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Vatandaşlarımız için maddi ve manevi zararlara ve suç kaygısının artmasına neden olarak genel asayişi
olumsuz etkile},en ve malvarltgına karşı işlenen suçlardan olan hırsızlık. kolluk birimlerimizce alınan
önlemler ve olayların avdınlatı lmasında gösterilen ga!retler salesinde son dönemlerde azalma eğiliminde
olsa da en sık karşılaşılan asal iş ola1,1arı arasında yer almaktadır.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el pi;.,asasında alım-satımı hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi
zararları artırmakta ve adli birimlerce ola;-ların al,d ın latılnıasını engeIleyebilmekted ir. Suç eş},asının sattn
altnnıası veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak 1-er almakla birlikte çalıntı
eşyaların çabuk el ve 1,er değiştirmesi. ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan
alış/satışının yapılabilnıesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüpheliterin tespilini zorlaştırmaktadır.

Bu kapsamda. hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenınesi, bir meni'aat
ıemini açısından cazip bir 1ol olarak görünmesinin önüne geçilmesi. hırsızlık ola_r,ları sonrası elde edilen
eşyanın tespiti üzerine olayın aydın latı lnıası, şüphelilerin tespiti/r akalanması ve kamu düzeninin korunması
aiİacıyla alİn*ası gereken-tedbİrlere ilişkin "g'enel enıir" ve İki [kinci el nralzeıı-ıe alını satım belgesi ilişikte
gönderilmiştir.

Söz konusu emrin başta ilçe kaymakaınları olmak üzere sıralı/sorumIu amirlerce dikkatlice incelenerek,
gereğinin genel emir doğrulıusunda yerine getirilmesi ve takibinin titizlikle yapılması hususıında;

Bilgi ve gereğini önem|e arz ve rica ederim.
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Kişilerin ve toplunıun ret'ah. huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyellerini korumak
Devletimizin asli görev ve sorum luluklarındır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli
tünı kurum|arı vasıIasıvla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçlu1,|a mücadele etnıekte:
vatandaşları m ızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı trlmaksızın idaınesine ilişkin her türlü ledbiri
almaktadır.

Vatandaşlarımız için maddi ve manevi zararlara. kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç
kavqıstnın artmasIna neden olarak genel asal,işi olumsuz etkile},en hırsızlık, kolluk birimlerimizce alınan
önlemler ve olavların avd ınlatı lnrasında gösterilen ga},retler sal,esinde son dönemlerde azalnıa eğilinrinde
olsa da ülkemizde en sık karşılaşılan asal,iş olayları arasında 1,er aImaktadır.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el pil,asasında alım-satımı hırsızlığın neden olduğu nraddi/nranevi
zararları artınnakta ve adli biriınlerce olayların al,dınIatı lnıasın ı engelleyebilmektedir.

Suç eşr,asının saıın alınnrası vel,a kabul edilnıesi 5237 sal,ılı Türk Ceza Kanununda bir suç olarak y,er

almakta birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el pil,asasında herhangi bir kal'ıt
tutulmadan ve belge olmadan alış/satışının 1apılabilınesi çalıntı eşya|ara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini
zorlaşlırmaktadır-

Türkiye Cumhuriyeti Anal,asasının 48 inci maddesine göre " ... Dellel, özcl ıeşebhüslerin milli
ekonomiııiıı gereklerine ve sosyaI unıoçlara ul,gun 1,ürümesiııi, güvenIik ı,e kararlıIık içinıle çolışmasını
sağlayacok led b i rl eri a lı r.'

5-t.l2 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fı krasında 1 "Kaıııııı, Cunıhurbuşkanlığı
kıırarnamesi ve diğer nıevzuolın verıliği 3,eıkil,i kallannnk ı,e huııların yükleıliği öılevleri yerine gelirnıek
için ı,aliler genel emirler çıkarabilir ve bunlurı ilan eılerler."

54_12 sayılı İt idaresi Kanununun lI inci maddesinin (c) fıkrasında,."İl sınırlurı il,inıle huzurve
giiveııliğin, kişi ılo*uııalnıozlığıııın, ıasarrğo nıüıeoallik enıniretin, kanıu esenliğiııiıı sağlaıınıası ı,e

iiıılel,ici kııIIuk yelkisi ı,aliııiıı iiılev vc giirevleriııılenılir.
Bunları sağlonıak için vali gerekeıı kurar ve ledbirleri olır. Bu hususta ulınaıı ı,e ilon oluııaıı korar ı'e

ıcdbiflcre uynıal,anlor hakkınılu 66 ncı moılıla hüknıü uyguluııır.n,
Anılan Kanunun 66 ncı maddesindel"İl genel kurulu vcya idare kurulları yahul en hüyük nıülki;e

ıınıirleri ıarafıııılaıı kaııuııIurııı verıliği;eıkiye isliııaılen illihuz ı,e usuleıı ıehliğ ye!,a ilan ııluııaıı kurar ı,e
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lelhirlcrin talhik ye icrusıııa nıuhakreı eıIen vyo nıüşkülaı i:iisıerenler yeyu ria_|.eı eınıeJ,enIer, nuıhalli
nıülki anıir larafındon Kobahaller Kaıııııııınun 32 nci nıaılılesi hüknıii uı,urıııca cezaluııılırılır. Aııcak,
kamu ılüzenini ı,e gtiı,enliğini vel,a kişilcriıı cıın ve ıııal eınııil,eıini ıehlikeye ıIüşürecek loplıınısal oluylarıu
baş giislernıesi halinıle vali turafınılun kumıı ılüzeniııi sağlunıa* anıacıyla alınun ve usıılüne giire ilan
olııııaıı karar vc ledbirlere aykırı daı,runanlar, üç oyılan bir yıIıı kodur hapis ce7asılla ce7olandırılır.",

5326 sal,ılı Kabahatler Kanununun "Eııre aykırı davranış" başlıklı 32 nci maddesinde: " Yeıkili
ıııakonılor ıarofındon adli işlenıIer ueıleniYle yo ıla kamu güvenliği, kamu düzcni ve_va genel soğlıgın
koruıımosı amocıyla, hukuka u.ı-gun olarak verilen enıre a|kırı harekel eden kişi!,e !üz Türk Lirusı idari
Poru cezüSı verilİr. Bu cezaü,u emri vereıı makam ıaraİıııdqn karar verilir- ..."
hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla, hırsızlık suçuna konu eşı,anın ikinci el piyasasında satışının önlenınesi. bir menlaat ıemini
açısından cazip bir 1"ol olarak görünmesinin önüne geçilmesi. hırsız|ık olayları sonrası elde edilen eşl,anın
tespiti üzerine olayın al,dınlaıılması. şüphelilerin tespiti/r,akalanması ve kamu düzeninin korunması amacıı,la;

- Hurda alını ve satımı üzerinden laaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve
adres bilgilerini. eşya miktar ve özeltiklerini belirtir, Ek'teki İkinci El Malzeme Alını Saıım Belgesi'nin
ıanzim edilmesi.

- Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu. bilgisayar. tableı. fotoğraf makinası,
televizyon. buzdolabı. çamaşır makinesi. bulaşık makinesi. akü. bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci eI olarak
altm ve satım üzerine faalil,et gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve sattn alan kişiAiişilere ait kimlik ve adres
bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştird iği tarih biigilerinin. eş1,,a miktar ve özelIiklerini belirtir Ek'teki
İkinci El Malzeme Alım Satını Belgesi'nin tanzim edilmesi ve),a eş},a ile ilgiIi fatura alınması. kolluk
kuvvetleri taraf|ndan istenilmesi durumunda tbrnıun veya faturanın ibraz edilmesi,

- Yukarıda belirtilen ikinci el eşl,aların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilnıesi.
_ Hurda ve ikinci el eş1,,a alım saıımlarının kayıt altına alınnıası. işletmeler tarafından envanter listesinin

tutulnıası.
- 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 Mahatli İdareler veva Çevre ve Şehircilik İl üvl iid ii rlllgiinden

gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda 1,etkililere ibraz etmesi.
- l8 yaşından küçük kişilere. yanlarında vasileri bu|unmadığt sürece eşva alımı ve salımt yapılmaması,
- Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Saıım Belgesinin l yıl süre ile saklanması.

lıususlarına rial,et edecektir.
Başta kolluk/zabıta birimleri olnıak üzere yetkiIi birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek,

1,apılan denetinıler sırasında aksine harekeı edenlerin tespit edilmesi halinde 1ukarıda belirtilen nıevzuat
hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlenıler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun j2'inci
maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı ıarihinden itibaren yürürlüğe girer.
ilanen tebtiğ olunur.

seddar yAvuz
Vali

[:k: ikinci eI ına|zeıne alını satıın belgcsi

Dağıtım:

Kamuoyuna
Kamu Kurunı ve Kurı.ıluşlarına

j.]. ].- ]_]:. l,,lli. l]]/ıl'] l,]l",,_

Dogrulaİra Kodu aoq;wij-lTtlji)1 .,1dBl,,/c-'nrPL','-J-s}Jf!ısul:i Dogrulama I ınkı hııos ıııl ııırkııe çot ır ıı'ıçlerı+hı's

Korliz Nrh Ankara Kara!,ol Ctl No] l]9 Pk:4l0-10 llmiı
ı'clclbn No: (26]ıj()() 50 0{) l:aıs No ı26]lj]2 l9 oi)

cl'ıısıa koçıcli l azrislcI! li]!i!!!!!.e!)! !r lntl,mcı Adrc\i:

ltilgi içın lsııailAt BlYlK
ıl YtV, l§lcri i\ludufu

|'clclbn NoI

Kcp Adrcsl lcislerühakanligi'ahs(l l.kcp.ır
hİıır §\\\



iKiNci EL MALZEME AL|M sATlM BELGESi

slRA No
MALzEMEN iN

ciNsi MlKTARl
(KG/ADET) SERi/iMEi No MoDELu

üRETiM YlLl DU RUMu

Yukarlda clnsi miktarl yazllü ..,.., (...

allm/satlml yapılm|ştlr. . -...l. -...12021
) kalem malzemenin aşağlda kimlik bilgileri yazlll şahıslar taraflndan

sATlclNlN

ADl SoYADl

ALlclNlN

ADl soYADl

TC KiMLiK No

ADRESi

TEL. No

lMZA:

TC KiMLiK NO:

ADRESl

TEL.No

IMZA:


