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B-39 SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR 
HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5729, Kabul Tarihi: 23/1/2008
Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 12/2/2008, Sayı: 26785

Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, 

imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve 
esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.

(2) Bu Kanunda geçen ses ve gaz fişeği atan silah; kurusıkı silah olarak da tabir 
edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade eder. 

İmal, ithal ve ihraç
Madde 2- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imali Sanayi ve Ticaret Bakan-

lığının iznine tabidir.
(2) Bu Kanun kapsamındaki silahların 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Si-

lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dö-
nüştürülemeyecek ve üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan rengi ve 
şekli belirtilerek açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi 
zorunludur. Bu zorunluluklar ithalatta da aranır.

(3) Bu Kanun kapsamındaki silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre 
yerine getirilir. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığının uygun görüşü aranır. 

Taşınması, satışı ve nakli
Madde 3- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;
a) Taşınması,
b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı 

hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle 
hapis cezasına mahkûm olanlara veya onsekiz yaşından küçüklere satılması,

c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının 
satılması,

yasaktır.
(2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak 

için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya 
devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhu-
riyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde 
bulunmaları zorunludur.

(3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ula-
şılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen 
şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. 

(4) Ses ve gaz fişeği atan silahların ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri 
kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu silahların kul-
lanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. 
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Ceza hükümleri
Madde 4- (1) Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan 

veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal 
edenler veya satanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yasakla-
ra aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası, dördüncü fıkrasındaki yasak-
lara aykırı davranışta bulunanlara beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca 
bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(3) Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere 
aykırı olarak imal edenlere beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idarî para cezasının iki katına 
karar verilir.

(4) Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçiril-
mesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir. 

Yönetmelik
Madde 5- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imal, ithal, ihraç, bulundurma, 

nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil 
işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 
İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca altı ay içinde müştereken çıkarıla-
cak yönetmelikle belirlenir. 

Geçici hükümler
Geçici Madde 1- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahları ellerinde bulundu-

ranlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde mülki amirliğe 
bildirimde bulunmaları hâlinde, haklarında cezai takibat yapılmaz.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üretim yapmakta olanların, bu Kanunla 
belirlenen esas ve usullere göre gerekli izinleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde almaları zorunludur. Bu Kanun hükümlerine uygun olarak üretim 
yapılması kaydıyla yetkili makamlardan izin alarak tabanca veya yivsiz tüfek üretimi 
yapanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ürettikleri her türlü model ve tip 
kurusıkı silahın miktarını yetkili makamlara bildirmeleri şartı ile bu Kanun kapsamında-
ki silahları üretmek için ayrıca izin almaları zorunlu değildir.

(3) Bu Kanun kapsamına giren silahların ithalat ve ihracını yapanların, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan ithal ve ihraç miktarını altı ay içinde yetkili makam-
lara bildirmeleri zorunludur.

(4) Belirtilen süreler içinde bildirimde bulunmayanlar ve gerekli izinleri almayanlar 
bu Kanunun 4 üncü maddesine göre cezalandırılır. 

Yürürlük
Madde 6- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Madde 6- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
Madde 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


