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Türkiye’de: 

  Bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 74’ü ateşli silahlarla işleniyor. 

  Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84’ünde ruhsatsız silah kullanılıyor.  

  Türkiye’de 2007 resmi verilerine göre 2.5 milyon ruhsatlı silah var.   

 TBMM İçişleri Bakanlığı Silah Kanun Tasarısı Komisyonu’na göre; 2012 yılında 

Türkiye’de yüzde 15’i ruhsatlı yüzde 85’i ruhsatsız 17 milyon bireysel silah 

bulunuyor.   

 Türkiye’de 2014 Ağustos itibariyle cezaevlerinde 5 bin 407’si kadın, bin 799’u çocuk 

toplam 151 bin 323 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu tutuklu ve hükümlülerden 

46 bin 139’u adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından 

cezaevinde. Ayrıca 28 Şubat 2014 itibariyle 247 bin 641 kişi Adli Kontrol ve 

Denetimde Serbestlik uygulamasından yararlanıyor. 

 2013 yılında Ateşli Silahlarla ilgili suçlar kapsamında Savcılıklara gelen vaka sayısı 

toplam (TMK 10 hariç) 69 bin 907. Adli İstatistiklere göre, bu vakalardan yüzde 33’ü 

hakkında (23 bin 041) kavuşturmaya yer olmadığı vs. kararı verilirken yüzde 67’si 

hakkında (46 bin 866) ise dava açılmıştır. 

 Ateşli silahlarla işlenen suçların ceza mahkemeleri evresine bakıldığında ise 2013 

yılında, yine adli istatistiklerden derlediğimiz bilgilere göre, yıl içinde ceza 

mahkemelerinde toplam 86 bin 323 davaya bakıldı. 46 bin 165’i yani yüzde 53.5’i 

mahkumiyetle sonuçlandı. 20 bin 180’i yani yüzde 23.4’ü hakkında hükmün 

açıklanması ertelendi. 9 bin 910 (yüzde 11.5) davada beraat kararı verilirken 5 bin 

770 (yüzde 6.7) davada yetkisizlik, görevsizlik ya da birleştirme kararı çıktı. 4 bin 080 

(yüzde 4.7) davada diğer vs., 218 (yüzde 0.3) davada da hüküm verilmesine yer 

olmadığı kararlaştırıldı. 

 Çocuk/ağır ceza mahkemelerinde görülen toplam 2 bin 837 davada da, 355 beraat 

(yüzde 12.5) kararı verilirken 965 mahkumiyet (yüzde 34) çıktı. 175 davada (yüzde 

6.2) yetkisizlik, görevsizlik ya da birleştirme kararı verilirken bin 342’si hakkında 

(yüzde 47.3) hükmün açıklanmasının ertelenmesi ya da hüküm verilmesine yer 

olmadığı vs. kararları verildi. 

 Türkiye bireysel silahlanmada 178 ülke arasında 14. ülke durumunda ve son 5 yılda 

bireysel silahlanma yüzde 50 arttı. 

 Sadece Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), 2013 yılında 17 bin 205’i yerli, 11 

bin 672’si ithal olmak üzere  toplam 28 bin 877 tabanca, 175 ithal tüfek, 65 milyon 

adeti aşkın fişek sattı. MKEK’nin son 5 yılda sattığı silah adeti ise 115 bin 290. 

 Görüldüğü gibi rakamlar Türkiye’de ciddi boyutlarda ateşli silah kullanımı olduğunu 

ortaya koymakta. 2013 yılı Adli istatistiklerinde 6136 sayılı Ateşli Silahlar… ile ilgili 



suçlar bölümüne bakıldığında ve yine aynı yıl açılan dava sayısı göz önüne 

alındığında, ateşli silahlarla işlenen adam öldürme/yaralama suçlarının geldiği boyut 

küçümsenmeyecek ölçüdedir.  Psikopatça silaha ve şiddete doğru eğilim 

saptanmaktadır. 

 TÜİK verilerine göre, 2013 yılında 273 bin 571 çocuk karakolluk oldu. Bu 

çocuklardan suç işlediği iddiasıyla güvenlik birimlerine getirilen 115 bin 439 

çocuktan 434’ü adam öldürme, 42 bin 540’ı ise yaralamakla suçlandı.  

 Suça sürüklenen çocuk sayısı 1 yıl içerisinde yüzde 14.5 oranında artarken Adalet 

Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yapılan 

derlemeye göre, çocuklara açılan dava sayısı da yüzde 17 oranında artarak 117 bin 

367’ye yükseldi. Çocuklar en fazla hırsızlık, yaralama ve uyuşturucudan yargılandı. 

Yargılanan çocukların 44 bin 352’si hakkında mahkumiyet kararı verildi. 30 bin 382 

çocuk beraat ederken 42 bin 633 dava 2014 yılına devretti. 

 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 

İlişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğü 

girdi. Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden. Ancak kadın cinayetleri de tüm 

hızıyla sürüyor. Hemen her güne bir kadın cinayeti düşüyor. Bazı günler iki-üç hatta 

beş kadın gözlerimizin önünde katlediliyor.  

Umut Vakfı: 

• Her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla hayatını kaybediyor. Bu küçük çaplı bir 

savaş demek. 

• Türkiye’de 17 milyon silaha karşılık (ki bu 2012 yılına ve TBMM Silah Kanun Tasarısı 

Komisyonu’nda emniyet ve jandarma yetkililerinin dile getirdiği rakam); her 4 kişiden 1’inde 

silah var demek. 

. Türkiye’de 2014 yılında; 25 Eylül tarihi itibariyle basın yayın organlarına yansıyan 

haberlerden derleyerek hazırladığımız rapora göre, “bireysel silahlarla” işlenen toplam bin 

499 olay meydana geldi. Bu olaylarda bin 407 kişi öldürüldü, bazıları ağır bin 18 kişi de 

yaralandı. Ağır yaralıların ölüp ölmediği bilinmiyor. Ölü ve yaralı toplam mağdur sayısı 2 bin 

425. 

. Bu süreçte meydana gelen olayların yüzde 74’ünde tabanca, tüfek gibi ateşli silahlar, 

yüzde 26’sında bıçak, balta vs. kullanıldı. Bireysel silahlı olayların büyük çoğunluğu, yani 

yüzde 44’ü  tabancayla işlenirken yüzde 30’u tüfeklerle işlendi.  Kadın cinayetlerinden, 

intiharlara, eften püften nedenlerle yaşanan sokak çatışmalarından alacak-verecek ve kan 

davalarına kadar pek çok olayda acımasızca ve büyük çoğunluğu ruhsatsız olan tabanca ve 

tüfek kullanıldı. 



. En çok olay olan 10 il sırasıyla; İstanbul (156 olay, 161 ölü, 94 yaralı), İzmir (87 olay, 76 

ölü, 40 yaralı), Adana (80 olay, 71 ölü, 55 yaralı), Bursa (56 olay, 50 ölü, 40 yaralı), Antalya 

(52 olay, 44 ölü, 32 yaralı), Gaziantep (51 olay, 54 ölü, 49 yaralı), Konya (51 olay, 42 ölü, 20 

yaralı), Kayseri (49 olay, 38 ölü, 46 yaralı), Samsun (49 olay, 28 ölü, 36 yaralı) ve Kocaeli (47 

olay, 34 ölü, 28 yaralı) oldu. Eğer liste mağduriyet açısından yapılmış olsa toplam 103 

mağdurla Gaziantep’in dördüncü sıraya, ilk 10’a girmeyen Urfa’nın 96 mağdurla beşinci 

sıraya girmesi söz konusu.  

. Bireysel silahla işlenen cinayet ve intiharların görülmediği iki il Bayburt ve Erzincan. Bu iki 

“sakin şehir”i medyaya yansıyan olaylardan derlediğimiz istatistiklere göre, 1 yaralanmayla 

Nigde, 1’er ölümlü olayla Sinop ve Bingöl ve Ardahan izliyor. Bu illeri izleyen nispeten “sakin 

şehirler” ise Karabük 2 ölü, 1 yaralı, Burdur ve Nevşehir 2’şer ölü, 2’şer yaralı, Kilis 2 ölü, 9 

yaralı, Gümüşhane, Bartın, 3’er ölü, Isparta, Çankırı ve Iğdır 3’er ölü, 1’er yaralı, Bilecik 3 ölü, 

2 yaralı, Artvin 3 ölü, 3 yaralı ve Uşak 3 ölü, 4 yaralıyla listede yer alıyor.  

. Ulusal ve yerel medyaya yansıyan “Bireysel silahlı şiddet” olaylarının içeriğine 

bakıldığında, bin 499 olaydan 956’sının “omuz attın, yan baktın, tavuk bahçeye girdi, yol 

verdin-vermedin, dedikodu yaptı, arazi sınırına tecavüz, borcunu ödemedi” gibi 

gerekçelerle insanların silaha sarılması sonucu meydana geldiği görülüyor. Büyük çoğunluğu 

eften püften bu tartışmalarda kolay ulaşılabilir tüfek, tabanca, kurusıkı, bıçak gibi silahlarla 

25 Eylül 2014 gününe kadar Türkiye genelinde 852 kişi hayatını kaybetti, 855 kişi de 

yaralandı. 

. 2014 yılı resmi olmayan istatistiklerine göre “kadın cinayetleri” rekora koşuyor. Tüm ülke 

olarak maalesef kadın cinayetlerini seyrediyoruz. Ateşli silahlar ve bıçak-balta gibi aletlerle 

25 Eylül tarihine kadar 225 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerde 266 kişi öldü, 102 kişi 

yaralandı. Bunlara telle, iple vs. boğulan, balkondan-camdan atılan, ya da Batman-Bitlis-

Urfa-Siirt-Hakkari-Antep-Adıyaman gibi Doğu ve Güneydoğu illerindeki kadın intiharlarını da 

eklersek (ki bu intiharların büyük çoğunluğu şüpheli) bu sayının rahatlıkla ikiye katlanması 

söz konusu. Biz sadece Ağustos ve Eylül ayındaki bu tür olayları bu rakama eklediğimizde 

kadın cinayetlerinde bu yıl 290 rakamına ulaşılıyor. 

. Resmi kayıtlara göre, 2009’da 171, 2010’da 177, 2011’de 163, İstanbul Sözleşmesi’nin 

imzalandığı ve 6284 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2012’de 155 ve 2013’te 136 kadın 

cinayetinin işlendiği dikkate alınırsa (ki Ağustos’a kadarki ateşli silahlar kullanılmadan 

işlenen kadın cinayetleri eklenmedi 290’a) 2014’in kadınlar açısından “katliam yılı” olduğu 

bir gerçek… 



. Yine 25 Eylül 2014 itibariyle bireysel silahlarla 251 intihar olayı meydana geldi ve bu yıl 

polis ve askerlerin beylik tabancalarıyla yoğun intiharı dikkat çekerken son dönemlerde 

ekonomik nedenlerle intiharların arttığı da dikkat çekti.  

. Adına kaza ve maganda cinayeti denilebilecek ateşli silahların rast gele kullanılması 

sonucu 67 olay yaşandı. Bu olaylarda 53 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.  

 


