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ÖZET 

T.C. 

Polis Akademisi 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı 

 Türkiye’de Yolsuzluk ve Organize Suç Örgütleri 

Hazırlayan: Ömer AYDIN 

Yüksek Lisans Tezi 

Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Süleyman Aydın 

2014, 139 sayfa 

Bu çalışmanın amacı yolsuzluk ve organize suç örgütlerinin ilişkisini ortaya 

koyarak bu soruna çözüm önerileri getirmektir. Günümüzde organize suç örgütleri 

yaşamış oldukları değişim ve dönüşümle, legal görünümlü illegal faaliyetlerini ve bu 

faaliyetlerini legal alana kaydırma çabalarını devlet/kamu birimlerine nüfuz ederek 

gerçekleştirmekte ve böylelikle ciddi miktarlarda haksız kazanç-rant ve güç elde 

etmektedirler. Bu çalışmada, Türkiye‟de organize suç örgütlerinin etkin olduğu 

yolsuzluk probleminin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla; ne yapılması 

gerektiği, bunun nasıl ve kimler tarafından yapılması gerektiğine ilişkin veriler 

sunmakta ve öneriler getirilmektedir. 

Bu bağlamda, yolsuzluğun tanımı,  temel nitelikleri,  ortaya çıkış nedenleri ve 

etkilerine değinilecek ve organize suç örgütlerinin tanımlaması, türleri, yapısı, 

özellikleri ve faaliyet alanları incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında organize suç 

örgütlerinin yolsuzluktaki rolü ve bu örgütlerin etkili olduğu alanlara ilişkin bilgiler 

ve ikincil veriler çerçevesinde incelenerek yolsuzluğun önlenmesinde organize suç 

örgütleriyle etkin mücadelede, gözleme ve bilimsel araştırmalara dayalı elde edilen 

veriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Yolsuzluğun Nedenleri ve Etkileri, Organize 

Suç Örgütleri, Organize Suç Örgütlerinin Yolsuzluktaki Rolü, Rant ve Haksız 

Kazanç 
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ABSTRACT 

Police Academy 

Institute of Security Sciences 

Departmant of International Security 

 Corruption and Organized Crime Groups in Turkey 

Ömer AYDIN 

Master’s Thesis 

Assoc. Prof. Dr. Süleyman Aydın 

2014, 139 pages 

The purpose of this study is to present relation between corruption and 

organized crime groups and make solution recommendations about this problem. 

Nowadays, with the help of the changes and developments that organized crime 

groups achieved, they are able to conduct so called legal activities that are actually 

illegal in nature or struggle to legalize illegal activities by sneaking into important 

goverment positions, thus making tremendeous amount of unlawful/unfair gains.  In 

this study suggestions are being made for what has to be done, how, and by whom 

these solutions would be performed, for purpose of making solution recommodations 

about problem of corruption that organized crime groups sourced from. 

In this context, thesis will focus on the definition, main charateristics, causes 

and effects of the corruption and present the definition of organized crime groups and 

then explore the types, structures, charateristics, and scope of these groups.  

According to these informations, I will focus on the role and effective sphere of 

activity of organized crime groups in corruption, based on the information that were 

gathered through succesful police operations that trageted these groups then, I will 

present some recommendations to prevent corruption by tackling with organized 

crime groups based on observations and scientific research. 

Key Words: Corruption, Effects and Causes of Corruption, Organized Crime 

Groups, The Role of the Organized Crime Groups in Corruption, Unlawful and 

Unjust Gain 
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GĠRĠġ 

Günümüzde küreselleşme ile birlikte her alanda yaşanan önemli gelişmeler sorunlara 

çözümler getirmenin yanında birçok yeni sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu 

bağlamda bu gelişmeler özelde ülkemizde de baş döndürücü değişim, dönüşüm ve 

gelişmelere yol açmakta ve beraberinde sosyal, siyasal ve ekonomik problemler 

oluşturmaktadır. Bu problemlerin devam etmesi ve zaman zaman yoğunlaşması 

kaosa neden olmakta ve bu durum devlete yani sorunları çözeceğine inanılan sisteme 

olması gereken güveni derinden sarsmaktadır.  

Devletin veya kamunun bünyesinde barındırdığı tüm organlarıyla, siyaseti, 

bürokrasisi, yargısı, güvenlik güçleri, yerel yönetimleri ve iş dünyası ile sağlaması 

gereken hak ve adalet düzenini bu organların yozlaşması sebebiyle sorunların asıl 

kaynağı olmaktadır. Kamunun adalet ve hak duygusunu tatmin etmeyen ve aksine 

zedeleyen bu yozlaşmış hali boşluklar oluşturmaktadır. Bu durumdan faydalanan 

organize suç örgütleri de bu boşlukları doldurarak yaygınlaşmaktadır. Hukukun ve 

adaletin olması gerektiği gibi işlemediği bu düzende, demokratik sistemdeki çürüme 

hızlanmakta, yolsuzluk ve yozlaşmadan beslenen organize suç örgütleri faaliyet 

alanlarını genişleterek, sermayelerini, güçlerini artırmakta ve büyümekte hatta 

devletin ve siyasetin göbeğinde yuvalanmaktadırlar. 

Sanayileşmenin hızlanması, teknolojik gelişmeler ve yatırım araçlarının 

çeşitliliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, parasal kaynakların çok çeşitli hale 

gelmesine ve parasal kaynakların artışına yol açmaktadır. Sadece devlet 

ihalelerindeki çeşitlilik baş döndürücü bir rant alanıdır. Organize suç örgütleri de 

genel olarak paranın olduğu yerlerde ortaya çıkarmaktadır. Bu mantıkla adalet 

sistemi ve hukuk düzeni eliyle yolsuzluk ve suç örgütleri ile kapsamlı mücadele etme 

araçlarını geliştiremeyen, bu organize suç örgütlerini sosyal, ekonomik, politik, 

hukuksal ve siyasal yönlerle bütüncül olarak değerlendirerek mücadele etmeyen 

ülkeler, organize suç örgütleri tarafından kendilerine uygun yaşam alanı olarak 

görülmekte ve kendileri için oluşan bu uygun çevresel koşullarda sistem içinde 

rahatlıkla hareket eder hale gelmektedirler. Böylece organize suç örgütleri sistemden 

kaynaklı veya sistemin kendilerini kullanması ile sınırsız bir para gücüne sahip 
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olmakta, başta siyaset ve bürokraside yer alarak, yozlaşmış devlet-organize suç 

örgütü-yolsuzluk-yozlaşmış devlet kısır döngüsü içinde servetini ve gücünü 

artırmaktadır.  

Organize suç örgütleri güçlerini ve sermayelerini artırmaya çalışırken aynı 

zamanda günümüz toplumlarında demokrasi ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri 

için ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Bu durum, devlet karşısında korunan ve 

güvence altına alınmaya çalışılan temel hak ve özgürlüklerin aynı zamanda organize 

suç örgütleri karşısında da korunmasını gerekli hale getirmiştir. Ancak ülkemizde 

yolsuzluğun, rüşvetin ve adam kayırmanın yaygın olduğunun ve yetkili mercilerin bu 

suçlarla yeterli derecede mücadele etmediğinin düşünülmesi hatta bizzat bu suçların 

failleri olmaları, sıradan bireylerin sisteme olan güvenini sarsarak sistemi 

desteklememelerine neden olmaktadır. Bu durumdan yararlanan organize suç 

örgütleri faaliyet alanlarını daha fazla genişletme ve siyaset, hükümet, bürokrasi 

eliyle var olma imkanı bulmaktadır.   

Organize suç örgütlerinin yıllık cirosunun yaklaşık bin yüz milyar ABD 

doları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu örgütlerle mücadelenin zor olduğu 

anlaşılacak ve örgütlerin, özellikle de ekonomik açıdan, ellerindeki güç daha rahat 

görülmektedir (Mutlu, 2003: 404). Ancak organize suç örgütü kavramının net 

olmaması ve herkes tarafından kabul edilmiş bir tanımının olmaması etkin mücadele 

edilmesine de engel olmaktadır. Yapılacak kapsamlı bir açıklama organize suç 

örgütlerine bütüncül bir yaklaşımı beraberinde getirecektir. Bu durum ekonomik, 

siyasi ve sosyal sorunlardan faydalanarak büyüyen bu örgütlerle ekonomik, siyasal 

ve sosyal açıdan yapılacak mücadeleyi kolaylaştıracaktır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi organize suç örgütlerinin net bir tamını 

olmamasına karşılık organize suçun genel çerçevesi çizilerek organize suç örgütü 

tanımı yapılmaya çalışılmaktadır. Yani bir organize suçun tam anlamıyla 

oluşabilmesi için üç temel unsurun olması gerekmektedir. Bu unsurlar; bürokrasi 

(politikacı ve güvenlik birimleri), iş dünyası ve profesyonel suçlulardır. Bu üç kesim 

arasındaki ilişki sonucunda yeni bir sistem ya da platform ortaya çıkmaktadır. Buda 

organize suç örgütü olarak adlandırılmaktadır (Özcan, 2006: 3). 
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Organize suç örgütleri kendilerine çanak tutan, uygun yaşam koşulları 

sağlayan siyasetin, bürokrasinin ve iş dünyasının var olduğu bir ortamda hayat 

bulabilmektedir. Ekonomisi, demokrasisi, sosyal ve siyasal yapısı ile güçlü olan 

devlet sistemine nüfuz eden bu illegal yapılar çürümeye, sistemin içinin boşaltılarak 

zayıflamasına yani yolsuzluğa, yozlaşmaya sebep olmaktadır. Bu da sistemin yani 

devletin kendisini hukuki, demokratik ve ekonomik olarak geliştirememesine neden 

olmakta ve bir anlamda da kendilerine karşı sorumlu olduğu vatandaşlarının 

karşısında yer almak durumunda kalmaktadır. 

I. ÇalıĢmanın Önemi 

Türkiye‟nin önemli problemlerinin arasında organize suç örgütlerinden 

kaynaklanan veya organize suç örgütlerinin etkin olduğu yolsuzluklar yer almaktadır.  

Transparency International yani Uluslararası Saydamlık Örgütü‟nün on dokuz yıldır 

periyodik olarak devamlı olarak dünya kamuoyuna sunduğu „Yolsuzluk Algısı 

Endeksi‟ bu sorunun ciddiyetini doğrular niteliktedir. Nitekim ülkemizde bu anlamda 

kötüye gidiş söz konusu olup, 2013 yılı itibari ile anılan listede 53. sırada yer 

almıştır.  

BM, IMF, Dünya Bankası ve CIA verilerine göre halihazırda dünyanın 17. en 

büyük ekonomisi (nominal değerdeki gayri safi milli hasıla baz alınmıştır) olan 

Türkiye‟nin daha üst sıralara yükselmeyi temel hedef olarak belirlediği 

bilinmektedir. Hem bu hedefe ulaşılabilmesi hem de gelişmişlik düzeyinin 

arttırılabilmesi noktasında yolsuzluk sorununun (veya ekonomisinin) mümkün 

olduğunca küçültülmesi hiç şüphesiz büyük önem arz etmektedir. 

Öte yandan, yolsuzluğun kamu kurumlarının çürümesine ve toplumun 

yozlaşmasına yol açan etkenlerin başında geldiği, böylelikle ülkelerin başarısız 

olmalarına veya geri kalmalarına sebebiyet verdiği göz önünde bulundurulduğunda, 

konunun ehemmiyeti daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle yolsuzluğu ortaya çıkaran 

etkenlerin, başta organize suç örgütleri olmak üzere, bilimsel araştırmalar yardımıyla 

incelenmesi, sorunun daha iyi anlaşılmasına ve çözüm mekanizmaları 

geliştirilebilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca araştırmanın; dikkatleri “yolsuzluk ve 

organize suç örgütleri” konusuna çekerek farkındalığı arttırmak, “yolsuzlukla ve 

organize suç örgütleri ile mücade”lenin gelip geçici bir moda olmaktan ziyade 
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sürekli var olan bir olgu olduğunun altını çizmek, yolsuzluk ve organize suç örgütleri 

ile mücadele eden kamu kurum ve kuruluşlarına strateji/politika önerileri sunmak 

noktasında faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu yüksek lisans tez çalışması ile yolsuzluk ve organize suç örgütleri 

kavramları izah edilerek, şayet organize suç örgütleri ve yolsuzluk ilişkileri 

anlaşıldığında, organize suç örgütlerinin nasıl ve hangi alanlarda faaliyet 

gösterdikleri tespit edildiğinde, basit ve ferdi olarak yapılan yolsuzluklar dışındaki 

yolsuzlukların tamamen organize suç örgütü faaliyeti olduğu görülecektir. 

Çalışmanın son bölümünde belirtildiği gibi, organize suç örgütlerinin faaliyetleri 

basite alınmayarak, basit suçları önleme tedbirleriyle geçiştirilemeyeceği tam 

manasıyla anlaşılıp, devlet ve devleti oluşturan tüm organlarca ve kamuoyu 

tarafından topyekün mücadele etme gerekliliği duyulduğunda, bu bakış açısıyla 

konunun önemi anlaşılarak düzenlemeler yapılabilecektir. Bu da devletin ve devleti 

oluşturan organların yozlaşmalardan arınmasını sağlayacak ve vatandaşın sisteme 

güveni yeniden tesis edilmiş olacaktır. 

II. ÇalıĢmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, organize suç örgütleri ile içi içe geçmiş olan 

yolsuzluğun önemli bir problem olarak karşımıza çıktığı Türkiye‟de organize suç 

örgütleri ile yolsuzluk arasındaki ilişkiyi somut veriler temelinde incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda, öncelikle „yolsuzluk‟ ve „organize suç örgütleri‟ ile ilgili 

literatürde yer alan bilgiler derlenerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş; 

müteakiben resmi makamlarca 2008-2012 yılları arasında Türkiye genelinde 

organize suç örgütlerine yönelik olarak yürütülen ve konusu gereği yolsuzluk 

kapsamına giren ikincil veriler (sayısal nitelikli) toplanmış; anılan resmi veriler 

muhtelif başlıklar altında kategorize edilerek yorumlanmıştır.  

Araştırma kapsamında önem arz eden bir başka husus ise organize suç 

örgütleri ve organize suç örgütlerinden kaynaklanan yolsuzluk problemine ilişkin 

farkındalık yaratmak ve sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırma 

da kullanılan bulguların bu amacın gerçekleştirilmesine katkı sunacağı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, resmi verilerin yorumlanması ve çözüm önerileri 

geliştirilmesi süreçlerinde araştırmacı, mesleki bilgi ve deneyimlerimden de istifade 
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etmiştir. Nitekim araştırmacı organize suç örgütleri ve yolsuzluk ile mücadele için 

kurulan EGM KOM biriminde dört buçuk yıl görev yapmış, bu süre zarfında 

organize suç örgütlerine ve organize suç örgütlerinin yolsuzluk faaliyetlerine yönelik 

olarak yürütülen çok sayıda operasyonun hazırlık, planlama, koordinasyon ve 

uygulama gibi muhtelif aşamalarında aktif rol almıştır. 

III. ÇalıĢmanın Yöntemi 

Ülkemizde siyasi ve hukuki boşluklar, ekonomik istikrarsızlık, rüşvet gibi 

yolsuzluk enstrümanları, işsizlik, göç, özenti, eğitimsizlik ve ahlaki yozlaşma gibi 

pek çok etken tarafından ortaya çıkan organize suçlarla mücadelenin 

yaygınlaştırılması ve bu suçlarla ilgili olarak nasıl bir politika izlenmesi gerektiği 

yönünde veriler elde etmeyi ve bu çerçevede öneriler getirmeyi amaçlayan bu 

çalışma, genel anlamıyla nitel bir çalışma olup,  nicel verilerle desteklenmiştir. 

Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı “karma yöntem”  

sosyal bilimlerde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir araştırma 

yöntemidir. Karma yöntemde araştırmacı hem nitel ve nicel bilgileri toplamakta, bu 

bilgileri ayrı ayrı analiz etmekte ve son olarak bu iki yöntemden elde ettiği sonuçları 

karşılaştırarak yorum yapmaktadır (Creswell, 2013). Bu bağlamda, organize suç 

örgütleri ve bu yapılarla ilintili yolsuzluk ile mücadele konusunun bütüncül bir 

yaklaşım gerektirmesi, yani hem nitel hem de nicel yöntemlerle toplanan verilere 

ihtiyaç duyulması, nedeniyle bu çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

 Çalışma kapsamında öncelikle organize suç örgütleriyle mücadele 

konusunda kapsamlı bir literatür çalışması yapılarak, bu konu üzerine 

daha önce yapılmış olan araştırmalar incelenmiştir. 

 Yolsuzluk ve Organize Suç Örgütleri gibi alanlarda kamuoyu ve anket 

yoklaması yapmanın güçlüğünden dolayı, Türkiye ve dünya çapında bu 

alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumları (KOM) ve diğer araştırma 

kurumlarının hazırladığı istatistikî veriler ve çalışmalar elde edilerek bu 

araştırmada yapılacak nitel ve nicel analizlerde kullanılmıştır.  

 Ayrıca, dört yıla aşkın süredir Organize Suç Örgütleri ile mücadele 

biriminde yönetici olarak çalışıyor olmam; operasyon öncesi hazırlıklar, 
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operasyon yapıldığı an ve sonrası ile ilgili olarak (Emniyet, Adliye, 

Cezaevi) bilimsel literatüre aktarılacak önemli tecrübe ve deneyimleri 

kazanmama vesile olup, ilgili çalışmada bu kişisel deneyimlerden 

faydalanılmıştır.  

 Son olarak, hizmete özel olan ve akademik camiada normal bir 

araştırmacının ulaşamayacağı,  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele biriminin yıllardır biriktirmiş olduğu istatistiki ve nitel veriler 

ilgili yetkililerden temin edilerek mevcut çalışmada kullanılmıştır. 

Hizmete özel verilerin bu çalışmada kullanılması çalışmayı bu anlamda 

özel kılmış, böylelikle somut, alan çalışmasına dayalı ve adli verilerle 

kanıtlanan teori bilgileri çalışmada sunulmuştur. 

IV. AraĢtırma Soruları ve Sınırlılıklar 

Araştırmanın temel sorusu organize suç örgütleri ile yolsuzluklar arasında 

nedensel ve sebep-sonuç ilişkisinin var olup olmadığını ve varlığı ortaya çıkarsa, bu 

sorunlar ile ilgili çözümleri açıklamaya çalışmaktır. Araştırma kapsamında 

yanıtlanmaya çalışılan sorular şu şekildedir; 

1. Yolsuzluk nedir? 

2. Yolsuzluğun altında yatan nedenler ve yolsuzluğun ortaya çıkardığı sonuçlar 

nelerdir?  

3. Organize suç örgütleri akademisyenlerce, uluslararası kuruluşlarca ve 

Türkiye‟de ki yasal mevzuat bağlamında nasıl tanımlanmaktadır? 

4. Organize suç örgütlerinin çeşitleri, faaliyetleri, özellikleri, etkileri ve ortaya 

çıkış nedenleri nelerdir? 

5. Türkiye‟de yolsuzluklar ve organize suç örgütleri ilişkisi ile yolsuzlukların 

meydana gelmesinde ve sürdürülmesi sürecinde organize suç örgütlerinin 

rolü nedir? Organize suç örgütleri anılan rolü nasıl yerine getirmektedir? 

6. Yolsuzluk kapsamında, EGM KOM birimlerince organize suç örgütlerine 

yönelik olarak yürütülen çalışmalar ve elde edilen resmi veriler nelerdir? 

7. Anılan ikincil veriler çerçevesinde; 

a. Türkiye‟de en çok hangi yolsuzluk türleri ön plana çıkmaktadır? 
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b. Türkiye‟de yolsuzluk en çok hangi alan/sektörlerde ortaya 

çıkmaktadır? 

Yukarıda bahsi geçen soruların yanıtlanması için karma veri toplama 

yönteminden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda ilk beş soru literatür taraması yapılarak 

içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, geri kalan sorular ise nicel veriler esas alınarak 

yanıtlanmaya çalışılmıştır.  

1. Bu araştırma, Türkiye‟de organize suç örgütlerine yönelik olarak yapılan 

yolsuzluk konulu çalışmalarla sınırlıdır. 

2. Bu araştırmada, bahse konu adli çalışmalara ilişkin olarak kullanılan veriler 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Dairesi (81 İl‟de kendisine bağlı taşra birimleri de dahil olmak üzere) 

tarafından derlenen bilgilerle sınırlıdır. Dolayısıyla Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 

tarafından yapılan adli çalışmaları ve bireysel olarak yapılan yolsuzlukları 

kapsamamaktadır. 

3. Bu araştırma kapsamında incelenen bahse konu adli çalışmalar, EGM KOM 

birimlerince 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirilen adli çalışmalarla 

sınırlıdır. 

V. Tezin Planı 

Bu çalışma, organize suç örgütlerinden kaynaklanan veya organize suç 

örgütlerinin etkin olduğu yolsuzlukların önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığı 

Türkiye‟yi konu edinmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye‟de yolsuzluk ve 

organize suç ilişkisi ortaya konulmak suretiyle, suç örgütlerinin aktif olarak yer 

aldığı yolsuzluklarla daha etkin bir mücadele için somut çözüm önerileri getirilmeye 

çalışılmıştır. 

Türkiye‟nin önemli problemlerinin arasında organize suç örgütlerinden 

kaynaklanan veya organize suç örgütlerinin etkin olduğu yolsuzluklar yer almaktadır. 

Bu tez çalışmasında Türkiye‟nin bu problemine çözümüne katkıda bulunmak 

amacıyla; ne yapılması gerektiği, bunun kimler tarafından ve nasıl yapılması 

gerektiğine ilişkin bir öneri getirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda yolsuzluk ve 
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organize suç örgütleri kavramları tanımlanacak, bu problemlerin neden ve etkileri 

açıklanarak bu problemlerle niçin mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğu 

tartışılacaktır. Bu tartışmalardan sonra da söz konusu organize suç örgütleri 

bağlamında yolsuzluğun siyaset, bürokrasi, güvenlik güçleri ve iş dünyası üzerindeki 

yansımalarına değinilecektir. Ayrıca bu problem yapılan adli işlemler 

perspektifinden ele alınarak somut şekilde ortaya konacaktır. Yolsuzluk ve organize 

suç örgütleri ilişkisinin bu çerçevede ele alınmasıyla hedeflenen; sorununun 

çözümüne ilişkin önermeler sunarak bu alanda kavramsal bir altyapı hazırlamaktır. 

Bu çerçevede 4 ana bölüm üzerine inşa edilen bu tezin Birinci Bölümünde, 

yolsuzluğun ne olduğu ve niçin mücadele edilmesi gereken bir olgu olduğunun 

anlaşılması amacıyla yolsuzluk tanımlanmış, yolsuzluğun türleri ve yolsuzluğun 

etkileri hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın İkinci Bölümünde ise organize suç örgütlerinin tam olarak 

anlaşılabilmesi için özellikleri temelinde tanımlaması yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

organize suç örgütleri ile kapsamlı mücadele anlayışının benimsenmesi için organize 

suç örgütlerinin faaliyet alanları ve çeşitleri birlikte ele alınmış ve özellikleri ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. Organize suç örgütleri ve faaliyetlerinin önlenmesine ışık tutması 

amacıyla organize suç örgütlerinin ortaya çıkış nedenleri detaylı olarak ele alınmıştır. 

 Çalışmanın Üçüncü Bölümünde, Türkiye‟de organize suç örgütleri ile 

yolsuzluk arasındaki ilişkiyi nicel veriler yardımıyla ortaya koyarak konunun 

somutlaştırılması ve böylelikle daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda Türkiye‟de organize suç örgütleri ve yolsuzluk ile mücadele etmekle 

birinci derecede görevli olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçaklık ve Organize 

Suçlar İle Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığına ait resmi veriler kullanılmıştır. 

Anılan veriler ışığında, Türkiye‟de yolsuzluk ve organize suç örgütleri arasındaki 

simbiyotik ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Çalışmanın sonuçlarını ve önerilerinin yer aldığı Dördüncü bölümünde ise 

araştırma kapsamında elde edilen bulgular, organize suç örgütleri ve yolsuzluk ile 

mücadele için kurulan EGM KOM biriminde çalıştığım süre zarfında adli ve idari 

süreçlerde aktif olarak yer almak suretiyle edindiğim mesleki bilgi ile harmanlanarak 
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analiz edilmiş ve bu minvalde problemin çözümü noktasında etkili/faydalı olacağı 

değerlendirilen yorum ve önerilere yer verilmiş ve tez bitirilmiştir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

YOLSUZLUK 

1.1. YOLSUZLUK KAVRAMI 

Yolsuzluğun farklı yönlerine öncelik veren ancak aynı zamanda birçok ortak yönü 

bulunan tanımlar yapılmıştır. Yolsuzlukla ilgili çok sayıda tanım olması yolsuzluğun 

algılanma ve ifade edilme yollarının farklılığına işaret etmektedir (ASOSAI, 2006). 

Yolsuzluk; devlet aygıtının insan eliyle oluşturulmasıyla meydana gelen 

kamu yönetiminin varlığından beri devam eden bir olaydır. Çok eski tarihlere 

dayanan yolsuzluk olayı yerleşik yozlaşmış iktidar yapısından kaynaklanan bir 

vakadır. Devlet, iktidar, siyaset, bürokrasi yani kamunun tanıdığı yetki olmazsa 

yolsuzluk olmaz (Şaylan, 1995: 37).  

Anlamı, “herhangi bir görevi veya yetkiyi kötüye kullanma, suiistimal etme, 

kanunsuzluk, düzensizlik” olan kelime yolsuzluktur (TDK, 1988: 1640). TÜSİAD‟ın 

toplumun farklı katmanları arasında yapmış olduğu Kamu Reformu Araştırması‟nda 

yolsuzluk denince akla ilk olarak ne gelindiği sorulduğunda, yolsuzluğun hemen 

herkes için farklı bir anlama geldiği, yolsuzluğun toplumda; rüşvet, hırsızlık, adam 

kayırma, devlet kaynaklarının soyulması, vergi kaçakçılığı, hak gaspı, mali 

yolsuzluklar, görevi kötüye kullanma, kurumsal bozukluklar, kötü yönetim ve 

örgütlü suçlar gibi kelimelerle karşılık bulduğu tespit edilmiştir (TÜSİAD, 2002: 

101).  

Yolsuzluk için;  kaçakçılık, dolandırıcılık, rüşvet, iltimas (nepotizm dahil), 

irtikap gibi hukuk ve kanun dışına çıkılarak herhangi bir görevini veya yetkisini 

kötüye kullanarak gayri ahlaki, başkalarının hakkına girerek adil olmayan yarış 

ortamı oluşturarak, hakkı olmayan kazanım elde edilmesini sağlayan her türlü 

faaliyetlerdir (Cinci, 1994: 3), kendisi veya çevresinin menfaati için kamu tarafından 

tanınan görevin art amaçlı olarak ifa edilmesidir (Bardhan, 1997: 1320-1346), “şahsi 

çıkar ve menfaat temin etmek için güç ve takdir yetkisinin kötüye kullanılması” 

(Sorabjee, 1997: 104), “haksız olarak kişisel veya özel bir çıkar sağlamak için kamu 
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yetkisinin hukuk dışı bir menfaat sağlamak veya kabul etmek suretiyle etkilenmesi 

veya kullanılması” (ASOSAI, 2006),  şeklinde tanımlamalar da yapılmaktadır.   

Yolsuzluk; kamu veya özel idarenin sağladığı gücün kendi amacı dışında, 

hukuk dışına çıkılarak veya moral ve etik değerlerini göz ardı ederek her türlü 

kişisel, örgütsel veya siyasi menfaat sağlanması amacı doğrultusunda ifa edilmesidir  

(Mutuwafhethu, 1997: 191).   

Topluma ait olan imkanların kötü niyet temelli ve bilinçli olarak planlanan 

hedefin dışına çıkılarak olması gereken yer ve yarar dışında değerlendirilmesine, tüm 

vatandaşların olan bu imkanların herkesin menfaati yerine kişi, kişiler veya grubun 

çıkarları için değerlendirilmesine yolsuzluk denir (Korkusuz, 2000: 80). 

Yolsuzluk; “her türlü maddi veya maddi olmayan menfaat elde etmek 

hedefiyle herhangi bir faaliyette bulunma, iş yaptırma; maddi ve manevi motivasyon, 

finansman, ihale, kamu kurumlarında “arpalık” olarak nitelendirilen yönetim kurulu 

mevki dağıtımı; yasalara uydurularak “hemşericilik, bölgecilik, etnikçilik” yaparak 

kişileri işe alma, istemediği yere tayini çıkmış olan memurun tayinini istediği yere 

yapma; nüfuz kullanarak birilerini hastanede öncelikli yer alma; hakkı olmadığı 

halde birilerini kılıfına uydurarak terfi ettirmek gibi davranışlar yolsuzluk kavramı 

içinde değerlendirilir” (Çağlar, 2000: 31).  

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) yolsuzluğu; geri almak 

kaydıyla geçici olarak verilen gücün veya ayrıcalığın kişisel fayda temini için 

değerlendirilmesi olarak tanımlamıştır (TÜSİAD, 2002:101).  

Yolsuzluk; bir kamu görevlisinin yapmaması gereken işlemleri yapması veya 

yapması gereken işlemleri yapmaması veya çabuklaştırması karşılığında çıkar 

sağlamasına “yolsuzluk” denir.  Yolsuzluk için kullanılan bu genel tanım her türlü 

etik, moral ve ahlaki değeri hiçe sayarak, memuriyetin ve konumun tanıdığı yetki 

dolayısıyla, yapması gereken bir işi yapma, yapmaması gereken bir işi ise yapma, 

haksız para elde etme, lakaytsız davranma, ihmal, kötüye kullanma gibi her türlü 

genel kaide ve kurallarına aykırı davranışların tümüdür (Çulpan, 1980: 34). 

Usulüne uygun olarak gerçekleştirilmeyen, kurallara aykırı, etik dışı her türlü 

işlem, eylem, faaliyet ve davranışlardır. Kamu tarafından verilen yetki, görev ve 
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kaynakların kamu düzenini sağlayan hukuki, ahlaki ve sosyal kurallara ayıkırı olarak 

kişisel menfaatler için kullanılmasıdır (Bozkurt ve Ergun, 1983: 64). 

Yolsuzluk; kendisi, yakın çevresi veya menfaat ilişkisi içinde olduğu kişi 

veya kişilere çıkar temini için, kamu veya özel sektörde elde edilen yakın ilişkilerin 

kullanıldığı bilinçli ve kötü faaliyetlerin tümüdür (Şener, 2001: 17). 

Yolsuzluk; bir ferdin kamu veya özel sektörde haiz olduğu gücü, yönlendirme 

yeteneği ve otoritesini amacı dışında kullanarak şahsına ya da başka şahsılara 

ayrıcalıklı imkanlar tanımasıdır (Özsemerci, 2002: 5). 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi yolsuzluk; özel ya da kamu sektöründe, 

çalışan kişinin bir işi veya üzerine düşen bir görevi yasal ölçüler içinde veya dışında 

hızlandırması veya yapması veya yasal ölçüler dışına çıkarak yapmaması yollarıyla 

hak etmediği şekilde kendine veya başkalarına çıkar sağlayarak ahlak dışı kazanımlar 

elde etmesidir. Yolsuzluk; tekelde bulunan yetkilerin, kişilere bırakılan takdir gücü 

ve karar alma yetisiyle birleşiminin ve bu kararların kontrol ve denetiminin 

olmamasından kaynaklanır. Yolsuzluğun tanımı ise yolsuzluk eşittir, tekelci gücün 

ve takdir yetkisinin toplamından hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın çıkarılması 

sonucunda elde edilen etik ve ahlak dışı kişisel kazanımlar şeklinde 

matematikselleştirilmiştir (TBMM, 2005). 

Esas olarak kamu mallarının yağmalanması olan yolsuzluk, sıradan kamu 

görevlileri, vatandaşlar, çıkar grupları, partiler, bürokratlar, siyasetçiler, özel 

işletmeler, şirketler ve organize suç örgütlerinin karıştığı çok farklı şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir. Yolsuzluk sonucu elde edilen çıkarlar kişiler, gruplar ve bazen 

ülkeler arasında da paylaşılabilir (Şener, 2001: 17). Yolsuzluk karşılıklı çıkarların 

buluşması ve değiş tokuşudur, diğer bir ifadeyle bir menfaat ticaretidir. Yolsuzluk 

şeffaflığın ve hesap verilebilirliliğin kaybolduğu denetim ve adalet sisteminin 

işlemediği veya aksadığı bir sistemin ürünüdür. Yolsuzluk kamu zararına olan, kamu 

gücünün, kamu yetkisinin, kamu mallarının haksız olarak kullanıldığı ve sonucunda 

toplumsal kirlenmenin yaşandığı bir vakadır. 

Bahsedilen tanımlardan da görüleceği üzeri yolsuzluk olgusunda üç temel 

genel geçer eleman belirtilmektedir. Bunlardan birincisi; yetkiyi, gücü, otoriteyi 

elinde bulunduran kişi veya memur, ikincisi; bu ayrıcalığın hukuksuz, kanunsuz ve 
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gayri ahlaki kullanılması, üçüncüsü ise; bu kullanımın kişi veya grup menfaati temin 

etmesidir. Bu oyunun değişmez aktörleri arasında yerel ve ulusal siyaset mensupları, 

her düzeyde bürokratlar, her düzeyde kamu memuru ve işçileri gibi kamu gücünü, 

yetkisini elinde tutanlar bulunur (Şener, 2001: 17). 

Farklı anlamlar yüklenilerek kullanılmakla beraber, niteliği ya da içeriği 

bakımından değerlendirildiğinde, bir yolsuzluk olayında genel olarak iki taraf vardır. 

Bunlardan ilki, genel itibari ile “devlet” diye nitelendirilen sistemin, yapının, 

teşkilatın içinde, kamu güç ve yetkisini ellerinde bulunduranlar; diğeri ise “vatandaş-

müşteri” olarak nitelendirilecek olan devletin dışındakilerdir (Osterfeld, 1994: 26). 

Yetki ve görevlerini yolsuzluk için kullanan kimseler bu suç eylemlerini 

yasaları kendilerini gizlemek için kullanırlar. Yolsuzluk faaliyetinde bulunan bu 

kişilerin etki etme güçlerinin olmadığı durumda suçlarını örtbas etmek ve haksız 

çıkarlarını temin etmek amaçlarına ulaştıracak yol ve etkilere haizdirler. Suçtan 

beslenen bu kişi veya gruplar, belirli arzuları olup bunları gerçekleştirme imkanına 

sahip olanlardır ve bu kişiler kanunlar ve kanun adamları ile aleni kavgadan 

sakınırlar. Bu konu da pek mahir olan bu kişi veya gruplar yolsuzluğun doğası gereği 

topluma ve kurumlara karşı hileli davranış sergileme, yalan, kandırma, algı yönetme 

ve sinsice davranma gibi yollara başvururlar. 

Toplumda ve toplum vicdanında derin yaralar açan ve telafisi güç sorunlara 

sebep olan ve günlük yaşantımızda rutin olarak görülen yolsuzluk, kamu tarafından 

verilen yetkiyi çıkar sağlamak maksadıyla kötüye kullanmaktır. Yolsuzluk; her tür 

yetkinin kişisel veya başkasının çıkarına kötüye kullanımıdır. Bu konuda uluslararası 

çalışmalar yapan kuruluşlardan olan Birleşmiş Milletlere bağlı bir enstitü ise özel 

sektörü de konuya dahil ederek, devlet, kısmi devlet veya devletin herhangi bir 

şekilde yer almadığı tüm özel sektör kurumlarının dahil, karar alma ya da karar 

verme sistemlerinin çürümesi ve yozlaşmasını yolsuzluk olarak tanımlamıştır 

(Arslan, 2005: 7). Dolayısıyla yolsuzluk kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde 

de görülebilir. Nasıl, nedeni olmaksızın işine gitmeyen memurun bu davranışını 

yolsuzluk olarak niteliyorsak özel sektörde çalışan birinin yaptığı bu tür bir fiilde 

yolsuzluğa örnektir. Bir kuruluştan ihale alma süreçleri veya bir kuruluşta işe girme 

durumları öncelikli olarak görülen özel sektörlerde şahit olunan yolsuzluk 
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vakalarıdır. Fakat özel sektörde bu tür olayların karşılığı ekseriyetle emniyeti 

suiistimal, görevi kötüye kullanma şeklinde adlandırılır. Özel sektörde bile kamu 

devreye girer bu nedenle yolsuzluk denince kamu sektörü akla gelir. Uluslararası 

saygınlığı olan kuruluşlardan Dünya Bankası yolsuzluk kavramını; bir kişinin 

kamudan aldığı gücü kendi kişisel menfaatleri amacıyla kötü yollarda 

değerlendirmesi olarak tanımlamıştır (Arslan, 2005: 7). Yolsuzluk kavramı ile ilgili 

genel görüş bu doğrultuda olup kamu hizmetleri esnasında yapılan yolsuzluk 

fiillerini temel alarak konu incelenecektir. 

Yolsuzluk karşımıza çeşitli şekillerde çıkabilmektedir. Bu siyasi faaliyetler ve 

diplomasi yürütülürken yapılan siyasal yolsuzluklar şeklinde olabileceği gibi, 

devletin herhangi bir kademesinde yer alan ve genellikle siyasi, bürokrat veya 

sıradan görevli olsa da herhangi bir şekilde devletten güç, görev ve yetki alan 

kişilerce yapılan yönetsel yolsuzluklar olan Rüşvet, İrtikap, Zimmet, Rant Kollama, 

İhaleye Fesat Karıştırma, Kayırmacılık/Partizanlık, Oy Ticareti, Lobicilik, Kara Para 

Aklanması, Devlet Sırlarını Satma/İçeriden Öğrenenlerin Ticareti şeklinde de 

olabilmektedir. Yolsuzlukların Türkiye‟de ortaya çıkma yoğunluğu ve şekilleri 

aşağıda ele alınacaktır. 

1.2. YOLSUZLUĞUN NEDENLERĠ 

Yolsuzlukların ana nedenleri arasında insanın doğasından gelen özellikleri ve bu 

özelliklerinden kaynaklı oluşturdukları yönetim sisteminin yapısı vardır. İnsanoğlu 

doğası gereği doyumsuz ve açgözlüdür. Paranın ve gücün insanlar için aşırı öneme 

sahip olması, insanları maddi doyumsuzluklarını gidermek ve daha fazlasını elde 

etmek adına her türlü davranışa sevk ettirmiş ve yolsuzluk gibi etik olmayan yollara 

başvurmasına neden olmuştur (Sayan ve Kışlalı, 2004: 33). 

Bununla beraber doğası gereği ortaya çıkan yolsuzluklardan ziyade insanların 

yarattıkları sistemden kaynaklanan yolsuzluklar da mevcuttur. Sistemin neden 

olduğu yolsuzluk arasında harcama, yatırım kararları, vergilendirme, mal ve hizmet 

alımları ile sunumları, bürokratik yapı, ücret düzeyleri, yönetici ve liderlerin 

tutumları, denetim ve şeffaflık şeklindeki nedenler sıralanabilir (Kutlar ve 

Doğanoğlu‟dan akt. Arslan 2005: 14).   
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 Genel olarak yolsuzluk nedenleri yönetsel, siyasal, tarihsel ve sosyal-

ekonomik olarak sınıflandırabilir. 

1.2.1. Yönetsel Nedenler 

Devlet politikalarının uygulanması ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi 

sürecinde yönetsel yolsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle yönetsel 

yolsuzlukların içinde kamu görevlisinin kendisi vardır veya taraftır (Özsemerci, 

2002: 15). 

Günümüz devletlerinin işlevleri belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmekle 

birlikte devletler bazı görevleri ve hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Devletin sorumlu olduğu alanlarda ki faaliyetler ise yolsuzluk yapmaya oldukça 

müsaittir. Devletin verdiği ruhsatlar, belgeler, izinler, hizmetlerin yerine getirilmesi 

için açılan ihaleler yolsuzluk için en cazip alanlardan bazılarıdır. Bu nedenle 

devletlerin (hükümetlerin ve bürokrasinin) üzerine düşen işlevleri kurallarına göre 

gerçekleştirmemeleri ve bu işlevlerini yerine getirirken siyasal, sosyal ve ekonomik 

hayata olumsuz müdahaleleri neticesinde yolsuzluklar ortaya çıkar.  

Yönetsel yolsuzluklara neden olan diğer bir etken de kamuya ait para ve 

taşınır-taşınmaz malların kullanımında yetkinin kamu çalışanlarına bırakılmış 

olmasıdır. Tüm bu etkenler vatandaş ile kamu çalışanını mecburi bir ilişki içerisine 

sokar. Yolsuzluk bu noktada başlar ve kamu çalışanı kendi üzerine düşen görevi 

çıkar karşılığında yerine getirmek suretiyle yolsuzluğa bulaşabilir. Bu şekilde 

kişilerin yetkileri doğrultusunda şeffaflıktan uzak olan devlet hizmetleri, 

yolsuzluklara en müsait alan haline gelirler (Karacan, 2002: 31). 

Vergilendirme devlet ile vatandaş ilişkilerinin en yoğun olarak görüldüğü bir 

başka alandır. Ekonomik düzen, hizmetler karşılığında yasal çerçeve içinde vergi adı 

verilen bir bedel almayı gerektirir. Vergilendirme kanunlar çerçevesinde düzenlenir 

ve işler. Vergi kanunlarının anlaşılması zor ve karmaşık oluşu, mükelleflerle vergi 

görevlilerinin sürekli temas halinde olmaları, vergi denetimlerinin eksikliği, 

vergilerin gereğinden fazla oluşu ve vergi memurlarının ücretlerindeki yetersizlikler 

vergilendirme olayının ekonomik hayata destek olmaktan çıkıp, ekonominin, 
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dolayısıyla devletin zararına işleyen yolsuzlukları doğuran bir süreç haline gelmesine 

neden olur (Arslan, 2005: 15-16).  

Bürokrasi yönetsel yolsuzlukların meydana gelmesinde diğer önemli sebep 

olarak karşımıza çıkar. İnsan ve çevre bürokrasinin meydana gelmesinde önemli 

etkenlerdendir. Bu faktörlerin etkinliği bürokratik yapının nasıl şekilleneceğini 

belirler (Özer, 2000: 83). Bu etkenlerle meydana gelen bürokrasi her ülkede kendine 

has özellikler gösterir. Bürokrasinin işleyişi, karakteristiği, kalitesi ve anlayış biçimi 

farklılıklar arz eder. Bürokrasi genel olarak devlet işleyişinin hantallaşması 

anlamında kullanılır. Oysa sistematik ve düzgün işleyen etkin bürokrasi, yönetsel iniş 

çıkışların etkilerini azaltıp, yönetimin sürekliliğini sağlar. Bu özellikleri göstermeyen 

bürokrasi ise devlet işleyişini sekteye uğratır (Çulpan, 1980: 32). 

Bu bürokratik işleyiş içerisinde seçilmişler olan ve bürokrasiye müdahale 

yetkisini elinde bulunduran siyasal iktidarlar kamu idaresinde kadrolaşma yoluna 

giderler, patronaj olarak ifade edilen bu durum bürokrasinin aynı zamanda 

siyasallaşmasına yol açar. Bürokrasi siyasallaştıkça merkeziyetçi yapının da etkisiyle 

katı bir yapıya kavuşur. Bu durum halkın, devletten uzaklaşmasına ve devletin 

karşısında mağdur konumuna düşmesine sebep olur. Bürokrasinin gücü karşısında 

halkın çaresizliği, kamuoyunun devlet ile ilişkilerinin bozulması ve katı devlet 

kuralları yolsuzlukların önünü açar. Türkiye‟de yetkileri geniş ve niteliği tartışma 

konusu edilen, merkeziyetçi ve statükocu bürokratik yapı yolsuzlukların başlıca 

nedeni olarak görülür (İğdeler, 2004: 81). 

Bürokrasiyle iç içe geçmiş olumsuz etkenlerden biri ise merkeziyetçiliktir. 

Merkeziyetçi yönetimlerde yerel yönetimler merkezi yönetimlerin kontrolü 

altındadır. Devletçi yapılarda merkezi otorite tekelleşmesi mevcuttur. Özellikle 

ülkemizde olduğu gibi yönetim geleneği asırlardır merkeziyetçi olan devletlerde, 

merkeziyetçi ve katı yapının getirdiği olumsuzluklar yönetsel aksaklıklara ve 

bozulmalara yol açar. Bu yönetim anlayışının neticesi olarak siyasi çarpıklıklar 

meydana gelir. Bürokrasi ve merkeziyetçiliğin etkisiyle kamu idaresinin esneklikten 

yoksun, karmaşık ve katı bir yapı alması devlet kademelerinde yaşanan yolsuzluklara 

meydan verir. Merkeziyetçi yönetim anlayışı ile aşırı hizmet, iş ve görevler üstlenen 



17 

 

devlet genişler ve bürokratik yapısı büyür bu da gerekli esnekliği, şeffaflığı ve 

denetimi ortadan kaldırır (Örnek, 1988: 52). 

Yönetim tarafından konan yasaklar yönetsel alanda yaşanan yolsuzlukların 

nedenlerinden birisidir. Yasaklar ihlal isteğini doğurur. Yönetim alanındaki 

yasaklarda yolsuzluk eğilimini ortaya çıkarır. Netice de yolsuzluklara başvurma 

eğilimi yasakların çokluğu ve katılığı ile doğru orantılı olarak artar (Selçuk, 1999: 

524).  

Devlet paranın ve gücün kaynağıdır. Yani devlet doğrudan veya dolaylı 

olarak ekonomik imkanlar ve maddi değerler yaratmakta, devlet çalışanları da bu 

değerlerden pay elde etmek istemektedirler. Devlet kademesinde yer alan görevliler 

devletin sorumluluğunda olan hizmetleri yerine getirirken, kamu harcaması yaparlar. 

Ancak bu kamu harcama politikaları da devlet tarafından tanınan ve çıkarlar için 

kullanılabilecek ekonomik imkan olarak görüldüğünden yolsuzluklara zemin 

hazırlar. Bunun temel nedeni ise harcama kararlarının, ilgili kurumun bütçesi 

doğrultusunda üst düzey memurların ve siyasilerin inisiyatifine bırakılmış olmasıdır 

(Şaylan, 1995: 12).  

Sonuç olarak, herhangi bir sebeple oluşan kötü yönetim, yolsuzluğun önünü 

açan en temel etkenlerdendir. Yukarıda bahsedilen ve yolsuzluklara neden olan 

yönetsel nedenler devlet ile vatandaşı karşı karşıya getirir ve adalet sağlayıcı 

konumda olan devlete güven sarsılır, azalır. Kamu hizmetlerinde meydana gelen 

eksiklikler bu hizmetlere ulaşmak isteyenleri farklı yollara iter ve yasa dışı 

yöntemlerle kamu hizmetlerinden faydalanma gayesi ortaya çıkar. Devleti oluşturan, 

devletin kendisinden doğduğu millet ile milletin yetkisini devrettiği devlet bir bütün 

oluşturması gerekirken ayrışır, birbirinden kopar. 

1.2.2. Sosyal ve Ekonomik Nedenler 

Sosyal ve ekonomik yapıdaki çarpıklıklar yolsuzluğun bir diğer nedenidir. Yolsuzluk 

oranı sosyal ve ekonomik gelişmişlik seviyesine göre şekil alır. Az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler üzerinde yolsuzluklar çok ileri boyutlara ulaşır. Demokrasi 

kültürü tam olarak oluşmamış olan bu ülkelerde yolsuzluk eğilimleri daha fazladır. 

Bu durumdan çıkarımla, yolsuzluğun demokrasi kültürünün benimsenmesiyle ters 
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orantılıdır. Bu ülkelerin bir diğer sorunu olan plansız nüfus artışı, kaynak dağılımını 

bozarken hizmet sektörüne olan talebi artırır. Artan talebin gerektiği gibi 

karşılanamaması hakkaniyet duygusunu zedeler. Kaynakların adaletsiz dağılımı ve 

paylaşılması, kamu hizmetlerinin keyfi verilmesi yolsuzluğun artmasına sebebiyet 

verir. Bu da bireysel huzursuzluklardan toplumsal huzursuzluğa dönüşür ve devlet 

vatandaş ilişkilerini yaralar. Netice de devlet ile ilişkileri kopan halk adeta çözümü 

suç örgütlerinde, çıkar gruplarında ve yasa dışı yollarda arar. Hızlı nüfus artışının 

getirdiği plansız kentleşme beraberinde sosyal, kültürel ve ahlaki yozlaşmayı getirir 

(Arslan, 2005: 28). 

Siyasette, bürokraside, ekonomide, adalette, basında, sosyal hayatta, ahlakta 

kısacası günlük yaşamın her alanında görülen yozlaşmaların yolsuzlukları 

beraberinde getireceği bir gerçektir. Kent yaşamına ayak uydurmak ve hayatlarını 

sürdürebilmek için mal ve hizmetleri elde etmek isteyen insanlar yasal yollardan 

amaçlarına ulaşamayınca yaşanan yozlaşmalar nedeniyle kendi düzenlerini kurar ve 

her fırsatta yasa dışı eylemlere yönelirler. Büyükşehirlerde görülen imar, hal, arazi, 

bina, otopark alanlarından beslenen organize suç örgütleri bu olumsuz sonuca örnek 

verilebilir. Yozlaşmanın sonucu ortaya çıkmış olan bu gruplar kendi amaçları 

doğrultusunda siyaset dahil olmak üzere her yapıyı çıkarlarına yönelik kullanırlar 

(Altay, 1994: 10). 

Siyasette ve yerel yönetimlerde yozlaşma sonucu çarpık kentleşme sorunu da 

ortaya çıkabilir. Bu sorun öylesine korkunç boyutlara ulaşır ki siyasiler 

gecekonduları potansiyel oy merkezleri olarak görmeye başlar ve buraya oy için 

yatırım vaadinde bulunur ve kısmen de gerçekleştirirler. Ancak sorun çözülmez ve 

kısır döngü halini alır, neticede durum normalmiş gibi algılanır. Bu durumda olduğu 

gibi genel olarak bir süre sonra kamuoyunun yolsuzluğa bakışı değişir ve 

yolsuzluklar olağan bir olay haline gelir (Altay, 1994: 10). 

Yozlaşmanın etkileriyle artan yolsuzluklar yasal yollardan maddi ve manevi 

isteklerin gerçekleştirilmesi düşüncesinin sona ermesine neden olur. Bu tür arzu ve 

isteklerin gerçekleştirilebileceği düşüncesinin toplumda yaygınlaşmasına neden olur. 

Neticede tatmin edilemeyen doyumsuzluklar insanları suça teşvik eder. Suç oranının 

artması sosyal barışı tehlikeye sokar. Suçun dolayısıyla yolsuzluk suçlarının da 
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ortaya çıkmasının en temel nedeni; iyi insan, iyi vatandaş amaçlı temel eğitimin 

gerçekleştirilemeyişidir. Şu da bir gerçektir ki temeli bozulmaya ve ahlaksızlığa 

dayanan yolsuzluklar, yoksulluklar ile beraber büyür (Altay, 1994: 10). 

Devletin para ve imkan kaynağı olduğu, ekonomide devletin aktif olduğu bir 

piyasada devletin gittikçe büyümesi ile ekonomik alana müdahale etmesi sonucu 

piyasalarda sorunlar ve açıklıklar oluşur. Özellikle yolsuzluktan beslenen çıkar 

grupları menfaatleri doğrultusunda illegal işlemler yapma, rant kollama ve lobicilik 

faaliyetlerini artırır. Tüm bu faktörler, ekonomik büyümeyi yavaşlatır, ekonomik 

alanda bozulmalar ortaya çıkarır ki bu tam da ekonomik yozlaşmayı ifade eder 

(Çimen, 2004: 118).  

Devletçi anlayışla ekonomik hayatın sıkı kurallara bağlanması ve devletçi 

tekelci yapı nedeniyle ekonomik tasarrufların keyfiyete dayanması yolsuzluğu artırır. 

Ekonominin yaşadığı kaynak dağılımındaki dengesizlikler, enflasyon, işsizlik, 

merkeziyetçi tekelci anlayış gibi tüm olumsuzluklar, refah seviyesinin düşüklüğüne 

yol açarken idari ve adli sistemleri de derinden etkiler (Arslan, 2005: 19). 

Kamu kesiminde adil olmayan ücret politikası ve düşük iş doyumu 

yolsuzluğun ekonomik nedenleri arasındadır (Arslan, 2005: 19). 

1.2.3. Hukuksal Nedenler 

11. yüzyıl başlarında bu alanda araştırmalar yapan Wang An Shih, yolsuzluğun kötü 

kanun ve kötü insan şeklinde iki temel kaynağı olduğunu tespit etmiştir. Kötü kanun; 

yönetim, yasama ve yargı dahil devlet işleyişini sağlayan geçmiş, mevcut ve gelecek 

her çeşit kanuni, idari, etik uygulamalara, yazılı faaliyetlere karşılık gelirken, kötü 

insan, her türlü insan kaynaklı, maddi temelli, politik ve tarihsel sebeplere karşılık 

gelmektedir. Dolayısıyla iyi yönetim, iyi yasama ve iyi yargı yolsuzluğu önlemeye 

katkı sağlayacaktır. Devlet siteminin yolsuzluktan korunaklı işleyişini sağlayan en 

önemli ayak olan her türlü eylem ve işlemin hukuki olma zorunluluğu anayasaya 

dayanmaktadır (tedmer.org.tr., 2014). 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı 2‟nci 

maddesinde birkaç ilkenin yanında “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir” 

şeklinde, hukuk devleti ilkesini Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında saymıştır.  
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Devletin hukuku temel ilke olarak benimsemesi demek vazgeçilemez olan olmazsa 

olmaz insan haklarının teminat altına alınması, her türlü idari eylem, işlem v 

kanunların Anayasa'ya endeksli olması ve aykırı olmaması anlamına gelir. Böylece 

hukuk devleti gerçek veya tüzel, vatandaş olsun veya olmasın herkese haklarını 

güvenceyle sağlayan, hukuk güvenliği ile adaleti ikame eden devlet neticesini 

doğurur. İşte hukuk devleti iddiasında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tüm 

kurumları ve bu kurumlarının tüm faaliyetleriyle bu ilkeye bağlı kalma 

sorumluluğundadır (tbmm.gov.tr, 2014). 

Ancak, Anayasada belirtilen “hukuk devleti” ilkesine rağmen hukuku yerine 

getiren erklerdeki ve uygulamalarındaki yanlışlıklar ve dolayısıyla Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir kanaatinin zedelenmesi, adaleti tesis etmekle 

sorumlu olan yargı kurumlarının ve ülkenin başlıca problemlerindendir. Bu da 

yolsuzluğa kapı aralamaktadır. 

Toplumun gündeminde ciddi boyutlarda ve sürekli olarak yer bulan, devletin 

ve siyasetin üst kademelerinden en küçük birimlerine kadar yüksek oranda ve yaygın 

olan yolsuzluk suç eylemleri ile yine diğer suç çeşitlerinin işlendiği durumlarda suç-

ceza dengesi yönünden, gerçekleştirilen suç eylemleri ve meydana getirdikleri 

kayıplar açısından amacına hizmet etmeyerek vicdanları tatminden, caydırıcılıktan ve 

zararları telafiden uzak etkin sonuçlar vermediği görülmektedir. Bu durum 

genelleşmiş bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle devlet görevlilerinin 

işlediği yolsuzluk suç faaliyetleri karşılığında ciddi ceza düzenlemeleri olmasına 

karşılık, bu konularda görülen davaların siyasi veya daha ayrıcalıklı kişilerin olması 

sebebiyle soruşturma ya da dava aşamasında sonuçsuz kaldığı veya davalarda gerekli 

unsurların oluşmadığı gerekçesiyle daha az ceza gerektiren suç ile adlandırılarak 

davaların seyrinin değiştirildiği görülmüştür. Bu ve benzeri vakalar adalet 

duygusunun ve vicdanların zedelenmesine, suçluların yolsuzluk eylemlerinde 

pervasızlığına neden olmaktadır (tedmer.org.tr., 2014). 

Hukuk sistemimizdeki, hazırlık soruşturmasını yeterli kanıtlar elde edilmeden 

adli davaların başlatılması, adli makamların ilk soruşturmalarda delillere gidecek 

bulguları elde etme işini mahkemelere yıkmaları ve bunu mahkemelerin iş yükünü 

artırması, mahkemelerin hemen her konuda adeta karar vermekten kaçarcasına 
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olmadık yerde bilirkişi kullanması, adli süreçte çalışacak bilgili ve yeterli çalışanın 

olmaması, adli makamlarının müştemilat, yapı, araç ve gerece ihtiyaçlarının 

karşılanmaması, hakim ve savcı ve yardımcı personel sayısının azlığı, aşırı iş yükü, 

bilgili ve yeterli adli kolluk sisteminin olmaması gibi etkenler yargılamaları 

uzatmakta bu da adalet duygusunu zedelemekte ve kamu vicdanını rahatsız 

etmektedir (tedmer.org.tr., 2014). 

Yolsuzluğa ve yolsuzluktan beslenenlere karşı en güçlü yaptırımlar iyi bir 

ceza ve hukuk sistemiyle gerçekleşir. Adalet sisteminin işlevini yitirdiği ve yozlaştığı 

bir toplumda yolsuzluğun temel nedenleri arasına girer. Yolsuzluğun suç-ceza 

sisteminde önleme ve caydırma noktasında devreye giren adalet sistemi ve bu sistemi 

işleten bürokrasi yozlaştığı takdirde bu fonksiyonunu yitirerek yolsuzluğun nedeni 

haline gelir. 

Sıkı bir denetim mekanizması, doğru ve tarafsız bir cezalandırma sistemi 

yolsuzluğa karışanlara caydırıcı etkide bulunur. Yetersiz ve caydırıcı olamayan 

hukuki düzenlemeler yolsuzluğa neden olur. Uygulanan cezai yaptırımların 

yetersizliği yolsuzluklara karşı toplumsal bağışıklık sistemini çökertir. Caydırıcı 

cezaların eksikliği yolsuzluk olaylarını büyütür, önünü açar. Yolsuzlukların cezasız 

kalması kamu vicdanını rahatsız eder, adalete ve adaleti sağlamakla yükümlü devlete 

olan güveni sarsar. 

Yolsuzluk vakalarının varlığını, adli düzenin doğru işlememesi, hukuksal 

açıkların varlığı ve etkin faaliyet göstermemesi yolsuzluğun olduğuna dair ciddi bir 

karinedir ve çözümde ilk adım için önemli bir tespittir. Bunun yanında yolsuzluk, 

yolsuzluğun sebep-sonuçları ve yolsuzluktan kaynaklı olumsuz etkiler gibi sorunları 

çözüme kavuşturmanın asıl neticesi, toplumsal farkındalığı artırarak toplum menfaati 

olgularının yerleşmesi ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi, ahlaki kirlenmenin 

sonlandırılarak toplumun her ne sebeple olursa olsun bu durumları ahlaki olarak da 

ayıplaması ve hoş görmemesi ve maddi olarak da ceza adalet sistemi içerisinde adli 

olarak karşılığının verilmesinin gerekliliğini temin etmektir. Nihayetinde yolsuzluğa 

neden olan hukuki nedenlerin ortadan kaldırılmasında amaç yolsuzluğun, riski 

olmayan maddi ve manevi getirisi çok olan bir olgu olduğu algısını yıkarak, aslında 

ciddi seviyede riskli olduğu ve herhangi bir kazancının olmadığı ve dahi maddi 
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manevi ciddi zararları olan bir olgu olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu durum uzun 

soluklu adeta bir mücadele maratonu olup, olumlu hukuki gelişmeler ve etkin işleyen 

ceza-adalet sisteminin yerleşmesi ile yetinilmeyip bunların yanında temelli kültürel 

anlayış ve yaklaşımında gelişerek dönüşümü de gerekli ve zorunludur (liberal.org.tr, 

2014). 

1.2.4. Siyasal Nedenler 

Türkiye‟de de yolsuzluğa neden olan başlıca etkenlerden birisi de siyaset kurumunun 

ve siyasetin etki ettiği alanlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan siyasal nedenlerdir.  

Türkiye‟de hakim olan geleneksel ve devletin merkezde olduğu yönetim anlayışı, 

bundan kaynaklı toplumda hesap sorma, yönetimde hesap verilebilirlik ve şeffaf 

olma anlayışının olmayışı, siyaset alanındaki düzenlemelerin yetersizliği, siyasi 

ahlak ve yapının olgunlaşmamış olması başlıca siyasi nedenler olarak sayılabilir. 

Siyasette oluşan yozlaşma yolsuzluğun en temel nedenleri arasındadır. Kamu 

görevinin gerektirdiği ve milletten alınan yetkiler, yönetsel ve siyasal alanlarda 

kullanılır. Siyasal süreçte, yasaların yapılması, yasama kararları ve tüm siyasal 

işlemlerin sonuçları bürokrasi kanalıyla kamu yöneticileri tarafından hayata geçirilir. 

Siyaset yapma sürecinde, yetkinin kötüye kullanılması siyasal yolsuzlukları ortaya 

çıkarır (Berkman, 1983: 17-18). 

Ülkemizde yolsuzluğa neden olan başlıca siyasal sebeplerden bir tanesi, 

geleneksel olarak devam ede gelen politik hayatta devlet merkezli anlayışın hakim 

olmasıdır. Bu anlayışla; devlet, toplumun kendisi için var olan, topluma hizmet eden 

bir aygıt olmak yerine, toplumu var eden, kendine özgü yapısı olan, kendine ait 

personelle varlığını oluşturan ve yine kendi değerlerine sahip olan bir toplum üstü, 

toplumun sahibi bir soyut ancak mutlak itaat edilmesi gereken bir varlık olarak 

benimsenmiştir. Siyasal geleneğimizde, devletin toplum için var olduğu gerçeği göz 

ardı edilerek, devlet toplumun üzerinde görülmüş, toplumun kendi otoritesine 

meydan okunulabileceği endişesiyle topluma devletten bağımsız hareket edebilme, 

eleştirme, hesap sorma, hak arama hak ve yetkisini tanımayarak, ülke topraklarında 

olagelen hemen her şeyi hegemonyalarına alarak, kontrol ve karar mekanizmaları 

altına almaya çalışmıştır. Bu tutum devlet aygıtını oluşturan askeri, sivil ve 

hükümetleri oluşturan siyasi partilerin çoğunda da hakim olan ve sürdürüle gelen bir 
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yaklaşımdır. Bu yaklaşım beraberinde yolsuzluğu önleyen en önemli faktör olan 

siyasi anlayışta yani devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının 

olmayışını getirmektedir. Siyasal kültürümüzdeki yöneticilerden hesap sorulamama 

geleneği, kamusal alanın yani kişilerin mensubu oldukları topluluklara dair 

mevzularda hayatlarını ve önlerindeki zaman zarfına dair planlarını, isteklerini ve 

fikirlerini dillendirebildikleri, bu çerçevede politik karar vericilere yön verebildikleri 

sistemin meydana gelmesini önlemektedir (Poggi, 1978: 82).  Bu da hesap vermeme 

rahatlığı ve sorumsuzluğu ile hareket eden siyasal yapıların şeffaf olmaktan uzak 

hesapsızca yolsuzluk yapmalarına ve yozlaşmaya yol açmaktadır. Çünkü bu tür 

siyasi anlayışa sahip yöneticiler için kamu idare aygıtı vatandaşlardan temin edilen 

vergilerle beslenen kurumlar bütünü yerine sanki kendiliğinden ve kendilerinden 

kaynaklı gelirleri yönetimlerinde bulunduran ve bu imkanlarıda genellikle öz 

şahıslarına ve siyasi, sosyal çevrelerine dağıtmak için yerleşilmesi ve elde tutulması 

gereken bir mekanizma halini almaktadır. 

 Toplum tarafından hesap sorulması veya topluma devamlı olarak hesap 

verebilirlik, idare kadrosunda yer alan kişilerin her türlü faaliyetlerinde her an ve bir 

gün mutlaka hesap verme durumu olacaktır şeklindeki sorumlu yaklaşım içinde 

olmaları sonucunu doğurur. Devletin aksi haldeki tutumu, yani devletin merkeze 

alındığı ve toplumun ve toplumun haklarının dışlandığı yönetim anlayışında ise, bir 

taraftan devlete yönelik toplum için olmazsa olmaz algısı oluşturulurken, diğer 

taraftan da devlet yani toplumu yönetenler, toplumun dışında ve üzerinde olduğu 

varsayılarak kamudan mal ve yetki olarak maddi ve manevi ne alınabilinirse alınsın 

ve zimmete geçirilsin fikri yerleşmiştir. 

Ülkemiz‟de devlet aygıtı vatandaş için vardır, kamu alanı anlayışı yani 

toplumun yönetimde yer aldığı, hesap sorduğu, şeffaf yönetim yaklaşımı olmadığı 

gibi, yöneticilerinde var olmalarını sağlayan bireylerin aslında hizmet vermek 

amacıyla meydana getirilen birer aygıt ve hizmet aracı oldukları gerçeğini 

görmemektedirler. Bu durum yöneten ve yönetilenlerce devlet aygıtının vatandaşlar 

için var olduğu her sektörde yapılan her yanlışa normal bakılmasına neden olmuştur. 

Yolsuzluk ve yolsuzluktan kaynaklı yozlaşma halinden toplumun geneli tarafından 

kabul görmese de, kamu vicdanında bir yük oluşturmuş olsa da, bu toplumsal tepki 

herhangi bir dönemde çeşitli şekillerde fiili tepki göstermek, yolsuzluk 
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faaliyetlerinde bulunduklarına dair kanaat oluşan veya şüphe duyulan politikacılara 

herhangi bir şekilde siyasi destek vermemek veya dışlamak tarzında kesin ve net 

yollarla kendini göstermemiştir. Aksine çalıyor ama çalışıyor da yaklaşımı toplumca 

genel ahlak ve inanç yaklaşımına aykırı olarak yer edinmiştir (liberal.org.tr, 2014). 

Bununla bağlantılı bir diğer nokta siyasi sorumlulukları olan yönetim 

kadrosundaki kişilerin oluşturdukları ikircikli ahlak anlayışı yani biri topluma açık 

olan kamu alanında gösterilen ahlaki anlayış diğeri özel hayatta kişisel alan için 

yaşadıkları ahlak anlayışı şeklinde iki türlü durumdan bahsedilebilir. Bu durum kendi 

özel yaşantılarında rahatsız olacakları, reddedecekleri ve karşı pozisyon alacakları 

faaliyetler devlet idaresinde söz konusu olduğunda adeta hayal kırıklığı yaratarak 

ahlaki dezenformasyon şeklinde tepkisiz kalınmakta veya aksine 

desteklenebilmektedir (Snape, 1999: 597-599). Örneğin, kamu hizmetinde bulunan 

bir memur veya siyasi özel yaşamında haram veya helal kazanç ayrımı yapan ve 

diğer bireylerle olan ilişkilerinde hassasiyet gösteren bir anlayışa sahipken, devletle 

veya kamuyla olan ilişkilerinde, dini ve ahlaki değerleri bir kenara attıkları 

gözlemlenmekte, başkaları yapıyor ben neden yapmayayım, benim yapmamam neyi 

değiştirecek, kamudan veya toplum malından bir şey almıyorum ki, devletin 

kasasından bir şey çıkıyor mu ki gibi anlayışın normal hayattaki ahlakilikle 

uyuşmayan yolsuzluğu pervasızca yaptıran davranışlar olduğu gözlemlenmiştir. 

Siyasi ahlakın ve demokratik siyasi sistemin tam manasıyla olgunlaşmadığı 

kamu yönetimi ve toplumlarında siyaset kaynaklı yolsuzlukların görülmesi gayet 

doğal ve olağan sonuçtur. Siyaset, özellikle siyasi ahlakın zayıf olduğu, siyasetin 

iktidarı millete hizmet etme aracı değil de kişisel menfaatler için kendine, çevresine 

ve grubuna tanınan sınırsız bir güç olduğu yönündeki düşüncenin yerleştiği ülkelerde 

yolsuzluk ve yozlaşmanın baş nedenidir. Bu tip toplumlarda yolsuzluklar ve bu 

yolsuzluklardan beslenen çıkar grupları menfaatleri için bu tür siyasi yapılardan 

beslenirler. Yasama, yürütme ve yargı sistemleri birbirinden bağımsız olamayan 

toplumlarda, bu üç erk siyasetin güdümünde olup siyasi görünüme göre işlerler, 

şekillenirler. Bir ülkede siyasilerin ve iktidarın yolsuzluklara bakış açısı tüm 

yönetimi ve toplumu etkiler. Yönetici düzeyinde meydana gelen yolsuzluklar sosyal 

ve bireysel tüm kademelere yansır. Sınırsız politik güç ve dokunulmazlıklar siyasi 

arenada yolsuzlukları ortaya çıkmasına ve artış göstermesine en büyük etkendir. 
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Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin kendi içlerindeki 

demokratik tutumları, parti içi yapılanmaları, yolsuzluklara bakış açıları, siyasi 

faaliyet için gerekli maddi imkanları sağladıkları kaynaklar yolsuzluk ile olan 

ilişkilerini ve yolsuzluğun nedeni olup olmama durumlarını belirler. Siyasi parti 

kanunları partilerin yolsuzluklara bulaşma oranlarını etkileyen bir diğer unsurdur. 

Siyasi partiler, siyasi ve idari her türlü faaliyetlerini yürütmek için maddi kaynaklara 

ihtiyaç duyarlar. Devletin siyasi partilere verdiği desteklerle yetinmek durumunda 

olan düzenlemelerin olduğu ve yasal başka kaynaklardan faydalanmaya imkan 

tanıyan düzenlemelerin olmadığı ve verilen bu kaynakların yetersiz kaldığı 

durumlarda partiler kendilerine kaynak sağlamak yoluna giderler. Bu kaynaklar 

genellikle çıkar sağlamak amacında olan kişilerden veya gruplardan sağlanır. Siyasi 

partiler, kaynak sağlayanların isteği ve çıkarları doğrultusunda hareket eder duruma 

gelir (Arslan, 2005: 20). 

Türkiye‟nin günlük siyasal, ekonomik ve sosyal gündeminden siyasi yapıdan, 

siyasetçilerden ve siyasal sebeplerden dolayı meydana gelen yolsuzluklar ve bu 

yolsuzluklarla mücadele hemen hiç eksik olmamaktadır. Siyasi iktidarların ve 

partilerin, siyasal nedenlerden kaynaklı yolsuzlukların kendi parti milletvekillerine 

kadar uzanabileceği ve dolayısıyla da kamu nezdinde itibar kaybı ve meclis içindeki 

desteklerini kaybedecekleri endişesi, ayrıca toplum yapısı nedeniyle siyasal 

yolsuzluklarla mücadelenin seçmen katında oy getirmeyeceğine ilişkin inançlar, 

bunun yerine algı faaliyetleri yürütülmesi ve bu konuda nasıl bir strateji 

izlenebileceğine ilişkin hazırlıkların olmaması Türkiye‟de yolsuzlukla mücadele 

konusunda en çok eksikliği hissedilen şey olan siyasi iradenin oluşmasını 

engellemektedir. Siyasi irade yolsuzluğun bir topluma verdiği zararların sadece kamu 

kaynaklarının kötü kullanımı ile israftan ibaret olmadığını, yolsuzluğun bir toplumu 

ayakta tutan adalet duygularını zedelemekle kalmayıp, demokrasiyi ve toplumu da 

yozlaştırdığını bununda toplumsal çarpıklıklara organize suç örgütlerinin türemesine 

zemin hazırladığı şeklinde ele alındığı ve bu doğrultuda davranmaya başladığı zaman 

yolsuzlukla mücadelede ilk ciddi adım atılmış olacaktır (liberal.org.tr, 2014). 
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1.2.5. Tarihi Nedenler 

Toplumlar tarihlerinden beslenirler ve yok olmadıkları sürece değişim geçirseler de 

tarihlerinin etkilerini yaşarlar. Toplumların, devlet gelenekleri, yönetim anlayışları, 

sosyal yapıları, ahlak kuralları değişim gösterse de ana çizgisini asla kaybetmez. 

Dolayısıyla yolsuzluğun bazı toplumlara tarihten miras kaldığı da 

gözlemlenmektedir. Geçmişten gelen bu özellikler toplumlara yolsuzluğa bakış açısı 

yönünden olumsuz olarak geçebildiği gibi olumlu da olabilir (Arslan, 2005: 21). 

Kamu tarafından tanınan yetki ve sorumlulukların kişisel menfaat amacıyla 

değerlendirilmesi olarak izah edilen yolsuzluğun nedenleri olarak yönetsel, sosyo-

ekonomik, siyasi ve hukuki nedenlerin alt başlıkları arasında sayılan; kapalı veya 

diktatöryel devlet rejimi, istikrarsız yönetim, ekonomik depresyon, düzensiz ve 

maksimum enflasyon, toplumsal yozlaşma, adil olmayan kazanım durumu, kişisel 

arzu ve isteğin ön plana tutulması gibi daha birçok unsur yolsuzluğun nedenleri 

arasında belirtilse de gerçek neden tarihsel nedenlerle geçmişten günümüze, yöneten-

yönetilen ilişkisinden kaynaklanan çarpıklık sonucu genelin yani toplumun 

faydasının fertlerde yerleşen vatandaşlık anlayışı şeklinde toplumda hakim düşünce 

olmayışıdır (Eryontuk, 2014). 

Yolsuzluk problemi günümüz de olduğu gibi, tarihler süresince tüm 

devletlerin ve milletlerin en büyük sorunları arasında yer almıştır. Bu problem 

toplumdan topluma ve zamana göre değişkenlik göstererek farklı dozajlarda 

görülmüştür. Ülkemiz tarihsel süreçte Osmanlı etkisiyle vatandaşlık yerine kulluk 

düşüncesiyle kamu yararı ve kamu adına hesap sorma yetkisini devlet yetkililerine 

devrederek devam edilen bir anlayışa sahipken, Cumhuriyetin ilanıyla bu 

düşünceden tam olarak kurtulamayarak kulluktan vatandaşlığa geçilip kişisel haklar 

için bazı görüşler belirtilebilinmişse de günümüze kadar maalesef hala kamu 

yararının yeri ve önemi ne toplumca ne de idarecilerce tam olarak anlaşılmamış veya 

buna bilinçli olarak engel olunmuştur (Eryontuk, 2014). 

Osmanlı İmparatorluğu‟ndan Türkiye Cumhuriyeti‟ne, devir edilen para 

getiren devlet işlerinin, ayrıcalıklı şahsılara verilmesi tarihsel olarak başta rüşvet 

olmak üzere her türlü yolsuzluğun temel nedenleri arasındadır. Bu durumu önleyecek 

araç olan “kamu denetimi” ise tüm devlet varlık yönünden sultanın kişisel mülküdür 
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bu nedenle kamu için yapılacak her iş sultanın mülkünü artırmak için kullanılır 

yaklaşımı yeni rejime miras bırakılmasıyla engellenmiş olsa da günümüz siyasiler ve 

idarecilerde bu yaklaşımın etkileri net olarak görülmektedir (Eryontuk, 2014). 

Toplumun tarihten gelen yolsuzluk yaklaşımı miras aldığı örfler, adetleri, 

gelenekleri ve kültürleriyle ilişkilidir. Birey içinde bulunduğu kitlenin davranış ve 

inançlarını benimser ve o doğrultuda hareket eder. Kul hakkı, adalet, haram, 

başkasına ait eşyanın izinsiz kullanılmaması gibi kültürel kurallarla beslenen ve bu 

kültürü aileden toplum bireylerinin yolsuzluğa bulaşma veya yolsuzluğa sebep olma 

oranı düşük olacaktır. Tersi durumların hakim olduğu ve kişisel menfaatin öne çıktığı 

toplumlarda yolsuzluk eğilimi herkeste görülebilmesi, sebep olma ve bunu hoş 

karşılanması yüksek ihtimal olacaktır (Arslan, 2005: 20). 

Tarihi yanlışlıklardan sıyrılarak demokrasinin gerçek manasıyla ülkenin her 

kademesine yerleşmesi, hesap sorma ve hesap verme anlayışı ile şeffaf bir yönetici 

yönetilen anlayışın hayata geçmesi, kuvvetler birliği yerine kuvvetler ayrılığının 

aksamadan uygulanması, ülkemizin siyasi tarihinden kaynaklı bir anlayış olan siyaset 

zenginleşme aracıdır yerine topluma faydalı olma, hizmet etme yoludur anlayışının 

prensip olarak kabul edilmelidir. Bu durum göz ardı edildiğinde yolsuzluğun 

ekonomik büyüme ve kalkınmayı olumsuz etkilediği, yatırımları caydırdığı, her türlü 

verimsizliklere ve kaynak israfına yol açtığı, gelir dağılımını bozduğu, demokrasi ve 

ahlakı zedelediği gerçeği ile karşı kaşıya kalınacaktır.  

Nihayetinde yolsuzlukları ortaya çıkaran veya bunların ortaya çıkmasına 

yardımcı olduğu düşünülen bazı kara noktalar tespit edilmiştir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi devletin harcama kararları, siyasi kararlar, bürokrasinin kalitesi, 

siyasi kadroların yolsuzluğa karşı yeterince tavır alamaması, etkin ve etkili olmayan 

adli sistem, vergi yasalarının karmaşıklığı, siyasi partilerin finansmanı, şeffaf 

olmayan yönetimler, kurumsal kontrollerin yetersizliği vb. pek çok önemli husus 

bunların arasında sayılabilir (Aydın ve Yılmazer, 2007: 79). 

1.3. YOLSUZLUĞUN ETKĠLERĠ 

Kimi çalışmalarda yolsuzluğun yararlı etkilerinden bahisle bu kavramı ikiye ayırsa 

da bu tez çalışmamamızda yolsuzluğun olumlu yanları tamamen zorlama savlar 
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olarak görüldüğünden yolsuzluğun etkileri olarak asıl olan olumsuz etkileri ele 

alınacaktır. 

Ahlaki kurallara aykırı ve ahlak dışı bir olay olan yolsuzluk, toplumların en 

çok zarar gördüğü suçlardan biri olmakla beraber acil olarak çözülmesi gereken bir 

sorundur. Ayrıca toplumun ahlaki, sosyal, ekonomik, yönetsel gibi birçok açıdan 

çöküşüne neden olan, tetikleyen ve hızlandıran bir olaydır. Devletin sınırları içindeki 

her türlü kaynakların, gelirin hakkaniyete aykırı olarak el değiştirmesine neden olan 

yolsuzluk toplumda yoksulluğa neden olan toplumsal bir hastalıktır. Azınlık bir 

gurubun kişisel menfaatlerini sağlamak ve onların tatmin etmek adına sosyal ve 

ekonomik adalete zarar veren yolsuzluktan dolayı vergilerin yani yapılan ödemelerin 

dengesi bozulur. Ayrıca haksız rekabetin ortaya çıkmasına neden olur. Böylece 

rüşvetsiz, haraçsız, torpilsiz, tanıdık olmadan, sırtını bir yere dayamadan işlerin 

yapılamadığı güvensiz bir ortamın doğması yabancı yatırımcıların ülkeden 

ayrılmasına ve yerli yatırımcıların yatırım yapamamasına ya da kamunun zararına ve 

dengesiz bir şekilde yatırımların yapılmasına neden olmaktadır.  Bu da ekonomik 

gelişmeyi yavaşlatmaktadır. Devlet yatırımlarının verimsiz ve ilgisiz alanlara 

yapılmasına neden olan yolsuzluk, dürüst ve ahlaki iş anlayışının da erozyona 

uğramasına neden olmaktadır (Uzunöz, 1997: 95).  

Ayrıca günümüzde uluslararası alanda yolsuzluk, ticari faaliyetlerin 

maliyetini artıran bir unsur olmanın ötesinde kişisel çıkarlar için toplum çıkarlarının 

feda edilmesi sonucunu doğuran önemli bir suç olarak kabul edilmektedir (Trends in 

Organized Crime, 1999: 23).  

1.3.1. Yoksulluk 

Yolsuzluk tek bir etki alanına sahip olmayıp çok yönlü bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yolsuzluğun sosyolojik, hukuki, siyasi ve ahlaki etkilerinin yanında 

ekonomik etkileri de söz konusudur. Bir toplumda yolsuzluk ve yoksulluk iç içe 

geçmiş ve birbirlerine bağlı ve etli eden iki olgu olup doğru orantılı bir etkileşim 

içerisindedirler. 

Yoksulluk, devlet tarafından vatandaşa ulaştırılması beklenen temel 

hizmetlere, bir devletin idaresinin halkına temin etmesi gereken başta temel 
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ihtiyaçlar olmak üzere her türlü yoksunluğu içinde barındıran, çok çeşitli 

etmenlerden oluşan ve etkilenen farklı boyutları olan bir durumdur (Transparency 

Internatıonal, 2008: 2). Genellikle satın alma imkanına bağlı olarak yurt içi gelirin 

kişi başına bölündüğünde bu imkanın bir dolardan az olması durumunda bu kişi 

yoksuldur demektir. Yoksulluğu, herkes için elzem olan gıda, sağlık ve eğitim 

harcamalarının sınırlı ve az olması, gelirdeki kısıtlılık olarak da tanımlayabiliriz 

(Chetwynd, 2003: 6). 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü periyodik olarak ülkelerin yolsuzluk 

endekslerini yayınlamaktadırlar. Bu yolsuzluk endeksleri ile o ülkelerin yoksulluk 

verileri arasında paralellik görülmektedir. Çünkü bir ülkede yolsuzluk seviyesi 

düştükçe yoksulluk seviyesi de düşmekte, tersi durumunda da artış görülmektedir 

(Erkan ve Kara, 2011: 1). 

Yoksulluğa neden olan yolsuzluğun derecesi önemlidir. Örneğin birçok 

sistemde yolsuzluk mevcut iken bazı sistemler yolsuzluğa dayalı kurulmaktadır. 

Ancak yolsuzluğun asıl yıkıcı etkisi bütün sistemlerde geçerli olan bir kural haline 

dönüştüğünde görülmekte ve bu tür sistemlerde uluslararası kabul gören 

uygulamaların yerleştirilmesi ve sürdürülmesi mümkün olmamaktadır. Dünyanın 

azgelişmiş yerlerinin çok uzun zamandan beri aynı kalmasının en önemli nedeni de 

bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır  (Klitgaard, 2005: 5). 

Yoksulluğun meydana gelmesine sebep olan, artmasına etki eden veya 

azalmasını engelleyen en önemli faktörlerden birisi yolsuzluktur. Yoksullukla etkin 

mücadele etmek için yolsuzlukla mücadele etmeyi gerektirir. (Eberlei ve Fuhrmann, 

2004: 1-6). Yolsuzluk yoksulluk içi içe geçmiş olup biri diğerinin bir sebebi olmakla 

beraber bu durum ikisiyle de etkin mücadele edilmesini de önler. (Dinçer ve Günalp, 

2008: 1-36). Yolsuzluk, ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme üzerinde etkili 

olduğundan dolayı yoksulluğu ve gelir dağılımında eşitsizliği etkilemektedir 

(Chetwynd vd., 2003: 15). Düşük gelirin ve yolsuzluğun yüksek olduğu azgelişmiş 

ülkelerde, yapılan dış yardımlara rağmen zengin ülkelerle aralarındaki farkı 

kapatamamalarının bir nedeni de yüksek yolsuzluk düzeyidir (Alesina ve Weder, 

1999: 12). Yolsuzluğun fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı için olumsuz anlamda en 



30 

 

fazla etkilediği toplum kesimi ise düşük gelirlilerdir (Trends in Organized Crime, 

1999: 23). 

Bir ülkede yolsuzluğun arttığı oranda herhangi bir vatandaşın işlemlerini 

gerçekleştirmek için hizmetlerini ifa etmesi için devlet görevlilerine karşı rüşvet gibi 

yolsuzluk araçlarına başvurmak durumunda kalmaktadır. Yolsuzluğun artmasıyla 

birlikte böylelikle milli gelirin artması, ekonomik büyüme, yatırım ve kalkınma 

araçlarını negatif yönde etkileyerek yoksulluğu artırır. Böylelikle yoksulluk ve 

yolsuzluk birbirine bağlı, biri birini tetikleyen, biri birine karışmış olur 

(Transparency Internatıonal, 2008: 3). 

Yolsuzluk ile birlikte kamu kurumlarına duyulan güvenin azalır, milli gelir ve 

sermaye azalır,  vergi sistemi adaletsizleşerek zarar görür ve nihayetinde yoksulluğun 

artar (Gupta vd., 1998: 7). Yolsuzluk ülke kaynaklarının ve milli gelirinin adaletsiz 

dağılımı dolayısıyla kamu hizmetlerinin paylaşılmasında haksızlığa sebebiyet 

vermekte, toplumsal bozulmaya ve evrensel değer ve ilkelerden ahlaksızlığa dayanan 

yolsuzluklar neticesinde yoksulluklar artmaktadır. Yani yolsuzluklar beraberinde 

yoksulluk getirmektedir. Şöyle ki; yolsuzluğun olduğu yerde kaynaklar haksız yere el 

değiştirerek vatandaşlar arasındaki adalet ile birlikte ekonomik adalete de zarar verir. 

Kazanç ve ödeme dengesizliği haksız rekabeti meydana getirir. Yabancı ve yerli 

yatırımcılar için oluşan güvensiz ortam yatırımın ülke dışına kaçmasına sebep olur ve 

yatırım azalır. Yatırımların azalması ile birlikte iş alanı daralır, iş hayatı durağanlaşır 

ve ekonomik gelişme yavaşlar. Ayrıca devlet yatırımları verimsiz alanlara kayar. 

Nihayetinde tüm bu sorunlar kaynakların haksız kullanımı, vergilerin ödenmemesi, 

hazineye gelen ek yükle ekonomik politikanın bozulmasına, devletin amaçlarına ve 

planlarına ulaşmakta sıkıntıya girmesine, maliyetlerin artması ile enflasyonun 

artmasına bu da yolsuzluğun faturasının topluma kesilmesine sebep olarak ülkenin 

yoksullaşması sonucunu doğurur (Arslan, 2008). 

1.3.2. DüĢük Oranda Yatırım, Ekonomik Küçülme ve Olumsuz Vergi Politikası 

Wei tarafından 1990-1991 dönemini kapsayacak şekilde, 14 kaynak ve 45 ev sahibi 

ülke üzerinde, doğrudan yabancı yatırımlarla yolsuzluk düzeyi arasındaki bağlantıya 

ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, yatırım yapılacak olan ev sahibi ülkenin 
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vergi oranlarının ve yolsuzluk düzeyindeki artışın doğrudan yabancı yatırımları 

azalttığını göstermiştir (Wei, 1997: 24).   

1980-1995 arasında 63 ülke üzerinde yapılan, siyasal ve büyük yolsuzlukla 

sermaye yoğun projeler arasındaki bağlantının araştırıldığı çalışmada, diğer koşullar 

sabitken yolsuzluğun kamu yatırımlarını artırdığı, yatırım harcamalarının kalitesini 

düşürdüğü ve verimli harcamalar için gerekli olan kamu gelirlerini düşürerek 

büyümeyi yavaşlattığı ortaya çıkmıştır. Yolsuzluk düzeyinde bir birimlik artış kamu 

yatırımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payını 0,48 birim 

artırmakta, buna karşılık kamu gelirlerinin GSYİH içindeki payını 1,71 birim 

azaltmaktadır (Tanzi ve Davoodi‟den akt. Çağlar, 2007: 38).  

Kamu yatırımlarının GSYİH içindeki oranı artarken yeterli kaynak 

bulunamaması durumunda başlanan projeler örneğin 3 yılda tamamlanması 

planlandığı halde çoğunlukla birkaç katı fazlasıyla yani örneğin 10 yılda 

tamamlanabilmekte, bu da yatırımın tamamlanmasıyla amaçlanan hizmetin 

öngörülen süre ile yatırımın tamamlandığı süre arasındaki fark kadar geç alınması, 

henüz tamamlanamadan onarım ihtiyacı duyan ya da hizmete girdiğinde bile 

teknolojinin gerisinde kalmış yatırımlarla sonuçlanmaktadır. Ghura tarafından 39 

Afrika ülkesini kapsayan ve 1985-1996 yıllarını ele alan kamu gelirleri ile yolsuzluk 

düzeyine ilişkin çalışmada; vergi hasılatının GSYİH içindeki payını belirleyen en 

güçlü değişken enflasyon olarak tespit edilmiş, bunu yapısal reform politikaları takip 

ederken, yolsuzluk düzeyini düşürmeye yönelik politikaların vergi hasılatının 

GSYİH‟ya oranını önemli ölçüde artıran bir unsur olduğu görülmüştür. Fakat 

araştırma yapılan ülkelerde yolsuzluk düzeyini azaltıcı politikaların hem 

hükümetlerin kendi içinde muhalefete, hem de özel çıkar gruplarının direncine maruz 

kaldığı da çalışmanın diğer bir sonucudur (Ghura, 1998: 13-18).  

1.3.3. Adaletsiz Vergilendirme ve Kayıt DıĢı Ekonomi 

Yolsuzluk ve yolsuzluk araçları ile illegal yöntemlerle temin edilen haksız kazançlar 

bir ülkede kayıt dışı ekonomi yoluyla içeri sokularak legal düzene entegre edilerek 

yozlaşma ve vergi sisteminde adaletsizliğe neden olmaktadır. Yolsuzluklar 

neticesinde oluşan kayıt dışı ekonomi dolayısıyla değişen ekonomi politikaları ile 
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sonucunda uygulanan ekonomi politikaları ile vergi de adalet terazisi kaymakta 

asgari ücretten vergi alınıyorken faiz gelirlerinden vergi alınmamaktadır. 

Yolsuzluk yoğunluğu ve yaygınlığı ile kayıt dışı ekonomi arasında birbirini 

tamamlayan bir ilişki vardır. Yolsuzluk düzeyi kayıt dışı ekonomiyi etkileyen ve 

tetikleyen, yolsuzluk arttıkça kayıt dışı ekonomi artar, tersi durumunda azalır 

şeklinde sebep sonuç ilişkisi söz konusudur. Yani, tüm etken faktörler sabit tutulursa 

yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi arasında doğru orantı mevcuttur. Kayıt dışı ekonomi 

ile yolsuzluk durumları birbirini tamamlayıcı yapılardır (Schneider ve Enste, 2002: 

29). 

Vatandaştan toplanan vergiler devlet gelirinin yani kamu finansmanının 

başlıca ve önde gelen gelir kaynağıdır. Yolsuzluklar sebebiyle meydana gelen kamu 

geliri açığı dolayısıyla vergi gelirlerindeki açığı, devletin borçlanmasına neden 

olacaktır. Neticesinde devletin gelir esnekliği azalacak, vergi yapısı olumsuz 

etkilenecektir. Yolsuzluklar sebebiyle devletin düşen vergi kaynakları açığını 

kapatmak için, ek vergilere veya vergi oranlarında artışa gitmekte bu durum da 

vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin üzerinde artı bir yük getirerek adaletsizliğe 

sebep olacaktır (Asher, 2001: 2). Yolsuzluklar sebebiyle vergi gelirlerinin azalması 

dolaysıyla vergi yükü dağılımında oluşan adaletsizlik meydana getirmektedir (Giray, 

2005: 134). Bunun yanında devlet görevlilerinin ve siyasilerin takdirine ve geniş 

yetkilerine bırakılmış vergi düzenleme sistemi yolsuzluk için uygun durum meydana 

getirmektedir. Bu sakıncadan dolayı uzmanların önerdiği çözüm, takdir yetkisine tabi 

vergi teşviklerini kaldırarak bunun yerine toplumun tüm kesimlerine adil olarak 

dağıtılmış ve gelire göre ayarlı az miktarlı vergi politikası uygulamaktır (Tanzi, 

2001:137). 

Yapılan çalışmalarla ekonomik büyümenin önemli faktörlerinden biri olan 

kayıt dışı ekonomi ve adil olmayan vergi politikası ile yolsuzluk düzeyi arasında 

bağlantı olduğu ortaya çıkmıştır. Friedman, Johnson, Kaufman ve Zoido-Lobaton 

tarafından yapılan 69 ülkede kayıt dışı ekonominin nedenlerinin araştırıldığı 

çalışmaya göre yüksek marjinal vergi oranlarının kayıt dışı ekonomi üzerindeki 

etkisinin, yüksek yolsuzluk düzeyine bağlı olarak kuralların keyfi uygulanmasının 

neden olduğu etkiden daha az olduğu görülmüştür. Araştırmaya göre devletin 
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düzenleme cinsinden müdahaleler nedeniyle vatandaşlarına yüklediği yükle 

yolsuzluk düzeyinin düşük, buna karşılık hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu 

ülkelerde kayıt dışı ekonomi daha küçük boyutlardadır. Müdahale cinsinden 

düzenlemelerin aşırılığı ve yolsuzluk fiilen ödenen vergi oranlarını yükselterek 

firmaların kayıt dışına kaçmalarına neden olmaktadır (Friedman, 2000: 481).  

1.3.4. Yüksek Enflasyon 

Ülke ekonomisinde yüksek enflasyon varlığı söz konusu ise ülkede yolsuzlukların 

varlığı olduğuna dair yüksek olasılık var demektir. Al Mahrubi‟nin 41 ülkeyi 

kapsayan, 1980-1995 yılları arasındaki verilerle dört ayrı yolsuzluk endeksi 

kullanarak yaptığı çalışma ile yüksek yolsuzluk düzeyinin yüksek enflasyona neden 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha önemlisi, enflasyonun belirleyicisi olan diğer 

faktörlerin modele eklenmesine karşın sonuçlar değişmemiştir (Al-Mahrubi‟den akt. 

Tosun, 2001: 114). Diğer bir tabirle yüksek enflasyonla yolsuzluklar aynı ekonomik 

ortam ve aynı ekonomik sürecin birer parçasıdırlar. Bu nedenle yüksek enflasyonu 

önlemeye yönelik yapılacak ekonomik bir program yolsuzluk ile mücadeleyi 

içermelidir. Çünkü yolsuzluklar yüksek enflasyonun oluşumunu sağlarken aynı 

zamanda yüksek enflasyondan beslenmekte ve kendine uygun ortam oluşturmaktadır. 

Yolsuzluklar verimli, en çok ihtiyaç duyulan alanlara yapılan ve etkin yatırımları ve 

ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyerek yüksek enflasyonu besler. Yüksek 

enflasyonda özellikle fiyatlarla ilgili belirsizlikleri oluşturarak oluşan ekonomik 

belirsizlikle ekonomik denetimsizlik artarak meydana gelir, bu da nihayetinde 

yolsuzlukları körükler. Yolsuzluklar sadece kamu kurumlarında veya sadece özel 

sektörde olmayıp ekonomiyle devletin, devlet yönetiminin yani siyasetin kesiştiği her 

yerde yolsuzluğun varlığı söz konusudur (Katırcıoğlu, 2001). 

Yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki etkisiyle yolsuzluk, toplumda bir 

çeşit enflasyondan korunma aracı olarak görülür. Yani hayat pahalılığını bertaraf 

etmenin bir yöntemi olarak yolsuzluğa başvurulur. Yüksek enflasyon etkisiyle azalan 

satın alma gücü açığını yolsuzluğa başvurma güçlü bir seçenek olabilmektedir. Bu 

nedenle yüksek enflasyonun önlenmesi ve istikrarlı bir ekonomik yapının sağlanması 

yolsuzluğun önlenmesiyle doğrudan ilişkilidir (Katırcıoğlu, 2001). 
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Türkiye gibi kalkınmakta olan devletlerde yolsuzluklar enflasyonu 

körükleyen ana nedenlerden biridir. Yüksek enflasyon ve buna bağlı kayıt dışı 

ekonomi ortamı yolsuzluklar için en verimli topraktır. Enflasyonla yükselen 

rakamlar, erozyona uğrayan ahlak, bu nedenlerle işlemeyen hukuk, yolsuzluk 

ekonomisi için en uygun ortamı oluşturur. Bu nedenle yüksek enflasyonla mücadele 

yolsuzlukla mücadeleyi gerektirir ve yolsuzlukların azalması da enflasyonu düşürür 

(Berberoğlu, 2001). 

Yolsuzluğu meydana getiren ve yaygınlaşmasını sağlayan ekonomik sebepler 

arasında ilk sırada sayılması gereken neden, enflasyondur. Ülkenin gelişmesiyle 

ihtiyaçlarda çeşitlilik artmaktaysa da, yüksek enflasyonun satın alma gücünü 

düşürdüğünden hukuki olmayan, yasadışı yollara gidilerek yolsuzluğa tevessül 

edilmesini mümkün kılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda da yüksek 

enflasyonda meydana gelen değişim ve yolsuzluk arasında birbirine bağlı bir ilişki 

vardır. Yani fiyat artışları yolsuzluğu artırır, azalması azaltır, bu da yolsuzluk ve 

yüksek enflasyon arasında döngüsel bir sürecin varlığını ortaya koyar. Ekonomik 

büyüme ve verimli yatırımlar üzerinde negatif etki gücü olan yolsuzluklar, yüksek 

enflasyonu sağlar (tepav.org.tr, 2014). 

1.3.5. Ġnsan Hakları Ġhlalleri 

Küreselleşme ve modernleşmenin hızlandığı son otuz yıllık süreçte dünyanın pek çok 

özellikle gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi Türkiye‟de de ekonomik boyutları 

astronomik seviyelere ulaşan yolsuzluk faaliyetleri gerçekleşmektedir. Hemen her 

türlü devlet kurumlarınca gerçekleştirilen lisans işlemlerinde, kamu ihalelerinde, 

uluslararası ticari faaliyetlerde ve tüm rutin kamu işlemlerinde kanun ve hukuka 

uymayan ödemeler ve talepler yani yolsuzluklar olağan bir hal almıştır. 

Yolsuzlukların oluşturduğu haksız ve hukuksuz ekonomik, sosyal ve siyasal ortamla 

başta yoksul ve gelir seviyesi düşük olan insanlar olmak üzere bu durumun muhatabı 

olan tüm ülke vatandaşlarına ve yolsuzluğun uluslararası boyutu varsa ülke vatandaşı 

olmayan insanlara onarılamayacak zararlar vermesi nedenleriyle, doğrudan ya da 

dolaylı olarak insan haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir (Özbaran, 2002-

2003: 18). Yolsuzluğun, yetersiz kaynakların daha az öncelikli veya hiç önceliği 

olmayan alanlara yöneltilmesi yoluyla temel insan haklarından olan beslenme, sağlık, 
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barınma ve eğitim haklarının göz ardı edilmesi sonucunu doğurduğu, bunun da bir 

insan hakları ihlali olduğunu savunulur (Sorabjee, 1997: 104). 

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu eski Üyesi Martin Dawson; 

“yolsuzluğun, bir insan hakları ihlali olduğunu, çünkü yolsuzluğun olduğu bir 

ortamda rüşvet veren kişinin, vermeyenlere göre daha imtiyazlı bir konuma geldiğini, 

yolsuzluğun ayrıca insanları temel kamu hizmetlerine ulaşma konusunda da 

engellediğini, bunun da insan hakkı ihlali olduğunu” belirtmiştir (haberler.com, 

2014) 

Yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkeler, insan haklarının en fazla ihlal edildiği 

ülkelerdir. Dünya çapında yolsuzluklara karşı faaliyetlerde bulunan Transparency 

International örgütünün 2013 Yolsuzluk Algısı  Türkiye raporunda belirttiği üzere; 

temel hak ve özgürlüklerle iyi yönetim, birbirine doğrudan bağımlı olgular. 

Yolsuzluk kötü bir yönetime yol açtığı için, temel insan hakları ihlal edilir. İnsan 

haklarının temin edilemediği, korunamadığı, ihlal edildiği ülkelerde de yolsuzluk 

yerleşik hale gelir  (transparency.org, 2014). 

1.3.6. Az GeliĢmiĢlik, Dengesiz Kamu Harcamaları ve Doğrudan Yatırımların 

Engellenmesi 

Yolsuzlukların yatırım projelerinin seçiminde yönlendirici olduğu ülkelerde, o 

ülkenin gelişimini sağlayacak olan gerçek öncelikler, yolsuzluğa bulaşan görevlilerin 

ve haksız olarak öncelik verilen yatırımlardan yararlanan firma ve şirketlerin 

çıkarlarına feda edilmektedir. 

Yolsuzluğun diğer bir olumsuz etkisi de kamu harcamalarının dağılımı 

üzerinde olmaktadır. Bazı kamu harcamaları yapısı düşük rekabet ortamına ve 

dolayısıyla daha yüksek rant oluşumuna neden olmaktadır. İleri teknoloji gerektiren, 

piyasa değeri tam olarak bilinmeyen, dolayısıyla denetimi zor olan ve sınırlı sayıda 

firma tarafından üretilen mallar buna örnek gösterilebilir. Söz konusu tartışma 

temelinde, büyük yolsuzluk olaylarının cereyan ettiği piyasalar, altyapı projelerinin 

gerçekleştirildiği ve ileri savunma ekipmanlarının tedarik edildiği piyasalar olarak 

görülmektedir (Tosun, 2001: 116). 

http://www.haberler.com/avrupa/
http://www.haberler.com/turkiye/
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Öte taraftan kamu yatırımlarında, fayda maliyet analizi yardımıyla hesaplanan 

getiri oranının uygun projelerin seçiminde öncelik olması gerekirken, rüşvetçi 

politikaların yatırım projelerine ilişkin karar surecinde etkili olması, verimli olmayan 

projelerin uygulanmasına yol açmaktadır. Bunun diğer bir etkisi de bitirildiği halde 

hiç kullanılmayan projelerdir. Bazı projelerde ise çok kalitesiz yapılmaları nedeniyle 

sürekli onarım ihtiyacı duymakta ve beklentileri karşılamamaktadır. Bununla beraber 

verimsiz kamu yatırımları için yapılan bu harcamaların artması diğer alanlara ilişkin 

kullanılabilir kaynakları azaltmaktadır (Karaca, 2000: 96-97). 

1.3.7. Bürokrasi 

Her anlamda siyasi, ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerde bürokrasi 

siyasetin veya siyasi iktidarların yerine vatandaşa hizmet etmek, kamu çıkarlarını 

korumak için var olan devletin memurlarından oluşan bir örgüttür. Bürokrasimizin 

aşırı tek yerden, tek noktadan, tek odaktan yönetilme eğilimi ve aşırı geçmişe ve 

mevcut duruma ve sisteme bağlılık ve korumacı, yönetime direk ve etkin bir şekilde 

müdahaleye meyilli politikacıların idareyi meydana getirenler üstündeki gücü ve 

geleneksel bürokratik anlayış nedenleriyle asıl amacından uzaklaşarak iktidardaki 

siyasi partinin hizmetinde görev yapmaktadır. 

Ülkemizde siyasetin etkisi altında olan bürokrasi yukarıda izah edildiği gibi 

yolsuzluk-bürokrasi kısır sarmalında sebep-sonuç ilişkisi içindedir. Ülkemizde 

bürokrasi politika dünyasında ya da vatandaşların yaşamsal bölgelerinde ciddi karar 

verme haklarını ellerinde bulundurmaktadır. Bu vaziyette politik görüşe göre 

ayırımcılık, memlekete ve kan bağına göre ayırımcılık, yakın veya uzak çevre 

münasebetleri gibi nedenlerle meydana gelen tarafgirliklerle önemli ve planlı 

vazifelere hükmeden idareciler, bunların üstünde yer alan yöneticiler ve arkalarında 

yer alan politikacıları sayesinde dokunulmaz olmakta, korunup kollanmakta, böyle 

bir vaziyet “herkese eşit muamele” ilkesini çiğnemekte ve vatandaşlar arasında 

eşitsizliği daha da körüklemektedir. Eşitliksiz muamele ve kayırmacılığın bu şeklide 

normal ve genel olması bürokratların ve siyasilerin karşılıklı güç gösterisi 

yapmalarından kaynaklanmakta olup bu durum eşitlik ve tarafsızlık 

ilkesini uygulanamaz hale getirmekte böylelikle bürokrasi rüşvet, irtikap ve iltimas 



37 

 

gibi yolsuzluk araçlarının normalleşmesine neden olmaktadır (Ergun, 1997: 388-

393.). 

Bürokratlara verilmiş olan hesapsız ve neredeyse sınırsız hareket etme 

rahatlığı ile tanınan karar verme gücü, toplumun faydasına ve ekseriyetin yararına 

göre sarf edilmenin aksine böyle bir güç ve idare etkinliği çok faal olarak kendini 

gösterdiği yatırım alanındaki teşvikler, devletin işlerini taşeronlara dağıtma, ihaleleri 

istediğine verme, gümrük üzerinden her türlü kaçak faaliyet, iç ve dış ticarette 

kayırmacılık, yatırım araçlarını dağıtmada keyfilik, duruma göre iş alanları oluşturma 

veya sadece belli iş alanlarına kapı açma gibi yollarla kişisel menfaat için 

kullanılması da yolsuzluğu yaygınlaştırmaktadır. Bürokrasisi yapılan işlerin gizlilikle 

yürütülmesi, şeffaflıktan uzak hesap vermeme üzerine kurulması da ülkemizde 

rüşvetin ve yolsuzlukların yapısallaşmasında etkili olmaktadır. Yukarıda da 

bahsedildiği gibi hakim olan geleneksel bürokratik anlayışın etkin ve hüküm sürdüğü 

ülkemizde idari anlayışın ve yapının bu şekilde olması her çeşit yolsuzluğun ve 

dolayısıyla yozlaşmanın oluşmasında ciddi bir etken olmaktadır. Bürokrasideki bu 

tavassutlu ve keyfi yapılaşmanın yanında bu keyfi sistemin getirmiş olduğu 

kaidelerin ve talep edilen iş kalemlerinin fazlalığı ile bu durumun daha da içinden 

çıkılmaz hal aldıran, bezdiren komplikasyon hali her çeşit yolsuzluğa neden teşkil 

edebilmekte, uygun ortam sağlamaktadır (tepav.org.tr, 2014). 

Yolsuzluk sebebiyle oluşan bürokrasi neticesinde yabancı yatırımcılar ve 

yerli yatırımcılar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri bu kesimlerin kamu görevlileri 

için harcadıkları zaman süresini artırmasıdır. “World Economic Forum” Dergisinin 

59 ülkeden 3000‟i aşkın firma ile yaptığı 1997 Yılı Küresel Rekabet Araştırması 

göstermiştir ki, yolsuzluğun fazla olduğu ülkelerde girişimciler, lisans, izin, imza, 

vergi ve benzeri konularda kamu görevlilerini aşmak, işlerini halletmek ve görevlileri 

ikna etmek için çok fazla uğraşarak zaman harcamaktadırlar (Gray ve Kaufmann, 

1998: 92-93). Bu da yatırımların kaçmasına veya yolsuzluk-bürokrasi kısır döngüsü 

içinde bir başka yolsuzluk kapısının açılmasına neden olmaktadır. 

Yolsuzluk kaynaklı bürokrasi ve bürokrasi kaynaklı yolsuzluk sorunuyla yine 

mücadele etmesi gereken yer yine bürokrasinin kendisi olmuştur. Bu yaklaşım doğru 
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olmakla birlikte eksik kalmış bu da bürokrasi dışı toplumsal ve sivil kuruluşların 

desteği ve katkısı ile giderilmiş olacaktır (İş Ahlakı Dergisi, 2010: 81-93). 

1.3.8. Adaletsiz Gelir Dağılımı 

Yolsuzluğun normalleştiği, genele yayıldığı ve arttığı ülkelerde yolsuzluk gelir 

eşitsizliğini arttırmaktadır. Yolsuzluğun artması; ekonomik büyüme hızını negatife 

çevirir, yavaşlatırken bu açığı kapatmak amacıyla uygulanan vergi endeksli tedbirler 

varlıklı vatandaşlar lehine çevrilirken ayrıca gelir seviyesi düşük olan vatandaşların 

yatırım kararları almasındaki yüksek riskler olması nedenleriyle gelir eşitsizliği 

oluşmakta ve daha da artmaktadır (Gupta vd., 1998: 1-41). 

Yolsuzluğun ekonomik etkileri çok çeşitlilik arz etmektedir, yolsuzluk sadece 

gelir oranlarını etkilemekle kalmamakta gelir eşitsizliği ve adaletsizliğine de neden 

olmaktadır. Yolsuzluk başta yoksul olan düşük gelirli vatandaşlar üzerinde etkili olup 

adaleti yaralayıcı orantısız bir yük olarak kendisini hissettirmektedir. Çünkü zaten 

düşük gelirli olan yoksul vatandaş yolsuzluklar durumunda ödediği bedel ve refah 

kaybı oran olarak daha yüksek olduğundan gelir adaletsizliği skalası daha da 

açılmaktadır (Dinçer ve Günalp, 2008: 1-36). Yolsuzluk, ekonomik sonuçları olan 

gelir eşitsizliğini etkilemektedir (Chetwynd vd., 2003: 15). Yolsuzluk gelir 

dağılımında adaletsizliğe neden olarak, eşitsizliği arttırır (Transparency İnternational, 

2008: 3). Yolsuzluk miktar ve çeşitlilik yönünden çoğalarak yaygınlaştıkça, 

vatandaşlar arasında elde edilen maddi kazanımlar, kazanımlar arasındaki 

dengesizlik ve uçurum ile alım gücünün düşmesi yani yoksulluğun çoğaldığı 

yönünde veriler elde edilmiştir (Dinçer ve Güralp, 2008: 1-36). Adil olamayan gelir 

dağılımı ile yolsuzluk arasında neden sonuç ilişkisi gibi bir münasebet görünse de 

aslında yolsuzluğun artması gelirlerin dağılımındaki uçurumu artıran bir etki yapar 

yani aralarında doğru bir orantıdan bahsetmek mümkündür (N‟zue ve N‟guessan, 

2006: 1-18). 

Yolsuzluk gelir dağılımındaki dengesizliği tetikler ve yükseltir. Çünkü 

yetkiyi elinde bulunduran, tasarruf sahibi, idareci konumundakiler yolsuzluk 

faaliyetlerinde bulunmak suretiyle,  kendileri ve çevreleri dışında kalanlara zarar 

verecek şekilde adaletten uzaklaşırlar ve ellerindeki gücü kişisel ve dar çevrelerine 

geri kalanların haklarını gasp ederek imkan sağlarlar. Yakın geçmişten günümüze tek 
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elden idare mekanizması anlayışıyla düzenlenen ülke ekonomilerindeki adli olmayan 

ve dengesiz gelir imkanlarının nispeten belirli grupların çıkarına yapılan özelleştirme 

gibi yolsuz faaliyetlerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Tanzi, 2001: 131). 

Yolsuzluklar nedeniyle toplumda kamu gelirinin küçük bir elit kesimde olması ve bu 

grubun ülkeyi yönetenlerle, siyasetle ve bürokrasiyle yolsuzluklar aracılığı ile 

yakınlığı, daha düşük gelir gruplarının gelirlerini arttırabilme ve gelirler arasındaki 

makası daraltma yeteneklerini sınırlar, gelirde adaletsizliğe neden olarak gelir 

eşitsizliğini arttırır (Gupta vd., 1998: 1-41). 

Demokratik toplumlarda tüm toplum katmanlarının uzlaştığı kurallar vardır 

ve bu kuralların dağılımıyla da gelir dağılımı sağlanır. Demokratik kuralların samimi 

ve sağlıklı uygulanmaması nedeniyle toplumu oluşturan kesimler arasında sistemden 

kaynaklı gücün hakkaniyetli paylaşılmadığı görülmektedir. Bu durum gücü elinde 

bulunduran kesimlerce bu sebeple elde ettikleri yetkileri kamu çıkarı yerine kendi 

çıkarları için kullanmaları yani yolsuzluk anlamına gelir ki bu durum gelir ve refahın 

adaletsiz dağıtılmasına neden olur. Örneğin bir devlet memurunun kendisine devlet 

tarafından tanınan yetkisini, ek ve hukuksuz gelir elde etmek için kötüye kullanması, 

yani yolsuzluğa tevessül etmesi, kendi gelirini artırmak amacıyla devlet imkanlarını 

kullanması adaletsiz gelir dağılımının ana sebeplerindendir (Öner, 2005: 39-54). 

1.3.9. GeliĢmemiĢ Demokrasi ve Serbest Piyasa Ekonomisi 

Yolsuzluğun olumsuz etkileri arasında serbest piyasa ekonomisine zarar vermesi 

sayılabilir. Bununla doğrudan bağlantılı olarak ta demokratik meşruiyet sorunu yani 

demokrasinin zarar görmesi gibi bir diğer olumsuz sonuç meydana gelir. Özellikle 

ekonomik planlamalarda hangi ekonomik sistemde faaliyet göstereceğini 

kararlaştıramayan veya henüz karar veren kırılgan ve olgunlaşmamış ekonomik 

sistemlerde, yolsuzluklar etkisini ve varlığını ciddi etkilerle devam ettirdiğinden 

piyasa ekonomisine yönelik ciddi ve yok edici itirazlar görülür. Böylelikle serbest 

piyasa ekonomisine geçiş anlayışı sekteye uğrar. Bu durum henüz yerleşmemiş 

demokratik gelişmeye ve çabalarına yönelikte zarar verici şekilde görülürken 

demokratik yönetimin yerleşmesi süresi uzar veya imkansızlaşır. Yolsuzluk ile 

birlikte oluşan güvensiz ve inişli çıkışlı ortam demokrasiyi ve serbest piyasa 

ekonomisini ülkeden uzaklaştırır (Tanzi, 2001: 132). 
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Yolsuzluklar ülkeden ülkeye farklı ölçülerde görülmekle birlikte 

demokrasinin tam egemen olduğu ve serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu 

ülkelerde daha az görülmektedir (Akçay, 2000). 

Yolsuzluklar ve yolsuzluk araçlarına başvurma demokratik olan, 

demokrasinin tam anlamıyla yerleşmiş olduğu uluslarda daha az görülmektedir. 

Aksine demokratikleşmeyi sağlayamamış ve demokratik enstrümanları tüm 

organlarına yeterince yerleştirememiş ülkelerde ise yolsuzluk daha fazla 

görülmektedir. Demokratik ülkelerde yolsuzlukların az görülmesinin nedeni bu 

ülkelerde devlet yönetimin hesap verilebilir ve şeffaf olması, denetimlerin etkin 

olması ve yargının tam bağımsız ve tarafsız olması,  herkesin katılabildiği, serbest ve 

eşit, hukuki seçimlerin olması, tüm vatandaşlara rey verme imkanlarının sağlanması,  

tüm vatandaşlara politik faaliyetlerde bulunma haklarının sağlanması,  resmi veya 

başkaca dar ve hegemonik çevreden oluşan bir grubun genel veya siyaset üzerinde 

baskılarının olmaması, muhalefet partilerinin bulunması sebeplerinden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü yolsuzluklar en fazla anti demokratik ortamlarda olur. 

Dolayısıyla da yolsuzluklar yani yolsuzlukların yaygınlaşabildiği siyasal ortamlar 

siyasal özgürlükler ve demokrasi olumsuz olarak etkilenir (Paldam, 1999: 9). 

Bir ülkede yolsuzlukların az olması serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesini 

sağlarken yolsuzlukların yaygınlaştığı ve devlet yönetimi ve bürokrasisine yerleştiği 

ülkede devletin ekonominin her alanına müdahale ettiği devletçi ekonomi anlayışı ve 

aşırı müdahalesi hakim olur. 

Yolsuzluklar neticesinde meydana gelen bu devletin ekonomiye müdahalesi 

ve ekonominin içinde yer alma durumu ülkelerde bürokrasi dolayısıyla kırtasiyecilik 

genelleşir. Aynı zamanda doğal olarak bürokrasi, her türlü yolsuzluğa ortam 

oluşturur. Bürokrasinin oluşturduğu bu ortam da rutin işlemlerini yapmak isteyen 

vatandaşlar kırtasiyecilik bariyerleriyle karşı karşıya kalınca mecburi bir halde 

rüşvet, iltimas, irtikap ve diğer yolsuzluk enstrümanları ile işlerini devam ettirmeye 

çabalarlar (ekodialog.com, 2014). 

Devlet kademelerinde yer alan bürokrasi sahip olduğu ekonomik değer 

taşıyan yetkileri için, işlerini devam ettirmek amacıyla bu yetkilerin kullanılmasını 

isteyenler ile bu yetkilere sahip bürokrasi arasında hukuk, etik ve ahlak kurallarına 
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aykırı bir ortak payda oluşmakta, yolsuzluk ortamı oluşmaktadır. Farklı tür ve 

derecede her kademede yolsuzluk yaygınlaşmaktadır (Berkman, 2009: 38–39). 

Yolsuzluk hükümetlerin piyasalara ilişkin düzenleyici kontrollerini ve 

denetimlerini sınırlanmakta ve otoritenin bu alanda var olan etkisini yitirmesine 

neden olmaktadır. Örneğin her türlü ulaşım çalışmaları, bankacılık sektörü, gıdacılık 

ve mali piyasalar gibi alanlarda hükümetler yönetim ve planlama fonksiyonunu 

verimli bir biçimde realize edememektedir. Diğer taraftan siyasi idare 

müdahalelerinin kendisinin yolsuzlukların etkisinde olması ise, özel çıkarlar için 

monopoller oluşturulması ve piyasa düzensizliklerinin daha da artmasına neden 

olmaktadır (Tanzi, 2001: 133). 

Serbest piyasa ekonomisinin tam olarak hakim olmadığı ve devletin doğrudan 

müdahil olduğu ekonomilerde kamu görevlilerine devlet kaynaklarının ve 

imkanlarının nasıl, nerde ve hangi çevrelere tasnif edileceği konusunda ciddi oranda 

tekel derecede karar verme hakkı tanınmaktadır (Klitgaard, 1991: 75) Bu durumlarda 

yolsuzluk ve yolsuzluk araçlarının yaygınlaşması ortamına meydan vermektedir. Zira 

serbest piyasa ekonomisinin olmadığı devletin tekelinde devam eden ekonomik 

hayatta ekonomik başarılar, ekonomik şartlara ve piyasa faaliyetlerine bağlı olmayıp 

genelde karar verme konumunda olan devlet memurunu kontrole alma yeteneğine 

endekslidir. Oluşan şu halde para alma veya para verme, zoraki para talebi benzeri 

illegal araçların kullanılmasına, yani ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini 

yolsuzluğa bağımlı konuma gelmesine sebep olmaktadır. Devletin ekonomide söz 

sahibi olduğu ekonomi düzeninde, sunulan düzenlemeler, verilen ruhsatlar ve 

lisanslar, yapılan vergilendirmeler,  ticari kısıtlamalar, rant kollama, gider 

düzenlemeleri ve idaresi, ederinin düşük oranında ürün ve çalışma sunumu tarzındaki 

sebepler yolsuzlukları beslemektedir. Nihayetinde ekonomide serbest piyasa 

kurallarının göz ardı edildiği ve kamu sektörünün hakim olduğu ortamda yolsuzluk 

faaliyetleri için uygun ortam oluşmaktadır (Scott, 1972: 9). 

1.3.10. Adaletsizlik 

Ülkemizin de altına imza attığı Avrupa Konseyi‟nin düzenlediği Yolsuzluğa Karşı 

Ceza Hukuku Sözleşmesi‟nde;  Yolsuzluk ve yolsuzluk araçları dolayısıyla 

oluşturulan yozlaşmış sistemin hukukun üstünlüğü yani hukukun herkes için her 
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şartta aynı derece ve şekilde geçerli olmasına, insan haklarına yani herkesin asgari 

seviyede aynı ve eşit haklara sahip olmasına, hakkaniyet ve adalet ilkelerinin 

temelden yıkılmasına yönelik ciddi tehditler oluşturduğu belirtilmiştir (tbmm.gov.tr., 

2014). 

Ayrıca ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Konseyi‟nin düzenlemiş olduğu 

Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi‟nde; Yolsuzluk kavramının, hukukun her 

şeyin üzerinde tutulması ve vatandaşlar arasındaki işlerliğine, devlet tarafından 

vatandaşlara tanınmakla yükümlü olunan insan haklarına, vatandaşlar nezdinde 

hukuk ve devlet kurumlarının oluşturacağı hakkaniyet ve adalete yönelik önemli 

tehdit oluşturduğu teyit edilmiştir (tbmm.gov.tr., 2014). 

Yine ülkemizin benimsediği Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Hükümet ve 

Devlet Başkanları ikinci toplantısında alınan Avrupa Konseyi Yolsuzlukla 

Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararında; Yolsuzluğun vatandaşların devletin adil 

yönetim, haklarını koruyan hukuk devleti anlayışına yönelik güven sorunu 

yaşamalarına ve katılımcı çoğulcu sisteme olan bağlılığı, hakların gözetildiği ve her 

şeyin üstünde tutulduğu prensipler ve fertlerin hukukları aleyhine inkar meydana 

getirdiği bu nedenle yolsuzluk ile savaşın ayırım yapmaksızın, ciddi ve disiplinli 

olması gerektiği belirtilmiştir (tepav.org.tr., 2014). 

Bu sözleşmeler ve yine ülkemizin taraf olduğu, katıldığı birçok uluslararası 

sözleşme ve kurumlarla bu doğrultuda ülkemizde yolsuzluk olaylarına ilişkin 

soruşturmalar ve kovuşturmalar ile ilgili yapılan düzenlemelerde; etkin ve verimli 

sonuç alınması ve adaletin gecikmemesini sağlama amacıyla adli araştırmalar ve 

davaların derhal nihayete erdirilmesinin temini, yolsuzluk eylemlerini 

gerçekleştirdiği tespit edilen kişilere yönelik hukuken tayin edilen suçlara karşı 

bedellerin maddi ve manevi olarak gecikmeksizin ve verimli olarak 

gerçekleştirilmesi temel prensip olarak kabul edilmiştir. Burada amaç toplumun ve 

kamu vicdanının yargıya ve adalete olan inancının, saygı ve güven duygusunun zarar 

görmemesidir. 

Yolsuzluk tahkikatlarına konu olan olaylar hukukun üstünlüğüne, adalete, 

demokratik kurum ve değerlere, genel kamu ahlakına, siyasi, sosyal ve ekonomik 

istikrara, toplumsal adalet duygusuna, güvenliğe ve barışa ciddi zarar veren 
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durumlardır. Bu olaylar karşısında ciddi suç-ceza kuralları oluşturulmadığı, 

oluşturulan ilişkili kanun hükümlerine göre acilen soruşturma ve kovuşturma 

yapılmaması, yolsuzluğu yapan ve yolsuzluğa karışan kim olursa olsun, yolsuzluk 

konusu ne olursa olsun kayırma, ayrımcılık, tavassut ve iltimas, adı altında yapılacak 

başvurulara itibar edilmesi ve ayrıca suç teşkil eden bu girişim ve eylemlere yönelik 

kanuni gereklerinin yapılmaması, hatta bu yolsuzluk olayları ile ilgili mücadeleyi 

sağlayan kanun ve düzenlemeler ile bu düzenlemeleri uygulayan kişi ve kurum 

yapılarında değişikliğe gidilerek mücadele sürecinin sekteye uğratılması, bu kurum 

ve görevlilere yönelik baskı, sürgün, tehdit gibi gayri hukuki yollara başvurulması, 

bu yolsuzluk eylemlerini gerçekleştiren fail veya faillerin bulunmasında, bulunan 

şahısların konum, görev, niteliği ve maddi durumlarına bakılmaksızın sadece yazılı 

kaidelere göre, özgür ve bağımsız inançla davranış sergilenmemesi, benzeri çeşitte 

yolsuzluk olaylarına dair yazılı ve görsel tüm medyada haber yapılan ham bilgilerin 

suç duyurusu, ihbar kabul edilerek kanuni gereğinin yapılmaması yukarıda belirtilen 

sakıncalar yanında daha birçok olumsuzlukla beraber adalete, devletin ve devlet 

kurumlarının, devleti oluşturan erklerin adaleti sağlayacağına, vatandaşlar arasında 

ayırım yapmayacağına olan inancı azaltarak, ortadan kaldıracak, adaletsizliğe sebep 

olacaktır (hsyk.gov.tr, 2014). 

Yolsuzluk olaylarında adaleti sağlamakta temel prensip etkin ve verimli, 

ayrıcalıksız soruşturma ve kovuşturma sürecinin ciddi suç ceza dengesi ile 

oluşturulan düzenlemelere göre uygulanmasıdır. Bu çerçevede nasıl yolsuzluğa 

bulaşmış kamu kurumlarındaki ve toplum tabakasının en alt seviyesindeki bir 

vatandaşa yönelik kanun ve kurallar işletiliyorsa aynı şekilde dokunulamayacağı  

düşünülen kişilerin de soruşturularak yargı karşısında hesap verebilmesinin 

sağlanması adalete güveni sağlayacağı gibi uluslararası yolsuzluk algısında da ülkeye 

güveni artıracaktır. Hemen her ülkede irili ufaklı miktarlarda yolsuzluk faaliyetleri 

olmakta ve insanın olduğu her yerde de olmaya devam edecektir. Önemli olan bu 

durum karşısında demokratik ve hukuk devletinde var olan yazılı ve geleneksel kural 

ve prensiplerin derhal işlemesini sağlamaktır. Örneğin yakın zamanda; Tokyo Valisi 

Naoki Inose, vali olmadan önce ifa ettiği görevi esnasında beş yüz bin dolar 

civarında haksız yere para aldığı ve kısa süre sonrasında vali olduğu, bu yöndeki 

yolsuzluk iddialar nedeniyle devletin, toplumun ve soruşturmanın zarar görmemesi 



44 

 

amacıyla istifa etmiş, bu süreçte kendini aklama için tüm çabalarına rağmen halk 

arasında var olan şüpheyi gideremediği, halkı ikna edemediği için toplumdan affını 

istemişti. Yine Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, aktif çalıştığı zaman 

zarfında yedi yüz on dokuz bin kırk sent Euro değerindeki kişisel harcamalarını iş 

yaptığı bir kişiye ödetmesi nedeniyle mahkemeye hesap vermiş ve “çıkar sağlamak” 

suçlamasıyla Hannover Eyalet Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, böylelikle 

Almanya tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı yargılanmış ve bu nedenle kendisi 

istifa etmiştir (turkishnews.com, 2014). 

Yukarıda belirtildiği gibi demokrasi ve hukuk anlayışının tam olarak 

yerleştiği ülkelerde yolsuzluk iddiaları karşısında bile bu sistemlerin sağladığı 

prensipler doğrultusunda hareket edilerek, hukuk önünde herkesin eşitliği örneği 

gösterilmiş, soruşturmalar engellenmeyerek ayrıca kamu vicdanında aklanma 

yollarına başvurularak adalet duygusu zedelenmemiştir. Aksi haldeki davranışlar 

maalesef yakın ve uzak tarihimizde birçok örnekleri görülen yolsuzluk iddiaları ve 

soruşturmaları karşısında başta üst düzey yöneticilerimiz olmak üzere hemen 

herkesin bu demokratik, hukuki ve çağdaş prensiplerden uzak hareket etmesi, sadece 

inkar enstrümanlarına başvurması ve hatta bu soruşturma ve iddiaları örtbas etmeye 

çalışması adaletsizliğe ve kamu vicdanının yaralanmasına, başta siyasiler olmak 

üzere devleti meydana getiren, adaleti sağlayacak olan kurumlara güveni ciddi zarar 

görmüştür. Özellikle son zamanlarda meydana gelen ve kanunda belirtildiği gibi 

organize suç örgütü faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen yolsuzluk olaylarının 

yanında baklava, gömlek çalan çocukların bile cinayet işleyenlerden bile ağır cezalar 

alması bunun karşısında kamunun ödediği vergilerle oluşan devletin trilyonlarını 

kendi menfaatine kullanan bunu için her türlü gayri hukuki yollara başvuran, 

yolsuzluk enstrümanlarının her türlüsünü kullanan beyaz yakalı örgüt mensuplarının 

hapis yatması bir yana soruşturulamaması dahi adalete olan inancı yok etmiştir 

(turkishnews.com, 2014). Yolsuzluk, yetkili kamu birimlerinin yürüttüğü 

soruşturmaların başarıyla sonuçlanamamasının veya gereksiz yere uzayarak cürüm, 

rüşvet ve yolsuzluk komisyonlarına ulaşmasındaki gecikmelerin temel sorumlusudur. 

Hukuku ihlal edenler etkili ve güçlü kişiler olduklarında, kendileri aleyhindeki 

soruşturmaların etkili bir şekilde yürütülemediğini ve yargılanmadıklarını 

görmektedirler. Böylece hukuk ihlalleri yaptırımsız kalmakta ve “hukukun 
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üstünlüğü” pervasızca horlanarak vatandaşın adalete olan inancı ve mahkemelere 

olan güveni sarsılmaktadır (Sorabjee, 1997: 106-107). 

Netice itibariyle yukarıda bazıları sayılan ve daha birçok etkiye sahip 

yolsuzluk ve yolsuzluğun toplumun her katmanında yol açtığı bozulmalar nedeniyle, 

ekonomik büyüme ve kalkınma darbe almakta ve bunun neticesinde devlet bütçesi 

çökmektedir. Kaynakların haksız kullanımı, vergilerin ödenmemesi devlet hazinesine 

ağır bir yük getirmektedir. Böylece devlet amaçlarına ve planlarına ulaşmakta 

sıkıntıya girmektedir.  

Öte taraftan yolsuzluk nedeniyle maliyetler artmakta ve dolayısıyla fiyat 

artışları kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle de gelişmekte olan ekonomiler için 

yolsuzluğun bedeli ağır olmaktadır. Devlet bütçesinde meydana gelen tüm sıkıntılar 

ülkenin refahına, milli gelire, kalkınmaya doğrudan etki etmekte ve devletin önemli 

unsuru olan ulus, bir bütün olarak, bireyler de bütünün parçaları olarak olumsuz 

etkilenmektedir. Ekonomik çöküntü ise işsizliği ve suçu beraberinde getirmektedir. 

Sosyal adaleti ve huzuru bozan ekonomik sıkıntılar devlet ve vatandaşın birbirinden 

uzaklaşmasına neden olmaktadır. Böylece vatandaşın gözünde devlet saygınlığını 

yitirmektedir. Ayrıca vatandaş hukuki ve idari açıdan bozulan bu sistemin içinde 

yasal veya yasa dışı işlerinin yürümesi için belirli bir bedel ödemek zorunda 

kalmaktadır. 

Yolsuzluklar, toplumun kendisi ve refah düzeyinin yükseltilmesi için kamu 

kurumlarına sağlanan kaynakların kişisel çıkarlar için kullanılmasıyla toplumun 

geneline hakim olan yoksulluğa sebep olmakta, adil olmayan gelir dağılımına sebep 

olmaktadır. Böylece kamu kaynakları yatırım ve ekonomik büyüme için 

kullanılamamaktadır. Bu şekilde adeta herkesin ortak dolu buğday çuvalında birçok 

delik açarak kendi heybelerini doldurma amacında olan kamu yetkilileri oluşan bu 

açığı kapatmak amacıyla ayrıca olumsuz ve adaletsiz vergi politikası güderler. Bu tür 

ekonomik etkiler kayıt dışı ekonomiyi ve yüksek enflasyonu tetikler.  Açıklarının 

tespitinden kaçan yetkililer şeffaflıktan ve hesap vermekten kurtulmak amacıyla 

bürokrasiye, hak ihlallerine, anti demokratik uygulamalara başvururlar. Etkileri, 

saymakla bitmeyecek kadar çok olan ve her alana etki eden yolsuzluk, tanımı ve 

tarifi ne şekilde olursa olsun toplumların “evrensel hastalığıdır” (Cingi, 1994: 12). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠ 

2.1. ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠ 

Tarihi geçmişi olan, insan bilimlerinde yer edinen, politika ile iç içe geçmiş, hayatın 

maddi-manevi her alanında etkili ve devlet sistemlerine işleyebilen geniş ve çeşitli 

yönleri mevcut suç tipi olan organize suçlar, bilinen illegal faaliyetler arasında çok 

çetrefilli, fazlaca buutları olan, ama pekte bilinmeyen bir alandır. Güncelde tüm 

çevrelerce veya sıradan hayatta mafya olarak adlandırılan ve tanınan örgütlü suçlar 

ya da organize suç örgütlerine dair bilime Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya 

menşeli çalışmalar kaynaklık etmiş ve literatüre yön vermiştir. Organize suç terimi 

Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde on dokuzuncu yüzyıl başlarında ilk defa ifade 

edilmiştir. Takip eden sonraki zamanlarda organize suç ile mafya terimleri 

birbirlerinin yerine yazılmış, söylenmiş ve değerlendirilmiştir (Beşe, 2005: 120).  

Organize suç örgütleri ve organize suçlar ile ilgili günümüzde çok sayıda 

çalışma olsa da bu konularda çeşitli ve fazlaca fikirlerin ifade edildiği, çeşitli 

betimlemelerin olduğu muvazaalı literatürdür. Organize suç örgütlerine dair bu 

çeşitliliğin kaynağı toplum, yasama faaliyetinde bulunan merciiler, güvenlik 

bürokrasisi, toplum ilmi araştırmacıları, sosyal bilimciler ile organize suç illegal 

faaliyetlerinde bulunan kişi veya örgütler gibi çeşitli kesimlerce çok çeşitli 

biçimlerde tasvir edildiği görülmektedir. Bu çalışmada organize suç örgütlerinin ön 

plana çıkan özellikleri çerçevesinde tanımlama yapılacaktır. 

Organize suç örgütlerini (Kennedy, 1960) “içimizdeki düşman”, (Salerno ve 

Tompkins, 1969) “suç konfederasyonu” ve (Pearce, 1978) “güçlülerin suçu” şeklinde 

tanımlamıştır. Organize suç örgütleri  “korku, panik, endişe yaratıcı ve çekinilen 

suçlular gruplaşması” veya “sosyal değişim ve dönüşüm esnasında oluşan hastalıklı 

sosyal katmanlar” olarak ta tanımlanır (Bell, 1988). “Gizli illegal topluluk”, 

“Profesyonel suçlular grubu”, “Örgütlenmiş suç”, “Örgütlü illegal girişimciler‟, 

“Gizli yer altı dünyası imparatorluğu”, “Mafia-Mafya”, “Suç Şebekesi”, “Suç 

Teşekkülü” şeklindeki terimler organize suçluluk ile organize suç örgütleri olguları 
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için de değerlendirilir ve özellikle mafya ifadesi de organize suçluluk ile organize 

suç örgütü terimleriyle aynı olarak kabul edilmiştir (Geleri vd., 2013: 175). 

Organize suç örgütü ve organize suçluluk kavramlarının başlıca özellikleri 

kullanılarak yapılan, kapsamlı ve kapsayıcı tanımda; “ Karşılıklı sosyal paylaşım ve 

iletişim halindeki sınırlı adette şahıslarca, legal ve illegal faaliyetler gerçekleştirerek 

ekonomik edinim ile iktidar hedefleye, aşağıdan yukarı katı bir yapılanmayla 

koordine halini almış, siyasi düşünce taşımayan, fikri endişe ve amaç tanımayan 

yapılanmalardır. Organize şekilde hareket eden suç örgütleri, bünyesinde 

ihtiyaçlarına göre belirlenen uzmanlaşmış mensuplar barındıran, katı veya gevşek 

hiyerarşik yapılanmayla kategorileşme, derecelemeye uygun konum ve görev 

dağılımı olan bu paylaşımı da karizmatik kişilik, suç sicili, etkinlik, akrabalık, 

arkadaşlık, hemşerilik, kişisel özellik, örgütsel ihtiyaç ve ya yeteneğe göre planlı ve 

mantıklı çerçevede tayin edilir. Organize suç örgütleri amaç suçlarını gerçekleştirdiği 

yapısını, sürekli ve kesintisiz olarak ve mümkün olduğunca bütün olarak devam 

ettirmeye çalışan mensuplarınca sağlar. Organize suç örgütleri faaliyet gösterdikleri 

alanda rekabetten kaçınır ve monopolleşmeyi hedef olarak belirler. Organize suç 

örgütleri amaç suçları gerçekleştirmek, örgütsel hiyerarşik yapıyı sürekli olarak 

devam ettirmek, kendi içinde ve çevre karşısında otorite sağlamak için şiddet ve 

rüşveti yöntem olarak kullanır. Her isteyen her zaman organize suç örgütüne dahil 

olamaz, üyelik sayı ve ihtiyaçla sınırlıdır” (Abadinsky, 1990: 155). 

Organize suç örgütlerini uluslararası bağlantıları da olan teşebbüsler olarak 

gören Interpol organize suç örgütünü ve organize suçu; gelir elde etme amacı sürekli 

olan ve bu amacını gerçekleştirmek için ulusal sınırlar ile yetinmeyen, varlığını 

devam ettirmek için her türlü legal ve illegal yöntemi kullanan, yasadışı faaliyetlerle 

meşgul olan kişiler yanında amaçları için yasal zeminde bulunan kişileri de 

bünyesine katan şahısların meydana getirdiği her türlü maddi ve manevi çıkar amaçlı 

suç grupları şeklinde betimlenmiştir (Ryan ve Rush, 1997: 137).  

Organize suç örgütü ve organize suç kavramı genelde iki anlamda kullanılır. 

İlk anlamı dar manasıyla mafya ve mafya tipi organizasyonlar olarak 

değerlendirilmektedir. Yani organize suç çeşitli şahıslar ya da gruplar eliyle 

hesaplanarak gerçekleştirilen illegal faaliyetlerdir. İkinci anlamı kapsamlı manasıyla 
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kudret ve gelir temini amacıyla planlı, sistemli ve nizamlara aykırı her türlü faaliyet 

ve oluşum anlamındadır. En az üç ya da üçten çok gerçek şahsın hiyerarşi 

münasebetiyle saklı ve bilinmeme çabasıyla toplanarak meydana getirdiği, hakkı 

olmayan her türlü maddi ve manevi kazanımı sağlamak hedeflerini gerçekleştirmek 

için tedhiş, sindirme ile kişilerin can ve mal varlıklarını illegal olarak ikaz etme 

yöntemlerini kullanan,  bu amaçla örgüt yapısında işbirliği yapmak suretiyle 

devamlılığı esası alan illegal yapılanmalardır. Her türlü illegal uyarıcı madde ticareti, 

6136 sayılı kanunda belirtilen patlayıcı ve tehlikeli alet kaçakçılığı, tarihsel kıymeti 

olan araç-gereç-tablo kaçakçılığı, illegal olarak insan, organ ve doku ticareti, 

ihalelere hile katma-eşitsiz rekabet, zorla para temini, başkalarının alacağını zorla 

temin, planlı araç hırsızlıkları, planlı ve grup halinde dolandırma gibi suçlar organize 

suçlara birer örnektir. Böyle illegal faaliyetlerde bulunan kişilerin oluşturdukları 

yapılarda organize suç örgütleridir (Beşe, 2005: 131).  

Türkiye‟de organize suç kavramına ilk kez 1999 yılında uygulamaya konulan 

ancak 2005 yılında yürürlükten kaldırılan 4422 numaralı yasayla (Çıkar Amaçlı Suç 

Örgütleriyle Mücadele Kanunu) kanuni tanımlama getirilmiştir. Bu düzenlemeye 

göre organize suç; 

“Doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun veya teşebbüsün 

yönetim ve denetimini ele geçirmek, kamu hizmetlerinde, basın ve yayın kuruluşları 

üzerinde, ihale, imtiyaz ve ruhsat işlemlerinde nüfuz ve denetim elde etmek, 

ekonomik faaliyetlerde kartel ve tröst yaratmak, madde ve eşyanın azalmasını ve 

darlığını, fiyatların düşmesini veya artmasını temin etmek, kendilerine veya 

başkalarına haksız çıkar sağlamak, seçimlerde oy elde etmek veya seçimleri 

engellemek maksadıyla zor veya tehdit uygulamak veya kişileri kendilerine tabi 

kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya 

gizli işbirliği yapmak suretiyle yıldırma veya korkutma veya sindirme gücünü 

kullanarak suç işlemek için örgüt kuranlara veya örgütü yönetenlere veya örgüt adına 

faaliyette bulunanlara veya bilerek hizmet yüklenenlere sadece bu nedenle üç yıldan 

altı yıla kadar; örgüte üye olanlara iki yıldan dört yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Örgüt silahlı ise, yukarıda yazılı hallerde verilecek ceza üçte birden yarıya 

kadar artırılır. Henüz hiçbir silahlı eyleme teşebbüs edilmemiş olsa bile, silahlar veya 
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patlayıcı maddeler örgütün amaçları doğrultusunda hazırlanmış veya elde 

bulundurulmuş ise örgüt silahlı sayılır.”  

Söz konusu yukarıdaki kanunun kaldırılmasıyla yerine uygulamaya konan 

Türk Ceza Kanunu‟nda (TCK) organize suç kavramının tanımı yapılmamış yerine 

suç işlemek amacıyla kurulan örgütün unsurları ve kriterleri belirtilmiştir. TCK 

organize suç kavramını madde 220‟de suç işlemek amacıyla örgüt kurma başlığı adı 

altında düzenlemiştir.  

TCK madde 220‟de; “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt 

kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve 

gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az 

üç kişi olması gerekir.” 

Bu kanun maddesine göre örgütün varlığından bahsetmek için belirli 

özelliklerin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bir amaç yani, yasalarca illegal faaliyet 

olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştirmek hedefiyle bir araya gelme iradesi 

olmalıdır. Amaçlarını gerçekleştirmek için uygunluk yani teçhizatları, yapıları, 

sayıları yönleriyle yeterli olmaları gerekmektedir. Eleman Şartı, yani bir yapıya örgüt 

diyebilmek için kişi sayısı üçten az olmamalıdır. Süreklilik şartı yani, örgütün 

mensubiyet, amaç ve yapı itibariyle kesintisiz bir var olma hali içinde olmalarıdır. Bu 

şartlar bir araya geldiğinde organize suç örgütü ilgili kanun maddesine göre oluşmuş 

olacaktır. 

Organize suç örgütü, özellikleri bakımından, süreklilik halinde amaç etrafında 

eylemsel bir araya geliş göstermelidir. Aksi halde yalnızca bir kez illegal faaliyette 

bulunmak ile organize suç örgütü kurma fiili gerçekleşmiş olmaz. Kanundan da 

anlaşılacağı üzere illegal faaliyette bulunmanın yanında organize suç örgütü kurmak 

eylemi de illegal eylem bir eylem olarak ayrıca kabul edilmiştir (KOM, 2012: 87-

89). 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı‟nın (KOM) 2010 

yılına ait raporunda, toplum tarafından mafya şeklinde adlandırılan organize suç 

örgütleri şeklindeki yaklaşımla iki olguyu bir kabul etmiştir. KOM Daire 

Başkanlığı‟nın 2009 yılına ait rapor şeklindeki yayınında, Türkiye‟deki organize suç 
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olgusunu şu şekilde betimlemiştir; Karşı tarafa yönelik kullanmak için elinde ve 

bünyesinde korku unsurlarını barındıran, her türlü fiziksel şiddet ve tedhiş 

eylemlerini gerçekleştirebilen, yapısında sari veya saklı görev dağılımı olan, 

yukardan aşağı veya yatay emir komuta işleyişi olan, devamlı olarak illegal faaliyette 

bulunma kabiliyetinde olan, geniş illegal faaliyet portföyüne haiz ve her türlü maddi 

ve manevi gayri hukuki menfaat hedefinde olan organize suç örgütlerinin 

faaliyetleridir. 

2.2. ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇEġĠTLERĠ ve FAALĠYET ALANLARI 

Organize suç örgütleri faaliyet gösterdikleri ülkenin ve çevrenin kat ettiği her türlü 

ilerlemeyi yakinen izleyerek, eylemlerini, taktiklerini, çalışma bölgelerini oluşan ve 

gelişen şartlara göre belirler ve uyum sağlarlar. Böylelikle değişim ve çeşitlilik 

gösteren kumar oyunları, beyaz kadın ticareti, fuhuş, gasp, para tahsilatçılığı, ihale 

yolsuzluğu ve hile karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığı, illegal ihtilaflardaki 

arabuluculuk gibi para ve gücün olduğu çok sayıda alanda yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir (KOM, 2010: 109). İllegal yapılanmalar olan organize suç örgütleri 

araç ve amaç olmak üzere iki çeşit suç eylemleri gerçekleştirirler. Araç suçlar; 

organize suç örgütlerinin amaçlarına ulaşmak amacıyla işledikleri rüşvet, hürriyeti 

tehdit, adam öldürme, iş yeri kurşunlama gibi ara suçlardır. Amaç suçlar ise; ihale 

suçları, kamu kurumu dolandırıcılıkları, illegal ihtilaflara aracılık gibi suçlardır. 

Örneğin, ihaleye fesat karıştırmak amaç suçunu işleyerek haksız kazanç elde etmek 

için rüşvet verme araç suçu işlenebilir. 

 KOM çalışmaları neticesinde oluşan ikincil kaynaklar baz alındığında, araç 

illegal faaliyetler arasında hürriyeti tehdit, cana karşı işlenen fiiller, tehdit eylemleri 

en fazla görülen ara eylemlerdir. Amaç illegal faaliyetlerden ihale alanındaki illegal 

işlemler, araziler ile ilgili yolsuzluklar, tefecilik faaliyetleri başlıca olanlarındandır. 

Organize suç örgütleri para ve gücün bolca bulunduğu hemen her sektörde bulunma 

eğilimi olduğundan eylem sahaları oldukça geniştir. Eğlence sektörü, sportif 

faaliyetler, ulaşım sektörü, borsa, yatırım araçları, sebze-meyve-gıda sektörleri, 

arazi-inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alan organize suç örgütlerinin 

iştahını kabartmış ve bu alanlarda boy göstermişlerdir (KOM, 2010: 109-112).  
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Türkiye‟de en sık görülen organize suç tipleri ve faaliyet alanları aşağıda ele 

alınmıştır. Organize suç örgütlerinin faaliyet gösterdikleri alanlara göre 

adlandırıldıkları görülecektir. 

2.2.1. Ġhalelerden Beslenen Organize Suç Örgütleri: Ġhaleye Fesat KarıĢtırmak 

Gelişmekte olan ve sürekli büyüme hedefi ile yatırımlar yapmaya çalışan ve mal- 

hizmet alımlarına kurumları ile birlikte büyük paralar harcayan bir ülke olan 

Türkiye‟de her gün sayısızca alanda ihaleler yapılmaktadır. Devlet eliyle oluşturulan 

yatırım alanları için açılan iş alımları kalemlerine hile karıştırma, istediğine işi verme 

ve bu amaçla para verme veya alma gibi yolsuzlukların en fazla görüldüğü ve 

organize suç örgütlerinin en faal olduğu yolsuzluk alanlardır (KOM, 2012: 1-16). 

Organize suç örgütleri ihalelerde kendini göstermekle veya siyasi ve 

bürokratik ilişkilerini kullanıp ihaleleri alarak veya istedikleri kişilere ihaleleri 

aldırarak hak edilmeyen edinim elde edilmektedir. 

Devlet eliyle kurumlarının ihtiyaçlarını gidermek ve yatırım araçlarını 

harekete geçirmek amacıyla açılan ve yerli veya yabancı firmaların katıldığı iş alımı 

yarışmalarında, bu alanda faaliyet gösteren organize suç örgütleri ihale taraflarından 

firma, iş adamı veya kuruma destek vererek veya iş kaleminin maliyetini yükseltme 

veya düşürmeye etki ederek veya bizzat siyasilerden destek alarak ihalelere 

katılmakla ve böylelikle bir şekilde pay alarak rant ve güç elde etmektedirler. 

İhaleleri faaliyet alanı olarak belirleyen organize suç örgütleri devlet 

tarafından açılan ihalelere talip olan iş adamlarının talebiyle rakiplerin bakı altına 

almak veya el çektirmek amacıyla belli vaatler karşılığında aracı yapılarak 

kullanılırlar. Bu yöndeki talepler gerçekleşmezse ihaleden beslenen organize suç 

örgütleri her türlü fiziksel, cebri ve hileli zor yöntemleri devreye sokarak 

reddedilemeyecek teklifler! sunarak istenmeyen taraf veya tarafların çekilmesi 

sağlanmaktadır. Geriye de sadece alınan pay karşılığı istenen fiyata işi alma 

kalmaktadır (Beşe, 2005: 130). 

Devletin açtığı bu iş kalemleri son zamanlarda organize suç örgütlerinin önde 

gelen rant kapılarındandır. Bu tip organize suç örgütleri, ya bizzat ihalelerde taraf 

olmakta ya da belli vaatler karşılığında ihaleden çekilmesini istedikleri kişi ya da 
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tarafları sindirerek istenilen kişiye işin verilmesini sağlamaktadır. Bu yolla, ihaleye 

ya katılmalarını engellemekte ya da ihalede maliyet fiyatını yükseltmelerinin önüne 

geçmektedirler. Bu şekilde, ihaleyi kazanan firma tarafından mafya tipi örgüte belli 

bir oranda para verilmektedir. Bunun yanında siyaset ve bürokrasiden destek alan 

veya bizzat onlar tarafından kurulan organize suç örgütleri ne de olsa hesap soran, 

soruşturan olmaz rahatlığıyla ihaleleri istedikleri kişilere rüşvet karşılığı vererek veya 

paravan şirket veya vakıf aracılığı ile kendileri alarak kolaylıkla rant kapısı 

yapmaktadırlar  (KOM, 2012: 91-92).  

2.2.2. Çek-Senet Tahsilatından Beslenen Organize Suç Örgütleri: Çek-Senet 

Tahsilatı/Tahsilata Aracılık 

Maddi değeri olan evrakların karşılığını illegal yollarla tahsil etmek organize suç 

örgütlerinin geçmişten gelen illegal eylemlerindendir. Legal yöntemlerle çözüme 

kavuşturulabilecek bu maddi anlaşmazlık halinin bürokrasi, uzun sürer düşüncesi, 

ödenmeme sebebi gibi nedenlerden dolayı bu tür illegal yapılara maddi ödeme 

karşılığında çözüm için havale edilmesidir. Bazen bu durum belli miktarlar 

karşılığında maddi değerli kağıtlar organize suç örgütlerine havale edilebilir. 

Böylece, çeki alan organize suç örgütleri tahsilatı kendileri yapar. Bu tür gayri 

hukuki alış verişte borçlu ve alacaklı organize suç örgütünün mağduru olabilmektedir 

zira her halükarda ticarette olmamasına rağmen bitiveren ve pay alan organize suç 

örgütü olabilmektedir. Hatta bazen olan miktarın daha fazlası varmış gibi gösterilip 

organize suç örgütleri tarafından tahsil edilmektedir. Organize suç örgütleri bu 

aracılık faaliyetinde her türlü illegal maddi ve manevi fiziksel şiddete 

başvurmaktadırlar (KOM, 2011: 3-4). 

Organize suç örgütleri burada bir anlamda aracı kurum gibi fonksiyon 

göstererek kişi veya kurumlar arasındaki alacak verecek durumlarını maddi ve 

manevi şiddet unsurlarıyla sulh etmektedirler. Yazılı olan alacak verecek durumları 

yanında sözlü olarak oluşan borç ilişkisinden doğan anlaşmazlıklarda da devreye 

yine organize suç örgütleri sokulabilmektedir. Bu durumda tahsilat yapıldığı gibi 

verilen söz yazılı hale getirilmektedir. Tabi bu durum belli maddi karşılık ve yine 

manevi ve fiziksel şiddet unsurları ile gerçekleşmektedir. Bu iki örnekte de asıl payı 

alış verişte olmayan ama kendisine başvurulan organize suç örgütleri almaktadır. 
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Maddi değerleri olan evrakların tahsilatından beslenen organize suç örgütleri 

alacaklının yanında yer aldığı gibi borçlunun yanında da yer almaktadır. Bu durum 

alacaklının maddi taleplerinden vazgeçmesini sağlamakla veya evrakları zorla alıp 

borçluya vermekle olmaktadır. Bunun dışında iflas ve benzeri durumlar sonucu 

maddi sorunlar sebebiyle borçlarını ödeyemeyen iş sahipleri, esnaflar, borçlular 

alacaklıların borçlarını tahsil etmekten vaz geçirmek için organize suç örgütlerinden 

yardım isterler onlarda maddi ve manevi her türlü şiddeti kullanarak aldıkları rant 

karşılığı işlevlerini yerine getirirler (Özerkmen ve Kahya, 2008: 17).  

Organize suç örgütleri bu illegal faaliyetlerinde yüzde yirmi beş ile yüzde 

kırk arasında pay alabilmektedir. Bu miktar yapılan işin zorluğu veya tahsil edilen 

paranın miktarına bağlı olarak değişir. Organize suç örgütleri genellikle bu yöntemle 

suç alemine adım atmakta ve isim yapmaktadır (Beşe, 2005: 140). 

Hukuki eksiklikler, zamanında tecelli etmeyen adalet, zaman alan davalar ve 

aşırı pahalı dava harcamaları, değerli evraklar ile ilgili hukuki düzenlemelerin güncel 

olmamaları ve benzeri birçok nedenlerle vatandaşları çek ve senet tahsilatından 

beslenen organize suç örgütlerine muhtaç bırakmaktadır. En azından hukuki süreci 

hızlandırmak için istinaf mahkemelerinin devreye sokulması etkin bir çözüm 

olacaktır. Ancak hukuki boşluklar oldukça bunları fırsata çevirecek organize suç 

örgütlerinin olacağını ifade eden Merton; “Devlet kurumlarının fonksiyonlarını tam 

olarak gerçekleştirememeleri devlet dışı illegal sistemleri meydana getirmiştir. 

Genellikle karşılaşılan durum, maddi gelişimi çalkantılı süren devletlerin ayrıca 

yeterli ve etkin hukuki ve demokratik düzenini tamamlamamış olmalarından dolayı 

meydana gelen sorunlarla baş edemeyip bu konuda eksik kalmakta ve bu durumda 

mafya devreye girmektedir. Organize suç örgütleri, bu problemleri en kestirme 

yoldan sonuca ulaştırma vaadinde bulunurlar. Tabi bu problemlerin devamını da ister 

ve buna uygun zemin de oluştururlar. Bu konuda konservatiftirler ve temelli çözüme 

muhaliftirler. Zira böyle bir karmaşık ve kaos hali kazanç yollarının sürekliliğini 

sağlar. Çünkü problemlerin varlığı onun kazanç kapısıdır. Ahlaki yoksunluk esasına 

dayanan bu durum bizi problemin temeline de götürür zira illegal faaliyetlere meyilli 

kişilerin oluşturduğu toplumlarda organize suç örgütleri kolaylıkla var olur ve 

faaliyetlerini sürdürürler” (Bovenkerk ve Yeşilgöz‟den akt. Köse, 2013: 7).  
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2.2.3. Haraçtan Beslenen Organize Suç Örgütleri: Yağma 

Yağma yani başkasına ait olan mal varlığını illegal elde etme olan haraç alma, maddi 

veya manevi her türlü şiddet kullanarak diğerlerinin mal ya da ekonomik kazancını 

ele geçirmek anlamına gelen hukuk dışı bir suç faaliyetidir. Kişi bu parayı güce karşı 

koyamadığı için verdiği gibi, kendi ya da yakınlarına ya da işine zarar verilmesini 

engellemek için de verebilir. Ancak organize suç örgütlerinin para talep ettikleri 

kişiler genelde illegal faaliyetlerde bulunanlardır. Her türlü uyarıcı madde ticareti, 

fuhuş ile veya kumar oyunları oynatan kişi veya gruplar organize suç örgütlerinin bu 

manada hedefi olurlar. Bunun yanında iş dünyasından, eğlence mekanlarından, gece 

hayatının faal olduğu yerlerden ve ünlüler camiasından koruyup kollama hizmeti 

karşılığında zoraki para alınmaktadır. Bu yöntem çokça bilinen ve genelde kullanılan 

bir tarzdır (KOM, 2012: 16). 

Yağma gayri hukuki vergilendirme olarak da adlandırılır. Organize suç 

örgütleri, kişi veya grupları belli periyotta belli miktarlarda para ödemeye mecbur 

kılarlar. Organize suç örgütleri haraç aldıkları bu kişilerin açıklarını kullanmak 

suretiyle bu durumun devamlılığını sağlarlar. Aksi durumda zorluk yaşama veya 

mahcubiyet halini yaşamak istemeyen bu hedef kitle zor altında ödemelerini 

yaparlar. 

Yağma konusu olan durumun devamını engellemek veya bu duruma karşı 

durmak kişiler yönünden pekte hoş olamayan neticeler verebilir. Bunu bilen ve bu 

duruma düşmek istemeyen kişilerin zaaflarını kullanan organize suç örgütleri 

aldıkları paranın meblağını yükseltirler. Aksi durumda yani direnme veya karşı 

çıkma olursa kozları kullanma ya da maddi ve manevi şiddet unsurlarını artarak 

kullanma yoluna giderler. Hatta bu şiddet unsurları cana kast ederek yaralama, 

hürriyeti kısıtlama, ev, işyeri kurşunlama şeklinde tezahür eder. Böylelikle bu düzen 

devam ettirilmeye çalışılır (Beşe, 2005: 149). 

2.2.4. Otoparklardan Beslenen Organize Suç Örgütleri: Ġllegal Otoparkçılık 

Büyük şehirler başta olmak üzere trafik ve park probleminin ciddi şekilde görüldüğü 

yerlerde sokaklar, caddeler, boş alanlar ve hatta mahalleler organize suç örgütlerince 

rant kapısı olarak kullanılan otopark olarak kullanmak üzere bölüşülmüştür. 
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Taşıtlarını herhangi bir sebeple geldikleri bu tür yerlerde, park yeri bulamayıp bu tarz 

illegal yapılanmaların parsellediği alana park eden vatandaşlar, değnekçi ya da park 

kahyası diye bilinen suç örgütü mensuplarına herhangi legal bir uygulama ya da 

makbuz verilmeksizin ödeme yapmak mecburiyetinde olurlar. Ödemeyi reddeden 

vatandaşlar cebir ve tehditle refüze edilir, araçlarına hasar verilir ya da araçları 

çalınır (KOM, 2012: 104). 

Yerel yönetimler bu problemle baş edebilmek amacıyla park alanı olmaya 

müsait yerleri ihaleye çıkararak, bu alanları illegal yapıların elinden kurtarmaya 

çalışıyor olsalar da burada başarılı olamamışlardır. Zira organize suç örgütleri 

faaliyet olarak bıçakla kesilen net hatlara sahip değillerdir. Bir organize suç örgütü 

bir faaliyet yürütür diye bir kural yoktur. Amaç suçlar çeşitlilik arz edebilir. Bu 

durumda devreye belediyelerin açmış olduğu bu ihalelere girerek taşeron firmalar 

aracılığı ile belediye görevlilerine rüşvet vermek suretiyle ihaleleri almak ve 

üniformalı değnekçilerden oluşan illegal etkinliklerini sürdürmektir. Bu tür illegal 

yapıyı, Ankara Ticaret Odası iki bin dört yılında yapmış olduğu çalışmada en yaygın 

organize suç örgütü tipi olarak tespit etmiştir (ATO, 2004).   

2.2.5. Tefeden Beslenen Organize Suç Örgütleri: Tefecilik 

Gerçek veya tüzel kişilerin sıcak para gereksinimlerini gidermek amacıyla legal 

kurumlar haricinde kalan ve para talep ettikleri kişilere tefeci denir. Kanunlara uygun 

faaliyet gösteren bankalar ya da ikrazatçılar aracılığı ile para taleplerini 

karşılayamayan fertler, sözleşme, senet veya çek gibi imza gerektiren birkaç evrak 

dışında talebi olmayan ve derhal ihtiyaca cevap veren tefecilere müracaat ederler. 

Tefecilerde bu talebe normalden kat be kat yüksek oranlarda faiz uygulaması ve 

ciddi şekilde risk altına sokacak ipotek anlayışı ile karşılık verirler. Görünürde 

ihtiyaç karşılanmış olur ancak olumsuz bir durumda ise ki genelde böyle olur, para 

talep eden kişi için çok ciddi maddi ve manevi sonuçlar meydana gelir (KOM, 2012: 

139). 

Tefecilik faaliyetlerine şehirlerin dışında özellikle köy ve kasaba bölgelerinde 

de karşılaşılmaktadır. Tarım ile uğraşan vatandaşların sıcak para ihtiyaçlarına cevap 

veren tefeciler, yüksek faizle, imzalı evrakları teslim etmeyerek tekrar tekrar ve 

gerekirse cebren, örgüt mensuplarını devreye sokup ödetmeyle, ipotek yoluyla mal 
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ve arazilerini gasp ederek paralarını fazlasıyla ve genelde illegal yollardan geri 

almışlardır. KOM iki bin dokuz verilerine göre, tefe yöntemleriyle işlenen bu illegal 

eylemleri ülkenin maddi zenginliğini, vatandaşların ülke ekonomisine katkısını ciddi 

miktarlarda sekteye uğratmakta ve ayrıca her türlü illegal yöntemi kullanan ve maddi 

manevi şiddeti benimseyen organize suç örgütlerinin rant aracı olmaktadır.  

Son zamanlarda görülen bir diğer tefe yöntemi de post cihazları ile önden 

fazile para çekmektir. Fason iş yerlerinde faaliyet gösteren bu örgütler, buraya 

telefon ve post cihazı alarak yaptıkları para çekimiyle vatandaşlara büyük oranlı 

faizlerle para satmaktadırlar.  

2.3. ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Organize suç örgütlerinin ortak tanımını yapmaktaki zorluğun yanında, ülkeden 

ülkeye değişen özellikler göstermesine karşın 1996 yılının Mart ayı son haftasında 

Avrupa Organize Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu adıyla yapılan çalıştayda 

aşağıdaki tespitler yapılmıştır (Avrupa Konseyi 1999 Raporu‟ndan akt. Geleri, 2013: 

178):  

 Haksız ekonomik kazanç  

 Hiyerarşik yapılanma  

 Kısıtlı sayıda üye alımı  

 Zamanla sınırlı olamayan süreklilik 

 Şiddet ve rüşveti yöntem olarak kullanma 

 Uzmanlaşma ve iş bölümü 

 Tekelcilik 

 Açık ve belirgin kurallar temel özellikleridir. 

Bu çerçevede özellikleri ele alırsak;  

 Organize suç örgütlerinin asıl amacı ekonomik kazanç yani haksız 

ekonomik çıkar elde etmektir  
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Organize suç örgütleri haksız çıkar sağlama amacıyla suç işleyen yapılardır 

(Geleri, 2003: 25). Organize suç örgütlerinde öncelikli hedef ve masa üstündeki 

edinim, kaideleşmiştir ve o da maddi çıkardır. Para ve güçten oluşan bu çıkarlar ile 

birlikte politik kazanımlarında bulunması olası olsa da öncelikli planda maddi çıkar 

vardır. Politik çevre, politik güç ve kazanımların sağlanması göz ardı edilmese de bu 

kazanım geri planda kalan yan kazanımdır (Cinoğlu ve Güneş, 2003: 133). 

Organize suç örgütlerinin başka güç odaklarınca kullanılmaları dışında politik 

hedefleri olmayıp, ideolojik amaçlarla hareket etmezler. Organize suç örgütlerinin 

asli hedefi para ve güç kazanmaktır. Bu ekonomik amaç için siyaset ile ilişkiye 

geçer, siyasi seçim faaliyetlerinde yer alır, siyasilere destek olurlar. Ancak bu siyasi 

faaliyetler temelde ideolojik olmayıp ekonomik çıkarlarına ulaşmak için 

kullandıkları araçtır (KOM, 2012: 14-15). 

Organize suç örgütlerinin öncelikli hedefinin mali çıkar, her türlü maddi 

kazanım amacının yanında bu amaca hizmet etmek için illegal faaliyetler 

kapsamında aynı zamanda politikaya, kamu bürokrasisine, yazılı ve görsel basına 

yani medyaya, adli ve idari kurumlara nüfuz etmeye yönelik çalışmalarda bulunurlar. 

 Organize suç örgütlerinin dikey/katı veya yatay/gevĢek hiyerarĢik bir 

yapıları vardır 

Organize suç örgütleri mensupları birbirleriyle münasebetlerinde, iş 

bölümlerinde, faaliyetlerinde ve görevlerin taksiminde bir emir komuta bir ast üst 

durumu mevcuttur. Böyle bir sistemde en az üç kişinin meydana getirdiği devamlı ve 

değişmeyen pozisyonların olduğu, dikey veya yatay bir emir veren emri uygulayan 

konumlar halkası vardır. Dikey veya yatay, katı veya esnek yapılanmaya 

bakılmaksızın böyle bir sistem içindeki her bir fert bir altındakinin üzerinde ve alt 

kademelerdekilere karşı otorite ve yetki sahibidir. Organize suç örgütlerinde lider, 

üst ve orta düzey yöneticiler, üyeler (korumalar, şoförler ve tetikçiler) bulunur. Lider, 

yönetici ve üyeler arasında disiplin, lider ve yöneticilere karşı sorgusuz sualsiz emre 

uyma ve herhangi bir şarta bağlı olmayan bir bağlılık ile sağlanmıştır (Erdem, 2001: 

30). 

Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatlarında da belirtildiği gibi organize suç 

örgütlerinin olmazsa olmaz bir özelliği de hiyerarşidir. Yani bir suçun organize 
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olması ve suç eylemlerini gerçekleştiren yapıya organize suç örgütü demek için 

gevşek dahi olsa bir hiyerarşik yapının varlığı gereklidir. Herhangi bir suç eylemi 

veya suç organizasyonu organize suç örgütlerine benzerlik gösterse de, katı veya 

gevşek hiyerarşik yapının eksik olması bu durumun organize suç örgütü olarak 

değerlendirilmesinin önüne geçer ki bu durum hukukumuzda toplu suç veya iştirakli 

suç olarak tanımlanır (turkhukuksitesi.com, 2014). 

Organize suç örgütlerindeki hiyerarşik ilişki; organize suç örgütlerinin 

büyüklükleri, amaç suç ve bu suçların niteliklerine, örgüt mensuplarının gelir 

dağılımlarına, mesleki durumlarına, eğitim seviyelerine, suç geçmişlerine, sayılarına, 

aralarındaki karabalık hemşericilik gibi ilişkilerine, mensubiyet sürelerine gibi 

örgütten örgüte farklılık gösteren daha birçok sebeplere göre hiyerarşik yapı gevşek 

veya sıkı, yatay veya dikey olabilmektedir (hsyk.gov.tr, 2014). 

 Organize suç örgütlerinde üyelik sınırlıdır ve her isteyen örgüte dahil 

olamaz 

Organize suç örgütleri varlığını sürekli hale getirme, güven bunalımı, yapının 

deşifresini engelleme, faaliyetleri nihayete erdirme, amaç suçları gerçekleştirme gibi 

hedeflerle kendilerine katılmak isteyen kişilere önemli sınırlamalar getirerek, bu 

kişileri aracı koyma, kefillik ve kişi hakkında araştırma gibi yöntemlerle seçerler. 

Organize suç örgütlerine katılımlar genellikle hemşericilik, arkadaşlık, aynı dönemde 

cezaevinde yatma (cürümlük), kan bağı, hısımlık, milliyetçilik, soy, politik görüş ve 

suç geçmişine sahip olma şeklinde itimadı temin edici kriterler ile kısıtlandırılmıştır. 

Her organize suç örgütü kendi yapılanması ve özelliğine göre gruplarına kişileri dahil 

ederler. Organize suç örgütlerinin bu sınırlamalarının yanında üye sayıları da 

çeşitlilik arz etmektedir. Organize suç örgütleri 3 üye ile başlamakta olup bu sayı 

bazı suç örgütlerinde binleri geçmektedir (Geleri vd., 2013: 187). 

Legal ve illegal faaliyetlerde bulunarak ekonomik edinim ve kudret sağlamayı 

hedefleyen koordine olmuş suç örgütleri üyelerinin suçta organize olabilmesi için 

ilişki ve etkileşim içerisinde olmaları gerekmektedir. Organize suç örgütü suçta 

ayrıca profesyonellik aramaktadır. Yasa dışı faaliyetler içinde olan suç örgütünde 

güvenirlilikte ayrı bir esastır. Varlığını, bir iş veya bölgedeki tekel durumunu, örgüt 

içi disiplini devam ettirmek için tanıdık, bildik, referanslı, akraba, hemşeri özellikli 
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kişiler tercih eder. Tüm bu sebeplerden dolayı her önüne gelen örgüte dahil edilmez. 

Bazen ihtiyaç halinde örgüt dışı elemanlar da kullanılsa da organize suç örgütüne 

üyelik sınırlıdır (Abadinsky, 1997: 7). 

Organize suç örgütlerinde güvenlik, gizlilik, deşifrasyonu engelleme, 

varlığını sürdürme ve daha birçok adeta korunma içgüdüsü sebepleriyle sınırlı ve 

denetimli üyelik söz konusudur.  Yani her isteyen kişi örgüte giremez. Bunun için 

kişi örgüt içinden referans, yeterli vasıf ve değerlere sahip olma gibi kriterleri yerine 

getirmelidir. Böylelikle herkes tarafından uyulması gereken kurallar, disiplin, 

gizlilik, sadakat, cesaret ve dayanışma sağlanmaya çalışılır (Güvel, 2004: 67). 

Organize suç örgütleri profesyonel suç grupları olduğundan yapıya dahil 

olma talebinde bulunan şahsılar mevzusunda azami dikkatle hareket etmekte, hangi 

şahsın örgüte dahil olabilecek özellikte olduğuna dair katı kurallar belirlenmektedir. 

Organize suç örgütlerine dahil olma veya mensubu haline gelme genellikle referans, 

kan bağı, hısımlık, aynı orijinden olma, aynı coğrafi şehir veya bölgeye mensup 

olma, inanç ve politik birlikteliği, soy, geçmişe dayalı dostluk ve suç kaydına sahip 

olmak şeklinde çeşitlilik gösteren ve örgütten örgüte değişen nitelikler ile 

çerçevelenmektedir. Örgütten örgüte değişim gösteren bu örgüte mensup olma 

şartları ve izlenen taktikler örgütlerin faal olduğu suç türlerine göre bu uygulamalar 

değişiklik gösterebilir. Örneğin üye bulmakta zorlanan veya kendini ispat etmeye 

çalışan örgütlerde üyeliğe seçim koşulları konusunda esneklik gösterilmektedir. 

Faaliyet alanlarına göre organize suç örgütlerinin büyüklüğü ve üye sayısı da farklı 

olur. Kimi gruplar üç beş örgüt mensubu ile eylemlerini sürdürürken kimi örgütlerde 

o kadar büyümüştür ki örgüt mensubu üç basamaklı rakamlara ulaşabilir (unodc.org, 

2014). 

 Organize suç örgütleri zamanla sınırlı olmayan devamlı bir yapıya 

sahiptir 

Organize suç örgütleri, yapı itibariyle kişilerin değişmesi (lider veya yönetici 

değişimi) veya bir sebeple ayrılması (mensupların ölümü, tutuklanması, 

uzaklaştırılması, ayrılması) ile bitmeyen, sürekli bir yaşama sahip olan, zamana bağlı 

kalmaksızın oluşmuş gizli suç birliktelikleridir. Bu yapı için her ne şart olursa olsun 

hayatı devam ettirecek, doğal veya seçimle yerleri doldurulabilecek üyelerin ve doğal 
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olarak oluşan anlayışın varlığından kaynaklanmaktadır. Zira üyeler ve oluşturulan 

gelenek bu devamlı yaşama arzusuyla şekillendirilmiştir. Organize suç örgütlerinin 

bu esnek ve sürekli yapılanma anlayışı, varlıklarını zarara uğratan her türlü aktivite 

ve durum karşısında ayakta kalmalarını sağlamaktadır (Güvel, 2004: 51). 

Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay İçtihatlarında da belirtildiği gibi organize suç 

örgütlerinin olmazsa olmaz bir diğer özelliği de varlığında bir süreklilik olması yani 

devamlılıktır. Yani bir suçun organize olması ve suç eylemlerini gerçekleştiren 

yapıya organize suç örgütü demek için yapı olarak devamlılık arz etmesi 

gerekmektedir. Tek bir sefer için ve tek bir suç işlemek amacıyla bir araya gelen 

yapılar ancak iştirak veya toplu suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş kişiler grubu 

olarak adlandırılır. Bir suç örgütünden bahsedebilmek için durmaksızın suç işlemese 

de, her an ve her zaman suç işlemeye elverişli yapısını sürdüren, ihtiyaç duyduğu 

zaman suç işleyen, suç işleme potansiyelini koruyan özellikte olması gerekmektedir 

(turkhukuksitesi.com, 2014). 

Organize suç örgütlerini ve işledikleri suçları diğer suçlardan ayıran temel 

unsur, fikir boyutunda, fikirleri fiile dökmede, illegal faaliyette bulunmada 

programlı, hesaplı, birlikte hareket etme, yönetişim gösterme ve bunu kesintisiz 

yapabilmektir  (hukukihaber.net, 2014). 

 Organize suç örgütleri maddi ve manevi Ģiddet ile iĢ görmede para  

kullanımını yöntem olarak benimsemiĢlerdir 

Organize olabilmiş suç örgütleri karşı gruplara gözdağı vermek, suç 

eylemlerini gerçekleştirmek, örgüt içinde disiplini sağlamak amacıyla şiddet 

kullanırlar. Organize suç örgütleri kamu görevlilerine iş yaptırmak veya bünyesine 

katmak, başta yolsuzluk olmak üzere suça konu faaliyetlerini gerçekleştirmek 

amacıyla rüşvet verirler (Birsen, 2004: 337). 

Organize suç örgütleri örgüt içi disiplini sağlamak ve yapısını devam 

ettirmek, suç faaliyetlerine uygun zemin hazırlamak, bunun için sonuca ulaşmak ve 

gerçekleştirmek için rüşvet ve şiddete başvurular (Abadinsky, 1997: 6). 

Organize suç örgütleri yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğu gibi yolsuzluğu 

yine amaç suçlara ulaşmak nedeniyle yaparlar. Organize suç örgütlerinde yolsuzluk 

(yolsuzluğun yaygın bir türü olan rüşvet vermek, rüşvet almak başta olmak üzere) ve 
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şiddet çoğunlukla kullanılan ve başvurulan taktiklerdir. Organize suç örgütleri 

herhangi bir sınırlama veya hukuki yaptırımı düşünmeksizin şiddet ve rüşveti amaç 

suçları gerçekleştirmek için olabildiğince kullanırlar. Organize suç örgütleri 

ihalelerde rakip firmaları sindirmek, kamu kurumları dolandırıcılığında kurum içine 

sızmak, çek-senet tahsilinde borçlu veya alacaklıda payını almak, yağma için korku 

ortamını oluşturmak, yasa dışı eylemlerini gerçekleştirdikleri alanlarda kontrolü 

sağlamak ve organize edebilmek, rakip örgütlere üstünlük sağlamak, toplum 

içerisinde otorite ve nam sağlamak, partito ilişkilerini sağlamlaştırmak için, şiddet ve 

şiddetin unsurları olan tehdit ve korkutma ile rüşvet yöntemlerini kullanırlar (KOM, 

2012: 13). 

Organize suç örgütleri devlete sızma ve devlet içerisinden eleman kazanmak 

amacıyla yolsuzluk yollarını denerler. Yasama, yürütme ve yargı organları dahil, 

devlet organlarında bir şekilde yer alan politikacılar, güvenlik görevlileri, cezaevi 

yöneticileri, finans sektörleri, iş adamları, medya ve bunların çevreleriyle yakın 

ilişkiler kurarlar. Bu ilişkileri sağlamak için rüşvet ve şiddeti kullandıkları olur. 

Organize suç örgütleri güç elde etmeye, haksız ekonomik kazancını artırmaya ve bu 

amaçları karşısına çıkan sorunları aşmaya bu ilişkiler sayesinde vakıf olur. Bu 

amaçlarını gerçekleştirmek için bürokrasi, siyaset ve iş dünyasının önemli 

noktalarına çalışırlar. Böylelikle bu mekanizmalarda hakimiyet sağlamaya çabalarlar. 

Organize suç örgütlerinin oluşturduğu bu ilişkiler ağı partito ilişkiler olarak 

adlandırılmaktadır (Geleri vd., 2013: 180). 

 Organize suç örgütleri faaliyetlerinde uzmanlaĢmaya ve iĢ bölümüne 

giderler 

Organize suç örgütleri birer şirket yapısı tarzında olup, belli amaç için ki bu 

genelde haksız ekonomik çıkar olup, belli alanlarda ve iş kollarında fonksiyonel 

olarak uzmanlaşmış kişilerden oluşan illegal yapılardır (Abadinsky, 1997: 6). 

Organize suç örgütleri belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelmiş ve bu 

amaca uygun belirli bir büyüklüğe ulaşmış kişilerin oluşturduğu örgütsel yapının 

idaresini kolaylaştıran ve bu örgütsel yapıyı ayakta tutan suç veya örgüt ihtiyacı 

konusunda uzmanlaşmaya ve iş bölümüne giderler (hsyk.gov.tr, 2014). 
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Her organize suç örgütünde amaç suçları gerçekleştirme, kendilerine karşı 

mücadele birimlerine karşı korunma, yapılarını devam ettirme ve gizlenme amacıyla 

etkin işbölümü ve uzmanlaşma vardır. Diğer bir ifadeyle her organize suç örgütü 

mensubunun bir görevi veya uzmanlık alanı vardır. Örneğin; tetikçilik yapma, yargı 

işlerini takip etme, muhasebe işlerini düzenleme, korumalık görevini ifa etme gibi 

çeşitli alanlarda uzmanlaşma ve iş bölümü mevcuttur. Bu düzenli uzmanlaşma ve iş 

bölümü sayesinde yalnız ve ferdi çabalarla amaca ulaşması mümkün olmayan 

çetrefilli ancak getirisi bol illegal faaliyetleri realize edebilecek sistem meydana 

getirilmiş olur (Geleri vd., 2013: 184). 

 Organize suç örgütleri tekelci amaç güderler, kendi alanlarında rakip 

görmek istemezler 

Organize suç örgütleri faaliyetlerinde rekabet istemezler. Kendi faaliyet 

alanlarında yegane söz sahibi olmak isterler. Bunun için her türlü mücadeleye her an 

hazırdırlar. Böylelikle riskli ancak çok karlı ekonomik çıkarlarını tekelleşerek 

sağlama almış olurlar. Faaliyet yürüttüğü alanda tekelleşen organize suç örgütü bu 

alan ile ilgili her türlü tasarrufta bulunma, rakiplerini istediği şartlara zorlama, bu 

alandan da kar sağlama, „piyasaya giriş-lisans ücreti‟ niteliğinde ödeme yaptırma, 

haraç alma ve piyasa ile ilgili her türlü düzenleme yapma ayrıcalığını elde etmiş olur 

(Güvel, 2004: 37).  

Bazı pazarlarda adil rekabet ortamını ve serbest piyasa durumunu istemeyen 

iş çevreleri de tekelleşmeyi sağlamak için organize suç örgütlerine başvururlar. 

Organize suç örgütleri de rakip olabilecek yatırımcı ve girişimcileri engellerler. 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ulaşım sektöründen imara, şehirlerdeki 

meyve, sebze ve balık hallerinden çiçekçilere, yapılaşma, imar ve ulaşım 

sanayisinden sokaklarda otoparkçılık yapma dahil çok sayıda iş alanları, geniş 

yelpazesi olan faaliyet yaklaşımıyla organize suç örgütlerince yönetilmektedir. Hatta 

illegal faaliyet yürütenler, kumar oyunları oynatanlar, değnekçilik yapanlar, 

kapkaççılar ve cepçiler gibi suçla geçimini sağlayan kişilerde bu piyasaları yöneten 

organize suç örgütleri tarafından izine tabi tutularak, belirli bedel karşılığında 

çalışabilirler (Gambetta ve Reuter, 1995: 195-202). 
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Organize suç örgütleri faaliyetlerinde tekelleşme hedefiyle hareket ettiği gibi 

hizmet ettiği ve ortaklığa gittiği kişi, kurum veya gruplara da kendi güçlerini 

kullanıma sunarak iş yaptıkları piyasada tekelleşmelerine yardımcı olurlar. Tekelci 

zihniyete sahip organize suç örgütleri serbest ekonomilerin ruhu olan insanların 

istediği malı veya hizmeti istediği yerden veya kişiden alma özgürlüğünü 

sınırlamakta, rekabeti ortadan kaldırmakta ve dolayısıyla da bu işi elinde 

bulundurduğundan veya kişi, kurum veya gruplara ellerinde bulundurmalarına 

yardımcı olduğundan, kendilerine bu işten çok daha fazla kar sağlarlar (bilgibu.com, 

2014) 

 Organize suç örgütleri yaĢamlarını açık ve belirgin kurallara göre  

sürdürürler 

Organize suç örgütleri devlet aygıtları gibidirler. Organize suç örgütleri 

devlet içinde, anayasaları, kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri, örf-adetleri ve 

kendi içinde ahlak kuralları olan birer illegal devletçiklerdir. Bu kurallar örgüt 

mensubu olan herkesi bağlar ve örgüt mensupları bu kurallara uymak zorundadır. Bu 

kurallar yazılı değildir ancak herkes bu kuralları yaşayarak öğrenir. Bu kurallara 

uymayan, herhangi bir kuralı ihlal eden örgüt mensubuna örgüt tarafından 

uygulanacak cezalar vardır. Her devlette olduğu gibi lider ve önemli pozisyonlarda 

olanlar bu kurallar karşısında ayrıcalıklıdır. Organize suç örgütünün yapısının deşifre 

olmaması, örgüt mensuplarının korunması, eylemlerin tespit edilmemesi için örgüt 

içinde disiplini, gizliliği ve birlikteliği sağlayan „sessiz ol, sus, konuşma, bilgi verme‟ 

anlamına gelen „omerta kuralı‟ vardır. Bu kurala aykırı davranan ihanet etmiş olur ve 

cezalandırılır (Geleri vd., 2013: 182). 

Organize suç örgütleri zamanla ve değişkenlik gösteren kendine özgü 

süreçlerle meydana gelen oluşumlar olup,   bu var olma ve varlığını sürdürme 

süreçlerinde kendi dünyalarında kendilerine ait yapılarını kuran, kendilerine ait açık 

ve belirgin kuralları ve değerleri olan illegal düzenlerdir. Kamu otoritesinin yetersiz 

kaldığı her alanda devlet kurumlarının yerine geçerek oluşturmuş oldukları kurallara 

göre düzen kurarlar. Organize suç örgütleri sıradan suç gruplarından farklı olarak 

kendilerini hakim olmaya çalıştıkları alanlarda demokratik ve hukuki devlet 

kaidelerinin yerine kendi kurallarını yerleştirerek, kanunu hiçe sayarak, 
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önemsemeyerek veya basite indirgeyerek alternatif güç olarak kendilerini kamuya 

hissettirir. Böylelikle nevi şahsına münhasır avam ve konsolide örf ve adet 

biçimlerini, beklentileri, amaçları ve geçmişten yapa geldikleri, yaşaya geldikleri 

yaşam tarzları mevcut bir oluşum ile topluma varlığını kabul ettiren yapılanma 

görülür. Böyle çok ve çeşitli yaşama alanı bulan organize suç örgütleri kendileri 

açısından ve toplum gözünde ikircikli hukuki ve ahlaki anlayışın yerleşmesine sebep 

olurlar (Beşe, 2002:156). 

Organize suç örgütleri örgütsel yapı ve amaçlarını sağlayan kural ve 

düzenlemeleri olan illegal bir sistemdir.  Organize suç örgütlerinin bu kuralları bir 

yere kaydedilmemiş veya yazı altına alınmamış lakin herkes tarafından bilinen ve 

herkesçe uyulmak durumunda hissedilen kaidelerdir. Örgütün lider veya yöneticisine 

itaat, örgütün yapı ve eylemi ile ilgili gizli bir durumu veya konuyu anlatmama, örgüt 

mensubu bir diğer kişinin arkasından iş çevirmeme, açığa çıkarmama, örgüt ile ilgili 

çalışmalar yapan kurumlara veya karşı guruplara bilgi vermeme, örgüt mensubu olan 

arkadaşına, arkadaşının eşini, çocuklarını, hısmını ve yakın çevresini gözetme, 

örgütün faaliyeti kapsamında elde edilen maddi çıkarı hiyerarşik sistem içindeki 

konuma göre paylaşma, örgütün yapısı ve faaliyetlerinin deşifresini önleyen gizlilik 

kurallarına riayet etme ve aynı mevzularda ilan edilmiş, ilgili tüm kesimlerce 

uygulanması ve itaat edilmesi zorunlu kaideler vardır. Organize suç örgütlerinin açık 

ve belirgin kurallarının olması, devletin anayasa ve kanunları,  kurumların tüzük ve 

yönetmeliği, şirketlerin kural ve düzenlemeleri olması ile paralellik arz eder. Bu 

nedenle organize suç örgütleri kural ve düzenlemeleri olmaması düşünülemez.  

2.4. TÜRKĠYE’DE ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠNĠN ORTAYA ÇIKIġ 

NEDENLERĠ 

2.4.1. Organize Suç Örgütlerinin YaĢam Alanı Bulduğu Uygun Toplum Yapısı  

Türkiye faklı bölgelerden ve bu farklı bölgelerin birbirinden farklı kültürlerinden 

oluşsa da, halkımızın mayası organize suç örgütlerinin meydana gelmesi, büyümesi 

ve yayılması için uygun durum oluşturmaktadır. Organize suç örgütlerinin varlığı 

tarihimizden süregelen bir olgu olduğundan dolayı halkımız organize suç örgütleri ve 

eylemlerine yabancı olmamıştır. Geçmişte de var olan külhanbeyliği, mahalle 
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kabadayılığı, mafya babalığı gibi örnekleri yaşamış olan toplumumuz yeni 

versiyonları olan organize suç örgütlerini de yadırgamamıştır. Bu nedenledir ki 

toplum, belki de normal ve hukuki yollarla karşılaşılan problemlerini sulha 

kavuşturma yerine güya kısa yoldan sunuca ulaşmak için illegal yapıları aracı kılma 

eğilimindedir (Geleri vd. 2013: 185). 

Seksenli yılların başından itibaren serbest piyasa ekonomisini yerleştirme ve 

buna göre yeni bir toplum geliştirme çalışmaları insanlarımızda farklı ve köklü 

sorunlar oluşturmuştur. Dini, moral ve etik kıymetler yok olmaya yüz tutmuş, halk 

değerler yönünden çürümeye başlamış, yapı taşı konumundaki aile kavramı önemini 

yitirmiştir. Adil olmayan gelir paylaşımı toplumun ekseriyetini yoksulluğa mahkum 

etmiş ve bu zengin kesimlerin umurunda olmamıştır. Bunun bir haksızlık olduğunu 

ve bununda ancak illegal yollardan yapılacak hamlelerle doğru mecrasını bulacağına 

olan inanç yaygınlaşmış dolayısıyla uzun olmayan, zahmetsiz, alın teri 

gerektirmeyen yöntemlerle kazanç elde etmek normal görülmüştür. Bu şaibeli 

kazançlar sorgusuz sualsiz aileler, aile büyükleri ve aile çevresince kabul 

gördüğünden, bu kazanç yolunu benimseyen gençler, kendilerini engelleme ve 

doğruyu gösterme konumundaki kişilerin bu normalleştirme tavırları karşısında 

illegal hayatı yaşam biçimi olarak devam ettirmişlerdir (Saçan, 2005:102). Zamanla 

halk, doğal olarak illegal işleri yapmayı normal görmeyi, illegal yapılara dahil 

olmayı, illegal yapılara başvurmayı toplumun olağan durumu olarak 

benimsemişlerdir. Haliyle bundan dolayı seksenli yıllarla beraber değişen ve gelişen 

mafios yapılar, organize suç örgütleri ve yasa dışı faaliyetleri toplumda kabul 

görmüştür. Beni hırsızım iyi, çalıyor ama çalışıyor anlayışı toplumda hakim olan bir 

anlamda öğrenilmiş çaresizlik hali nedeniyle bu toplumda organize suç örgütleri 

müşteri bulma ve para kazanma konusunda sıkıntı çekmemişlerdir.  

2.4.2. Durdurulamayan Göçler ve Çarpık KentleĢme  

Türkiye uzun yıllardır sanayileşme çabasından dolayı köyden kentlere adeta akım 

halinde taşınma yarışı ile karşı karşıyadır. Bu durum haliyle plansız ve kötü 

şehirleşmeyi doğurmaktadır. İşte bu göç ve plansız şehirleşme organize suç 

örgütlerinin oluşumunda ciddi bir sebep olmaktadır. Altmışlı yıllarda hız kazanan ve 

son zamanlarda yavaşlamakla beraber hala süregelen kırsaldan şehirlere göç 
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(Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Diyarbakır ve Kocaeli gibi) organize 

suç örgütlerinin rant kapısı, mensup kazanması, büyümesi noktasında ciddi bir 

basamak olmuştur. Daha önce tanımadıkları ve garip oldukları bu büyük yerlere 

gelen köylüler, kendileri veya önceden gelenlerin desteği ile devlete ait arsalara 

gecekondu tarzında yapılaşmalara gitmelerdir. Bu durum bir özentiyle devam ede 

gelmiş böylelikle hemşehricilğe dayalı aynı bölge insanlarının toplandığı ve hüküm 

sürdüğü yerleşim alanları ortaya çıkmıştır. Yer olarak ortaya çıkan bu hakimiyet 

pazarcılık, minibüsçülük, kapıcılık, taksicilik, taşımacılık, sakatatçılık vb. birçok iş 

sahasında da tanıdığı işe alma tanıdığa iş verme yoluyla iş sahalarında da 

hemşehricilik hegemonyası meydan getirmişlerdir (Saçan, 2005: 79).  

 Göç suç artışına neden olan faktörlerden biridir. Yoğun ve plansız göç ile 

birlikte eğitim, ekonomik ve sosyal problemler artar. Bu problemler beraberinde 

şehir hayatına özellikle ekonomik ve kültürel adaptasyon sorunu yaşayan ailelerin 

oluşmasına neden olur. Para kazanmak için her türlü işi yapma ve çocuklar için 

hayata erken atılma gibi nedenlerle başta çocuklar olmak üzere kendini suça açık 

halde bulan ailelerin artmasına neden olur. Bu da göç eden her bir aile ferdinin 

organize suç örgütleri tarafından kullanılması anlamına gelir. Ayrıca göç sebebiyle 

oluşan karmaşık yerleşim kültürü ve çarpık kentleşme organize suç örgütleri için 

uygun yaşama ve yayılma ortamı sağlar ve organize suç örgütleri ile etkin 

mücadeleyi zorlaştırır (arem.gov.tr, 2014). 

 Ülkemizde 1980 yılları ile yoğunlaşan köyden kente göç ile birlikte bireyler 

ekonomik kazanç amacıyla farklı sektörlerde çalışmaya başlamışlardır. Zamanla bu 

sebeple özellikle aynı etnik grup veya bölgeye mensup kişiler arasında gruplaşma 

başlamıştır. Suça açık haldeki bu sosyal yapılar organize suç örgütleri için eleman 

kaynaklığı yapmış veya bizzat organize suç örgütlerini kurmuşlardır. Ayrıca bu hızlı 

göç şehirlerde alt yapı sorunu ve çarpık yapılaşmaya sebep olmuştur. Bu alandaki 

iyileşme sağlamak için harekete geçen yönetimler bu alanda ihaleler açmışlardır. Bu 

ihaleleri almakta, bu işte tekelleşmeyi hedefleyen, şiddet ve rüşvet araçlarını 

kullanmakta mahir olan organize suç örgütlerine kalmıştır. İllegal olarak gruplaşan 

bu yapılar ihaleleri alma dışında ihalelere katılan kişilerden çeşitli yollarla pay alma, 

hukuki boşluklardan da faydalanarak kamu arazilerini işgal ederek satma, baskı ve 

tehdit ile haraç toplama ve günümüze kadar çok çeşitlilik arz eden farklı haksız 
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kazanç temin etme yollarına yönelmişlerdir. Halihazırda çok farklı ve çeşitli yapılar 

olarak karşımıza çıkan organize suç örgütlerinin oluşmasında işte bu göçlerin ciddi 

etkisi olmuştur (Keskinkılıç, 2008). 

2.4.3. Önleyici ve Caydırıcı Olamayan Yetersiz Eksik Yasal Düzenlemeler 

Ülkemizde organize suç örgütlerinin ortaya çıkmasına, gelişmesine ve faaliyetlerinde 

özgür hareket etmelerine olanak sağlayan faktörler arasında ilgileri toplayan başlıca 

husus, organize suç, organize suç örgütleri, organize suçluluk ve organize suç örgütü 

eylemleri konularında yetersiz kanuni düzenlemelerdir. Bu yetersiz ve etkisiz kanuni 

düzenlemeler çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Organize suç örgütleri ve 

faaliyetlerine dair kanuni boşluklar aşağıda belirtilen şekillerde görülebilmektedir 

(Beare‟den akt. Güvel, 2004: 71).  

Hukuk sistemi tarafından tanınan hukuki haklar. Demokratik ve hukuki olan 

veya bu iddiasını sürdüren devletlerde, mecburi olarak şüpheli veya sanıklara verilen 

savunma adı altındaki haklar, ekonomik zenginliğe ve her alanda kudrete sahip 

olmaya çalışan organize suç örgütlerince olabilindiğince kendi lehlerinde 

kullanılmaktadır. Örgüt mensubu olmayan adi bir suç şüphelisi ile bir organize suç 

örgütü üyesi şüphelisinin savunma imkanları arasında çok ciddi farklar mevcuttur. 

Örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma esnasında savunmaları, örgütçe 

tutulmuş veya örgüte mensup avukatlarca yapılmakta, bulgu, delil, tanıklar ve 

soruşturanlar en ince ayrıntısına kadar savunma yapanlara sunulmakta, hukuki 

süreçlerdeki sehven bırakılan boşluklar bile bulunmak suretiyle adeta suçluyuz ancak 

eksikler var dolayısıyla masumuz denilerek, cezasız veya en az ceza ile hukuki 

süreçlerden sıyrılmaya çalışılmaktadır (Saçan, 2005: 99).  

Yeterli ve ihtiyaca cevap vermeyen yasalar, organize suç örgütlerinin ülke 

yönetimini ve rejimini dahi tehdit eder seviyelere ulaşmasına neden olur. Bu 

anlamda; organize suç örgütleri ve bu alanla ilgili düzenleyici kuralların mevcut 

olmaması, olan kanuni düzenlemelerin yeterli seviyede olmaması, sürekli değişiklik 

nedenleriyle normların ve uygulayıcıların çelişmesi, kalifiye, bilinçli personelin 

olmadığı zayıf resmi kurumların zaten yetersiz olan düzenlemeleri dahi 

uygulamaların da etkisiz ve verimsiz kalması organize suç örgütlerinin rejimi düzeni 

tehdit eder seviyedeki etkiye sahip olmalarına imkan verir. Bunun somut örneği bin 
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dokuz yüz seksenlerin başında Bolivya ülkesinde organize suç örgütleri kazandıkları 

güç ve etkinlikle, o dönemin mevcut yönetimini değiştirerek kontrolü ele almışlardır 

(Paoli‟den akt. Güvel, 2004: 72). 

Ülkemizde hızlı ve keskin şekilde yaşanan toplumsal yaşam ve yapı 

değişiminin gözlemlendiği doksanlı yılların ortalarına değin maalesef bu duruma 

ayak uyduramayan idari ve hukuki düzenlemeler, bu düzenlemeleri uygulayan kurum 

ve birimlerin kendilerini geliştirememeleri, yetişmemiş kalitesiz personel, hantal 

kalan devlet idaresi sonucu daha da ciddi hale getirmiştir. Devlet aygıtındaki 

açıklıkları ve güçsüz yönleri iyi gören ve değerlendiren organize suç örgütleri 

devletin görevini devralarak halkın taleplerinin yerine getirme çabası içerisine 

girmişlerdir. İcrai işlemler, borçlar, tüzel kişilerin varlığı, devlet yatırım araçları, 

ihaleler gibi yüksek getirili alanlardaki büyük hukuki eksiklikler organize suç 

örgütlerinin aktif olmalarına sebep olmuştur. Ayrıca bu alanlardaki boşluklar yeni ve 

farklı suç örgütlerinin ortaya çıkmasını da sağlamışlardır.  Örneğin değerli evraklar 

ile ilgilenen organize suç örgütleri borçlar ve icra-iflas alanındaki, yolsuzluk alanında 

daha aktif hale gelen organize suç örgütleri de devlet ihale ve özelleştirme 

mevzuatındaki eksiklikler nedeniyle meydana gelmişlerdir. Kanunlarındaki boşluk 

ve yetersizlikleri fırsat bilip değerlendirerek ortaya çıkmışlardır. Organize suç 

örgütleri elde ettikleri bu kazanımlarla yüksek seviyedeki devlet görevlileri ve 

politikacılar ile ilişkiye girebildiklerinden bu alandaki çözümler hiçbir zaman 

gerçekleştirilememiştir (Saçan, 2005: 102).  

Bunlarla birlikte, adli soruşturma ve kovuşturmaların uzun zaman alması,  

suç-ceza dengesi yönünden kamu vicdanı ve mağduriyetin giderilmesi açısından 

eksik kalınması adli ve idari sisteme olan itimadın zedelenmesine neden olmaktadır. 

Böyle bir halde de ihkakı hak düşünceleri devreye girerek mağdurlar devlet veya adli 

kurumlara gitmek yerine mağduriyetlerini kendileri genelde de organize suç örgütleri 

aracılığı ile giderme yoluna gitmektedirler. Organize suç örgütleri bunun yanında 

kendileri ile ilgili adli çalışma yapan kişi ve kurumları yıldırmak için hukuki sistemi 

kullanma, iftira, tehdit gibi her türlü yolu denerler ve maalesef devlet ve hukuk 

sistemi bu duruma açık haldedir. 
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2.4.4. Devlet Yönetiminde Siyasi ve Bürokratik Otorite Kaybı  

Organize suç örgütleri ülkemizde faaliyet göstermeye başladığı tarihten günümüze 

hiçbir zaman devlet yönetimi ve siyasi irade etkin ve ciddi duruş sergileyememiştir. 

Bu vaziyet iktidarların koalisyon veya tek başına iktidar olması arasında fark 

etmemiştir. Zaman zaman politikacılar, ülkeyi yönetenler ve yönetim kademesinde 

yer alanlar organize suç örgütü faaliyetlerine ve yolsuzluklara kişisel çıkarları 

nedeniyle göz yummuş veya bizzat organize suç örgütlerini birer parçası halini 

almışlardır. Politik faaliyetleri yürüten, yönetme erklerinin başında olan ve organize 

suç örgütleri ile çok çeşitli yönlerden siyaset-mafya bağlantısı içinde olan 

siyasetçiler, organize suç örgütleri ile sonuç veren şekilde savaşmayla olanak 

sağlayacak kanuni faaliyetlerin yasama erkinden çıkmaması, düzenlemeler yapılsa da 

yeterli ve etkili olmaması için efor sarf etmişlerdir. Diğer yönden bu ilişkiler 

sayesinde organize suç örgütleri ile mücadele eden kurumlar ve kişiler ile çeşitli 

şekillerde uğraşarak yıldırma yoluna gidilmesi ayrıca bir problem teşkil etmektedir. 

Tüm bu faktörler devlet idaresinde hakimiyetin organize suç örgütlerine kaptırılarak 

böyle illegal oluşumların palazlanmasına ve suç faaliyetlerinde rahat hareket 

etmelerine sebep olmuştur (Geleri vd., 2013:187). 

 Ülkemizde millet adına egemenliği yasama, yürütme ve yargı erkleri aracılığı 

ile devlet denilen aygıt kullanır. Millet adına milletin her türlü korunmasını 

sağlayacak kudreti elinde bulunduran devlettir. Devlet bu düzeni özellikle kanuni 

düzenlemeler aracılığı ile sağlar. İşte tam da bu noktada organize suç örgütleri 

devletin bıraktığı açık alanlarda ve boşluklarda devreye girer. Bu bir devlet otoritesi 

zaafı anlamına gelir ki organize suç örgütleri nerede otorite boşluğu varsa orda suç 

işlenir mantığıyla oluşan fırsatı kaçırmaksızın devreye girer.  Bu nedenle devlet 

uygulanabilir etkili yasama faaliyetleri yanında yürütme, yargı erkleri ile birlikte 

ciddi bürokratik ve siyasi işlerlikle otorite boşluğuna mahal vermemelidir 

(polisiye.com, 2014).  

2.4.5. Ġstikrarsız Ekonomik Yapı 

Enflasyonun devamlı olarak fazla veya dengesiz seyretmesi, para değerlerinde 

ansızın ve plansız artış ve eksilişler, kontrol edilemeyen ekonomik sirkülasyon ve bu 

kayıt dışılığın ciddi rakamlarda olması gibi karineler ekonomik istikrarsızlığa ve 
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ekonomide idare zafiyetine delalet eder. Ayrıca ithal ürünler ile ilgili vergi 

politikaları, uzun dönemler ülkeye hakim olana serbest olmayan, hassas ekonomik 

politika geçmişi de ayrı birer ekonomik handikaplardır. Bu durumlar ülkemizde 

ekonomik alanda illegal faaliyet yürütme imkanı sağladığı gibi,  ithal mallar başta 

olmak üzere giyim, eğlence tüketim ürünleri ve teknolojik ürünler başta olmak üzere 

birçok üründe kaçakçılığa kapı aralamıştır (KOM, 2012: 163-164).  

Bir ülkede ekonomi yönetiminde yaşanan zafiyet ve hakimiyet boşluğu, 

sürekli ve periyodik gelişmenin sekteye uğrayarak onu yedekte bekleyen suç 

faaliyetlerinin yaşandığı suç ekonomisine fırsat verir. Ülke ekonomilerini global 

sisteme adapte etmeye çalışan devletler geçiş sürecinde organize suç örgütlerinin 

faaliyetlerini artırması ve ekonomik yapıya dahil olma çabalarını görebilirler. Bu bir 

anlamda kaçınılamaz bir sonuçtur. Ülkemiz bunu seksen darbe süreci sonrası serbest 

piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yakinen yaşamıştır. Burada önemli olan geçişin 

bir an önce tamamlanarak ekonomide kontrolü sağlamaktır (Paoli‟den akt. Güvel, 

2004: 72).  

Türkiye ülke yönetiminde tam anlamıyla kurumsallaşmış demokratik yapıya 

geçme, ekonomiye serbest piyasa düzenini getirme çabaları yılları aldığından bu 

uzun ve yıldıran zorlu süreç adeta gizlenmiş ve uygun anı bekleyen organize suç 

örgütleri için çok ciddi fırsatlar sağlamıştır. Böyle uygun ortamları kullanmak için 

olmadık duyulmamış organize suç örgütleri peydahlamış, piyasada illegal 

faaliyetlerle boy göstermiş, mevcut organize suç örgütleri de hakimiyet alanlarını 

genişleterek çeşitli sektörlerde devletin imkanlarını da kullanarak ekonomik güçlerini 

artırmışlardır. Nihayetinde ekonomik otorite boşluğu ile beraber kamu kaynakları 

heba olmuş, kayıt dışı ekonomi artmış, vergiler tahsil edilememiş, kaynaklar sarf 

edilmiş, kamu yatırımları amacına ulaşmamış veya zarar görmüş ve ülke ekonomisi 

açısından verimlilik düşük seviyelerde seyretmiştir.  

2.4.6. Devlet Yönetimindeki YozlaĢma  

Devlet yönetiminden sorumlu erklerin kamu yatırım ve harcamalarından sorumlu 

olduğu, değişim, gelişim ve geçiş sürecinde olan ve toplumsal yapı ile ekonomik 

sistem olarak bu durumu yaşayan, hukuksal olgunlaşmasını ve kurumsallaşmayı 

tamamlayamayan ve devlet hakimiyetinin tam yerleşmediği ülkelerde idarenin 
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yozlaşması daha geniş ve kolaylıkla rastlanılan bir durumdur. Çünkü organize suç 

örgütleri illegal faaliyetlerini kolaylıkla sürdürmek, varlık ve faaliyetlerine yönelik 

oluşabilecek her çeşit aksilikleri ortadan kaldırmak amacıyla satın alınabilecek kamu 

çalışanlarına muhtaçtırlar. İdarenin bu şekilde yozlaştığı zamanlarda kurumların her 

yönden yetersiz kalması, demokratik ve hukuki anlayışın yerleşmemiş olması, hesap 

verilebilirlik, şeffaf faaliyet sürdürme gibi prensiplerin kurumlarca benimsenmemiş 

olması, devletin her ekonomik işlem içerisinde yer almaya çalışması devlet ve devlet 

kaynaklarını kazanç aracı haline getirmiştir. Bu durum yozlaşmış kamu personelleri 

ile bir araya gelince yani kamu dairelerin kazanç yeri, siyasiler ve diğer idarecilerin 

elinde bu kaynağı yönetme yetkisine haiz olması sebebiyle idarede çok kötü 

kullanımlar meydana getirmiştir. Bunun yanında devletle iş yapmak isteyen kişiler 

idarede işleyişin hızlı olmaması sebebiyle işleri hızlandırmak, partito ilişkileri 

kullanmak, ranta kolayca ulaşmak için organize suç örgütlerine başvururlar. 

Organize suç örgütleri siyasilerle olan ilişkilerini kullanarak, rüşvet gibi yolsuzluk 

araçlarını devreye sokarak, devlet memurlarını bizzat bünyesine katarak devletteki 

her türlü işi sonuca ulaştıracak gücü kendilerinde bulundururlar, bu da ciddi miktarda 

ranta ulaşmalarını sağlar (Saçan, 2005: 102). 

 Paranın, rantın, gücün olduğu her yerde var olmaya ve palazlanmaya çalışan 

organize suç örgütleri maddi değerlere duyulan bu hadsiz iştahını özellikle siyasi ve 

idari olarak ciddi manada yozlaşan devlet yönetimlerinin bulunduğu ülkelerde 

doyurmaya çalışırlar. Yolsuzluk araçlarını kullanmaktan sakınmayan bu illegal 

yapılanmalar bu yöntemlerle siyasi yapılara, güvenlik ve yargı bürokrasisine, kamu 

kurumlarına, medya ve iş dünyasına nüfuz ederler. Böylece her anlamda kamu 

hizmetinde bulunmakla yükümlü bu kurum ve kişileri yozlaştırırlar. Bu kişi ve 

kurumların yetki ve görevlerinden faydalanarak haksız menfaat ve güç amaçlarına 

ulaşmakla kalmayıp, kendilerine yönelik gerçekleştirilecek her türlü soruşturma ve 

kovuşturmayı önlerler (yenisafak.com, 2003) 

Devlet idaresinde yer alan politikacılar, memurlar devleti kazanç kapısı 

olarak görüp menfaat elde etmek için devlet imkanlarını çeşitli sebeplerle amacı 

dışında ve ilgisiz şahsılara haksız olarak kullandırmaları yaygınlaştığı gibi bu durum 

devlet ve toplumda olağan görülmüştür. Kamu kaynaklarının istendiği gibi çıkar 

amaçlı kullanılmasının olağanlaştığı bir kamu ve toplum yapısı organize suç 
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örgütlerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu durum 

ekonomik sisteme zarar vermiş, maddi refahı sekteye uğratmış, kamu kurumlarının 

güvenirliliğine ve işlevselliğine zarar vermiş ve zayıflatmış bu durumlarda organize 

suç örgütlerinin varlığını ve faaliyetlerini sürdürebildiği ortamı sağlamıştır.  

2.4.7. Sınırlayıcı ve Yasaklayıcı Sosyal Siyasal Hukuki Ekonomik Politikalar 

Organize suç örgütlerinin meydana gelmesi ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan 

etkenlerden biri de illegal yaşama adeta iten bir etki yapan kısıtlayıcı ve özgürlükleri 

ortadan kaldıran ekonomi yaklaşımı ve hukuk anlayışıdır. Uygulanan bu tür 

ihtiyaçlara cevap vermeyen ve bastırmaya çalışan uygulamalar suçluluğa ve suç 

ekonomisinin yaygınlaşmasına ortam sağlar. Arz ve talep dengesine göre mallar ve 

hizmetler üretilir tabi bu normal olan serbest piyasa ekonomisi olduğu ortamda olur. 

Talep olmasına rağmen yasaklamalar veya sınırlamalar nedeniyle ve taleplerde 

karşılanmadığından illegal piyasaya yönelimler olur. Yasakçı mal ve hizmetler 

normalden çok bedel gerektirdiği ve ayrıca ciddi oranda talep olduğu için önemli rant 

kapısıdır. Yetmişli ve seksenli yıllarda teknolojik aletler, alkol ürünleri, bazı gıda 

ürünleri serbest piyasa ekonomisi olmadığından ve döviz ile ilgili kanuni kısıtlamalar 

sebebiyle illegal yöntemlerle kaçak olarak pazarlanmıştır, bu durum da organize suç 

örgütlerinin bu alanda aktif rol almasını doğal olarak sağlamıştır (Geleri vd., 2013: 

168). 

Öte taraftan ülkemizde yetmişli yıllarda benimsenen sınırlayıcı ve aksi halde 

cezalandırıcı ekonomik uygulamalar neticesinde normal piyasa haricine yönelme ve 

depolama durumunu doğurmuş, organize suç örgütleri bu alanda da tekelleşmeye 

giderek şeker, yağ, un ve sigara gibi ürünleri, petrol ürünlerini karaborsa ve stoklama 

ile ciddi maddi kazanımlar sağlamıştır (Saçan, 2005: 67).  

Yasaklamalar neticesinde yurt dışından getirilen mallara getirilen ciddi 

oranlarda kısıtlama, bu ürünlere uygulanan yüklü vergiler, iş tecrübesi ve yetkinliği 

gerektiren turizmcilik, inşaatçılık, ticaret sektörü gibi iş sahalarında uygulanan belge 

vermeme ve sınırlamalara gidilmesi, serbestinin kaldırılarak bedellerin kontrol altına 

alınması, ücret-fiyat-teşvik gibi değişimi sağlayıcı piyasa enstrümanlarına devamlı 

etki edilmesi ve serbest bırakılmaması, çok ciddi bürokratik işlemin piyasaya 

uygulanması, vergi politikasının çetrefilli olması gibi birçok nedenlerden dolayı 
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alternatif ve illegal pazarın meydana gelmesi ve organize suç örgütlerinin illegal 

faaliyetlerini bu alanda sürdürerek etkin olmasına sebep olan işlemlerdir (Güvel, 

2004: 80). 

2.4.8. Özenti  

Modernleşme ile birlikte tüketim, tanıma, meşhur olma ve tanıtma olanaklarının 

artması, bunun adeta bir popülarite çılgınlığını andırarak, yaşanılması gereken 

mecburi bir durum, en çok biz satalım, biz takip edilelim kaygısı ile her çeşit basında 

hemen her gün organize suç örgütlerinin faaliyetleri ile ilgili bilgi, program, tartışma 

konuları halka sunulmaktadır. Bu durum organize suç örgütlerinin daha çok 

bilinmesine ve hatta Popüler kültürün empozesi ve reyting endişesi nedeniyle yazılı 

ve görsel medyada sık olarak yer alan yapılara mensup kişilerin normalleştirilerek 

halk tarafından benimsenmesine etki etmektedir. Organize suç örgütleri ile ilgili 

medya aktivitelerinde faaliyet ve mensuplarının “lüks hayat yaşayan, şu kadar geliri 

olan ünlü baron, şu güzel ile çıkan yer altı dünyasının babalarından” gibi gizli veya 

alenen övgülerin dizilmesi toplumun başta gençler olmak üzere her kesiminde 

önemli hayranlık ve özenme duygularını oluşturan negatif etkilere sebep olmaktadır.  

Bununla beraber örgüt mensuplarından belli bölge veya etnik grubu tanımlayan 

“Mardinli, Karadenizli, Oflu, Diyarbakırlı ve Muşlu” veya “Kürt, Laz, Çerkez, 

Arnavut” ifadelerin kullanılması bu bölge veya etnik gruba mensup kişilerin bu tip 

organize suç örgütlerine özenmesine yol açmış hatta başka bölge veya etnik gruba 

dahil kişilerin de illegal faaliyetlere özenmelerine etki etmiştir  (Özdiker‟den akt. 

Geleri, 2013: 189).  

Yaşadığı toplumsal ortam, maddi durum ve adil düzenden tatmin olmayan, 

öykündüğü varlıklı veya lüks yaşam tarzlarına veya asgari dahi olsa maddi varlık 

peşinde olan kişiler ancak bunları normal yollardan elde edemeyeceğini düşünen 

kişiler, benzer durumlarında olup zamanında yer aldıkları illegal yöntemlerle 

istediklerini elde eden kişileri medyada, çevrede, herhangi bir şekilde görüp 

duydukça bu kişilere ve eylemlerine özenmiş ve illegal yapı ve faaliyetlere dahil 

olmuşlardır. 

Bilinçsiz olarak yapılan haberlerin yanında bilinçli olarak yapılan basın 

yayınları, organize suç örgütlerine, mensuplarına ve faaliyetlerine lüzumundan çok 
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ve herhangi bir süzgeçten geçirmeden sanki reklam yapıyormuşçasına yer verilmesi 

bu yapıların yaygınlaşmasına ve kendilerine özenilmesine katkı sağlamıştır. İllegal 

faaliyetlerde bulunan kişilerin güzel işlerle, güzel sözlerle ve özenilecek hayatlarla 

topluma sunulması vatandaşlar üzerinde sorunlu ve kötü sonuçlar doğuran etkiler 

yapmıştır. Helal lokma, hak ettiğinle yetinme, yasal ve haklı araçlarla rızkını 

kazanma, doğru ve hukuki yaşam tarzı gibi prensipler bir kenara bırakılarak 

başkasının hakkına tecavüz ederek, kestirme ve illegal yöntemlerle istediğini ve 

fazlasını elde etme fikrinin benimsenmesine neden olan yukarıda anlatılan özenti 

durumu ve bu fikirdeki fertlerden bolca bulunan toplum yapısı organize suç örgütleri 

için her anlamıyla uygun ortam sağlamıştır (Geleri vd., 2013: 185). 

2.4.9. Terörizm 

Terör olaylarının sık ve çokça yaşandığı seksenli yıllardan doksanlı yılların sonuna 

kadar kamu görevlileri ve devlet politikası bu alan üzerinde yoğunlaştığından ve tüm 

çabalar bu sorunu çözmek üzerine planlandığından dolayı organize suç örgütleri fark 

edilmemiş, adi birer suç faaliyeti olarak görülmüş, önemsenmemiş, göz ardı edilmiş 

veya bilinçli olarak sümenaltı edilmiş ve bu karmaşa halinden organize suç örgütleri 

yayılma, faaliyet çeşitliliği sağlama, hakimiyet kurma, zenginleşme yönleriyle ciddi 

manada faydalanmıştır.  Bu süreç organize suç örgütlerince aynı zamanda yozlaşmış 

devlet idaresinde yer alan siyasi, memur, adli personel, özel sektör ve dahi birçok 

alanda mafios ilişkilerin kurulduğu ve geliştirildiği, devlet içinde çöreklenildiği bir 

süreç olmuştur (Geleri vd., 2013: 207). 

Organize suç örgütleri az fark edilme ya da hiç fark edilmeme sürecini 

yaşadıkları bu periyotta her şarta uygun ve her durumdan sıyrılıp karlı çıkma şansını 

veren devlete sirayet etme ve alternatifli yapılanmaya gitme şeklinde hareket 

etmişlerdir. Bu durumla birlikte globalleşmenin de sağladığı uygun ortamlar ve 

iletişim imkanları ile uluslararasılaşma yönüne giderek yurt dışı faaliyetlerde 

bulunmuş ve yurt dışında faaliyet gösteren suç grupları ile birlikte hareket 

etmişlerdir. Terörün sağladığı kaos ortamından faydalanılarak uyuşturucu ticareti, 

insan ticareti, organ kaçakçılığı, alkol ve sigara kaçakçılığı, her türlü gıda ürünleri 

kaçakçılığı gibi birçok alanda faaliyet göstermişlerdir. Bu süreçte organize suç 

örgütleri teröre finansmanlık yapan veya dolaylı olarak katkı sağlayan narko-terör 
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grup özelliği de göstermişlerdir. Bunu yanında her türlü maddi ve manevi şiddet 

unsurlarını kullanarak arazi kapatma, yağma, devlet ihalelerini alma gibi farklı illegal 

faaliyetlerden de rant ve güç elde etmişlerdir (Bal, 2000: 7-8).  

2.4.10. Yetersiz ve Kalitesiz Eğitim ve Öğretim 

Organize suç örgütlerinin meydana gelmesini sağlayan ve devam ettiren faktörlerden 

biri de özellikle alt kademede kalan mensuplarının eğitimsiz ve bilinçsiz olmasıdır. 

Örgüt mensubunda suça ve haksız kazanca karşı duyulan istek ve bunun ahlaki 

olarak normal karşılanıyor olması, bu duruma özenmesi ve özendirmesi, ahlaki 

yozlaşmaya açık olması eğitimsizlik ve bilgisizlikten kaynaklanır (politam.com, 

2014).  

Organize suç örgütlerine dahil olan ve başta örgüt adına tetik düşüren ve her 

türlü silah eyleminde bulunmaya gönüllü olan kişilerin çokça var olmasının nedeni 

eğitimsizlik ve cahilliktir. Genelde herhangi bir özelliği olmamasına rağmen özenme, 

kısa yoldan zengin olma, beğenilme, takdir ve saygı görme gibi duygular nedeniyle 

organize suç örgütlerine katılan ve örgüt için eylemler gerçekleştiren kişilerin bu 

amaçlar için ikna oluyor olması eğitim düzeyi ile organize suç örgütüne katılım 

arasında doğru orantı olduğunu gösterir. Tabi bu genelde yönetici haricindeki 

mensuplar için geçerli bir durumdur (Saçan, 2005: 101). 

 Toplumların her anlamda gelişme göstermesinin ve herhangi bir toplumsal 

sorun yaşamamasının anahtarı eğitimli, ahlaklı ve yetişmiş fertlerden oluşmasından 

geçer. Eğitimsiz, ahlaki değerlerden yoksun ve cahil fertlerin oranına göre başta 

kriminolojik olaylar olmak üzere her türlü toplumsal problemler yaşanmaya başlar. 

Her bir ferdinin adeta bir dantela örer gibi iyi ve doğru yetiştirmeye özen gösteren ve 

çabalayan toplumlar özlenen seviyeye ulaşabilirler. Bu da kaliteli ve yeterli eğitim ve 

öğretimden geçer. Yetersiz ve kalitesiz eğitim ve öğretim politikasına sahip 

toplumlar ise bu sebeple oluşan cehalet ve ahlaki yoksunluk sebebiyle özenti, tatmin, 

vb. sıradan sebeplerle başta organize suç örgütleri olmak üzere her türlü suça 

bulaşma potansiyeline sahip fertleri bünyesinde barındırır. Bu da toplumları 

yozlaşmaya iter ve yıkıma uğratır. 
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2.4.11. Bilinçsiz Aile Yapısı  

Çocuk ve birey sayısı normalden fazla olan aile yapısında, yetersiz ilgi ve sevgi, 

gerekli eğitimin verilememesi, öğrenim şartlarının sağlanamaması, maddi 

imkansızlıkların bu olumsuzluklara eklenmesi bu aile bireylerinin organize suç 

örgütleri için kolay birer hedefi haline getirir. Aile bireylerinde ve özellikle 

çocuklarda yaşanan bu her anlamdaki yoksunluk hali doğru yerde kullanılması 

imkansız olan azmi hırsa ve öfkeye dönüştürür. Zengin olmaya karşı hırs, bunu 

önleyen düzene karşı öfke, buna sebep olan aileye, çevresine ve topluma karşı öfke, 

kendini kanıtlamaya karşı hırs, her şeyi elde etmeye karşı hırs, buna engel görünen 

kurallara karşı öfke, tüm bu durumlardan intikam almak için hırs, yani tam bir isyan 

haliyle bu amaçlarını gerçekleştirebileceklerini düşündükleri organize suç örgütlerine 

umut bağlayarak katılırlar (Saçan, 2005: 101). 

Ülkemizde topluma ve adli makamlara yansıyan illegal faaliyetlerin ve illegal 

yapılanmaların içerisinde genellikle genç yaştaki bireylerin olduğu görülmüştür. Suç 

işleme fikri ve hevesi her konuda olduğu gibi burada da ilk etapta çocuk iken başlar. 

Bu durumun yani suça konu olan çocukların ve gençlerin varlık sebebi öncelikli 

olarak görevlerinin ve sorumluluklarının farkında olmayan bilinçsiz ailelerdir. Daha 

erken yaşlardan başlayarak bilinç sahibi olmayan anne ve babaların bire kötü örnek 

olmaları, yanlış ve kötü eğitimin bilinçlerinde yer edinmesi, bunun yanında zaten 

yanlış veya az verilen eğitimin üzerine ailede çok sayıda çocuk olması nedeniyle 

sevgi ve şefkatin yeterli derecede verilememesi, bilinçsizlik halinin gelecek 

planlaması ve eğitim ve öğretim hayatlarına yansıması, tüm bu etkenlerin olumsuz 

katkılarıyla sosyalleşememe veya kötü yönde sosyalleşme, aile fert sayısının fazlalığı 

ve dolaysıyla ilgi ve alaka yoksunluğu gibi birçok nedenlerden dolayı çocuklar ve 

gençler organize suç örgütlerinin kolay hedefleri haline gelmektedir 

(kadikoy.iem.gov.tr, 2014). 

Bu sorunu önlemek bilinçli ebeveynlerden oluşan ailelerden geçer. Bu tip 

aile, çocuklarına bebeklikten itibaren bilinçli bir eğitim vermeli, çocuğun maddi 

ihtiyaçlarının yanında duygusal ihtiyaçlarını da karşılamalı, çocuğa değerli 

olduğunun hissettirilmeli ve değer verilmeli,  çocuğa küçük yaştan itibaren aile 

içinde eğitilmeli ve buna paralel olan okul eğitimi sağlanmalı, çocuğun yetiştiği 
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toplumsal hayatın etkisinin ciddiyeti kavranmalı ve aile bu alanda seçici olmalı, 

çocuğa rol model teşkil edecek kişilerin olması durumunda seçici ve teyakkuzda 

hareket etmeli ve son olarak aileler kontrol edebilecekleri kadar çocuk sahibi 

olmalıdır. Böylelikle suça ve özellikle organize suç örgütlerine yem olan fertlerin 

sayısı minimize edilmiş olur (kadikoy.iem.gov.tr, 2014). 

2.5. ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠNĠN ETKĠLERĠ 

Az gelişmiş ve gelişim sürecinde olan ülkelere öncelikte olarak tüm ülkeler açısından 

çok tehlikeli ve önemli sorun olarak ortaya çıkan organize suç örgütleri ülkelerin 

toplumsal yapısına, ekonomi sistemlerine, idari sistemlerine, siyasi yapılarına, hukuk 

alanlarına ve hatta psikolojik yönlerine ciddi ve çok boyutlu olarak zarar 

vermektedirler. Ülke sınırları içinde kalan veya sınırları aşarak uluslar arası seviyede 

faaliyet gösteren organize suç örgütleri adi ve ferdi olarak kalan bilindik suç 

faaliyetlerinden daha çok ciddi, önemli zararlara uğratan ve tehlikeli yapılardır. 

Organize suç örgütleri kamu otoritesini sarsarlar. Organize suç örgütlerinin 

önde gelen etkisi, milletten aldığı yetki ile millet adına ülkeyi yönetme yetkisine haiz 

olan, yani millet tarafından kendisine devredilen üstün otoriteyi temsil eden devletin 

elinde bulundurduğu otoriteyi doğrudan tehdit edebildiği gibi, bu otoriteyi ele 

geçirme, otoriteye yasal sahibi gibi ortak olabilmektedir. Bu hal kamu barışını tehdit 

ederek toplumda bir kaos ve panik havası yaratmak suretiyle ülkedeki sosyo, 

ekonomik, siyasi, hukuki ve ülkede düzeni ve adaleti sağlayan bütün sistemleri 

sarsabilme, dengeleri bozabilme ve ülkeyi iç savaşa veya düzeltilmesi çok zor 

ekonomik krizlere neden olabilmektedirler (Geleri vd., 2013: 210).  

Organize suç örgütleri suçluluk oranı artırır. Organize suç örgütlerinin 

faaliyet alanlarından olan yolsuzluk, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, kamu kurumu 

dolandırıcılığı gibi yollarla yıllık trilyon dolarlarla hesaplanan bir parasal güce 

hükmetmeleri tehlikenin ne boyutta olduğu gerçeği görülecektir. Böyle bir ekonomik 

büyüklüğe sahip olan organize suç örgüt liderlerinin siyasette, bürokraside, iş 

dünyasında ve faaliyet yürütmek istedikleri diğer tüm alanlarda istediği kişilere 

ulaşmakta güçlük çekmeyeceği açıktır. Aç gözlülük özelliği ile insan elde ettiği bu 

eşitsiz fırsatı artırarak devam ettirecek, yaşamaya başladığı bu lüks, şanlı, gücü 

elinde bulunduran, saygın, otoriter ve özentili hayatı devam ettirmenin doğal 



78 

 

yollardan devam ettirilemeyeceğini bildiğinden, tek yolu olan organize suç 

faaliyetlerine devam edecektir. Böylelikle kamu malını gasp eden bu tarz 

yapılanmalar özentili insanları hızla bünyesine katmaya devam ederek suçlu vatandaş 

sayısını artıracaktır (Geleri vd., 2013: 214). 

Organize suç örgütleri ekonomik yaşamı ve düzeni tehdit eder. Türkiye‟de en 

önemli ve birincil tehdit yolsuzluk ekonomisidir. Bu yapı ekonomik amaçlı ve çıkar 

örgütlenmesidir. Ekonomik amaçlı suç örgütleri, gelir dağılımındaki dengesizliği, 

kayıt dışı ekonomiyi elinde tutarak, kısa yoldan zengin olma hayalleriyle birçok 

kişinin bu suç örgütüne militan olarak veya bizzat örgüt oluşturma şeklinde 

katılımlarını sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin liberalleşme aşamasında 

karşılaştıkları güçlüklerin başında organize suç örgütleri gelmektedir. Çünkü böyle 

bir geçişin yaşandığı ülkelerde suç örgütleri, değişim sürecinde yasal alt yapının 

ekonomik gelişmelerin gerisinde kalmasından yararlanarak kendi çıkarları yönünde 

önemli kazançlar elde etmektedirler. Organize suç örgütlerinin faal olduğu kaçakçılık 

ekonomik yaşamda dengeleri bozmakta ve sosyal yapıyı yıpratmaktadır. 

Kaçakçılıktan elde edilen parayla rantı yüksek olan şehirlerde arsa ve gayrimenkul 

alımı yapılarak kara para aklama yoluna gidilmektedir. Organize suç örgütleri 

faaliyet alanı olarak borsayı elde ettikleri kara parayı aklamak için kullanmaktadırlar 

(Uyanık‟tan akt. Özyakışır, 2005: 93). Organize suç örgütleri ekonomi düzeninin 

oluşturduğu sistemden ve yeni teknolojik olanaklardan yararlanmakta geri 

durmamaktadır. Bu durum ekonomisi için ciddi bir tehlikedir. Bu gibi suçlar 

ülkemizdeki ekonomik krizlerde önemli rol oynayan borsa spekülasyonlarına ve 

ülkemiz ekonomisini uçurumun kenarına getirmede önemli rol oynayabilecektir. 

2001 krizini de böyle görmek ve değerlendirmek yerinde olacaktır. 

Organize suç örgütleri demokratik ve hukuk devleti ilkelerini tehdit eder. 

Organize suç örgütleri ülkemizdeki demokratik yaşama özellikle son 20-30 yılda 

ciddi darbeler vurmasına rağmen, siyaset ve bürokrasi içerisinde sahip olduğu güç ile 

gizlenmeyi ve toplumun dikkatinden kaçmayı başarabilmektedirler. Son 

zamanlardaki organize suç örgütleri ve yolsuzluk ile ilgili adli ve idari süreçlerin 

ülkede meydana getirdiği etkiyi böyle okumak gerekir. 
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Organize suç örgütleri vergi kaybına, adil ekonomik düzenin bozulmasına 

neden olduğu gibi ciddi manada toplum sağlığını da tehdit eder. Yasadışı alkol, 

sigara ticareti, devletin bu alanda oluşan vergi kaybına neden olmakta, sahte alkol ve 

sigaraların üretiminde kullanılan hammadde, katkı maddeleri ve kontrolsüz, standart 

dışı maddeler nedeniyle de insan sağlığını riske atmaktadır (Geleri vd., 2013: 195). 

Organize suç örgütleri iş dünyasını, ülke ticaretini ve ülkeye yapılacak 

yatırımları tehdit eder. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yılda iki 

defa iş dünyası çevrelerinin katılımı ile düzenlediği “Ekonominin Durumu ve 

Geleceğe Yönelik Beklenti ve Öneriler” toplantıda mafyanın, çetelerin ve organize 

suç örgütlerinin yaygınlaştığı şeklinde paylaşım ve ifadelere yer vermişlerdir. Burada 

her on işadamından dördü kentlerde faaliyet gösteren ve gittikçe çoğalan mafya ve 

çete gibi organize suç örgütlerinin varlığını belirtmişlerdir. İş dünyası son üç yılda 

kendilerini tehdit eden unsurları yüzde 64 Çin, yüzde 21 dalgalı kur politikası ve 

yüzde 14 suç örgütlerinin yaygınlaşması olarak görmektedir (Can, 2006). Organize 

suç örgütlerinin faaliyetlerini yerel ve uluslararası seviyelerde artırarak devam 

ettirmesi, ekonomik, hukuki ve ticari kurum ve kuruluşlara sirayet etmesi ile birlikte 

ulusal ve uluslararası yerleşmiş istikrarlı yönetimler sarsılıp dengesiz ve 

öngörülemez duruma evirilmektedirler. Global seviyede faaliyet gösteren ve gittikçe 

birbirleriyle artan iletişimleriyle yaygınlaşan organize suç örgütleri ve artan birlikte 

iş yapma hevesleri, bununla birlikte ve silah ticareti, her türlü uyarıcı madde ticareti, 

organ kaçakçılığı, insan ticareti başta olmak üzere faaliyetlerini birlikte yürütmeleri, 

daha çok kazanç için daha çok iletişim ve paylaşım hedefleri ile artan ortaklıkları 

tüm dünya ülkelerinin her anlamda güvenliği için ciddi bir risk, çok zarar verici bir 

durumu meydana getirmektedir (Thackuk, 2002: 120). 

 Organize suç örgütleri terörün finansmanında da önemli rol oynar. Organize 

suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği akaryakıt kaçakçılığı ülke ekonomisine zarar 

verdiği gibi kaçak akaryakıt ile elde edilen paranın bir bölümü terör örgütlerinin 

finansmanına aktarılmaktadır.  

Organize suç örgütleri, suç dünyasında partito ilişkiler yani rüşvet, para ve 

güç ile satın alma ve benzeri yöntemlerle kendi açılarından işe yarar şekilde 

oluşturdukları ilişkiler ağı ile bürokratlar ve kamu görevlilerini yozlaştırarak 
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kendilerine hizmet etmelerini sağlamakta veya kendi mensuplarını siyaset ve 

bürokrasi içerisine yerleştirmekte böylelikle bürokratik ve siyasi güç elde etmeye 

çalışmaktadırlar. Bu amaçla organize suç örgütleri, politikacılar ve her çeşit devlet 

çalışanıyla irtibat sağlayabilmek amacıyla para vererek satın alma, birlikte aynı 

politik görüşü destekleme veya öyleymiş gibi hareket etme, her türlü idari işlemde 

ilişkiler ağını kullanarak devlet memurunun yanında durma ve güven kazanma, 

borçlu kılma, her türlü bölgesel, etnik ve hısımlık araçlarla ilişki geliştirme, maddi ve 

manevi şiddet unsurlarına başvurma, şahsıların zafiyetlerini değerlendirme, görüntü, 

ses kayıtları ile şantaj etme gibi yöntemleri denerler  (Beşe, 2006: 119). 

Organize suç örgütlerinin ve faaliyetlerinin kendi mecrasında, kendiliğinden 

ve zamanla, herhangi bir çaba sarf etmeden, çalışmadan, mücadele ve müdahale 

etmeden sonlanacağını beklemek ve düşünmek çok iyi niyetli bir temenni ve 

safderunluktur. Aksine organize suç örgütleri canlı organizmaya giren virüsler 

misali, değişen ve gelişen dünyanın her türlü şartlarına uyum sağlayarak ve bu 

gelişim ve değişimin tanıdığı imkanları sınırları zorlarcasına kullanarak etkinliklerini 

artırmakta, faaliyet alanlarını geliştirmekte ve genişlemektedirler. Organize suç 

örgütleri böylelikle kendileri için çalıştıklarından, sosyal, ekonomik, politik, hukuki 

her türlü olumlu, devamlı ve istikrarlı gelişmenin sekteye uğramasına neden olurlar 

(Güvel, 2004: 126). Organize suç örgütleri yaşadıkları çevreyi tükeninceye kadar 

kullanırlar. Burada korku ve endişenin hakim olduğu bir yaşam alanı oluştururlar.  

Bu şekilde organize suç örgütlerinin hakim olduğu toplumlar kendi öz kaynaklarını 

ve potansiyellerini kullanamadıkları gibi bunu bu tarz yapılar için harcarlar. Böyle 

toplumlar herhangi bir gelişmeye ayak uyduramaz ve mesafe kat edemezler 

böylelikle çağın gerisinde kalarak küreselleşen dünyada sistemin dışına itilir, 

sistemin dışında etkisiz ve kullanıma açık olarak varlıklarını devam ettirmeye çalışır 

ya da zamanla yok olurlar. 

Türkiye‟de organize suç örgütleri demokratikleşme sürecinin önünde her 

zaman önemli engellerden bir olarak durmuştur. Ülkemizin yargı sistemini 

işletilemez hale getirilmesine neden olmuştur. Şeffaf, hesap veren, bağımsız ve 

tarafsız politik geleneğin ve siyasetin kurumsallaşmasının önüne geçmiştir. 

Ekonomik hayata zarar vererek gelişmeye, dengeli vergilendirme sistemine, adil gelir 

dağılımına imkan tanımamıştır. Bürokrasiden toplumun en alt katmanına kadar her 
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yere etki eden özelliği ile toplumu yozlaştırmıştır. Özenti ve hayal dünyasında 

yaşayan gençlik meydana gelmesine vesile olmuş, onları yer altı dünyasının iş gücü 

haline getirmiştir. 

Organize suç örgütlerinin faaliyetleri, maddi gelişme ve refahın önüne geçen 

etkiler meydana getirmektedir. Bu etki yerel ve global seviyede çeşitli şekillerde gün 

yüzüne çıkmaktadır. Organize suç örgütlerinin varlığı ve faaliyetleri, ülkede güven 

ortamının olmadığı, korku ve endişenin hakim olduğu, adalet duygusunun 

kaybolduğu, umutsuzluğun var olduğu bir ortam meydana getirmekte, devlet aygıtını 

kurumları ile beraber yozlaştırıp işlevini yerine getiremez hale getirerek devlete ve 

kurumlarına olan güven ve inanç azalmakta, vatandaşlar arasına her anlamda uçurum 

ve çatışma halini oluşturmakta, sömürü düzeni kurarak ekonomik her türlü ilerlemeyi 

önlemektedir. İdarenin ve siyasetin yozlaşması toplumun adalet ve güven duygusuna 

zarar vererek idarenin tasarruflarının kanuniliği, faydası ve ihtiyaç olup olmadığı 

konularına şüpheyle bakılır hale gelir. Organize suç örgütlerinin etkisiyle 

yaygınlaşan yozlaşma hali ülkenin her anlamda değişmesi ve gelişmesi zarara uğrar. 

Bununla birlikte adaletsiz vergi politikası ile toplumsal düzen zarar gördüğü gibi 

vergi gelirleri de azalır. Ülke her anlamda güven bunalımı yaşar. Küresel açıdan da 

bakıldığında istikrar, güven ve kurumsallaşmış demokrasinin olmadığı bir ülkeye 

sermaye girmez, yatırım yapılmaz, itibarı olmadığından da ülkeler arenasında ciddiye 

alınmaz.  

Organize suç örgütlerinin yegane hedefi daha çok para ve daha çok güç 

olduğundan, başta ekonomi olmak üzere ülkedeki her türlü gelişmeyi bu 

perspektiften izlerler. Organize suçlar profesyonel suçluların bir organizasyonudur. 

Amaç; para ve güçtür ve rantın olduğu her yerde organize suç olgusuna rastlamak 

mümkündür. Organize suç grupları legal ve illegal faaliyetlerle etki alanını ve 

gücünü artırır. Organize suç örgütlerinin etkin olduğu toplumlarda; 

- Siyasetin yozlaşması 

- Hukukun askıya alınması 

- Otoriter, merkeziyetçi yönetim anlayışıyla dokunulmazlık ve ayırımcılığın 

yaygınlaştırılması, 

- İdarenin keyfi eylem ve işlemlerde bulunması 
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- Makro gelişmenin engellenmesi 

- Tekelleşme ve karaborsanın oluşumuna zemin hazırlama 

- Toplumu suça, güç odaklarına bağımlı kılma ve sindirme  

- Sanayi ve teknolojik gelişimi engelleme 

- Rekabeti engelleme ve bu durumun fiyatlara ve dolayısı ile ekonomiye 

olumsuz yansımaları 

- Kara ve kayıt dışı vergilendirilmemiş paranın piyasaya girmesi ile rekabetin 

engellenmesi, haksız rekabet oluşması ve enflasyonun yükselmesi 

- Toplumu yozlaştırma ve suç kültürünü kabullenme  

- Toplumsal ve milli kaynakların verimsiz kullanımı 

- Gelir dağılımındaki adaletsizlikler 

- Devlete ve bireylerin birbirlerine olan güveninin sarsılması 

- Devlet otoritesinin zaafa uğraması 

- Oligarşik bir yapının oluşması ve kemikleşmesi şeklindeki etkilerin 

yaşanılması kaçınılmazdır (KOM, 2012: 14). 

Organize suç örgütleri maddi (rant, para vb.) ve manevi (güç, iktidar vb.) 

amaçları için hemen her fırsatı değerlendirir, bu amaçlarını gerçekleştirirken de 

yukarıda belirtilen birçok etki meydana getirirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠ VE YOLSUZLUK 

3.1. TÜRKĠYE’DE ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠ VE YOLSUZLUKTAKĠ 

ROLÜ  

Türkiye‟de 1990‟lı yıllar, organize suç örgütlerinin ve organize suçluluğun klasik 

mafya-kabadayı kabuğunu kırarak her türlü suç eylemini gerçekleştirebilen tam 

teşekküllü organize suç yapısına dönüşüm sürecini yaşadığı, büyüyerek faaliyet 

alanlarını genişlettiği ve etkinliğini artırdığı bir dönem olmuştur. Bu dönem Türk 

mafyasının „modernleşme‟ sürecini oluşturmaktadır. 

Bu dönemde ülkemizdeki organize suç yapılanmalarının geleneklerin hakim 

olduğu klasik anlayıştan ziyade, işletme mantık ve örgüsüyle çalışmaya başladığı, 

basit aile ve hemşerilik ilişkisi yanında uzmanlaşma ve profesyonelliğe dayanan daha 

karmaşık bir şekilde yapılanmaya çalıştığı, nam olsun diye suç üstlenme, duygusal ve 

ritüel bağlılık anlayışına dayanan eylemcilikten ziyade, paravan iş bitiriciler 

kullanmaya ve rasyonel tercihler yapmaya yöneldiği, rant elde etme esasına dayalı, 

liderle örgütün diğer elemanları arasındaki mesafenin açıldığı, liderin işadamı 

kimliğine sahip olduğu, kişisel ve örgüt güvenliğinin ön planda tutulduğu bir evrim 

sürecine girilmiştir. Örneğin; yeni ortaya çıkmış örgütlerde tetikçilik, taşeron olarak 

kullanılan profesyonellere yaptırılmaktadır. Bu şekilde, eylemle örgüt arasındaki 

illiyet bağı ortadan kaldırılmaktadır. 

Bu süreç tüm dünyada mafya tipi organize suç örgütlerinde olduğu gibi 

ülkemizde de faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin yapısal değişim süreci olup 

“geleneksel mafya” tipinden “girişimci mafya” tipine geçiş ve dönüşüm sürecidir. 

Girişimci mafya; mafya tipi organize suç örgütü lider ve grubunun, yasadışı 

işlerden elde ettiği kazanç ve birikimini yasal sektörlerde yatırıma dönüştürerek, 

işadamı sıfatıyla ortaya çıkmasıdır. Bunun yanında, bir taraftan illegal yollarla elde 

ettiği kazancı yasal sektörlerde değerlendirirken, diğer taraftan da sahip oldukları 

firma, şirket ve işyerlerini örgütlenme, kirli işlerini kamufle etme, kara para aklama, 
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örgütündeki eleman ve adamlarını barındırma amacıyla kullanabilmektedirler. Pino 

Arlacchi, “girişimci mafya” kavramı ve olgusunu “Mafya Ahlakı” başlığıyla şu 

şekilde açıklamaktadır (Arlacchi, 1991: 107–109);  Girişimci-Mafya yani artık her 

alanda faaliyet gösterme özelliğine sahip illegal organize yapılar, bilinen bireysel 

özelliklerinden pek çoğunun yeniden işe koşulduğu, şaşırtıcı bir kültürel evrimin 

ürünüdür. Tehlikeli işlerden, suç işlemekten zevk alma, vicdansızlık, eylemlerinin 

dolaysız sonuçlarına kayıtsız kalabilme gibi eski, hatır sahibi insana özgü bütün 

nitelikler, duruma özgü ufak tefek değişikliklerle girişimci mafyada da 

gözlenmektedir. Mafyanın gücünün sanayide kullanılması, geleneksel topluma özgü 

değerlerin sürekli bir uyulmama sürecine maruz kaldığı yeni bir olaydır. Mafyanın 

işadamlarına dönüşmesi, ilk bakışta göründüğünden daha sorunludur. Girişimci 

mafyanın var olduğu bir pazardaki ilk rekabet avantajı, bir koruma şemsiyesinin 

açılmasından, kendisini korumaya alabilecek mekanizmaları oluşturmasından 

ibarettir. 

Seksenli yılların sonu ile doksanlı senelerde terörün gölgesinde bir daha 

yapılanmasını tamamlayan organize suç örgütleri, globalleşme ile birlikte seyahat 

imkanlarının artması, hızla gelişen teknolojinin kendilerine sağladığı imkanlarla dış 

dünyaya açılmaya ve diğer ülke organize suç örgütleriyle bağlantılar kurmaya 

başlarken diğer yandan da kamu alanına yerleşme, toplumun arsalarını yağmalama, 

kamu iş ihalelerine hile karıştırma ve çok gelirli işadamlarından tehdit veya baskı 

yoluyla haraç alma gibi faaliyetlerle uğraşmaktadır (Aytaç ve Bal, 1999: 123). 

Organize suç örgütleri belli bir süreden sonra bazı yüksek seviyedeki devlet 

personelinin talebi veya bir kısım şahsi ve ahlaki açıklarını değerlendirerek kamu 

yönetimi ile doğal gibi görünen ilişkiye geçmeye ve oluşturulan ilişkilerini de 

sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Nitekim ülkemizde de organize suç örgütlerinin 

oluşması için müsait bir ortam vardır. Zira büyük hayalleri gerçekleştirmenin yolu 

alın teri olmaktan çıkarak köşe dönmece olmuştur, ahlaklı olmak yerine 

ahlaksızlıklar yeni ahlak ve etik kuralları olarak değiştirilmiş ve bu durum topluma 

empoze edilmeye çalışılmıştır. Toplumda doğrular ve yanlışlar yer değiştirmiş, 

normal ve sağlıklı norm ve değerler yükselen değerler olmaktan çıkarak her türlü 

negatif kozmopolit kültür erozyonunda yükselen değerler olarak ifade edilmeye 

başlanmıştır. Bütün bunlar organize suç örgüt lider ve üyelerinin topluma saygın 
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kişiler olarak görünmelerine yol açarak bir nevi toplumsal kabul görmelerine neden 

olmuştur (Özdiker, 2000: 116).  

Bin dokuz yüz doksanlı yılların yarısına ulaşıldığında organize suç örgütleri 

maddi kıymeti olan çek-senet gibi evrakların zorla toplanması, kamu iş alanlarına 

hile, kiralık olarak adına suç işleme, başkasına ait eşyayı alıp-satma, cebren değerli 

evrakları imzalatıp alma, para saklama yerlerinden hırsızlık, araç ve parçalarını 

çalma, beyaz kadın ticareti, organ kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, işçi pazarlama ve 

suç ekonomisini legalleştirerek piyasaya tahvil gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Günümüzde bu faaliyetlerini daha çok alt kademe veya geri plandakilere yaptırmaya 

devam eden organize suç örgütleri kanuni ve normal görünmeye çalışarak, iş adamı 

sıfatıyla önemli ilişkiler ağı kurma ve önemli pozisyonda olan toplumun değer 

verdiği kişilere etki etme ve onlarla görünme gayret içerisindedirler. Zira bu kişilerin 

güç ve prestijlerinden faydalanmak istemektedirler (KOM, 2003: 91). 

Organize suç çeteleri kamu görevlileriyle özellikle 1980‟li yıllardan sonra 

daha çok içli dışlı olmaya başlamışlar ve artık organize suç örgütleri faaliyetlerinde 

bu kamu görevlilerinin etkinliği daha da artmıştır. Bu ilişkiler sayesinde insanların 

zihninde canlanan silahlı, belalı insanların oluşturduğu çeteler yerini kamu 

görevlileri ve mafya birlikteliği şeklini alarak bir değişim geçirmiş, mafya geleneksel 

özelliklerinden sıyrılarak girişimci mafya rolünü üstlenmiştir. Örneğin mafyanın 

artık holdingleri olmuş ve mafyalar inşaat sektörü, ihaleler konusu, arsalar, belediye 

ve hazine arsalarının sahte evraklarla kapatılması gibi büyük kazanç getiren işlere el 

atmaya başlamışlardır. Artan iç göçle birlikte başta büyük illerde olmak üzere arsa 

rantına el koymada mafya ile kimse yarışamaz hale gelmişlerdir (Aydın, 2003: 67). 

1980‟li yılların sonrasında, siyasal karar alma mekanizmasında rol alan 

aktörlerin, kişisel menfaat temin etmek amacı ile toplumda kabul gören ve toplumca 

uyulan hukuk, din, ahlak ve kültür neticesinde oluşan yazılı ve yazılı olmayan kaide 

ve kuralları çiğneyici hal ve hareketlerde bulunmaları neticesinde ortaya çıkan siyasi 

alandaki yozlaşma (Aktan ve Şen, 1999: 21) sonrası, kamunun sunmuş olduğu 

imkanlardan, pastadan pay kapma, kendine çalışma ve daha çok yararlanmada, bazı 

siyasetçi ve bürokratlar organize suç grupları ile işbirliğine girmeye başlamışlardır. 



86 

 

Hatta bizzat organize suç örgütü kurarak, mensubu olarak veya devlet kapılarını 

açarak yolsuzluk yapmaktadırlar. 

Türkiye‟nin ekonomik gelişmesi istikrarsız olmasına karşın gelişmekte olan 

bir ülke olmasından dolayı ekonomideki bu gelişme ülkede yeni imkan ve fırsatlar 

doğurmaktadır. Toplumsal değişim sürecinde ortaya çıkan yeni grup ve örgütler yeni 

fırsatları değerlendirmek ve yeni kaynaklardan faydalanmak için siyasal-bürokratik 

karar alma süreçlerine baskı yaparak kendi lehlerine sonuçlar üretmeye çalışırlar. Bu 

işleyişin sonucunda yolsuzluk oluşmaya başlar. Bu oluşumda da organize suç 

grupları büyüklük ve etkinliklerine göre yer alırlar.  

Organize suç örgütleri ticari işletmeleri korkutmaya yönelik güç ve diğer 

vasıtaları kullanmasının yanı sıra politika, medya, kamu idaresi, yargı sistemi ve 

ekonomiyi etkileyerek suç işlerler. 

Organize suçluluğun oluşmasında rol alan toplumsal nedenlerin temelinde, 

kamu yönetiminin zayıflaması, ceza-adalet sisteminin etkisizliği ve adil olmaması 

yatmaktadır (Yücel, 1995: 40). İnsanlar arasındaki ekonomik eşitsizlik, zenginlerin 

politik unsurlar düzenlemede belirleyici rol almasına etken olmuş, zenginler, 

hukuksal kurumları kendi çıkarları lehine kullanmaya başlamışlardır. Bunun 

neticesinde ise, ülke ekonomisinin sunmuş olduğu imkanlardan herkes adil bir 

şekilde yararlanamamış, zenginlerin sahip olduğu güç sayesinde hukuk sistem adaleti 

sağlamayıp, zengini kayırmıştır. Benzer şekilde, politik ve düzenleyici kurumların 

servetin etkisine açık olması, etkin olana karşı yerleşik olana, statükoyu kayıracaktır. 

Bu ise sonuçta başlangıçta iyi donanımlı olanların, yani zenginlerin ve güç 

sahiplerinin politik, hukuksal ve düzenleyici kurumlar tarafından hesaba 

çekilmeyecekleri bilinci içerisinde hareket etmelerine ve sosyal açıdan zararlı 

eylemlerde bulunmalarına yol açacaktır. Bu zararlı etkiler, iki yolla kurumsal yapının 

bozulmasına yol açacak, yozlaşmaya sebep olacaktır. İlki, Robin Hood yöntemidir. 

Yani sahip olmayanların, sahip olanları şiddet yoluyla ya da politik süreçlerle v.s., 

yeniden dağıtıma zorlamalarıdır. İkinci yol ise, Kral John yöntemidir. Bu yöntemde, 

sahip olanların hukuksal, politik ve düzenleyici kurumları, politik müdahaleler ve 

rüşvet gibi yollarla, kendi yararlarına çalışacak şekilde bozarak, sahip olmayanlardan 

kendilerine doğru yeniden dağıtım mekanizmaları kurmalarıdır (Güvel, 2004: 71). 
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Türkiye‟de daha çok bu ikinci yol kullanılmakta, yani bazı gruplar sistemi 

yozlaştırılarak kendi yararlarına çalışan bir sistem kurmaya çalışmaktadırlar. 

Örneğin; Türkiye‟de ki işadamları ve medya patronları ellerindeki ekonomik güç 

sayesinde, bürokratik ve hukuk sisteme müdahale ederek bunların yozlaşmasını 

sağlayarak, maddi zenginlik ve güçlerini artırmaktadırlar. Bunu doğrulayacak bir 

tespitte uluslararası strateji kuruluşu olan (CSIS 2000)‟ın raporunda şu şekilde 

belirtilmektedir; “İşadamları, medya, politikacılar ve bürokratların yozlaşmış karesi 

ve ördükleri sistem Türk politik ve ekonomik yaşamının her alanına hakim 

görülmektedir” (CSIS‟dan akt. Özcan, 2006: 62-63). 

Türkiye bin dokuz yüz kırklarda şehirleşme süreci ile endüstrileşme, maddi 

refahta değişim, kültürel hareketlilik ve değişim ile beraber geçmişinden 

farklılaşarak devlet millet anlayışında, aile yapısı ve fonksiyonlarında ciddi 

farklılıklar yaşamaya başlamıştır. Şehirlerde birbirine yabancılaşma başlayarak, 

kamusal birliktelik ve itimat olguları dağılmış, bu olguların yerine gelenek ve 

göreneklerden gelen birlikte yaşamı ve yardımlaşmayı yok sayan kişisel menfaat, 

ihtiras ve arzuları öne çıkaran yaşam tarzı kabul görmüştür. 

Geleneğimize nazaran garip ve alışılmadık bu tür bir değişim, her türlü 

politik, rant, menfaat, din istismarcısı insan kolektiflerinin, kişileri ve kuruluşları 

kullanmaya uygun durumlar meydana getirmiş, ayrıca böyle istismarcı gruplarının 

geçim, güçlenme ve büyüme kaynağı olan yolsuzluk kavramının yaygınlaşarak tek 

başına bir iş alanı, maddi çıkar kapısı ve faydalanılacak yol şekline gelmesine neden 

olmuştur. 

Kamu malından veya devletin cebinden çalıp kendi cebine doldur, çarkı 

olarak addedilebilen yolsuzluk faaliyetleri ve yolsuzluk getirisi, vatandaşların 

gelirleri arasında uçurumun artarak dengesizliğe ve alım gücünün daha da çok 

azalmasına sebep olmuştur. Bunun ile birlikte yolsuzluk ve dolayısıyla meydana 

gelen ve artan yoksulluk eğitimsizlik veya kötü eğitim, illegalitenin yaygınlaşması, 

ihkakı hak isteği gibi durumları da tetiklediğinden terörizme uygun ortamı sağlayıcı 

bir sonuç ta meydana getirmiştir. 
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Uzun seneler süresince yolsuzluk faaliyetlerinin meydana getirdiği 

olumsuzluklar devlet ve toplum tarafından görmezden gelinmiş, bu olaylar adi asayiş 

vakıaları olarak değerlendirilmiştir.  

Organize suç örgütleri ile yolsuzluk faaliyetleri arasındaki münasebet ve 

birbirlerine geçmişlik, bu alanda mücadele eden, çalışan kişi, kurum ve bilim 

adamlarınca göz ardı edilmiştir. Bu nedenlerin de etkisiyle bu iki tehlikeli birlikteliğe 

karşı toplumsal bilinç ve tepki oluşmamış veya istenilen seviyelerde olmamıştır. Tabi 

bu durumun bir sebebi de bilinçlenmeyi engelleyici şekilde bu problemin toplumun 

önünden adeta kaçırılarak, yerine farklı veya önemsiz gündemlerle toplumun meşgul 

edilmesi ve asıl sorunun arka planda kalmasını ve gerekli bilincin oluşmamasını 

sağlamanın da etkisi vardır. Bu durumların neticesinde toplum gerektiği kadar 

bilinçlenmediğinden, halkın vicdanında mahkum olup ve kanunlar önünde ceza 

alması gereken kişiler, hırsız ve hak yiyen şahsılar, saygı gösterilen, itibarı olan 

varlıklı kişiler olarak özgürce gezebilmiştir (TESEV‟den akt. Özcan, 2006: 64-65). 

Uzun senelerdir ülkemizde kamu malını gasp edip başkasının hakkını alanlar 

adi suçlular olarak görülmüş ve sunulmuştur. Ancak bunların yanında asıl hırsızlar, 

daha ciddi ve önemli hak kaybına ve daha birçok olumsuzluklara neden olan kendi 

menfaati için kamu emanetini satan kamu görevlileridir. Bu devlet memurları kamu 

tarafından kendilerine devredilen yetkileri ve emaneten verile kamu kaynaklarını 

toplumun gereksinimlerine göre verimli ve modern bir şekilde değerlendireceklerine, 

şahsılarına ve etraflarına çıkar sağlamak için kullanmışlardır. Ne yazık ki 

güvenilerek bu imkanlar kendilerine verilenler, kamu imkanlarını halkın ihtiyacı olan 

iş imkanlarını ve yatırımlarını ülke ve millet menfaatine ve ekonomik realitelere göre 

değil, şahsılarının ve rant ilişkisi içinde oldukları kişilerden alacakları pay veya 

vaade göre belirlemişlerdir. Kişisel menfaatler karşılığında kamu imkanlarını gasp 

edenler, ekonomi yönetimini kamu yararı yerine birlikte hareket ettikleri rant 

çevrelerinin taleplerine göre belirleyenler,  bu kararları icra edenler ve bunlardan 

faydalananlar ve bu şekilde topluma ait imkanların iş imkanı sağlayıcı, üretime 

yönelik, rekabeti oluşturan ekonomik işler yerine, şahsılarına ve birlikte hareket 

ettikleri menfaat çevrelerine gidecek şekilde kullananlar, kısacası yolsuzluk 

faaliyetlerinin içinde yer alanlar temiz, vatansever ve saygın insanlar olarak topluma 

sunulmuşlardır. 



89 

 

Maalesef toplum bu sebeplerle daha da güçlenen bu kişilerin belirlediği 

gündem ile meşgul olup, bu çerçevede kalarak hareket etmek zorunda bırakılmıştır. 

Yani ciddi ve önemli olan bir konuyu ciddiyetiz ve üzerinde durulmaya değmez 

göstermeyi, önemsiz ve sıradan bir konuyu da gündeme oturtarak önemli ve ciddi bir 

durummuş gibi sunmayı başarmışlardır. Zira gündemi yani önemli ve önemsiz olanı 

belirleme yetkisi bu şahısların tekelindedir. Bu durumu bilmesine karşın, destek 

verenler karşılığını almış itiraz edenler ise dışlanmıştır. Bu süreç başlı başına 

yolsuzluklar etrafında organize olmuş suçluluğu açığa çıkarmış bir reel durumdur. 

Maalesef bu durum hali hazırda günümüzde bile geçerlidir (TESEV‟den akt. Özcan, 

2006: 65-66). 

Yolsuzluk faaliyetleri, organize suç örgütleri, suç ekonomisi ve kara para 

aklama gibi illegal faaliyetler bin dokuz yüz doksanlı yılların başından beri 

uluslararası kurumların dikkatini çekmiş çalışmalar başlatılmıştır. Öncesinde Soğuk 

Savaş dönemi olduğundan bu tür faaliyetler devletlerin ekonomisi açısından öncelikli 

tehlike olarak görülmüyordu. Ancak Soğuk Savaş sonrası bu faaliyetler güvenlik, 

ekonomi ve adalet başta olmak üzere birçok yönden ulusal ve uluslararası tehdit 

unsuru olarak ele alındı olarak değerlendirilmeye başlandı (TESEV‟den akt. Özcan, 

2006: 66). 

Türkiye‟de güvenlik güçleri, daha çok her an göz önünde bulunan suç 

organizasyonlarına, (örneğin, oto hırsızlığı çetelerine, sokak çetelerine, uyuşturucu 

çetelerine, gasp çetelerine) karşı medyada ses getiren, gazetelerin manşetlerinde yer 

alan, halk tarafından gayri meşru görünen ve açıkça şiddet içeren olaylara karşı adli 

çalışmalarda bulunmayı tercih etmektedir. Ülkemizde yaşanan yolsuzluk olayının 

gerçek faillerinin üzeri bu tarz çalışmalarla örtülmektedir. 

Türkiye gibi ideolojik unsurların devlet yapısında önemli yer edindiği 

devletlerde, güvenlik ve yargı birimlerinin, yani hukuk uygulayıcıların ideolojik 

faktörler ve rejimin korunması üzerinde odaklaşmaları, organize suçun göz ardı 

edilmesine yol açmakta; daha da ötesi devlet içinde yer alan gruplarla, politikacı ve 

bürokratlarla organize suç arasında bağlantılar kurulmasına kapı açmaktadır. Devlet 

görevlileri bu noktada politik muhalifleri ve ideolojik tehditleri ortadan kaldırmada 
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organize suçu kullanabilmektedir. Devlet görevlileri, organize suç ve terör örgütleri 

arasında yasadışı bir ittifak kurulabilmektedir. 

Türkiye‟de yolsuzluk ve bu bağlamda yolsuzlukta birincil etkiye sahip 

organize suç örgütleri ile doyurucu, sonuç alıcı bir mücadele yapılmamakta, zaman 

zaman da gündeme gelen yolsuzlukla mücadeleye yönelik çalışmalar daha çok 

bireysel gayretlerle gerçekleşmektedir. Sistematik, bir yolsuzluk ve organize suçla 

mücadele söz konusu olmamaktadır. Ülkede yaşanan kaostan, karmaşadan beslenen 

devlet görevlileri olmakta ve bu durumun düzeltilmesine yönelik herhangi bir çaba 

içerisinde olmamaktadırlar. Sistemin bu şekilde işlemesi, karanlık ortamın olmasında 

etkin olan gerçek rol sahiplerinin yüzlerini gizlemede onlara yardımcı olmaktadır.  

İnsanlar inandıkları gibi yaşayamazlarsa belirli bir süre sonra yaşadıkları gibi 

inanmaya başlamaktadır. Türkiye‟de ülke insanının yolsuzluğu ve organize suç 

örgütlerini kanıksaması, yapılan kanunsuzlukların, soygunların ve kirli ilişkilerin 

sıradan bir hal gibi görülmesi ve tepki verilmemesinden de kaynaklanmaktadır. En 

büyük tehlikede işte bu durumda ortaya çıkmaktadır. Yolsuzluğun, çetelerin 

kamuoyunda algılanış biçiminin değişmesi, bu yapılanmalara karşı duyarsızlaşmanın 

yaşandığı toplumda kuralsızlıklar hakim olmaya başlayacak ve anomik yapıların 

hakim olduğu bir toplumsal yapı meydana gelecektir. Bir paradoks gibi bu 

yapılanmalar da sistemdeki yolsuzluk ve organize suç örgütlerin artmasına meydan 

vermektedir. 

Organize suç örgütlerinin temel hedefi rant elde etmektir. İşte ülkemizde de 

bu rantı elde etmek isteyen organize suç örgütleri siyasiler ve bürokratlar ile ilişki 

kurmaktalar. Birbirlerini karşılıklı kullanarak, kamusal rantı kendi çıkarları için 

kullanmaktadır. Organize suç örgütleri toplumdaki yozlaşmadan nemalanırlar. 

Organize suç örgütlerinin ülkemizde ki yolsuzluklarda yer almasının önemi bir 

sebebi toplumda oluşan güvensizlik, kuralların işlememesi bir başka önemli etkende 

hukuk sistemi ile ekonomik sistemin entegrasyonun gerçekleşememesidir.  

Ülkemizde ki organize suç örgütleri, okumuş olan üst düzey bürokrat 

statüsüne sahip kişiler ve siyasiler tarafından kullanılmaktadır. Organize suç 

örgütlerinin ellerinde ki kaba kuvvet kimi zaman siyasiler, bürokrat ve işadamları 

tarafından yolsuzluk sisteminde kullanılmaktadır. Ekonomik sistemde organize suç 
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örgütleri, bireylerin birbirleri ve devletle olan ticari ilişkilerinde devletin resmi 

mahkemelerinin görevini alarak hak dağıtmaktadır (KOM, 2012: 44-56). 

Günümüzde artık organize suç örgütleri silahı bırakarak dürüst işadamı 

imajına bürünmüş, güzel giyimli, devlete vergisini veren beyefendi rolüne sahip 

çıkmakta ve bunu sergileyici faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Ülkemizde kamu kesiminde yaşanan yolsuzluk olaylarında, bürokrat ve siyasi 

kimliğe sahip insanları etkinliği olmadan gerçekleşmeyeceği bir gerçektir. Çünkü 

ülkemizde mevcut kamu alımları ili ilgili ihale sisteminde son karar bürokrat ve 

siyasilerin imzasına bağlıdır. Yolsuzluklarda bu imza atma aşamasında 

gerçekleşmektedir.  

Türkiye‟de yaşanan çapı büyük yolsuzluklar öyle birkaç bürokratın, 

siyasetçinin, mafyanın katılmasından ziyade bu unsurların bir araya gelerek 

oluşturdukları organize suç şebekelerince gerçekleştirilmektedir. Bürokratlar ve 

siyasiler çeşitli yöntemlerle etki altına alınmakta ve organize suç örgütleriyle birlikte 

yolsuzluk yapabilmektedirler. Organize suç örgütleri kimi zaman şantaj, tehdit gibi 

unsurları kullanarak kamu görevlilerini etkilemektedirler. İhalelere sıradan insanlar 

katılamamakta, suç örgütlerinin desteğini alan şahıslar ihalelere katılabilmektedir. 

Örneğin ülkemizde Ankara da faaliyet gösteren suç şebekesi liderlerinden olan İnci 

baba olarak bilinen Mehmet Nabi İnciler‟in Ankara‟da gerçekleştirilen ihaleleri 

organize ettiği ve bu şahsın birçok siyasi ve bürokrat ile içli dışlı olduğu bir 

gerçektir. Bunun gibi Kürt Ahmet olarak bilinen Ahmet TURGUT, belli bir etnik 

grubu temsil eden İskender ÇOLAK yıllardır Ankara ilinde faaliyet gösteren diğer 

organize suç örgütü liderleridir (Özcan, 2006: 151).  

Siyasilerin ideolojik yapılarına göre mafya gruplarının orijinleri 

değişebilmektedir. Ülkemizde de kimi zaman ülkücü mafya, kimi zaman Laz 

mafyası kimi zamanda Kürt mafyası olarak bilinen grupların etkinliği artmaktadır. 

Adeta kamu görevlilerinin gösterdiği değişimlere göre organize suç örgütlerinin 

yapısal özellikleri de değişmektedir. Ülkemizde siyasetçiler, iş adamları ve 

bürokratların mafya ile işbirliği içinde hareket ederek yolsuzluk ve suça konu 

faaliyetleri gerçekleştirdiği aşağıda ele alınacaktır.  
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3.1.1. Organize Suç Örgütlerinin Siyaset Kurumu Üzerinden Yolsuzluk 

Faaliyetleri 

Ülkemizde organize suç örgütleri ile siyaset kurumunun bir birleri ile etkileşime 

girmesinde en temel ve yönlendirici faktör, siyasetin finansmanında organize suç 

gruplarının etkinliğidir. Siyasi partiler siyasi aktiviteleri için gerekli olan finansmanı 

kanuni yollardan sağlayamamaktadır. Ayrıca siyasi partiler, kişisel menfaat 

sağlanacak kapılar olarak görülmektedir. Bu etkenler ile birlikte illegal gruplar 

partilerin finansmanını sağlayacak seçenek olarak görülmektedirler. Ülkemizde halen 

siyasetin finansmanı şeffaflıktan uzak bir görünüm arz etmektedir. 

Siyaset; günümüz Türkiye‟sinde topluma ve oy verenlere hizmet götürmenin 

yerine, kişisel kariyer, mal varlığı edinme yolu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca 

yolsuzluklarda siyasilerin çok büyük etkisinin olması Türkiye‟de siyasetin de 

yolsuzluğa açık olmasına neden olmaktadır. Siyasetçilerin sıradan bir kişiyi bir ihale 

ile zengin hale getirdiği örnekleri Türkiye‟de mevcuttur (Özcan, 2006: 138) 

Ülkemiz bin dokuz yüz elliye kadar tek parti ile yönetilmiş, sonrasında çok 

partili politik hayata geçmiştir. Bu nedenle bizim gibi ülkeler siyasi partiler 

tarafından yönetildiğinden ekonomi, güvenlik, toplum yapısı, sağlık, ülkelerle 

ilişkiler, gündelik hayat yani ülkedeki her şey siyasi partiler ve faaliyetlerinden 

etkilenmektedirler. Hükümette yer alan siyasi parti veya partiler karşısında 

faaliyetlerini sorgulayan muhalefet partileri veya denetleyen başkaca erkler olmayışı 

yolsuzlukların kolaylıkla ve hesapsızca gerçekleşmesine, politikacılar ile devlet 

memurları yani bürokrasi arasında gizli ve kirli anlaşmalar yapılmasına imkan 

vermektedir. Yozlaşma özellikle ülkemizde iktidarda kalma süresi ile doğru orantılı 

seyretmektedir. İktidarda uzun ve aralıksız kalınması, iktidarın kendisinin 

yolsuzluğun sebebi ve faili olabilmektedir. Bununla birlikte kısa süreli iktidar 

dönemleri yolsuzluk yapmaya engel bir durum da değildir. Oy vermek suretiyle 

iktidarı belirleme sistemlerinde seçimin şeffaflığı, seçimin yapılışı ve yönetimi ile 

ilgili aksaklıklar yolsuzluklar için fırsat olabilir. Hesap vermeyen ve tüm erkleri 

kendinde toplayan iktidar, hile ile kazanılan seçim, illegal vaatlerle sağlanan siyasi 

destek, sorgulanmayan siyasi iktidarın olduğu ortamda yolsuzlukların görülmesi 

kaçınılmazdır (Ergün, 1978: 26). 
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Türkiye‟de siyasetin pahalı olması, yolsuzlukların olmasının 

nedenlerindendir. Siyaset finansmanının şeffaf olmaması siyasetçilerin organize suç 

örgütleriyle doğrudan bir ilişkiye sahip olmasına neden olmaktadır. Örneğin büyük 

bir güce ulaşan organize suç örgütleri seçim kampanyalarını destekleyerek seçim 

sonucunda ödüllendirilmektedirler. Seçimi kazanmak için her türlü yolu kullanmayı 

meşru gören siyasilerin varlığı da siyaseti yolsuzlukla mücadele etmenin aksine 

yolsuzlukla mücadele edememekte en büyük aktör haline getirmektedir. Siyasetle var 

olan güçlü ilişki de organize suç örgütlerini dokunulmaz hale getirmektedir.  

Siyaset ve suç örgütü arasındaki bu ilişki, bir suç örgütü mensubunun Türk 

Siyaseti‟nde bakan olmasını sağlayabilmektedir. Bu da siyaset ile suç örgütü 

arasındaki bağlantıyı açıkça ortaya koymaktadır. Siyasi, ahlaki, dini ve ideolojik 

hiçbir ortak düşünce ve görüş birlikteliği olmaksızın menfaat ve haksız ekonomik 

çıkar dışında asla bir araya gelemez denen tür ve tipte insanlar bira araya 

geldiğinden, Türkiye‟de klasik anlamdaki seçenlerin taleplerine göre hareket eden, 

kendisinden hizmet beklenen siyasi parti varlığından ziyade sadece menfaat 

partisinin varlığından bahsedilir (Aydın, 2003: 71). 

Bu siyah ve beyazların, zıt görünen ancak her nasılsa! ortak hareket eden 

kutupların bir araya geldiği, siyasi ve mafya birlikteliğini, organize suç ve 

yolsuzluk/yozlaşma kavramlarının içi içe geçtiğini gösteren en önemli tarihi 

vakalardan birini yani “Susurluk” u bu konuda birçok gizli bilgiye sahip olan 

siyasetçi Fikri Sağlar şöyle açıklar; “Makam arabasının makam koltuğu arka sağ 

koltuktur. Makam arabasını sevk eden şoför ön solda, makamı koruyan poliste ön 

sağda ya da koruma görevlisi de ön sağ koltukta oturur. Genellikle arka sol koltukta 

da makamla ilişkisi bulunan insanlar olurlar. Bunlar dış dünyayla ya da dostluk 

derecesine göre oraya oturma hakkını elde ederler. Şimdi bakın Mercedes'in trafik 

kazasındaki bu tabloya. Makam koltuğunda Abdullah Çatlı oturuyor, katliam sanığı. 

Üzerinde devletin ona vermiş olduğu sahte kimlik, emniyet görevlisi kimliği. 

Makamı koruyan koltukta bir siyasetçi oturuyor. Sedat Bucak, ön sağ koltukta 

oturuyor. Makam aracını sevk idare eden bir bürokrat, bir güvenlik görevlisidir. Oda 

sol koltukta oturuyor. Dış dünyayla, iş alemiyle veya dünyevi alemle ilişkisini 

sağlayan arka sol koltukta da Gonca Us isimli bir bayan oturuyor. Şimdi baktığımız 

zaman bu tablo, bu fotoğraf aslında Türkiye'nin kimler tarafından ne şekilde 
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yönlendirildiğini, yönetildiğini, hangi oluşumla Türkiye'deki düzenin idare 

edildiğini, gösteriyor” (ATO, 2001: 33). 

Organize suçluluğun, siyaset ile olan ilişkisi konusunda çalışmaları olan 

araştırmacı Shelly konuyla ilgili şunları açıklamaktadır; “organize suçluluğun, siyasi 

sistem ve süreçlere sızması, siyasi kollamacılığa ve kontrol edilen piyasalara yol 

açmıştır. Seçim kampanyaları ve diğer siyasi nitelikli kampanyalar, organize suç 

örgütleri tarafından finanse edildikleri ve dolayısıyla kendi temsilcileri ya da 

elemanları parlamentoya seçildiklerinde, toplumu otoriter bir rejimden demokratik 

bir yönetime doğru yönlendirecek yasal bir yapının oluşturulma imkanı da 

azalmaktadır” (Shelley, 1995: 469). 

Örgütlü suçların giderek mali yapılarını güçlendirmesi devletin mali yapısına 

bile etki etmekte, toplum düzeninin kamu yönetimine ve yasal düzenlerin 

yozlaşmasına yol açmaktadır. Bazı durumlarda politikacılara kendi yasa değerlerini 

dayatmakta, bu yolla da devletin temel unsurlarından olan hukukun bağımsızlığını 

zedelemektedirler. Bütün bu oluşumlar sonucunda yozlaşma ile beraber örgütlü 

suçlar kurumsallaşır, bu gelişmenin devamında da devlet vatandaşların hak ve 

özgürlüklerini koruyamayacak bir duruma gelir. Suç örgütleri çabuk kazanç 

sağlanmak için yozlaştırma, can ve mal ile tehdit etme, şantaj gibi yolları kullanarak 

vatandaş iradesinin oluşmasını engeller. Böyle bir sürecin devam etmesi kendi 

geleceğini kendisi belirleyemeyen bir toplumun oluşmasına sebep olur. Ne kadar 

kararlı olunursa olunsun hiçbir yasa hiçbir güvenlik gücü böyle bir toplumu koruma 

gücünü kendinde bulamaz (Ziegler, 2000: 45). 

Türkiye‟de, organize suç grupları ile siyasetin etkileşim içinde olmasında 

önemli bir etkende, daha önce açıklanmaya çalışılan rant kollama ile 

gerçekleşmektedir. Ekonominin gelişerek değişiklik gösterdiği zamanlarda pay 

kapma, rant alma kavramları daha da görünür hale gelmekte ve bu da organize suç 

örgütlerinin eliyle olduğundan organize suç faaliyetlerine olanak tanımaktadır 

(Dinçkol, 2002: 116). 

Rant kollama, toplumsal ve yerleşik ekonomi sistemini yozlaştırarak menfaat 

temin etmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sürecinde, dağıtıcılar yani 

siyasetçiler ile bürokrasi ve kazanım bekleyenler yani çıkar ve baskı çevreleri yer 
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almaktadır (Ekici ve Demir, 2000: 157). Bu durumun doğal neticesi dolayısıyla 

siyasilerle irtibat halinde olan organize suç örgütleri pay bekleyen ve alan grupta yer 

alır. 

Devlet ekonomi içerisinde ne kadar yer alıyorsa ve devlet kontrolünde olan 

kaynaklar ne kadar fazlaysa rant elde etme hevesinde olan kesimlerin aktiviteleri 

artmakta ve rant faaliyetleri hızlı şekilde oluşmaktadır (Ekici ve Demir, 2000: 158-

159). 

Her yerde paralel şekilde seyretse de ülkemizde meydana gelen yolsuzluk 

faaliyetlerinin başlıca sebeplerinden birisi siyasi iradenin, siyasi partilerin ve 

politikacıların kamu kaynaklarını kontrol etmesi ve dağıtma yetkisine sahip 

olmalarıdır. Siyasiler legal işlerin yanında yolsuzluk faaliyetlerine konu olan; 

ailelerine ve yakınlarına, kendilerini destekleyen kişi ve gruplara, menfaat ilişkisi 

içinde olduğu çevrelere, destek aldıkları veya destekledikleri organize suç 

örgütlerine, kendilerine pay veren iş adamlarına, gazetecilere kamu kaynaklarını 

oluşturan teşvikler, ihaleler, iş kadroları, ruhsat ve izinler ve daha çok çeşitli imkanı 

kullandırtırlar. Siyasilerin işlerinde şeffaf ve hesap verir olmaması, kontrolü sağlayan 

erklerin ve devlet kurumlarının bağımsız olmaması veya güçsüz olması bu yolsuzluk 

faaliyetlerinin yaygın, devamlı ve hiçbir zaman gün yüzüne çıkamaz kılmaktadır. Bu 

süreçte dürüst ve doğrudan yana olması beklenen devlet memurları yani bürokrasi ise 

süreci kendi yetki ve imkanlarını artırma, bu imkanları siyasiler ile birlikte hareket 

ederek, siyasiler veya kendi menfaatleri için kullanma şeklinde hareket etmektedirler.  

Siyasi yozlaşmanın yoğun olduğu ve siyasi iktidarın hesap sorulamaz şekilde güçlü 

olduğu sistemlerde, bürokrasi ya çaresizce itaatten dolayı yolsuzluklara göz 

yummakta ya da menfaat ilişkisinden dolayı yolsuzluk faaliyetlerinde siyasiler ile 

birlikte hareket ederek, kamu imkanlarını kendileri, çevrelerinin menfaati için 

dağıtmakta ve bunun için siyasileri yönlendirmektedirler (Ekici ve Demir, 2000: 116-

118). 

Organize suç örgütlerini kamu görevlileriyle ilişkileri konusunda İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi eski müdürü olan Adil Serdar SAÇAN, 

Umut Vakfının Kasım 2000 yılında düzenlediği silahsızlanma konulu panelde yaptığı 

konuşmada “organize suç örgütlerinin olduğu her yerde mutlaka kamu görevlileri de, 
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politikacılar da, basın da, işadamı da vardır. Bunların bazıları organize suç örgütleri 

tarafından satın alınmışlardır. Eğer yok bu, bu işin içerisinde değil der iseniz, 

organize suç örgütleri olgusunun tanımını bilmiyorsunuz” demiştir (Özcan, 2006: 

73). 

Organize suç örgütlerinin siyasetçilerle ilişkilerine bakıldığında, siyaset 

kurumunun-toplumsal yaşamın sürdürülmesinde en önemli toplumsal kurumun- asli 

fonksiyonundan toplumsal sürekliliği zaafa uğratacak sapmalar gösterdiğini 

söyleyebiliriz. Siyaset kurumunun en önemli işlevi kamuda toplanan kaynakları 

kamu yararına kullanmak ve dağıtmaktır. Temel ölçüt “kamu yararı” dır. 

Kamunun katılmadığı, denetleyemediği bir siyaset, dokunulmaz zırhı içine 

saklanmış, finansmanını karanlık güçlerin yaptığı bir siyaset, hukukun üstünlüğü 

yerine paranın ve gücün etkisi altındaki bir siyasettir ki, doğal olarak kamunun-halk 

hizmetinde olmayacaktır. Bu bağlamda, siyaset kurumu disfonksiyonel ya da etkin 

olmayan fonksiyonel özellikler göstermektedir (Merton, 1968: 185-248). Bu 

durumda siyaset kurumunun yönettiği halka yabancılaşma içinde olduğu söylenebilir. 

Organize suç örgütleriyle işbirliği içerisinde kamusal kaynakların rant olarak 

dağıtımı ve paylaşımı kurumsal bozulmanın, yozlaşmanın boyutlarını 

göstermektedir. Siyaset kurumunun, özellikle Türkiye özelinde, kuruluş dönemindeki 

ilke ve fonksiyonlarından gittikçe farklılaştığı ve hatta her seçim dönemi ve sonrası 

sürekli değişen bir yapılanmasından söz edilebilir. Siyasetçi- Organize suç örgütleri 

ilişkisi bağlamında organize suç örgütlerinin mahalle kabadayılığından kamuda rant 

dağıtımına, rant kollama, ihale komisyonlarına müdahaleye kadar uzanan bir 

fonksiyon kazanmasından söz edilebilir. Toplumsal uygulamalar ve yapısal 

nedensellikten çok toplumsal eylem yeniden üretilir (Giddens, 1984: 227). 

Ülkemizde ki yolsuzluk sorunu siyaset kurumunun işlevinin bilinçli olarak 

çarpıtılması (disfonksiyon), bozuk fonksiyon olarak kamu yararına işletilmeyip, 

kişisel ve grupsal çıkarlar yararına yürütülmesidir (Merton, 1988: 673). Yapısal bir 

sorun olarak siyaset kurumu, iktidara kim gelirse gelsin kronikleşmiş yozlaşma, 

maddi değerlerin manevi değerleri geri plana itmesi dolayısıyla siyaset bir rant alanı 

ve rant kollama kapısı haline geldiğinden kolayca düzeltilebilecek bir yapı değildir.  
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Siyaset kurumanda ki bu bozuk fonksiyon sadece kendi içinde bir sorun değil, 

aynı zamanda devletin, kamunun diğer kurumlarını da olumsuz olarak etkilemekte, 

dolayısıyla halkın beklentilerine yanıt verememektedir. Örneğin; uyuşturucu ile ilgili 

gerçekleştirilen adli işlemde yakalanmış güçlü bir aile mensubu-aşiret bağları ve 

bölgesel güç dengeleri gibi arka plandaki etkiler-bizzat içişleri bakanının telefonu ile 

örtbas edilmektedir, ya da mahkeme safhasında adalet bakanının el altından telefonu 

ile kişinin gerçek ceza ilkeleriyle yargılanması yerine uydurma gerekçelerle dışarıya 

salıverilmektedir (Özcan, 2006: 143). 

Mafya ve yöntemleri işlev kazanarak yapısal bozukluğun sürekliliğini siyaset 

kurumuna taşımakta, bu kurallara uymadan kamuda iş görmek imkansız hale 

gelmektedir. Böylece siyasetin halkla yabancılaştığı disfonksiyon-bozuk işlev 

yerleşik hale gelir (Giddens,  1984: 227).  

Türkiye‟deki büyük çaplı yolsuzluklarda siyasiler ve bürokratlar ön planda 

olmaktadırlar. Bunun nedeni siyasetin zenginleşme aracı olarak görülmesidir.  

Organize suç örgütü faaliyeti olan yolsuzlukla mücadele etmesi gereken başlıca 

kişiler bizzat suç örgütü kurarak veya irtibat içinde olarak, onların yolsuzluk ve her 

türlü illegal faaliyetleri içinde yer almış olur. Bu durumun doğal bir uzantısı olarak 

yolsuzluk ve organize suç örgütleri ile mücadele etmek isteyen dürüst kamu 

görevlilerini engellenmekte onlara zorluklar çıkartılmaktadır. Siyasi baskılarla 

görevinde uzaklaştırılacağını düşünen kamu görevlileri de yaşanan olaylara sesiz 

kalmakta, göz yummakta kimi zamanda kariyer yapmak terfi etmek, yükselmek için 

siyasilerin isteklerini yerine getirmektedirler. Kendi elinde bulunan ve yasaların 

kendisine tanımış olduğu hakları kullanarak sistem içerisinde sorun çıkaran kamu 

görevlilerini görevden alma, uzaklaştırma, tayin disiplin cezaları gibi yöntemlerle saf 

dışı bırakabilmektedir. 

Seçimle işbaşına gelen hemen hemen her iktidar kendi siyasi görüşüne 

mensup emniyet müdürünü, valiyi, bürokratı, genel müdürü atamakta olup bu durum 

devletin memuru, bürokratı, müdürü yerine şu partinin adamı, bu partinin adamı 

yaklaşımını doğurmaktadır ki böyle bir yaklaşımda kendi polisini, yargısını 

oluşturarak ve tüm denetim mekanizmalarını bertaraf edip ancak sandıkta hesap 
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veririm anlayışıyla yolsuzluğu körükleyen ve yolsuzluk yapılmasına sebep olan 

temel faktörlerin başında gelmektedir. 

3.1.2. Organize Suç Örgütlerinin Bürokrasi Üzerinden Yolsuzluk Faaliyetleri 

Genel anlamda, bürokrat-organize suç örgütü ilişkisi; devlet memuru statüsünde 

yetkili kamu çalışanlarının, organize suç örgütleri ile işbirliği yapmasını içerir. Bu 

bağlamda kamu görevlisi-polis-jandarma-kamu kurumlarındaki üst düzey görevliler 

vb. devlet kademesinde çalışan, çalışma usul ve prensipleri kanunlarla belirlenmiş 

görevlileri kapsamaktadır. Bu bakımdan organize suç örgütlerinin güvenlik 

güçleriyle olan ilişkisi organize suç örgütleri bürokrat görevlisi içerisinde 

değerlendirilebilir. Çünkü polis ve jandarma ve kamu görevlileri kamu adına görev 

yapan yetkili devlet görevlileridir. 

Kamu görevlisinin, devlet tarafından kamu adına kullanılması için kendisine 

verilmiş kamu gücünün ve tasarrufunun özelliği nispetinde, organize suç örgütleri ile 

ilişkisinin boyutu değişmektedir. Şöyle ki, üst düzey bir devlet memurunun kamu 

adına tasarruf yetkisi, yani imza atma yetkisinden kaynaklanan gücü normal bir 

memurun gücünün çok üstündedir. İşte bu nedenle organize suç örgütleri, ülkemizde 

genel olarak alt derecede bulunan memur-bürokratlarla da ilişki içerisinde olmasına 

rağmen genellikle kamudan kaynaklanan tasarruf gücünü (imza atma yetkisini) 

elinde bulunduran üst düzey bürokratlarla daha çok ilişki içerisindedir. 

Bu ilişki daha çok ihale alanında faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin 

bürokratlarla olan ilişkilerinde görülmektedir. İhale alanında faaliyet gösteren 

organize suç örgütlerinin, varlığını devam ettirebilmek için kamunun açmış olduğu 

büyük ihaleleri alması gerekir. Bunun için bu ihalede yetkili kişilerle menfaatsel 

ilişki içerisine girip ihalelerin kendilerinde kalmasını sağlamaktadırlar. 

Devlet içinde yargı sistemi suçla mücadeledeki en önemli unsurdur. Bir 

devlet içinde yardı erkinin sağlıklı işlememesi, birçok sosyal yapıyı da 

etkilemektedir. Özellikle de beyaz yakalıların ellerinde bulundurdukları gücü yapmış 

oldukları suçlarda yargı görevlilerini yıldırmak için kullanmaları da söz konusudur.  

Günümüzde beyaz yakalı suçlular ile yani yüksek düzeydeki iş adamı ve 

bürokratların gerçekleştirmiş oldukları suçlar ile organize suç örgütleri iç içe 
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geçmiştir. Yüksek düzeyde bulunan bürokratlar işlemlerini yerine getirirken yıldırma 

ve korkutma amacıyla organize suç gruplarının desteklerini almakta ve bazen onlarla 

beraber çalışmaktadırlar. Ülkemizde yaşanan yolsuzluk olayında, ülkeyi yöneten 

siyasilerin ve bürokratların etkinliğini ortaya koyacak bir çalışmada Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği tarafından iki bin bir yılında yapılan “Savurganlık Ekonomisi” 

adlı çalışmadır. Bu çalışmaya göre, bin dokuz yüz doksan ve iki bin seneleri 

arasındaki zaman zarfında yaklaşık 195 Milyar ABD dolarının devleti yönetenlerce 

irrasyonel ekonomi prensiplerine göre harcandığını ve kendi şahsi kayırmacılıkları 

için kullanıldığı görülmektedir (Özcan, 2006: 76). 

Öte taraftan, 2000-2002 yılları arasında, devletimizin yaklaşık 20 Milyar 

ABD dolarının “görev zararı” olduğu belirtildi. Böyle bir tanımlanma gelişmiş hiçbir 

ülkenin literatüründe mevcut değildir. Maalesef bu tanımlama bizim gibi gelişmesini 

bir türlü tamamlayamayan, yolsuzluğun hüküm sürdüğü devletlere özgü, bir 

yolsuzluk yapma veya yapılan yolsuzlukları kapatma biçimidir (Özcan, 2006: 76). 

Ülkemizin bürokratik sistemi içerisinde birçok bürokrat, “buyurun efendim” 

şeklinde kapısını açan makam şoföründen daha az ücret almaktadır. Böyle 

durumların vermiş olduğu psikolojik baskı ile karşı karşıya kalan bürokrat, 

yanlış/kanunsuz yollara sapabilmekte, para kazanmayı temel hedef olarak 

seçebilmektedir. Bu yaklaşım içerisinde görev yapan bürokrat, “bal tutan parmağını 

yalar, yağmur yağarken küpünü dolduracaksın, devletin malı deniz” mantığıyla 

hareket ederek, devletin kaynaklarını kendi şahsi çıkarları için kullanabilmektedir. 

Ülkemizde yakın zaman önce gerçekleşen, iki siyasi partiyi birbirine düşüren, mafya-

siyaset-bürokrasinin kol kola olduğunu gösteren bir gelişmede Türk Bank 

yolsuzluğudur (Arslan, 2001: 83-84). 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin 55. Hükümeti‟nin gen soruyla düşürülmesiyle 

sonuçlanan Türk-Bank yolsuzluğu siyasetçilerin, çete üyelerinin ve zenginliğinin 

kaynağını bilmeyen işadamlarının adı karıştığı, eşi görülmemiş bir yolsuzluk 

örneğidir. Devlete ait bir bankanın özelleştirilmesinde ihaleye katılacak olan iş 

adamlarına mafya aracılığı ile baskı kurulurken, bundan haberi olan Başbakan‟ın 

satışın gerçekleşmesine göz yumulması ve bankanın satış işlemini yürüten Merkez 

Bankası Başkanın ise Milli İstihbarat Teşkilatının bankayı almak isteyen kişinin 
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diğer işadamlarına yapmış olduğu bu baskıyı belirten sakınca yazısını sümen altı 

etmesi yolsuzluk olayının bürokrasi ayağını oluşturmaktadır. Yine görüşmelerin 

devam ettiği süreç içerisinde bir devlet bakanını ziyaret ederek banka almak 

istediğini belirten sakıncalı şahsın, bankayı almak isteyen diğer şahıslara mafya 

vasıtası ile yaptığı baskının Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından görüşmeleri yapan 

bakana iletildiği halde bakanın müdahalede bulunmaması durumu söz konusudur. Bir 

diğer önemli nokta ise Emniyet Genel Müdürlüğünün Bankayı almak isteyen 

işadamının devreye mafyayı soktuğunu içerir yazıyı başbakanlığa gönderdiği halde 

yazının başbakanlıkta kaybolmasıdır (Şener, 2001: 79-80). 

Ülkemizde; yukarıda da anlatıldığı gibi yaşanan büyük çaplı yolsuzluklar 

kamu adına büyük yetkilerle donatılmış ve bu yetkileri kamu adına, kamu menfaati 

doğrultusunda kullanması gereken kamu görevlileri tarafından yapılmakta ve bu da 

yolsuzluğu ülkemizin birincil önemli sorunu haline gelmektedir. Yolsuzluklar 

anayasal düzeni tehdit edecek, toplumun sosyal ve ekonomik değerlerini alt üst 

edecek bir hal almıştır. Ancak önemli bir sorun haline geldiği herkesimce dile 

getirilen yolsuzluklarla mücadele ülkemizde gerçek manasıyla yapılmamaktadır.  

3.1.3. Organize Suç Örgütlerinin Yargı Üzerinden Yolsuzluk Faaliyetleri 

Organize suç örgütleri ve yargı ilişkisi genellikle güvenlik güçleri (Polis, Jandarma 

vb) ve organize suç örgütleri ilişkisinden başlayıp, bu ilişkiyi başarıyla 

tamamlayabilen ve ekonomik yönden haksız şekilde büyüyen ve bu büyüklüğü 

nispetinde güç elde eden organize suç örgütlerinin, daha sonraki aşamada yargıda 

görevli hakim ve savcıları etki altına alma çalışması şeklinde gerçekleşmektedir.  

Güvenlik güçleri (Polis, Jandarma v.b) ve organize suç örgütleri ilişkisinde 

organize suç örgütlerinin küçük çaplı kazanımları artık kendisine yetmemekte, 

kendisiyle mücadelede görevli güvenlik güçlerini ekarte edip kendisiyle 

uğraşılmasını ve kendisine sorun çıkarılmasını engellemek amacıyla yargısal boyutta 

bir ilişki içersine girmeye çalışmaktadır. Bu durumda kendisine karışan güvenlik 

güçlerinin etkinliğini azaltacak en önemli unsur da yargıdır. Çünkü yüz binlerce 

personeli bulunan güvenlik güçleri içerisinde yasa dışı yollara bulaşmış ya da 

bulaşabilecek insanlar olduğu kadar, yasalara uymayı kural edinmiş insanlar her 

zaman vardır. Bu özelliklere sahip insanlar da organize suç örgütleri ve 



101 

 

mensuplarıyla mücadele etmektedirler.  Bu insanların mücadelesini etkisiz hale 

getirebilmek için başlıca faktör de yargıdır. Organize suç örgütleri kendisine 

güvenlik güçleri tarafından yapılabilecek bir operasyonda çökertilmemek, 

dağılmamak ve etkinliğini yitirmemek için yargı ile menfaat ilişkisi içerisinde olmak 

zorundadır (Özcan, 2006: 82). 

Türkiye‟de yargı çalışanlarının diğer ülkelere göre iş yoğunluğu bakımından 

çok fazla olması ve bu iş yoğunluğuna rağmen ekonomik açıdan tatmin edici bir 

ücret alamamaları yargıda oluşan bozukluğun temel nedenidir.  

1898-1999 Adli yılı açılış töreninde konuşan Yargıtay Birinci Başkanı 

Mehmet Uygun özetle, hak dağıtma görevinde olan hakimler geçim derdinden dolayı 

hak arayan pozisyonuna düşürülmüştür. Bu durum hakimlerin kararını etkileyecektir. 

Zira cüzdanı ile vicdanı arasında gidip gelen hakimin kararının dört başı mahmur 

olacağını beklemek saflık olacaktır. Hakimlerin bu duruma düşürülerek ihtiyaçlarını 

karşılamayanlar bu durumun asıl sorumlularıdırlar ve hesap veremeyeceklerdir 

şeklinde beyanlarda bulunmuştur (Şener, 2001: 106).  

Yargının yolsuzlukla mücadeledeki en temel gereksinimi yeterli yasal 

düzenlemelerin olmamasıdır. Ayrıca yargısal sistemin iyi işlememesi toplumda çifte 

hukuk, çifte ahlak anlayışının doğmasına sebep olmaktadır. Bu da yolsuzluğun ve 

organize suç örgütlerin doğmasına ve gelişmesine zemin hazırlamaktadır. 

Vatandaşlar hukuksal yollarla haklarını alamadıkları takdirde, kendilerini resmi hak 

dağıtıcısı gibi gören organize suç örgütleri devreye girmekte ve vatandaşın sorununu 

çözmeye çalışmaktadır.  

Yolsuzluklarla yargısal çaplı mücadeledeki temel problemlerden bir tanesi de 

dokunulmazlıklardır. Burada söz konusu olan yalnızca siyasilerin dokunulmazlığı 

değil birçok kurum ve kuruluşun yöneticilerinin de sahip olduğu koruma zırhıdır. Bir 

bürokrat hakkında soruşturma izni verilmediği takdirde soruşturma ve adli tahkikat 

açılamamaktadır (Özcan, 2006: 201). 

Ülkemizde ki yolsuzlukların üzerine gidilmemesinde, gidilse bile yeterli, 

tatmin edici sonuç alınmamasındaki en büyük engel iyi işlemeyen adalet 

mekanizmasıdır. Adalet mekanizması demokratik ve hukuk sisteminin temel 
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fonksiyonundan birdir. Burada yolsuzlukla oluşan bir bozulma sistemde ki birçok 

sorunun doğmasına sebep olmaktadır.  

Yolsuzluk ve organize suç örgütleriyle mücadele etmek isteyen toplumların 

bu mücadeleyi yalnızca yargıya bırakması söz konusu olamaz. Bu mücadelenin 

toplum tarafından istenilmesi ve her bireyin üzerine düşen görev ve sorumluluğu 

yerine getirmesi gerekmektedir. 

3.1.4. Organize Suç Örgütlerinin Güvenlik Güçleri Üzerinden Yolsuzluk 

Faaliyetleri 

Güvenlik güçleri ve organize suç örgütleri arasındaki ilişki genelde şu şekilde 

işlemektedir. Gizli bir yapılanması olan ve faaliyetlerini bu gizlilik içerisinde yürüten 

organize suç örgütlerinin görülmeyen karanlık yüzünü en iyi bilen onun birçok gizli 

kalmış açığını bilen, organize suç örgütleri ile mücadelede birincil derecede görevli 

olan güvenlik güçleridir. Güvenlik güçleri bu özelliği itibari ile organize suç 

örgütlerinin hayatta kalma süresinin uzunluğunu belirlemede en önemli faktörlerin 

başında gelmektedir. Çünkü güvenlik güçlerinin yapacağı bir operasyonla suç 

örgütleri büyük bir darbe alabilir, hatta bir daha toparlanması imkansız olabilir. İşte 

bu nedenle suç örgütlerinin gizli yönleriyle ilgili birçok bilgisi, istihbaratı olan 

güvenlik güçlerinin bu bilgisinin adeta bir vergisi olarak organize suç örgütü 

tarafından parasal vb. yöntemlerle bu ödenmektedir. Türkiye‟de organize suç 

örgütlerini en iyi bilen ve onu en iyi şekilde tahlil edecek olan kuşkusuz bu insanlarla 

mücadelede görevli güvenlik kuvvetleridir. Politik düzen dahilinde, bürokratik 

yönetimde particilik ve hizipçilik organize suç örgütlerinin ortaya çıkması ve 

faaliyetlerini sürdürmesi için elverişli durum sunmaktadır. Bürokratik yönetimin 

siyasete göre düzenlenmesi, yönetimin siyasi saiklerle hareket etmesi herkese eşit 

mesafede olma ve doğruluğuna gölge düşürmekle kalmaz bununla birlikte siyasete 

göre sürekli değişim hali nedeniyle bilgi ve tecrübe birikimini engeller ki bu da 

yönetimin zayıf ve etkisiz olmasına neden olur (Zafer, 1999: 21). 

Toplumda çözülmelere yol açan bu durum organize suç örgütleri ile savaşma 

fonksiyonu yürüten güvenlik birimlerinin siyasete bulaşması, bu birimlerin bağımsız 

ve yansız olması beklentisine zarar verirken, hukukun hakim olduğu, kanuna göre 

hareket etme prensiplerine aykırılığa neden olarak, bu görevlilerin ve ilgili 
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kurumların iş yapamaz duruma gelmesine, siyaset göre hareket etme zafiyetine 

dolaysıyla rahat ortam bulan organize suç örgütlerinin de kolaylıkla varlıklarını ve 

faaliyetlerini devam ettirmelerine olanak sağlar (Ozankaya, 1980: 175). 

Organize suç örgütleri yolsuzluk faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla 

rüşvet, şantaj, karşılıklı menfaat vaadi, tehdit, doğal üye seçimi gibi yöntemlerle 

güvenlik güçlerini kendi illegal faaliyetlerine dahil etmeye çalışırlar. Bu şekilde 

ihaleye fesat, kamu kurumu dolandırıcılığı, haksız kazanç ve güç elde etme 

amaçlarını gerçekleştirmek için önemli engellerden biri olan güvenlik güçlerini 

bertaraf etmiş olurlar. 

Organize suç örgütleri adli tahkikatlara tabi tutulmamak, süren adli 

tahkikatlar ile ilgili bilgi almak veya mevcut adli tahkikatlardan çıkarılmak/sıyrılmak 

amacıyla da yukarıda belirtilen yöntemlerle güvenlik güçlerini kullanırlar. Bu tür 

gerçekleştirilen her eylem, organize suç örgütlerinin dahil olduğu, güvenlik güçleri 

üzerinden yürütülen yolsuzluk faaliyetlerindendir. 

3.1.5. Organize Suç Örgütlerinin ĠĢ Dünyası Üzerinden Yolsuzluk Faaliyetleri 

Türkiye‟de; organize suç örgütleri-işadamı ilişkisinde işadamları, genel olarak 

organize suç örgütlerini, yapmış oldukları ekonomik faaliyetlerden dolayı ortaya 

çıkan sorun ve anlaşmazlıklar da aracı ve etkin çözüm unsuru olarak 

kullanmaktadırlar. Yani bir işadamı diğer bir işadamıyla olan anlaşmazlığını 

organize suç örgütlerini devreye sokarak alacaklısı veya borçlu olduğu işadamının 

gözünü korkutarak sorunun çözülmesini sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle organize 

suç örgütleri sosyal ihtilafı çözme kurumu sıfatını almıştır (Güvel, 2004: 34). 

Organize suç örgütleri ve işadamı ilişkisinde diğer bir yöntem ise işadamının 

almak istediği ihalelerde rakip firmaların gözünü organize suç örgütleri ile 

korkutmada kullanmaktadır. Bunun karşılığında suç örgütlerinin çıkarları 

korunmaktadır.  

Türkiye'de devletin ekonomiden elini çekmeye çalışarak özelleştirmeye 

gitmesi ve bu duruma göre oluşan bankacılık düzeni ile meydana gelen açıklıklar 

sonucu buradaki görevlilerin meydana getirdiği oluşan organize suç ilişkileri son 

zamanlarda geniş ve yaygın olarak görülmektedir. Bu tür organize suç örgütlere karşı 
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yapılan yönelik adli işlemler sonucu yürütülen sayıca bir hayli fazla olan davalar 

uzun sürmekte ve sonuçlanamamaktadır. İşadamlarından korumacılık adı altında 

maddi menfaat elde eden organize suç örgütleri, gittikçe büyüyen ekonomik bir aktör 

pozisyonu almaktadır.  Mevcut ekonomik güçleri sayesinde organize suç örgüleri, 

işadamlarının yaptıkları yatırımlar için gerekli olan iş güvencesini sağlamaktadırlar. 

Mesela çek senet alanında faaliyet gösteren organize suç örgütleri adaleti yerine 

getiren mekanizma olmaktadır. Bu nedenle de organize suç örgütleri, demokrasi ve 

hukuk sisteminin güçlenmesini ya da yerleşmesini istememektedirler. Çünkü 

varlıkları demokrasi ve hukuka dayalı bu sistemin zayıf olmasına bağlıdır. Benzer 

nedenlerle kara para aklamak için sivil toplum örgütlerinin gelişmesini de 

istememektedirler ya da bu örgütleri kontrol altına almak istemektedirler. Bunları 

yapmak içinde cami, okul yapmakta, bağışlarda bulunmakta, futbol takımlarını 

desteklemekte, yoksullara hastane ve sağlık hizmetlerini temin etmekte, yoksullara 

para ve yiyecek içecek dağıtmaktadırlar. Suç organizasyonları, günümüzde adeta 

girişimciler gibi hareket etmekte ve iş aleminin aynadaki bir yansıması gibi, çeşitli 

yasa dışı piyasalar içinde faaliyet göstermektedirler. Hedefleri, her zaman ve her 

yerde öncelikle güç, kolay maddi ve finansal kazanç elde etmektir (Güvel, 2004: 23). 

Nihayetinde iş adamları organize suç örgütlerinden faydalanmak amacıyla, bu 

illegal yapıları üzerinden yolsuzluk faaliyetleri gerçekleştirdiği gibi, organize suç 

örgütleri yolsuzluk/suç faaliyetlerini iş adamı sıfatıyla maskelemeye çalışarak veya 

zamanla legal alana kayarak iş adamı sıfatına bürünme yoluyla iş dünyası üzerinden 

yolsuzluk eylemlerini gerçekleştirirler. 

3.2. ĠKĠNCĠL VERĠLER ÇERÇEVESĠNDE ORGANĠZE SUÇ ÖRGÜTLERĠ 

VE YOLSUZLUK 

Suç bilimleri açısından organize suçluluk ve organize suç örgütleri çetrefilli olmaları 

ve karmaşık bir yapı arz etmelerinden dolayı diğer suçlardan ayrılırlar. Bu suç 

yapıları ve suç tipinin çözülmesi ve deşifresi açısından içinde ciddi güçlükler 

barındırır. Organize suçlulukta ve organize suç örgütleri nihai hedef olmasına karşın 

yalnızca maddi kazanç peşinde değildir. Daha genel anlamda güç peşindedir. Çünkü 

her alanda hakimiyet kurmak isterler. Bu güç ve dolayısıyla hakimiyet için önlerine 

çıkan her kuvveti düşman olarak görmektedirler ve mücadele etmekten kaçınmazlar. 
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Söz konusu düşman, rantın paylaşılmasındaki anlaşmazlıkların karşı tarafı diğer 

organize suç örgütleri olabileceği gibi, adliye teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve hatta 

siyaset ve bürokrasi de olabilir. Organize suç örgütleri haksız kazanç ve güç 

amaçlarına ulaşmak için kamudaki bu düşmanlarını alt etmek ve yanına çekmek için 

yolsuzluk enstrümanlarına başvurmaktadır. 

Organize suç örgütleri siyasi veya ideolojik amaç gütmeksizin, herhangi bir 

inanca bağlı olmadan tamamen olabildiğince maddi kazanç ve maksimum güç 

üzerinde hüküm sürmeyi hedefleyen, bu hedefle legal veya illegal uzmanlaşabildiği 

tüm alanlarda pay alma ve tekel olma çabasında olan illegal yapılanmalardır. 

Yolsuzluk faaliyetlerinin ferdi olarak işlenen hariç çoğu organize suç eylemleridir. 

Yolsuzluk faaliyetleri,  kamu görevlilerinin kamu gücü ve yetkisinin şahsi 

menfaatleri için kötüye kullanması, her türlü maddi ve manevi menfaatler için iş 

yapma, yaptırma veya yetkiyi kullanma, teşvik, kredi gibi kamu imkanlarını illegal 

olarak dağıtma, ihalelere hile katma ve benzeri hukuka aykırı eylemleri 

kapsamaktadır. Bir yerde organize suç örgütü varsa orada yolsuzluk faaliyetleri de 

vardır ve yolsuzluk faaliyetleri olan bir yerde bu faaliyetlerin organize suç örgütü 

faaliyetleri şeklinde başlaması veya halini alması kaçınılmazdır (Uyar‟dan akt. 

Mavioğlu ve Alkan, 2008). 

Organize suç örgütleri maddi çıkar ve güç elde etme hedefinde oldukları için 

doğrudan veya dolaylı olarak yolsuzluk ile iç içedirler. Organize suç örgütleri kamu 

görevlisini bünyesine katarak, kamu görevlisinden yardım alarak, doğrudan kamu 

görevlileri tarafından kurularak amaç suçlarını gerçekleştirirler. Böylelikle yolsuzluk 

bu organize suç örgütlerinin amaç suçu olduğu gibi haksız kazanç elde etmek için 

araç suçta olabilmektedir. Ama nihayetinde organize suç örgütleri ve yolsuzluk ayrı 

düşünülemez. Organize suç olarak gerçekleştirilen bu yolsuzluklar, toplumda 

adaletsizliği artırırken, sosyal, ekonomik ve politik başta olmak üzere her türlü 

gelişmelerin önünde ciddi bir engeldir (Passas‟dan akt. Cengiz, 2014). 

Organize suç örgütleri kamu bürokratları ile yakın ilişki kurma, onları 

bünyesine katma, onlardan faydalanma son zamanlarda bizzat onlar tarafından 

kurulma ve yönetilme durumlarını yaşarlar. Bu nedenle yolsuzluğun etkisiyle 
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organize suç örgütleri ülkelerin en önemli sorunu ve korkulu rüyası olmaktadır 

(Godson‟dan akt, Cengiz, 2014). 

Ülkemizde de paralellik gösteren bir hal söz konusudur. Bu konudaki 

çalışmalar, yolsuzluk faaliyetlerinin çoğalması ile beraber organize suç örgütü 

yapılanmalarının da arttığı ortaya konulmaktadır. Birçok kamu bürokratı ve ülkenin 

en tepe noktasında yer alan siyasiler hakkında organize suç örgütü ile bir şekilde 

ilintili olmak veya bizzat organize suç örgütü kurmak ve organize suç örgütü 

mensubu olmaktan ve bu çerçevede yetki, görev ve sorumluluklarını kötüye 

kullanarak kendilerine, akrabalarına ve çevrelerine haksız menfaat temin etmek için 

yolsuzluk yapmaktan işlem yapılmıştır (KOM/2007‟den akt. Cengiz, 2014). 

Türkiye‟de son zamanlarda hukuk dışı yapılanmalara ve kanunlara aykırı 

faaliyetler göstermeye artan bir eğilim görülebilmektedir. Bu eğilim organize suç 

faaliyetlerinin nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Diğer açıdan organize 

suçlarda illegal alandan legal alana kısmi geçişler şirketleşme hatta holdingleşmeye 

varan dönüşümler de mevcuttur. Organize suç örgütlerinin, çoğu defa görünmeyen 

taraflarının legal alana yaptıkları geçişler olduğu bilinmektedir. Ancak bu 

dönüşümün organize suçluluktan tamamen ayrıldığını söylemek mümkün değildir. 

Organize suç örgütleri bu değişim ve dönüşümü yaşarken güç ve haksız 

kazanç elde etmek amacıyla, ülkemizde mali yani ekonomik bir suç türü olarak 

adlandırılan yolsuzluk suçlarını, kamunun verdiği gücü, görev ve yetkisini kişisel 

menfaat elde etmek için kötüye kullanan mensuplara sahip oldukları, bu amaçla 

kamu personelinden yardım aldıkları veya bünyelerinde geçici olarak kamu personeli 

barındırdıkları görülmüştür (KOM, 2012: 87). 

Ülkemiz hukuk sisteminde rüşvet, zimmet, irtikap, kamu kurumu 

dolandırıcılığı, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları yolsuzluk suçları 

kapsamında değerlendirilmektedir. Ülkemizde yolsuzluk suçları ile mücadele 

kapsamında gerçekleştirilen adli süreçler neticesinde, sağlık ve sosyal güvenlik, yerel 

yönetimler, adli hizmetler, eğitim ve tarım sektörlerinde meydana gelen “İhaleye 

Fesat Karıştırma” ile “Kamu Kurumu Dolandırıcılığı” suçlarının öne çıktığı 

görülmektedir (KOM, 2012: 1). 
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Organize suç örgütlerinin toplumda güçlü bir konuma gelmesi, adalet 

sisteminin etkisiz kalmasına, yolsuzluğun yaygınlaşmasına, siyasi otoriteye duyulan 

güvenin yok olmasına, nihayetinde demokratik kazanımların ve sosyal yapının 

çözülmesine neden olmaktadır. 

Organize suç örgütleri ile ve bu suç örgütlerinden kaynaklanan yolsuzluk 

suçları ile etkin mücadele hem ulusal hem de uluslararası platformda ülkelerin 

saygınlığına önemli katkı sağlamaktadır. Organize suç örgütlerini ve yolsuzluk 

suçlarını birbirinden ayrı düşünmek bu alandaki yaklaşımlarda ciddi eksikliklere 

sebep olacaktır. Ülkemizde suç örgütlerine ve bunlardan kaynaklı yolsuzluk 

suçlarına karşı yürütülen mücadelede gösterilen başarı, toplumun yolsuzluk 

algılamalarına da doğrudan yansımıştır. Küresel bir sivil toplum örgütü olan ve 

dünya çapında yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan Uluslararası Saydamlık Örgütü 

(Transparency International) tarafından yolsuzluk algılamalarının ölçümüne yönelik 

yapılan çalışmalar neticesinde her yıl “Yolsuzluk Algı İndeksi” yayınlanmaktadır. 

Söz konusu kuruluşun 2011 yılı raporunda ülkemiz 183 ülke arasında 61. sırada yer 

almışken 2012 yılı indeksinde bugüne kadar aldığı puanların en iyisini alarak 176 

ülke arasında 54. sıraya yükselmiştir. Ancak bu durumun son bir yılda gerilediği de 

açıkça görülmektedir (KOM, 2012: 2). 

Tablo 3.1: 2008-2012 Yılları Arası Türkiye‟nin Saydamlık Notu ve Sıralamadaki 

Yeri  (2012) 

Yıl Puan Ülke Sayısı Sıralamadaki Yeri 

2008 4,6 180 58 

2009 4,4 180 61 

2010 4,4 178 56 

2011 4,2 183 61 

2012 4,9 176 54 

Kaynak: KOM Raporu, (2012:2). 
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Örgütlü suç soruşturması yapan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM 

birimlerinin yapmış olduğu ve aşağıda ele alınacak adli çalışmalar yolsuzluk ve 

organize suç örgütleri ilişkisi açısından yukarıda bahsedilen tespitlerin doğruluğu ön 

plana çıkmaktadır.  

Organize suç örgütleri ve yolsuzluk ilişkisini anlamak için planlı operasyon 

kavramının anlaşılması önem arz etmektedir. Planlı operasyon adli tedbirlerin en az 

üç ay süre ile suç faaliyetlerinde bulunan şüphelilere uygulanması ve elde edilen 

bulgular neticesinde tespit edilen suç ve suç unsurlarının şüpheliler ile birlikte 

savcılık huzuruna çıkarılmak üzere ele geçirilmesi için yürütülen uzun soluklu adli 

çalışmaları ifade etmektedir. Burada KOM birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar 

diğer birimlerden ayrılarak, genellikle suç örgütlerine ve suç örgütlerinin faaliyet 

gösterdiği yolsuzluk alanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonları ifade 

etmektedir.   Aşağıda ele alınan veriler bu çerçevede değerlendirilmiştir. 

ġekil 3.1: 2012 Yıl Organize Suç Operasyonları Sayılarına Göre İlk 20 İl (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:90). 

2012 yılı içinde suç örgütlerine 34 ilimiz tarafından 120 adli işlem 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 813 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Adli işlemlerin 

sayılarına göre ilk 20 ilimize bakıldığında İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara 

illerimizin ilk dörtteki yerlerini korudukları; suç örgütlerinin en çok hedef aldığı 

ilimiz olan İstanbul‟un 2011 de 20 olan adli işlem sayısını 2012 de % 20 artışla 24‟e 

yükselttiği görülmektedir. Adli işlem sayılarına göre ilk 20 ilimize bakıldığında 

İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara illerimizin ilk dörtteki yerlerini korudukları; suç 
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örgütlerinin en çok hedef aldığı ilimiz olan İstanbul‟un 2011 de 20 olan adli işlem 

sayısını 2012 de % 20 artışla 24‟e yükselttiği görülmektedir (KOM, 2012: 89-90). 

Büyük illerin adli çalışmalarda ön plana çıkmasının sebeplerinin başında rant, 

haksız kazanç ve güç bakımından bu illerin ön planda olmasından kaynaklandığı 

gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Örneğin; İstanbul ilindeki yatırım araçları 

çeşitliliği, çıkılan ihale sayısı, ihale için başvuru sayısı ve rekabet, bu ihalelerin 

parasal miktarı ve rantı, bu ihalelerin alınması için kullanılacak kamu yetkisinin 

(imza ve bilgi satma vb.) etkinliği ve kamu görevlinin ikna edilmesi için verilecek 

rüşvet veya bu ihaleler için örgütsel güce başvuracak illegal yapılanmaların çokluğu 

listeye giremeyen Çorum ilinden farklı olacaktır.  

Aşağıdaki grafiğe göre, son 5 yıla ait Operasyon-Şüpheli-Tutuklu sayılarına 

bakıldığında organize suç örgütlerine yapılan adli çalışmalarda yakalanan şüpheli 

sayılarında artış görülmektedir. Suç örgütlerinin pek çoğunda örgüt mensupları 

tarafından her türden kamu görevlisi ile legal-illegal olarak irtibat kurulabilmesi için 

özel gayret gösterildiği, suça meyilli kamu personellerinin zaman içerisinde örgütün 

faaliyetleri kapsamında kullanıldığı tespit edilmiştir. Devletin gizli bilgi ve 

belgelerinin kamu görevlilerine çıkar sağlayarak veya şantaj yoluyla ele geçirilmesi 

gibi faaliyetler son dönem bazı soruşturmalarda görülmüştür. 

ġekil 3.2: Yıllara Göre Organize Suç Örgütleri Operasyon, Şüpheli ve Tutuklu 

Sayıları (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu 2012, s. 90 
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EGM KOM Birimlerinin 208-2012 yılları içerisinde gerçekleştirdiği örgütlü 

suç soruşturmaları kapsamındaki yolsuzluk konulu adli çalışmalarda sağlık, sosyal 

güvenlik ve tarım başta olmak üzere büyük miktarda kamu kaynağının aktarıldığı 

birçok sektörde usulsüzlükler tespit edilmiştir (KOM, 2012: 4). 

ġekil 3.3: Yıllara Göre Yolsuzluk Suçları Olay ve Şüpheli Sayıları (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:4). 

Yolsuzluk suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında 2012 yılı içerisinde, 

EGM KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl KOM Birimlerince 224‟ü planlı 

olmak üzere 859 adli işlem yapılmış, toplam 8.673 şüpheli hakkında yasal işlem 

yapılmıştır. Gerçekleştirilen planlı operasyonlarda haklarında işlem yapılan toplam 

2.337 şüpheliden 557‟si tutuklanmıştır (KOM, 2012: 4).  
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Tablo 3.2: Yolsuzluk Suçları Planlı Operasyonları ve Sektörel Dağılımı (2012) 

Sektörler 
Projeli 

ÇalıĢma 

ġüpheli Tutuklu 

Kamu 

Görevlisi 
Diğer Toplam 

Kamu 

Görevlisi 
Diğer Toplam 

Yerel Yönetimler 53 335 281 616  77 69 146 

Sağlık 51 109 334 443 28 57 85 

Adli Hizmetler 34 120 215 335 35 83 118 

Eğitim 27 141 112 253 8 15 23 

Tarım 20 74 170 244 15 60 75 

Sosyal Güvenlik 7 11 48 59 1 6 7 

Tapu 7 46  17 63 9 3 12 

Diğer 6  61 34 95 12 6 18 

Kamu.Kur.Nit.Kur. 5 31 34 65 10 8 18 

UlaĢtırma 4 42 39 81 12 12 24 

Enerji 3 8 25 33 0 15 15 

Maliye 3 5 19 24 4 10 14 

Orman 2 1 1 2 1 0 1 

Banka 1 1 0 1 1 0 1 

Bayındırlık 1 23 0 23 0 0 0 

Toplam 224 1008 1329 2337 213 344 557 

Kaynak: KOM Raporu, (2012:5). 

Bir önceki yıla göre %7,8 artışın yaşandığı 2012 yılı planlı yolsuzluk 

operasyonlarında; yerel yönetimler, sağlık ve sosyal güvenlik, adli hizmetler, eğitim 

ve tarım sektörlerinde meydana gelen usulsüzlüklere yönelik gerçekleştirilen adli 

işlemlerin ön plana çıktığı görülmektedir (KOM, 2012: 5). 

ġekil 3.4: 2012 Yılı Yolsuzluk Suçlarının Suç Türlerine Göre Dağılımı (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:5). 
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Yolsuzluk suçlarına yönelik planlı operasyonlar suç türü olarak 

incelendiğinde ise önceki yıllarda olduğu gibi “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Kamu 

Kurumu Dolandırıcılığı” suçlarına yönelik adli çalışmaların ağırlıkta olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu veriler organize suç örgütlerinin yolsuzluk suçlarında etkinliği 

perspektifinde değerlendirildiğinde, son yıllarda özellikle yatırım hedefleri nedeniyle 

rant kapısı olma özelliğini artıran kamu sektörü daha da cazip hale gelmiştir. Bu 

nedenle organize suç örgütleri için kamu sektörü içerisine bir şekilde sızıp buradan 

ihaleler başta olmak üzere her türlü rant getirici kamu kaynağının kendilerine 

akmasını sağlamak önem arz etmektedir. Organize suç örgütleri bu amaçlarını da 

çalışmamızın birinci ve ikinci bölümlerinde ele alındığı gibi rüşvet, partito ilişkiler, 

lobicilik, kayırma, şiddet, tehdit, şantaj gibi birçok yöntemi kullanarak sağlarlar. 

Dolayısıyla ihaleye fesat ve kamu dolandırıcılığı suçları başta olmak üzere hemen 

her yolsuzluk suçunda bir suç örgütü ve bir şekilde bu suç örgütüne yardım eden 

kamu görevlisi/görevlileri vardır. 

ġekil 3.5: 2012 Yılı İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik En Fazla Planlı 

Çalışma Yapan İlk 10 İl (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:6). 

2012 yılında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonlarında ihaleye fesat 

karıştırma suçuna yönelik planlı operasyonlar önemli bir yere sahip olmuştur. Bir 

önceki yıla göre ihaleye fesat karıştırma konulu planlı operasyonlarda % 1,02 artış 

yaşanmıştır. Söz konusu adli çalışmalar içerisinde yerel yönetimler başta olmak 

üzere sağlık, eğitim sektörü ve adli hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan 

usulsüzlüklerin öne çıktığı görülmüştür (KOM, 2012: 6).  
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Aşağıda sektörel bazda ele alınacak örgütlü suç soruşturmaları neticesinde 

yapılan adli çalışmalarda, 2012 yılında yolsuzluk suçları içerisinde ihaleye fesat 

karıştırma suçunun ardından en çok yasal işlem yapılan suç, kamu kurumu 

dolandırıcılığı olmuştur. Söz konusu adli işlemlerde sağlık, tarım, eğitim ve sosyal 

güvenlik sektörleri ön plana çıkmıştır. 

Bununla birlikte 2012 yılında, bir önceki yıla oranla planlı operasyon 

sayısında % 35,13 artışın yaşandığı rüşvet suçuna yönelik planlı operasyonlar, en çok 

adli hizmetler, yerel yönetimler, tapu ve sağlık sektörlerine yönelik 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu rüşvet soruşturmalarının büyük çoğunluğunun ihbar 

ve şikayetler neticesi başlatıldığı görülmüştür. 

Ayrıca, zimmet suçuna yönelik planlı operasyon sayısında geçen yıla kıyasla 

artış veya azalış yaşanmamıştır. Bahse konu adli çalışmalarda yerel yönetimlere 

yönelik çalışmaların ön plana çıktığı görülmüştür. Diğer yandan edimin ifasına fesat 

karıştırma suçlarının da yaygın olarak işlendiği değerlendirilmekle birlikte söz 

konusu suçların tespit edilmesinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Konu ile ilgili 

yapılan planlı operasyonlarda, kamu kurumlarınca gerçekleştirilen yakıt alım 

ihalelerinde sözleşme hükümlerine aykırı olarak ürün teslim edilmesi ön plana çıkan 

bir husus olmuştur (KOM, 2012: 6). 

1- Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü 

Aşağıdaki şekilde de belirtildiği gibi, organize suç örgütlerinin yolsuzluk 

faaliyetlerindeki gözle görülür artış, 2009 yılı ile 2012 yılları arasında sağlık ve 

sosyal alanda da kendini göstermiştir.  

Son yıllarda ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik sektörlerine önemli 

miktarda kamu kaynağı aktarılmaktadır. 2012 yılı içerisinde sağlık alanına toplam 

15,58 milyar TL kaynak aktarılmıştır. Ancak, hizmet sunumunda etkinlik sağlama 

adına yapılan yüklü kamu harcamalarının menfaat grupları olan organize suç 

örgütlerince suiistimal edildiği ve ciddi miktarda kamu zararı ortaya çıktığı 

değerlendirilmektedir (KOM, 2012: 7). 
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ġekil 3.6: Yıllara Göre Sağlık ve Sosyal Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı 

Operasyonlar (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:7). 

Devlet bütçesini büyük miktarda zarara uğratan sağlık ve sosyal güvenlik 

alanındaki yolsuzluk suçlarının, önceki dönemde olduğu gibi 2012 yılı içerisindeki 

adli çalışmalarda da önemli bir yer teşkil ettiği görülmüştür. 

2- Yerel Yönetimler 

Aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere, 2009 yılı ile 2012 yılları arasında, 

burada ele alınan diğer sektörlerde olduğu gibi organize suç örgütlerinin yolsuzluk 

faaliyetleri yerel yönetimlerde de artış göstermiştir. 

2012 yılında “Yerel Yönetimler” ile ilgili gerçekleştirilen adli işlemler 

sonucunda, bu alanda en çok “İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet” suçlarının 

işlendiği anlaşılmıştır. Yerel yönetimlerde meydana gelen usulsüzlüklere yönelik 

planlı operasyon sayısında bir önceki yıla oranla % 1,9‟luk bir artış meydana 

gelmiştir. Bahse konu alandaki yolsuzluk suçları içerisinde çevre düzenleme, park-

bahçe bakımı, temizlik, araç kiralama ve ilaçlama ihalelerine fesat karıştırılması ile 

imar, iskan ve ruhsat işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında vatandaşlardan rüşvet 

alınması suçlarının ön plana çıktığı görülmüştür (KOM, 2012: 8). 

Organize suç örgütlerinin her zaman en çok faal olduğu alanların başında 

gelmektedir. İllegal faaliyet yürütülecek veya illegal imar edilen yapılara ruhsat 

almaktan, kendi mensuplarının işe alınması, imar geçilecek yerler ile ilgili bilgilerin 
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elde edilmesi veya belediye ihalelerinin taşeron firma olarak alınmasına kadar çok 

çeşitli kalemlerde yolsuzlukla beslenen suç örgütleri aktif rol almaktadırlar. 

ġekil 3.7: Yıllara Göre Yerel Yönetimler Alanında Gerçekleştirilen Planlı 

Operasyonlar (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:8). 

 

3- Adli Hizmetler 

Şekilde sunulan veriden hareketle, 2009 yılı ile 2012 yılları arasında adli 

süreçte sunulan hizmetlerde organize suç örgütlerinin yolsuzluk enstrümanlarını 

artarak kullandığı görülmektedir. Kullanılan yolsuzluk yöntemlerindeki başlıca 

amaçları, yapılacak adli işlemler hakkında bilgi almak, adli takibattan kurtulmak, 

yapılan adli tahkikatlardan ceza almamak veya daha az ceza almak şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için “rüşvet, şantaj, irtikap, partito veya ikili 

ilişkiler, karşılıklı haksız kazanç” gibi başlıca yol ve yöntemler kullanılmaktadır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, 2012 yılı adli çalışmalarda dikkat çeken 

önemli bir diğer alan adli hizmetler sektörü olmuştur. Adli hizmetlerin 

yürütülmesinde karşılaşılan usulsüzlüklere yönelik yapılan planlı operasyon 

sayısında 2011‟e oranla % 54,5 artış olduğu görülmüştür. Bu alandaki planlı 

operasyonların büyük çoğunluğu “Rüşvet” suçuna yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan usulsüzlüklerde; adli olayların takibinde adliye görevlileri tarafından haksız 

menfaat temini, kolluk hizmetlerinin yürütülmesi esnasında rüşvet alınması, bilirkişi 

incelemelerinde taraflı rapor hazırlanması için menfaat temin edilmesi ve icra 
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ihalelerine fesat karıştırılması suçlarının ön plana çıktığı görülmüştür (KOM, 2012: 

8). 

ġekil 3.8: Yıllara Göre Adli Hizmetler Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı 

Operasyonlar (2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:8). 

4- Eğitim Sektörü 

Aşağıdaki şekilde belirtildi gibi, 2009 yılı ile 2012 yılları arasında artan bir 

eğilimle, eğitim sektörü organize suç örgütlerinin yolsuzluk faaliyetlerini 

gerçekleştirdikleri başlıca sektörler arasında yer almıştır.  

2012 yılı planlı operasyonları içerisinde öne çıkan bir diğer sektör de ülke 

bütçesinden en büyük payın ayrıldığı eğitim sektörü olmuştur. Eğitim sektörüne 

2011‟de 48,55 milyar TL aktarılmışken 2012‟de bu rakam 56,68 milyar TL olmuştur. 

Söz konusu artışa paralel olarak eğitim alanındaki 2012 yılı planlı operasyon 

sayılarında bir önceki yıla göre % 50‟lik bir artış meydana gelmiştir. Bahse konu adli 

çalışmaların büyük çoğunluğu “İhaleye Fesat Karıştırma ile Kamu Kurumu 

Dolandırıcılığı” suçlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan usulsüzlükler 

arasında; yemek ve temizlik hizmeti alım ihalelerine fesat karıştırılması, özel eğitim 

ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim almayan öğrencilerin eğitim alıyor gibi 

gösterilmesi ve eğitim sektöründeki görevlilerin maaş işlemlerinde zimmete para 

geçirmesi suçlarının ön plana çıktığı görülmüştür (KOM, 2012: 8-9). 
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ġekil 3.9: Yıllara Göre Eğitim Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar 

(2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:8). 

 

5- Tarım Sektörü 

Aşağıdaki görsel veriden de anlaşılacağı üzere, 2009 yılı ile 2012 yılları 

arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal kalkınma için 

yapılan destekleme ödemelerinin bazı çıkar grupları tarafından suiistimal edilmesi 

sonucu kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi uzun süren adli takibatlar sonucu tespit edilen 

çıkar grupları yani organize suç örgütleri tarım sektörünü de her geçen yıl artan bir 

etkinlikte suç eylemlerini gerçekleştirdikleri bir alan olarak görmüşlerdir. 

Söz konusu sektörde yaşanan usulsüzlüklere yönelik gerçekleştirilen planlı 

operasyon sayısında bir önceki yıla oranla % 25‟lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu 

alanda yapılan başlıca usulsüzlüklerin; sahte veya gerçeğe aykırı müstahsil 

makbuzları ile destekleme ödemesi alınması, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden 

hayali veri girişi yapılarak destekleme ödemesi alınması, Veteriner Bilgi Sistemi 

(TÜRKVET) sistemi üzerinden hayvanlara ait hayali veri girişi yapılarak destekleme 

ödemesi alınması şeklinde olduğu tespit edilmiştir (KOM, 2012: 9). 
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ġekil 3.10: Yıllara Göre Tarım Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar 

(2012) 
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Kaynak: KOM Raporu, (2012:9). 

Organize suç örgütleri amaçlarına ulaşmak amacıyla yolsuzluk aracını, 

kamunun yatırım yaptığı ve kamu yatırım araçlarının kullanıldığı hemen her alanda 

kullanırlar. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Türkiye‟de Yolsuzluk ve Organize Suç Örgütleri isimli bu yüksek lisans 

çalışmamızda ortaya konulan veriler ışığında, organize suç örgütleri ve organize suç 

örgütlerinden kaynaklı yolsuzluklar nedeniyle gerek toplum gerekse devlet 

katmanlarında ortaya çıkan yozlaşma gerçeğinin hem evrensel hem de sosyolojik bir 

olgu olduğu anlaşılmaktadır. Organize suç örgütlerinden kaynaklı yolsuzluk 

faaliyetlerinin devlet ve devlet organlarıyla doğrudan bağlantılı olması ve bu 

durumun devlet yönetimi ve toplum tarafından benimsenmiş ve normalleştirilmiş 

olması çözülmesi gereken başlıca ülke problemlerindendir. 

Çalışmadan, Türkiye için yolsuzluk ve organize suç örgütleri ilişkisi ve 

bunların zararları tam olarak algılandığı takdirde bu sorunlar ile mücadelede neler 

yapılıp yapılmayacağına dair somut dersler çıkartılabilir. İlk olarak başta kendisi 

temiz, yozlaşmamış, suça bulaşmamış hatta organize suç örgütü kurmamış, onların 

faaliyetlerinde bulunmamış veya onlarla herhangi bir şekilde irtibata geçmemiş, 

kararlı bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Kendisi problemin kaynağı olan bir siyasi 

iradeye güven olmayacağından bu sorunları çözecek siyasi iradenin temiz olması 

şarttır gerçeği belirtilmiştir.  

Seçilmiş siyasetçiler ve atanmış bürokratlar devlet yönetimini meydana 

getirirler. Kanunlar çerçevesinde her türlü idari işlem yetkisi verilen devlet yetkilileri 

siyasi baskı, partizancılık, kişisel çıkar, rant, güç vb. birçok sebeple kanun dışına 

çıkarak yetki gaspı, yetki aşımı veya yetkilerini satarak yolsuzluk sınırlarına dahil 

olmuş olurlar. Bu durum çeşitli kontrol, denetim ve cezalandırma gibi demokratik 

mekanizmaları ile en aza indirgenmelidir. 

Çalışmada devletin rant kapsı olarak görülerek organize suç örgütleri 

tarafından yolsuzluk aracı olarak kullanılmasını engelleyecek düzenlemelerin 

yapılması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Devlet, sahip olduğu ekonomik güç ile rant 

dağıtımının başında yer almaktadır. Sıradan vatandaşın dağıtacak rantı veya kamu 

yetkisi olmadığından yolsuzluk yapamaz. Bu bilgilerden hareketle yolsuzluğun 

devlette başladığı ve devlet eli olmadan yolsuzluğun yapılamayacağı gerçeği suç 

örgütlerinin yolsuzluk yapmak amacıyla devlet içinde bir şekilde yer almaya en 
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azından devlet içine sızmaya çalışmalarına sebep olmakta, bazen de suç örgütleri 

devlet içinde görev alanlar tarafından yolsuzluk yapmak amacıyla 

kullanılabilmektedir.  

Çalışmada kamu yararını kendi yararı önünde tutan devlet çalanlarının önemi 

ve yetki gaspını önleyecek suç-ceza düzenlemelerinin gerekliliği tespit edilmiştir. 

Devlet yönetimindeki kamu görevlileri ile çeşitli yöntemlerle ilişki kuran organize 

suç örgütleri, karşılıklı veya tek taraflı olarak yolsuzluklar aracılığı ile kamu yetkisi 

ve malını gasp ederek haksız kazanç ve güç elde ederler. Bürokrasi ve siyasette yer 

alan bazı kişiler, bürokrasi ve siyaset ilişkisinde, siyasetin bürokrasi üzerinde yetki 

kullanabilmesiyle ve bürokrasinin siyaseti geçici olarak gören yaklaşımıyla kamu 

gücünü kötüye kullanarak, kişisel menfaat için yetki gaspı yaparak suç örgütleri ile 

yolsuzluk yapmak amacıyla işbirliği yaparlar. Böylelikle kamusal yarar unutularak, 

kişinin veya mensubu olduğu suç grubunun yararı öne geçmiş olur. Ayrıca organize 

suç örgütleri, devlet kademeleri ile kurmuş olduğu örümcek ağını çağrıştıran 

ilişkilerden dolayı,  devletin rant dağıtma sürecinde kime ne kadar nasıl pay 

verileceğine dair bütün süreci etkileyen bir güç haline gelir. Bu süreçte yanına aldığı 

bürokrat, siyasi veya iş adamı ile işbirliği içinde hareket ederek menfaatlerine karşı 

duran herhangi bir görevli, kurum veya hukuki düzenlemelere karşı birlikte pozisyon 

alırlar. Bu kişilerin siyasi, dini, ideolojik vb. dünya görüşü ne olursa olsun ortak 

amaç ve noktaları kişisel ve grupsal menfaat/haksız kazançtır. 

Organize suç örgütleri ve yolsuzluk ile mücadele de cezaların men edici 

olmaması, zaman zaman yargının bu yolsuzluk sürecinde yer alması, mücadeleci 

birimlerin rüşvet, tehdit veya şantaj ile devre dışı bırakılması, siyasi ve bürokratik 

dokunulmazlıklar, kamudaki siyasi körlük ve bilinçsizlik suç örgütleri ve suç 

örgütlerinin ilintili olduğu her türlü yolsuzluk ile mücadeleyi sekteye uğratmakta 

hatta imkansız kılmaktadır. 

Çalışmada, kamuda kaliteli niteliklere sahip insan unsuru ve adil ücret 

politikasının da sorunun çözümüne katkıdaki öneminin azımsanamayacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca organize suç örgütlerinden kaynaklı yolsuzluklarla mücadele 

veya bu yolsuzlukları önleme organlarında görev alan kamu görevlilerinin devletin 

ücret politikasını bahane ederek, az maaş ancak büyük yetki sahibi olma ve çok 



121 

 

paraya hükmetme ikileminden daha çok kazanç ve yetkiyi elde etmeyi hak ettiği 

düşüncesiyle kolay para kazanma yolu olarak yolsuzluk yöntemlerine kaydıkları ve 

böylelikle yolsuzluğun her türlüsünü kendi vicdanlarında normalleştirdikleri 

görülmektedir. Böylelikle organize suç örgütleri bu anlayıştaki kamu görevlileri ile 

yolsuzluklara imza atma veya bu duruma ortam hazırlayan bir sistemde kendilerine 

hayat bulma fırsatlarını kolayca yakalamış olurlar. Sistemin yozlaştığı bu halde 

yaşanan yolsuzluklara ve bunlara sebep olan suç örgütleri ile etkin mücadele veya 

suç örgütleri faaliyetlerini önleme mümkün olamayacaktır. 

Çalışmada, çevresel faktörlerin değişim ve etkilerinin probleme sebep olduğu 

ve çözümde göz önünde bulundurulması gereken bir unsur olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye özelinde geleneksel toplum değerlerinin erozyona uğraması, ekonomik 

bunalımlardan kaynaklı olarak kolay yoldan para kazanmanın kişileri cezp etmesi, 

aile yapısının bozulması, göçlerden dolayı çarpık kentleşmenin yayılması ve 

hemşerilerin birbirini kayırmasıyla belirli bölgelere devlet dışı aktörlerin hakimiyet 

kurması, yasal düzenlemelerin yetersizliği, belli dönemlerde ekonomide istikrarın 

olmaması, zengin olma özentiliğinin yaygın olması, terör faaliyetlerinden dolayı 

devletin hakimiyet kuramadığı bölgelerin olması, eğitimin yetersizliğinden bireylerin 

bilinçsiz olması organize suç örgütlerinin kolay bir şekilde doğup, yaşayacak alan 

bulmasına neden olmuştur.  

Bu örgütler kendi otoritelerini kurup devlet otoritesine tehdit olmakla birlikte 

devletin faaliyet alanını kısıtlamaktadır. Örneğin bu örgütler devletin suçla 

mücadelesinin önünde bir tür bariyer olmakta ve kısa yoldan zengin olmak isteyen 

kişileri de ellerindeki güç vasıtasıyla kendi suçlarına ortak ederek suçluluk oranını 

artırmaktadırlar. Ayrıca bu örgütler yolsuzluk, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve 

kamu kurumlarını dolandırma aracılığıyla elde etmiş olduğu ekonomik güç sayesinde 

Türkiye‟nin ekonomisini de sıkıntıya koymaktadırlar. Diğer bir ifadeyle gelir 

dağılımında adaletsizliğe yol açmakta ve kayıt dışı ekonomik faaliyetler 

yapmaktadırlar.  

Demokratik ve hukuk devleti ilkelerini tehdit eden organize suç örgütleri 

ülkemizdeki demokratik yaşama özellikle son 20-30 yılda ciddi darbeler vurmasına 



122 

 

rağmen, siyaset ve bürokrasi içerisinde sahip olduğu güç ile gizlenebilmekte ve 

toplumun fark edememesini başarabilmektedirler.  

Netice itibariyle çalışmada suç örgütleri ve suç örgütlerinden kaynaklı 

yolsuzluklar ile daha etkin ve çözüme götürücü şekilde nasıl mücadele edilebilir 

sorusuna elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki çözüm önerileri getirilmiştir; 

1- Organize suç örgütleri ve yolsuzluk ile mücadele edilirken klasik suç 

yaklaşımından vazgeçilmeli, çok boyutlu ve bütüncül olarak hukuki, siyasi, 

ekonomik ve sosyal boyutlarıyla mücadele edilmelidir. 

2- Kuvvetler ayrılığı tam anlamıyla sağlanarak tam anlamıyla birbirini 

denetim sağlanmalıdır. 

3- Sayıştay, Devlet Denetleme Kurumu, Yüksek Seçim Kurul gibi kurumları 

ve siyasetin idari faaliyetlerini denetleyen mekanizmaları güçlendirmeli ve etkin 

çalıştırılmalıdır. 

3-Seçim kanunu ve partiler kanunun değiştirilmeli, siyasi partilerin 

finansmanını şeffaf hale getirilmelidir. 

4- Bürokratik ve siyasi dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır. 

5- Suç örgütleri ve yolsuzlukla ile mücadele mevzuatı değiştirilmeli, cezalar 

caydırıcı hale gelmelidir. 

6- Suç gelirleri ile mücadele de etkin mevzuat geliştirilerek, suç gelirine el 

koyma ve kamulaştırma kolaylaştırılmalı, suç gelirine dair iddiaları ispat yükü 

devlette değil şüphelide olmalıdır. 

7- Devlet tüm kurumlarıyla eylemlerinde şeffaf, idare tüm eylemlerinde 

denetlenmeye açık ve kamu kurumları hesap verebilir hale getirilmelidir. 

8- Etkin yolsuzluk ile mücadele birimleri ve mekanizmaları kurulmalıdır. Bu 

nedenle de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya gibi toplumdaki 

herkesimi içine alacak kapsayıcı bir yöntem geliştirilmelidir.   

9- Suç örgütleri ve yolsuzluklar karşısında vatandaş bilinçlendirilmeli, 

kamuya ait olan kamu yararına harcanır anlayışını güçlü bir sesle dile getiren 

kamuoyu oluşturulmalıdır. 
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10- Bürokratik işleyiş ve atama sistemi gözden geçirilerek, kendi kadrosunu 

oluşturacak keyfilik kaldırılmalı ve liyakat sistemi yerleştirilmelidir.  

Sonuç olarak; Türkiye‟de Yolsuzluk ve Organize Suç Örgütleri çalışması ile 

bu sorunlarla etkin ve sonuç alıcı çözüm getirebilmenin topyekûn, çok yönlü ve 

kapsamlı mücadele ile mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede 

siyasi mekanizma, bürokrasi, mücadeleci/adli birimler, iş dünyası, medya ve 

vatandaş el birliği ile bu sorunların sıfırlanabileceği tespiti yapılmıştır.  

Türkiye‟de Yolsuzluk ve Organize Suç Örgütleri isimli bu yüksek lisans 

çalışmamız yolsuzluk ve organize suç örgütleri ile ilgili ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler 

veren, ilgili kamu biriminin yaptığı adli çalışmalar neticesinde tespit edilen 

istatistikler perspektifinde değerlendirmeler yapıldığından ayrıca bir öneme sahiptir. 

Sonuç olarak bu çalışmamızla yolsuzluğun organize suç örgütleri ile ilişkisine ve 

ülkemizde geldiği noktaya dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.  Ayrıca öneri kısmı ile 

de sorunun çözümü için yapılması gerekenler vurgulanmıştır. 
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Yabancı Dil Puan ve Türü : 74 - KPDS 

Bilimsel Faaliyetler : Tez ve Derleme Kitap Çalışmalarına Çeviri Yaparak 

Katkı 

 

ĠĢ Deneyimi 

Stajlar    : 2005 EGM Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 

Projeler : 2004-2006 DPT Ulusal Ajans AB Eylem-1 Gençlik 

Projeleri 

Çalıştığı Kurumlar  : EGM Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 

 

ĠletiĢim 

E-posta   : busevhan@yahoo.com 

Tel.    : 0539 261 45 35 

Tarih    : 02/07/2014 

 


