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  Özet 

Mala kar�ı i�lenen suçlar mekânsal olarak farklı da�ılı� kalıbına sahiptir. Bu çalı�manın 
amacı; 2006 yılında Tokat �ehrinde mala kar�ı i�lenmi� suçların mekânsal da�ılımını nedenleri ile 
birlikte açıklayarak analiz etmektir. Bu amaç do�rultusunda ilk olarak ara�tırma konusunun verileri, 
ilgili kurumlardan elde edilerek amaca uygun �ekilde düzenlenmi�, daha sonra Anova istatistik 
yöntemi kullanılarak önceden tespit edilmi� olan de�i�kenler arasındaki ili�kilerin varlı�ı ve mevcut 
olan ili�kilerin yönü ortaya koyulmu�tur. Suçların mekânsal da�ılımındaki farklılıkta 
sosyoekonomik özellikler ile arazi kullanımının etkili oldu�u tespit edilmi�tir. Suçlar için merkezi i� 
sahaları, yo�un nüfuslu alanlar ve sa�lık fonksiyon alanları çekim merkezi olan yerlerdir. Bu 
bölgelerde suç miktarının en aza indirilebilmesi için sosyal ve ekonomik özellikler dikkate alınarak 
güvenlik tedbirleri tekrar gözden geçirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Suç, suç co�rafyası, mekân, Tokat �ehri, mala kar�ı i�lenmi� suçlar.  

 

Abstract  

Property crimes spatially have different distribution pattern. The aim of this study is to 
analyze and explain spatial distribution and the causes of property crimes in Tokat City in 2006. 
Oriented to the aim in question, first, the authors have gotten the data from related institutions and 
organized them in order to get aimed results. By using Anova test, it is decided if there exist some 
the relations of selected variable, and then the direction of relations is put forward. The results of 
this research conclude the fact that there spatially exist some numerical differences in commuted 
property crime. It is seen that the differences in spatial distribution of crimes are thanks to socio 
economic differences and land use. Central business centers, most populated areas and functional 
medical areas are attractive for crimes. To minimize the crimes in before mentioned areas, some 
security measurements are checked over by paying attention to socio-economic characteristics.  

Key Words: Crime, crime geography, space, the city of Tokat, property crimes.  

 

 

G�R��   

Suç yeni bir olgu de�ildir. Her toplumda de�i�en ölçülerde var olmu� ve var olmaya da devam 
edecek olan evrensel ve genel bir olaydır. Suçun i�lenmedi�i ya da kuralların çi�nenmedi�i bir toplum 
hayalden ba�ka bir �ey de�ildir. �nsanların içindeki ihtiraslarla birlikte toplum içinde ya�amanın ortaya 
çıkardı�ı çe�itli sosyal çeli�kiler ve uyumsuzluklar bulundukça; suç olgusu da toplumda her zaman 
kendine yer bulacaktır (Dönmezer, 1994: 49). Suçsuz bir toplum olamayaca�ı için amaç suçluyu 
yakalamaktan ziyade suçun önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalı�malar olmalıdır. 

Çalı�mada kullanılan suç kavramı, hukuki manada, yasada belirtilen ve kanun koyucu tarafından 
cezası tayin edilmi� olan bir fiili de�il, bu fiilin i�lenmi� oldu�u �üphesi ile polisin i�lem yaptı�ı eylemleri 
ifade etmektedir. Dolayısıyla suç sayısını olu�turan rakamlar, cezası hükme ba�lanmı� suç sayısı de�il 
polis te�kilatı tarafından yapılan i�lem sayısını göstermektedir (Öztürk, 2005: 4). Mala yönelik suç, birine 
ait olan herhangi bir malın onun izni dı�ında alınması veya o mala zarar verilmesi �eklinde 
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tanımlanmaktadır. Ayrıca bu suçun kapsamına yasalara aykırı olarak ekonomik kazanç sa�lamaya yönelik 
eylemler de girmektedir (Üresinler, 2005: 90). 

Suçun mekândaki da�ılımı göz önüne alındı�ında en çok �ehirsel alanlarda var oldu�u ve bu 
alanlardaki miktarının ise artma e�iliminde oldu�u bir gerçektir. Özellikle nüfus miktarının ve 
yo�unlu�unun arttı�ı alanlarda suç miktarları da artmakta ve ortaya sıcak noktalar olarak 
adlandırabilece�imiz alanlar çıkmaktadır. Ratcliffe ve McCullagh (1999) sıcak noktaları, belli 
miktarlardaki suçların/olayların belirli dönemler boyunca süregelen biçimde yo�unla�tı�ı hassas alanlar 
ya da mekânlar olarak tanımlamaktadır.     

Suçun, mekân ile olan ilgisini açıklayan birçok çalı�ma mevcuttur. Örne�in Herbert (1976), 
Cardiff �ehrinde mekânsal niteliklerin suçlu davranı� üzerindeki etkisini dikkate alan bir çalı�masında 
co�rafyacıların bu konuya olan ilgilerinin azlı�ından �ikâyetçi olmaktadır.  

Schweitzer, Kim ve Mackin (1999) tarafından yapılan di�er bir çalı�mada, yazarlar �ehirdeki 
in�a edilmi� çevre ile suç ve suç korkusu arasındaki ili�kiyi açıklamaktadırlar. Bu konular açıklanırken 
�ehirle ilgili demografik ve sosyal de�i�kenler ele alınmı� ve regresyon analizi yapılarak verilerin 
geçerlili�i ispatlanmaya çalı�ılmı�tır.  

Tabrizi ve Madanipour (2005) çalı�malarında Tahran’daki in�a edilmi� çevre ile evden hırsızlık 
arasındaki ili�kiyi ele almı�lar ve suçun meydana geldi�i yerdeki fiziki ve sosyal çevre ile olan ili�kisini 
açıklamı�lardır. Çalı�ma, hırsızların hedeflerini nasıl seçtiklerini, suç i�lemede co�rafi mesafenin önemini 
ve suç önlemede hedefin nasıl zor hale getirilece�ini anlatmaktadır.  

�çli (1993) çalı�masında Türkiye’de suçluların demografik, kültürel ve sosyoekonomik 
özelliklerini incelemi�tir. Öztürk (1996) ise, kentlerin sosyoekonomik yapısının suçluluk üzerindeki 
etkilerini Malatya örne�inde açıklamı�tır. Mutluer (1999) çalı�masında Konya �ehrinde suçun 
sosyokültürel ortam, ö�renim düzeyi, sahip olunan mesle�in türü, hane halkı üye sayısı, gelir düzeyi, 
konut sahipli�i, ikamet süresi ve ikamet yeri ile olan ili�kisini açıklamı�tır.  

Alia�ao�lu ve Alaeddino�lu (2005) çalı�malarında Erzurum �ehrinde mala kar�ı i�lenen suçları 
ele almı�lar ve �ehirdeki suçun da�ılı�ında yoksulluk kültürünün, sosyoekonomik süzülmenin, in�a 
edilmi� çevrenin ve �ehir içi arazi kullanı�ının etkili oldu�unu bulmu�lardır.  

Gürbüz ve Karabulut (2008), çocuklar tarafından mala ve cana kar�ı i�lenen suçların mekândaki 
da�ılı�ını co�rafi bilgi sistemleri ile haritalayarak analiz etmi�lerdir. Çalı�mada gridleme yöntemi 
kullanılarak harita üzerinde kriminal aktivitenin yo�un oldu�u sıcak noktalar belirlenmi�tir.  

�ncelenen çalı�maların daha çok �ehirsel alanlarda i�lenmi� olan suçlara odaklandıkları 
görülmü�tür. Ele alınan temel konular ise �ehirdeki suçların de�i�imi ve geli�imi ve suç oranlarının 
hesaplanmasıdır. Bunların yanında kültürel ve yapısal faktörlerin her ikisi de ele alınarak suç olgusu 
açıklanmaya çalı�ılmı�, ekonomik yoksunluk ile hırsızlık, in�a edilmi� çevre ile evden hırsızlık arasındaki 
ili�ki bulunmaya çalı�ılmı�, hane halkının yapısı, yerle�im bölgesinin özellikleri ve sosyal yapının 
�ehirdeki suçun nerede ortaya çıkaca�ını nasıl etkiledi�i ara�tırılmı�tır.  

Çalı�ma alanı olarak Tokat �ehri seçilmi�tir. �ehir, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz 
Bölümü’nün iç kesiminde bulunan Tokat ilinin idari merkezidir (�ekil 1). Tokat ili merkez ilçe dâhil 
olmak üzere 12 ilçeden olu�maktadır. Turhal, Zile, Erbaa ve Niksar ilçeleri ilin nüfus ve geli�im açısından 
önemli merkezlerindendir. Çalı�ma alanı olan Tokat �ehri ortasından Behzat Deresi’nin geçti�i vadide 
kurulmu�tur (Be�irli, 2005: 8). Ye�ilırmak’ın kollarının suladı�ı zengin tarım alanlarının ortasında 
bulunan Tokat kenti, ba�langıçta Behzat Deresi’nin batısında kalan tepelik alanlarda ve Behzat Deresi’nin 
vadisinde kurulmu�, zamanla Ye�ilırmak Nehri’nin vadisine do�ru geni�leme göstererek ırma�ın akı� 
do�rultusu boyunca (E-W) geli�mi�tir. Tokat kenti bu do�al konumu nedeniyle geçmi�te önem ta�ıyan bir 
merkez olmu�tur (Yurt Ansiklopedisi, 1982–1983: 7123–7127).   
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�ekil 1. Çalı�ma sahası lokasyon haritası 

Bu çalı�manın amacı; suç çe�itlerinden biri olan mala kar�ı i�lenmi� olan suçların genel 
özelliklerinin Tokat �ehrindeki mekânsal da�ılımını nedenleri ile birlikte açıklayarak analiz etmektir. 
Ara�tırmada, Tokat �ehir merkezinde 2006 yılında mala kar�ı i�lenmi� olan suçların co�rafi da�ılı�ı analiz 
edilmi� ve analiz sonuçlarına göre suçların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılması gerekenler 
ortaya koyularak suçun mekân ile olan ili�kisi açı�a çıkarılmı�tır. Alia�ao�lu’nun da belirtti�i gibi 
co�rafyacılar, suç co�rafyası çalı�maları ile suçun toplumsal zararlarının anla�ılmasını ve halkın bu 
konuda bilinçlenmesini amaçlamaktadırlar (Alia�ao�lu, 2007: 2).   

Çalı�manın amacı do�rultusunda, �u sorulara yanıt bulunmaya çalı�ılmı�tır: Mala kar�ı i�lenmi� 
suçların mahallelere göre da�ılımı nasıldır? Demografik özellikler ile mala kar�ı i�lenmi� suçların da�ılı�ı 
arasında ili�ki var mıdır? Mala kar�ı i�lenmi� olan suçların yo�un oldu�u bölgelerin mekânsal özellikleri 
nelerdir? 

 

Materyal ve Yöntem  

Çalı�mada iki hipotez üzerinde durulmu�tur. Bunlardan birincisi mahalle nüfusları ile mala kar�ı 
i�lenen suçlar arasında do�ru orantının oldu�u ve �ehirde insan yo�unlu�unun arttı�ı mekânlarda suç 
miktarlarının da arttı�ıdır. Di�eri ise mahallelerin sosyoekonomik özellikleri ile mala kar�ı i�lenmi� suç 
miktarları arasındaki ili�kinin varlı�ıdır.  

Bu hipotezlerin test edilebilmesinde kullanılacak temel veri suç istatistikleridir. Bu ba�lamda 
eldeki çalı�manın temel verisini Tokat �ehrinin 2006 yılına ait mala kar�ı i�lenmi� suç istatistikleri 
olu�turmaktadır (Karaka�, 2005: 59). Bu istatistikler suçun çe�itli de�i�kenler açısından da�ılımı hakkında 
bilgi edinmek için ba�vurulan önemli kaynaklardan biridir. Çalı�mada kullanılan suç istatistikleri Tokat �l 
Emniyet Müdürlü�ü Önleyici Hizmetler �ube Müdürlü�ü’nden alınmı�tır. Bu istatistikler, 2006 yılının 
birinci gününden ba�layarak yılın son gününe kadar polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen ve ilgili 
kurum tarafından kayda geçen olayları göstermektedir. Suç verileri ArcGIS 9.1 programı kullanılarak 
bilgisayar ortamına aktarılmı� ve Tokat �ehri sayısalla�tırılmı� haritası ile çakı�tırılmı�tır. 

 �ehir nüfuslarını ve mahallelerin sosyoekonomik özelliklerini gösteren istatistiki veriler Devlet 
�statistik Enstitüsü’nden (2007) elde edilmi�tir. Enstitüden, 2000 yılı nüfus sayımına göre, mahalleler 
bazında, nüfus, e�itim durumu, medeni durum, ya� grupları, i� gücü durumu ve yapılan i�e göre nüfus, 
konut mülkiyet durumları ve hane halkı büyüklüklerine ili�kin veriler temin edilmi� ve bu veriler amaca 
uygun olarak tekrar düzenlenmi�tir.   
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Suçun mekandaki da�ılımının açıklanabilmesi için ayrıca ba�ımlı ve ba�ımsız de�i�kenler tespit 
edilmi� ve bu de�i�kenlere SPSS 11.0 programı kullanılarak Anova analizi uygulanmı�tır. Anova analizi 
bir ba�ımlı de�i�ken ile bir veya daha fazla ba�ımsız de�i�ken arasındaki ili�kiyi incelemektedir. Bir 
ba�ka deyi�le ba�ımsız de�i�kenler yardımıyla ba�ımlı de�i�kendeki de�i�imleri açıklamaya çalı�an bir 
istatistiksel analiz tekni�idir. Mala kar�ı i�lenmi� suçların genel özelliklerinin ortaya koyulabilmesi için 
suç sayıları ba�ımlı de�i�ken olarak; bu ba�ımlı de�i�keni etkileyebilece�i dü�ünülen sosyal, ekonomik 
ve demografik özellikler ise ba�ımsız de�i�kenler olarak ele alınmı�tır.  

 

Bulgular  

Tokat �ehri ekonomik fonksiyonlar kriterine göre bir sanayi ve ticaret kentidir. �ehirdeki faal 
nüfusun % 53,8’i bu iki fonksiyonda, % 43’lük oranı hizmetler fonksiyonunda ve % 3,2’lik oranı ise 
tarım fonksiyonunda istihdam edilmi�tir (Ünal, 2006: 1). �ehir, hizmet ve sanayi fonksiyonlarına ek 
olarak il merkezi kimli�inden dolayı; 11 ilçe, 11 bucak, 77 belediye ve 612 köy yerle�mesini idari etkisi 
altında bulundurmaktadır. �ehrin idari kimli�i onun göç almasında da etkili olmu�tur (Ünal, 2006: 42).  

�ehrin bazı mahallelerindeki hızlı nüfus artı�ı ve hızlı yapıla�ma yo�unlu�u artırmı� ve 
hizmetlerin halka ula�masında sorunlar ortaya çıkmı�tır. Ortaya çıkan sorunları azaltmak amacıyla 
05.05.2000 tarihinde daha önce 54 olan mahalle sayısı 41’e (�ekil 2) dü�ürülerek bu sorunların a�ılması 
amaçlanmı�tır (Ünal, 2006: 43). Bu mahallelerin toplam nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre 113.100 
ki�idir.   

 
�ekil 2. Tokat �ehir Merkezindeki Mahalleler 

�ehrin 2003 yılı mahalle nüfus yo�unlukları dikkate alındı�ında; nüfus yo�unlukları 100–200 
ki�i/ha arasında de�i�en 7 mahalle ve 200 ki�i/ha’dan fazla olan 3 mahalle (Camii Kebir, Esentepe ve 
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Gülbaharhatun) vardır. Bu mahallelerin nüfusları 41.098 olup toplam nüfus içindeki payları % 34.82’dir. 
Di�er bir ifade ile Tokat �ehir nüfusunun yakla�ık %35’i �ehir alanının % 3,3’ünde toplanmı�tır 
denilebilir.  

Yine �ehir nüfusunun %18’inin, �ehrin yüzölçümünün % 1’lik bölümünde; buna kar�ılık nüfusun 
% 24’lük bölümü ise �ehrin % 83’lük alanında ikamet etti�i görülmektedir. Di�er bir ifadeyle �ehirde 
büyük alan kaplayan mahallelerin nüfus yo�unlukları oldukça dü�üktür. Sonuç olarak Tokat �ehrinde 
nüfus, mahallelere dengeli da�ılmamakta ve belirli mekânlar toplanma alanı olarak kar�ımıza çıkmaktadır 
(�ekil 3). Mahallelerin kurulu� yıllarının, arazi kullanımlarının ve yüzölçümlerinin farklı olması 
beraberinde nüfus yo�unluklarının da farklı olmasını getirmi�tir. 

 
�ekil 3. Tokat �ehri mahalle nüfus yo�unlukları (1 nokta/150 ki�i) 

Bu açıklamalarla beraber �ehirdeki güvenlik fonksiyonunun da açıklanması gerekmektedir. 
�ehirlerin güvenlik fonksiyonunun temel elemanlarından birisi polisiye hizmetleridir. Amacı iç güvenli�i 
sa�layarak toplumun huzurunu temin etmek olan emniyet te�kilatı, bu i�levini polis merkezleri ve polis 
devriye hizmetleri ile yerine getirmektedir. Çalı�ma alanında iki adet polis merkezi bulunmaktadır. 
Bunlar, Behzat ve Kar�ıyaka polis merkezleridir (�ekil 4).  
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�ekil 4. Tokat �ehri Polis Merkezlerinin Sorumluluk Bölgeleri 

�ehrin yeni yerle�im bölgesi sayılabilecek olan Ye�ilırmak Nehri’nin kuzey tarafı, adından da 
anla�ılaca�ı üzere, Kar�ıyaka Polis Merkezi’nin, Ye�ilırmak Nehri’nin güneyinde kalan bölge ise Behzat 
Polis Merkezi’nin sorumluluk sahası olarak belirlenmi�tir. Ancak �ehrin batı yakasında Turhal yolu 
üzerinde bulunan, Ye�ilırmak’ın güneyinde kalan ve birbirine kom�u olan Bedestenlio�lu, Derbent ve 
Yeniyurt mahalleleri de Kar�ıyaka Polis Merkezi’nin sorumluluk sahasına dâhil edilmi�tir. �ehrin 28 
mahallesi Behzat Polis Merkezi’nin sorumluluk sahasında, geri kalan 13 mahalle ise Kar�ıyaka Polis 
Merkezi’nin sorumluluk sahasında bulunmaktadır. 

   

Tokat �ehrinde Mala Kar�ı ��lenmi� Suçların Genel Özellikleri    

Konuyu �ehir bazında de�erlendirirken, Tokat �ehrinin di�er ilçelere göre suç durumunun ortaya 
koyulması önemlidir. Bu ba�lamda Tokat ili polis sorumluluk bölgelerinde 2006 yılı verilerine göre 
kayda alınan 4283 adet suç olayında (Tablo 1), Tokat �ehri di�er ilçelere göre suç miktarının ve suç 
oranının en yüksek oldu�u �ehirdir. �l genelinde 2006 yılında i�lenmi� suçların yakla�ık yarısı (%49,6’sı) 
Tokat �ehrinde meydana gelmi�tir. Turhal �ehri yüksek suç miktarı ile Tokat �ehrinin ardından 
gelmektedir. Niksar, Erbaa ve Zile �ehirleri de yüksek oranda suç olayı ya�anan yerle�melerdir. Suç 
sayısının dü�ük oldu�u �ehirler ise Artova, Ye�ilyurt ve Almus’tur. Ba�çiftlik ve Sulusaray �ehirleri 
jandarma sorumluluk bölgesinde yer aldı�ından, bu �ehirlere ait suç miktarları çalı�maya dâhil 
edilmemi�tir.    
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Tablo 1. Tokat �li �lçe Merkezlerinin Nüfus ve Suç Miktarları (2006),  Kaynak: Tokat �l Emniyet Müdürlü�ü 
(2007) 

 

Suç miktarlarının yerle�melere göre farklılık göstermesinin nedenlerinden birisi yerle�melerin 
nüfus miktarı ile suç miktarları arasındaki ili�kidir. Suçlulu�u kolayla�tıran ve ço�altan önemli faktör 
nüfus toplanmasıdır. Soyaslan’ında belirtti�i gibi suçlulu�un �ehirlerde fazla olmasının nedeni; �ehirlerin 
daha kalabalık yerle�meler olması ve bu yerle�melerde nüfus toplanmasının sosyal münasebetleri 
kolayla�tırmasıdır (Soyaslan, 1996: 102). Di�er bir ifadeyle, nüfus miktarı artıkça, �ehirlerde i�bölümü 
çe�itlenmekte, birbirinden farklı özelliklere sahip olan insanların sayısı artmakta, kalabalık nüfusa ba�lı 
olarak insan ili�kileri yo�unla�makta, kom�ulu�un ve ileti�imin tipi de�i�mekte ve böylece sosyal 
çözülme süreci hız kazanmaktadır. Yerle�medeki insan sayısının az olması daha homojen yapıda bir 
nüfus anlamına gelmektedir. Küçük oturma bölgeleri hareketlerin kontrolü bakımından adeta bir 
fonksiyon görmektedir. Bu yerle�melerde aile daha sabittir ve geleneklere ba�lılık hâkimdir.    

Tokat �ehri, ilçe merkezleri arasında suç oranının (100.000 ki�iye dü�en suç oranı) en yüksek 
oldu�u �ehirdir. �ehir, ayrıca, ilçe merkezlerinin ortalamasının da oldukça üstünde bir orana sahiptir. �l 
ortalaması 1093 ki�i iken Tokat �ehrinde bu oran 1879 ki�idir. �lçe nüfuslarının azalmasına paralel olarak 
suç oranları da azalmaktadır (Pazar ilçesi hariç).    

�lde, 2006 yılında kayıt altına alınmı� 4283 suç olayına ba�lı olarak 2307 ki�i yakalanmı�tır. 
Yakalananların ya� durumuna bakıldı�ında, 25–30 ya� grubuna kadar ya�ın artmasına paralel olarak suç 
eylemine katılma oranı da artmakta; bu ya� grubundan itibaren suç eylemine katılanların sayısı 
azalmaktadır (Tablo 2).     

  

Tablo 2. Tokat �linde Yakalanan Suçluların Ya� Gruplarına Göre Da�ılımı (2006), (Kaynak: Tokat �l Emniyet 
Müdürlü�ü, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

41+ ya� grubuna ait veri olmadı�ı için bu ya�tan sonra gelen suçlular toplam olarak verilmi�tir. 
Veri oldu�u takdirde bu gruba ait suçlu sayısının 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–65 ve 65+ �eklinde 
toplam 6 ya� grubuna daha da�ılaca�ı dü�ünüldü�ünde ya� dilimi ile yakalanan suçlu sayısının düzenli 
olarak azalaca�ı a�ikârdır (�ekil 5).  

�lçeler 2000 Yılı  
Nüfusları 

2006 Yılı  
Suç Miktarları 

Suç  
Miktarları (%) 

Suç Oranları 
(100.000’de) 

Tokat 113100 2126 49,6 1879 
Turhal  95536 881 20,5 922 
Niksar  44808 403 9,4 899 
Erbaa  45595 373 8,7 818 
Zile  52640 270 6,3 512 
Pazar  5301 90 2,1 1697 
Re�adiye  16389 87 2,0 530 
Almus  6197 26 0,6 419 
Ye�ilyurt  6455 16 0,3 247 
Artova  5610 11 0,2 196 
Toplam� 391631 4283 100 1093 

Ya� Dilimleri Yakalanan Suçlu Sayısı 
0 – 18 312 
19 – 24  444 
25 – 30 446 
31 – 35 274 
36 – 40 270 
41 + 561 
Toplam 2307 
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Tokat ilinde yakalanan suçluların ya� durumu, daha önce yapılmı� olan çalı�maların sonuçları ile 
paralellik göstermektedir. Ya�ın suç miktarı ile ters yönlü bir ili�kisinin oldu�u, suç i�leme miktarının 
genç ya�lar ya da gençlik ya�ının bitimine do�ru arttı�ı, orta ya�ın bitiminden itibaren ise azaldı�ı 
(Mutluer, 1999), suçlular arasındaki en riskli ya� grubunu 15–25 ya� grubunun olu�turdu�u (Brown, 
1982), zorla soygun, hırsızlık ve araba hırsızlı�ının özellikle 16–25 ya� grubundaki gençler tarafından 
yo�unlukla i�lendi�i (Zengin, 2004), aktif ve hareketli olmanın yanında �iddeti de gerektirmesi nedeni ile 
suçların daha çok gençler tarafından i�lendi�i (Dönmezer, 1994) bilinmektedir.   

Çalı�ma Tokat �ehri ölçe�inde ve mala kar�ı suçlar kapsamında ele alındı�ında; �ehirde 2006 
yılında kayda geçmi� olan 2181 suç olayından mala kar�ı i�lenmi� 776 suç mevcuttur. Tokat �ehrinde 
kayda geçmi� suçlar fikir verici olması için farklı bir �ehir yerle�mesi ile kar�ıla�tırıldı�ında; Balıkesir 
�ehri için yapılan bir çalı�manın sonuçlarına göre, (Alia�ao�lu, 2007) �ehirde polis kayıtlarına geçen suç 
sayısı 4680’dir. Tokat ve Balıkesir �ehirlerinin nüfusları kar�ıla�tırıldı�ında; Balıkesir, Tokat’tan yakla�ık 
iki kat fazla nüfusa (215 bin) sahiptir. Bu oran, her iki �ehirde kayda geçmi� suçlar içinde yakla�ık aynı 
seviyededir.  

 
�ekil 5. Tokat �linde Yakalanan Suçluların Ya� Dilimlerine Göre Da�ılımı (2006), (Kaynak: Tokat �l Emniyet Müdürlü�ü, 2007) 

Tokat �ehrinde 2006 yılında mala kar�ı i�lenmi� suçlar ile nüfusun mahallelere göre da�ılımı 
incelendi�inde (�ekil 6); ilk bakı�ta bazı mahalleler yüksek suç miktarları ile dikkat çekmektedir. 
Ye�ilırmak, Alipa�a, Esentepe, Kar�ıyaka, Gülbaharhatun ve Yeniyurt suç miktarlarının yüksek oldu�u 
mahallelerdir. Bu mahalleler �ehrin merkezinde ve yeni yerle�im bölgesi olan Kar�ıyaka’da 
(Ye�ilırmak’ın kuzey tarafı) yer almaktadır.  

Ki�i ba�ına dü�en suç oranları (suç miktarı/mahalle nüfusu*1000) dikkate alındı�ında 
mahallelere göre ortalama suç oranı 6,8’dir. Suç oranının en yüksek oldu�u mahalle Yeniyurt Mahallesi 
(35,8)’dir. Alipa�a (27,1), Yarahmet (25,8), Kabe-i Mescit (18,2), Kar�ıyaka (17,5) ve Hocaahmet (17,4) 
mahalleleri de suç oranının yüksek oldu�u di�er mahallelerdir.  

Küçük sanayi sitesinin yer aldı�ı Yeniyurt Mahallesi göz ardı edildi�inde, �ehirde suç oranı 
yüksek olan mahallelerin, �ehrin merkezinde ve yakın çevresinde kümelendi�ini söylemek mümkündür. 
�ehrin kenar mahallelerinin hepsinde (Yeniyurt Mahallesi hariç) suç oranları dü�ük de�erlerdedir. 
Örne�in Derbent (1,04), O�ulbey (1,2)  Erenler (1,4), Kaleardı (1,4) ve Topçam (1,7) mahalleleri suç 
oranları �ehir ortalamasının (6,8) oldukça altındadır.   

Bütün bu açıklamalardan sonra önemli olan, suç miktarlarının mahallelere göre da�ılımındaki 
farklılı�ın nedenlerini açıklamaktır. Suç olayının co�rafi dinamikleri nüfus ve arazi kullanı�ı dikkate 
alınarak açıklanmaktadır (Alia�ao�lu, 2007). Nüfus, hem nitelik hem de nicelik açısından suç olayında 
etkisi çok fazla olan bir elemandır. �lk olarak o alandaki nüfusun miktarı önemlidir. Daha sonra nüfusun 
yapısı, e�itim ve gelir durumu suç miktarlarını etkileyen de�i�kenlerdir (Cohen ve Felson, 1979; Brown, 
1982; Nagle, 1995; Gümü�, 2004; Karaka�, 2005; Tabrizi ve Madanipour, 2005). �ehirler, farklı arazi 
kullanımlarının mevcut oldu�u mekânlar olduklarından; bu farklı arazi kullanımlarına ba�lı olarak suçun 
türü ve miktarı da de�i�iklik göstermektedir. Arazi kullanımındaki farklılı�a ba�lı olarak belirli mekânlar 
toplanma alanı olmakta, bu da nüfus hareketlili�inin ve heterojenli�inin bu alanlarda yüksek olmasına 
neden olmaktadır.   
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�ekil 6. Tokat �ehrinde Mala Kar�ı ��lenmi� Suçlar ile Mahalle Nüfusları Arasındaki �li�ki (2006), (Kaynak: Tokat �l Emniyet 

Müdürlü�ü, 2007) 

 Tokat �ehrinde mala kar�ı i�lenmi� suçlar ile mahalle nüfusları arasındaki korelâsyona 
bakıldı�ında pozitif yönde orta düzeyde (r= 0,64) bir ili�kinin mevcut oldu�u görülmektedir. Nüfusu fazla 
olan bazı mahallelerde (Ye�ilırmak ve Esentepe) suç miktarları da yüksektir. Oysa �ekil 6 dikkatle 
incelendi�inde görülmektedir ki suç miktarları mahallelerin nüfuslarından çok �ehir içi arazi kullanımı ile 
ili�kilidir. �ehirde i� ve ticaret hayatının yo�un oldu�u mahallelerde suç miktarları artmakta; tarımsal 
kimli�e sahip olan kenar mahallelerde suç miktarları dü�ük kalmaktadır.  

�ehirde mala kar�ı i�lenmi� suçlar birlikte de�erlendirildi�inde (mala kar�ı i�lenmi� olan di�er 
suçlar göz ardı edilirse) evden hırsızlık suçu kayda geçmi� 132 olayla en önemli olan suç türüdür. Sayı 
olarak fazla olan di�er suç türleri ise i�yerinden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarıdır. Bu üç suç türü 
Tokat �ehrinde 2006 yılında kayda alınmı� suçların yakla�ık %45’ini meydana getirmektedir (Tablo 3).    
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Tablo 3. Tokat �ehrinde Mala Kar�ı ��lenmi� Suçlar ve Genel Özellikleri (2006) 
�üphelinin  
Durumu 

�üphelinin  
Cinsiyeti Suç Türü Toplam 

Faili  
Yakalanan 

Faili 
Firar 

Faili 
Meçhul Erkek Kadın 

Evden Hırsızlık 132 48 1 83 49 - 
��yerinden Hırsızlık 109 36 1 72 34 2 
Oto Hırsızlı�ı 18 4 - 14 4 - 
Otodan Hırsızlık 35 10 - 25 7 - 
Dolandırıcılık 46 25 4 17 27 2 
Yankesicilik 10 2 - 8 2 - 
Kapkaççılık 4 - - 4 - - 
�n�aattan Hırsızlık 5 2 - 3 2 - 
Resmi Kurumdan  
Hırsızlık 

7 1 - 6 1 - 

Gasp 7 1 1 5 2 - 
Mala Zarar  
Verme (Izrar) 

105 42 5 58 45 2 

Mala Kar�ı ��lenen 
Di�er Suçlar 

299 128 14 156 115 4 

T O P L A M 776 299 26 451 288 10 
 Kaynak: Tokat �l Emniyet Müdürlü�ü (2007) 

Kapkaç, in�aattan hırsızlık, resmi kurumdan hırsızlık, gasp ve yankesicilik ise �ehirde en az 
i�lenmi� olan suç türleridir. Bu suçlar için olay sayısı 1 ile 10 arasında de�i�mektedir. Dolandırıcılık (46) 
ve otodan hırsızlık (35) suç miktarları ise orta seviyededir.    

Tokat �ehrinde 2006 yılında mala kar�ı i�lenen suçlardan faili yakalanan 299 ki�i; faili firarda 
olan ise 26 ki�i vardır. Suçluların 451’i ise bulunamamı�tır. Suçlarla ilgili olarak 298 �üpheli 
bulunmaktadır. Bu �üphelilerden 288’i erkek 10’u ise bayandır. Tüm ülkelerde ve �ehirlerde oldu�u gibi 
Tokat �ehrinde de erkek suçlulu�unun ön planda oldu�u görülmektedir.   

Tokat �ehrinde mala kar�ı i�lenmi� olan suçlar ile e�itim seviyesinin mahallelere göre da�ılımı 
arasındaki ili�ki incelendi�inde; mahalle sakinlerinin e�itim seviyeleri de�i�kenleri ile mala kar�ı i�lenen 
suç miktarları arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ili�ki görülmektedir (R=0.805, R2=0.647, p<.001). 
Ba�ımsız de�i�kenlerin hepsi birlikte suç oranındaki toplam varyansın yakla�ık %65’ini açıklamaktadır 
(Tablo 4).   

Ba�ımsız de�i�kenlerle ba�ımlı de�i�ken arasındaki ikili korelasyon (r) incelendi�inde; 
mahallede okur-yazar olmayan, bir okul bitirmeyen, ilkokul mezunu, ilkö�retim mezunu ve lise mezunu 
bireylerin sayıları ile o mahallede mala kar�ı i�lenen suç miktarları arasında pozitif ve orta düzeyde bir 
ili�kinin oldu�u görülmektedir. Mala kar�ı suçlar ile e�itim seviyesi arasında pozitif yönde en güçlü ili�ki 
yüksek ö�renim düzeyi ile ilgilidir. Yüksek ö�renim düzeyine sahip bireylerin sayısının fazla oldu�u 
mahalleler ile mala kar�ı i�lenen suç miktarları arasında pozitif ve yüksek düzeyde ikili korelasyon 
(r=.760) mevcuttur. Regresyon katsayılarının anlamlılı�ına ili�kin t-testi sonuçları (p=.004) da bu ili�kinin 
varlı�ını desteklemektedir. Aynı �ekilde standardize edilmi� regresyon katsayısına göre de yüksek 
ö�renim düzeyi ile mala kar�ı suç miktarları arasında pozitif yönde (�=1.402) güçlü bir ili�ki vardır.   

Tablo 4. Mahallelerin E�itim Seviyelerine Göre Mala Kar�ı ��lenen Suçlara �li�kin Çoklu 
Regresyon Analizi Sonuçları 

De�i�ken B 
Standart  
Hata � t p �kili r 

(Sabit) 2.537 5.013 - .506 .616 - 
Okur-yazar de�il .109 .067 .588 1.619 .115 .424 
Bir okul bitirmeyen .015 .034 .242 .459 .649 .620 
�lkokul -.067 .035 -1.579 -1.909 .065 .554 

�lkö�retim .077 .049 .820 1.582 .123 .609 
Lise -.037 .033 -.630 -1.092 .283 .699 
Yüksek ö�retim .198 .065 1.402 3.067 .004 .760 
R = 0.805,                 R2 = 0.647  
F(6, 34) = 10.398         p = .000 
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Standardize edilmi� regresyon katsayısı (�- kısaca beta olarak isimlendirilir), regresyon 
analizinde ba�ımsız de�i�kenin de�erinin 1 birim artması veya azalması kar�ısında ba�ımlı de�i�kenin ne 
kadar artaca�ını veya azalaca�ını gösterir. Beta, de�i�kenler arasındaki ili�kinin yönünü de ortaya koyar. 
Betanın i�areti negatif ise de�i�kenler arasında ters yönlü ili�ki, betanın de�eri pozitif ise de�i�kenler 
arasında do�ru yönlü ili�ki olacaktır. De�i�kenler arasında ili�ki yoksa beta de�erinin sıfır olması beklenir 
(Turanlı, Güri� ve Ayaydın: 1993).  

Bu açıklamalar do�rultusunda Tablo 5’deki beta de�erlerine bakıldı�ında ilkokul mezunlarının 
sayısı ile mala kar�ı suç miktarları arasında ters yönlü güçlü bir ili�kinin oldu�u görülmektedir. Di�er bir 
ifade ile mahallede ilkokul mezunlarının sayısının artmasına ba�lı olarak ilgili mahalledeki mala kar�ı suç 
miktarları azalmaktadır. Bu sonuç, sosyoekonomik statü ile suç miktarları arasındaki ili�kinin varlı�ını 
göstermektedir. �lkokul mezunlarının sayısının çok oldu�u mahallede ebeveynlerden birinin 
çalı�mayaca�ını, hane halkındaki üye sayısının çekirdek aile tipine göre fazla olaca�ını; bunlara ba�lı 
olarak evde sürekli do�al gözetimin olaca�ını söylemek mümkündür. Ayrıca bu tür ailelerin gelir 
durumlarının dü�ük olaca�ı dü�ünüldü�ünde ise hanelerde çalmaya de�er e�yaların sayısı oldukça sınırlı 
olaca�ı a�ikârdır.      

Mahalle sakinlerinin ekonomik faaliyetleri ile mala kar�ı i�lenmi� suç miktarları arasında yüksek 
düzeyde ve anlamlı bir ili�ki vardır (R=0.751, p<.001). Ekonomik faaliyetleri gösteren ba�ımsız 
de�i�kenler birlikte mala kar�ı i�lenen suç miktarlarındaki toplam varyansın yakla�ık %57’sini 
açıklamaktadır (Tablo 5).    

Beta (�) katsayısına göre ba�ımsız de�i�kenlerden “ticaret” suç miktarları ile en fazla ili�kinin 
oldu�u ekonomik faaliyet türüdür. Aynı �ekilde regresyon katsayılarının anlamlılı�ına ili�kin t-testi 
sonuçları da, sadece “ticaret” de�i�keninin suç miktarları üzerinde önemli bir etkiye sahip ba�ımsız 
de�i�ken oldu�unu göstermektedir (t=3.345; p<.01). Di�er ba�ımsız de�i�kenlerin etkileri ise önemli 
bulunmamı�tır (p>.05). 

Tablo 5. Mahalle Sakinlerinin Ekonomik Faaliyetlerine Göre Mala Kar�ı ��lenen Suçlara �li�kin 
Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 De�i�ken B 
Standart  
Hata � t p �kili r 

(Sabit) -.982 5.275 - -.186 .853 - 
�malat Sanayi .014 .075 .051 .182 .857 .649 
Ticaret .224 .067 .858 3.345 .002 .741 
Hizmet Sektörü -.006 .008 -.103 -.731 .470 .377 
�n�aat -.135 .160 -.148 -.845 .404 .452 
Tarım .010 .216 .006 .047 .963 .302 
R = 0.751                 R2  = 0.565 
F(5, 35) = 9.075           p = .000 

 Ekonomik faaliyetler ile mala kar�ı i�lenmi� suç miktarları arasındaki ikili korelasyonlar, ticaret 
de�i�keni için pozitif ve yüksek düzeyde bir ili�kiyi göstermektedir (r=.741; �=.858). Di�er de�i�kenlerin 
hepsi de pozitif yönde bir ili�kinin varlı�ını göstermekle beraber ili�ki düzeyleri dü�üktür. Ticaret 
sektöründe çalı�anların gelir durumlarının, bunların ço�unun i�yeri sahibi oldu�u dü�ünüldü�ünde, di�er 
sektörlerde çalı�anlara göre daha yüksek olaca�ı açıktır. Do�al olarak, mahalle de ikamet edenler arasında 
ticaret sektöründe faaliyet gösterenlerin sayısının fazlalı�ı oranında, o mahallenin suçlular için çekicili�i 
de artmaktadır.   

Mahalle sakinlerinin medeni durumları ile mala kar�ı i�lenen suç ili�kisine dayalı kurulan 
regresyon modeli (Tablo 6) genel olarak anlamlıdır (F(4, 36) = 10.150; p<.001). Medeni durum ile mala 
kar�ı i�lenen suçlar arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ili�ki vardır (R=0.728, R2=0.530; p<.001). Mala 
kar�ı i�lenen suç miktarlarındaki toplam de�i�kenli�in %53’ünün farklı medeni durumlara sahip gruplar 
tarafından açıklandı�ı saptanmı�tır. Mahalle sakinlerinin medeni durumları ile mala kar�ı i�lenen suçlar 
arasında orta düzeyde ve pozitif ikili ili�kiler tespit edilmi�tir.   

Di�er yandan, “bo�anmı�” durumundaki grubun mala kar�ı i�lenen suç miktarları üzerinde 
önemli bir etkiye sahip oldu�u (t=2.503; p<.05) tespit edilmi�tir. Di�er grupların ise suç sayıları üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmadı�ı saptanmı�tır (p>.05).  Standardize edilmi� beta katsayılarına göre ise 
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mala kar�ı i�lenen suçlar üzerindeki göreli önem sırasına göre grupların “dul”, “bo�anmı�”, “evli” ve 
“bekâr” �eklinde sıralandı�ı görülmektedir.    

Hane halkının niteli�i konutların potansiyel hedef olmaları konusunda önem arz etmektedir. 
Bo�anmı� veya dul karakterlerindeki hane halklarının, çekirdek veya geni� aile tiplerine göre, mala kar�ı 
suça maruz kalma riskleri daha yüksektir. Tek ki�iden olu�an haneler do�al gözetimden uzaktırlar ve 
suçlular için hedef te�kil ederler. Tokat �ehri özelinde de bu varsayımın do�rulu�u tespit edilmi�; 
mahallelerde tek ki�iden olu�an hane sayısının artmasına paralel olarak mala kar�ı suç miktarlarının da 
arttı�ı görülmü�tür. 

Tablo 6. Mahalle Sakinlerinin Medeni Durumlarına Göre Mala Kar�ı ��lenen Suçlara �li�kin Çoklu 
Regresyon Analizi Sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

�ehirlerin içinde, farklı kullanımların ön plana çıktı�ı alanlar mevcuttur. Arazi kullanımındaki 
farklılı�a ba�lı olarak belirli mekânlar toplanma alanı olmakta, bu da nüfus hareketlili�inin ve 
heterojenli�inin bu alanlarda yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu farklı kullanımlar bulundukları alana 
hâkim olmakta ve o alandaki sosyoekonomik hayata yön vermekte ve be�eri faaliyetlerin çe�idini 
belirleyerek hangi suç türlerinin hangi mekânlarda ortaya çıkaca�ına etki etmektedir. Bu ba�lamda Tokat 
�ehrindeki mala kar�ı i�lenmi� suçların da�ılı�ı mekânsal arazi kullanımı ile ili�kilendirildi�inde ise Tokat 
�ehrinde suç miktarlarının merkezden çevreye do�ru dü�ü� gösterdi�i; suçların mahallelere da�ılı�ında 
mekânsal arazi kullanımı ve çevre �artlarının etkili faktörler oldu�u tespit edilmi�tir. �ehirde arazi 
kullanımı mahallelere göre farklılık göstermektedir. Bazı mahalleler yönetim fonksiyon alanları ile ön 
plana çıkarken, bazıları ticaret fonksiyon alanları ile dikkat çekmektedir. �ehirdeki ba�lıca arazi kullanım 
�ekilleri yönetim, konut, ticaret, sanayi, e�itim, tarım alanları, ye�il alanlar, geli�me halindeki konut 
alanları ve yerle�meye sakıncalı alanlardır (�ekil 7). 

Tokat �ehir merkezinde, merkezile�mi� ticaret sahalarının veya merkezi i� alanlarının varlı�ından 
söz etmek mümkün de�ildir. Çünkü �ehirde ticaret, konut, e�itim ve yönetim fonksiyon alanları iç içe 
geçmi� �ekildedir. Buna kar�ılık �ehirde perakende ticaret yapan i�yerlerinin yo�un oldu�u alanlar da yok 
de�ildir. �eritsel geli�im özelli�i gösteren bu alanlar: Gaziosmanpa�a Bulvarı, Behzat Bulvarı, Vali Zekai 
Gümü�di� Caddesi, Orhangazi Caddesi, Yeni�ehir Caddesi, Vali Ayhan Çevik Caddesi, Kuyumcular 
Caddesi ve Hacı Munirbey Caddesi’dir.  

Özellikle Gaziosmanpa�a ve Behzat bulvarları ve çevresi ticaret fonksiyonlarının en yo�un 
oldu�u alanlardır. �ehrin en i�lek bulvarı olan Gaziosmanpa�a’da, çe�itli kamu kurum ve kurulu�ları ile 
birçok ticari i�yeri bulunmaktadır. Bu bulvarlar gün içerisinde birçok ki�i tarafından farklı amaçlarla 
ziyaret edilen mekânlardır. Bu alanların ziyaretçileri sadece �ehrin sakinleri de�ildir; yakın kasabalarda ve 
merkeze ba�lı köylerde oturanlar da çe�itli ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sık sık bu alanları ziyaret 
etmektedirler.   

Yukarıda adı geçen bulvarlara sınırı olan mahallelerde (Alipa�a, Yarahmet ve Ye�ilırmak) evden 
ve i�yerinden hırsızlık suçlarının yüksek miktarda oldu�u görülmektedir. Adı geçen mahalleler �ehrin 
merkezinde bulunmakta; çok sayıda ticari, yönetim ve e�itim fonksiyon alanları içermektedirler. 
��yerinden hırsızlık suçunun rastlanmadı�ı mahalleler ise i�yeri sayılarının az oldu�u �ehrin kenar 
mahalleleridir.    

Yine i�yerinden hırsızlık suçunun en fazla gerçekle�ti�i di�er bir mahalle �ehrin küçük sanayi 
sitesinin bulundu�u Yeniyurt Mahallesi’dir. 1974 yılında �ehir merkezinin 2 km. batısındaki Yeniyurt 
Mahallesi’nde küçük sanayi sitesi faaliyete geçirilmi�; �ehir merkezindeki birçok imalathane ve atölye 

De�i�ken B Standart Hata � t p �kili r 
(Sabit) -11.042 5.745 - -1.922 .063 - 
Bekar .005 .009 .117 .504 .617 .572 
Evli .003 .011 .128 .285 .777 .654 
Bo�anmı� .730 .291 .309 2.503 .017 .507 
Dul .124 .137 .335 .903 .373 .664 
R = 0.728                 R2 = 0.530 
F(4, 36) = 10.150         p = .000 
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buraya ta�ınmı�tır. Ba�langıçta 600 i�yerine sahip olan bu sitenin yanına daha sonra ek sanayi sitesi 
yapılmı� ve 503 i�yeri daha eklenmi�tir (Özça�lar, 1988: 237). Küçük sanayi sitesi i� günlerinde 
(Cumartesi dâhil) ve bu günlerdeki mesai saatlerinde oldukça hareketlidir. Buna kar�ılık tatil günlerinde 
ve ak�am saatlerinde oldukça tenhadır. Alanın güvenli�ini sa�layan personel sayısı, büyüklü�üne göre 
yetersiz kalmakta, sonuçta bu mekân hırsızlar için çekici hale gelmektedir. 

 

�ekil 7. Tokat �ehri Fonksiyonel Arazi Kullanım Alanları (2003) 
(K-aynak: Ünal 2005’ten de�i�tirilerek)  

Sa�lık alanlarının hâkim oldu�u Hocaahmet ve Alipa�a mahallelerinde ise otodan hırsızlık ve 
yankesicilik suçları ön plandadır. Suçun olu�ması için tüm imkânlar bu alanda mevcuttur. Çünkü hastane 
gibi mekânlarda insanların dikkat düzeyleri dü�ük oldu�undan ma�dur olma riskleri artmaktadır. 

Bütün bu istatistiklerden çıkan sonuca göre, Tokat �ehrinde mala kar�ı i�lenen suçlar ile 
mahallelerin sosyoekonomik özellikleri arasında yakın bir ili�ki vardır. Böylece, çalı�manın her iki 
hipotezinin de do�rulandı�ı görülmektedir. Hipotez 1 mahalle nüfusları ile mala kar�ı i�lenen suçlar 
arasında do�ru orantı oldu�u ve �ehirde nüfus yo�unlu�unun arttı�ı mekân ve zamanlarda suç 
miktarlarının arttı�ı; hipotez 2 ise mahallelerin sosyoekonomik özellikleri ile mala kar�ı i�lenmi� suç 
miktarları arasında ili�kinin var oldu�u �eklinde ifade edilmi�ti.   
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Tartı�ma ve Sonuç  

Çalı�mada Tokat �ehir merkezinde mala kar�ı i�lenmi� suçlar di�er faktörler (nüfus, e�itim, 
ekonomik durum, arazi kullanı�ı) ile birlikte de�erlendirilerek çok boyutlu bir bakı� açısı sa�lanmı�tır. 

Suçun mekânda hem sayısal hem de niteliksel olarak farklılık gösterdi�i gerçe�i Tokat �ehri 
örne�inde görülmektedir. Suçların da�ılımında arazi kullanımının ve sosyoekonomik özelliklerin etkili 
oldu�u tespit edilmi�tir. �� ve ticaret hacmi ile nüfusun fazla oldu�u alanlar ve sa�lık fonksiyon alanları 
suçlular için çekim merkezleridir.  

Ö�renim düzeyi ki�ilerin sosyal statüsünü belirlemekte ve onların i� hayatına katılma oranını 
etkilemektedir. Bu açıdan de�erlendirildi�inde yüksek ö�renim düzeyine sahip bireyler, gelir 
durumlarının iyi olması nedeniyle suçlular için hedef te�kil etmektedir. Tokat �ehrinde yüksek ö�renim 
düzeyine sahip bireylerin sayısının fazla oldu�u mahalleler ile mala kar�ı i�lenen suç miktarları arasında 
yüksek düzeyde ikili korelasyon mevcuttur.  

 Hane halkının niteli�i ve büyüklü�ü konutların potansiyel hedef olmaları konusunda önem arz 
etmektedir. Bo�anmı� veya dul karakterlerindeki hane halklarının, çekirdek veya geni� aile tiplerine göre, 
mala kar�ı suça maruz kalma riskleri daha yüksektir. Çünkü tek ki�iden olu�an haneler do�al gözetimden 
uzaktır ve koruma mekanizmaları zayıftır. 

Ekonomik geli�mi�lik evden hırsızlık olayında önemli bir de�i�kendir. Potansiyel suçlular 
hedeflerini seçerken zengin ve içine girilebilir konutları tercih etmektedir. Tokat �ehrinde de evden 
hırsızlık suçunun en yüksek oldu�u Esentepe Mahallesi �ehrin geli�mi� mahallelerinden biridir.  

Mekânsal arazi kullanımı suçun türünü de etkilemektedir. Küçük sanayi sitesinin bulundu�u 
Yeniyurt Mahallesi, Tokat’ta i�yerinden hırsızlı�ın en fazla gerçekle�ti�i mahalledir. Uygun hedeflerin 
artması oranında suç miktarının da arttı�ı görülmektedir. Yine �ehirde ticaret fonksiyon alanlarının yo�un 
oldu�u mahallelerde i�yerinden hırsızlı�ın çok olması benzer özellikten kaynaklanmaktadır. 

Bu noktada yapılması gereken ise suçların azaltılmasına yönelik faaliyetlerdir. Suç miktarlarının 
fazla oldu�u mahallelerde potansiyel suçlular için riskler artırılarak caydırıcılık sa�lanmalı ve suç 
eyleminin gerçekle�mesi önlenmelidir. Ayrıca mahalle bilinci ve insanlar arası dayanı�ma sa�lanmalı; 
geçmi�in birincil ili�kilerinin hâkim oldu�u toplum yapısı yeniden canlandırılmalıdır.  

Suç miktarlarının azaltılması için mahalle bilinci olu�turulmalı ve insanlar arası dayanı�ma 
sa�lanmalı; geçmi�in birincil ili�kilerinin hâkim oldu�u toplum yapısı yeniden canlandırılmalıdır. Yine 
suç miktarlarının fazla oldu�u mahallelerde potansiyel suçlular için riskler artırılarak caydırıcılık 
sa�lanmalı ve suç eyleminin gerçekle�mesi önlenmelidir.  
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