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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.5.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «6136 sayıh Ateşli Silahlar ye Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde İle Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ite ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini emirlerine arz ederim,
Bülend ULUSU
Başbakan

I
GENEL GEREKÇE
6136 sayılı Ateşli Sfılahfaır ve Bıçaklar ile Diğer Aletler HalkJkıınJda Kanunun uygulama ile ortaya çıkan
bazı boşhılkîariinın doldurulması ve özellikle ceza hükümlerinde 'ortaya çıkan bazı aksaklıkların giderilmesi
zaruret haline gelmiştir,
Kanun 'kapsamına güren 'ateşli silahların yurda sokulması, taşınması ve 'bulundurulması esaslarının günün
şartlarına uygun 'hale getirilmesi, belge verilmesi zoruinlu olduğu hükme bağlanan anlti'ka silahlarla, hatıra
teşkil eden ateşli silahların ne olduğunun açıklığa kavuşturulması ve özellikle teknikteki gelişmeler sonucu
yenii tür sMaMafl-m yapılması neden'iyle ceza hükümlerinin uygulamasında ortaya çıikan zorlukların gaderillmesıi
amacıyla 6136 sayılı Kanunun 2, 4, 7, 1 Ot, M, 12, 13, 14 ncü maddeleriyle ek ikinci maddesinin değiştiril
mesi gereklii görülmüş, ülkeye yivli 'tüfeklerin sokulması yasağının av 'turizmlini önleyici etkilerinin gideril
mesi içlin yeni bir düzenleme yapılması gerekli görülerek 'bü konuyu düzenleyen hükmün ek madde olarak
kanunda yer alması sağlanmıştır.,
II
MADDE GEREKÇELERİ
Maldde 1. — Tasarının 1 noi maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş tir ilmesu amaçlanmış
tır. Yürüdükteki malddenfin yarattığı sorunları şöylece belıi'riemek mümkündür.
a) Yürürlükteki madde, Dışişleri Bakanlığı görevüiler'inlden elçi sınıfından olanlarla'konsolosların, memu
riyetlerinin devamı süresince 'bir defaya mahsus olmak üzere ve dış temsilCıi'Mılderimiızdte görevli güvenlik me-
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müriarımıin kfla ülkeye kesün dlöinüş yaptıkları zaman, sahip oldukları 'bir tek silahı ülkeye sokmalarıma izin ver
mektedir. Bu hüküm, uygulamada adaletsiz bliır durum yaratmış, yukarıda sayılanlar dışında kalan pek çok
dış görev yapan kamu personeli bu haktan yararianam'adıklaırı için şikâyetçi olmuş ve bu olanağın kendile
rine de tanınması için giriişinTİerde bulunmuşlardır. Böyle bir kapının açılmasının ülkeye tahminlerden çok s»ilah girmesine neden olacağı ve çok sakıncalı bir durum oluşturacağı kuşkusuzdur.,
b) Keza yürüdükteki madde, yalbancı devlet veya hükümet başkanları, hiükürnet üyeleri tarafından ken
dilerine silah armağan edilenleırin bu silahları ülkeye getirmelerine olanak tanımaktadır. Maddenin bu şek
liyle, armağan 'alan kişi 'her kim olursa olsun bu silahı yunda sdkabilmdktedlir. Armağan edüllem ve yurda
siokuflmasına izin verilecek silahların hem armağan kabul edenler hem de armağan edenler açısından bir
takım esaslara bağlanmaması sorun yaratmaktadır.
Maddenin, dış temsilciiMerinııizde görevli koruma memurları 'ile elçi ve konsolosluk sınıfından olanların
yurda ısilalh 'sokmalarım önleyecek şekilde ve yurt dışında armağan edilen silahlar için de gerek armağan
alan gerek armağan elden açısından bîr takım esaslar belirleyecek 'biçimde yeniden düzenlen
mesi, iarmiağan kalbul edecek kişilerin resmi görevle yuırtt dışına gönderilen kişiler olarak
belirlenip,
armağan
veren kişiler
olarak, yabancı
ıdevlet ve hükümet 'başkanları, hükümet
üyeleri Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanları olarak sınırlandırılmaısı ve yurda sokulan silahın
gümrük vergisi ve ıresimılerimıden bağışık olmıaisı uygun 'görülmüş ve 'düzenleme bu esaslara göre yapılmıştır.
Madde 2. — Taslarının 2 nci m'adldesiyie 6136 sayılı Kanunun 4 ncü malddesiinin son fıkrası dleğiştirilmektedür,
6136 ısayıllı Kanunum 4 nöü m'ad)deisi'nin 3 ncü fıkrası «'Münhasıran sposrda ve avda kullanılan lateşli si
lahlarla mermilerin» bu Kanun kapsamında olmadığını hükme bağlayarak, av ve spor silahlarını 6136 sa
yılı Kanun uygulaması ıdışımda bırakmış bu nedenle söz konusu ıa!v ve sporda kullanılan ateşi silahlar idare
min denetimli dışında kalmıştır. Sadece av 'tezkeresi almak bu silahların bulundurulması, taşınması ve avda
kullanılma'sı için ydterllii olduğu cihetle yivli ve seri aıteşli uzun namMu 'av tüfeklerimin vatandaşlarımız ve
özelikle yabancı turistler tarafından rasigele kullanılması av kaynaklarımızın süratle azalmasına ve hatta
yok olmasına neden olacak duruma gelmiştir. Bu sakıncayı gidermek üzere 1970 yılında 130)8 sayılı Ka
nunla 4 ncü maddeye eklenen bir fıkra ile yilvli av tüfdkleri 6136 sayılı Kanun kapsamına alınmış bu su
retle yivli aiv 'tütfdMeriniin kontrolü sağlanmış ve dolayısıyla av kaynaklarımızın tahribi önlenmiştir. Ancak;
sporda kullanılan yivli veya yivsüz silahlar 6136 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalmaya devam etmiştir.
Hangi silahların münhasıran sponida kullanıldığını tefrik mümkün olamadığından söz konusu hüküm uygu
lamada tereddütler yaratmaktadır.
Yukarıda açıklanan sakıncanın giderilmesi ve etkili ateşli silahtardan olan yivli spor silahlarının da Ka
nun kapsamına alınmışı gerekli görilmidktedlir. Bunu sağlamak üzere 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesinin son fıkrasının önerilen biçimde dteğiştk'ilmesi amaçlanmıştır.
Madde 3. — Taslarının 3 ncü maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilmektedir.
Yürürlükteki 7 nci madde, ateşli silahların kimler tarafından taşınabileceğini belirlemektedir. Maddenin ye
tersiz kalan kapsamı silah taşıması gerekli görülen bazı kamu görevlilerine silah taşıma izni verilmesini engelle
mektedir. Diğer taraftan görevleri icabı yasaların verdiği yetkiye dayanarak veya Bakanlar Kurulunca izin veril
mek suretiyle silah taşıyan bazı kamu görevlilerinin emekli olmaları halinde zati silahlarını taşımalarına izin veril
mesini güçleştirmekte ve yıllarca taşıdıkları ve aktif olarak çalıştıkları sırada ifa ettikleri görevin gereği olarak
maruz kalabilecekleri düşmanlıklara ve husumetlere karşı nefislerini korumak için emekli oldukları zaman da si
lah taşıma zorunda olan bu kişilerin taşıyacakları silahlar için uzun formalitelere boyun eğme ve oldukça yüklü
harç ödeme zorunda bırakmaktadır.
Yukarıda açıklanan sakıncaları gidermek ve bu arada Devlet Başkanı ile, hükümet başkanı ve hükümet üye
lerine ve daha önce belirtilen bu görevlerde bulunmuş olanlara silah taşıma yetkisi vermek ve diğer taraftan ak
tif görevde iken özel yasalarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu karan ile, ifa ettikleri
görev gereği silah taşımalarına izin verilen bazı kamu görevlilerinin, emekliye sevkedilmeleri durumunda da zati
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silahlarını taşımalarına imkân vermek üzere maddenin değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Silah taşımalarına ya
sayla izin verilen emekli kamu görevlilerinin bu iş için harç ve resimden muaf olmaları öngörülmüş ve bunlara
verilecek belgelerle 'bunların yenilenmesi esas ve usullerinin Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi uygun mütalaa olunmuştur.
Diğer taraftan, suç işleyen bazı kişilerin, cezalarını çektikten sonra da silah taşımaları sakıncalı olacağından
buna ilişkin hükmün maddeye eklenmesi gerekli görülerek bu hüküm maddeye eklenmiştir.
Yeni düzenlenen madde ile getirilen bir başka değişiklik silah taşımak veya bulundurmak isteyen vatandaşlara
bu imkânı veren belgenin (vesikanın) münhasıran valilerce verilmesi hususudur. Eskiye oranla değiştirilen bir baş
ka hususta, valilerce silah taşıma vesikası verilirken uyulacak esasların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönet
melikte gösterilmesi keyfiyeti olmuştur. Eski metinde bu yetki yani yönetmelik çıkarma yetkisi İçişleri Bakanlığı
na ait idi. Yönetmeliklerin sık sık değiştirilmesi ve adeta her İçişleri Bakanı değiştikçe yeni bir yönetmelik yapıl
ması, uygulamayı içinden çıkılmaz hale getirmiş ve idarenin kontrol imkânlarını adeta ortadan kaldırmıştır. Tasa
rıda öngörülen yöntem, yani yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca çıkarılması esasının benimsenmesi, bu aksaklığı
giderici bir tedbir olarak düşünülmüştür.
Harçlar Kanunun'da yapılan değişiklikle Ateşli Silahları evde veya iş yerinde bulunduracaklara verilecek bu
lundurma vesikalarının harca tabi olması hükme bağlanmıştır. Bu hükümle 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin son fıkrası ilga edilmiş bulunmaktadır. Harçlar Kanunu s'on 'hükmüyle Bulundurma vesikalarından yıllık
harç alınmasını öngörmektedir. (Bulundurma vesikaları bir sefer düzenlenmekte ve silah sahip değiştirinceye ka
dar geçerli olmaktadır. Bu vesikaların senede veya iki senede bir değiştirilmesi söz konusu değildir. Ve böyle bir
mecburiyetin sağlıyacağı bir yararda bulunmamaktadır. Bu durum dikkate alınarak bulundurma belgelerinden dü
zenlendiği sırada bir sefer harç alınması uygun görülerek buna göre bir düzenleme yapılmış bulunmaktadır.
Ancak yeni düzenlenen 7 nci madesinin 1 nci fıkrası 4 No. lu bendi kapsamında olan emekli kamu personelinin
harçtan muaf tutulması öngörüldüğü cihetle onlara verilecek bulundurma belgelerinden harç alınması söz konu
su olmayacaktır,
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 10 ncu madesi değiştirilmiştir.
Yürürlükteki metin adli mercilerce zoralımına karar verilen veya herhangi bir şekilde güvenlik kuvetlerince
ele geçirilen ateşli silahlarla bıçakların Milli Savunma Bakanlığına mal edilmesini öngörmekte ve 1308 sayılı
Kanunla eklenen ikinci fıkrası da bu silahlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ih
tiyacının karşılanacağı hükmünü içermektedir. Ele geçen silahların çokluğu ve çeşitliliği, müsadere kararı verilen
bu silahlardan Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı gibi kuruluşların ihtiyacının da 'karşılanması isteklerini gün
deme getirmiştir.
Diğer taraftan, gerek yasaların verdiği imkân gerek Bakanlar Kurulunca verilen izinle görevleri gereği si
lah taşıma yetkisine sahip ve zati silah edinme durumunda olan kamu görevlilerine bu silahlardan satılması yo
lundaki istekler yoğunluk kazanmış bulunmaktadır.
Zoralımına karar verilen veya herhangi bir biçimde güvenlik güçlerinin eline geçen silahların miktar ve çe
şit itibariyle son yıllarda görülen artış, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dışında,
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi silah gereksinimi duyan diğer kuruluşların muhtaç olduğu ateşli silalhları da karşılayacak durumda olduğu için, bu yoldaki taleplerin karşılanmasına olanak sağlayacağı düşünü
lerek maddenin 2 nci fıkrasının bu yolda değiştirilmesi ve gerek yasa gereği silah taşıma durumunda olan gerek
se Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kamu görevlilerine ele ge
çirilen bu sMalhlaırdian satılması için MM Savunma Bakanlığına yetki veren hükmün maddeye eklenmesi uygun gö
rülmüştür,^
Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 11 nci maddesi değiştirilip yeni bir dü
zenlemeye tabi tutulmaktadır.
6136 saıyılı Kanunun 1.1 no] maddesi 'antika olan ve hatıra teşkil eden ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili
hüküm taşımaktadır. Ancak maddede antika silahın ne olduğu, hangi silahın hatıra teşkil ettiğini belirle
yen hüküm bulunmadığı için uygulamada oldukça önemli aksamalar yaratmakta ve şikayetlere konu olmak
tadır.
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Yukarıda belirtilen sakıncanın giderilmesi için 11 nci maddeye yapılan ekle hangi silahların hatıra teşkil
ettiği yazılmak suretiyle belirlenmiş ve antikanın tarifi yapılarak, özellikle bir silahın antika sayılabilmesi
için bugün artık imal edilmeme koşulu temel unsur kabul edilmiş ve silahın antika olup olmadığı hususunun
tespit yetkisi Emniyet Genel Müdürlüğü polis laboratuvarlarına verilmiştir.
Madde 6. — Tasarının 6 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrası değiş
tirilmiş ve maddeye son fıkra olarak bir fıkra eklenmiştir.
12 nci maddenin 4 ncü fıkrasına «veya mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca» ibaresi ile «tam»
kelimesi eklenmiştir.
ibarenin eklenmesi ile, mermi kapasitesi 10 adetten fazla olması itibariyle gerek muhatabında uyandıra
cağı korku, gerek suçta kullanılması halinde sağlayacağı etkinlik gözönünde tutularak, daha küçük mermi
kapasitesi olan tabancalardan farklılığına ceza yönünden de paralellik ve silahlara öngörülen cezalar ara
sında denklik ve uyarlık sağlanması amaçlanmıştır. Otomatik kelimesinin başına «tam»; kelimesi eklenmek
suretiyle uygulamada tabancaların niteliğini tespitte karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine çalışılmıştır.
Maddenin 3 ncü fıkrasında geçen «teşekkül»* kavramı Türk Ceza Kanununun 264 ve 313 ncü madde
lerinden yararlanmak suretiyle tarif edilerek, kavrama açıklık getirilmiştir.
Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası değişti
rilmiştir.
13 ncü maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen silahların niteliği 12 nci maddede belirlendiği, mer
miler için nitelik aranmayacağı cihetle, fıkradaki «veya nitelik^ ibaresi metinden çıkarılarak uygulamada
doğacak tereddüdün giderilmesi amaçlanmıştır.
Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine bir son fıkra eklen
miştir.
12 nci maddede olduğu gibi 14 ncü maddede de «teşekkül»
kavram açıklığa kavuşturulmuştur.

kavramı, eklenen fıkrada

tarif edilerek

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin ikinci fıkrası de
ğiştirilmiştir.
Ek madde 2 de 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarda 3005 sayılı Kanunda öngörülen şartlara
bakılmaksızın, 3005 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ve bununla bu suçların takibinde
sürat, cezasında etkinlik sağlanması amaçlanmış ise de, maddenin 2 nci fıkrasında geçen «Daha ağır ce
zayı gerektiren»* ibaresi uygulamada evrak tefrikini gerektirdiği ve büyük zorlukların doğmasına sebebiyet
verdiği görüldüğünden, 2 nci fıkrada geçen «Daha ağır cezayı gerektiren» ibaresi metinden çıkarılmıştır.
Bu değişiklikten, işlemlerde süratin sağlanması ve formalite çokluğundan kaçınılması amacı güdülmüştür.
Madde 10. — Tasarının 10 ncu maddesiyle 6136 sayılı Kanuna (Ek Madde 3) olarak yeni bir madde ek
lenmiştir.
Kanunun 4 ncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle avda ve sporda kullanılan her nevi yivli
ateşli silahlar kanun kapsamına alınmakta ve sonuç olarak bu tür silahların yurda sokulması önlenmiş ol
maktadır. Bu çok rijit durumu bir ölçüde yumuşatmak, Milli parklarda ve Devletçe korumaya alınan av
laklarda miktarı çoğalan ve planlı şekilde yapılacak avcılığa müsait hale gelen av hayvanlarının turist av
cılar tarafından avlanması suretiyle ülkemize döviz sağlaması için yasal imkân yaratılması gerekli görülmüş
tür ve bunu sağlayan hüküm ek üçüncü madde olarak düzenlenmiştir.
Madde 11. — Tasarının 11 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanuna ek madde 4 olarak yeni bir madde da
ha eklenmiştir.
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61316 sayılı Kanunda geçen ateşi silahlar talbdıri belirli silahlara hasredilmeyerek geniş anlamda kulla
nılmıştır. Bu söbeple roket, roketatar, küçük çapta top gibi savaş silahlarının bu kanun kapsamına girdi
ğinden şüphe yoktur. Ancak bu hususta bazı tereddütler duyulduğundan, bir yandan tereddütlerin giderile
rek konuya açıklık getirilmesi, kanunun kapsamının vurgulanması, diğer yandan daha etkili ve tahrip gücü
fazla silah ve mermilerin cezası ağırlaştırılmak suretiyle ceza adaleti yönünden uyum ve dengenin sağlana
bilmesi için yeni bir ek madde düzenlenmiştir.
Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanuna 8 nci geçici madde eklenmiştir.
6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikte kanun kapsamına alınan yivli
spor silahların ruhsata bağlanabilmesi için süre tanınması için geçici hüküm getirilmesi zorunlu görülmüş
tür.
Madde 13. — Yürürlük hükmünü taşımaktadır.
Madde 14. — Yürütmeye ilişkin hüküm getirmektedir.
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
«6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», nın Ko
misyonumuzca yapılan incelemesi sonucunda tasarının tümü gerekçedeki açıklamaları da gözönünde bulun
durularak benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Konunun önemine, avcılık ve atıcılık sporlarında kullanılan silahlar yönünden özel ihtisas bilgisine ihti
yaç duyulacağı nazara alınarak davet edilen Atıcılık Federasyonu Başkanı Metin Sertoğlu ile bu sporda
bilgi ve becerisi olduğu saptanarak davet edilen Yalçın Önyürüden de uzman sıfatıyla yararlanılmıştır.
Tasarının 1 nci maddesine yurda sokulmasına izin verilen silahların mermilerinin de girmesine imkân
yaratan bir açıklık getirilmiş; yürürlükteki metinde yurt dışında görevli güvenlik memurlarının kesin dönüş
yapmaları halinde ve dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların bir defaya ve tek bir
silaha mahsus olmak üzere yurda silah getirmelerine müsaade eden hüküm bulunduğu halde tasarı madde
sinde bu hükmün yer almadığı ve gerekçesinin de inandırıcı nitelikte bulunmadığı dikkate alınarak yürür
lükteki metin hükmü Komisyon metninde ihya edilmiş; yurda sokulan silahların devir ve satış suretiyle
el değiştirmesi sakıncalı görülerek bunu önleyici hüküm maddeye ilave edilmiş; yurt dışına kıta ile görev
lendirilen subay ve astsubayların sahip oldukları ve kimlik kartlarında kayıtlı bulunan şahsi silahlarını be
raberlerinde götürmeleri halinde dönüşlerinde aynı silahı yurda sokabilmeleri için maddeye gerekli hüküm
konmuş; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan sportif faaliyetler için ihtiyaç duyulan
Ateşli Yivli silahlarla yivli av tüfekleri mermilerinin ithaline imkân veren bir hüküm eklenmiş ve madde
sayılan ihtiyaçları karşılayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının ikinci maddesi ile Kanunun 4 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası değiştirilerek avda ve sporda kul
lanılan her nevi ateşli yivli silahlar ruhsata tabi tutulduğundan bu değişiklik paralelinde maddenin 3 ncü
fıkrasının da değiştirilmesi zorunluluğu doğmuş ve söz konusu 3 ncü fıkra komisyon metninde yer aldığı bi
çimde düzenlenerek maddeye ilave edilmiştir.
Tasarının 3 ncü maddesi ile değiştirilerek yeni bir düzenlemeye tabi tutulan 7 nci maddedeki çarşı ve
mahalle bekçileri ile uzman jandarma çavuşlar madde metninden çıkarılmış emekli subay ve astsubayların
silah taşıma ve bulundurmasına ilişkin usul ve esasların kanunda belirtilmesi gerekli görülerek bunu dü
zenleyen hüküm maddeye eklenmiş, silah taşıyanlardan harçtan muaf tutulması gereken kişiler kapsamı ge
nişletilerek yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş; silah taşıması ve bulundurması yasaklanan kişilere ilişkin
fıkra ihtiyacı karşılayacak biçimde redaksiyona tabi tutulmuş söz konusu bu ihtiyaçları tümü ile karşılayacak
madde komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının 4 ncü maddesine ihtiyaçları karşılar nitelikte ilaveler yapmak ve gereken
tutmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir.

redaksiyona tabi

Tasarının 5 nci maddesi; hatıra teşkil eden silahlar arasına ülke dışında Devlet ve Hükümet Başkanları
veya hükümet üyeleri tarafından hediye edilen silahların da ilavesi suretiyle kapsamı genişletilmiş; hediye
edilen silahların devir ve satışını engelleyici bir hüküm maddeye ilave edilmiş ve antika silahların tespitine
ilişkin esas ve usullerin yönetmelikte gösterileceği belirtilerek metin anılan değişiklikleri kapsayacak biçim
de yeniden düzenlenmiştir.
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Tasarının 6 nci maddesi; özüne sadık kalınarak ancak biçim yönünden redaksiyona tabi tutularak komis
yonumuzca yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının 7 nci maddesi ile değiştirilmek istenen Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci Merası yürürlükte
ki haliyle ihtiyacı karşılar nitelikte bulunduğu ve herhangi bir değişikliğe tabi tutulmasına gerek olmadığı
sonucuna varılarak Tasarının bu maddesi metinden çıkarılmıştı^
Tasarının 8 nci maddesi 7 nci madde olarak özüne sadık kalınıp redaksiyona tabi tutularak yeniden
düzenlenmiştir.
Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen benimsenmiştir.
Tasarının 10 ncu maddesi 9 olarak ve bu maddeye bağlı Ek madde 3, Ek madde 4 olarak ve redaksi
yona tabi tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının 11 nci maddesi ile 6136 saydı Kanuna ilave edilen Ek madde 4 komisyonumuzca 9 ncu mad
de çerçevesi içine Ek madde 5 olarak alınmak suretiyle aynen benimsenmiştir.
Tasarının 12 nci maddesi ile 6136 sayılı Kanuna eklenmek istenen Geçici 8 nci madde komisyonumuz
ca 10 ncu madde çerçevesi içinde ve Ek Geçici 2 nci madde olarak yeniden redaksiyona tabi tutularak dü
zenlenmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 13 ve 14 ncü maddeleri Komisyonumuzca 11 ve 12 nci mad
deler olarak aynen benimsenmiştir.
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
Muzaffer BASK AYMAK
Hâkim Tuğgeneral

Üye
Hüseyin ÇÖL
Hv. Kd. Alb.
GENKUR. Tem.

Üye
Feridun BALATLIOĞLU
Hâkim Kd. Albay

Üye
Hulki İMER
M. S. B. Prs. Albay

Üye
M. Emin TURGUT
Adalet Bakanlığı
Kan. Pln. Ar. Gn. Md. lüğü

Üye
Ümir ERDAL
Emniyet Genel Müdürlüğü
Asayiş Daire Başlkanı

Üye
Nihat TURAN
Tarım ve Orman Bakanlığı
Milli Parklar ve Avcılık
Genel Müdür Yardımcısı

Üye
Turhan BOZKURT
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Başmüşaviri

Üye
Orhan GÜVEN
M. K. E. K. Pazarlama ve
İhracat Dairesi Başkam
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Madde ile Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve (Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı
MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı
Kanunla
«Değişik 2 nci ımaddesli aşağıdaki şekilde deKanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
I ğiştiidfaistiiır.,
iMıaldde 2. — Mili Savunma Bakanlığı, Jandarma
«Madde 2. — Mili Savunma Bakanlığı, Jan
Gendi Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ih
darma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Mü
tiyaçları için yurt dışından yapılacak alımlarıyla
dürlüğü
gereksinimi için yurt dışından yapılacak
6551
sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve
alımlar ayrık olmak ve 6551 sayılı Barut ve Pat
Teferruatı
ve Aiv Malaemesıinlin inhisardan Çıkarıl
layıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Mal
ması
Hakkında
Kanun hükümleri saklı ka'limak üze
zemesinin fnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun
re
ateşli
silahlarla
mermilerinim ve bıçaklarla salt
hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla I
mermilerinin ve ^bıçaklarla salt saldırı ve savunmada I saldırı ve saivunımalda kullanılmak üzere özel olarak
yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokul
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan
ması
yasaktur.,
sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.
I
Ancak;

Ancak;
A) Tek bir silâha mahsus olmak üzere;

I

A) Tek Ibir silaha ve (bu siMum mermilerime mah
sus olmak üzere;

1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ay
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik I
rıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Kar
ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin
şılıklı olmak 'koşuluyla)
(karşılıklı olmak koşulu Me)
% iMemleketimlizdek'i yabancı elçilik ve konso
2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve kon- I
losluklarda görevli olıup da diplomatik ayrıcalık ve
solusluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık
bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek gö
ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden, gerek
görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve I rüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve içiş
leri Bakanlığımca uygun görülenlerin, (Karşılıklı ol
İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin (karşılıklı
mak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu
olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu
ile)
ile)
B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkelerin Devlet veya hükümet
başkanları ya da hükümet üyeleri yahut gemelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları tarafından
veya hükümetleri adına kendilerine silâh armağan
edilenlerin (silâhın armağan olarak verildiğinin belgelenmesi koşulu ile gümrük vergi ve resim ödenmeksizin.)

I
I

I
I
I

|B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden,
gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet baş
kanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay
başkanları veya kuvvet komutanları tarafımdan veya
hükümetleri adıma, kendilerime silah ve mermi ar
mağan edilenlerim, silahın ve merminin armağan
olarak verildıiğimüm belgelenmesi koşulu ile ve gümriük vergi ve resmi ödenmeksizin,

Getirdikleri silahın yurda sokulmasına izin verilir. I
C) 'Memuriyetleri devamımca bir defaya ve tek
Bu silahlar için bulundurma ve sahibinin silah taşıma bir silaha mahsus olmak üzene, dış temsiiciilikleriyetkisi varsa, (getirilen silah birden fazla ise sadece bi mizde elçi sınıfından olanlar 'ile konsoloslarım, askeri
risi için) taşıma izin belgesi verilir.
J ataşeler ve güvenlik memurlarının,
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Getıirldlilkİeri silah ve mermisinin yurda sokulmaısına izlin verilin
ıBu silahlar için hııilıundurma izlin ıbelgesi, şayet
sahibinin silah taşıma yetkisi varsa taşıma iza'ın bel
gesi verilir. Getirilen silah hürden fazla ise sadece
birisi için taşıma izin belgesi düzenlenir.
(A), '(JB), (C) bentleri uyarınca yurda sıokulmasına fein verilen silahların devir veya satışı yapılamaz.
Yurt dışına kıta ile gönderilen sulbay ve astsubay
ların Ikiimliik kartlarımda kayıtlı silahları için yurda
girişlerinde izin şartı aranmaz.
IBeden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belirlene
cek ihtiyaç miktarına göre sırf sporda (kullanılan ni
şan tüfek ve tabancaları ve hunlara ait mermiler ile
yivli av tüfeklerinin mermileri, İçişleri Bakanlığımca
izin verilmek ve 'kontrol edilmek şartıyla Beden Ter
biyesi Geneli Müdürlüğünce ithal olunabilir. Bu şeIkilde ithal olunan silahlar anılan genel müldürüğün
demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri
yapılamaz. 'Bu fıikra hükümlerimin uygulanmasına ilişikin usul ve esaslar İçişleri tBakanlığı ile Gençlik ve
Spor Baikanlığınca müştereken hazırlanacalk bir yö
netmelikte (gösterilir.

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«Avda veya sporda kullanılan her nevi yivli ve ateş
li silahlar bu kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata
tabidir,»/

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı
Kanunla değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü ve 4 ncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve
mermileri 'ite yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, av
gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor
için Jcullanılan afetlerle hir meslek veya sanatın icra
sı için gerelkli foıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kul
lanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.»
«Alvdıa veya sporda kullanılan her nevi ateşli yiv
li silahlar hu Kanunun 7 ncd (maddesine göre ruhsa
ta talbidlir.»

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ı«Madde 7. — Ateşli silahları ancak;

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 7 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Ateşli silahlan ancak;

1, Devlet Başkanı, hükümet başkanı ve üyeleri ile
hu görevlerde bulunmuş olanlar.

L Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve üyeleri
ile tbu görevlerde ibulunmuş olanlar,

2, Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sa
hip bulunanlar,

2. özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine
sahip bulunanlar.

3, Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabilecek
lerine k.arar verilen, Devlet, Belediye, Özel İdare ve
Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve mensupları,

3, Bakanlar Kurulu Karan ile silah taşıyabilecek
lerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve ka
mu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
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4. Disiplin kurulları veya mahkeme kararı ile ya da
haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu tard ve
ihraç edilenler veya sicillen emekliye sevkedilenler ha
riç olmak üzere, emekli;,
a) Suibay veya astsubaylar ile jandarma uzman
çavuşları,
ib) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak mü
dürlüğü yapmış olanlar,
c) Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı Yardımcıları ile
bu mesleklerden sayılanlar,
d) ıBmniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda ça
lışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri,
e) MİT hizmetleri mensupları,
;5J Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte
belirlenecek esaslara göre, valiler tarafından verilecök
izin vesikasını alanlar, taşıyabilirler veya mesken ya da
iş yerinde bulundurabilirler..
Yukarıdaki fıkranın 4 ncü bendinde sayılanların
taşıyacakları veya bulunduracakları silahlar için dü
zenlenecek vesikalar harca tabi değildir. Bu vesika
ların düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi esas
ları İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığının
görüşü alınarak düzenlenecek yönetmelikte belirlenir.
Bu maddenin birinci fıkrasının 4 No. lu bendinde
sayılan emeklilere ait silahlar hariç olmak üzere mes
ken veya işyerinde bulundurulmasına izin verilen
ateşli silahlar için, bulundurma vesikası düzenlenir
ken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre
bir sefere mahsus olmak üzere harç alınır.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis
veya bir yıldan fazla hapis cezasına hükümlü bulu
nanlarla; affa uğramış olsalar bile, beş seneden ziya
de ağır hapis cezasına hükümlü veya ateşli silahla
işlenen cürümlerden biri ile hükümlü bulunanlara
ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilmez.

- (içişleri Komisyonu Metni)
4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında veri
len mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı
Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin ge
ri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50
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
astsubaylar,
B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla mes
lekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlara ya da
haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memu
riyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ha
riç olmak üzere,
a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak mü
dürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,
b) Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu
meslekten sayılanlardan,
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda ça
lışan personelden,
d) MİT hizmetleri mensuplarından,
Emekli olanlar.
5< Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeklikte
belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek
izin vesikasını alanlar,
Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde 'bulun
durabilirler.:
Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komutan
lıkları veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtla
rına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartları
na işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulun
durabilirler. Bu şekilde düzenlenen kimlik kartları taşı
ma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer.
1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin ta
şıyacakları veya 'bulunduracakları ateşli silahların taşın
masına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve bel
geler harca tabi değildir.,
,1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişiler© ait
silahlar hariç olmak üzere mesken veya iş yerinde 'bu
lundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundur
ma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanu
nu hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere
harç alınır.ı
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Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile bel
gelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da
geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Mili Savunma ve
içişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yö
netmelikte düzenlenir,,
Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulu
nanlar ile taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis ce
zasına mahkûm olanlara veya affa uğramış olsalar bile
ağır hapis cezasına hükümlü bulunanlara hiçbir su
retle ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verile
mez.

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı
Kanunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.:

«Madde 10. — Mahkemelerce zoralımına karar ve
rilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde
ele geçirilen ateşli silahlarla mermileri ve bıçaklar
Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

Madde 10. — Ma'hkemelerce zoralımına karar ve
rilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde
ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir
tutanak karşılığı Milli Savunma 'Bakanlığı emrine veri
lir.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük
Muhafaza Genel Müdürlüğünün gereksinimleri bu si
lah ve mermilerden öncelikle karşılanır.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı
ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaç
ları bu silaıh ve mermilerden öncelikle karşılanır.

Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı
emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuv
vetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların gerek
sinimleri karşılandıktan sonra artan miktarından bir
kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini
haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah ta
şımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen ki
şilere bedel takdiri suretiyle satmaya Milli Savunma
Bakanlığı yetkilidir.»

'Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı em
rine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları kar
şılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel
kanunlarına göre silah taşıma yetkisine haiz olan veya
Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati
silah edinmelerine izin verilen kişilere bedel takdiri su
retiyle ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracı
lığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 11. — Hatıra teşkil eden veya antika
olan ateşli silahlarla, bıçakların bulundurulmasına izin
verilmesi zorunludur.

Madde 11. — Hatıra teşkil eden veya antika olan
ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin ve
rilmesi zorunludur.

Ancak, görevleri nedeni ile Devletçe verilen veya
kendilerine bu amaçla temin edilen ve bu görevleri
sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya ka
nuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri
aletler için izin belgesi aranmaz.

Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen ve
ya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görev
leri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya
kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri
aletler için izin 'belgesi aranmaz.
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Hatıra teşkil eden ateşli silahlarla bıçaklar için
verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına
veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşın
masına cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bı
çakların izin vesikaları ile birlikte satışı serbesttir.

Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen
'izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nak
line müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya cevaz
vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin
vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir.

Bu kanun uygulanmasında hatıra silah deyimi :
a) Yurt içinde, yabancı Devlet veya hükümet
başkanları veya üyeleri tarafından hediye edilip
mevzuata göre yurda sokulmasıyla ilgili işlemleri ta
mamlanmış olan,
b) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay
Başkanı tarafından hediye edilen,
c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların ge
çici maddeleri ile belirlenen süreler içinde başvurula
rak vesikaları alınmış olması koşulu ile;
1. Birinci TBMM azalarına zafer hatırası ola
rak verilen ve mirasçılarına intikal eden muayyen
alameti havi silahlar,
2. istiklâl savaşından önceki savaşlardan yanla
rında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belge
lendirilen silahlar,
3. İstiklâl savaşına katılan subay ve erat ile cep
he gerisinde ulvi maksadın husuli için gayret gös
terenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal
ettiği tespit edilen silahlar,
4. İstiklâl savaşında cephe komutanları tarafın
dan hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya
mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen silahlar,

Bu Kanunun uygulanmasında hâtıra silah deyi
mi :
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 Genelkur
may Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edil
diği belgelendirilen,
c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların
geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvu
rularak vesikaları alınmış olması koşulu ile;
il. (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azala
rına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına
intikal eden muayyen alameti havi bulunan,
2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanla
rında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelen
dirilen,
3. İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cep
he gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret göste
renlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal
ettiği tespit olunan,
4. İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafın
dan hizmetlerine karşılık hâtıra olarak verildiği ve
ya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen,

5. Kore savaşına katılan subay, astsubay, erbaş
ve erlere Türk ve ya'bancı komutanlar tarafından ha
tıra olarak verilen silahlar,

Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder.
'Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
fbendleri kapsamındaki silâhların satışı yapılamaz.

6. Harp veya 'barış hâtırası olarak yanlarında
kalan veya mirasçılarına kaldığı belgelendirilen yahut
geçmişteki bir hizmetin veya olayın anısı olarak Dev
let büyüMerinee verifidiğü ibellgelenıddrıileın, ateşli
veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. An
tika silah deyimi; eskiden kalma, değerli, belli bir
özelliği olan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz
silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup ol
madığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Laboratuvarlarınca tespit olunur.

Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli, bel
li bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve ar
tık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları
ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarıla
cak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre
tespit olunur.
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MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı
Kanunla değişik 1!2 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye son fıkra
olarak bir fıkra eklenmiştir.
4 ncü fıkra : «Ateşli silahın tüfek veya mermi
kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya seri ateşli
kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi ata
bilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya taban
calar veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması
ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her
türlü merm'ilerin miktar bakımından vahim olması
halinde yukarıdaki fırkalarda yazılı cezalar yarı ora
nında artırılarak hükmolunur.»
«'Son fıkra : Bu maddede yazılı teşekkül, iki ve
ya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek ama
cı etrafında birleşmesi ile oluşur.»

MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayüı
Kanunla değişik 12 nci maddesinin üçüncü ve dör
düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla te->
şekkül kuranlarla yönetenler veya teşekküle mensup
olanlar tarafından sözü geçen fikrada yazılı suçlar
işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar
ağır hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşek
kül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm iş
lemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.»
«Ateşli silahın tüfek veya mermi yatağı dahil mer
mi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya seri ateşli
kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi ata
bilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dür
bünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzer
leri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silah
lar veya her türlü mermilerin miktar bakımından va
him olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı ce
zalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.»

(MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı
Kanunla değişik 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(«Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin
4 ncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah ve
ya mermilerin sayı bakımından vahim olması halin
de beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeş bin
liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmo
lunur.»

MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı
Kanunla değişik 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile
teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle men
sup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suç
lar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla ka
dar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır
para cezası hükmolunur. Bu maddade yazılı teşek
kül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm iş
lemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.»

MADDE 8. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı
ıKanunla değişik 14 ncü maddesine son fıkra olarak
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci
madde olarak aynen benimsenmiştir.

«'Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla
kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında bir
leşmesi ile oluşur.»
(MADDE 9. — 6136 sayılı Kanuna 2249 sayılı
Kanunla eklenen ek madde 2'nin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
maddeler eklenmiştir.

«Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna
tabi olup da fiili imkansızlık nedeni ile suç üstü hü
kümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan başka
'bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hük
mü uygulanmaz.»
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EK MADDE 4. — Kara Avcılığı Kanunu esas
larına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya
da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak
atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen ya
bancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetme
likte belirtilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tü
fek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermile
rini gümrük makamlarına deklare etmek ve giriş ka
pısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla ge
çici olarak yurda sokabilirler.
Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen
yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla
gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli ve
ya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini İçişle
ri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden izin al
mak ve gümrük makamlarına deklare etmek şartiyle
yurda sokabilirler.
Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin
verilen silah, silah aksamı ve mermileri ilgili kişile
rin pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt silah, aksamı
ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer.
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen
yivli veya yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabanca
ları ve bunlara ait aksam ile sarfedilmeyen mermile
rin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt dı
şına çıkarılması zorunludur.
EK MADDE 5. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü mad
delerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, uçak
savar, tanksavar ve benzeri askeri amaçlı savaş silah
ları veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan
maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırı
lır.

iMADDE 10. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek
Madde 3 eklenmiştir.

MADDE 10. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek
Geçici Madde eklenmiştir.

(«(EK MADDE 3. — Antlaşmalarla yurdumuza
görevli olarak gelen yabancı personel ile turist ola
rak avcılık yapmak veya tertip edilecek uluslararası
atıcılık yarışmalarına katılmak yahut bilimsel araştır
malarda bulunmak üzere gelecek yabancıların bera
berlerinde getirecekleri yivli ve yivsiz av tüfekleri ile
nişan tüfek ve tabancalarının ve bunların aksamı ile
geliş amaçlarına göre beher silah için miktarı yönet
melikte belirlenecek mermi ve fişeklerin yurdumuza
geçici olarak sokulmasına Gümrük makamlarına dek
lare ddlilmesü (koşulu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğünce izin verilir. Bu şekilde yurda
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sokulmasına izin verilen silahlarla aksamı ve mermi
ler yabancının pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt;
silahlar, aksamı ve mermiler için taşıma izin vesika
sı yerine geçer.
Yukarıdaki şartlara uygun olarak getirilecek yivli
ve yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancalarının
ve bunlara ait aksam ve sarf edilmeyen mermi ve fi
şeklerin ülkemizi tefkederken yolcu beraberinde yurt
dışına çıkarılması zorunludur.»»
•MADDE M. — 61316 sayılı Kanuna sağıdaki Ek
'Madde 4 eklenmiştir.
«EK MADDE 4. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü
maddelerine aykırı eylemler; top, havan, roketatar,
uçaksavar, tanksavar ve benzerleri askeri amaçlı sa
vaş silahları veya mermilerine ilişkin olduğu takdir
de, anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar üçte
birden yarıya kadar artırılır.»
MADDE 12. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde 8 eklenmiştir.
«Geçicü Mıadlde 8. — Bu Kanunun 4 ncü mad
desi üle 61136 sayılı Kanun hükümleri 'kapsamına alı
nan ve sporda kullanılan evvelce ruhsatı alınmamış
ylvfli silahlan elerinde buılJunıduranlar ıbu Kanunun
yürüdüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mü
racaat ederek 'bu Kanun hükümlerine göre ruhsat
almaya mecburduriıar.
EK GEÇİCİ MADDE 2. — 6136 sayılı Kanun kap
samına alınan ve özellikleri İçişleri ve Gençlik ve Spor
Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte
belirlenecek sporda kullanılan evvelce ruhsata tabi
olmayan ateşli yivli silahları ellerinde bulunduranlar
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde müracaat ederek 7 nci madde esaslarına göre
ruhsat almaya mecburdurlar.
iMADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girerJ
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MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerim Balkan
lar Kurulu yürütür.

MADDE 12. — Tasarının 14 ncü maddesi 12 nci
madde olarak aynen benimsenmiştir.
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