
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı İle 1, 2, 3, 4, 5, 
12, 13, 14, 15, 16 nci Maddelerinin, ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
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MADDE 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 

MADDE 2. — 6136 sayslı Ateşli SilaMar. ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştiıılmiştiir. 

Madde 1. — Ateşli silahlarla mermi! erinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
olarak yapimıış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması 
veya hıdundıırufnıası bu kamun hükümle ae tabidir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştMuıııiştir. 
Madde 2. — Mffii Savunma Bakanhğ» ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından yapıla

cak alanlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması 
HaikkıiKtelM 6551 sayslı Kamun hükümleri saklı katarak üzere ateşli sMahlarta mermtterinin ve bıçaklarla salt 
saldırı ve savunmada kuilansîmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin memlekete sokul
ması yasaktır. 

Ancak; 
A) Tek bir silaha mahsus olmak üzere : 
1. Memleketimizde akredite Olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklikterdıan yararlanan kişilerin (karşıtakh 

oîmök koşulu ile), 
2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışık

lıklardan yararianrnıayan kişilerden lüzumuna binaen Dışişleri Bakanlığınca teklif otaman ve içişleri Bakanlı-
ğtnea uygun görülenferîta (karşılıklı olma koşulu ile saptanan feeErfli tiplere göre), 

3. Dış temsiltoiiklerde güvenlik memuru olanlardan yurda kesin dönüş yapanların, 
B) Memuriyetleri devamımca bıir defaya ve tek bir salaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde el

çi sınıfından olanlar ile konSofoslanîi, 

C) Yabancı devlet veya hükümet balkanları, hükümet üyeleri tarafından veya hükümetler adına kendile
rine silahın hatıra olarak verildiğini bd.;;.lcyenlcrin« 

Beraberinde getirdikleri sSahtarm yurda sokulmasına müsaade edilir. 
Yukandaki fukranın (C) bendine göre yurda sokulmasına izin verilen silahların satışı ve devini yasaktır. 

Bu silahlar için yalnız bulundurma belge i verilir. 
Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulmasın i issin verilmesi öngörülen silahîann hangi esas ve ko

şullarla yurda sokulabileceği İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca 'birlikte düzenlenecek bir yönetmelikle belir
tilir. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değışiMmiştiır. 

Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harp Sitah ve Mühim
matı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerimin Kontrolü Hakkındaki 3763, Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayıh Kanunların hükümlerine tabidir. 
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MADDE 5. — 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 
4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı̂  pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri 
uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada 
kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakan
lığınca yapılacak bir yönetmelikte bel'Menen kurallara göre izin verilir. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin^ ev gereçlerin
den olan veya tababet, sanayii, tarım, spor için kuİlandan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için ge
rekli bıçak, şiş, raspa Ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir. 

MADDE 6. — 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına giren 
bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. 

Bir sanat veya mesleğin icrası için kuilansiinıasına 4 ncü maddeye göre izim verilen bıçaklar bu yasağın 
dışındadırlar. 

MADDE 7. — 6136 sayıh Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar 
veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye'de Harp Silâh 
ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763 ve Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 saydı Kanunların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye 
sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar 
veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş 
yıldan sekiz yda kadar ağır hapis ve onbeşbin liradan altmışhin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lır. 

Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazdı suçları işleme
leri halinde sekiz yddan oniki yda kadar ağır hapis ve yirmibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla, yönetenler veya teşekküle mensup olan
lar tarafından sözü geçen fıkrada yazdı suçlar işlenirse failler hakkında on yddan onbeş yda kadar ağır ha
pis ve ellinin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otaıııatik ve
ya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan 
ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı 
cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması ha
linde 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazdı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kulandan her türlü araç ve 
gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolu
nur. 

MADDE 8. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 1308 saydı Kanunla değişik 
13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerinle aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapfis ve üç bin liradan beş bin Mraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 
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Ateşli siMını, bu Kanunun 1.2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında say damardan obuası ya da silah veya 
mermilerin sayı veya nötellik bakımından vahılın olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmiıbeş-
bin liradan az atmamak, üzere ağır para cezası hükmohımu'. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mu
tat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar 
hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim ola
rak takdir edilmemesi durumunda hükmohmacak ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

MADDE 9. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Her kini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya baş
kaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder 
veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki 
yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin liradan yirınibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Az 
vahim hallerde hüknıolunaeak ceza yarı oranında indirilir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olan
lar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve elli-
bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri 
halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmo
lunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim ol
ması halinde yukarıdaki fıkralara göre hüknıolunaeak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan 
her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile 
zoralımına hükmolunur. 

MADDE 10. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 1308 saydı Kanunla de
ğişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri 
veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar halikında altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından va
him olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmohmacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini 
kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim 
olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur. 

MADDE II. — Aynı Kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suçlarda Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun ek birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE 1. — Yargı kuruluşlarına ait binalarda, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrenci
lerin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya benzeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yöne
tim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı veya kongrelerinde, 



2249 . — 259 — 22 . 6 . 1979 

6 160 425 40 23 24 (12 70 96 
166 709 27 150 79 268:276 

8 25 78:99 30 279:286 • 102 623,642,651:652 
28 179:207 31 294:322 
29 221:240 43 49 175:211 

I - Gerekçeli 250 ve 25Q'ye 1, 2 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 25, 79 ve 102 nci bir
leşimlerine, 875 ve 875'e 1 nci ek S. Sayılı yazılar Cumhuriyet Senatosunun 3C| ve 49 ncu birleşimler tutanağına 
bağlıdır. 

II - Bu kanunu; Millet Meclisi İçişleri ve Adalet, Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet ile 
Karma komisyonları görüşmüştür. 

III - Esas No. : 1/160. 

her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev 
veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde veya ceza ve tutukevleri ile her türlü Islah ve İnfaz Kurumlarında 
veya yukarıda yazılı kurumların eklentilerinde; 

1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini, 4 ncü maddede yazılı olan bı
çaklan veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı Kanunun 13 ncü ve 15 nci maddelerinde ve Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci bent
lerinde gösterilenlerin dışında, ruhsatlı olsalar bile taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yda kadar hapis ve iki bin liradan beşbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

MADDE 13. — 6136 sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 2 ve 3 ncü madde
ler eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 
sayıh Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve ay
nı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre 
yapılır. 

Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 saydı Kanun hükümlerine* tabi olmayan veya anılan Kanuna tabi 
olup da fiili imkânsızlık nedeniyle suçüstü hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır ce
zayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

EK MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulunun eski üyeleri bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, üyeleri ise üyelik sıfatlarının devamı süresince beyan edecekleri 
bir adet tabancayı taşımaya yetkilidirler. 

Bu şekilde beyan edilen tabancanın her ne surette olursa olsun başkasına devredilmesi, satılması, satın 
alınması yasaktır. 

MADDE 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici macıle eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 4 ncü mailesi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kam
çı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan ben
zeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli zabıta 
makamlarına teslime zorunludurlar. 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yüı^ür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 
Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi 
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