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Kişilerin ve toplumun reiah. huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak
Devletimizin asli görev ve sorum luluklarındır. Devletimiz başta kolluk kuvvetterimiz olmak üzere göreı,li
tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluvla mücadele etmekte:
vatandaşlarım ızın günlük hayatlarıntn aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri
almaktadır.

VatandaŞlarımız için maddi ve manevi zararlara. kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç
kavgısının artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkilel,en hırsız|ık, kolluk birimlerimizce alınan
önlemler ve olavların avd ınlatı lmasında gösterilen ga},retler saı,esinde son dönemlerde azalma eğiliminde
olsa da ülkemizde en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer almaktadır.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satlmı hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi
zararları artırmakla ve adli birinılerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmekted ir-

Suç eşyasının Sat|n alınması veya kabuI edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bir suç olarak yer
almakla birlikle çalıntı eşvaların çabuk el ve yer değiştirmesi. ikinci et piyasasında herhangi bir kaı,ıt
tutulmadan ve belge olmadan alış/satışının 1"apılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüpheliierin tespitini
zorlaştırmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anavasasının 48 inci maddesine göre *... Devleı, ö7eI ıeşebbüslerin mitti
ekononıİnin gereklerine ve soslal amaçIara uygun ;ürümesiııi, güventik ve karorlıIık içinıle çaIışmusıııı
sağ Iayaca k ledbirleri aIır. "

54-12 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasınd a; "Kanun, Cunılıurhaşkanlığı
kararnanıesi ve diğer nıevzuaıııı verıliği leıki_yi kullanmak ve hunların yükleıtiği öılevleri !erine getlrmek
için ı,aliler geneI emirler çıkarabilir ve bunları ilon eılerler."

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun l I inci nıaddesinin (c) fıkrasında ''İl sınırları içinıle huzur ve
giiveııliğin, kişi dokun ulmallığının, losarrufo nıüteadlik emni!etin, komu esenliğiniıı sağlüıınıası ve
iiııleyici kolluk 1,elkisi voliııi,ı öılev ve giirevleriıııIendir.
Bunları sağlanıak için vali gerekeıı kurar ve ledbirleri ahr. Bu hususıa alıııaıı ve ilun olunaıı ftarur ve
taılbirlere ulınıal,anlar hakkuıılo 66 ncı modıle hüknıü uygulanır.'',

Anılan Kanunun 66 ncı maddesind e: "İl gcnel kurulu yeya idare kurullarİyahuı en bü1,ük mülkil,e
amirleri larafınılaıı kaııunlarııı verdiği _yelkiye islinadeıı illihazve usulen ıebliğ ve1o ilaıı oIuııoıı kuror ve
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ledbirlerin toıbik ve icrusıııu mulıolefeı eılen veyu müşkülat gEsterenler ve},o rio},el etnıeJ,eııler, nıahaIIi
nıülki onıir tarafıntlaıı KabalıaıIer Kaıııııııınuıı 32 nci maıldesi hükmü u|,arıııca ceiakınılırılır. Ancak,
kamu düzenini ve güvenliğiııi vel,a kişilerin cun ve mal emniJ,elini ıehIikeye düşürecek loplunısal olaykırın
boş göslernıesi halinde vuli lorafınılaıı kamıı ıIüzenini sağIanuık anıacıyla oIıııan ve usulüne göre iIaıı
oIıınaıı karar ve tedbirlere aykın davrananlar, üç aJ,ılan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıIır.",

5326 sal,ılı Kabahatler Kanununun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32 nci maddesinde:. " Yeıkili
nıokomlor ıarafından adli işIenıler nedenille 1-a ıla kanıu güvenliği, kamu diizeni velıa genel sağlığın
koruııması amocısıla, lıukuka uvgun olarak verilen emıe a}|kırı harekel edeıı kişil,e 1"ül Türk Lirası idari
pura cezası verilir. Bu cela5,a emri vereıı makam larafından karur verilir. ..."
hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini
açısından cazip bir 1,oI olarak görünmesinin önüne geçi!mesi, hırsız|ık ola;,ları sonrası elde edilen eşyanın
tespiti üzerine olavın aydınlatılması. şüpheIilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacı1,1a;

- Hurda aIım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve
adres bilgilerini, eşya miktar ve özeltiklerini belirtir. Ek'teki İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin
tanzim edilmesi.

- Elektronik eş_va ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu. bilgisayar, tablet. fotoğra[ makinası,
televizyon. buzdolabı. çamaşır makinesi. bulaşık makinesi. akü. bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak
alüm Ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan Ve satın alan kişiikişilere ait kimlik ve adres
bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdigi tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir Ek'teki
İkinci El Malzeme A|ım Satım Belgesi'nin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk
kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda l'ormun veya faturanın ibraz edilmesi,

- Yukarıda belirtilen ikinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi.
- Hurda ve ikinci eI eşya alım satımlarının kayıt altına alınması. işletmeler tarafından envanter listesinin

tutulması.
- Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve

kayıt sisteminin kurulması,
- Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler vera Çevre ve Şehircilik İl Mlidtir|ıigıinden

gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda 1,etkililere ibraz etmesi.
- l8 yaşından küçük kişilere. yanlarında vasileri bulunmadığü sürece eş_v-'a alımı ve satım| yapılmaması,
- Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Saım Be|gesinin l yıl süre ile saklanması,

hususlarına riayet edecektir-
Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim laaliyetlerine ağırlık verilecek,

1,apılan denetinrler sırasında aksine harekel edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirıilen mevzuat
hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'inci
maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
İlanen tebliğ oIunur.
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