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Basın bülteni – 559/07/2020 

Korona: Suç oranlarında %23’lük düşüş 

Bakan Reul: Kamusal hayat yavaşladığında daha az şey yaşanıyor. 
Bu, neredeyse her tür suç için de geçerli. 

İçişleri Bakanlığı şu bildiriyi yayınladı: 

Kuzey Ren-Vestfalya’da suç azaldı - koronavirüs pandemisi 

başladığından beri geçen yılın sayılarına göre suç sayısı oldukça düştü. 

Bu yılın Mart başı ile Haziran sonu arasında toplam 365,676 cezai 

kovuşturma gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre aradaki fark 

107,954. Yani neredeyse yüzde 23’lük bir düşüş gerçekleşti. “Kamusal 

hayat yavaşladığında daha az şey yaşanıyor. Daha az cezai kovuşturma 

olması olumlu bir gelişme. Sayıların geçici olmasına rağmen bazı 

başlangıç eğilimleri görebiliyoruz. Bu azalma neredeyse her suç türü için 

geçerli durumdadır.” Bu açıklama, İçişleri Bakanı Herbert Reul 

tarafından 2020’nin birinci yarısından hemen sonra düzenlenen 

“koronavirüs ilerleme raporunda” yapıldı. Bu durum pandemi sırasındaki 

suç gelişimini ve Koronavirüsten Korunma Kurallarındaki ihlallere dair 

polis sevkiyatlarını ilgilendirmektedir. 

Haneye tecavüzler 7,561’den 5,290’a %30’luk düşüş gösterdi.  Soygun 

sayısı aynı dönemde 3,819’dan 2,821’e %26’lık düşüş gösterdi. Yan 

kesicilik vakaları 10,638’den 6,511’e %39’luk düşüş gösterdi. 

Kurbanların yaşlılar olduğu suçlar yüzde 11 azalmayla 13,550’den 

12,104’e düştü. 

Ev içi şiddette bu yıl Mart ve Haziran arasında 13,230’dan 10,479’a 

yüzde 21’lik bir azalma oldu. “Ev içi şiddet hesaplamalarımızda çok 

dikkatli olmalı ve gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Varsayım gayet 

açık: uzun süre daha fazla sayıda insan birbirine yakın durduğu sürece 

daha çok ev içi şiddet olacaktır. 
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polisi her bilgiyi dikkate almaktadır,” diye ekledi, Bakan Reul. 

Dolandırıcılıkta ve sahtekarlıkta bazı değişiklikler oldu. “Özellikle 

pandemi başlangıcında bazı vakalar oldu, sahtekarlar sağlık ofisi 

çalışanları taklidi yaparak koronavirüs testleri satmaya çalıştı. ‘Ben onun 

torunuyum’ sahtekarlıklarının beyaz önlüklü versiyonu,” diye ekledi 

Sayın Reul. 

Koronavirüsten Korunma Kurallarında ihlaller Paskalya tatili sırasında ve 

en son geçen haftasonları sırasında şehirde zirve yaptı. Polis, 25 Mart 

ile Haziran sonları arasında binlerce ihlal rapor etti ve 50,587 kişiyi 

tanımladı. Bunlar arasından 36,837’si yetişkin, 11,404’ü ergen ve 

2,346’sı çocuktu. “Çoğu insan örnek olacak, disiplinli bir şekilde 

davranıyor. Gene de kısıtlamalara rağmen kurallara uymayanlar var. 

Taze hava alma isteği anlaşılır bir şey, ancak pandemi bitmiş değil. 

Kuzey Ren-Vestfalya’da pek çok güzel yer var ve herkesin şehir 

merkezinde buluşması gerekmiyor,” diye ekledi, Sayın Reul. 

Bakan Reul, Bundesliga’nın “hayalet oyunları” sırasında futbol 

taraftarlarının davranışlarından etkilendiğini belirtti. Bunların çoğu 

sorunsuz gerçekleşti. “Taraftarların nasıl tepki vereceği konusunda 

kaygılıydık. Ve de büyük çoğunluğunun uygun davranış göstermesinden 

memnunuz. Futbola ilgi duymak ve sağlığı korumak kesinlikle aynı anda 

mümkün,” diye ekledi, Sayın Reul. 

Ayrıca Koronavirüsten Korunma Kurallarını ihlal eden toplanmalara da 

değindi. Pandemi başladığı anda temas yasağına karşı gösteriler 

gerçekleşmişti. Ancak Mayıs ayında kendini öne çıkaranlar, komple 

teorisyenleri ve aşırı gruplar belirsizlikten istifade etti ve bazıları suç 

eylemlerinde de bulundu. Gütersloh bölgesindeki kısıtlamalardan ötürü 

yakın zamanda toplanmalar oldu. Kuzey Ren-Vestfalya’da Mart ile 

Haziran arasında 850’den fazla toplanma gerçekleşti. Neredeyse 

tamamı Koronavirüsten Korunma Kurallarının öngördüğü kısıtlamalarla 

ilgiliydi. 
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NRW’DE DAHA AZ SUÇ 

Her yıl 01/03 ile 30/06 arası cezai kovuşturma sayısı 

NRW’DE DAHA AZ SUÇ 

Seçili suçlarda vaka sayısı, her yıl 01/03 - 30/06 arası | Kaynak: ViVA/IGVP/FINDUS 

Ev içi şiddet Soygun Yaşlılara karşı işlenen 

suçlar 
Yan kesicilik Ev hırsızlığı 



 

Sorunuz varsa lütfen İçişleri Bakanlığı basın ofisine gönderiniz - telefon:  0211 
871-1111. 

Bu basın metnine ayrıca eyalet yönetiminin web sitesi olan şu adresten de ulaşılabilir: 
www.land.nrw 

Sosyal medya gizlilik politikası 

TANIMLANAN KİŞİLER 

müdahil olan 
çocuklar 

Yaş grubuna göre tanımlamalar, 25/03. - 30/06/2020 arası 

müdahil olan ergenler müdahil olan yetişkinler 

İHLALLER 

Anlaşmazlıklar 

Toplanmalar 

Dönen seyahatçiler (girişte yasaklama) 

Yatan hastalı sağlık bakım tesisleri 

Dinlence, kültürel, spor tesisleri 

Ticaret ve gıda hizmetleri 

Zanaatkarlık 

Konaklama ve turizm 

Alışveriş merkezleri 

Etkinlikler ve toplantılar 

25/03 ila 30/06/2020 arası: Pandemiye ilişkin tanımlanmış ihlaller 


