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3 Haziran 2008 

2007 yılı 

Türkiye geneli polis sorumluluk alanında meydana gelen asayiş olaylarında; 

 Toplam 751.295 olayda 7.957 kişi ölmüş 199.682 kişi yaralanmıştır. 

 Bu olaylarda ölen 1328 kişi 18 yaş veya altındadır. Bunların 887 si erkek olup bu % 66.8 dir. Ölen 18 yaş 
ve altı yabancıların %55.9 u kadındır. 

 Ölenlerin %3.2 si yabancı olup; bunların %55.9 u  18 yaş ve altı yabancı kadındır. Yaralananların %0.8 i 
yabancı olup bunların %31.9 u 18 yaş veya altındadır.  

 Ölenlerin %50.5 i  erkek olup,%49.5’i kadındır. 

 Bu olayların %1.73 ünde silah kullanılmıştır. 

 Bu olaylarda 12.992  silah kullanılmış bu silahların %15 i ruhsatlı,  %85 i ruhsatsızdır. 

Suç Türleri Sırasıyla 

 Kişilere karşı işlenen suçların %1.82 sinde 4.268 silah kullanılmıştır.  
Bu silahların %19.2 si ruhsatlıdır. 

 Malvarlığına karşı işlenen suçların %0.12 sinde  455 silah kullanılmıştır.  
Bunların %16.9 u ruhsatlıdır. 

 Topluma karşı işlenen suçların %9.22 sinde 7.687 silah kullanılmıştır. Bunların %11.54 ü ruhsatlıdır. 

 Millete ve devlete karşı işlenen suçların %1.27 sinde 166 silah kullanılmıştır. Bunların %15 7 si 
ruhsatlıdır. 

 Takibi gereken olayların %0.67 sinde 416 silah kullanılmıştır.  
Bunların %33.89 u ruhsatlıdır. 

2008 yılı (Ocak –Mart aylarında) 

Türkiye geneli polis sorumluluk alanında meydana gelen asayiş olaylarında ; 

 Toplam 200.896 olayda 2.616 kişi ölmüş 68.572 kişi yaralanmıştır. 

 Bu olaylarda ölen 391  kişi 18 yaş veya altındadır. Bunların 234 ü erkek olup bu % 59.9 dur.  

 Ölenlerin %1.7 si yabancı olup; bunların %55.6 sı 18 yaş ve altı yabancı kadındır.  

 Ölenlerin %71.3 ü erkek olup1.945  kişidir. 

 Bu olayların % 2.72 sinde silah kullanılmıştır. 

 Bu olaylarda 5.470 silah kullanılmıştır. Bu silahların % 16.7 ü ruhsatlı, %83.3 ü ruhsatsızdır. 

 5470 silahın % 70.0 ı tabanca yivli tüfektir. 

 %14.2 si yivsiz tüfek,  % 15.8 i kurusıkıdır. 

 Kurusıkıların %18.7 si, yivsiz tüfeklerin % 37.7 si ve tabanca yivli tüfeklerin %12.0 ı ruhsatlıdır. 

Suç Türleri Sırasıyla 

 Kişilere karşı işlenen suçların %1.8 inde 1.201 silah kullanılmıştır.  
Bu silahların % 22.2 si ruhsatlıdır.  
Bu suçta kullanılan silahların % 28.5 i kurusıkı, % 61.3 ü tabanca yivli tüfek ve %10.2 si de yivsiz tüfektir. 

 Malvarlığına karşı işlenen suçların % 0.12 sinde 112 silah kullanılmıştır.  
Bunların % 21.4 ü ruhsatlıdır.  
Bu suçta kullanılan silahların %2 4.1 i kurusıkı, % 60.7 i tabanca yivli tüfek ve % 15.2 si de yivsiz tüfektir. 

 Topluma karşı işlenen suçların % 3.86 sinde 732 silah kullanılmıştır.  
Bunların % 26.8 i  ruhsatlıdır. Bu suçta kullanılan silahların % 39.5 i kurusıkı, % 37.2 i tabanca yivli tüfek ve % 
13.3 ü de yivsiz tüfektir. 

 Millete ve devlete karşı işlenen suçların % 1.3 unda 44 silah kullanılmıştır. Bunların % 20.5 i ruhsatlıdır.  
Bu suçta kullanılan silahların % 22.7 si kurusıkı,% 65.9 u tabanca yivli tüfek ve % 11.4 ü de yivsiz tüfektir. 

 Takibi gereken olayların % 1.354 ünde 3.381 silah kullanılmıştır. Bunların % 12.5 i ruhsatlıdır. Bu suçta kullanılan 



silahların % 7.5 i kurusıkı, % 81.1 i tabanca yivli tüfek ve % 11.4 ü de yivsiz tüfektir. 

KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR 

2007 yılına ilişkin verileri dikkate aldığımızda şu sonuçlara varıyoruz: 

1.     2007 yılında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen  asayiş olaylarında kullanılan ateşli silahların %15’ i 

ruhsatlıdır. 

2.     En çok topluma karşı işlenen suçlarda ateşli silah kullanılmıştır. Topluma karşı işlenen her 10 suçtan 1 tanesinde ateşli 

silah kullanılmıştır. 

3.      Suçlarda her 25 yaralanmaya karşılık 1 ölüm vardır. 

4.      Ölenlerin yarısı kadın, yarısı erkektir. 

5.      En fazla ruhsatlı ateşli silah takibi gerektiren olaylarda kullanılmıştır. Takibi gerektiren olaylarda kullanılan ruhsatlı ateşli silah 

kullanımı diğer suçlara göre 2.5 kat daha fazladır. 

6.      En az malvarlığına karşı işlenen suçlarda ateşli silah kullanılmıştır. 

7.    Ölen her 100 kişiden 3’ü yabancıdır (ortalama %3.2 si) ve her 4 kişiden 1’i ( ¼ ü) 18 yaş veya altındadır. Bu 18 yaş veya 

altında ölen yabancıların %56 sı  kadındır. 

Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarında, 2008 yılı (Ocak – Mart) ilk üç ayında,  2007 yılına 

kıyasla; 

1. Silah kullanımında %57 artış vardır. Ruhsatlı silah kullanımı artmıştır.  
2. Ölenlerde yabancı sayısı azalmıştır. Erkeklerde ölüm oranı artmıştır.  
3. Takibi gerektiren olaylarda silah kullanımı 30 kat artmıştır. 
4. Ayrıntılı silah dağılımında tabanca ve kurusıkı belirgin şekilde dikkati çekmektedir. Tüm suçlarda,  her 3 olaydan 2’sinde 

tabanca yivli tüfek kullanılmış; malvarlığı ve kişilere karşı işlenen suçlarda kullanılan her 4 silahtan 1’i 
(¼)  kurusıkıdır. Her 3 olaydan 2’sinde ise (2/3) ise tabanca yivli tüfek kullanımı söz konusudur. 

5. Takibi gerektiren olaylardaki silahın mevcudiyeti ve en çok işlenen suçlardaki silah kullanım oranı dikkate 
aldığımızda, önümüzdeki günlerde ciddi asayiş sorunu olacağını tahmin ediyoruz.  

6. Ayrıca kurusıkı ile ilgili yasanın mevcudiyetine rağmen henüz denetimin olmadığı veya henüz yasanın pratikte 
uygulanamadığı anlaşılıyor.  

7. Yine olaylardaki tabanca ve yivli silah yaygınlığı bu konuda acil yasal düzenlemelerin gerekliliğini gösteriyor. 
8. Ruhsatlı silahlar da suçlarda yaygın olarak kullanıldığı; ruhsatlı silahlanmanın caydırıcı olmadığı ve aksine suçlarda yaralama 

ve ölüm aleti olarak yaygın şekilde kullanıldığı ortaya çıkıyor. 

*Psikiyatrist Dr. Ayhan AKCAN, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi  

(Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığımız  2007 – 2008 (ilk aylar) verilerin yorumudur) 
 

  

 


