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BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, toplantı yeter sayımız vardır ve oturumu açıyorum.
Bildiğiniz gibi, geçen hafta alt komisyondan gelen Silah Kanunu Tasarısı’ yla ilgili raporun tümü üzerinde görüşmeler
yapılmıştı ve tümü üzerinde oylama da bitti ve bugün, inşallah, bu alt komisyondan gelen metin üzerinde ve vereceğiniz önergeler
üzerindeki görüşmeleri madde madde burada ele alacağız. Ben, hemen şimdi maddelerle ilgili önergeler var ise mutlaka bize
ulaştırılmasını istiyorum. Evet, bütün maddelerle ilgili önergeleri istiyorum çünkü hazırlık yapacağız, ona göre maddelere geçeceğiz.
BAŞKAN - Evet, arkadaşlar, şimdi, 1’ inci madde üzerinde görüşmelere başlayacağız.
Görüşmelerde usulümüz şu şekilde olacak: Herkes, önceden konuşmak isteyenler işaretlerini ve bilgilerini bize ulaştırsınlar,
sırayla söz vereceğiz. Eğer gerekirse yeniden söz verip vermeme konusunda kararımızı size bildireceğiz.
1’ inci maddeyi okutuyorum:
SİLAH KANUNU TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların nitelikleri, mühimmatı ve parçalarının ithali,
imali, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, her türlü izin, tescil ve kayıt işlemlerine dair esas ve
usuller ile bunlara aykırılık hâlinde uygulanacak yaptırımları düzenlemektir.
1’ inci madde üzerinde ilk söz isteyen arkadaşımız Ali Bey, buyurun.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, sayın bakan yardımcısı, İçişleri Bakanlığının ve diğer bakanlıkların değerli mensupları, değerli sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ismini sayamadığım, kurumlarının hangisi olduğunu bilemediğim tüm arkadaşlarıma ve varsa basın
mensuplarına en iyi dileklerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum.
Biliyorsunuz, bu tasarı, geçen perşembe günü saat 17.00’ de toplanan Komisyonumuzda görüşülmeye başlandı.
Şimdi, 1’ inci madde tasarının amaç maddesi. Burada tasarının amacı, ne amaçla düzenlendiği gibi hususlar
düzenlenmektedir. Yalnız tasarıyı inceliyoruz. Biliyorsunuz, her tasarıda genellikle bir kapsam maddesi bulunur. Bu tasarıda kapsam
maddesi yok. Bu mevzuatı hazırlama esas ve usullerini düzenleyen bir yönetmelik var. O yönetmelik tasarılarda bir kapsam maddesinin
bulunmasını öngörür. Bu tasarıda bu yok. Bunu bir eksiklik olarak ifade etmek istiyorum.
Biz, tasarının tümü hakkındaki görüşlerimizi perşembe günkü ilk oturumda genellikle ifade ettik. Ancak siz de biliyorsunuz
o toplantının devam eden bir aşamasında görüşlerimizi ifade etmemize imkân sağlanmadığı için, ortam hazırlanmadığı için, reddedildiği
için biz Komisyonu terk etmiştik. O zaman ifade edemediğimiz bazı görüşlerimizi izninizle burada ifade etmek istiyorum.
Şimdi, perşembe günkü toplantıda yani bundan önceki toplantıda konuşan iktidar partisine mensup arkadaşlarımız polis
üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Yani sanki polis AKP’ nin polisiymiş gibi, polisi sanki sadece iktidar partisi savunuyormuş gibi bir
durum oluştu yani öyle bir ortam oluştu. İşin aslı öyle değil. Biz sadece polislerimizi değil, tüm kamu görevlilerimizi koruruz. Tüm
kamu görevlilerinin hiçbir baskıya maruz kalmadan, tüm baskılardan azade olarak görevlerini yapmalarını biz çok isteriz. Bize göre
kamu görevlileri kendilerine yasalarla verilen görevleri görev tanımına uygun olarak yerine getirmeli ve herhangi bir baskıya bu açıdan
maruz kalmamalıdırlar. Bu, üniformalı olabilir, üniformasız olabilir, silahlı olabilir, silahsız olabilir, hiç fark etmez. Tüm kamu
görevlileri için geçerlidir. Biz şunu hep söylüyoruz, diyoruz ki: “ Kamu görevlilerini kanuna aykırı görev yapar duruma iktidar
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getirmemelidir. Yani iktidar mensupları verdikleri emirlerle, talimatlarla kamu görevlilerini suç işlemekle karşı karşıya
bırakmamalıdırlar. Burada sorun, o görevi yerine getirenden çok o talimatı verenlerle ilgilidir. Sorun oradan kaynaklanıyor.
Şimdi, biz hep şunu söylüyoruz, diyoruz ki: “ Zamanı gelince bunun hesabı sorulduğu vakit hiçbir siyasetçi sorumluluğu
üstüne almaz.” Burada bulunan tüm kamu görevlisi arkadaşlarıma söylüyorum. Hiç kimse –bakın ben de siyaset yapıyorumsorumluluğu üstüne almaz. Diyecekler ki: “ Yapmayalardı, öyle davranmayalardı, o işi yapmayalardı.” Öyle derler. Bunun geçmişte
örnekleri var, sayın bakan yardımcımız bilir. Bir ilimizde Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatına belediyelerden naklen personel alımıyla
ilgili konuda aynen öyle demişlerdi. Sayın Bakan demiştir ki: “ Vali yapmayaydı.” Öyle değil mi? Öyle. Bunu İçişleri Bakanlığı
teşkilatında bulunan, hele bilhassa mülkiye teftiş kuruluyla irtibatı olan herkes bilir.
Onun için, buradaki tüm kamu görevlisi arkadaşlarıma söylüyorum. Türkiye’ deki arkadaşlarıma da söylüyorum. Ben uzun
süre kamuda görev yaptım. “ Kanunsuz emre itaat etmesinler.” diyoruz. Onun usulü var. İtiraz eder, yazılı emir gelirse yerine getirir.
Tamam, ona bir şey demiyoruz ama konusu suç teşkil ediyorsa hiçbir şekilde o emir yerine getirilmez ve o emri yerine getiren de
sorumluluktan kurtulmaz. Bizim söylediğimiz bu.
Şimdi, polislerin, polis memurlarının özlük haklarını düzenlemeye gelince kimse kılını kıpırdatmıyor. Yıllardır ek gösterge
sorunları var, kimse kılını kıpırdatmıyor. Yıllardır çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili sorunları var, kimse kılını kıpırdatmıyor.
“ Kimse” dediğim iktidar partisini kastediyorum tabii. Öbürlerinin kılını kıpırdatması da bir şey ifade etmiyor zaten. Ama hamaset
yapmaya gelince, polis üzerinden siyaset yapmaya gelince, o polislerle ilgili söylemleri kimseye bırakmıyorlar.
Şimdi, tüm Komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma gelmiştir, polis memurlarından bize gelen bir e-mail vardı. Orada
düşüncelerini iyi ifade etmişler, isteklerini dile getirmişler ve aynen şöyle diyorlar: “ Sayın Bakan bize verilen hakları saydığı vakit, yahu
acaba bu haklar bize mi verildi, başkasına mı verildi, biz tereddüt ediyoruz. Bu sayılan haklar bize verilmedi. Bize herhangi böyle bir
hak tanınmadı.” Şimdi, biz polislere iyilik yapacaksak değerli arkadaşlarım, onların çalışma koşullarını düzeltelim, özlük haklarıyla ilgili
sorunlarını giderelim, onların rahat ortamda görev yapar hâle gelmesini sağlayalım.
Şimdi, basına yansıdı, ne derece doğru, bilmiyorum. Bir polis memurumuz verdiği ifadesinde diyor ki: “ Efendim, ben şu
kadar saat uykusuzdum, ne yaptığımı bilmiyordum ki.” Şimdi, böyle çalışma şartlarında görev yapan kamu görevlilerinden sağlıklı bir
görev anlayışı beklememiz her zaman mümkün olmayabilir. O zaman ne yapalım? Çalışma şartlarını düzeltelim ve şunu ifade ediyoruz:
Emniyet teşkilatı kendilerinin imajının bozulmasına sebep olan görevlileri öncelikle onlar ayıplamalıdır, gerekli işlemleri önce onlar
yapmalıdırlar. Çünkü biz de biliyoruz ki tüm bu yapılan aşırı güç kullanma hareketleri elbette herkese mal edilemez ama “ Herkese mal
edilemez.” derken olanı da görmezlikten gelemeyiz. Olanı biteni biz gözden ırak tutamayız. Bakın, Mevlânâ bir sözünde diyor ki:
“ İnsanın varlığı ormana benzer. Orada iyi kötü her şey bulunur.” O zaman bize düşen nedir? Kötüyle ilgili işlemi yapmaktır. Niye
ülkenin imajı bozuluyor?
5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu insanlara yazık değil mi? Durup dururken bunlar hayatını kaybetmedi. “ Efendim,
gösteri yaptılar da, şöyle oldu, böyle oldu.” İnsanlar toplantı ve gösteri haklarını kullanacaklar. “ Efendim, provokatörler karıştı.”
Provokatörler karıştıysa provokatörleri siz bulun, iktidarın görevidir, elbette bulacak… Olabilir.
Şimdi, siz değerli arkadaşlarım, öyle bir ortam yaratırsanız bu ortamda provokatör de olur, şu da olur, bu da olur. Bakınız,
bunun hiç lâmı cimi yok. Bu ortam yaratılırsa efendim provokatör olur, öbürü de olur, öbürü de olur. O zaman aslolan nedir? Bu tür bir
ortamın yaratılmamasıdır. Şayet yaratıyorsanız tedbirini de alacaksınız.
Şimdi, Sayın Başbakan diyor ki: “ Polis destan yazdı.” Ya, destan kime karşı yazılır arkadaşlar? Şimdi, onlar velev ki
söylediğiniz gibi suç işliyorlarsa bile düşman değiller ki, onlar bu ülkenin insanları. Suç işleyenin cezası verilir. Her suçun bir karşılığı
vardır, cezası vardır, düşman muamelesi yapamayız ki. Efendim “ destan yazdı” meselesi çok yanlış bir şey bu.
İkincisi, bir polis müdürü SMS çekiyor, diyor ki: “ İkinci Çanakkale’ yi yarattınız, yazdınız.” veya o mealde bir şey söylüyor.
Bakın, Sayın Bakan, burada onu bulmanız ve bununla ilgili işlem yapmanız lazım. Çanakkale Zaferi yedi düvele, düveli
muazzamaya karşı kazanılan bir zaferdir. Ne demek Çanakkale’ yle kıyaslamak? Böyle bir şey düşünülebilir mi? İşte, bu ortam polislerin
aşırı güç kullanmasına, vatandaşların tepkisine ve ülkede kaosa neden oluyor. Ondan sonra siz de diyorsunuz ki: “ Efendim, kaos
yaratmak suretiyle Hükûmeti devirmeye teşebbüs ettiler.” 3 kişi bir araya geliyor, Hükûmeti devirmeye teşebbüs ediyor. Hükûmet bu
kadar sağlam değil mi acaba? Yani 3 kişinin, 5 kişinin bir araya gelmesiyle Hükûmet yıkılacaksa o zaman Hükûmeti kuranların,
Hükûmet mensuplarının külahını önüne koyup düşünmesi lazım. Biz Hükûmetin sağlam olduğunu düşünüyoruz yani öyle varsayıyoruz.
ALİ TURAN (Sivas) – Elhamdülillah sağlam…
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ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Şimdi, 3 kişinin bir araya gelmesiyle Hükûmet yıkılıyor mu? Efendim, yeni suç türleri
ortaya çıktı. Kaos yaratmak suretiyle Hükûmeti yıkmak: Hiç kimse toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmasın, hiç kimse bir araya gelmesin,
hiç kimse Hükûmeti eleştirmesin, hiç kimse Hükûmet aleyhinde bir şey söylemesin. Biz niye politika yapıyoruz?
ALİ TURAN (Sivas) – PKK bayrağı asmasın…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Bir şey mi buyurdunuz?
BAŞKAN – Efendim, siz devam edin, buyurun.
ALİ TURAN (Sivas) – Yapsınlar da bez parçaları asmasınlar.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Siz ne zamandan beri Atatürk… Keşke Atatürk’ ü savunsanız. Savunuyor musunuz?
ALİ TURAN (Sivas) – Ben savunuyorum.
BAŞKAN – Efendim, karşılıklı konuşmayalım.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Savunuyor musunuz?
ALİ TURAN (Sivas) – Parmağınızı çekin de gözüme geliyor.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Efendim, bakın…
BAŞKAN – Beyefendi, müsaade eder misiniz… Karşılıklı konuşmayalım, lütfen…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Söz benim, “ karşılıklı” diye bir şey yok, ben konuşuyorum.
Peki, söyleyin bakalım, her tür bayrak asmak doğrudur ancak Atatürk işaretli bayrak asmak yasaktır. Bu mudur? Neyse,
sözümü bitireyim. Onu önlemek sizin görevinizdir.
ALİ TURAN (Sivas) – Alnından öptüğünüz insanlar astı.
BAŞKAN – Ali Bey…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Onu önlemek sizin görevinizdir. Baştan beri söylüyorum, provokatör varsa, efendim,
istismar eden varsa, onu yakalayıp bulmak sizin görevinizdir. Ama, orada…
ALİ TURAN (Sivas) – Hepsi istismar ediyor.
BAŞKAN – Lütfen Ali Bey…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Siz ne diyorsunuz?
ALİ TURAN (Sivas) – Hepsi istismar ediyor.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sen ediyorsun en çok.
ALİ TURAN (Sivas) – Hayır, hepsi istismar…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Ne biliyorsun? Sen yargıcın yerine mi kaçtın?
BAŞKAN – Ali Bey, söz alır, konuşursunuz.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sen zabıta mısın?
ALİ TURAN (Sivas) – Güzel konuş ama parmağını gözüme sokacak gibi…
BAŞKAN – Bakmazsın, olur, biter…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Senin gözlüğün var canım. Senin gözüne bir şey olmaz.
Şimdi, bakın, Faruk Çelik’ in bir sözü var, diyor ki; bütçe görüşmeleri sırasında söylemiş, tabii o zaman muhalefet: “ Güç
demek, otorite demektir. Otorite iki tarafı keskin kılıç gibidir, kesinlikle hassasiyet gerektirir. Devlet yönetiminde hassasiyet insan
haklarına saygı, dolayısıyla insanımızın inanç, örf, âdet, düşünce ve düşüncesini ifade etmesine saygı demektir. Yönetimde haksızlık ve
adaletsizlik söz konusu ise –bakın, bu cümleye dikkat buyurun- haksızlıklara karşı direnme hakkına saygı duymaktır.” Bunu ben
demiyorum, Faruk Çelik diyor değerli arkadaşlarım.
Şimdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin biber gazıyla ilgili bir kararı var değerli arkadaşlar, bilginize sunmak istiyorum
onu. Şimdi, diyor ki: “ Polis güçlerinin şüphesiz ki kuvvet kullanma yetkileri vardır.” Onda bir itiraz yok, ona biz de itiraz etmiyoruz.
“ Ancak kuvvet kullanımı orantılı bir biçimde yani olduğu kadar gerçekleştirilmelidir.” Devam ediyor. Avrupa İşkencenin ve İnsanlık
Dışı ve Onur Kırıcı Muamelenin Önlenmesi Komitesinin biber gazı kullanımıyla ilgili, biber gazının kapalı alanlarda kullanılmaması
gerektiği, açık alanlarda kullanıldığı takdirde buna maruz kalanların acilen bir hastaneye götürülmeleri gerektiği ve bu kişi lere panzehir
sağlanması yönünde görüşlerine katılıyor bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve pek çok hususu buradan dile getiriyor. AİHM diyor ki:
“ Biber gazı kullanımının solunum problemleri, bulantı, kusma, soluk borusu iritasyonu, göz iritasyonu, spazm, göğüs ağrısı, dermatit ve
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alerji gibi sorunlara ve aşırı doz hâlinde bu gazın solunum ve sindirim borularında doku ölümüne, akciğer ödemi ve iç hemoraj iye yol
açabileceğini kabul ediyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
Şimdi değerli arkadaşlar, biz son olaylarda gördük. Son olaylarda biber gazının nasıl kullanıldığını gördük. Bu görüntüler
maalesef ülkemizin imajını sarsmıştır.
Bakın, bir milletvekilimiz, bizim de Genel Başkan Yardımcımız ne diyor: “ Eminönü’nde bir davete gidiyordum. Yol valinin
emriyle kapatılmıştı. Araçla geçmeme izin vermediler. Vekil kimliğimi gösterdim, yürümekte zorlanacağımı anlattım –biliyorsunuz bu
genel başkan yardımcımız engelli- bariyeri açmadıkları gibi hakaret ettiler, valiye ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Bariyerleri
vatandaşlar açtı.
25 Kasım 2012. Resmî güvenlikten geçerken arama yapan görevli sol kolumu da kaldırmamı istedi. Kolumun protez
olduğunu, kaldıramayacağımı söyledim. Görevli ‘ Vali beyin emri.’ diyerek ısrar etti. Ömrümde hiç nefret ve kinin bu kadar yoğun
toplandığı başka bir bakış görmedim.
22 Haziran 2013. Dolmabahçe’ den Gümüşsuyu’ na karanfil koymaya giderken polisin yolu kapattığını gördüm. Onlara
yürüyemeyeceğimi söyledim. İçinde bulunduğum taksiyle beni geçirmelerini rica ettim, dinlemediler. Ne de olsa ben poli sleri hizaya
geçiren…” O, kendi değerlendirmesi, onu geçiyorum. Dört: “ Neden sürekli böyle bir muameleyle karşılaşıyoruz? Valinin ‘ CHP’ li
vekillerin gözünün yaşına bakmayın.’ emrini verdiği doğru mu?” diyor çünkü oradaki memur öyle diyor. “ Ama sözlerimin başında da
söyledim, hiç kimse ‘ Ben o emri verdim.’ demez. Bizim memurumuzun buna dikkat etmesi lazım. Eğer valilik talimatıyla ilgili değilse
bu eziyetler, bazı polislerin CHP’li vekillere duydukları şahsi kinden dolayı mı başımıza geliyor?” diye soruyor.
Şimdi, izin verirseniz, Sayın Bakan Yardımcımıza da bir iki konuyu bilgilenmek açısından soruyorum: Biliyorsunuz, tarihini
tam kesin hatırlamıyorum ama işte 90’ lı yılların ortalarında, İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında toplumsal olaylarda
zabıtanın yetersiz kalması hâlinde, silahlı kuvvetlerden yardım istendiği takdirde, aradaki koordinasyon, görev ve sevk ve idarenin nasıl
olacağı konusunda bir protokol düzenlenmişti. Kamuoyunda bu EMASYA Protokolü olarak biliniyor. Bu yeni Hükûmet kurulunca,
Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti kurulunca işte kamuoyundaki bazı tartışmalardan sonra bu protokolün ortadan kaldırıldığı ifade
edildi.
Şimdi, basında yer alan bilgilere göre, yeni bir EMASYA Protokolü yapılmış. Biz basından… Bu yalanlanmadı, hatta
bununla ilgili resmî açıklama da var, Wilders Kanunu’ nun 11’ inci maddesine istinaden. Şimdi, bu EMASYA Protokolü maden yapılacak
idiyse eskisini neden kaldırdık? Birincisi bu. Şöyle denebilir: Efendim, eskisiyle bu farklı. Muhtemelen öyle denecektir. Öyleyse, o
zaman, onu neden değiştirmedik de alayı valayla kaldırdık diye kamuoyuna ilan ettik? Yani böyle bir gereklilik yok idiyse kaldırdığımıza göre- neden şimdi EMASYA Protokolü’ nü yeniden yürürlüğe koyuyoruz? Ben, bunu öğrenmek istiyorum.
İkincisi, şimdi, gene basına yansıyan bilgiler, işte “ İçişleri Bakanlığında istihbarat kavgası” diye. Bundan da üzüntü
duyuyoruz. Bir teşkilatımızın bu şekilde kamuoyunda tartışılması bizi üzüyor ancak üzse de gerçekleri görmezlikten gelemeyiz. Bu
doğru mudur, ne derece doğrudur, bununla ilgili herhangi bir inceleme yapılıyor mu, herhangi bir araştırma yapılıyor mu? Bu konuda
kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?
Üçüncüsü, şimdi, İstanbul’ a giderken Bolu Dağı’ nda “ Highway” diye bir tesis var. O tesise Polis Yardım Sandığı veya
Yardım Sandığının iştirakinin –bilemiyorum şu anda- belli bir oranda ortak olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Ortaklık payı ne
kadardır? Highway Bolu Dağı’ nda…
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Alışveriş merkezi.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Efendim, Abant ayrımı ile Bolu Batı Kavşağı arasında bir tesis.
Şimdi, Polis Yardım Sandığının veya Yardım Sandığının bir iştirakinin oraya ortak olduğu söyleniyor. Ortaklık payı yüzde
kaçtır, ne kadar bir meblağ ödenmiştir? Sebep neydi, acaba neden böyle bir ortaklığa gerek duyuldu? O tarihten bu yana herhangi bir
gelir elde edildi mi, kâr sağlandı mı? Bunu da öğrenmek istiyoruz.
Üçüncüsü, biliyorsunuz, Sayın Bakan, bir süre önce Dahiliye Memurları Kanunu’ nda bir değişiklik yapılmak suretiyle
birinci sınıf mülki idare amirliği sistemi oluşturuldu. Aslında, bu, meslek mensuplarının beklediği bir şeydi, iyi de oldu ancak orada bir
adaletsizlik meydana geldi. Yasanın yürürlüğe girişinden evvel emekli olmuş mülki idare amirleri maal esef haksızlığa uğradılar. Bunu
müteaddit defalar dile getirmiş olmamıza rağmen bu konu düzeltilmedi. Hâlbuki görevini bihakkın yerine getirmiş, başarılı olmuş ancak
yasa yürürlüğe girmeden evvel emekli olmuş mülki idare amirleri haksızlığa uğradı ve bu giderilmiyor? Bu haksızlığı gidermeyi
düşünüyor musunuz? Çünkü bu meslek mensupları arasında hem bir adaletsizliğe hem bir haksızlığa neden olmaktadır ve biliyorsunuz
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çok da fazla değildir bu şekilde olan mülki idare amirleri. Herkesin vali olması mümkün değildi. Vali olanlar için bir sorun yok, zaten
onlar için herhangi bir sorun yok ancak bu daha ziyade vali olamamış mülki idare amirleri için geçerli. Bunu da sizden bekliyorlar.
Şimdilik söyleyeceğim bu kadar.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz Ali Bey.
Celal Bey, buyurun.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan Yardımcım, saygıdeğer bürokrat arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarım, basın mensupları ve sivil toplum
kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkanım, Mecliste İçişleri Komisyonunda seçimlerden sonra görev yaptığımız tüm arkadaşlarla bugüne kadar hep
uyum içinde çalıştık. Bütün Komisyon toplantıları, küçük de olsa görüş farklılıkları olmasına rağmen, güzellikler içinde geçti.
Geçtiğimiz hafta sizin tutumunuzdan kaynaklanan kırgınlık yaşadık. Biz muhalefet milletvekilleri olarak sizlerden hassaten rica
ediyoruz, bu Komisyonun bundan sonraki çalışmalarının düzenli gitmesi sizin elinizde. Biz, Mecliste komisyonlarda kavgasız,
gürültüsüz, halkın yararına kanunların yapılmasını gerçekten arzu eden insanlarız. Nitekim geçen haftaki konuşmalarımızda biz alt
komisyon başkanına teşekkür ederek başladık uyumlu bir çalışma sergiledikleri için. Sizden de aynı anlayışı, aynı hoşgörüyü bekliyoruz
bu konuda eğer halkın yararına bir şeyler yapmak istiyorsak. Bunun için, bu girişi, sizlere tekrar bu sözlerimi hatırlatıyorum. Uyumlu bir
çalışma yapmanın bütün sorumluluğunun sizde olduğunu belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, kanunsuz emir vermek, emri yerine getirmek de suçtur. Bunu herkes biliyor. Biz defalarca söyledik.
Geçtiğimiz yirmi-yirmi beş gündür Türkiye’ de yaşanan olaylarda nedense iktidar sadece bir taraflı bakıyor olaya, “ Karşı tarafın da
talepleri nedir, bu insanlar ne istiyor, niçin bu kadar bu hâle geldi ülke, benim de sorumluluğum var mı yok mu?” diye hiç düşünmedi;
düşünmesi lazım, bakması lazım. Orada emirleri yerine getirirken, suç işleyen insanlar hakkında da soruşturmaların yapılıp gerçekten
hak ettikleri cezaları alması herkesin dileği.
Şu anda kamuoyunda yaygın bir kanaat var Sayın Bakan Yardımcım. Orada suç işleyen, daha doğrusu orantısız güç
kullanan, belki işkence düzeyine varan olaylara karışan çok az sayıda da olsa polis memurları hakkında işlem yapılmaması kamuoyunda
çok büyük tepkilere yol açmakta. Hatta olayların bugüne kadar duramamasının nedenlerinden bir tanesi de belki suç işleyen görevlilerin
cezasız kalması da diyebiliriz. Bu konuda biraz daha dikkatli davranılmasını, ayrımsız, polisin moralini bozacak diye suç işleyenlerin
ayıklanmamasının çok daha büyük sıkıntılara yol açacağını sizlerin de düşünmesini istiyoruz.
İkramiye konusuna gelince… Elbette ki polisimiz yetmiş iki saat, belki daha fazla çok güç şartlar altında çalıştı. Benim
ailemde de çok sayıda polis var. Çektikleri sıkıntıyı çok yakından biliyoruz. Bu meslekte otuz dört yıla yakın görev yaptık. Çekilen
sıkıntıları hepimiz biliyoruz ama bütün bu sıkıntılar o insanların yanlış yapmasını, o insanların yaptığı yanlışta sorgulanmamasını
gerektirmez. Herkes kanunlar çerçevesinde sorgulanmalı, gereği yapılmalı.
Bir diğeri de o görevlilerden sadece insanlara gaz sıkan, coplayan, sopayla döven insanlar ödüllendirildi, polisler
ödüllendirildi ama onun dışında saatlerce, günlerce nöbet tutan diğer polislere ikramiye verilmedi. Bu ayrım da meslek mensupları
arasında çok sıkıntı yaratmaktadır. Bunu da dikkate almanızı, eğer bir şeyler verilecekse… O sıkıntıyı çeken sadece Çevik Kuvvet değil,
karakoldaki insanlar da gitti, belki trafiktekiler de gitti. O insanlar arasında bir huzursuzluk yaratılmaması gerekir. Bakanlık, kendi
çocukları arasında ayrım yapmayacağı gibi, polisler arasında da ayrım yapmamalı.
Evet, değerli arkadaşlar, polisin özlük hakları konusunda ve çalışma şartları konusunda yıllardır hepimiz söylüyoruz. Bazen
şiddete kaçan görüntülerin yaşanması, işte polisin çalışma şartlarına bağlanıyor. O zaman polisin çalışma şartlarını düzenlemek de
bugünkü iktidara düşer. Hangi teklifi getirdiniz, biz muhalefet olarak bu tekliflere karşı çıktık? Şu ana kadar bizim de verilmiş onlarca
hem önergemiz var hem kanun teklifimiz var ama siz bildiğim bildik, dediğim dedik, çaldığım düdük hesabı gidiyorsunuz fakat i şinize
geldiği zaman gereğini yapmıyorsunuz. Davranışınız, demek ki polislere karşı olan tutumunuz sadece gösteriden öteye gitmiyor.
Evet, “ Polis destan yazdı.” diye beyanatlar verildi. Kendi halkına karşı destan yazan Türk polisi böylece tarihe geçti. Ben
isterdim ki Doğu’ da ordusunu kurup yürüyüşler yapan, Doğu’ da her tarafa terör örgütünün bayraklarını asan insanlara karşı da bir destan
yazılsaydı çok daha mutlu olurduk. 18 yaşındaki, 20 yaşındaki çocuklara karşı destan yazmanın, kendi halkına karşı destan yazmanın ne
kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha düşünmenizi diliyorum. Takdirlerinize bırakıyorum.
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Değerli arkadaşlar, AB’ nin biber gazıyla ilgili bir kararı var. Biber gazının ne kadar ölçüsüz kullanıldığını AVM’ lerde,
konutlarda… Efendim, bırakın, eksi 2’ nci katlara kadar gidip biber gazları sıkıldı, tedavi yapılan insanların bulunduğu odalara dahi biber
gazı sıkıldı. Bunların ne olursa olsun hiçbir şekilde makul görülecek bir tarafı yoktur. Biz sizlerden de beklerdik ki “ Evet, polis
müdahale ederken bazı yanlışlıklar yapıldı, sıkmaması gereken yerlere biber gazı sıkıldı. Bunun olmaması için gereğini yapıyoruz.”
Nitekim bir genelge yayımladı Sayın Bakanımız. Bu genelge inşallah uygulanır bundan sonra, bu tür üzücü olayları yaşamayız. Yani
iktidar da bu konudaki kendisine düşen görevi yapsaydı belki binlerce insanımız bu biber gazının yaratacağı sonuçlardan kurtulmuş
olurdu. Biber gazının kanser yaptığı konusunda çok sayıda doküman var, çok sayıda yazı var. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi de bunu teyit etmiş. Aynı şekilde “ Biber gazı kimyasal silahtır.” diyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besleme’ nin yaptığı bir açıklama var. Bu teknik bir insan yani kafadan dolma
bilgilerle değil, kendi bilgilerine dayanarak söylediği bir söz. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de doğruluyor. Siz sigaranın
kanser yaptığını her fırsatta savunuyorsunuz, sigaralı ortamda durulmaması gerektiğini savunuyorsunuz ama biber gazını da bol miktarda
insanlarımıza yediriyorsunuz.
Değerli arkadaşlar, bu yasanın özü itibarıyla, 1’ inci maddede genel kapsamı itibarıyla isminin çok dar tutulduğunu hep
söylemiştik. Ayrıca buradaki özellikle avcılıkla ilgili arkadaşlarımız alınmasınlar yani biz av sporunun gelişmesinden yanayız, av
sporuyla ilgili, atıcılıkla ilgili sporun gelişmesinden yanayız. Bizim de elbette ki bu dalda çok sayıda ödüllerimiz var, madalyalarımız var
ülke olarak. Bunu yürekten savunuyoruz ancak konuşmalarda denildi ki: “ İşte ruhsatlı, pompalıyla, av tüfeğiyle hiçbir şey işl enmiyor,
olmuyor, az sayıda cinayet var.” Sadece Antalya’ da geçen bir olay birkaç gün önce gazetelerde çıktı. “ Antalya Manavgat’ ta pompalıyı
alan erkek, kadın cinayeti işliyor.” diyor. Yani biz silahı 18 yaşına kadar indirirsek, eline alan herkes işte böyle cinayete koşacak,
koşuyor da nitekim. Bu kadar av tüfeğini de yani yivsizleri de çok masum göstermeyelim değerli arkadaşlar. Pompalıyla işlenen
cinayetleri, çok sayıda cinayet işlendiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz. İşte son dört ay içinde, üç ay içinde aynı yöntemle dört tane
cinayet işlenmiş yani silahın bu kadar yaygınlaştırılmasının, silahın bu kadar bol miktarda kullanılmasının çok fazla bir topluma
katkısının olmayacağını düşünüyorum.
Biz, ilkesel olarak, parti olarak, bireysel silahlanmaya başından beri karşı olduğumuzu hep söyledik, gerekli olduğu zaman
yerinde ve gerçekten uygun kişilere silahın verilmesi taraftarıyız. Geçmiş toplantılarda dile getirdik, ayrıca insanlar arasında, eşit
insanlar arasında, seçilmişler arasında bir ayrıma da gidilmemesi yönünde tekliflerimiz oldu. Yapılan bazı haksız uygulamalar vardı,
bunların kaldırılmasını söylemiştik. Bir kısmı komisyonlarda düzeltildi ancak düzeltilmeyen hususlardan bir tanesi –ki ısrarla üzerinde
duruyoruz- il özel idarelerinde, daha doğrusu il genel meclislerinde çalışan il genel meclis üyeleri idi. Bu arkadaşlarımız, muhtarlarla
benzer görevleri yürütüyorlar, muhtarlar gibi köylere gidiyorlar, muhtarlar gibi taşrada görev yapıyorlar. Herkes İstanbul’ da görev
yapmıyor. Belki Büyükşehir Yasası’ yla bunlar ortadan kaldırılacak ancak bu insanlara manevi de olsa ömürlerinin bundan sonraki
kısımlarında aldıkları ruhsatların harçsız olarak kendilerine bulundurma şeklinde dönüştürülmesi için teklifimiz olmuştu, yine teklifimiz
var şu anda. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Özel idarede, daha doğrusu il genel meclislerinde görev yapan meclis üyelerinin, yerel
parlamenter olarak gördüğümüz bu insanların haklarının da verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz.
Aynı şekilde -bugün aramızdalar- Millî Savunma Bakanlığında görev yapan personelden de özellikle yurt dışına gidenler,
kritik bölgelerde görev yapan arkadaşlarımız için de bir değerlendirme yapılabilir. Personel olarak 52 bine yakın personel olduğunu
biliyoruz, Bakanlık personeli. Çalışan sivil memurlar için söylüyorum. Arkadaşlarımız sürekli bizlerle irtibat hâline geçtiler, bütün
komisyon üyelerini gezdiler. Bu 52 bin kişinin silah almasının çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum ancak içlerinde özellikle
kritik görevlere gidenler için belki Bakanlar Kurulu kararına bırakılarak bu arkadaşlarımızın da mağduriyetlerinin giderilebileceğini
düşünüyorum. Daha sonra maddeler hâlinde görüştüğümüzde fikirlerimi tekrar açıklayacağım.
Tekrar ediyorum, Sayın Başkan, bu tür komisyonların bundan sonraki çalışmalarının düzenli, uyum içinde, topluma yararlı
hâle getirilmesi sizin elinizde. Nitekim bizim yaptığımız eleştirileri dikkate almıyorsunuz. İşte en son bugün, belki yarın görüşeceğimiz
torba kanunda, daha beş ay önce, altı ay önce çıkardığımız Büyükşehir Belediye Yasası’ nda değişiklik yapıyoruz. O zaman bizim
uyarılarımız dikkate alınmış olsaydı bugün belki o değişikliklere gerek kalmayacaktı. Aynı konuda defalarca, daha ismini şu anda
hatırlayamadığım onlarca kanunda eleştirilerimiz dikkate alınmıyor, 2/B’ de olduğu gibi, işte dediğim gibi Bütünşehirde olduğu gibi.
Sonunda “ A, bunu yanlış yapmışız, düzeltelim.” diyorsunuz, hemen bir torba kanunun içine atıyorsunuz. Bu, kanun yapma tekniğine
aykırı arkadaşlar. 1924 yılında yapılmış Köy Kanunu, parasal kısımlar dışında, bugün, arkadaşlarım çok iyi bilir, hâlâ uygulanabilecek
nitelikte. O zamanki kanun yapma tekniğiyle bugünkü arasındaki fark, tek fark, sizlerin muhalefetin görüşünü dikkate almayışınızdan
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kaynaklanıyor. Lütfen muhalefetin görüşünü dikkate alınız, lütfen sivil toplumun görüşünü dikkate alınız. “ Bu, akşamdan yarına mutlaka
çıkacak.” deyip de yalan yanlış, eksik kanunlarla toplumu huzursuz etmeyelim, toplumun ihtiyaç duyduğu kanunları hep beraber
yapalım.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Maddeler üzerindeki söz hakkımı saklı tutmak üzere hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
1’ inci madde konusunda siz görüşlerinizi ortaya koydunuz.
Evet, Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERSOY (Sinop) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakanlığımızın ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli mensupları, varsa basın
mensuplarımız; ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Özellikle bu salonda Silah Kanunu Tasarı görüşüleceği kabulüyle aramızda bulunan değerli kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine olan saygım nedeniyle Silah Kanunu Tasarısı’ ndaki görüşlerimi çok kısa
tutmaya, artık bir an evvel Komisyonumuzun Silah Kanunu’nu görüşebilir hâle gelmesine katkıda bulunmaya çalışacağım. Ancak
perşembe gününden bu tarafa devam eden Gezi olaylarıyla ilgili bazı yanlış anlamalara fırsat verilmemesi için AK PARTİ olarak
duruşumuzun çok kısa bir şekilde bir kez daha altını çizme ihtiyacı hissettim.
Değerli arkadaşlar, AK PARTİ’ liler olarak bizler, polisimizin muhtemel ve zaman zaman görüntülere yansıyan orantısız güç
kullanma hatalarını kabul etmiyoruz. Polisimizin zaman zaman etkisiz hâle getirildiği açık olan, değerli konuşmacıların ifade ettiği gibi,
kapalı mekânlarda bile gaz kullanmasını kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanından İstanbul Valisine kadar her
düzeydeki bütün yetkililer bu konuyla ilgili açıklamalarını yapmışlardır. Biz de o açıklamaların arkasındayız ve tabi oldukları mevzuat
çerçevesinde mutlaka gerekli soruşturmaların yapılarak bir şekilde suç işlemiş olduğu tespit edilen kamu görevlilerinin
cezalandırılmalarının elbette ki hukuk devletinin bir gereği olduğuna inanıyoruz. Ancak bizler sadece sık sık önümüze getiril en o
görüntülere bağlı kalarak polis teşkilatının gerçekte çok zor şartlarda, çok ağır şartlarda ifa etmeye çalıştığı görevin fotoğrafını bütünüyle
ortaya koyarken polis üzerinden siyaset yapmak değil amacımız, herkesin hakkını teslim etmek. Evet, nasıl göstericilerin tamamını
Vandal olarak, terörist olarak nitelemek doğru olmayacaksa orada masumane, demokratik haklarını kullanmak isteyen insanların
varlığını kabul edeceksek polislerin içinde bazı hatalı uygulamalara imza atmış kamu görevlilerinin varlığıyla bütün polis teşkilatını
elimizdeki fotoğraflarla dünya âleme rezil etmeye çalışmanın da doğru olmadığını söylüyoruz. Hiçbir şekilde ne polis teşkilatı ne diğer
kamu görevlilerinin üzerinden siyaset yapmak gibi bir anlayışımız olamaz. Eğer siyaset yapacak olsak, eğer popülist davranacak olsak
biz de her talep karşısında bir önerge verir, polis memurlarına da, diğer kamu görevlilerine de iktidar olarak şirin görünmenin başka
yollarını da bulabilirdik ama biz bunu yapmıyoruz, bundan sonra da yapmayacağız. Polis memurlarının yaptığı yanlışlara “ yanlış”
diyoruz ama biz aynı zamanda onlara taşlarla, şişelerle, misketlerle saldıran insanlara karşı polisin kendisini korumasının da meşru bir
hak olduğuna inanıyoruz. Biz, aynı zamanda Arap baharında çekilen bazı fotoğrafları Twittleyerek “ Faşist polis Taksim’ de bunu yaptı.”
diyen milletvekillerinin tavrını da kabul etmiyoruz. Aynı zamanda, biz, bütün seçilmişlere herkesin eşit davranması gerektiğine yürekten
inanıyor, bütün milletvekillerinin kanunlar önünde eşit haklardan faydalanması gerektiğine yürekten inanıyor ama Başbakanlık ofisine
saldıran yüzleri maskeli teröristleri milletvekillerinin savunmasını da doğru bulmuyoruz. Ortadan konuşuyoruz, ortadan destek
veriyoruz. Kennedy Caddesi’ nin her gün trafiğe kapatılmasına gönlümüz razı olmaz ama bu caddeyi trafiğe açmak isteyen polis
memurlarının önüne oturan milletvekillerinin davranışını da tasvip etmiyoruz.
Evet, biz, demokratik hakların kullanılmasından, gösteri hakkının kullanılmasından, protesto hakkının kullanılmasından
yanayız. Anayasa’ nın ne dediğini biliyoruz ama 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun da ne dediğini biliyoruz. Bu
kanun bütün demokratik ülkelerde, bütün hukuk devletlerinde olduğu gibi, herkesin istediği her yerde, istediği süre kadar, istediği
araçları kullanarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmasına, bir anlamda gösteri ve protesto hakkı kullanmasına izin vermez. Böyle olursa
o toplantıya ve gösterilere katılmayan insanların hakkını, hukukunu, özgürlüğünü nasıl savunabiliriz?
Tekrar ediyorum, Kızılay’ da çadır kurmak isteyen insanlara polis müdahale etmeyecekti de ne yapacaktı? Orada bu
müdahaleyi yapan polis memurlarını engellemeye çalışmak, hatta çok galiz hakaretler etmek hangi siyasetçiye yakışır? Çocuklarımız,
orada çalışan insanlar, oradaki esnaf günlerce Kızılay’ a gidemediler, dershanelerine gidemediler, dolmuşlarına gidemediler. Bir hukuk
devletinde devletin görevi bütün vatandaşlarının güvenliğini sağlamak değil mi? Onun için, AK PARTİ olarak bu konuda kesinlikle
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siyaset yapmıyor, sadece ortada durumu tespit ediyor, bu tespitte suçu olan, hatası olan, kusuru olan her kimse varsa onları kabul etmiyor
ama görevini yapan, gerçekten çok ağır şartlarda, bütün zorluklara, zorlamalara rağmen görevini yapan bütün kamu görevlisi
kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz, kutluyoruz, başarıların devamını diliyoruz.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Mehmet Bey.
Alpaslan Bey, buyurun.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyeleri, bakanlıklarımızın değerli temsilcileri,
İçişleri Bakan Yardımcımız, değerli basın mensupları, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Alt komisyonda gerçekten çok güzel bir çalışma yaptık, uyumlu bir çalışma yaptık. Alt komisyondaki arkadaşlarımıza ben
teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir zamanda, kısa bir zamanda çok iyi işler yaptık, herkesi dinledik ve buraya getirdik. Burada, tabii, şimdi
1’ inci madde üzerinde konuşuyoruz ama konu Gezi olayları sebebiyle bu gaz hadisesine geldi ve bu konuda da düzenleme yaptık biz
metinde yani kanun metninde.
Gazla ilgili Sayın Serindağ ve Sayın Dinçer güzel şeyler söyledi aslında ama öyle bir intiba veriyorlar ki polis gaz
kullanmasın. Gaz yasaklansın manasında şeyler söylediniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum: Söyleyeceklerimin çoğunu Sayın Ersoy
söyledi, o tarafa girmek istemiyorum.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Su sıksın ya, ne fark eder?
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Şimdi, Sayın Serindağ valilik yapmış bir ağabeyimiz, meslek büyüğümüz
gerçekten. Böyle bir olay, toplantı, gösteri yürüyüşleri hakkı Anayasa’ da teminat altına alınmış ve bunun ne şekilde kullanılacağı 2911
sayılı Kanun’ la çerçevesi çizilmiş yani bu toplantı, gösteri, yürüyüş hakkını nasıl kullanacağınız orada tarif edilmiş, orada
kullanacaksınız ve kamu düzen ve güvenliğini sıkıntıya sokan, can ve mal güvenliğini sıkıntıya sokan, hukuksuz, kanunsuz gösterilerin
de Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde men edilmesini polise vazife olarak vermişiz. Yani ortada kanunsuz, hukuksuz, can ve
mal güvenliğini tehlikeye sokan, kamu düzenini, güvenliğini tehlikeye sokan bir husus varsa bunu polis dağıtmak zorunda, bu vazifesi.
Bunu nasıl yapacak?
Şimdi, Sayın Serindağ’ a soralım: Yani cop mu kullansın, gaz mı sıksın?
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Tamam, bana söz versin de söyleyeyim.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Şimdi, tabii, burada, Sayın Ersoy’ un dediği gibi, orantılı güç, orantısız güç. Bazen
öyle şeylere şahit oluyoruz ki yani Allah’ tan orantısız güç kullanıyorlar yani bir de orantılı güç kullansalar facia çıkacak yani adam
ambülansı engelliyor. Ambulansı engellemek ne demek? Direkt can güvenliği. Adamın canı tehlikede, ambulans hasta götürecek,
ambulansı taşlıyorlar, deviriyorlar, kırıyorlar, yakıyorlar.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Ama o şöyle yani: “ Ambulans ağzına kadar gaz bombası taşıyor.” deniyor.
BAŞKAN – Karşılıklı konuşmak yerine herkes sırasında söyleyeceklerini ifade ederlerse daha memnun oluruz.
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU (Niğde) – Yani burada, elbette bu toplumsal olaylarda birtakım hatalar, kusurlar, suçlar
olabiliyor karşılıklı, bunları… İdarenin her türlü eylem ve işlemi denetim altındadır. Orada sıkıntı yok ve hâlâ İçişleri Bakanlığımızın
görevlendirdiği mülkiye müfettişlerimiz birtakım soruşturmalar yapıyor, adli ve idari soruşturmal ar devam ediyor ve Ersoy’ un dediği
gibi de biz bunun arkasında, suç işleyenlerin arkasında kesinlikle durmuyoruz. Yani suç işleyen devlette de olsa, memur da olsa, polis de
olsa, karşı taraf da olsa suç işleyenlerin karşısındayız. Fakat burada öyle tek taraflı hep polisi vahşi olarak göstermek, Vandal olarak
göstermek, orantısız güç kullanmak ve polisin imajını zedelemek, devletin imajını zedelemek de hoş bir şey değil, bunu da kınıyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Hiçbir zaman “ vahşi ve Vandal” olarak belirtmedik, öyle bir şey olamaz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız, burada sorulan bazı sorular olmuştu, acaba onlara cevap vermek ister misiniz?
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; ben de hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Görüşülmekte olan Silah Kanunu Tasarısı’ nın 1’inci maddesiyle alakalı hususlar değerlendirilirken Sayın Milletvekilimiz Ali
Serindağ’ ın sorduğu birkaç soru vardı, Celal Dinçer Bey’ in birkaç sorusu vardı, onları not aldım, alabildiğim notları hem heyetinizle
hem değerli vekillerimize cevaben arz ediyorum.
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Evvela, “ Bu kanun tasarısında kapsam maddesi neden yok?” Doğru, kapsam maddesi yok. Bu tasarı ilk geldiğinde, Türkiye
Büyük Millet Meclisine ilk sunulduğunda teşkil edilen alt komisyonda da bu değerlendirildi. Eğer uygun görülseydi o zaman da bir
kapsam maddesini yazmak mümkündü. O zaman 3’ üncü maddede bu kanunun çerçevesi çiziliyor. “ Silah ve Malzeme Kategorileri” diye
başlayan başlık altındaki 3’ üncü maddede bu kanunun, esasen kanunun kapsamı ve çerçevesi çiziliyor. O zamanki değerli milletvekilleri,
zaten kapsam burada belirtiliyor, bizim mükerreren bir daha ayrıca bir kapsam maddesi yazmamıza gerek yok diye değerlendirdiler, o
şekilde geçti. Birinci soru bu.
Son olaylarla alakalı, değerli milletvekillerimiz de ifade ettiler, görevlendirdiğimiz müfettişlerimiz var. Zaten adli takibat
sürüyor. Bu müfettiş arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler, incelemeler, soruşturmaların sonucunda getirdikleri raporlara göre
haklarında işlem yapılması icap eden görevliler olursa mutlaka gereğine tevessül edilecektir. Şimdi, bu soruşturmanın sonuçlanmasını
beklemek durumundayız.
Diğer taraftan, “ EMASYA neden kalktı?” yahut işte, valilerin -uzunca adı- malumualiniz 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun
11’ inci maddesinin (d) bendine göre birden fazla illeri kapsayan olaylarda…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Yanlış anlaşılmasın. Neden kalktı değil, kalktı, şimdi neden tekrar protokolle EMASYA
yürürlüğe kondu? Sorumuz o.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Konuşmalarınızın devamında “ Madem getirecektiniz, niye
kaldırdınız?” sorusu da olduğu için ben o şekilde anladım Değerli Vekilim.
Şimdi, eğer birden fazla ili etkileyen olay vuku bulursa valilerimizin kara birliklerinden, daha doğrusu Genelkurmay
Başkanlığımıza bağlı birliklerden askerî yardım isteme şeklini, yardım istendiğinde kuvvetler arası, güçler arası koordinasyonun, emir
komutanın ve diğer işlerin ne şekilde yürütüleceğine dair kanun hükmünde esasların Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca
müştereken belirleneceğine dair hüküm var. Bu hükme dayalı olarak ve bu olaylar sebebiyle geçmişte böyle bir protokol yapıldı. Bu
protokol uzun süre uygulandı ve benim İçişleri Bakanlığında Müsteşar olduğum döneme denk geldi. Biz başka bir protokolle bu mevcut,
o zamanki protokolü yürürlükten kaldırdık. Neden kaldırdık? Değerlendirmeler, o mevcut protokolde hem yürürlükte olan mevzuata
aykırı hükümlerin bulunması hem de bununla beraber birtakım yanlış uygulamaların da olabileceği, bunlara sebebiyet verilebileceği
endişelerinin bulunması sebebiyle görüşmeler yapıldı, değerlendirmeler yapıldı, hemen oturup da birdenbire karar verilmedi,
Genelkurmay Başkanlığıyla karşılıklı görüşmeler yapıldı. Neticede bir ek protokolle bu protokol yürürlükten kaldırıldı.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Tarihini de söyler misiniz?
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Müsteşar olduğum dönemde ben imzaladım, 2010 yılında Şubat ya
da Mart aylarında olabilir yani özel olarak onun tarihini yanıma almadım ama 2010 yılında kaldırdığımızı hatırlıyorum. O kaldırılan
protokolü de ben imzaladım Müsteşar olarak İçişleri Bakanlığını temsilen.
“ Neden yeni bir protokol yapıldı?” O kanun hükmü, malum 5442’ nin 11/d’ si duruyor şimdi ve valilerimizin gerektiğinde
Genelkurmay Başkanlığına bağlı birliklerden yardım istemesi yine söz konusu. Dolayısıyla karşılıklı görüşmelerle, açık olabil ecek,
sıkıntı yaratabilecek ya da belirlenmesinde, netleştirilmesinde yarar görülen hususları ve belli bazı yöntemleri belirlemek üzere yine
karşılıklı görüşerek, ihtiyaç duyulan hususları ortaya koyarak uzunca müzakereler yapıldı, karşılıklı mutabakata varıldı ve yeni bir
protokol aynı anlamda, aynı amaçla yeni bir protokol de ihtiyaç hissedildiği için imzalandı. Bunu da teknik olarak kısaca böyle arz
ediyorum.
Highway’ le alakalı, Polis Bakım ve Yardım Sandığının ortaklığıyla alakalı sorunuzu arkadaşlarımdan ben bilgi istedim.
Zannediyorum, bu görüşmeler bitmeden o bilgiler gelecektir. Ben zatıalinize arz edeceğim.
Bir başka, bizim için de önemli olan bir husus vardı; 1700 sayılı Kanun’ la getirilen birinci sınıf mülki idare amirliği
müessesesinin neden o tarihten önce emekli olanlara uygulanmadığı konusu. O günlerde epeyce değerlendirildi, konuşuldu. Bizim
mevcudumuz üç aşağı beş yukarı belli. Kesin bir sınır çizmede zorluk çekileceği değerlendirildi. Mutlaka kanunlar yürürlüğe konulurken
hangi tarihten itibaren geçerli olacağına dair bir de yürürlük maddesi ya da bir sınır çekmek icap ediyor. Bunda bir zorluk olduğu
değerlendirildi o zaman bu kanunu hazırlayan ekip tarafından, görevli arkadaşlarımız tarafından ve öyle geçti. Ama fikir olarak, düşünce
olarak teknik anlamda uygulama imkânı olduğu takdirde ben de bir İçişleri Bakanlığı mensubu bir mülki idare amiri olarak bunun
önceden de emekli olmuş ve hayatta bulunan meslektaşlarımıza uygulanmasını düşünüyorum. Ben hatırlıyorum, ben arkadaşlarıma
“ Böyle bir çalışma yapalım. Pek çok da talep var. İşte, bizim sayımız da üç aşağı beş yukarı belli.” diye talimat verdiğimde benim
önüme şöyle bir konu geldi sonradan: “ Biz bir sınır çizmek durumundayız. Bu sınırı diyelim ki hâlen hayatta olan mülki idare amirlerini
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de kapsasın.” Ama denildi ki: “ Bu hukuken doğru olmaz çünkü vefat edenlerin de mirasçıları vardır.” Yani onların da bir hakkı olur mu,
bu konuda bir sıkıntı olur mu diye birtakım endişeler dile getirildi. Bu konu önümüzde bir sorun olarak duruyor.
Sayın Celal Dinçer Vekilimizin…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – İzin verirseniz bu konuda…
BAŞKAN – Beyefendi, bir konuşması bitsin arkadaşımızın.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Hayır, bu konuyla ilgili… Şimdi, şöyle bir madde ilave edilebilir.
BAŞKAN – Hayır, bir konuşması bittikten sonra soru sorarsınız Beyefendi.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Bununla ilgili, bununla ilgili. Geçici bir madde konabilir şöyle: “ Kanunun yürürlüğe
girmesinden evvel emekliye ayrılmış veya efendim, vefat etmiş mülki idare amirleri birinci sınıfa ayrılmış sayılır.” Bu kadar.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Uygulamasını nasıl yapacağız Sayın Milletvekilim?
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Efendim, diğerlerine nasıl yapıyorsak onlara da aynısını yapacağız, hiç fark etmez, aynı.
Bakın, burada hukukçular var, aynı.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Onlar hayatta, onları görüyoruz, onları da…
BAŞKAN – Neyse karşılıklı bunu görüşmeye gerek yok.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Yani düşünce itibarıyla aynı şeyleri düşünüyoruz da uygulama
konusunda nasıl bu zorluğu aşarızı arkadaşlarımız değerlendiriyorlar.
Celal Bey’ in son olaylarla alakalı yine bir değerlendirmesi vardı. Yine, önceden de arz ettim, yürütülen idari soruşturmalar
var, mülkiye müfettişi arkadaşlarımız bu idari anlamdaki soruşturmalarını, incelemelerini sürdürüyorlar. Adli takibat zaten sürüyor bizim
dışımızda.
Bir başka husus, bu ödül konusu. Ödül konusunda belki şöyle bir hususu altını çizerek paylaşmam icap edebilir: Bu
konularda malum özel teşkilatımızın bir yönetmeliği var, kısaca Ödül Yönetmeliği diye ifade ettiğimiz yönetmeliğimiz var. Bu
yönetmelikte hangi görevlilere nasıl ödül verileceği belli, usulü belli, yöntemi belli. İşte, valiliklerden usulünce belli başarıyı yakalamış
kişiler belirlenir, liste hâlinde sunulur, genel müdürlüğümüz bünyesinde bir komisyon var, bu komisyon bunları tek tek inceler
değerlendirir ve verdiği kararlar doğrultusunda, yine elimizdeki mevcut mevzuat doğrultusunda bu başarılı mensuplarımıza ödül verilir.
Bu ödül verme olayında sadece Çevik Kuvvet ya da sadece İstihbarat ya da sadece Terörle Mücadele gibi bir ayrım yok. Bu illerden
gelecek listeye ve teklife bağlı olarak diğer sınıflarda da diğer uzmanlık alanlarında da başarılı olmuş görevlilerimize yine ödül verme
imkânı her zaman var, bu da uygulanıyor, devamlı da uygulanıyor Bakanlığımız bünyesinde.
Şimdilik bu kadar arz edeceklerim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Lütfen, bir müsaade edin. Ben bir konuşmaya başladım, bir müsaade edin, bir bitireyim.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Siz konuşun, ben söz istiyorum. Bir cümleyle Bakan Yardımcısına soru soracağım.
BAŞKAN – Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.
EMASYA 4 Şubat 2010’ da kalkmıştır. Yani bu iki-üç yılı geçti aşağı yukarı.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Doğru.
BAŞKAN – Soru soracaksınız buyurun sorunuzu sorun.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Sayın Bakanım, son bazı değişikliklerle valilerimizin yetkilerinin giderek tırpanlandığını siz
de çok yakından görüyorsunuz. Özellikle “ bütünşehir” diye tarif ettiğimiz, Büyükşehir Yasası’ yla işte, 13 ilde yeniden büyükşehir
oluşturulmasıyla ilgili yasayla valilerin birçok görevleri alındı, il özel idareleri kapatıldı. Bu kanun yürürlüğe girdiğinden bir hafta, on
gün sonra Sayın Başbakanımız bir soruya “ Ya, valiler seçimle de gelsin, ne olur?” gibi cümleler kullanıldı. Ondan sonra da valiler artık
yetkisiz yetkili konumuna düşürülmeye çalışılıyor, sadece güvenlikle sorumlu bir birim hâline getiriliyor, getirilmeye çalışılıyor.
Bolu “ Highway” dediğimiz bir alışveriş merkezinde -ben de İstanbul Milletvekiliyim, gidip gelirken görüyorum- ister
istemez orada lavabolara girdik, bir baktım, “ Oranın temizliğine gösterdiğiniz ilgiden dolayı tebrik ediyorum.” mealinde bir yazı
Highway’ in tuvaletine asılmış, altında da valinin imzası var. Şimdi, bu, valinin acaba itibarsızlaştırılması için bir komplo mu, gerçek mi,
değil mi? Bu konuda zatıalinizin bir inceleme başlatmasını istirham ediyorum.
Saygılar sunuyorum.

10

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
CELAL DİNÇER (İstanbul) –Teşekkür belgesi tuvalette asılı Sayın Bakanım.
BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, 1’ inci madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutup işleme koyacağım.
İçişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/765 Esas Numaralı Silah Kanunu Tasarısı'nın başlığının “ Silah Üretimi, Edinimi, İthalatı ve Diğer
Hususlar Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Hasan Hüseyin Türkoğlu
Osmaniye
BAŞKAN – Buyurun.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Hükûmetin değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu tasarının isminin çok kısa, basit biraz da ürkütücü olduğunu düşünüyorum. Biraz daha ayrıntılı bir alanı düzenlediğini,
tasarının gerekçesinde de “ Yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı ilgili maddesinde de görüyoruz ki üç ayrı kanunun yürürlükten
kalkması söz konusu ve bu üç ayrı kanunun hükümlerinin bu tasarı içerisinde revize edilmesi, gözden geçirilmesi murat edilmiş.
Dolayısıyla isminin de biraz daha böyle tasarının içeriğinde bulunan hususları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyoruz.
Önergemizin asıl gerekçesi bu.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
1’ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’ nci maddeye geçiyoruz.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Alarm-uyarı silahı: Her türlü fişek ve özellikle saçmalı veya kurşunlu fişek atışına ve bu amaçlı değişikliğe müsait
olmayan alarm veya uyarı etkisi yapmaya yönelik ateşli silahı,
b) Antika silah: 1899 yılından önce imal edilmiş, değerli ve belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal
edilmeyen ateşli ve ateşsiz silahları,
c) Arbalet: Ok atmaya mahsus dipçikli veya kundaklı tetikli yayı,
ç) Armağan silah: 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan;
1) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından;
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine hediye edilen ve hediye edildiği usulüne uygun olarak
belgelendirilen,
2) Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı veya Genelkurmay Başkanı tarafından
hediye edilen ve hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen,
silah ve aletleri,
d) Ateşli silah: Bir patlayıcı madde etkisiyle fişek, kurşun, mermi, saçma, plastik gibi katı cisimleri atan, atacak şekilde
tasarlanan veya kolayca atacak hâle getirilebilen namlulu silahları,
e) Ateşli silah görünümlü taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar: Mekanik yapısı ve şekli itibarıyla ateşli silah görünümünde
olan, ancak hiçbir şekilde herhangi bir çap ve tipteki mühimmatı atamayacak ve bu mevcut yapısı sonradan hiçbir şekilde
değiştirilemeyecek nitelikteki eşyaları,
f) Ateşsiz silah görünümlü taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar: Görünüm ve yapısı itibarıyla bu Kanunda belirtilen bıçaklar
ve aletlere benzeyen, ancak genel dayanıklılığı ve mukavemeti olmayan, gerçeği gibi kesici ve delici nitelik taşımayan eşyaları,
g) Biber gazı: Doğal biber bitkisinin işlenmesiyle elde edilen, canlılar üzerinde geçici göz yaşartıcı ve tahriş edici etki yapan
maddeyi,
ğ) Demirbaş silah: Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler adına veya gerçek kişilere ait işyerleri adına kaydı yapılan
silahları,
h) Hançer: Çift ağızlı, sivri uçlu, kavisli, oluklu ya da oluksuz namluya sahip bıçakları,
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ı) Hatıra silah;
1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci dönem üyelerine zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal ettiği
belgelendirilen,
2) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,
3) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal
ettiği tespit olunan,
4) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal
ettiği tespit edilen,
5) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren kişilerin, hukuka uygun yolla elde ettikleri ve
mülkiyeti kendilerine ait olan ve ölümleri hâlinde mirasçılarına intikal eden veya sağlık bakımından silah edinme şartlarını
kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına devrolan,
ateşli silah, bıçak veya kılıçları,
i) Havalı silah: Özel şekil ve nitelikteki saçmaları, küçük topları ya da benzeri cisimleri sıkıştırılmış hava veya gaz basıncı
yardımıyla atabilen silahları,
j) Kama: Sivri uçlu ve her iki ağzı keskin oluklu veya oluksuz bıçakları,
k) Kelebek bıçak: Tek namluya bağlı birden fazla kabzası olan; namlusu, kabza ya da namlunun ağırlığı veya merkezkaç
kuvveti ile açılabilen bıçakları,
l) Kılıç: Namlusu sivri veya küt uçlu, tek veya çift ağızlı, eğri veya düz, ince veya kalın, oluklu veya oluksuz olan ve namlu
boyu kırk santimetreden büyük olan bıçakları,
m) Kısa namlulu ateşli silah: Fişek yatağı hariç namlusu otuz santimetre veya tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen ateşli
silahları,
n) Kurusıkı silah: Ses ve gaz fişeği atabilen, ateşli silah niteliğinde olmayan ve ateşli silah vasfına dönüştürülemeyecek
nitelikte imal edilmiş silahları,
o) Merkezî kayıt sistemi: Bu Kanun kapsamındaki silah ve malzemeler ile bunların özellik, miktar ve satışına ilişkin bilgileri
içeren ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan veri tabanını,
ö) Molotof kokteyli: Yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanılarak oluşturulmuş, el yapımı saldırı veya savunma araçlarını,
p) Mühimmat: Ateşli silahlarda kullanılan fişek kovanı, falya, barut tozu, kurşun veya mermiler dâhil cephanenin kendisi
veya bunu meydana getiren unsurları,
r) Oluklu bıçak: Namlusunun en az bir yüzeyinde açma kapama çentiği olarak yapılanlar hariç kesintili veya devamlı olarak
ilerleyen girintilere sahip sivri uçlu bıçakları,
s) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip ateşli silah: Her atışı müteakip manuel bir mekanizma
vasıtasıyla haznesinden dolduruş yapabilen ve tetiğin her bir çekilişinde sadece tek bir atış yapabilen silahları,
ş) Pala: Namlusu sivri uçlu, tek ağızlı ve enli, kabzasından ortasına doğru genişleyen ve sonra ucuna doğru daralan hafif
kavisli, kalın kılıçları,
t) Piroteknik madde: İnfilak edici özelliği olmayan, kendiliğinden ısı veren tepkimelerin bir sonucu olarak ısı, ışık, ses, gaz
veya duman ya da bunların kombinasyonu yoluyla bir etki yaratmak amacıyla tasarlanan bir maddeyi ya da maddelerin karışımını,
u) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş alet: Herhangi bir meslek veya sanatın icrasında kullanılmayan ve
ev gereçlerinden olmayan, saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilen ya da bunlardan olup da özel işleme tabi tutularak
saldırı veya savunmada kullanılır hâle getirilen aletleri,
ü) Saldırma: Tek ağızlı, oluklu veya oluksuz içbükey namluya sahip büyük boy bıçakları,
v) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürme, yaralama, etkisiz bırakma, organizmaları hasta etme veya parçalama
özelliği bulunan maddeleri,
y) Silah parçası: Ateşli silahlar için özel olarak tasarlanmış gövde, namlu, ateşleme iğnesi, çıkarıcı, silindir, tırnak, kapak
takımı ya da mekanizma, tetik tertibatı veya bunların yerine konabilen unsurları,
z) Silah ruhsatı: Bu Kanun kapsamında yer alan silahları taşımaya veya bulundurmaya izin veren belgeyi,
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aa) Sinyal silahı: Mekanik yapısı ve çalışma sistemi itibarıyla herhangi bir çapta ateşli silah mühimmatı atamayan, sadece
sinyal veya işaret fişeği atabilen silahları,
bb) Sustalı bıçak: Namlu boyu beş santimetreden fazla, susta mandalı vasıtasıyla namlusu otomatik olarak açılabilen veya
kapanabilen, açılan namlusunun sapa sabit hâle gelebilmesini sağlayan sistemi haiz bıçakları,
cc) Tam otomatik ateşli silah: İlk dolduruşun atıcı tarafından yapıldığı ve tetiğin çekili tutulduğu veya çekilip bırakıldığı
durumlarda peş peşe birden fazla atış yapabilen silahları,
çç) Tek atışlık ateşli silah: Namlu sayısı kadar tek tek atış yapabilen, her atışı müteakip elle doldurulması gereken, fişek
yatağı hariç haznesi olmayan ateşli silahları,
dd) Uzun namlulu ateşli silah: Kısa namlulu ateşli silahlar dışında kalan ateşli silahları,
ee) Yarı otomatik ateşli silah: İlk dolduruşu atıcı tarafından yapılan ve her atışı müteakip bir sonraki fişeği otomatik olarak
atışa hazır hâle getirebilen ve her tetik çekiminde sadece bir tek atış yapabilen silahları,
ifade eder.
BAŞKAN – 2’ nci maddeyle ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız?
Celal Bey, buyurun.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Biz, bu 2’ nci maddede (1)’ inci fıkrasının (b) bendinin değişikliğini istemiştik önergemizle. Burada, 2’ nci maddenin (b)
bendinde “ antika silah” tanımı yapılırken 1899 yılından önce imal edilmiş değerli ve belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve
artık imal edilmeyen ateşli ve ateşsiz silahları” diye bir tanım içermişti. Biz bunu alt komisyon görüşmelerinde de dile getirdik. Antika
silah uygulamasında, biz, Avrupa’ da böyle kabul edildi, Almanya böyle kabul etti diye onların sözüyle gitmek durumda değiliz. Yeri
gelince hep kendi millî kanunlarımızı, kendi millî değerlerimizi dikkate alıyoruz ama burada ne hikmetse Avrupa’ daki ortak bir tarihi
göz önüne alıyoruz, 1899 tarihini baz alıyoruz. Biz bunun antika silah tanımı yapılırken 1899 tarihi değil de alt komisyondaki
önergelerimizde de belirttiğimiz gibi 1923 yılının baz alınmasını teklif ettik. Alt komisyonda bu önergemiz reddedildi. Birinci Dünya
Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi savaşlardan kalan silahlarında bizce değeri çok önemlidir, çok büyüktür, bunların da
antika silah olarak değerlendirilip ruhsata bağlanmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu teklifimizi verdik. Takdir
Komisyonumuzun.
Teşekkür ediyorum.
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Mehmet Ersoy geçti)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Dinçer.
Mustafa Bey, buyurun.
MUSTAFA AKIŞ (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar; ben de hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Dinçer’ in 2’ nci madde üzerine söz almasıyla alakalı, alt komisyon çalışmalarını yürütenlerden olarak cevap vermek
istedim. Gelecek önerge üzerinde de aynı konu tartışılacak ama sıcağı sıcağına cevap vermek istedim.
Alt komisyonumuzda bu 1899 meselesini gerçekten ciddi bir şekilde tartıştık. Bizim de arzumuz özellikle İstiklal Savaşı’ na
ait silahların bu manada değerlendirilmesi, bunun kesinlikle kapsam dışında kalmaması idi. Ama sonra tasarıda dikkatle incelendiğinde
“ hatıra silah” diye bir tanımın da “ Tanımlar” da yer aldığını gördük. Burada “ Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci dönem üyelerine
zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen, İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya
mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen, İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı
veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan, İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği
veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen…” silahlar hatıra silah olarak sayılmış oldu. Dolayısıyla bunların maneviyatı, manevi
taraflarıyla alakalı kanun tasarımızda da bir karşılık koyulmuş oldu. Tıpkı antika silahlar gibi hatıra silahların da ruhsatlandırma usulleri
aynı.
Özellikle 1899 dememizin bir sebebi daha var: Malumunuz, birtakım uluslararası anlaşmalar imzalıyoruz ve bu uluslararası
anlaşmaları Meclisimizde uygun bulma kanununa göre onaylıyoruz. Kabul tarihi 2004 olan bir uluslararası anlaşmamız var; Sınır Aşan
Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasa Dışı
Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanması. Bunun uygun bulunduğuna dair kanunda diyor ki: “ 1899 yılından sonra
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üretilmiş olan silahlar hiçbir koşulda antika silah sayılmayacaktır.” Bu uluslararası sözleşmeyi de imza eden taraflardan biri olarak antika
silah tanımında 1899 tarihini esas almış olduk. Sayın Dinçer’ in murat ettiği, arzu ettiği, bizim de arzu ettiğimiz İstiklal Savaşı’ ndan
kalan silahların manevi hatıratını da hatıra silah tanımı içerisinde değerlendirmiş olduk.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
Sayın Dinçer, tekrar söz istediniz.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkan, antika silah ile hatıra silah arasında çok büyük farklar var. Siz daha bir yıl
önceki bir silahı da verirseniz, hatıra silah olarak kalır ama buradaki bizim savunmak istediğimiz, gerçek anlamda manevi değerini
karşılamıyor. Antika silahın bir defa toplumda değeri çok büyük yani bunu kabul etmek lazım. Siz onu hatıra silah olarak
sınıflandırırsanız onun değerini düşürmüş olursunuz, işin gerçeği bu. Hiçbir zaman hatıra silah ile antika silahın toplumda gördüğü değer
aynı değil. Bu konuda özellikle 2004’ teki imzaladığımız yasa, uluslararası piyasada kaçak üretimin yapılmasının önlenmesi, si lah
kaçakçılığının önlenmesi ve daha da çok önemlisi terörist faaliyetlerin önlenmesiyle ilgili bir kısıtlama. Burada terörist faaliyetlerden
bahsetmiyoruz, burası tamamen özgün, kendi iç düzenlememiz. Uluslararası alandaki sözleşme bizim neyin antika silah olacağına, neyin
antika olmayacağına karar veremez, ona kendi millî irademizle kendimiz karar veririz diye düşünüyorum. Bu millet Kurtuluş Savaşı’ nı,
Balkan Savaşı’ nı, Çanakkale Savaşı’ nı yapmış. O savaşlardan kalan silahların da buna göre değerlendirilip ruhsatlandırılmasının doğru
olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hatıra silah kapsamına alınmasının doğru olmadığını düşünüyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Dinçer.
Değerli arkadaşlar, Sayın Dinçer’ in ileri sürdüğü teze karşı, sözleşmeye şimdi ben de baktım. Mustafa Bey de, Alt Komisyon
Başkanımız da açıkladı. Tabii, sonuç itibarıyla, biz uluslararası alanda bir sözleşme imzalamışız, Birleşmiş Milletlerin düzenlediği bir
sözleşme ve “ 1899 yılından sonra üretilen silahlar hiçbir şekilde antika silah sayılamaz.” hükmü de o sözleşmenin içinde var. Böyle
olunca bizim de tasarımızda yine, o savaşlarda kullanılan silahların maneviyatına duyduğumuz saygı nedeniyle antika sayamıyorsak da
hatıra silah olarak sayalım ve hıfzlarını, özellikli muhafazalarını sağlayabilelim görüşü ağır basmış, tasarıda bu şekliyle yer almış.
Şimdi, 2’ nci madde üzerinde üç adet önerge var, sırasıyla okutup işleme alacağım.
İçişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/765 Esas Numaralı "Silah Kanunu Tasarısı'nın 2’nci maddesinin (l) inci fıkrasının (b) bendinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
“ b) Antika silah: 1923 yılından önce imal edilmiş, değerli ve belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal
edilmeyen ateşli ve ateşsiz silahları”
Celal Dinçer

Muharrem Işık

İstanbul

Erzincan

Ali Serindağ

Birgül Ayman Güler

Gaziantep

İzmir

BAŞKAN – Konuşacak mısınız?
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Gerekçe.
Gerekçe:
Silah Kanun Tasarısının 2. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, Antika silah tanımı yapılırken 1899 tarihi baz alınmıştır.
Oysa alt komisyonda görüşmeler sırasında verdiğimiz sözlü önerge ile 1923 yılının baz alınması teklif edilmiş, ancak; alt komisyonda bu
önergemiz reddedilmiştir. Oysa 1. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşında kalan silahların antika silah olarak
değerlendirilip ruhsata bağlanması manevi açıdan çok önemli ve anlamlı olacaktır.
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
2’ nci önergeyi okutuyorum:
İçişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/765 esas numaralı Tasarının 2. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin tasarı metninden çıkarılmasını arz
ve teklif ederim.
Hasan Hüseyin Türkoğlu
Osmaniye
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BAŞKAN – Sayın Türkoğlu…
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Gerekçe.
Gerekçe:
Silahtan armağan olamayacağı, armağan silah kavramının modern toplumda yerinin olmadığı ve toplumun örnek aldığı
devlet ve siyaset adamlarının birbirlerine silah hediye etmelerinin doğru örnek teşkil etmeyeceği değerlendirilmekledir.
BAŞKAN – Sayın Serindağ, buyurun.
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, önergeye biz de katılıyoruz. Bizim anlayışımıza göre de armağan silah olmaz yani silah armağan edilmez.
Onun yerine başka şekilde armağanlar sunulabilir; daha toplumda kabul gören, daha uygun armağanlarla insanlar memnun edilebilir,
şayet memnun edilmek isteniyorsa. O nedenle bize göre de armağan silahın olmaması ve bu fıkranın madde metninden çıkarılması
gerekir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serindağ.
Bir şeyi merak ediyorum Sayın Hükûmet; armağan silahı çok tartıştık da… Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan
tarafından mesela son beş yılda kaç tane silah armağan edilmiş? Böyle bir bilgi var mı elimizde?
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre son on yılda hem yurt içinde
hem de yurt dışında yapılan bu tür armağanların tamamının toplamı 60, asker sivil dâhil.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Kaldırabilir demek ki.
BAŞKAN – Biz de şöyle yapıyoruz: Uluslararası ilişkiler ve mütekabiliyet esası bakımından bazen lazım olacak olursa Sayın
Cumhurbaşkanımızın, mesela silaha çok ehemmiyet veren ülkeler var, cumhuriyetler var, onlara karşı mütekabiliyet esası bakımından
elinde böyle bir yetki olsa da çok önemli bir şey değil demek ki diye…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – O zaman şöyle olabilir Sayın Başkan: “ Yabancı zevata verilecek armağan silah” denebilir
veya “ Yabancı zevattan kabul edilecek şu, şu, şu…” denebilir yani öyle bir kısıtlama getirilebilir.
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkan, benim ikinci önerimde bu dediğimiz var şu anda yani bu dediğimiz
kısıtlamanın bir önergesi var, sanıyorum okutacaksınız.
BAŞKAN – Şimdi, önce Sayın Türkoğlu’ nun önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmemiştir.
Üçüncü önergeyi okutuyorum:
İçişleri Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/765 Esas Numaralı "Silah Kanunu Tasarısı'nın 2’nci maddesinin (1) inci fıkrasının (ç) bendinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
“ ç) Armağan silah: 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan;
1) Yabancı devlet veya hükümet başkanları tarafından; Cumhurbaşkanı ve Başbakana hediye edilen ve hediye edildiği
usulüne uygun olarak belgelendirilen, teslim alındıktan sonra Devlet envanterine alınan silah ve aletleri,
2) Yurt içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından hediye edilen ve hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen
silah ve aletleri,”
Celal Dinçer
İstanbul

Muharrem Işık
Erzincan

Ali Serindağ

Birgül Ayman Güler

Gaziantep

İzmir

BAŞKAN – Evet, Sayın Dinçer…
CELAL DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkanım, biraz evvel Ali Bey de söyledi. Armağan silah olarak silahın armağan
edilmesine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşıyız. Yani bundan önceki toplantılarda değerli milletvekilimiz Hasan Hüseyin
Türkoğlu da söyledi, ” Silahtan armağan olmaz. Silah yerine çiçek hediye edilsin, başka şeyler hediye edilsin.” dedi. Bu çok güzel bir
yaklaşımdı. Biz silahın armağan olarak verilmesini doğru bulmuyoruz ama devletler arasında da mütekabiliyet esası vardır, işte,
karşılıklılık ilkesi vardır, verilmek zorunda ise de bunun bir sınırı olmalı. Kanun tasarısının 2’ nci maddesinin (1)’ inci fıkrasının (ç)
bendinde, kanunun 3’ üncü maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan silahların armağan silah olarak tarifi yapılmış. Biz burada
sadece Cumhurbaşkanı ve başbakanlara hediye edebilme yetkisinin verilmesini ve onlara hediye olarak verilmesini sağlayacak bir
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düzenlemenin getirilmesini teklif ettik. Yani devlet veya Hükûmet başkanları dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar
Kurulu üyeleri gibi birçok daha kişi ve makam sayılmış, bunların çok fazla olacağını, bunun kısıtlanmasının doğru olduğunu biz
düşünüyoruz. Efendim, usullü olarak hediye edilen silahların “ armağan silah” kapsamına alınarak bu kadar çok sayıda kişinin silah alıp
verebilmesinin önü açıldığı zaman, toplumda “ rol model” dediğimiz çok yanlış bir algı yaratacaktır. Silahların hediye olarak verilmesi
silahlanmayı özendiren bir durumdur. Devlet başkanları veya diğer yetkili kişilerce silahın armağan edilmesi toplumda devlet
büyüklerinin silahı ne kadar çok sevdiği izlenimini de verecektir. Bu uygulama silahlandırmayı özendirecektir. Bu sebeplerden dolayı
“ hediye silah” kapsamı daraltılmalı, verilecekse sadece Cumhurbaşkanı ve başbakanlar armağan silah vermeli veya alabilmelidir.
Aldıkları bu silahlar da mutlaka ve mutlaka devlet envanterine geçirilerek demirbaşa kaydedilmelidir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Dinçer.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
Şimdi Adalet Bakanlığı temsilcimizin 2’nci madde üzerinde bir söz talebi var.
Buyurun, sizi de dinleyelim, oylamayı ondan sonra gerçekleştirelim.
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, sayın Komisyon üyelerimiz; herkesi saygıyla selamlıyorum.
Tasarının 2’nci maddesinde molotofkokteyli tanımlanmış, 17’ nci maddesinde ise molotofkokteyli bulundurma, taşıma, satın
alma suç olarak kabul edilmiş ve yaptırımı belirlenmiştir. Daha önce üçüncü yargı paketi olarak bilinen 6352 sayılı Kanun çal ışması
kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda benzer bir düzenleme yapılması öngörülmüştü. Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu’ nun 6’ ncı ve
174’ üncü maddelerine “ yangın çıkarıcı” ibaresinin eklenmesi düşünülmekteydi. Fakat kanun tasarısının 278 sıra sayılı Raporu’ nda
“ yakıcı” ibaresinin aynı zamanda yangın çıkarıcı etkisinin de olduğu ve Yargıtay uygulamasında bu konuda herhangi bir tereddüt
bulunmadığı gerekçesiyle mezkûr ibare Adalet Komisyonu çalışması sırasında tasarı metninden çıkarılmıştı. Mevcut durumda
molotofkokteyli yerleşik Yargıtay içtihatları kapsamında yakıcı nitelikte silah sayılmakta ve bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun
174’ üncü maddesi uyarınca işlenen fiilin niteliğine göre yaptırımı hükme bağlanabilmektedir. Bu nedenlerle, tasarının 2’ nci ve 17’nci
maddeleriyle getirilmesi teklif edilen düzenlemelerin Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay uygulamalarının tekrarından ibaret olacağı
değerlendirilmektedir. Takdir Komisyonundur.
BAŞKAN – Farklı bir hüküm var mı, sadece tekrar mı size göre?
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ – Evet.
BAŞKAN – Buyurun.
MUSTAFA AKIŞ (Konya) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Adalet Bakanlığını temsilen gelen arkadaşımızın açıklamalarına da teşekkür ediyorum.
Şu an Türk Ceza Kanunu’nun 174’ üncü maddesine göre molotofkokteyli patlayıcı olarak sayılmakta ve cezalandırılmaktadır
fakat molotofkokteyli -tırnak içerisinde- tanımı bugün tüm kamuoyunun artık bilgisinde olan, yapımı bile İnternet’ te tarif edilen bir silah
hâline gelmiştir. Yanıcı ve yakıcı bir silah olmaktan çıkıp artık müstakil bir silah hâline gelmiştir. Çok kısa zamanda yaşadığımız birçok
hadisede… Özellikle Serap kızımız gencecik yaşta, terör örgütünün bir otobüse yaptığı molotoflu saldırı sonucunda yanarak hayatını
kaybetmiştir. Biz Komisyon olarak, bu “ molotofkokteyli” tabirinin evirip çevirmeden, bizatihi “ molotofkokteyli” olarak tanıml anmasını
arzu ettik ve buraya mutabakatla koyduk. Bugün molotofkokteyli bir müstakil silah olarak burada tanımlanmış oldu ve Yargıtayın
bugünkü içtihatlarına da uygun bir hâlde bu ceza da cezalar kısmına koyulmuş oldu. Bunu bir tekrardan ibaret görmemek gerekir. Bunu,
şu günkü geldiğimiz şartlarda, molotofkokteylini bizatihi bir silah olarak, bir patlayıcı madde olarak saymak gerektiğinden biz de buraya
bu “ molotofkokteyli” tabirini koymuş olduk.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Başkanım, herhâlde Mustafa Bey’ in dili sürçtü “ terör örgütü” dedi, artık
onun adı “ terör örgütü” değil biliyorsunuz. Millî Güvenlik Kurulu kararlarında bile “ terör örgütü” olarak düzenlemiyorlar. Silahlı
grupları kastetti muhtemelen!
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Katkılarınız için teşekkür ediyorum Sayın Türkoğlu.
Sayın Bakan Yardımcım, konuyla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacınız var mı ya da bilgilendirme?
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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OSMAN GÜNEŞ – Sayın Başkanım, Değerli Alt Komisyon Başkanımız da ifade ettiler,
çalışmalar sırasında -yanlış bilmiyorsam- arkadaşlarımızın ifadesine göre Adalet Bakanlığımızın temsilcisinden de yardım alarak bu
maddeyi düzenlemişler. Bu şekilde kalmasında herhangi bir noksan uygulama olacağını düşünmüyoruz biz de.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
O zaman, başka önergemiz de olmadığına göre 2’ nci maddeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… 2’ nci maddemiz kabul edilmiştir.
Şimdi, Başkan Vekilliği koltuğunda oturma fırsatı yakalamışken sizlere bir iyilik yapayım. Saat 14.30’ da toplanmak üzere
birleşime ara veriyorum arkadaşlar.
Hepinize teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 12.36
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.38
BAŞKAN: Feyzullah KIYIKLIK (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet ERSOY (Sinop)
SÖZCÜ: Hüseyin BÜRGE (İstanbul)
KÂTİP: Gülay SAMANCI (Konya)
-------0-----BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, toplantıyı açıyorum.
2’ nci madde üzerindeki görüşmeleri tamamlamıştık.
Buyurun.
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, Parlamento çalışmalarının yasama yılı olarak son günlerini yaşıyoruz ve Parlamentoda da içerisinde çok
farklı alanları düzenleyen ama oldukça da önemli hükümler ihtiva eden bir torba kanun, o torba kanundan başka da 2 ayrı kanun, Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35’ inci maddesinin de dâhil olduğu 2 ayrı kanun tasarısı görüşülüyor. Dolayısıyla, Genel
Kurul salonunda şu anda çok önemli müzakereler başlamak üzere.
Diğer taraftan, İçişleri Komisyonu ve Silah Kanunu Tasarısı’ yla ilgili alt komisyon çalışmaları… Bize önümüzdeki evrak
şunu gösteriyor: Bu tasarıyla ilgili henüz daha kamu kuruluşlarının ve diğer sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının hem bize
söyleyeceği çok şey olduğunu, kamu kuruluşlarından özellikle çok yoğun değerlendirmeler geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla, benim,
Komisyonun takdirine tabii ki mazhar olmak üzere, bu dar, sıkışık ve aşağıda, Genel Kuruldaki önemli çalışmaları da göz önünde
bulundurarak, önümüzde üzerimizde bir zaman baskısı olmadığını da değerlendirerek, bu çalışmaları acaba yeni yasama yılının
başındaki günlere erteleyebilir miyiz diye böyle bir önerim olacak. Yoksa cidden sıkışacağız, öyle görünüyor. Bu konuda yüksek
makamınızın takdirlerini arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Hasan Hüseyin Bey.
Bu konuda başka görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı?
Buyurun.
MUSTAFA AKIŞ (Konya) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Tabii, Silah Kanunu Tasarısı çok teknik bir tasarı. İçeriği itibarıyla 3 kanunu da mülga hâline getirdiğinden üzerinde çok
titizlikle çalışılması gereken bir tasarı. Üst Komisyonumuzun çalıştığı günden itibaren hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem sivil
toplum örgütlerinin önemli tavsiyeleri ve telkinleri oldu. Alt komisyon çalışmaları esnasında biz bunları uzun uzun değerlendirdik, belli
bir merhaleye getirdik. Yine Sayın Türkoğlu’ nun ifade ettiği gibi, Üst Komisyondan bu tasarı geçse dahi Genel Kurulda yaz bitmeden
görüşülemeyeceği öngörülüyor az çok. Yeni yasama yılında, sonbahar ayında bunun tekrar görüşmelerine devam edilmesi hem bizim
Komisyonumuzun çok daha sıhhatli ve olgun bir çalışma yapmasına vesile olacaktır hem de düzgün bir metni Genel Kurula göndermiş
olacağız. Ben de bu konuda Sayın Türkoğlu’ na katılıyorum ve sonbaharda görüşmelerine devam edilmesinin çok daha uygun olacağını
değerlendiriyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederiz Mustafa Bey.
Arkadaşlar, hakikaten hem çok önemli bir kanun ve daha sonra geçecek kanun maddeleri var; orada bulunmak hem de şu
anda bütün kurumlardan nihai neticeler de gelmedi, birçok da görüş ayrılıkları var bu konuda -önemli bir kanun görüşüyoruz- bu
kanunun daha sağlıklı görüşülmesi için Komisyonumuzda, tatilden sonra kaldığımız yerden başlamak üzere toplantıyı kapatıyorum ve
hepinize teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 14.43
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SİLAH KANUNU TASARISI
İçişleri Alt Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların nitelikleri, mühimmatı ve parçalarının ithali,
imali, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, her türlü izin, tescil ve kayıt işlemlerine dair esas ve
usuller ile bunlara aykırılık hâlinde uygulanacak yaptırımları düzenlemektir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Alarm-uyarı silahı: Her türlü fişek ve özellikle saçmalı veya kurşunlu fişek atışına ve bu amaçlı değişikliğe müsait olmayan
alarm veya uyarı etkisi yapmaya yönelik ateşli silahı,
b) Antika silah: 1899 yılından önce imal edilmiş, değerli ve belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal
edilmeyen ateşli ve ateşsiz silahları,
c) Arbalet: Ok atmaya mahsus dipçikli veya kundaklı tetikli yayı,
ç) Armağan silah: 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan;
1) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından;
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine hediye edilen ve hediye edildiği usulüne uygun olarak
belgelendirilen,
2) Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye
edilen ve hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen,
silah ve aletleri,
d) Ateşli silah: Bir patlayıcı madde etkisiyle fişek, kurşun, mermi, saçma, plastik gibi katı cisimleri atan, atacak şekilde
tasarlanan veya kolayca atacak hâle getirilebilen namlulu silahları,
e) Ateşli silah görünümlü taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar: Mekanik yapısı ve şekli itibarıyla ateşli silah görünümünde olan,
ancak hiçbir şekilde herhangi bir çap ve tipteki mühimmatı atamayacak ve bu mevcut yapısı sonradan hiçbir şekilde değiştirilemeyecek
nitelikteki eşyaları,
f) Ateşsiz silah görünümlü taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar: Görünüm ve yapısı itibarıyla bu Kanunda belirtilen bıçaklar ve
aletlere benzeyen, ancak genel dayanıklılığı ve mukavemeti olmayan, gerçeği gibi kesici ve delici nitelik taşımayan eşyaları,
g) Biber gazı: Doğal biber bitkisinin işlenmesiyle elde edilen, canlılar üzerinde geçici göz yaşartıcı ve tahriş edici etki yapan
maddeyi,
ğ) Demirbaş silah: Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler adına veya gerçek kişilere ait işyerleri adına kaydı yapılan
silahları,
h) Hançer: Çift ağızlı, sivri uçlu, kavisli, oluklu ya da oluksuz namluya sahip bıçakları,
ı) Hatıra silah;
1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci dönem üyelerine zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal ettiği
belgelendirilen,
2) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,
3) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına inti kal
ettiği tespit olunan,
4) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği
tespit edilen,
5) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren kişilerin, hukuka uygun yolla elde ettikleri ve
mülkiyeti kendilerine ait olan ve ölümleri hâlinde mirasçılarına intikal eden veya sağlık bakımından silah edinme şartlarını
kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına devrolan,
ateşli silah, bıçak veya kılıçları,
i) Havalı silah: Özel şekil ve nitelikteki saçmaları, küçük topları ya da benzeri cisimleri sıkıştırılmış hava veya gaz basıncı
yardımıyla atabilen silahları,
j) Kama: Sivri uçlu ve her iki ağzı keskin oluklu veya oluksuz bıçakları,
k) Kelebek bıçak: Tek namluya bağlı birden fazla kabzası olan; namlusu, kabza ya da namlunun ağırlığı veya merkezkaç
kuvveti ile açılabilen bıçakları,
l) Kılıç: Namlusu sivri veya küt uçlu, tek veya çift ağızlı, eğri veya düz, ince veya kalın, oluklu veya oluksuz olan ve namlu
boyu kırk santimetreden büyük olan bıçakları,
m) Kısa namlulu ateşli silah: Fişek yatağı hariç namlusu otuz santimetre veya tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen ateşli
silahları,
n) Kurusıkı silah: Ses ve gaz fişeği atabilen, ateşli silah niteliğinde olmayan ve ateşli silah vasfına dönüştürülemeyecek
nitelikte imal edilmiş silahları,
o) Merkezî kayıt sistemi: Bu Kanun kapsamındaki silah ve malzemeler ile bunların özellik, miktar ve satışına ilişkin bilgileri
içeren ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan veri tabanını,
ö) Molotof kokteyli: Yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanılarak oluşturulmuş, el yapımı saldırı veya savunma araçlarını,
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p) Mühimmat: Ateşli silahlarda kullanılan fişek kovanı, falya, barut tozu, kurşun veya mermiler dâhil cephanenin kendisi veya
bunu meydana getiren unsurları,
r) Oluklu bıçak: Namlusunun en az bir yüzeyinde açma kapama çentiği olarak yapılanlar hariç kesintili veya devamlı olarak
ilerleyen girintilere sahip sivri uçlu bıçakları,
s) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip ateşli silah: Her atışı müteakip manuel bir mekanizma
vasıtasıyla haznesinden dolduruş yapabilen ve tetiğin her bir çekilişinde sadece tek bir atış yapabilen silahları,
ş) Pala: Namlusu sivri uçlu, tek ağızlı ve enli, kabzasından ortasına doğru genişleyen ve sonra ucuna doğru daralan hafif
kavisli, kalın kılıçları,
t) Piroteknik madde: İnfilak edici özelliği olmayan, kendiliğinden ısı veren tepkimelerin bir sonucu olarak ısı, ışık, ses, gaz
veya duman ya da bunların kombinasyonu yoluyla bir etki yaratmak amacıyla tasarlanan bir maddeyi ya da maddelerin karışımını,
u) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş alet: Herhangi bir meslek veya sanatın icrasında kullanılmayan ve
ev gereçlerinden olmayan, saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilen ya da bunlardan olup da özel işleme tabi tutularak
saldırı veya savunmada kullanılır hâle getirilen aletleri,
ü) Saldırma: Tek ağızlı, oluklu veya oluksuz içbükey namluya sahip büyük boy bıçakları,
v) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürme, yaralama, etkisiz bırakma, organizmaları hasta etme veya parçalama
özelliği bulunan maddeleri,
y) Silah parçası: Ateşli silahlar için özel olarak tasarlanmış gövde, namlu, ateşleme iğnesi, çıkarıcı, silindir, tırnak, kapak
takımı ya da mekanizma, tetik tertibatı veya bunların yerine konabilen unsurları,
z) Silah ruhsatı: Bu Kanun kapsamında yer alan silahları taşımaya veya bulundurmaya izin veren belgeyi,
aa) Sinyal silahı: Mekanik yapısı ve çalışma sistemi itibarıyla herhangi bir çapta ateşli silah mühimmatı atamayan, sadece
sinyal veya işaret fişeği atabilen silahları,
bb) Sustalı bıçak: Namlu boyu beş santimetreden fazla, susta mandalı vasıtasıyla namlusu otomatik olarak açılabilen veya
kapanabilen, açılan namlusunun sapa sabit hâle gelebilmesini sağlayan sistemi haiz bıçakları,
cc) Tam otomatik ateşli silah: İlk dolduruşun atıcı tarafından yapıldığı ve tetiğin çekili tutulduğu veya çekilip bırakıldığı
durumlarda peş peşe birden fazla atış yapabilen silahları,
çç) Tek atışlık ateşli silah: Namlu sayısı kadar tek tek atış yapabilen, her atışı müteakip elle doldurulması gereken, fişek yatağı
hariç haznesi olmayan ateşli silahları,
dd) Uzun namlulu ateşli silah: Kısa namlulu ateşli silahlar dışında kalan ateşli silahları,
ee) Yarı otomatik ateşli silah: İlk dolduruşu atıcı tarafından yapılan ve her atışı müteakip bir sonraki fişeği otomatik olarak
atışa hazır hâle getirebilen ve her tetik çekiminde sadece bir tek atış yapabilen silahları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Silah ve Malzeme Kategorileri
Silah ve malzeme kategorileri
MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen silah ve malzemeler aşağıda belirtilen beş kategoriden oluşur:
a) Birinci kategori;
1)
Yarı otomatik, kısa namlulu ve yivli setli ateşli silahlar,
2)
Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip, kısa namlulu ve yivli setli ateşli silahlar,
3)
Tek atışlık ve yivli setli kısa namlulu ateşli silahlar,
4)
Namlusu yivli setli, şarjör ya da hazne kapasitesi beşten fazla olmayan, beşten fazla fişek alabilecek bir
silah hâline dönüştürülemeyen, tam otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip uzun namlulu ateşli silahlar,
5)
Bu kategoride geçen silahların mühimmatı,
6)
Bu kategoride geçen silahların parçaları,
7)
Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve malzemeler.
b) İkinci kategori;
1) Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden uzun olan, fişek yatağı hariç dörtten fazla fişek kapasiteli olmayan, dörtten fazla
fişek alabilecek bir silah hâline dönüştürülemeyen, tam otomatik olmayan ve yivsiz setsiz ateşli silahlar,
2) Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden uzun olan, yivsiz setsiz ve tek atışlık uzun namlulu ateşli silahlar,
3) Bu kategoride geçen silahların mühimmatı,
4) Bu kategoride geçen silahların parçaları,
5) Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve malzemeler.
c) Üçüncü Kategori;
1)
Birinci ve ikinci kategori kapsamı dışında kalan diğer ateşli silahlar,
2)
Başka bir nesne şeklinde gizlenmiş ateşli silahlar,
3)
Birinci ve ikinci kategoride yer almakla birlikte, görünümü itibarıyla üçüncü kategoride geçen silahlara
benzeyen ve ilk bakışta ayırt edilemeyen silahlar,
4)
Namlu uzunluğu kırk beş santimetreden kısa olan uzun namlulu ve yivsiz setsiz ateşli silahlar,
5)
Bu kategoride geçen silahların mühimmatı,
6)
Bu kategoride geçen silahların parçaları,
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7)
Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve malzemeler,
ç) Dördüncü kategori;
1)
Kılıçlar, saldırma, şişli baston, balistik bıçaklar, iki tarafı da kesici bıçaklar, sustalı bıçaklar, pala, kasatura,
süngü, kama, hançer, oluklu bıçaklar, kelebek bıçaklar, arbalet, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri ya da ipi, muşta,
saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş aletler,
2)
Bir ateşli silahın sesini azaltmaya ya da gizlemeye yarayan aletler,
3)
Bu kategoride geçen silahlardan başka bir nesne şeklinde gizlenmiş olanlar,
4)
Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş, kullanıldıkları zaman insanlar üzerinde geçici
olarak sersemletici, şuursuz veya savunmasız hâle getirici, göz yaşartıcı ve benzeri etki meydana getiren aletler veya maddeler,
5)
Lazerli hedef noktalayıcılar, gece görüş sistemleri, termal görüş sistemleri,
6)
Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silahlar.
d) Beşinci kategori;
1)
Havalı silahlar,
2)
Silah şarjörleri,
3)
Zıpkınlar,
4)
Av ve su altı dalış bıçakları,
5)
Namlu boyları dokuz santimetreden uzun olan ve dördüncü kategoride belirtilenlerin dışında kalan
bıçaklar,
6)
Yönetmelikte belirlenen teknik yöntemler ile sürekli olarak kullanılamaz hâle getirilen silahlar veya
mühimmat,
7)
Alarm-uyarı, sinyal, başlatma, kurtarma, hayvanların sersemletilmesi, kesimi, etkisiz hâle getirilmesi ve
endüstriyel ve teknik amaçlar için kullanılan silahlar ve bunların mühimmatı,
8)
Ev gereçlerinden olan veya bir meslek ya da sanatın icrasında kullanılan kesici veya delici aletler,
9)
Gerilmiş bir ip, yay veya benzeri bir madde yardımıyla ok ya da başka maddeler atabilen aletler veya
bunların benzerleri ve bunlara mahsus ok ve başlıklar,
10)
Ateşli veya ateşsiz silah görünümündeki taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar,
11)
Kurusıkı silahlar ve mühimmatı,
12)
Yoğunluk oranı yönetmelikle belirlenen biber gazı.
(2) Birden fazla namlusu bulunan ateşli silahlardan namlularından en az biri yivli setli olanlar, yivli setli silah olarak bu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde; yoğunluğu yönetmelikle belirlenenin üzerinde olan biber gazları ise bu maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İmal, İthal, Satış ve İmha
İmal
MADDE 4- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendinde yer alanların imali, 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı
Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine,
b) (b) bendinde yer alanların imali, bunları imal edecek tesislerinin kurulması ve işletilmesi, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü
alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine,
tabidir.
(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan silahlarla ilgili olarak 5201 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki imal izinlerine ilişkin işlemler, iki ay içerisinde sonuçlandırılır.
(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (b) bendinde yer alanların ihraç amacıyla imal edilmesinde, namlu boyu, kapasite ve tasarıma ilişkin şartlar aranmaz.
b) (d) bendinin (1) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alanların, ihraç amacıyla veya sporda kullanılmak üzere imal
edilmesinde aranacak şartlar, bu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(4) 5201 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan silahların
imali yasaktır. Ancak, sadece ihraç veya Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve
genel kolluğun ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan
silahların ve bunların parçalarının imali, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen
izne dayanılarak gerçekleştirilebilir.
(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan silah ve malzemelerin izinsiz olarak imali yasaktır. Ancak 5201
sayılı Kanun kapsamında bulunanlar hariç bu bentteki silah ve malzemenin imali; sadece Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı
Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve genel kolluğun ihtiyacını karşılamak, sporda kullanılmak, ihraç veya bir meslek ya
da sanatın icrası amacıyla, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine dayanılarak
gerçekleştirilebilir.
(6) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan silah ve malzemelerin imali bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
Ancak aynı bendin (1), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alanların imali Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine tabidir.
(7) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin;
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a) (1) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlardan yurt içinde satılmak üzere imal edilenlerin, 3 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan silahların vasfına dönüştürülemeyecek ve bu silahlardan rengi ve şekli itibarıyla açıkça
ayırt edilmesini sağlayacak biçimde imal edilmesi zorunludur.
b) (12) numaralı alt bendinde yer alanların etken maddesinin yoğunluğunun güvenlik kuvvetlerince kullanılanlardan farklı
olarak imali zorunludur.
(8) İmale ilişkin esas ve usuller Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(9) Bu Kanun hükümlerine göre verilen İmal izni sahiplerinin belirlenen şartlara uygun hareket etmediklerinin tespiti hâlinde,
verilen izinler, hâl ve şartlara göre geçici veya sürekli olarak geri alınabilir.
İthal
MADDE 5- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan silah ve malzemelerin ithali yasaktır.
(2) Ancak 3 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) ve (b) bentlerinde yer alan silah ve malzemelerin, silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılmak
üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı veya yetkilendireceği bir kamu kuruluşu tarafından ithal edilmesi,
b) (a) ve (b) bentlerinde yer alan silah ve mühimmatın;
1) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak, beraberlerinde veya yurda kesin
dönüş tarihlerinden itibaren altı ay içerisinde getirilmek üzere, dış temsilciliklerimizde, uluslararası mahkeme veya
kuruluşlarda daimi görevlerde bulunan Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı personeli, hâkimler ve savcılar, diplomatik
sınıftan olanlar ile konsoloslar, subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar, jandarma uzman erbaşlar, Emniyet Hizmetleri
Sınıfı personeli, Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli,
2) Kendisine armağan edilen kişiler,
3) Dışişleri Bakanlığı tarafından önerilmesi ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülmesi kaydıyla, mütekabiliyet
esasına bağlı olarak ülkemizdeki diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile mütekabiliyet esasına bağlı olmaksızın
uluslararası kuruluş temsilcilikleri,
4) Dışişleri Bakanlığı tarafından önerilmesi ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülmesi ve tek bir silahla sınırlı
olması kaydıyla, mütekabiliyet esasına bağlı olarak ülkemizdeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerde ve mütekabiliyet
esasına bağlı olmaksızın uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli olanlar,
tarafından ithal edilmesi,
c) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan silahların ve mühimmatın silah edinme şartlarını haiz kişiler
tarafından ithal edilmesi,
ç) (a) ve (b) bentlerinde yer alan silahların ve mühimmatın, sırf sporda kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı veya
yetkilendireceği spor federasyonları tarafından ithal edilmesi,
d) Silah sahipleri tarafından, sahibi oldukları silahta kullanılmak üzere ve zorunlu sebeplerle parça ithal edilmesi,
hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasındaki yasak hükmü uygulanmaz. Ancak ithal edilecek bu silah ve malzemelere, cins ve
miktar bakımından, ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak İçişleri Bakanlığınca sınırlama getirilebilir.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yer alan silah ve malzemelerin ithali, İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.
(4) Yurt içinde izinli olarak bulundurduğu silahı ile birlikte usulüne uygun olarak ve geçici bir süre için yurt dışına çıkanların
bu silahla birlikte yurda dönüşlerinde ithale ilişkin izin hükümleri uygulanmaz.
(5) İhracı izne tabi olmayan veya ihracına izin verilen silahların ayıplı çıkması dolayısıyla ithal edilmesi hâlinde veya geçici
ihraç kaydıyla fuar, sergi, numune gibi gerekçelerle yurt dışına çıkarılan silahların tekrar yurda sokulmaları hâlinde bu maddenin ithale
ilişkin izin hükümleri uygulanmaz.
(6) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alanlar ve (ç) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alanlar
hariç diğer bentlerinde yer alan silah ve parçalar ile mühimmatın gösteri, fuar, sergi, tanıtım, sportif veya sanatsal faaliyet ve benzeri
diğer amaçlarla iki yıldan fazla olmamak üzere geçici olarak ülkeye sokulması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.
(7) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan silah ve malzemelerin transit geçişi, Millî Savunma ve
Dışişleri bakanlıklarının uygun görüşü üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Verilecek izne istinaden yurda giriş ve
çıkış, yetkili kolluğa bildirilerek gerçekleştirilir. Bildirimi alan kolluk, durumu İçişleri Bakanlığına bildirir.
(8) Armağan olarak verilenler hariç olmak üzere, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan silah ve
malzemelerin ithali yasaktır. Sporda kullanılmak için veya bir meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların ithali, İçişleri Bakanlığının
iznine bağlıdır. Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğü ve genel kolluğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu kurumlar veya yetkilendirilen kişiler tarafından yapılacak ithalatla
ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz.
(9) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı, kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla ve görevlerine uygun her türlü silah,
mühimmat, teçhizat, araç ve sair malzemeyi ithal eder veya yetkilendirdiği kişilere ithal ettirebilir.
Satış ve imha
MADDE 6- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (b) bendinde sayılanlar,
b) (a) bendinin (5) numaralı bendinde belirtilen mühimmat,
c) (d) bendinin (1), (2), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alan silah ve malzemeler,
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valiliklerce yetki verilen satış yerlerinde alınıp satılabilir. Bu kapsamda satışı yapılan silah, mühimmat ve malzemeler ile satın
alana ilişkin bilgiler, izni veren mercie bildirilir. Ancak 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer
alan mühimmat bu bildirimden muaftır.
(2) Silah edinme izni sahipleri tarafından, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan silahların satın
alınması hâlinde silahlar, ruhsatlandırma işlemlerinin yapılacağı mercie satıcı tarafından gönderilir. Silahlar, ruhsat işlemlerinin
yapılacağı mercie 14 üncü maddenin birinci fıkrasındaki usule göre nakledilir.
(3) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğü ve genel kolluğun ihtiyaçları için imal edilenler hariç olmak üzere, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
silah ve malzemelerin satışı yasaktır. Ancak, sadece sporda kullanılmak veya bir meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların satışı,
valiliklerce verilecek izne tabidir.
(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (b) bendinde yer alan silahlar, edinme izni bulunanlara,
b) (a) bendinde yer alan silahların mühimmatı, buna ilişkin edinme izni bulunanlara,
c) (d) bendinin (1), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar, on sekiz yaşından büyük kişilere,
satılabilir.
(5) Bu madde hükümlerine göre satış yapılması hâlinde, satışı yapılan silah ve malzemenin özelliğine ve miktarına, satışın
kime yapıldığına ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığınca kurulacak merkezî kayıt sistemine satıcı tarafından kaydedilir. Bu kayıt aynı
zamanda bildirim sayılır.
(6) Gümrüğe terk edilen veya icra yoluyla satışı yapılan silah ve malzemelerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından yapılan
satışlar bakımından bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak, satışa ilişkin bilgiler merkezî kayıt sistemine
kaydedilmek üzere ilgili kolluğa bildirilir.
(7) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendinin (1) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alan silah ve
malzemelerin, basın veya yayın yoluyla ya da sair aleni yöntemlerle reklam ve tanıtımı yapılamaz. Ancak internet, fuar, gösteri ve
basılmış eserlerle yapılan reklam ve tanıtım ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşlarında; 3 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan silahlar ve bunların mühimmatı ile (b) bendinde yer alanların
reklam ve tanıtımı bu yasağın dışındadır.
(8) Satış yapılacak yerler, satış yetkisi verilecekler ile bu yerlerde çalışacak kişilerde, silah ruhsatı için gerekli olanların dışında
aranacak şartlar yönetmelikle belirlenir.
(9) Kurusıkı silahların kişiler arasında devri hâlinde devir alan kişinin bir ay içinde mahallî mülki amirliğe bildirimde
bulunması zorunludur.
(10) Yetki belgesi olmayan kişilere satış yapılamaz. İhracata ilişkin hükümler saklıdır.
(11) Satışa ilişkin belge ve kayıtlar satıcılar tarafından en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.
(12) Satış izni verilmesine ilişkin şartların yitirilmesi hâlinde verilen izin iptal edilir. İzne konu silah ve malzemeler durumu
uygun olan kişilere devredilinceye kadar muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındığı tarihten itibaren altı ay içinde devir
yapılmaması hâlinde mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(13) Aşağıdaki silah ve malzemeler, valiliklere teslim edilir ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca imha edilir:
a) Kişinin bu Kanun hükümlerine göre adına kayıtlı olan ve imhasını istediği silah veya malzemeler,
b) Mahkemeler tarafından müsadere edilmeksizin kullanıma elverişli olmadığından bahisle idareye teslim edilen silah veya
malzemeler,
c) Gümrüğe terk edilen ve kullanıma elverişsiz olan silah veya malzemeler,
ç) Mülkiyeti kamuya geçirilmesine rağmen, çalışamaz durumda olması, ruhsata bağlanamaması veya satışının yapılamaması
gibi nedenlerle üzerinde tasarruf imkânı kalmayan silah veya malzemeler.
(14) İmhası amacıyla teslim edilen ateşli silahlar, balistik incelemesi yapıldıktan sonra imha edilir.
(15) Müsadereye ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin hükümler saklıdır.
(16) Kamu kurum ve kuruşlarının kullanımında bulunan silah ve malzemelerin imhasına ilişkin kendi mevzuatındaki hükümler
saklıdır.
(17) Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar, ellerinde bulundurdukları silahları Millî Savunma Bakanlığına, Emniyet Genel
Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına, 5201 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretim kuruluşlarına veya müzelere bedeli
mukabilinde devir veya hibe edebilirler. Üretim kuruluşları ve müzeler devir veya hibe yoluyla almış oldukları silahları valiliğe
bildirirler. Bildirimden sonra silahların ruhsatları iptal edilir. Üretim kuruluşlarına devir veya hibe edilen silahların ihraç edilmesi, 5201
sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Silah ve Malzemelerin Edinimi ve Muhafazası
Silah edinimi ve ruhsata ilişkin esaslar
MADDE 7- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan silahlar ile (c) bendinde yer alıp bu maddenin
on yedinci fıkrasına istinaden verilen silahlar ruhsata bağlanır.
(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) betlerinde yer alan silahlarla ilgili olarak edinme talebinde bulunan kişiye, altı
ay süreyle geçerli olmak üzere silah edinme izni verilir. Silah edinme izni ve silah ruhsatı için yapılan başvurular en geç üç ay içinde
sonuçlandırılır.
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(3) Silah edinme izni verilen kişi, bu izne dayalı olarak silahı temin ettiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde
ruhsatlandırma işlemlerinin yapılacağı mercie başvurarak adına ruhsat düzenlenmesi talebinde bulunur.
(4) Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar için yirmi beş, (4)
numaralı alt bendinde yer alan silahlar için yirmi bir, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan silahlar için on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
b) Sağlık şartları bakımından engel bir hâli bulunmamak.
c) Silahın kanuni yollardan temin edildiğini belgelendirmek.
ç) Türk vatandaşı olmak.
d) Esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek eğitimi almış olmak.
e) Silahın güvenli muhafazası için fiziki tedbir almış olmak.
f) Bu Kanunda öngörülen diğer koşullara sahip olmak.
(5) Silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin, belirli bir cezaya veya mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğunun bulunmaması şarttır.
Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin hükümler saklıdır. Ancak;
a) Nitelikli hırsızlık, yağma; uyuşturucu, tarihi eser ve silah kaçakçılığı, 12/10/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, halkın bir kısmını diğer
kısmına karşı silahlandırarak suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama; yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde
kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olarak, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya
kimyasal silah kullanarak mala zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme veya üye olma, insan ticareti, göçmen
kaçakçılığı, organ ticareti, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından,
b) Devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluktan, 5237 sayılı Kanunun 106 ncı ve 109 uncu maddelerinin birinci fıkrası ile 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123,
124 üncü maddeleri hariç olmak üzere hürriyete karşı suçlardan, 5237 sayılı Kanunun 186, 195 ve 196 ncı maddeleri hariç olmak üzere
kamunun sağlığına karşı suçlardan, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından,
c) Terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından,
ç) Bu Kanun kapsamında sayılan suçlardan bir yıldan fazla cezaya,
mahkûm olanlara, itiyadî suçlulara, suçu meslek edinen kişilere, 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesi kapsamındaki
mükerrirlere ve silahla girilmesi yasak olan yerlere bir kereden fazla silahla girenlere hiçbir zaman silah ruhsatı verilmez.
(6) Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, işkence, eziyet, fuhuş,
sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından hüküm giymiş olanlara affa uğramadığı, adli sicilinden
silinmediği veya yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmediği müddetçe silah ruhsatı verilmez.
(7) Suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle cezalandırılanlar hakkında bu maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümleri
uygulanmaz.
(8) Bir suç soruşturması sebebiyle tutuklanan veya bu maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı
hakkında kovuşturma yapılan kişiye, tutukluluk hâlinin devamı süresince veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar silah ruhsatı
verilmesine ilişkin işlemler bekletilir. Ancak ilk derece mahkemesince hakkında beraat kararı verilenlerle hakkında bu fıkra hükmü
uygulanmaz.
(9) Ruhsatlı silah sahibi kişinin herhangi bir suç nedeniyle tutuklanması veya bu maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında
belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma bulunması hâlinde tutukluluk hâli devamınca veya kovuşturma işlemleri
tamamlanıncaya kadar sahibi bulunduğu ruhsatlı silahlar, şahsın bulunduğu yerdeki ruhsat işlemlerini yürüten kolluk birimince muhafaza
altına alınır. Ancak ilk derece mahkemesince hakkında beraat kararı verilenlerin silahları, karar onanıncaya kadar geri verilir. El
koymaya ve müsadereye ilişkin hükümler saklıdır.
(10) Ruhsat işlemleri sırasında, silahın belge ve kayıtlara uygun olup olmadığı gerektiğinde tespit edilir.
(11) Ceza veya tevkif evinde bulunmamak kaydıyla, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci
maddesi gereğince haklarında koruma tedbiri uygulanmasına karar verilenler hakkında bu maddenin beşinci, altıncı, sekizinci ve
dokuzuncu fıkralarında belirtilen şartlar, gerektiğinde aranmayabilir.
(12) Silahlar için satın alınabilecek mühimmat miktarı yönetmelikle belirlenir.
(13) Kişi, ruhsatlı silah sahibi olmadan veya ruhsatlı silahına uygun olmayan mühimmat bulunduramaz.
(14) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlar için ruhsat
düzenlenirken veya bir kişiye tahsis edilirken, yönetmelikle belirlenecek esas ve usullere göre gerekli balistik bilgisi alınır ve İçişleri
Bakanlığınca arşivlenir.
(15) Ceza veya tevkif evinde bulunmamak kaydıyla, bu maddenin beşinci, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamına
girenlerden;
a) Hayatının ciddi tehlike içinde bulunduğu hususunda somut bilgi ve belge bulunan ve yapılan araştırma sonucunda ciddi bir
tehlikenin bulunduğu ve devam ettiği tespit edilenlere bir vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdür yardımcısı ile iki şube
müdürü, il jandarma alay komutan yardımcısı ile iki şube müdürünün katılımıyla oluşturulan komisyonun uygun görüşü üzerine valinin
onayıyla silah ruhsatı verilebilir.
b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamına girmeyenlere, İçişleri Bakanınca uygun görülmesi hâlinde, silah ruhsatı verilir.
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verilen ruhsatlar veriliş sebebine ve süresine bakılmaksızın gerektiğinde geri alınabilir.
(16) Özel kanunları gereği silah edinen ve personeli silahlı olarak görev yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere,
gerçek veya tüzel kişilerden demirbaş silah edinmek isteyenlerin bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre silah edinme izni almaları
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gerekir. Bu silahlar için demirbaş silah ruhsatı verilir. Gerekli şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin görevlisine taşıma ruhsatı talep
edilmesi hâlinde ayrıca ruhsat düzenlenir. Demirbaş silahların kaydı, ruhsatların süresi, devri ve bu silahları edinecek kişilerle ilgili
hususlar yönetmelikle belirlenir. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri saklıdır.
(17) İçişleri Bakanı tarafından durumu uygun görülenlere, Bakanlıkça veya kendilerince temin edilecek 3 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan silahlar için taşıma veya bulundurma izni vali tarafından verilir. Bu silahlar,
ruhsatlandırıldıkları mülki amirlik sınırları dışına izinsiz olarak çıkarılamaz. Bu silahlar gerektiğinde geçerlilik süresine bakılmaksızın
geri alınabilir ve ruhsatları iptal edilebilir.
Ruhsatlı silahın başkasına intikali ve muhafazası
MADDE 8- (1) Kişi, ruhsatlı silahını ancak silah edinmesinde sakınca bulunmayan kişilere satabilir veya bağışlayabilir. Satış
veya bağışa ilişkin devir işlemleri ruhsat işlemini yürüten kolluk birimince yapılır.
(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kişiler tarafından ithal edilen ve 11 inci
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, beş yıl süreyle devri yapılamaz. Mirasa
ilişkin hükümler saklıdır.
(3) Sahiplerinin ölümü hâlinde, silahların ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli şartları haiz mirasçılarından biri adına
kayıt altına alınması ya da üçüncü kişilere devri zorunludur. Bu süre içinde mirasçılardan biri adına silah ruhsatı düzenlenmemesi ya da
bir başkasına satış veya bağış yoluyla mülkiyetinin devredilmemesi hâlinde silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(4) Bu Kanunun 7 nci maddesindeki şartları kaybedenlerin silah ruhsatları iptal edilir. Bu silahlar, mülkiyeti bu Kanun
hükümlerine göre bir başkasına devredilinceye kadar ruhsat işlemlerini yürüten kolluk birimince muhafaza altına alınır. Ancak,
muhafaza altına alındığı tarihten itibaren altı ay geçmesine rağmen devredilmediği takdirde silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
karar verilir. El koyma ve müsadereye ilişkin hükümler saklıdır.
(5) Herhangi bir nedenle tedbir olarak muhafaza altına alınmasını gerektiren hâllerde veya makul bir sebebe dayalı olarak
sahibinin talebi doğrultusunda silah, ruhsatı veren merciin kararıyla, masrafları silah sahiplerince karşılanmak üzere muhafaza için
gerekli koşulları taşıyan yerlerde muhafaza edilebilir. Bu silah, muhafaza amacıyla teslim edilenler tarafından hiçbir şekilde taşınamaz
ve kullanılamaz.
(6) Herhangi bir nedenle muhafaza altına alınması gereken ve yapılan tebligata rağmen altmış gün içinde teslim edilmeyen
silahlarla ilgili olarak, teslim yükümlülüğü altında bulunan kişi hakkında, ruhsatsız silah bulundurmaya veya taşımaya ilişkin hükümler
uygulanır.
Armağan, hatıra ve antika silahlar
MADDE 9- (1) Kendisine silah armağan edilen kişinin bu Kanunda aranan şartları taşıması hâlinde, bu Kanun hükümlerine
göre adına silah ruhsatı düzenlenir. Bu silahların, vefat veya edinim şartlarının kaybedilmesi durumu dışında devri yapılamaz. Silahın 3
üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alanlardan olması hâlinde, sadece bulundurulmasına izin verilir.
(2) Armağan edilen silahın sahibinin bu Kanunda aranan şartları taşımaması veya silahın 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)
bendinde yer alanlardan olması hâlinde, bu silah Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir.
(3) Hatıra silahların sahiplerinin bu Kanunda aranan şartları taşıması hâlinde, adlarına süresiz olarak silah ruhsatı düzenlenir.
(4) Antika silahlarla ilgili olarak, bunların bir suç dolayısıyla elde edilmemiş olması koşuluyla ve bu Kanunda aranan şartların
varlığı hâlinde, menşeileri araştırılmaksızın süresiz olarak silah ruhsatı verilir. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri saklıdır.
(5) Antika ve hatıra silahların sadece bulundurulmasına izin verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Ruhsat İşlemleri
Yetkili merci
MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerine göre silah ruhsatı vermeye yetkili merci valiliklerdir. Ancak 3 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan silahlara kaymakamlıklarca da silah ruhsatı verilir. Valilikler veya kaymakamlıklar tarafından verilecek
ruhsatlarda işlemler, ruhsat işlemlerini yürütmeye yetkili kolluk birimi tarafından yapılır. Vali bu yetkilerini, 7 nci maddenin on birinci
fıkrası, on beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile on yedinci fıkrasındaki yetkileri hariç olmak üzere, gerekli görmesi hâlinde vali
yardımcılarına, kaymakamlara veya genel kolluk amirlerine devredebilir. Verilen ruhsatlara ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığı bünyesinde
merkezî kayıt sistemine kaydedilir.
(2) Silah ruhsat işlemlerinde, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre tutulan adres kayıt sisteminde
yer alan yerleşim yeri adresi esas alınır. İşyerlerinde demirbaş silahların bulundurulmasına ilişkin işlemlerde, bu silahların bulunduğu yer
esas alınır.
Ruhsatlı silahın bulundurulabilmesi ve taşınabilmesi
MADDE 11- (1) Silah ruhsatı sahibi, ruhsatın taşıma iznini kapsamaması hâlinde silahını ancak mesken veya işyerinde
bulundurabilir. Kişi, silahını hangi mesken veya işyerinde bulunduracağını, bulundurulacak yerle ilgili değişiklikleri, ruhsat işlemlerini
yürüten kolluk birimine önceden bildirmekle yükümlüdür.
(2) Kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları, bu maddenin birinci fıkrası hükmünün uygulanması bakımından mesken veya
işyeri olarak kabul edilmez.
(3) Aşağıdaki kişiler, sahibi bulundukları ruhsatlı silahı taşıma yetkisine sahiptir:
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a) Görevleri sona ermiş olsa bile Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri, Bakan Yardımcıları, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Müsteşarlar, Emniyet Genel Müdürü, Sahil
Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreteri,
b) Mülki İdare Amirliği, Emniyet Hizmetleri ve Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, hâkimler ve savcılar, subaylar,
astsubaylar, uzman jandarma ve uzman erbaşlar,
c) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle silah taşıyabileceklerine karar verilen diğer kamu görevlileri,
ç) Meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılmış olmamak koşuluyla, bu fıkranın (b) bendinde sayılanlardan emekli olanlar
veya en az on yıl süreyle bu görevlerde bulunup kendi isteğiyle bu görevlerden ayrılanlar ya da başka bir göreve atananlar,
d) Köy ve mahalle muhtarları,
e) Bir vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdür yardımcısı ile iki şube müdürü, il jandarma alay komutan yardımcısı
ile iki şube müdürünün katılımıyla oluşturulan komisyonun uygun görüşü üzerine hayatının ciddi tehlike içinde bulunduğu ve tehlikenin
devam ettiği tespit edilenler,
f) Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikte belirlenen diğer kişiler.
(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlara ilişkin ruhsat
üzerinde, varsa taşıma yetkisi açıkça gösterilir. Ancak, aynı bendin (4) numaralı alt bendinde yer alan silahlarla ve 3 üncü maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan silahlarla ilgili olarak verilen ruhsat, aynı zamanda nakil ve kullanılacağı alanlarda taşıma
yetkisini de kapsar.
(5) Aşağıdaki yerlere silahla girilemez:
a) Mahkeme binaları, disiplin kurullarının toplantı salonları
b) Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, hastanelerin psikiyatri bölümleri
c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri
ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ve eklentileri
d) Sendika ve derneklerin genel kurul toplantıları ile siyasi partilerin açık hava veya salon toplantılarının yapıldığı yerler,
dernek lokalleri
e) Eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtları
f) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri çerçevesinde toplantı ve gösterilerin
yapıldığı yerler
g) Spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler ile düğün törenlerinin yapıldığı yerler
ğ) Grev veya lokavt yapılmakta olan işyerleri
h) Hava meydanlarının terminal binaları ve güvenlik kontrolü altında tutulan bölümleri ile hava ulaşım araçları
ı) Silahın muhafazası için fiziki tedbirlerin alınmış olması kaydıyla, merkez teşkilatında en üst amir, taşra teşkilatında ise vali
tarafından verilen karara istinaden kamu hizmet binaları
i) Silahın muhafazası için fiziki tedbirlerin işleten tarafından alınmış olması kaydıyla, işletenin talebi üzerine, il özel güvenlik
komisyonu tarafından verilen karara istinaden kamuya açık özel kişilere ait yerler
j) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi alkollü içki tüketiminin yapıldığı münhasıran eğlence için faaliyet gösteren yerler
(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan yerlerle ilgili silahla giriş yasağında;
a) Bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunanlar ile görevinin gereği olarak silahla girmesi gereken istihbarat ve güvenlik
görevlileri için beşinci fıkranın hiçbir bendi,
b) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren kişiler için, duruşma salonları ve disiplin kurullarının toplantı salonları
hariç olmak üzere beşinci fıkranın (a) ve (ı) bentleri,
c) Avukatlar için, duruşma salonları ve disiplin kurullarının toplantı salonları hariç olmak üzere beşinci fıkranın (a) bendi,
ç) Bu yerlerde görevli olanlar bakımından beşinci fıkranın (c) bendi,
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, komisyon toplantı salonları, grup toplantı salonları ile Meclis Başkanlığınca
belirlenen yerler hariç olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve görevi dolayısıyla silah taşıma yetkisine sahip olan
çalışanları için beşinci fıkranın (ç) bendi,
e) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamına giren kişiler bakımından beşinci fıkranın (g) ve (i) bentleri,
uygulanmaz.
Silah ruhsatının geçerlilik süresi ve yenilenmesi
MADDE 12- (1) Silah ruhsatları verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Taşıma izin süresi sona eren silahlar, ruhsatları
yenileninceye kadar altı ayı geçmemek üzere mesken veya işyerinde bulundurulabilir.
(2) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılanların ve (ç) bendinde belirtilen emekli kamu görevlilerinin
ruhsatları süresiz; (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların ruhsatları bu görevlerinin devamı süresince geçerlidir. Verilen ruhsatlarla ilgili
olarak, sahibinin silah ruhsatı için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı geçerlilik süresine bakılmaksızın gerektiğinde araştırılabilir.
(3) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde sayılanların taşıma ruhsatları, görev sürelerinin sona ermesiyle birlikte
süresiz olarak bulundurma ruhsatına çevrilir.
(4) Silah ruhsatı, geçerlilik süresinin dolmasından üç ay önce başvurulması ve gerekli şartların varlığı hâlinde taşımaya veya
bulundurmaya yönelik olarak yenilenebilir.
Harçlar
MADDE 13- (1) Silah ruhsatı, harcının Devlet Hazinesine yatırıldığını gösteren belgenin ibraz edilmesi hâlinde düzenlenir.
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(2) Ancak;
a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan kişilere ait silahların,
b) Hatıra veya antika silahların,
c) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesine ve 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanununa ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna göre aylık bağlananlara ait silahların,
ç) Barışta veya olağanüstü hâllerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve
manevralar ile birlik veya grup hâlinde intikaller sırasında veya bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin
veya sağlık bakımından silah edinme şartlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden veya devrolan ateşli
silahların,
d) Bu fıkranın (ç) bendinde belirtildiği şekilde hayatını kaybedenlerden intikal eden silah bulunmaması durumunda, bunların
ana, baba, eş ve çocuklarının edinecekleri birer adet silahın,
e) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı
Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlara ait silahların,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarının demirbaş silahlarının,
g) Bu Kanunla mülga 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun geçici 9
uncu maddesine istinaden ruhsata bağlanmış silahlardan, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre
görevlendirilen geçici veya gönüllü köy korucularına ve bunlardan hizmet sürelerini tamamlayarak görevinden ayrılmış olmaları şartıyla
görevi sona ermiş olanlara ait silahların,
taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Nakil, taşıma ve bulundurma
MADDE 14- (1) Bu Kanuna göre nakil; silah, mühimmat veya malzemelerin, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay
ulaşılamayacak şekilde, boş olarak bir muhafaza içinde, bir yerden başka bir yere götürülmesidir. Bunların, belirtilen şekil ve şartlar
dışında bir yerden başka bir yere götürülmesi izinsiz taşıma olarak kabul edilir.
(2) Taşıma ruhsatlı kapsamına girenler hariç olmak üzere, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3)
numaralı alt bentlerinde yer alan silah ve mühimmatın nakli, en yakın kolluk birimine yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine verilecek
nakil izni ile yapılabilir. 5490 sayılı Kanuna göre tutulan adres kayıt sisteminde yer alan adreslerde bulundurmak üzere nakil de aynı
hükümlere tabidir. Aynı bendin diğer alt bentlerinde yer alan silah ve malzemeler ile (c) ve (ç) bentlerinde yer alanlar, izne tabi
olmaksızın bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde nakledilebilir.
(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan silah ve malzemelerin birinci ve ikinci fıkrada
belirtilen hâller dışında nakli yönetmelikle belirlenir.
(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan silah ve malzemelerin izinsiz taşınması ve
bulundurulması, (d) bendinde yer alan silah ve malzemelerin ise yönetmelikle belirlenen alanlar dışında taşınması yasaktır.
ALTINCI BÖLÜM
İşyerleri
Atış alanları ve tamirhaneler
MADDE 15- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları atış alanları dışında, gerçek ve tüzel kişilerin atış alanı açması,
atış alanının bulunduğu yer valiliğinin uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine tabidir. Atış alanlarının açılması,
işletilmesi, denetlenmesi, kullanılacak silah ve fişeklerin temini, kaydı, kullanılması ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve
Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(2) Atış alanlarının yöneticileri ile atış sorumlularının 7 nci maddede yer alan şartları haiz olması gerekir.
(3) Yetkili kolluk birimi tarafından yapılacak tahkikat üzerine ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri açma izni valiliklerce verilir.
(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan silahlar hariç olmak üzere ateşli silahların parçaları üzerinde
izinsiz tamir veya tadilat yapılamaz.
(5) Tamir veya tadilat amacıyla bırakılan ateşli silahlar herkesin görebileceği şekillerde teşhir edilemez.
(6) Silah tamir etme yetki belgesi verilecek kişinin 7 nci maddede yer alan şartları haiz olması gerekir.
(7) Silahların tamirine, tadilatına, izinlere, silah tamir etme yetki belgesinin verilmesine ve silah tamirhanelerinin işletilmesine
ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Suç ve Kabahatlere İlişkin Hükümler
İzinsiz imal ve ithale ilişkin suçlar
MADDE 16- (1) Bu Kanun kapsamında yer alan silahları veya mühimmatını Kanuna uygun olarak verilen izne dayanmaksızın
imal eden, yurda sokan veya sokmaya kalkışan kişi, silah veya mühimmatın, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının;
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a) (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri hariç diğer alt bentlerinde yer alanlardan olması hâlinde, on yıldan az olmamak
üzere hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile; top, havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı
tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahlarından veya mühimmatından olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılarak,
b) (a) bendinde yer alanlar ile (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlardan olması hâlinde, altı yıldan on
iki yıla kadar hapis ve beş yüz günden on bin güne kadar adli para cezası ile,
c) (b) bendinde yer alan silahlardan olması hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve iki yüz günden bin güne kadar adli para
cezası ile,
ç) (d) bendinin (11) numaralı alt bendinde yer alan kurusıkı silahlardan olması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile;
sonradan yapılan müdahale ile ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahlardan olması hâlinde, altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş
yüz günden on bin güne kadar adli para cezası ile; ateşli silaha dönüştürülebilecek şekilde imal edilmiş kurusıkı silah olması hâlinde, iki
yıldan dört yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş bin güne kadar adli para cezası ile,
cezalandırılır.
(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının, (a) bendinde yer alan bir adet silahı veya bu silahta kullanılabilecek az miktarda
mühimmatı izinsiz olarak imal eden veya yurda sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Silahın, 3 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alanlardan olması hâlinde verilecek ceza dörtte birine kadar indirilir.
(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan silahların parçalarını, bu Kanuna göre verilen izne
dayanmaksızın imal eden veya yurda sokan kişiye, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek cezalar dörtte birine kadar indirilir.
(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan silah veya malzemeleri, bu Kanuna göre verilen izne
dayanmaksızın imal eden veya yurda sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Suçun konusunu oluşturan silah veya malzemenin miktarının azlığı hâlinde, verilecek cezalar dörtte birine kadar indirilir.
(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları, yetkili mercilerden
izin almadan imal eden veya yurda sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
(6) Silah şarjörlerini izinsiz olarak imal eden veya yurda sokan kişi, üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
(7) Bu madde kapsamında tanımlanan suçlara konu silahların ve mühimmatının miktar bakımından vahim olması hâlinde,
verilecek cezalar yarı oranında artırılır.(8) Bu maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında tanımlanan suçların, suç işlemek
amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bu fıkralara göre verilecek cezalar bir kat artırılır.
Satma, satın alma, taşıma veya bulundurmaya ilişkin suçlar
MADDE 17- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri hariç diğer alt bentlerinde yer
alan silahları veya mühimmatı, Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın satan, satın alan, bağışlayan, kabul eden, nakleden, taşıyan veya
bulunduran kişi, altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun top, havan,
roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahlarına veya mühimmatına ilişkin
olması hâlinde verilecek cezalar bir kat artırılır. Suçun konusunun bu silahların parçalarından olması hâlinde verilecek cezalar dörtte
birine kadar, parçalara ilişkin suçun ticari amaç olmaksızın işlenmesi hâlinde verilecek cezalar sekizde birine kadar indirilir.
(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları, Kanuna
göre verilen izne dayanmaksızın satan, nakleden kişi beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası
ile cezalandırılır. Suçun konusunu oluşturan silahın bir adet olması hâlinde verilecek cezalar yarı oranında indirilir. Suçun konusunun bu
silahların parçalarından olması hâlinde verilecek cezalar dörtte birine kadar, parçalara ilişkin suçun ticari amaç olmaksızın işlenmesi
hâlinde verilecek cezalar sekizde birine kadar indirilir.
(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları, Kanuna
göre verilen izne dayanmaksızın satın alan, taşıyan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden beş yüz güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunu oluşturan silahın bir adet olması hâlinde bir yıldan dört yıla kadar hapis ve elli
günden üç yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan silahların mühimmatını Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın
satan, satın alan veya nakleden kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Bu mühimmatı Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın taşıyan veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli
günden üç yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunu oluşturan mühimmatın miktarının azlığı hâlinde verilecek
cezalar altıda birine indirilir.
(5) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan silahları yetkili olmayan kişilere maddi menfaat karşılığı devreden
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve elli günden iki yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Devredilen malzemenin bu
silahlara mahsus mühimmattan veya 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alanlardan olması hâlinde verilecek ceza dörtte
birine kadar indirilir.
(6) Bulundurma ruhsatlı silahını izinsiz taşıyan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir başkasına ait
olup bu Kanun hükümlerine göre muhafaza edilmek üzere kendisine teslim edilen ruhsatlı silahı taşıyan kişi de bu fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.
(7) Sahiplerinin ölümü nedeniyle altı ay içinde mirasçılardan biri adına ruhsat düzenlenmemesi ya da bir başkasına
mülkiyetinin devredilmemesi nedeniyle mülkiyetinin kamuya geçirilmesini engellemek amacıyla silahı teslim etmeyerek uhdesinde
bulunduran mirasçı, bu maddenin altıncı fıkrası hükmüne göre cezalandırılır.
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(8) Ruhsatlı silahını başkasına veren kişi, bir başkasının işlemiş bulunduğu ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma suçuna
iştirakten dolayı cezalandırılır. Gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek ruhsatlı silahının bir başkasının eline geçmesine neden olan kişi,
bu silah kullanılarak suç işlenmesi hâlinde, yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(9) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen silahla girilemeyecek yerlere,
a) Ruhsatsız silahla giren kişi hakkında ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak suçundan dolayı,
b) Bulundurma ruhsatlı silahla giren kişi hakkında bu Kanun hükümlerine göre bulundurma ruhsatlı silahı taşıma suçundan
dolayı,
verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(10) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen silahla girilemeyecek yerlere taşıma ruhsatlı silahla giren kişi, yüz günden
az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu durumda silah, cezanın infazı tamamlandıktan sonra iade edilir.
(11) Ateşli silahların ana ve balistik önemi haiz parçaları üzerinde, izinsiz olarak tamir veya tadilat yapanlar ve yaptıranlar,
yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun silah tamir etme yetkisi bulunan bir kişi tarafından işlenmesi
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(12) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan silah veya malzemeleri Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın
satan, satın alan, taşıyan veya bulunduran kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(13) Bu Kanun hükümlerine göre bulundurulmasına veya taşınmasına izin verilen silahlar üzerinde izin şartlarını etkileyecek
şekilde değişiklik yapılması hâlinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri hakkında üç aydan bir
yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
(14) Bu madde kapsamında tanımlanan suçlara konu silahların ve mühimmatının miktar bakımından vahim olması hâlinde,
verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(15) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan suçların, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.
(16) Molotof kokteyllerini taşıyan, bulunduran veya kullanan kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu
suçun, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(17) Piroteknik maddeleri, yanıcı veya parlayıcı maddeler kullanılarak oluşturulmuş saldırı veya savunma araçlarını bir suç
işlemek amacıyla bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
(18) Piroteknik maddeleri, saldırı veya savunma amacıyla, can veya mal güvenliği bakımından tehlike doğuracak biçimde
kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde veya güvenlik
kuvvetlerine karşı işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
Kabahatler
MADDE 18- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (b) bendinde yer alan silahları Kanuna göre olarak verilen izne dayanmaksızın ticari amaçla satan kişi beş bin Türk lirası,
b) (d) bendinin (1) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları taşıyan kişi beş yüz Türk lirası, izinsiz olarak ticari amaçla
satan kişi üç bin Türk lirası,
c) (d) bendinin (1), (2), (11) ve (12) numaralı alt bentleri hariç diğer alt bentlerinde yer alanları taşıyan kişi yüz Türk lirası,
idari para cezası ile cezalandırılır. Kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan silahları Kanuna göre verilen izne dayanmaksızın taşıyan veya
bulunduran kişiye beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Ayrıca kişinin engel bir hâlinin bulunmaması kaydıyla, ruhsat işlemleri
tamamlanıncaya kadar silah muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren altmış gün içinde ruhsat işlemlerinin
tamamlanmaması veya ruhsat düzenlenmesinin mümkün olmaması hâlinde, silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre taşıma ruhsatlı silahı; park, meydan, cadde ve sokak gibi herkesin girebilme imkânının olduğu
yerlerde başkaları tarafından kolayca görülebilecek şekilde taşıyan kişiye iki yüz elli Türk lirası idari para cezası verilir.
(4) Ruhsatlı silahını, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir
ve silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(5) Ruhsatlı silahının, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek bir başkasının eline geçmesine neden olan kişiye beş yüz Türk
lirası idari para cezası verilir.
(6) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile (d) bendinin (1), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alanları, gerekli
şartları taşımayan kişilere satanlara üç bin Türk lirası idari para cezası verilir ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilir.
(7) Bulundurma ruhsatlı silahı, nakil belgesi almaksızın nakleden kişiye bin Türk lirası idari para cezası verilir.
(8) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak atış alanı veya silah tamirhanesi açan veya işleten kişiye, fiili suç oluşturmadığı
takdirde beş bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bu yerler, mülki amir kararıyla bu amaca yönelik faaliyetten menedilir.
(9) Bu Kanun hükümlerine göre açılan satış yerini, atış alanını veya silah tamirhanesini yönetmeliklerde belirtilen esas ve
usullere uygun olmayan şekilde işleten kişiye, bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Hâl ve şartlara
göre, verilen iznin geçici veya sürekli olarak geri alınmasına ayrıca karar verilebilir.
(10) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlarla ilgili olarak, 7
nci veya 11 inci maddelerde yer alan şartlardan birini kaybettiği hâlde, durumu bu tarihten itibaren altı ay içinde ruhsat işlemlerini
yürüten kolluk birimine bildirmeyen kişilerin taşıma ruhsatları bulundurma ruhsatına çevrilir. Ancak gerekli şartları haiz olanlara, üç bin
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Türk lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla, tekrar taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c)
ve (ç) bentlerinde sayılanlara bu fıkra hükmü uygulanmaz.
(11) Bu Kanunda belirtilen reklam yasağına aykırı hareket edenlere yirmi beş bin Türk lirası idari para cezası verilir.
(12) Satışı yapılan silah, mühimmat ve malzemenin özellik ve miktarı ile satışın kime yapıldığına ilişkin bilgileri bildirmeyen
veya merkezî kayıt sistemine kaydetmeyen satıcılara iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, kayıtları belirtilen süre kadar
muhafaza etmeyenlere beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
(13) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bendi ile (d) bendinin (1), (11) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alanları, 4
üncü maddenin sekizinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere beş bin Türk
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar, bunları satanlara bin Türk lirası idari para cezası verilir ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde idari para cezasının iki katına karar verilir.
(14) Silah ruhsatının belirtilen süreler içinde yenilenmemesi hâlinde gecikilen her altı ay için, 3 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan silahlar için iki yüz elli Türk lirası, (a) bendinde yer alan silahlar için ise iki bin Türk lirası idari para
cezası verilir.
(15) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen usule aykırı olarak 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendi ile (b) bendinde yer alan silahları nakledenler iki yüz elli Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
(16) Bildirimde bulunulmamış kurusıkı silahları zilyedinde bulunduran kişiye iki yüz elli Türk lirası idari para cezası verilir ve
kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(17) Narkotik veya psikotrop madde kullanmış olarak silah taşıyanlar altı yüz Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.
Bu fıkrada belirtilen suçu işleyen kişiye bir daha silah ruhsatı verilmez. Taşıdıkları silah müsadere edilir.
(18) Yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde alkollü olarak silah taşıyanlar altı yüz Türk lirası idari para cezası ile
cezalandırılırlar. Bu fıkrada belirtilen suçu birden fazla işleyen kişinin silah ruhsatı iptal edilir ve beş yıl süreyle silah ruhsatı verilmez.
(19) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde ve (d) bendinin (11) numaralı alt bendinde yer alan silahların
mühimmatını;
a) İzinsiz olarak ticari amaçla üretenler veya yurda sokanlar bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,
b) İmal izni bulunmasına rağmen yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyenler beş yüz Türk lirasından on bin Türk
lirasına kadar,
c) Yetkisiz olarak satanlara beş yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,
ç) Gerekli şartları taşımayan kişilere satanlara beş yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,
d) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen usule aykırı olarak nakledenler beş yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına
kadar,
e) Yetkisi olmadan ticari amaçla taşıyan veya bulunduranlar yüz Türk lirasından iki bin Türk lirasına kadar,
idari para cezası ile cezalandırılır ve kabahate konu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(20) Piroteknik maddeleri 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av
Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olarak üreten, ithal eden, taşıyan, bulunduran, depolayan,
satan, kullanan, yok eden kişi beş yüz Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır ve kabahate konu
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(21) Yönetmelikte belirlenenden fazla fişek kapasitesi olan silah şarjörlerini bulunduranlar ve taşıyanlar üç bin Türk lirası idari
para cezası ile cezalandırılır.
(22) Geçerli ruhsatı olmasına rağmen, beraberinde bu ruhsatı olmaksızın silahını taşıyan veya nakledenler üç yüz Türk lirası
idari para cezası ile cezalandırılır.
(23) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde, bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya
geçirilmesine karar vermeye ilgili mülki amir yetkilidir. İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu Kanundaki
idari para cezaları, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine ve genel hükümlere göre tahsil edilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müsadere edilen veya mülkiyeti kamuya geçirilen silah ve malzemeler
MADDE 19- (1) Bu Kanun kapsamında yer alan silah ve malzemelerden Polis ve Jandarma görevlilerince yapılan işlem
sonucu müsaderesine hükmedilenler ile mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilenler İçişleri Bakanlığına, diğer müsadere
edilenler ise Millî Savunma Bakanlığına teslim edilir.
(2) Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları, Millî Savunma
Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına teslim edilen bu silah ve malzemelerden karşılanabilir.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurumların ihtiyaçları, birinci fıkra hükmü gereğince Millî Savunma Bakanlığı ve
İçişleri Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan karşılandıktan sonra artan miktar, 5201 sayılı Kanun hükümlerine göre silah satışı için
yetkilendirilmiş kamu kuruluşuna teslim edilir. Bu kuruluş silahların rayiç bedellerini belirleyerek silah edinme izni sahiplerine satar.
(4) Herhangi bir kişi adına kayıtlı olmayan, ruhsat işlemi yapılamayan ve kolluk birimlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen
silah ve malzemelerin; 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinde yer alan silahlardan, bunların mühimmatı veya
parçalarından olması hâlinde müsaderesine, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan silahlardan, bunların mühimmatı
veya parçalarından olması hâlinde ise mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
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Yabancılar
MADDE 20- (1) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak
üzere yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b)
bendinde yer alan en çok üç adet silahı ve her silah için yönetmelikle belirlenecek sayıda fişeği girişte gümrük makamlarına beyan etmek
ve yetkili kolluk biriminden geçici giriş belgesi almak şartıyla yurda sokabilir. Geçici giriş belgesi, silah ve fişeklerin yurda sokulması ve
bunların ülkemizde nakledilmesi için izin belgesi yerine geçer. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri saklıdır.
(2) Atıcılık yarışmaları veya antrenmanlarına katılmak üzere yurda gelen yabancı sporculardan her birinin, her branş için
yönetmelikle belirlenecek sayıda nişan tüfek veya tabancası ile bunların parçalarını ve bu silahlara ait olmak kaydı ile mühimmatını
yurda geçici olarak sokmasında ve bunların yurt içinde naklinde bu maddenin birinci fıkrasının hükümleri uygulanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralar hükmüne göre yurda silah, parça ve mühimmat getiren yabancıların, bu silahları, parçaları ve sarf
edilmeyen mühimmatı, yurdu terk ederken yurt dışına çıkarmaları şarttır.
(4) Uluslararası kuruluşlarda veya yabancı devlet temsilciliklerinde görev yapmak üzere ilgili uluslararası anlaşma
hükümlerine göre Türkiye’ ye gelen yabancıların silah temini, bulundurması veya taşıması mütekabiliyet esasına tabidir.
(5) Dördüncü fıkra dışında kalan yabancıların;
a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan silahları edinebilmesi ve ruhsat
alabilmesi için; can güvenliklerinin tehdit ve tehlikelere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olması, mütekabiliyetin bulunması,
ülkemizde iki yıldır çalışma veya ikamet izni sahibi olması ve Türk vatandaşı olmak şartı hariç 7 nci maddede aranan şartları taşıması,
b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinde yer alan silahları edinebilmeleri ve
ruhsat alabilmeleri için mütekabiliyetin bulunması, ülkemizde iki yıldır çalışma veya ikamet izni sahibi olması ve Türk vatandaşı olmak
şartı hariç 7 nci maddede aranan şartları taşıması,
c) Vize veya vize muafiyeti süresi içinde ülkemizde bulunan kişilerin, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
silahları edinebilmeleri için on sekiz yaşını bitirmiş olması,
gerekir.
(6) Bu maddenin beşinci fıkrasının (c) bendine istinaden edinilen silahlar bir ay içinde yurt dışına çıkarılır. Bu süre içinde yurt
dışına çıkarılmayan silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak satışlara ilişkin özel
hukuk kuralları saklıdır.
(7) Taraf olunan anlaşma veya sözleşmelere göre bu Kanun kapsamındaki silahların; edinimi, taşınması, bulundurulması,
transferi, el değiştirmesi gibi hususlarda yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Zati demirbaş ve demirbaş silahlar
MADDE 21- (1) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla ve görevlerine uygun her
türlü silah, mühimmat, teçhizat, araç ve sair malzemeyi temin eder.
(2) Millî Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerden bir adet tabanca ve mermisi, Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabilinde zati demirbaş silah
olarak satılır.
(3) Görevlerinde kullanılmak üzere Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline;
a) Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabancalardan bir adet tabanca ve mermisi ilk atamada bedeli mukabilinde zati
demirbaş olarak satılır.
b) Müsadere edilen veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen silahlar hariç olmak üzere marka ve modelleri
Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek tabancalardan bir adet tabanca ve mermisi, personelin talebi ve bedelinin kendisi tarafından
ödenmesi kaydıyla Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde zati demirbaş tabanca statüsünde temin edilebilir.
c) Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı olan silahlardan görevin niteliğine göre gerekli görülen demirbaş silah ve
mermisi geçici olarak verilebilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre bedeli mukabili, bedelsiz veya demirbaş olarak verilen silahların; verilmesine, geri
alınmasına, zayii, hasar, onarım ve kadro standart dışı bırakılmasına, bu silahlarda kullanılacak mühimmatın temin ve tahsisine ve diğer
hususlara ilişkin esas ve usuller Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(5) Bu madde kapsamındaki zati demirbaş ve demirbaş silahlarla ilgili muameleler, her türlü vergi, resim, harç ve resmî
kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.
(6) Standart dışı silahlar yönetmelikle belirlenecek esaslar çerçevesinde 5201 sayılı Kanun hükümlerine göre silah satışı için
yetkilendirilmiş kamu kuruluşuna teslim edilir. Bu kuruluş standart dışı silahları rayiç bedellerini belirleyerek silah edinme izni
sahiplerine satar.
(7) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılan satışlardan elde edilen Türk lirası ve döviz karşılığı tutarlar bütçeye
gelir kaydedilir.
Yönetmelikler ve uygulanmayacak hükümler
MADDE 22- (1) İmale ilişkin esas ve usuller Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
(2) Atış alanları ile ilgili esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
(3) 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan yönetmelikler ilgili bakanlıklarca çıkarılır.
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(4) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının demirbaş silahları, bunların parçaları ile mühimmatına dair esas ve usuller, Millî
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik Resmî Gazetede
yayımlanmaz.
(5) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar ile verilen hizmetlerden alınacak ücretlerin tahakkuk, tahsil, tasarruf ve
harcama esas ve usulleri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(6) Bu Kanun kapsamına giren suçlarda 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri
uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 23- (1) a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,
b) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı,
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun,
c) 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun,
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan
Çıkarılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silahlar ve bunların
fişekleri veya parçaları” , “ dolu veya boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında kullanılan tapa,” , “av saçması ve kurşunları” , “ yivli av
tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçaları ve” ile “ revolver ve tabancalarla fişekleri ve bunların parçalarının” ibareleri madde metninden
çıkarılmıştır.
(3) Diğer mevzuatta; bu Kanunla mülga 6136 sayılı Kanuna, 2521 sayılı Kanuna ve 5729 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu
Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen antika silah tanımına uygun olmayan ancak bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsata bağlanmış olan antika silahların ruhsatları geçerliliğini korur.
(2) Bu Kanunla imali, ithali, taşınması, bulundurulması, satışı yasaklanan veya izne bağlanan silah ve malzemeleri izinsiz
olarak elinde bulunduranlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bunları kolluk birimlerine teslim etmekle
yükümlüdür. Bunları süresi içinde kendiliğinden teslim edenler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Kolluk birimlerine teslim
edilen silah ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Bu Kanuna göre ruhsata bağlanması mümkün olmayan ancak daha önce usulüne uygun olarak sahipleri adına
ruhsatlandırılmış olan silahların sadece bulundurulmasına izin verilir. Bu silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel
Müdürlüğü dışında herhangi bir yere devir veya hibe edilemez. Söz konusu silahların sahiplerinin ölümü ya da gerekli şartları
kaybetmesi hâlinde bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsata bağlanmış silahların sahiplerinin üç yıl içinde, silahlarından 7 nci
maddeye göre gerekli balistik bilgisi alınmasını temin etmek üzere, ruhsat işlemini yapan kolluk birimine müracaat etmeleri zorunludur.
Bu süre içinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir ve ruhsatları geçersiz sayılır.
(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun alınmış olan izin ve ruhsatlar süresi sonuna kadar geçerlidir.
Süresi sonunda sahiplerinin durumları bu Kanun hükümlerine göre yeniden değerlendirilir. Bu Kanunla getirilen hükümler nedeniyle
durumu ruhsat almaya engel teşkil ettiği anlaşılanların silahları için bulundurma izni verilebilir.
(6) Bu Kanunla getirilen düzenlemelere aykırı imalat yapılamaz. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata
uygun olarak imal edilen veya ithal işlemleri başlamış olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde izni
veren mercie bildirimde bulunulmak kaydıyla, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde satılan silahların, silah ruhsatı almaya engel hâli
olmayan satın alan kişilerce bulundurulmasına izin verilir. Bu süreler içinde satılmayan ve bulundurma olarak ruhsatlandırılmayan
silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu silahlardan bulundurulmasına izin verilenler, Türk Silahlı Kuvvetleri veya
Emniyet Genel Müdürlüğü dışında herhangi bir yere devir veya hibe edilemez. Söz konusu silahların sahiplerinin ölümü ya da gerekli
şartları kaybetmesi hâlinde bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat işlemlerini yapan birimin emanetine alınan veya ruhsatı yenilenmediği
için adli makamlara intikal ettirilen ancak henüz müsadere edilmemiş silahların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde ruhsatlandırılmaması veya üçüncü kişilere devredilmemesi hâlinde bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(8) Satış yerlerinin, satışa ilişkin bilgilerin girileceği merkezî kayıt sisteminin faaliyete geçirilmesini müteakip altı ay içinde
sisteme bağlanması zorunludur. Bu sistem faaliyete geçinceye kadar yapılan satışlara ilişkin bilgiler, daha sonra sisteme aktarılmak üzere
uygun ortamda kayıt altında tutulur. Satıcılar, sistemin zorunlu kıldığı her türlü teknik alt yapıyı oluşturmakla mükelleftir.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcıların faaliyetleri, durumlarını uygun hâle getirinceye kadar durdurulur.
(9) Bu Kanunla 6136 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre ruhsatlandırılmış silahlar hakkında yapılacak işlemlere dair
esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
(10) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun olarak edinilmiş ve demirbaş kaydı yapılmış silahlara, 7 nci
madde gereğince bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde başvurularak ruhsat alınması zorunludur. Bu süre içinde
ruhsat alınmayan silahlar müsadere edilir.
(11) Merkezî kayıt sistemi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde İçişleri Bakanlığınca kurulup
kullanıma açılır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) bendi ve geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre ruhsata bağlanan
silahlardan, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
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(2) 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) bendi ve geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre ruhsata bağlanan 3 üncü maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan silahların genel hükümlere göre sadece bulundurulmalarına izin verilir.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan silahları izinsiz olarak ellerinde
bulunduranların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, bu silahların menşeine
bakılmaksızın ruhsat düzenlenebilir.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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