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Abstract:
Economic perspective says that the criminal behaviour (decision to commit any crime) is
affected by incentives like any shopping decision in the market. In any shopping, individuals
compare their benefits and costs. In the decision to commit crime, individuals evaluate their
benefits, costs and alternative options. In this study, the responses of the criminal justice system
to individuals such as the risk of apprehension or the possibility of conviction including
imprisonment were considered as the cost of crime; legitimate income opportunities as one of
the alternative options. For the research, the crime, the conviction rate, the imprisonment rate
were obtained through the data of the General Directorate of Criminal Records and Statistics
for both crimes against individuals and crimes against property. GNP per capita and minimum
wage data were also used for legitimate income opportunities. This study analyses whether
there is a relationship between these variables and crime.
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Suç, Ekonomi ve Ceza Adalet Sistemi
Özet:
Ekonomik bakış açısı, kriminal davranışın (suça katılma davranışının) piyasadaki herhangi bir
alışveriş kararı gibi teşviklerden etkilendiğini söylemektedir. Herhangi bir alışverişte bireyler
faydalarını ve maliyetlerini karşılaştırırlar. Suç işleme kararında da bireyler faydalarını,
maliyetlerini ve alternatif seçeneklerini değerlendirirler. Bu çalışmada ceza adalet sisteminin
bireylere verdiği cevap yakalanma ihtimali, hapis dâhil mahkûmiyet ihtimali suçun maliyeti
olarak, meşru gelir imkânları da alternatif seçeneklerden biri olarak düşünülmüştür. Araştırma
için suç işleme, mahkûmiyet oranı, hapis oranı, hem şahsa karşı suçlar hem de mala karşı suçlar
için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verileri aracılığı ile elde edilmiştir. Meşru gelir
imkânları için, kişi başına GSMH ve asgari ücret verisi kullanılmıştır. Çalışmamız bu
değişkenlerle suç arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.
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