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Özetçe— Bu çalışma, önceden kaydedilmiş suç profillerini 

yeni suç profilleri ile kıyaslayarak ve eşleştirerek 
gerçekleştirilen bir yapısal uzman sistem otomasyonu 
kullanılarak, yeni muhtemel suçluları tanımlamayı ve 
bulmayı amaçlamaktadır. Geliştirilmiş yazılım yeni suç 
verisini önceden kaydedilmiş suçların verilerinin eşleştirme 
temeline dayanmaktadır. Benzer suç verileri yüksekten 
düşüğe eşleşme yüzdesi değerlerine göre listelenir. 
Yapılandırılmış uzman sistem otomasyonu sonuçlarına ait 
raporlar, yeni potansiyel suçluların tanımlanması ve 
bulunması için araştırmacılara yardım edebilir. Bu 
çalışmada, geliştirilmiş yazılımın avantajları tanıtılacak ve 
kriminoloji bölümleri, yeni potansiyel suçları önceden tespit 
etmek amacıyla bu yeni yazılımı kullanmaları konusunda 
teşvik edileceklerdir.        

Anahtar Kelimeler — Veritabanı Yönetimi, Uzman Sistem, 
Suç Analizi 

Abstract— This study aims to determine and find likely 
criminals in advance in short time by using structured expert 
system automatization which compares and matches 
registered previously crimes’ profiles with new crimes’ 
profiles. Developed software is based on matching new crime 
data with previously registered data of crimes. Similar crime 
data is listed according to value of matching percentage from 
the high to down. The reports resulted from the findings of 
structured expert system automation would help researcher 
to define and find new potential criminals. In this study, 
advantages of the developed software are introduced and 
criminology departments are encouraged to use this new 
developed software to find new potential crimes in advance.  
 

Keywords — Administrating of Database, Expert System, 
Crime Analysis 

I. GİRİŞ 
SUÇ; Bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız 

kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara bağlanan davranış ve 
eylemler, ayrıca devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma 

bağlanmış olan kurallara aykırı davranış olarak tanımlanır 
[1]. 

Hukuki açıdan suç, ceza hukukuna aykırı eylemleri 
herhangi bir savunmaya gerek kalmaksızın, hukuk 
koyucular tarafından ağır ya da hafif suç olarak ifade edilen 
ve ceza ile sonuçlanan kasıtlı bir eylemdir [2]. 

Kanunlar açısından suç ve suçu işleyen kişinin tanımları 
açık bir şekilde tanımlanmıştır. Ancak Kriminolojide bu 
kesinlik geçerli değildir. “Kriminolojinin esas konusu, suç 
oluşturan yani normlardan sapıcı insan eylemlerini izah 
etmektir” [3]. 

Kriminoloji; Latince suçlama anlamına gelen crīmen 
kelimesi ile Yunancada Türkçe karşılığı bilim anlamına 
gelen logia kelimelerinin birleşimi ile Suç Bilim olarak 
kullanılan, suçları ve suçluları inceleyen bilim dalıdır [4]. 

Kriminoloji uzmanlarının uzun yıllar cezaevlerinde 
yaptığı araştırmalara göre; cezaevinde suçlu bulunan 
kişilerin tamamının kanunları ihlal eden kişileri temsil 
etmediği sonucu ortaya çıkmıştır [5]. 

Kriminolojiye göre suç kendine özgü özellikleri olan ve 
suçu işleyen kişinin eylemleriyle sorumlu olduğu bir 
davranış biçimidir. İnsanın doğasından gelen hırs, bencillik, 
kıskançlık gibi olumsuz davranışlar bu anlamda teknik 
olarak suç teşkil etmeyebilir. Bu durum insanın içinde 
bulunduğu örf ve adetlerine, terbiye kurallarına ahlaka 
aykırı olması yönüyle suçtur denilemez [6].  

Hükümlü ve tutuklu sayısı 

Yıllar Toplam Erkek Kadın 
1998  66 096  63 576  2 520 

1999  67 676  65 278  2 398 

2000  50 628  48 758  1 870 

2001  55 804  53 732  2 072 

2002  59 512  57 398  2 114 
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2003  63 796  61 594  2 202 

2004  58 016  56 062  1 954 

2005  55 966  54 128  1 838 

2006  70 524  68 075  2 449 

2007  90 732  87 553  3 179 

2008  103 435  99 842  3 593 

2009  115 920  111 853  4 067 

2010  120 194  116 002  4 192 

2011  128 253  123 648  4 605 

2012  136 638  131 732  4 906 

2013  144 098  138 906  5 192 

Not. Bilgiler 31 Aralık tarihine göredir.   

Tablo 1. TUİK verilerine göre 1998 ile 2013 yılları arasındaki hükümlü 
ve tutuklu sayıları 

 

Şekil 1. TUİK verilerine 1998 ile 2013 yılları arasındaki hükümlü ve 
tutuklu sayılarının grafiksel gösterimi. 

 

Tablo 1’den anlaşılabileceği gibi suçun engellenmesi 
için alınan önlemler pek de etkili olamamıştır. Buna ek 
olarak ülkemizde faili meçhul suç kapsamında birçok olay 
halen çözülmeyi beklemektedir [7]. 

Ankara Ticaret Odasının hazırlamış olduğu “Karanlık 
Perde: Faili Meçhul Dosyası” başlıklı suç raporuna göre 
Türkiye’de işlenen suçlarda faili meçhul sayısı giderek 
artmaktadır. 2005 yılında yapılan bu araştırmaya göre yılın 
ilk altı ayında 234.721 suçun, 101.314’ünün faili 
bulunamamıştır [8]. 

Rapora göre, faili meçhul dosyası sayısal ve oransal 
olarak artmaktadır. 2000 yılında yaklaşık 68.000, 2001 
yılında 91.000, 2002 yılında 85.000, 2003 yılında 113.000, 
2004 yılında 129.000 faili meçhul sayısıyla büyük bir 
oranda artış olduğunu göstermiştir [8]. 

Rapordan ve eldeki verilerden anlaşılabileceği gibi 
oluşan suça kısa sürede müdahil olarak olayı aydınlatmak, 
faili meçhul suçlardaki bu büyük oranları azaltacaktır [9].  

Bu çalışma, işlenen faali meçhul ve faili belli suçlara 
suça ait verilerin takibini yapmak, bu suçları harita üzerinde 
işaretlemek ve harita üzerindeki merkez kabul edilen faali 
meçhul bir suçun belirlenecek bir çember içerisinde kalan 
diğer suçlar ile benzerlik düzeyinin tespit edilmesi üzerine 
gerçekleştirilmiştir. Böylece suçu işlemesi olası kişi ya da 
kişilere müdahale etme süresi kısalacak ve belki de olası 
başka bir suçun işlenmesinin önüne geçilecektir. Benzer 
suçlar arasındaki ilişki olasılığını incelemek için Windows 
32-64 tabanlı bir uzman sistem otomasyon yazılımı 
tanıtılmaktadır. 

II. SUÇ HARİTASI VE İLİŞKİSEL SUÇ 
ANALİZİ UZMAN SİSTEM 

OTOMASYONU  
Benzer suçları birbirleri ile ilişkilendirmek mümkündür. 

Örneğin hırsızlık, gasp ve yaralama suçları olayın 
gerçekleşme yöntemine göre benzerlik gösterirler [9].  

Suç yoğunluğu belirli bir noktada yoğunlaşabileceği gibi 
suçun daha az işlendiği yerel bölgelerde de olabilir. Suçun 
işlenişi, yöntemi gibi veriler bir araya getirilerek 
oluşturulacak Suç Bankasında tutulması, yapılacak analiz 
sonucunda işlenen son suçun, daha önceki suçlarla ilişkisi 
bilimsel olarak ortaya konulabilir. Oluşturulacak Suç 
Bankası içerik olarak ne kadar geniş tutulursa, analizin 
geçerlilik yüzdesi daha artacaktır [9]. 

Sistemin en önemli özelliklerinden birisi ise, işlenen 
suçların bir coğrafi koordinat belirleme sistemi yardımıyla 
bir harita üzerinde işaretleme yöntemiyle gösterilmesidir. 
İşlenen suçun türüne göre coğrafi harita üzerinde farklı 
semboller kullanılarak işaretlemeler yapılmaktadır. 
Örneğin; Hırsızlık: Şekil 2, Gasp: Şekil 3, Yaralama: Şekil 
4 gibi. Suçun harita üzerinde gösterilmesi, yeni işlenecek bir 
suçun bu suçlarla ilişkisi üzerine yapılacak analiz üzerinde 
etkisi olacaktır [9]. 

 
Şekil 2. Hırsızlık Simgesi 

 
Şekil 3. Gasp Simgesi 

 
Şekil 4. Yaralama Simgesi 

Hazırlanan uzman sistem toplamda sekiz adet Form 
ekranından oluşmuştur. Ana form, uzman sistemin en yoğun 
kullanıldığı ekrandır. Beş temel bölüme ayrılmıştır [9].  

9 Birinci Bölüm: Yapılan işlemlere ait kısa yolların 

bulunduğu Menüler. 

9 İkinci Bölüm: Arama ve veriler üzerinde 

 50 000

 100 000

 150 000

1995 2000 2005 2010 2015

Hükümlü ve Tutuklu Sayısı

Erkek
Male

Kadın
Female

International Conference on Computer Science and Engineering Tekirdağ, Turkey, 20-23 October 2016

UBMK 2016 Proceedings 101



filtreleme işlemi yapmayı sağlan Araç Çubuğu. 

9 Üçüncü Bölüm: Suçlulara ait kimlik bilgilerinin 

bulunduğu Suçlular Listesi. 

9 Dördüncü Bölüm: İşlenen suçlara ait konum ve 

zaman bilgilerinin bulunduğu Suçlar Listesi. 

9 Beşinci Bölüm: Harita ve harita üzerinde işlenen 

suçlara ait işaretlerin bulunduğu Harita Ekranı. 

 
Şekil 5. Ana Form Çalışma Görünümü 

 
Kullanıcı Suçlar Listesindeki suça veya harita 

üzerindeki işarete tıklayarak o suça ait bilgileri harita 
üzerinde ortaya çıkan bir ekran içerisinde görebilecektir [9].  

 

 
Şekil 6. Suç Ayrıntıları Ekranı 

 

Kullanıcı, Ana Form çalışma ekranı yardımıyla gerekli 
işlem basamaklarına erişir. Bunlar sırasıyla; 
 

1. Yeni Suç Girişi Sayfası: Uzman sistemi kullanan 
kişinin sisteme yeni bir suç girişi yapması için öncelikle 
harita üzerinde suçun işaretlemesini istediği koordinata çift 
tıklaması gerekmektedir. Ekrana gelen pencere ile üç farklı 
şekilde Uzman Sisteme (US) bilgi girişi yapılabilmektedir 
[9]. 
 

 
Şekil 7. Yeni Suç Tanımı Ekranı 

 
I. Yöntem (Faili Belli Eski): Daha önceden sisteme kimlik 
bilgileri eklenmiş bir suçlu için yeni bir suç girişini 
gerçekleştirir. Kişinin kimlik bilgileri bilindiği için bu 
yöntemde tekrar kimlik bilgileri girişine gerek 
kalmayacaktır [9]. 

II. Yöntem (Faili Belli Olmayan): Suçu işleyen kişinin 
kimlik bilgilerini bilinmediği durumdur. Bu durumda 
sadece görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda kişiye ait 
fiziki bilgiler, kıyafet bilgileri ve suça ait genel bilgilerin 
girişi gerçekleştirilir [9]. 

III. Yöntem (Faili Belli Yeni): Uzman sisteme daha 
önceden suçlu olarak eklenmemiş kişi ve bu kişiye ait suç 
bilgilerinin girişi bu yöntemle gerçekleştirilir [9]. 

Kişisel Kayıt Bölümü: Bu bölümde suçluya ait kimlik 
bilgileri girişi gerçekleştirilmektedir [9]. 

 
Şekil 8. Kişisel Kayıt Formu 

 
Suça Ait Konum ve Adres Bilgileri Bölümü: Bu bölümde 
suça ait harita koordinatları ve suçun işlendiği yere ait adres 
ve zaman bilgileri girişi gerçekleştirilmektedir. Koordinat 
bilgileri kullanıcının harita üzerinde işaretlediği alandan 
otomatik olarak alındığı için tekrardan bu bilgilerin 
girilmesine gerek kalmayacaktır [9]. 
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Şekil 9. Suça Ait Konum ve Adres Bilgileri Formu 

 
Suça ve Suçluya Ait Özel Bilgiler Bölümü: Bu bölümde 
suça ait bazı ayırt edici özellikler ile beraber suçu işleyen 
kişinin fiziki bilgileri ve suç anında üzerinde bulunan 
kıyafetlere ait bilgilerin girişi gerçekleştirilmektedir [9]. 

 
Şekil 10. Suça ve Suçluya Ait Özel Bilgiler Formu 

2. Suç Çemberi: İşlenen yeni bir suç veya daha 
önceden işlenmiş bir suçu harita üzerinde merkez nokta 
alarak bir çember çizdirmek mümkündür. Uygulamayı 
yöneten uzman, suçun işlendiği noktadan belirli bir uzaklık 
değeri vererek, oluşacak r yarıçaplı alandaki aynı veya 
benzer suçları görebilir. Uygulama Suç Bankasındaki 
verileri kullanarak, işlenen suçun belirlenen r yarıçaplı 
dairesel alandaki diğer işlenmiş suçlar arasındaki ilişkisel 
analizini yapabilecektir. Ekrana gelen Suç Çemberi 
Özellikleri penceresinden, Suç Bankasında kayıtlı faili belli 
ya da faili meçhul suçlardan biri seçilir. Girilen yarıçap 
bilgisine göre o suç, çember merkezi olacak şekilde çember 
harita üzerinde çizilir [9]. 

 

 
Şekil 11. Suç Çemberi Formu 

 
Şekil 11’de görüldüğü gibi 800 metre yarıçapında bir 

çember çizilmiş ve çember içerisinde kalan suçlar listeye 
eklenmiştir. Listede çember alanı içerisinde kalan suçların 
koordinat bilgileri ve merkeze olan uzaklıkları 
bulunmaktadır [9]. 

3. İki Nokta Arasi Mesafe Ölçümü: Harita üzerinde 
bulunan farklı noktalar arasındaki mesafeyi ölçmek 
mümkündür. Bu yöntem kullanılarak uygulamayı kullanan 
kişi için kolaylık sağlaması düşünülen iki nokta arasındaki 
mesafeyi kuş bakışı ölçen bir bölüm oluşturulmuştur [9].  

 

 
Şekil 12. Mesafe Ölçümü Formu 

 

 
Şekil 13. İki Nokta Arası Mesafeyi Ölçen Delphi Kodları 

4. Analiz Formu: Uzman sistemin temelini teşkil eden 
suç analizi işlemleri bu bölümde gerçekleştirilmektedir. 
Suç Çemberi formu ile harita üzerine çizilen çember 
içerisinde kalan suçlar tespit edildikten sonra Analiz 
düğmesine basılarak bu ekrana ulaşılabilir [9]. 
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Şekil 14. Suç Analizi Formu 

Program ilk açıldıktan sonra kullanıcının mevcut suçlar 
üzerinde analiz yapması için gereken adım, klavyeden 
sadece F5 tuşuna basmasıdır. Ekrana gelen Suç Çemberi 
penceresi ile referans suç noktası ile çember alanı içerisinde 
kalan suçlar arasında Analiz düğmesine basarak 
aralarındaki ilişki analizini rapor olarak alabilmektedir [9]. 

Analiz formu üç sütundan oluşmaktadır. İlk sütunda 
çember merkezine alınan ve ilişki analizi yapılacak suça ait 
tüm bilgiler listelenmiştir. İkinci sütunda çember alanı 
içerisinde kalan suçlara ait konum ve mesafe bilgileri 
listelenmektedir. Üçüncü bölüm analiz sonuçlarının 
listelendiği ve kullanıcıya analiz hakkında bilgi veren rapor 
bilgileri listelenmektedir. Merkez nokta ve çizilen çember 
alanı içerisindeki suç noktaları tespit edildikten sonra analiz 
kısmına geçilebilir. Merkez suç ile çember içindeki suçlar 
benzerliklerine göre puanlanır. Puanlama tablosu kullanıcı 
tarafından değiştirilebilir [9].  

Suç İlişki Analizi için Şekil 15’deki algoritma 
kullanılmaktadır. 

  
Şekil 15. Suç Analizi Algoritması 

III. SONUÇ 
Günümüzde faili meçhul suçların her geçen gün arttığı 

ülkemizde, işlenen suçun failini kısa sürede tespit etmek, 
gerek toplumun huzuru gerekse olası diğer suçların 
engellenmesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada; 
suçlunun tespit sürecinin kısaltılması, bunun sonucunda 
suçu işlemesi olası kişi ya da kişilere müdahale süresinin 
azaltılması için bir uzman sistem geliştirilmiştir [9]. 

Uygulama faili belli veya belli olmayan suçları harita 
üzerine işaretleyerek bir veri tabanında kayıt altında 
tutmaktadır. Suç ve suçluya ait tüm veriler bir veri tabanı 
üzerinde tutulduğu için sorgulama, arama rapor alma gibi 
işlemler yapılabilmektedir. Suçlar harita üzerinde 
işaretlendiği için programı kullanan uzmana görsel olarak 
suç yoğunluğunu göstermek mümkün olmuştur [9].  

Hazırlan bu uygulama ile benzer suçlar arasında ilişki 
kurmak mümkün hale gelmiştir [9]. 
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