç
aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.
Ancak;
A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Karşı
lıklı olmak koşuluyla)
2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışık
lıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığın
ca uygun görülenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)
B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları
ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri
adına, kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin bel
gelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)
C) Memuriyetleri devamuıca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde elçi
sınıfından olanlar üe konsolosların ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarının,
Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.
Bu silahlar için bulundurma izin belgesi, şayet sahibinin silah taşıma yetkisi varsa taşıma izin belgesi
verilir. Getirilen silah birden fazla ise sadece birisi için taşıma izin belgesi düzenlenir.
(A), (B), (C) bentleri uyarınca yurda sokulmasına izin verilen silahların devir veya satışı yapılamaz.
Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında kayıtlı silahlan için yurda girişle
rinde izin şartı aranmaz.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre sırf sporda kullanılan nişan tü
fek ve tabancalan ve bunlara ait mermiler ile yivK av tüfeklerinin mermileri, İçişleri Bakanlığınca izin ve
rilmek ve kontrol edilmek şartıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olu
nan silahlar anılan genel müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri yapılamaz. Bu fıkra
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev ge
reçlerinden oîan veya tababet, sanayi, tanım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için
gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir,
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Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahtar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.
MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Ateşli silahları ancak;
1. Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve 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) Mahkeme kararı ile ya da haklarımla verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahh
Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hUkmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 5Qı
nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar
veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay ve astsu
baylar,
B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da
haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 140(2 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) Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı üe bu meslekten sayılanlardan,
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
d) MİT hizmetleri mensuplarından,
Emekli olanlar,
5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin
vesikasını alanlar,
Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler.
Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtları
na geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartlarına işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulundu
rabilirler. Bu şekilde düzenlenen kimlik kartları taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer.
1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların ta
şınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler harca tabi değildir.
1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere mesken veya iş yerinde bu
lundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanu
nu hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alınır.
Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da
geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir
yönetmelikte düzenlenir,
Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlara; affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya
bulundurma izni verilemez.
MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 10. — Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele
geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı MUIi Savunma Bakanlığı emrine verilir.
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve
Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.
Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel ka
nunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati
silah edinmelerine izin verilen kişilere bedel takdiri suretiyle ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ara
cılığı ile satmaya MilH Savunma Bakanlığı yetkilidir.
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MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun 11 nd maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 11. — Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin ve
rilmesi zorunludur.
Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona
erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin
belgesi aranmaz.
Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nak
line müsaadeyi ıtazammun edip üstte taşımaya cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesika
larıyla birlikte satışı serbesttir.'
Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi :
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri tarafından
ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,
b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği bel
gelendirilen,
c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak ve
sikaları alınmış olması koşulu ile;
1, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal
eden muayyen alameti havi bulunan*
2, istiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendiri
len,
3, İstiklal Savaşına katılan subay Ve erat İte cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösteren
lerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan,
4.ı İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya miras
çılarına intikal ettiği tespit edilen,
Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder.
Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki silahların satışı yapılamaz.
Antika silah deyimi; eskiden kalma, değeri, beli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık
imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönet
melikte belirlenecek usul ve esaslara göre tespit olunur.
MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla yönetenler veya teşekküle mensup olan
lar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis
ve ellinin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşekkül, iki veya daha
fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur,
Ateşli silahın tüfek veya mermi yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya seri ateşli
kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam Otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü
tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her
türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında
artırılarak hükmolunur.
MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olan
lar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve elli
nin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla
kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.
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MADDE 8. — 6136 sayılı Kanana 2249 sayılı Kanunla eklenen ek madde 2'niıı 2 nci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna tabi
olup da fiili imkânsızlık nedeni ile suçüstü hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan başka bir suçta
birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
MADDE 9. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 4. — Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya da
Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar
beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetmelikte belirtilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve taban
calarını ve bunların aksamı ile mermilerini gümrük makamlarına beyan etmek ve giriş kapısı emniyet ma
kamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilirler.
Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla ge
len kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ıile mermilerini İçişleri Ba
kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden izin almak ve gümrük makamlarına beyan etmek şartıyla yurda soka
bilirler.
Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin verilen silah, silah aksamı ve mermileri ilgili kişilerin
pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt silah, aksamı ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer. Yu
karıda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen yivli veya yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancaları ve
bunlara ait aksam ile sarfedilmeyen mermilerin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılması
zorunludur.
EK MADDE 5. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddelerine! aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, uçak
savar, tanksavar, ağır ve hafif makineli tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahları veya mermilerine
ilişkin olduğu takdirde anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırılır.
MADDE 10. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
EK GEÇtCf MADDE 2. — 6136 sayılı Kanun kapsamına alınan ve özellikleri İçişleri ve Gençlik ve Spor
bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek sporda kullanılan evvelce ruhsata tabi ol
mayan ateşli yivli silahları ellerinde bulunduranlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde müracaat ederek 7 nci madde esaslarına göre ruhsat almaya mecburdurlar.
MADDE 11. ,— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I. - Gerekçeli 219 S. Sayıh 'basmayazı Milli Güvenlik Konseyinin 59 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II. - Bu Kanunu; Milli Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu görüşmüştür.
III. - Esas No. : J/191

