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DAĞITIMLI 

Sayı   : 80597322-663-E.1920 09/02/2016 

Konu : Yol Kontrol ve Arama Noktalarındaele Geçirilen Kesici, Delici ve Bereleyici 

Aletler 

 

 

D O S Y A 

 

İlimizde kişilere karşı işlenen suçlar (Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma, 

Tehdit vb) analiz edildiğinde; büyük çoğunluğunda bıçak, sopa, tornavida vb. kesici, delici ve 

bereleyici aletlerin kullanıldığı, özellikle suça eğilimli kişilerin üzerinde kesici alet taşımayı 

alışkanlık edindikleri, bu sebeple ani gelişen olaylarda rahatlıkla ulaşarak kullandıkları ve 

telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıktığı, bu suretle kamu düzeni ve toplumun 

huzurunun bozulduğu müşahede edilmektedir. 

 

Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yer ve zamanda toplumun 

huzurunu bozucu davranışlar sergileyebilecek kişilerce, 6136 sayılı Yasa ile bulundurulması ve 

taşınması yasak kapsamına girmeyen, genel güvenliği tehlikeye sokabilecek kesici, delici ve 

bereleyici aletlerin taşınması ve bulundurulması ile ilgili olarak 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanununun 11/C ve 66.maddesi uyarınca 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 

kapsamında idari yaptırım uygulanması gerekir. 

 

            6136 sayılı Kanunun 4.maddesinde sayılan bıçak ve diğer aletler dışında kalan, bir sanat 

veya mesleğin icrasında veya ev gereçleri olarak kullanılan sırtı testereli bıçak, neşter, jilet, 

ekmek bıçağı gibi her türlü kesici alet; şiş ve tornavida benzeri delici alet; insan bedeni üzerinde 

kullanıldığında her türlü ekimoza sebebiyet verecek özel imal edilmiş sopa, demir çubuk vb. 

bereleyici aletlerin kişilerin üstlerinde kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde çantalarında veya araç 

içerisinde taşınması ve bulundurulması yasak aletlerin, fiilleri ayrı bir suç oluşturmadığı 

takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi hükmü uygulanması, ayrıca kabahatin 

konusunu oluşturan aletin, aynı Kanunun 18.maddesi gereğince mülkiyetinin kamuya 

geçirilerek, şahıslara teslim edilmemesi hususunda; 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 Süleyman KAMÇI 

Vali 

 

 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

Malatya İl Jandarma Komutanlığına 

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına 

 
 


