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Özet 
 
Suç geçmişten günümüze bütün toplumlarda varolmuş ve varolmaya devam edecek sosyal ve evrensel bir 
olgudur. Günümüzde suç toplumun refah ve düzenine ters düşen davranış olmakla birlikte önemli bir 
problemdir.Suç evrensel bir olgudur. Suçların mekansal dağılımı incelendiğinde gelişigüzel olmadığı 
açıkça görülür. O yüzden,  suçların nerede, niçin ve nezaman meydana geldiğini anlamak, hangi suç 
tipleri hangi bölgelerde meydana gelmiş, demografik değerler ile suçların nedenleri arasındaki ilişki, 
mekanlar ile suç tipleri arasındaki ilişki nedir gibi soruların yanıtlarını aramak suçla mücadele 
yöntemlerini geliştirebilir. Bu anlamda suç haritaları polislere ve suç analizcilerine grafik açıklamalar 
sunar. Ayrıca vatandaşa daha etkin bir koruma hizmeti sağlanır. Olay yeri adreslerini gösteren basit suç 
haritaları bile, suçların en yoğun olduğu yerleri göstererek, devriye hizmetine en çok ihtiyaç olan 
bölgelerin tespit edilmesinde yardımcı olur. Eğer GPS (Global Positioning System) mevcutsa bu ekiplerin 
harita üzerinden takibi de yapılabilmektedir. Kısacası; Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak suç verileri ile 
mekan arasında çeşitli ilişkiler kurularak hızlı ve etkin kararlar alınabilmektedir. CBS ortamında 
sorgulama, analiz, simülasyon, strateji belirleme gibi uygulamaların yapılabilmesi bilgisayar destekli 
haritacılığın suç önleme ve denetlemede kullanımının gittikçe yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu bildiride, 
lisansüstü çalışmasına dayalı bir proje kapsamında yapılmış olan 65 mahalleyi kapsayan Eskişehir ili 
çapında tüm suç verilerinin kent bilgi sistemleri ile entegre edilerek mahallere göre girilmesi ve çeşitli 
mekansal analizlerin yapılması ayrıca mala karşı ve şahsa karşı işlenen suçların polis mıntıkası sınırları 
dahilinde dağılımının yapılmasına ilişkin örnek çalışmadan yararlanılarak, coğrafi bilgi sistemlerinin suç 
analizinde kullanımı verilmesi hedeflenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Suç, suç analizi, coğrafi bilgi sistemleri 
 
 
Abstract 
 
Crime is an ever existing and universal fact. It not only threatens the welfare and order of the society, but 
is a serious problem itself as well.Crime is universal. Upon examining the spatial distribution of crime, it 
has been concluded that this distribution is indiscriminate. For this reason, contending with crime 
requires studying the place, time, origin, spatial distribution and relation between demographic factors 
and crime. Within this context, crime maps provide graphical commentary opportunities for the police 
and crime analysts. Moreover, these maps make guide to ensure more efficient public safety and 
protection. Even simple crime maps on which crime scene addresses are located expose the intensive 
crime regions, so that areas, which require extra patrol service, are determined easily. If GPS (Global 
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Positioning System) is also available, patrol rounds can be followed on the maps. To sum up, utilizing 
Geographical Information System (GIS) capabilities, relation between crime data and the area can be 
examined. Thus, rapid and efficient decisions can be made. GIS tools provide some major applications 
such as query, analysis, simulation and strategy determination. Consequently, these applications provide 
and make widespread the use of support computer aided mapping for crime contending and inspections. 
This paper presents a  project, which covers 65 neighbourhood of Eskişehir County, aims to develop a 
decision/strategy support system and proposals to decrease crime events. 
 
Keywords:.Crime, crime analyses, geographical information systems 
 
 
1.Giriş 
 
Gelişen teknoloji ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri bir yandan teknik olarak gelişirken diğer yandan 
birçok disiplinde kullanılmaya başlanmıştır. CBS sayesinde birçok kaynaktan elde edilen konuma bağlı 
birçok veri, birbiri ile ilişkilendirilir ve analiz edilir (Yomralıoğlu, 2000).  
 
Emniyet birimleri de Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanım alanlarından birini oluşturmaktadır. CBS, suç 
haritalamasında, suç analizinde, çevre ve suç ilişkisinin oluşturulmasında önemli bir role sahiptir. Büyük 
şehirlerde nüfus artışına paralel olarak suç oranları da artmaktadır. Buna bağlı olarak Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin Emniyet teşkilatlarında kullanılmaya başlanması suçla mücadele ve suçun önlenmesinde 
büyük önem taşımaktadır. 
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yapılan suç analizleri ve suç haritaları, suçun azaltılmasında ve suçla 
mücadelede ve gerekli önlemlerin alınmasında etkin rol oynamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri, suç 
çeşitliliği hakkında bilgi edinilmesini ve suç bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamaktadır. Ayrıca Coğrafi 
Bilgi Sistemlerinin mekansal operasyon kapasitesi sayesinde polise ve vatandaşa gerekli tedbir ve 
önlemlerin alınması bakımından yardımcı olmaktadır.  
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, farklı veri katmanları arasında mekansal ilişkilerin analizini ve 
görselleştirilmesini sağlayarak (arazi kullanımı ve suç olayları) suçu önlemede, suç tahmininde ve gerekli 
tedbirlerin alınmasında önemli rol oynamaktadır (Akpinar E., Usul N). 

 
Emniyet birimleri açısından olaylar, şahıslar, personel ve mıntıka alanları hakkında veri elde edilmesi 
suçla mücadele ve suçun önlenmesi bakımından önemlidir (Demirci, 2003). Yakın zamanda ekolojik suç 
teorileri üzerine yapılan çalışmaların artması, suç ve mekan arasındaki anlamlı ilişkilerin olduğunu da 
ortaya koymaktadır (Harries, 1999). Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde mekansal suç verilerinin analizi, 
değerlendirebilinmesi mümkün olmaktadır.  
 
Çalışmanın amacı; Eskişehir kent merkezi kapsamında, polis merkezlerine göre suç ve mekansal 
dağılımını ve zamansal değişimini, Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak analiz etmektir. 
 
 
2. Suç Haritaları 
 
Günümüzde verilerin kullanıcılara daha anlaşılır bir şekilde ulaştırılması bakımından görsel araçların 
kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. İnsan beyninin görsel sunumları daha iyi algıladığı bilimsel 
makalelerde ifade edilmektedir. Geçmişte görülen bir resmin hatırlanmasının, okunan yazılı bilgilerin 
hatırlanmasından çok daha kolay olduğu bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, sayfalarca tablo halindeki 
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bilgilerin sadece bir harita üzerinde gösterilmesi kullanıcının aklında kalması ve daha kolay anlaşılması 
bakımından önem arz etmektedir.  
 
Yer bilgisinin söz konusu olduğu durumlarda harita gösterimi daha etkin bir yöntem olmakla birlikte 
haritalama tekniğiyle özellikle suç yerlerinin haritalandırılması ve suç yoğunlaşmalarının coğrafik olarak 
gösterilmesini sağlamaktadır. Ancak, suçların neden yoğunlaştığı hakkında hemen bir sonuç elde edilmesi 
beklenmemelidir. Kısacası, suç haritaları verilerin görselleştirilmesi ve analiz edilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. 

 
Suç haritaları şu şekilde tanımlanmaktadır: Suç ve suç tiplerinin bölgelere göre dağılımını gerçek yeryüzü 
haritaları kullanılarak görsel ortama aktarılması işlemidir (Demirci ve ark., 2002). Suç Haritaları; suçların 
coğrafi dağılımı ve mekansal analizinde suça neden olan faktörlerin tespitinde çözüm üreten önemli bir 
araçtır. Suç haritaları oluşturulurken amacı, hangi birim için kullanılacağı ve kullanılan veri tipi önem 
kazanmaktadır (Velasco, Boba, 2000). Temel olarak suç haritaları polis tarafından suçun kontrolü ve 
önlenmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır (Rich, 1995). 
 
 
2.1. Suç Haritalarının Gelişimi 
 
Geçmişte suç haritalaması duvar haritalarına renkli iğneler (pin maps) kullanarak oluşturulmaktaydı. Eski 
iğne haritalar suçun meydana geldiği yeri göstermesi açısından kullanışlı olmasına rağmen birçok 
dezavantajı içermekteydi.  
 
Bu dezavantajlar;   

• Güncelleme çalışmaları yapılırken eski verilerle yeni veriler üst üste geldiğinde tam bir 
karmaşıklığa sebep olması  

• Güncelleme sonucunda daha önce işaretlenmiş suç örnekleri kaybolması. 
• Haritaların sabit olmaları nedeniyle verimli bir şekilde kullanılamaması ya da sorgulama 

yapılamaması  
• İğne haritaları okumak ve yorumlamak genellikle farklı renkteki iğnelerle temsil edilen farklı tür 

suçların birbirine karıştırılmasına sebep olmaktaydı. 
• Bu haritalar için büyük miktarlarda duvar alanına ihtiyaç duyulması olarak sıralanabilir (Gül, 

2002). İğne haritalar Şekil 1’de gösterilmektedir. 
 

Suç haritaları 1800’lü yılların başlarında sosyal teoriler üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından 
oluşturulmaya başlanmıştır. 1920-30’lu yıllarda Chicago üniversitesi kent sosyologları tarafından yapılan 
çalışmalar sonucu kenti bölgelere ayıran suç haritaları oluşturulmuştur (Weisburd, McEwen, 1998). 
 
Bilgisayar destekli suç haritalarının oluşturulması ve bu suç haritalarıyla; suç analizi, gelişmiş olan 
ülkelerde ve özellikle Amerika’da 1960 yılından itibaren ortaya çıkmış ve 1970’lerden itibaren çeşitli 
çalışmalara başlanmıştır (Karakaş ve ark, 2003).   
                 
Bilgisayar destekli suç haritacılığının ilk kullanımı St Louis’de 1960’ların ortasında olmuştur (Harries, 
1999). Rich’e (Rich, 1995- Rich, 1999) göre, ilk bilgisayar haritalarında çözüm sınırlı iken, özellikle 
1990’lı yıllarda bilgisayar teknolojisindeki hızlı ilerlemeler ve gelişmeler sonucu; bilgisayar destekli 
haritacılık, sistemli haritaların yapımı, sayısal-akıllı suç haritalarının üretimi CBS kullanımı sayesinde 
daha da hızlanmıştır (Karakaş ve ark, 2003). 
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Günümüzde dijital haritalandırmaların hemen hepsi Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleri kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle suç haritalan üretme çalışmaları CBS ile daha fazla anlam kazanmış ve 
etkili bir hale gelmiştir.  
 
Amerika Birleşik Devletlerinde suç haritaları üzerine ülke genelinde yürütülen projelere destek veren ve 
bilimsel araştırmalara imkan tanıyan CMRC (Suç Haritaları Araştırma Merkezi) adı altında bir kurum 
bulunmaktadır. Bu kurum her yıl suç haritaları konusundaki birçok bilimsel çalışmayı yaptığı binlerce 
dolarlık yatırımlar ile desteklemektedir.  
 
Yön’e (Yön, 2003) göre; batı ülkelerinde suç haritalanması çoğunlukla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
kullanılarak yapılmaktadır. Fakat ülkemizde suçların tipini ve yerlerini göstermek üzere duvarlara asılı 
haritalar üzerinde renkli iğneler kullanılarak yapılan iğne haritalaması, halen yaygın biçimde 
kullanılmaktadır (Erdoğan ve ark. 2003). 
 
20. yüzyıl içerisinde suçun coğrafi dağılımı üzerinde yapılan araştırmaların ve üretilen teorilerin,  
haritalara yönelik çalışmaları kuvvetlendirmesiyle birlikte bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler 
coğrafi bilgi sistemlerinin ve haritaların polis ve diğer adli teşkilatlarda kullanımının artmasını sağlamıştır 
(Yön, 2002). 
 
 
2.2. Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Oluşturulan Suç Haritalarının Yararları 
 
Günümüzde, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisindeki gelişmiş analiz araçları sayesinde oluşturulan suç 
haritaları, alana bağlı suçların ölçülmesini, analiz edilmesini ve aynı zamanda değişik alanlarla bağlantılar 
kurulmasını kolaylaştırmaktadır.  
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak oluşturulan suç haritalarının faydaları kısaca aşağıda maddeler 
halinde belirtilmiştir. 
 

• Birçok bilginin bir bakışta görülmesi sağlar. 
• Suç Haritaları bir sonraki suçun nerede, ne zaman, kim tarafından, kime veya neye karşı 

işlenebileceği hakkında stratejik analizler ortaya koyulmasına yardımcı olur 
[www.lynnpolice.org]. 

• Suç haritaları; suç bölgelerinin coğrafi konumlarını hızlı bir şekilde tahlil etmeye yardımcı olur. 
• Suç haritaları; suç tiplerinin dağılımını ve suçlarla ilgili tüm verilerin (suç saati, tarihi, suçu 

işleyenin bilgileri... vb) görülmesi mümkün kılar. 
• Uzun döneme ait suç verileri ile zamansal analizler ve değerlendirmeler yapılarak suç oranındaki 

azalma veya artışlar alansal olarak gösterilebilmektedir. 
• Makro ve mikro ölçekte suç çalışmalarının yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 
• Analiz amacıyla ya da diğer amaçlar için çok kısa sürede çeşitli haritalar üretilebilmektedir. 
• Suçların yoğun olarak meydana geldiği bölgeler ve zaman dilimi tespit edilerek devriye polisleri 

ve vatandaşlar bilgilendirilerek, planlama ve suçla mücadele faaliyetleri (devriye saatlerinin 
ayarlanması, devriye güzergahlarının seçimi vb.) daha etkin yapılabilmektedir. 

• Belirli stratejik noktaların belirlenerek çeşitli güvenlik noktalarının oluşturulması ya da yer 
seçiminin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. (karakol yer seçimi koruma noktalarının 
oluşturulması vb. ) 

• Hedefin belirlenerek yapılacak harekatın planlanması daha stratejik kararların alınması etkin ve 
hızlı hale gelmektedir. 
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• Suç verilerinin coğrafi bilgi sistemleri ortamına aktarılmasıyla, suçların kent içindeki dağılımları 
ve arazi kullanımı ile ilişkileri vb. çevresel faktörlerle etkileşimi daha rahat kurulabilmektedir ve 
böylece operasyonların yapılacağı alanların tespiti ve özelliklerinin ortaya çıkarılmasını (şehir 
içinde yer aldığı konum, çevresindeki arazi kullanımları nelerdir vb.) kolaylaştırmaktadır 
(Karakaş ve ark., 2003 Suç Araştırmalarında...). 

• Suç haritaları sayesinde meydana gelen olayların sayısı ile polis sayısı ve kaynakların oranları 
karşılaştırılabilmekte ve elde edilen sonuçlara göre daha anlamlı istihdamlar yapılabilmektedir.  

 

Sonuç olarak, Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden faydalanılarak yapılacak suç haritalama çalışmaları, 
önleyici polislik hizmetlerinin gelişmesini, daha etkin, hızlı ve doğru kararlar almasını, suç-mekan 
ilişkisinin daha iyi kavranmasını sağlayacak ve alınacak önlemleri hızlandıracaktır.  
 
 
2.3.   Suç Analizi ve Suç Haritaları 
 
Suç analizi, suçların önlenmesinde ve suçluların yakalanmasında, polisin soruşturma işleminde ve 
olayların daha hızlı bir şekilde aydınlatılmasında, önemli rol oynamaktadır. Amerika ve diğer gelişmiş 
ülkelerde polis teşkilatında bu amaçla, teşkilata bağlı suç analiz birimleri kurulmuştur. Bu çerçevede, suç 
analizi “bölgelere göre tekrar eden suç tiplerinin dağılımını” ve “gelecekteki olası suç eğilimlerini” 
inceleyen disiplin olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanımda ise, “suç ile işlendiği yer arasındaki 
ilişkileri ortaya koyan” sistematik ve analitik metot olarak tanımlanmaktadır [Gottlieb, 1994]. Suç 
analizinin amaçları sıralanacak olunursa kısaca; 
 
• Elde edilen verilerin hemen işleme sokulması.  
• Karmaşık olayların analitik yöntemlerle daha anlaşılır hale getirilmesi.  
• Yapılan analizler sonucunda suçların önlenmesine ve kontrol edilmesine yönelik stratejilerin 
geliştirilmesi [Demirci, 2003]. 
• Personel ve teknik kaynak istihdamına önem teşkil etmesi [Demirci, 2002]. 
 
Modern suç analiz sistemi üç ana kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar; Coğrafi Bilgi Sistemleri, suç 
veritabanı ve sayısal haritalarından oluşmaktadır [Ratcliffe, 2000]. 
 
Coğrafi Bilgi Sistemi, yer (Koordinat, adres, bölge ismi, şehir ismi gibi) bilgisine ait tüm verileri kullanan 
ve bu veri tabanı ile birlikte haritalandırma kabiliyetini bir araya getirebilen bir teknolojidir. Bu anlamda 
CBS’nin kullanımı suç analizinde büyük kolaylıklar sağlamıştır. 
 
 
3.  Materyal ve Yöntem  
 
Çalışma kapsamında aşağıda belirtilen materyaller kullanılmış, coğrafi bilgi sistemi analiz 
yöntemlerinden faydalanılarak amaç doğrultusunda çeşitli analizler yapılmıştır.  
 
 
3.1 Çalışma Alanı 
 
Eskişehir ili, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey batısında, (29.58 ve 32.04) doğu boylamları ile (39.06 ve 
40.09) kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 13653 km2 olmakla birlikte 2000 
yılı nüfus sayımına göre nüfusu 706.009 dur. Eskişehir ili kuzeyden Bolu, doğudan Ankara, güneyden 
Afyon, güneydoğudan Konya, batıdan Bilecik ve Kütahya illeriyle çevrilidir. Sakarya nehriyle onun kolu 
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olan Porsuk Irmağının sulama havzalarında yer alan iki geniş ova ve bunları çevreleyen dağlardan 
oluşmaktadır. 
 
 
3.2. Materyal 
 
Eskişehir ili kent merkezine ait asayiş suç dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile analiz edilmesine 
yönelik çalışmalarda aşağıdaki materyallerden faydalanılmıştır. 
Eskişehir ili kent merkezindeki asayiş suçlarının mahallelere göre dağılımının incelenmesinde aşağıdaki 
haritadan faydalanılmıştır. 
 

• Eskişehir ili kent merkezine bağlı 65 mahalle ve bunların konumsal dağılımlarını gösteren sayısal 
harita kullanılmıştır 

 
• Polis merkezi kapsamında suç miktarının nüfusa göre değerlendirilmesi amacı ile Eskişehir ilinin 

mahalleler bazında 2004 yılı nüfus verileri kullanılmıştır. Bu veriler Tablo 1’de gösterilmektedir. 
 

• 1999-2004 yıllarına ait Eskişehir polis merkezlerine göre, asayiş suç dağılımlarını gösteren 
veriler kullanılmıştır. Bu veriler Tablo 2 ve 3’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1.  Eskişehir Kent Merkezi Mahalle Nüfusları 
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Tablo 2.  Eskişehir Kent Merkezi Mala Karşı İşlenen Suçlar 
 

 
 

Tablo 3.  Eskişehir Kent Merkezi Şahsa Karşı İşlenen Suçlar 
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3.3. Yöntem 
 
Çalışma kapsamında öncelikle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube 
Müdürlüğü’nden 99-04 yıllarını içeren son altı yıllık asayiş verileri altı polis merkezinden (Çarşı Polis 
Merkez Amirliği, Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği, Kurtuluş Polis Merkez Amirliği, Sakarya Polis 
Merkez Amirliği, Tepebaşı Polis Merkez Amirliği, Şehit Ali Gaffar OKKAN Polis Merkez Amirliği) 
yıllık olarak alınmıştır. 
 
Alınan beş yıllık tüm asayiş verileri Coğrafi Bilgi Sistemine uygun formata getirilmek amacı ile tekrar 
düzenlenmiştir. Kısacası alınan ham veri Coğrafi Bilgi Sistemine uygun hale getirilmiştir. Öznitelik 
bilgilerini (nüfus ve asayiş verilerini) içeren gösteren sayısallaştırılmış haritaya, ArcGIS 9.0 yazılımı 
kullanılarak eklenmiş böylelikle gerekli sorgulama ve analizler gerçekleştirilerek asayiş suçlarının polis 
merkezlerine göre zamansal değişimi ve nüfus ilişkisi analiz edilmiştir 
 
 
4. Analiz Sonuçları 
 
Coğrafi Bilgi Sistemine yöntemi ile polis merkezi kapsamında suç dağılımının ve nüfus ilişkilerini analiz 
etmek amacıyla nüfus ve asayiş verileri kullanılmıştır. Buna bağlı olarak Coğrafi Bilgi Sistemi 
kullanılarak yapılan analizler neticesinde elde edilen 1999-2004 genel suç toplamı ve hane başına kişi 
sayısını gösteren harita Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre hane başına düşen kişi sayısının en fazla olduğu 
tepebaşı polis merkezinde beş yıllık toplam suçun da en düşük olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Eskişehir İli Kent Merkezi 1999-2004 Genel Suç Toplamı ve Hane Başına Kişi Sayısı  
 
Şekil 3.’de polis merkezlerine göre toplam suç ve toplam nüfus sayısı eşleştirilmiştir. Buna göre nüfusun 
en fazla olduğu Çarşı polis merkezinde beş yıllık suç toplamının en fazla olduğu görülmüş, buna karşın 
nüfusun en az olduğu Ertuğrulgazi polis merkezinde ise suç toplamının en az olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Eskişehir İli Kent Merkezi 1999-2004 Genel suç Toplamı ve Nüfus Sayısı  
 
Şekil 4’de ise polis merkezlerine göre hane sayısı ve beş yıllık genel suç toplamı karşılaştırılmıştır. 
Oluşturulan haritaya göre hane sayısı ve beş yıllık toplam suç miktarı en fazla çarşı polis merkezinde 
görülmektedir. Ertuğrulgazi polis merkezinde ise suç miktarı ve hane sayısının en azdır. 
 

 
 

Şekil 4. Eskişehir İli Kent Merkezi 1999-2004 Genel suç Toplamı ve Nüfus Sayısı  
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Şekil 5’de polis merkezlerine göre 1999-2004 yılları suç miktarları karşılaştırılmıştır. Buna göre ne fazla 
suç miktarı 7671 ile Çarşı polis merkezinde en az ise 1083 suç miktarı ile Ertuğrulgazi polis merkezinde 
görülmektedir. 
  

 
 

Şekil 5. Eskişehir İli Kent Merkezi 1999-2004 Genel suç Toplamı  
 

 
Şekil 6’da yankesicilik ve kapkaç suç miktarlarının 1999, 2000 ve 2001 yılları arasındaki değişimi polis 
merkezlerine göre dağılımı görülmektedir. 
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Şekil 6. Eskişehir İli Kent Merkezi 1999-2001 Yankesicilik ve Kapkaç Suçları  
 

Şekil 7’de ise yankesicilik ve kapkaç suç miktarlarının 2002, 2003 ve 2004 yılları arasındaki değişiminin 
polis merkezlerine göre dağılımı görülmektedir. Buna göre son beş yıllık süre içerisinde en fazla Çarşı 
polis merkezinde yankesicilik ve kapkaç suçu işlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Eskişehir İli Kent Merkezi 2002-2004 Yankesicilik ve Kapkaç Suçları 
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Şekil 8’de kasten adam öldürme suçlarının 1999-2000-2001 yılları arasındaki değişiminin polis 
merkezlerine göre dağılımı görülmektedir. Buna göre kasten öldürme suçunun 99-01 yılları arasında 
toplamda, en fazla kurtuluş polis merkezi sorumluluğu içerisinde işlenmiş olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 8. Eskişehir İli Kent Merkezi 1999-2001 Kasten Adam Öldürme  
 
Şekil 9’da ise kasten adam öldürme suç sayılarının 2002, 2003 ve 2004 yılları arasındaki değişiminin 
polis merkezlerine göre dağılımı görülmektedir. Buna göre son beş yıllık süre içerisinde en fazla Çarşı 
polis merkezinde yankesicilik ve kapkaç suçu işlenmiştir. 
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Şekil 9. Eskişehir İli Kent Merkezi 1999-2001 Kasten Adam Öldürme  
 
 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Avrupa Konsey’ince, 1992 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı’nda kabul edilen  “Avrupa 
Kentsel Şartı” 20 maddelik bir bildirge ve 13 maddelik şart ilkelerden oluşmaktadır. Söz konusu 
bildirgenin ilk maddesini “Güvenlik”,  şart ilkelerinden birisini de “kent güvenliğinin sağlanması ve 
suçların önlenmesi” oluşturmaktadır.   
 
Günümüzde bölgesel ve ulusal suç problemlerinin çözülmesinde, kent güvenliğinin sağlanmasında ve 
suça karşı etkin önlemlerin alınmasında bilgiye ve analiz araçlarına gereksinim duyulmaktadır. Geçmişte 
olaylar; geleneksel bir biçimde polisiye taktikler, polislerin sezileri doğrultusunda çözülmeye çalışılırken, 
gün geçtikçe işlenen suç sayısındaki artış ve çeşitlilik sadece kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak yapılan 
polislik hizmetlerini yetersiz bırakmış ve her geçen gün teknolojiye olan ihtiyaç artmıştır. Dolayısıyla 
Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla oluşturulan suç haritalama ve suç analizlerinin yardımıyla suçu 
önlemeye yönelik çalışmalar daha etkin bir hal almaktadır. 
 
Gelişen teknoloji ile birlikte, suçun mekansal dağılımı üzerine odaklaşan teorilerin haritalara yönelik 
eğilimini kuvvetlendirmiş ve bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler coğrafi bilgi sistemlerinin ve 
haritaların çeşitli kurumlarda kullanımının artmasına neden olmuştur.  Coğrafi Bilgi Sistemi, yer 
(Koordinat, adres, bölge ismi, şehir ismi gibi) bilgisine ait tüm verileri kullanan ve bu veri tabanı ile 
birlikte haritalandırma kabiliyetini bir araya getirebilen bir teknolojidir. Sonuç olarak, haritaya işlenmiş 
suçlarla ilgili analizler bir yandan suçun anlaşılması yönünde katkı sağlarken aynı zamanda suçun 
önlenmesine yönelik geliştirilecek çalışmalarda da etkin rol oynamaktadır.  
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