
Kişisel Savunma Araçları ve Yasal Mevzuat 

Herkese merhabalar. Bundan önceki yazılarımızda, kişisel müdafaaya yönelik tekniklerden ve 

sporlardan bahsettik. Bunların kullanım esasları müsabaka için ve günlük hayatınızda da kötü niyetli 

şahıslara karşı uygulamak içindir. Bu yazımızda anlatacağımız konu ise, belli bir süre emek ve zaman 

ayırmadan da kendinizi korumayı öğrenebilmenize yardımcı olan özel maksatlı ürünlerdir.  

Kişisel Savunma Aletleri? 

Acil durumlarda hızlı bir şekilde kullanarak o durumdan kurtulmanızı sağlayan, can güvenliğinizi tehdit 

edici durumlardan kaçmanıza yardımcı olan aletler, kişisel savunma aletleri olarak geçmektedir. Bu 

aletler, özel materyallerden imal edilmiş; kimi toksik etkili, kimi darbe etkili, kimi elektronik 

ürünlerdir. Aşağıda; bu ürünler tek tek ve yasal sakıncalarıyla birlikte anlatılmaktadır: 

1) Elektroşok Cihazı: 

Nedir: Düşük akımla yüksek gerilim vererek kas-sinir 

sisteminde kasılma yoluyla ağrı yaratan, kullanıldığı zaman 

saldırganı kısa bir süre için etkisiz hale getiren aletlerdir. 

Düğmesine basıldığı zaman; düşük akımda yaklaşık 5000 

volt üreten bir elektrik devresi ve trafosu sayesinde 

saldırgana değecek olan metal problara elektrik gider ve 

cihaz kullanımı gerçekleşir.  

Etkileri: Saldırganda kas spazmlarına bağlı ağrı, uzun süre uygulanması halinde nefes darlığı. 

Ölümcül Etkileri: Kalp pili olan veya taşikardi (kalp ritm bozukluğu) olan saldırganlarda ölüme yol 

açabilmektedir.  

Uygulanacak Bölgeler: Vücudun her yerine uygulanabilmektedir. Ancak en etkili bölgeler: göğüs 

altı, omuzun üstü ve kalça kas grubudur.  

Türleri: Cep telefonu görünümünde, Fener 

görünümünde, Makyaj malzemesi görünümünde, 

Elektro jop şeklinde ve dikdörtgen kutu prizma 

şeklinde görünümünde üretilmektedir. Bunların 

dışında Amerika’da kullanılan, silah şeklinde kablolu 

bir türü bulunmaktadır. Bu türe ‘’Taser’’ 

denmektedir. Tetik çekildiğinde iki adet kablo 

fırlatarak, uzaktan elektrik vermenizi sağlar. 

Yasal Mevzuat: Şok cihazları 6136 Sayılı Kanun 

kapsamında ateşli silah ve kesici/delici aletler 

kapsamına girmediği için, ruhsat işlemleri olmadığı 

için taşınma yetkisi bulunmaktadır. Kullanımında, 

mevcut durumuna bakılır. Bu durum kasten 

yaralama ve ya kötü niyet taşımıyorsa suç teşkil etmez. Yapılan aramalarda üstünüzde bulunması 

halinde, taşıma maksadınız sorulur.  



2) Teleskopik Jop: 

Nedir: Birbiri içine geçmeli yapısı sayesinde kolayca 

taşınabilen, açılarak kilit oluşturup kapanmayan, sert 

lastik ve ya çelikten imal edilmiş savunma ve saldırı 

aletidir. 

Etkileri: Doğru kullanıldığında saldırganda ciddi 

deformasyonlar ve hatta kırıklar oluşturabilir. 

Tehlikeli bir alettir, kullanılmasının mutlaka 

öğrenilmesi gerekir.  

Ölümcül Etkileri: Kullanıldığı yerlerde travmaya 

sebep olabilir. 

Uygulanacak Bölgeler: Saldırganın İç ve dış bacağı, midesi, kol ve omuz eklemleri. 

Yasal Mevzuat: Elektro şok cihazında olduğu gibi, taşımayla ilgili kanunda herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak, kullanımı sırasında suç teşkil etmesi kapsamı yaşanır. Aynı şekilde bir 

kalem de, kullanmaya bağlı olarak bir araç veya suç teşkil edebilir. 

3) Biber Gazı:  

Nedir: Diğer bir adı ‘’Oleoresin Capsicum’’ olan 

biber gazı, gözleri ve nefes alınan organları 

tahriş edici kimyasal bir gazdır. Etken maddesi; 

kapsaisindir.  Üretiminde ‘’Şili Biberi’’ 

hammadde olarak kullanılır. 

Etkileri: Saldırganda gözlerde ve burun-boğaz-

ağızda ciddi yanma yaparak, saldırganın etkisiz 

hale gelmesini sağlar.  

Ölümcül Etkileri: Ölüm vakalarıyla 

karşılaşılmıştır. Çok miktarda ve saldırganın çok 

dibinden sıkılmaması gerekir. 

Uygulaması: Biber gazı, sadece geriye giderek 

sıkılması gereken bir üründür. Biber gazının sıkıldığı ortamlara en az 30 dakika girilmemelidir. 

Biber gazı, saldırgan size temas ettiğinde kullanılacak bir ürün değildir çünkü, sizi de etkiler.  

Yasal Mevzuat: Kısa bir süre önceye kadar taşıması da serbest olan, kullanımı da ‘’orantılı güç’’ 

kapsamında değerlendirilen biber gazı, 2015’te meclisten geçen ‘’İç Güvenlik Paketi’’ nin 8. 

Maddesi ile kısıtlanmıştır. Bu maddeye göre; ‘’toplantı, gösteri, yürüyüş, miting ve kalabalık 

ortamlarda biber gazı bulundurulmasının yasak olduğu, hapis cezası verilebileceği’’ söylenmiştir. 

 

 



4) Flaşlı Fenerler:  

Nedir: Yüksek ışıklandırma kapasitesine sahip, aynı 

zamanda flaş özelliği olan el fenerlerdir. Bu fenerlerde 

yüksek güç olduğu için saldırganı çok rahatsız eder ve 

sizden uzak tutar. Bu fenerlere aynı zamanda ‘’taktik 

fener’’ denmektedir. 

Etkileri: Saldırganda geçici görme kaybı, şok durumu, 

rahatsızlık verir.  

Ölümcül Etkileri: Epilepsi hastalarında muhtemel kriz 

yaratabilir. 

Uygulanması: Saldırganın yüzüne tutulur. 

Yasal Mevzuat: Herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur. Yaralayıcı hiçbir durumu bulunmamaktadır. 

Özellikle karanlıkta çok işe yaramaktadır. 

5) Ses Tabancaları: 

Nedir: Ateşli silahlarla aynı çalışma prensibine sahiptir. Kullandığı fişek 9 milimetrelik fişek 

olmakla birlikte; fişeğin içinde çekirdek yoktur. Bundan dolayı, herhangi bir şey fırlatmaz. 

Namlusu çekirdekli fişek fırlatmaya uygun değildir. Çoğunlukla plastiktir. Ancak, kısa 

değişikliklerle çekirdek atan bir silaha dönüştürülmektedir. Namluları ve sürgü üstleri turuncu 

veya kırmızıya boyanır. 

Etkileri: Fişeğin kullandığı baruttan kaynaklı 

140 desibellik yoğun bir patlama sesi ve 

namlusunun ucundan çıkan alev sayesinde 

savunma amaçlı kullanılabilir. Namlusundan 

çıkan alev, 2 metreye kadar sıçrar ve yakıcı 

etki çıkartır. Korkutma ve caydırma amaçlı da 

kullanılır.  

Ölümcül Etkileri: Herhangi bir ölümcül etkisi 

görülmemiştir. 

Uygulanması: Saldırganın tespitini müteakip 

havaya doğrultularak tetiğe basılır. Saldırganın kaçmadığı ve temas etmek istediği durumlarda 

yüzüne doğru ateş edilerek yakıcı etki verilir. 

Yasal Mevzuat: 6136. Kanunun maddelerinde de belirtildiği gibi, kesinlikle üstte taşınamaz. Nakil 

yapılırken kutusunda; şarjörlerinden ayrılmış bir şekilde, şarjörlerine mermi koyulmamış olarak ve 

faturasıyla taşınmalıdır. Ürünün üzerinde herhangi bir tadilat görülmesini müteakip cezai işlem 

yapılır.  

 

 



6) Taktik Kalemler:  

Nedir: İlk olarak İsrailli silah üreticisi ‘’IMI’’ tarafından çıkartılan, daha sonraları diğer taktik giyim 

ve aksesuar firmalarınca çeşitleri arttırılan bir üründür. Günlük hayatta kalem olarak kullanılır. 

Uçak metalinden imal edilmektedir. Dolayısı ile çok dayanıklıdır. Genellikle ucunda elmas parça 

bulundurur. Bu parça, herhangi bir acil 

durumda camları kırmanızı sağlar.  

Etkileri: Taktik kalemler, en çok saldırı 

durumlarında pratikçe kullanılabilir. 

Kalemin üzerindeki elmas sivri ve dayanıklı olduğu için, saldırgana karşı yapılan ataklarda ciddi 

yaralama söz konusudur.  

Ölümcül Etkileri: Saldırgana karşı panikle yapılan ölümcül karşı-ataklarda yoğun kanama ve ani 

ölüm riski taşımaktadır. (Uygulanan noktaya bağlı olarak) 

Uygulanması: Kalem sıkıca tutularak, saldırganın vital noktalarına baskı yapılarak acı verilir.  

Yasal Mevzuat: Bu ürün, suç teşkil edecek şekilde yaralama maksatlı kullanılana kadar, taşınması 

ve bulundurulması suç değildir. 

7) Havalı Silahlar: 

Nedir: Sıkıştırılmış Karbondioksit gazının enerjisini kullanarak, 4.5 milimetrelik çelik bilye ve ya 4.5 

milimetrelik demir pelletlerden atan ürünlerdir. Gerçek silah modellerini örnek alarak üretilir. 

Namlu çıkış hızları gerçek silahların yarısına kadar çıkabilir.  

Etkileri: Havalı silahlarla yapılan atışlar yakın mesafeden ete girmektedir. Ancak unutulmamalıdır 

ki adrenalini en yüksek seviyede yaşayan saldırgan, havalı silahlarla yapacağınız saldırıyı da 

hissetmeyecektir. 

Ölümcül Etkileri: Vital noktalara denk gelen mühimmatların, saldırganlarda kan kaybı ve şok 

durumuna bağlı olarak ölüm gerçekleştirebileceği unutulmamalıdır. 

Uygulanması: Normal silahla uygulanma esasları aynıdır. 

Yasal Mevzuat:  6136. Kanunun maddelerinde de belirtildiği gibi, kesinlikle üstte taşınamaz. Nakil 

yapılırken kutusunda; şarjörlerinden ayrılmış bir şekilde, şarjörlerine mühimmat koyulmamış 

olarak ve faturasıyla taşınmalıdır. Ürünün üzerinde herhangi bir tadilat görülmesini müteakip 

cezai işlem yapılır.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


