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Öz 

Küresel ve ulusal düzeyde nüfusun demografik yapısındaki değişimin demografik ekonomik, 
sosyal, vb. birçok alanda yansımalarının hissedilmesi, nüfus yapısındaki değişime olan dikkatleri 
artırmıştır. Sürekli ve hızla değişen günümüz dünyasında yaşam tarzları, üretim yöntemleri, 
ekonomik düzen, yaşamsal gereklilikler vb. de bu sürekli ve hızlı değişimden nasibini 
almaktadır. Özellikle ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte nüfus içerisindeki payları her 
geçen gün artan ve artacak olan yaşlı nüfusun değişime uyumunu zorunlu kılmaktadır. Bu uyum 
da ancak eğitim ile mümkündür. Bu bağlamda yetişkinlerin değişen dünyaya uyumlu ve verimli 
bir şekilde yaşamalarını sağlayacak yolların öğretilmesi ve ileri yaş eğitimine gereken önemin 
verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; toplam nüfus içerisinde payları her geçen gün 
artan yaşlı nüfusun yaşamsal ihtiyaçlarının çeşitli sosyal politika uygulamaları ile 
karşılanmasının yanı sıra onların değişen ekonomik ve sosyal yaşama uyumlarını artırarak kendi 
ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamalarında önemli olduğu düşünülen “ileri yaş eğitiminin” 
etkisini incelemektir. Bu amaçla, öncelikle yaşlanma ve yaşlılık kavramları üzerinde durularak; 
nüfusa dair demografik veriler ve projeksiyonlar kapsamında Dünya’da ve Türkiye’deki 
yaşlanma süreci açıklanmaya çalışılacaktır. Sonrasında ise sosyo-ekonomik yaşama uyumda 
“ileri yaş eğitimi” nin yeri ve önemi tartışılmaya çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Demografik Değişim, Yaşlılık, Yetişkin Eğitimi, Nüfusun Yaşlanması, Sosyo-
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Abstract 

The demographic economic, social, etc. changes in the demographic structure of the population 
at the global and national level. Feeling their reflections in many areas increased the attention to 
the change in the population structure. In today's constantly changing world, life styles, 
production methods, economic order, vital requirements, etc. also gets its share from this constant 
and rapid change. Especially with the increase in the average life expectancy, the share of the 
elderly population, whose share in the population increases and will increase day by day, makes 
it obligatory to adapt to change. This harmony is only possible with education. In this context, it 
is necessary to teach the ways that adults can live in harmony and efficiently to the changing 
world, and to give importance to advanced education. The purpose of this study; In addition to 
meeting the vital needs of the elderly population, whose share in the total population increases 
day by day, with various social policy practices, it is to examine the effect of "advanced age 
education" which is thought to be important in meeting their own needs by increasing their 
adaptation to changing economic and social life. For this purpose, firstly, by emphasizing the 
concepts of aging and old age; the scope of demographic data and projections on population 
aging process will be explained in the world and Turkey. Afterwards, the place and importance 
of “advanced age education” in adaptation to socio-economic life will be discussed. 
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GİRİŞ 

Dünya genelinde nüfusun yaşlanması ile ilgili olarak benzeri olmayan bir süreç yaşanmaktadır. 
Geçmişe ait doğum ve ölüm oranlarındaki değişime bakıldığında, günümüzde doğurganlık 
oranları düşmekte, yaşam beklentisi artmakta ve tüm bunlar küresel yaş yapısının değişimine ve 
demografik dönüşümün gerçekleşmesine neden olmaktadır. 21. yy.’da bütün dünyada insanlar 
daha uzun bir yaşam sürmektedir. Bu bağlamda küresel yaşlanma süreci ya da diğer bir ifadeyle 
demografik dönüşümün gerçekleştiği görülmektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2020 yılında 
60 yaş ve üstü insan sayısının bir milyar, 2050 yılında ise iki milyar olacağı tahmin edilmektedir. 
Küresel ve ulusal düzeyde nüfusun demografik yapısındaki değişimin demografik ekonomik, 
sosyal, vb. birçok alanda yansımalarının hissedilmesi, nüfus yapısındaki değişime olan dikkatleri 
artırmıştır (Günsoy ve Tekeli, 2015: 36).  

Günümüzde, özellikle nüfusun yaşlanmasının daha fazla hissedildiği gelişmiş ülkelerde, yaşlı 
nüfusun sosyal ve ekonomik yaşamdan uzaklaştırılmadan yaşamlarını devam ettirmelerine 
yönelik çalışmalar artış göstermiştir (Uyanık, 2017: 68). Sürekli ve hızla değişen günümüz 
dünyasında yaşam tarzları, üretim yöntemleri, ekonomik düzen, yaşamsal gereklilikler vb. de bu 
sürekli ve hızlı değişimden payını almaktadır. Özellikle ortalama yaşam süresinin uzamasıyla 
birlikte nüfus içerisindeki payları her geçen gün artan ve artacak olan yaşlı nüfusun değişime 
uyumunu zorunlu kılmaktadır. Bu uyum da ancak eğitim ile mümkündür. Bu bağlamda 
yetişkinlerin değişen dünyaya uyumlu ve verimli bir şekilde yaşamalarını sağlayacak yolların 
öğretilmesi gerekmektedir (Kılavuz, 2002: 60).   

 

YAŞLILIK: Kavram ve Teoriler 

İnsanoğlunun yaşam dönemlerini bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, olgunluk ve yaşlılık 
olarak sıralamak mümkündür. Toplumların tarihsel gelişim süreci içerisinde, yaşlılar toplum 
içerisindeki diğer bireylerle sahip olunan haklar bakımından eşit olarak 
değerlendirilmemişlerdir. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşlılık, sakatlık ile eşdeğer bir süreç olarak 
nitelendirilirken; 20. yüzyılda ise sosyal anlamda toplumun dışında bırakılmışlardır (Tufan, 2002: 
20). Son yıllarda Dünya nüfusunun giderek yaşlanması ve yaşlılık döneminin ortalama yaşam 
süresi içerisinde uzun bir dönemi kapsaması hem Dünya’da hem de Türkiye’de yaşlılık kavramı 
ve olgusunun daha fazla ele alınmasını da beraberinde getirmiştir.   

Toplumsal yaşam içerisinde, canlı doğan her birey biyolojik gelişimin belirli basamaklarında 
ilerlemektedir. Yaşlılık bu basamaklardan biridir, ancak tüm bireylerin bu basamağa ulaşması 
kimi zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenledir ki, yaşlılık muhtemel niteliktedir. Bireylerin 
kalıtımla getirdiği özellikleri, beslenme alışkanlıkları, yaşamlarını sürdürdükleri çevre koşulları 
ve kişisel çabaları daha erken ya da daha geç bir dönemde yaşlılık ile karşılaşmalarını 
etkileyebilmektedir (DPT, 2007: 10). 

Yaşlılık kavramının, literatürde ve günlük konuşmada kimi zaman yaşlanma kavramı yerine 
kullanıldığı da gözlenmektedir. Her iki kavram, kimi zaman, birbirine benzer olarak 
değerlendiriliyor olsa da anlam olarak farklıdır. Yaşlılık bir durum ya da bir olguyu ifade 
ederken; yaşlanma ise bir süreci ifade etmektedir. Şöyle ki, yaşlılık kavramı daha çok bir olgu 
olarak, toplumda belirli bir yaşın üzerindeki bireyleri tarif edebilmek için kullanılırken; yaşlanma 
kavramı ise biyolojik boyutun ötesinde toplumsal boyutu olan bir durumu ve süreci 
kapsamaktadır (Korkmaz ve Korkut, 2018: 259). Ayrıca yaşlılık, bireylerin doğdukları günden 
başlayarak her yıl yaş almanın bütünsel bir hali olarak da ifade edilebilmektedir (Ceylan, 2015:4). 
Bu nedenledir ki, yaşlanma bir hastalık değildir sadece büyüme ve olgunluğa erişme anlamına 
gelmektedir (Arpacı, 2005: 16). Diğer bir ifadeyle yaşlılık, bireyin bedensel performans ve 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(6): 399-422. 

 402 

canlılığının azaldığı bir dönemi işaret ederken; yaşlanma ise bireyin dünyaya geldiği andan 
başlayarak ölümüne gelinceye kadar ki dönemi kapsamaktadır (Uyanık, 2017: 70). Peki yaşlılık 
nedir? Günlük yaşamımız içerisinde biz kimlere yaşlı deriz? Bireyler ne zaman yaşlanır ve yaşlı 
olur? Tüm bu sorulara günümüz dünyasında ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte 
cevap bulunmaya çalışılmaktadır.  

Yaşlılık kavramının tek ve genel bir tanımını yapabilmek güçtür. Toplumların yapılarına, 
kişilerin özelliklerine ve hatta içinde bulunulan zaman dilimine göre farklı yaşlılık tanımlamaları 
yapmak mümkündür. İklim, beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar, çalışılan işin nitelikleri ve 
demografik özellikler evrensel ve değişmez bir yaşlılık tanımı yapılmasını güçleştirmektedir 
(Altan ve Şişman, 2003: 5). Türk Dil Kurumu’na göre sözlük anlamıyla yaşlılık, yaşlı olma hali; 
ilerlemiş yaşın etkilerini gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır 
(https://sozluk.gov.tr/?kelime=). Bir diğer tanımlamaya göre ise yaşlılık, bireyin doğduğu günden 
itibaren olgunlaşmasını tamamlayarak yaşamsal fonksiyonlarının yavaşlaması, aksaması ya da 
bozulması ve bireyin beklenen yaşam süresinin sonuna yaklaşmasıdır (Karan, 2007: 19).  

Bir diğer tanımlamada ise yaşlılık, zayıflık ve muhtaçlık durumuyla ilişkilendirilmekte ve 
bireylerin içinde bulunmak istemedikleri ya da yaklaşmak istemedikleri bir dönem olarak 
nitelendirilmektedir (Harwood, 2007:6; Çolak ve Özer, 2015: 116). Yaşlılığın, biyolojik, kronolojik 
ve sosyal yönlerinin varlığı, yaşlılığı çok yönlü ve karmaşık hale getirmektedir (Özer ve 
Karabulut, 2003: 73; Çolak ve Özer, 2015: 116).  

“Üçüncü yaş dönemi”; “altın çağ”; ve “yeşil yıllar” olarak da adlandırılan yaşlılık, farklı 
disiplinler tarafından farklı yönleriyle ele alınmakta ve tanımlanmaktadır (Arpacı, 2005: 16; 
Ceylan, 2015: 29). Yaşlılık kavramı bazı tanımlamalarda kronolojik yaş ya da takvim yaşı 
üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır. Genellikle ülkelerin kabul ettikleri yasal emeklilik yaşı 
ile ilişkilendirilerek yaşlılığın başlangıç dönemi belirlenmeye çalışılmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre yaşlılık ilerleyen yaşla birlikte bireyin içinde yaşadığı çevreyle olan uyum 
sağlama yeteneğinin azalmasıdır. Yapılan bu tanımlama çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
yaptığı yaş sınıflandırmasına göre, 0-17 yaş arası ergen; 18-65 yaş arası genç; 66-79 yaş arası orta 
yaş; 80-99 yaş arası yaşlı ve 100 yaş ve sonrası ise ihtiyarlık olarak kabul edilmektedir (WHO, 
2017).  

Yaşlılık kavramını farklı boyutlarıyla da ele almak mümkündür. Araştırmalar yaşlılığın dört 
temel boyutu olduğunu göstermektedir; biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve fonksiyonel. Yaşlılığın 
biyolojik boyutu, psikolojik ve sosyal boyutundan önce başlamaktadır. Biyolojik yaşlılık, en genel 
yaklaşımla “bireyin sağlık durumuna, çevre şartlarına, yaşanılan yer ve zamana göre değişiklikler 
göstermesi” olarak tanımlanırken; bireyin öğrenme, ezberleme ve duygusal alanlarda 
hassaslaşması ya da zayıflaması psikolojik yaşlılık; bireylerin sahip oldukları beceri ve 
yeteneklerini içinde yaşadıkları toplumda yeterli düzeyde kullanamaması fonksiyonel ve 
toplumla uyum sorunu yaşaması ise sosyal yaşlılık olarak ifade edilmektedir. Yaşlılığın tüm 
boyutları aynı zamanda yaşlılığın neden sorun olarak algılandığının da temel göstergeleridir. 
Yaşlılıkla birlikte bireylerin biyolojik yapılarının (kas ve iskelet sistemi, organların işlevselliği, 
bağışıklık sistemi vb.) bozulmaya başlaması; toplumda günlük yaşamda uyum zorluğunun 
yaşanmaya başlanması, ihmal, yabancılaşma, dışlanma ya da ayrımcı davranışlar yaşlılığın temel 
sosyal sorunları olarak tanımlanmaktadır. Ancak yaşlılığın bu belirtenleri ve sonuçları ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerine ve toplumların yapısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu 
nedenledir ki toplumların bazılarında yaşlılık olağan bir süreç olarak değerlendirilmekte; bazı 
toplumlarda ise politikalar yaratılması gereken bir sorun olarak değerlendirilebilmektedir (İçli, 
2004: 5). 
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Yaşlılığın bir diğer boyutunu oluşturan psikolojik yaşlılık ise, biyolojik değişimlerin ötesinde 
bireyin yaşa bağlı olarak davranışsal uyum yeteneğindeki değişme olarak tanımlanmaktadır 
(Arpacı, 2005: 18). Buna ilave olarak, “hissedilen yaş” olarak da nitelendirilen yaş, psikolojik 
anlamda bireylerin bilişsel becerileri ve ruhsal davranışlarında meydana gelen değişimlerdir 
(Asi-Karakaş ve Durmaz, 2017: 33). Bu bağlamda yaşlılık, biyolojik ve psikolojik anlamda bir 
gerileme dönemi olarak değerlendirilmektedir (Arpacı, 2005: 22). Yaşlılığın daha iyi 
anlaşılabilmesi için, kavramın sosyolojik açıdan da ele alınması önemlidir.  Yaşlılık üzerine 
yapılan tanımlamalardan belki de en ilginç olanı sosyolojik yaşlılıktır. Sosyolojik yaşlılık, içinde 
yaşanılan toplumun norm, değer ve tutumlarından etkilenmektedir (Macrucol, 2005: 5; Komşu, 
2014: 372; Arpacı, 2005: 20). Sosyolojik yaşlılık üzerine araştırmalar gerçekleştiren sosyal 
gerentolog Bernice Neugarten’e göre, tüm toplumlarda yaş, statü ve toplumsal etkileşim 
bakımından önemlidir ve evlenmeden çocuk sahibi olunmasına, çalışmaya başlamadan emekli 
olunmasına kadar her alanı etkilemektedir. Bu bağlamda Neugarten yaşı “toplumsal (sosyal) 
saatler – social clocks” olarak betimlemektedir (Macrucol, 2005: 6). Sosyolojik yaşlılık genel olarak 
“bireyin ve toplumun yaşlanma sürecinde birbirini etkilemesi” olarak tanımlanmakta (Canatan, 2008: 
16; Ceylan, 2015: 31) ve yaşlanmayla beraber toplumsal rolün, statünün ve beklentilerin 
değişmesi olarak değerlendirilmektedir (Er, 2009: 135; Ceylan, 2015: 31). Bir diğer ifadeyle 
sosyolojik yaşlılık, toplumun yaşlılara verdiği değer ile toplumun yaşlılardan beklediği 
davranışlar özelinde ele alınmaktadır (Arpacı, 2005: 21). 

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, yaşlılığı üç ana dönem içerisinde ele almak mümkündür. 
Bunlar, düşkün yaşlılık; pasif yaşlılık ve aktif (dinç) yaşlılıktır. Düşkün yaşlılık dönemi, 
ekonomik, kültürel ve toplumsal nedenlerle yaşanılan düşkünlükler olarak nitelendirilirken; 
pasif yaşlılık dönemi ise bireylerin üretime ya da herhangi bir etkinliğe katılmaksızın pasif bir 
yaşam sürdükleri dönem olarak adlandırılmaktadır. Aktif yaşlılık dönemi ise, her ikisinden farklı 
olarak ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel anlamda etkin olarak yaşanılan bir dönemi ifade 
etmektedir (Dülger, 2012: 37). 

Yaşlılık, yakın zamana kadar yalnızca gelişmiş ülkelerin demografik bir sorunu iken; 
günümüzde gelişmekte olan ülkelerin ve hatta tüm Dünyanın temel bir nüfus sorunu halini 
almıştır. Yaşlılığın ne olduğu ve insanların hangi durumlarda ve neden yaşlı olarak 
sınıflandırıldıklarına dair literatürde pek çok teori yer almaktadır. Teorilerin sayısal olarak çok 
olmasının nedeni, her bir teorinin yaşlılık kavramına farklı bir pencereden bakmasıdır. Yaşlılığı 
biyolojik bir olgu olarak ele alan teoriler; aşınma ve yıpranma teorisi, otoimmün teori, cross-
linkage teorisi, serbest radikal teori ve hücresel yaşlanma teorisidir. Aşınma ve yıpranma 
teorisine göre, organizmalar makinelere benzemektedir. Makineler gibi organizmalar da zamanla 
aşınmakta ve yıpranmaktadır. Otoimmün teori ise, yaşlılıkla birlikte insanların bağışıklık 
sistemlerinin kendi vücutlarına karşı çalıştığını ve bu nedenle kanser, romatizmal hastalıklar ve 
diyabet gibi hastalıkların yaşlılıkta daha sık gözlendiğini belirtmektedir. Cross-linkage teorisi ise, 
ilerleyen yaşla birlikte kollajen adlı proteinin geçirdiği değişimin yaşlanma bulgularına yol 
açtığını vurgulamaktadır. Biyolojik temelli bir diğer teori olan serbest radikal teori, zamanla 
biriken serbest radikallerin hücresel moleküllere hasar verdiğini ve bunun da insan DNA’sında 
mutasyona neden olduğunu ileri sürerken; hücresel yaşlanma teorisine göre ise, hücreler zaman 
içerisinde sınırlı sayıda çoğalabilmektedir ve bu da yaşlanmanın temel göstergelerindendir (Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012: 24).  

Yaşlılığı sosyal yaşamda yaşanılan eksiklik ve yoksunlukların bir sonucu olarak değerlendiren 
sosyal alan teorileri ise; ilgisizlik teorisi, aktivite teorisi, süreklilik teorisi, alt kültür teorisi, 
alışveriş teorisi ve modernizasyon teorisidir. İlgisizlik teorisine göre, normal yaşlanma süreci 
bireylerin içinde bulunduğu sosyal sistemden kopması ve görev ile sorumluluklarını ilerleyen 
yaş ile birlikte bırakmasıyla devam etmektedir. Aktivite teorisi ise, yaşlıların psikolojik ve sosyal 
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gereksinimlerinin diğer yaş gruplarından farklı olmadığını vurgulamaktadır. Yaşlıların 
toplumdan kopmalarının ve uzaklaşmalarının sebebini ise yaşın ilerlemesiyle birlikte artan sağlık 
sorunları olarak görmektedir. Bir diğer sosyal alan teorisi olan süreklilik teorisi ise, bireylerin 
kişilik özelliklerinin yaşlanmaya uyum sağlamada etkili olduğunu ve kişiliğin, aktivitelerin ve 
ilişkilerin bireyleri yaşlanmanın olumsuz etkilerinden koruyacağına inanmaktadır. Alt kültür 
teorisi ise, yaşlıların gençler tarafından dışlanmalarının sebebinin, yaşlıların kendi ortak 
sorunları ve ilgi alanlarından dolayı kendi içlerinde bir alt kültür oluşturmaları olduğunu 
savunmaktadır. Alışveriş teorisi, yaşlılar ile gençler arasındaki ilişkinin zaman içerisinde 
azalmasını kuşaklar arasındaki maddi ve fiziksel paylaşımın azalması ile ilişkilendirirken; 
modernizasyon teorisi ise, modernleşme sonrasında gerek günlük yaşamda gerekse çalışma 
yaşamında gerçekleşen değişime yaşlıların uyum zorluklarının, yaşlıların toplumdaki 
saygınlıklarının azalmasına neden olduğunu vurgulamaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, 2012: 25).  

Günlük yaşam içerisinde yaşlılığın ölüme en yakın dönem olarak değerlendirilmesi; ülkelerin 
genç bir nüfusa sahip olmalarının önemli bir değer olarak vurgulanması; yaşlıların ekonomik 
sisteme üretim faktörü olarak katkılarının sınırlı ya da hiç olamaması ve yaşlılara ve yaşlılığa 
yönelik toplumsal önyargı ve değişmez tabular yaşlılığın bir sosyal sorun olarak 
değerlendirilmesine neden olmaktadır. 

 

NÜFUSUN YAŞLANMASI 

Dünya’da Nüfus Hareketleri 

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar gelen dönem içerisinde dünya nüfusu daima 
artış eğilimi içerisinde olmuştur. Bir nüfusun yaş yapısının değişmesi, nüfus içerisinde çocuklar 
ve gençlerin payının azalmasıyla ve yaşlı (65 yaş ve üzeri) nüfusun artmasıyla mümkündür. Kaba 
doğum ve ölüm oranlarındaki azalmayla birlikte nüfus yapısında meydana gelen bu değişim 
“demografik dönüşüm” olarak ifade edilmektedir (Mandıracıoğlu, 2010: 39). 1800’lü yıllarda 1 
milyar olan dünya nüfusu, 2000 yıllarda 6 milyara (Uyanık, 2017: 72); 2019 yılında ise 7,7 milyara 
ulaşmıştır. 20. yy.’dan önceki dönemde dünyada nüfus artış hızı sonraki yıllar ile 
karşılaştırıldığında daha düşük, nüfus durağan ve toplam nüfus içerisinde 65 yaş üstü bireylerin 
oranı daha az iken; 20. yy.’dan sonraki dönemde ise ortalama yaşam süresinin uzaması, kaba 
doğum ve ölüm oranlarının azalması ile dünya nüfusu artış eğilimi içerisine girmiştir (Yüceşahin, 
2011: 11). Dünya nüfusunda artışla birlikte nüfusun yaşa göre dağılımını gösteren nüfus 
piramidinde de değişimler meydana gelmiştir. Öyle ki, dünyada yaşlı nüfusun artış hızının, tüm 
dünya nüfusunun artış hızından daha hızlı olduğunu söylemek mümkündür (Uyanık, 2017: 73). 
Son 50 yıllık zaman dilimi içerisinde, dünyada toplam nüfus 2,4 oranında artarken; yaşlı nüfus 
ise 3,2 kat artış göstermiştir (Deivitt-Thomas, 1996: 2). 1950 yılından başlayarak takip eden 100 
yıllık bir dönem için yapılan nüfus projeksiyonları göstermektedir ki, 2050 yılına ulaşıldığında 
dünya nüfusu 4 kat artarken; yaşlı nüfusun ise 10 kat artmış olacağı beklenmektedir (Kinsella ve 
Wan, 2009).  
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Şekil 1. Dünya Nüfus Piramidi, 2020 

Kaynak: https://www.worldlifeexpectancy.com/tr/world-population-pyramid  

 

Dünya Sağlık Örgütü 2017 yılı “Dünya Sağlık ve Yaşlılık Raporu”na göre, nüfusun 
yaşlanmasının iki temel nedeni vardır. Bunlardan biri tüm dünyada ortalama yaşam süresinin 
uzaması; bir diğer ise doğum oranlarının düşmesidir (WHO; 2017). 

Dünya genelinde ve bölgeler özelinde nüfus yoğunluklarını gösteren aşağıdaki Tablo 1’de 
geçmişten günümüze ve hatta nüfus projeksiyonlarına göre gelecekte nüfusun artış hızı net 
olarak göstermektedir. Buna göre, 2019 yılında 7,6 milyara yakın olan Dünya nüfusunun; 2030 
yılında 8,5 milyara, 2050 yılında 9,7 milyara ve 2100 yılında ise 10,8 milyara yükseleceği 
öngörülmektedir. 2019 yılı itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık olarak 1,1 milyarı Afrika 
ülkelerinde; 4,8 milyarı Asya ülkelerinde; 1,1 milyarı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde; 648 
milyonu Latin Amerika ve Karayiplerde ve 42 milyonu ise Okyanusya’da yaşamaktadır (UN, 
2019: 23).  

Tablo 1. Bölgelere Göre Dünyada Nüfus Değişimi, 2019 

Bölgeler 
Nüfus (Milyon) 

1950 2017 2019 2030 2050 2100 
DÜNYA 2.536 7.550 7.713 8.548 9.735 10.875 
Afrika 229 1.256 1.066 1.400 2.118 3.775 
Asya 1.404 4.504 4.843 5.263 5.661 5.225 
Avrupa ve Kuzey 
Amerika 722 1.103 1.114 1.132 1.136 1.120 

Latin Amerika ve 
Karayipler 169 646 648 706 762 680 

Okyanusya 13* 41 42 48 57 75 

* Hesaplamalarda Avusturya ve Yeni Zelanda ülkeleri hariç tutulmuştur. 

Kaynak: United Nations, (2019). World Population Prospects, The 2019 Revision, s.23. 

Dünya nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımını ise Tablo 2’de görmek mümkündür. Buna göre, 
2020 yılından 2100 yılına kadar sırasıyla 0-14 yaş aralığındaki nüfusun %25,4’den %24,5’e 
düşeceği; 15-59 yaş aralığındaki nüfusun %61,0’dan %41,4’e düşeceği; 60 yaş ve üzeri yaş 
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grubundaki nüfusun %13,5’den %9,9’a düşeceği ve 80 yaş ve üzeri yaş grubundaki nüfusun ise 
%1,9’dan %7,2’ye yükseleceği beklenmektedir.  

 

Tablo 2. Dünya Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (%) 

DÜNYA 
Yıllar 

2020 2050 2100 
0-14 25,4 18,6 24,5 
15-59 61,0 41,4 41,4 
60+ 13,5 13,6 9,9 
80+ 1,9 2,4 7,2 

Kaynak: United Nations, World Population Prospects, 2019. 

 

Tablo 1 ve Tablo 2 göstermektedir ki, dünya genelinde nüfus, artış eğiliminde olmakla birlikte, 
bu artışın önemli bir bölümünü ise yaşlı nüfusta yaşanan artış oluşturmaktadır. Elbette, ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerine göre ülke nüfuslarının yaş gruplarına göre dağılımı farklılık 
gösterebilmektedir. 2019 yılı için gelişmiş ülkelerde toplam nüfusun %16,4’ünü 0-14 yaş 
aralığındaki bireyler; %11,1’ini 15-24 yaş aralığındaki bireyler; %53,5’ini 25-64 yaş aralığındaki 
bireyler ve %18,9’unu ise 65 yaş ve üzeri yaş grubundaki bireyler oluşturmaktadır. Az gelişmiş 
olan ülkelerde ise bu oranlar sırasıyla, %27,4; %16,5; %48,9 ve %7,2’dir (UN, 2019: 6-10).  

Dünya’da nüfusun yaşlanmasının diğer temel göstergeleri ise, doğurganlık oranının azalması ile 
ortalama yaşam süresinin artmasıdır. Bir önceki bölümde de ifade edildiği üzere, doğum 
oranlarındaki azalma ve yaşanan ortalama yaşam süresindeki artış beraberinde pek çok sorunu 
da getirmiştir. Bunları, yaşlı bağımlılık oranının artması, aktif nüfusun azalması, sosyal 
güvenliğin finansman güçlükleri, sosyal yardım ve hizmet alanında yatırım harcamalarının 
artması vb. sıralamak mümkündür (Korkmaz ve Korkut, 2018: 262). 

 

Tablo 3. Dünyada Bölgelere Göre Toplam Doğurganlık Sayıları, 1985-2050 

 
Kaynak: United Nations, World Population Prospects, 2019. 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, dünya genelinde doğurganlık sayısı gittikçe azalmaktadır. 1985-
1990 yılları arası dönemde kadın başına düşen doğurganlık 3,44 iken; 2015-2020 döneminde ise 
bu sayı 2,47 ‘e düşmüştür. Bölgeler özelinde incelediğimizde ise, ele alınan tarihler itibariyle 
Afrika’da doğurganlık 6,19’dan 4,44’e; Asya’da 3,50’den 2,15’e; Avrupa’da 1,81’den 1,61’e; Latin 
Amerika ve Karayipler’de 3,45’den 2,04’e; Kuzey Amerika’da 1,88’den 1,75’e ve Okyanusya’da 
ise 2,53’den 2,36’ya düştüğü görülmektedir (UN, 2019). Söz konusu sayıların 2095-2100 yıllarına 
gelindiğinde ise Dünya genelinde 1,97’ye düşeceği tahmin edilmektedir. Aynı dönem için 
bölgelere göre tahmin edilen doğurganlık sayıları dağılımı ise şöyledir; Asya 1,81; Avrupa 1,84; 

1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30 2030-35 2035-40 2040-45 2045-50
DÜNYA 3,44 3,01 2,78 2,65 2,58 2,52 2,47 2,54 2,62 2,70 2,77 2,85 2,95
Afrika 6,19 5,72 5,35 5,08 4,90 4,73 4,44 4,48 4,53 4,57 4,61 4,65 4,69
Asya 3,50 2,90 2,61 2,45 2,33 2,21 2,15 2,18 2,22 2,24 2,25 2,27 2,30
Avrupa 1,81 1,57 1,43 1,43 1,56 1,60 1,61 1,61 1,62 1,63 1,64 1,64 1,64
Latin Amerika ve 
Karayipler

3,45 3,08 2,77 2,49 2,26 2,14 2,04 2,06 2,07 2,08 2,09 2,09 2,10

Kuzey Amerika 1,88 2,00 1,95 1,99 2,01 1,85 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Okyanusya 2,53 2,52 2,48 2,46 2,54 2,44 2,36 2,40 2,42 2,43 2,45 2,47 2,50

Yıllar
Bölgeler
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Katin Amerika ve Karayipler 1,78; Kuzey Amerika 1,91 ve Okyanusya 1,86’dır. Bir diğer ifadeyle 
bölgeler özelinde tüm dünyada doğurganlık oranının incelenen dönemler itibariyle yaklaşık 
olarak yarısı oranında azalacaktır (Korkmaz ve Korkut, 2018: 262-263). 

Birleşmiş Milletlerin nüfusa ait istatistiki veri tabanından yararlanılarak oluşturulan Tablo 3’e 
göre gelecek yıllar itibariyle kadın başına düşen doğurganlık sayısındaki azalma dünya 
nüfusunun yaşlanma eğilimi içerisinde olduğunun bir diğer göstergesidir.  Ülkelerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeyine göre farklılaşmakla birlikte kadın başına doğum oranları önemli 
ölçüde azalma göstermiştir. Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde farklılık gösterse de yapılan 
araştırmalar göstermektedir ki, toplam doğurganlık kızı 1950’lerden günümüze yarı yarıya 
azalmıştır. 2017 yılı itibariyle tüm dünya ortalaması 2-3 çocuk aralığındayken; kadınların en çok 
çocuk sahibi olduğu ülkeler (5-7 çocuk aralığında) Nijer, Çad, Somali, Mali, Afganistan, Güney 
Sudan, Burkina Faso, Burundi, Uganda ve Angola olarak sıralamak mümkündür. Kadınların en 
az çocuk (1-2 çocuk aralığında) sahibi olduğu ülkeler Kıbrıs, Tayvan, Güney Kore, Andora, 
Puerto Rico, Tayland, Bosna Hersek, Polonya, Moldova ve Japonya’dır 
(bbc.com/turkce/haberler).  

Nüfusun yaşlanmasında etkili olan bir diğer faktör ise, ortalama yaşam süresindeki artıştır. Tıp 
alanında teknolojik ve bilimsel anlamda teşhis ve tedavi konusunda yaşanan gelişmeler, ölüm 
oranlarının azalmasında ve ortalama yaşam süresinin uzamasında belirleyici olmuştur. Elbette 
ki, ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklara göre beklenen ortalama yaşam süresi de 
değişiklik göstermektedir. Ancak, dünya genelinde değerlendirildiğinde Birleşmiş Milletler 
nüfus projeksiyonlarına göre önümüzdeki 50 yıllık zaman dilimi içerisinde ortalama beklenen 
yaşam süresinin 30 yıl artacağı tahmin edilmektedir. 

 

Tablo 4. Bölgelere Göre Dünyada Ortalama Yaşam Beklentisi (Yıl) 

 
Kaynak: United Nations, World Population Prospects, 2019. 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere, tüm dünyada yaşam beklentisinin artacağı tahmin edilmektedir. 
1985-1990 yılları arasındaki dönemde dünyada ortalama yaşam beklentisi 63,7 yıl iken; 2015-2020 
yıllarda 72,2’ye yükseldiği görülmektedir. Projeksiyonlara göre 2050 yılına gelindiğinde yaşam 
beklentisinin 76,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. 1985-1990 yılından 2015-2020 yılına 
gelindiğinde yaşam beklentisi bölgelere göre sırasıyla, Afrika’da 52,0’den 69,6’ya; Asya’da 
63,5’ten 77,9’a; Avrupa’da 72,8’den 82,7’ye; Latin Amerika ve Karayipler’de 67,1’den 80,5’e; 
Kuzey Amerika’da 75,0’den 83,4’e ve Okyanusya’da ise 71,0’dan 82,0’ye artacağı 
öngörülmektedir.  

Dünyada yaşlı nüfus için nüfus artış hızı, genel nüfus artış hızının neredeyse iki katına yakındır. 
Dünyada yaşlı nüfusun nüfus artış hızı %2,1 iken; genel nüfus artış hızı ise %1,2 olarak 
belirlenmiştir.  

1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30 2030-35 2035-40 2040-45 2045-50
DÜNYA 63,71 64,56 65,63 67,07 68,92 70,88 72,28 73,16 73,99 74,79 75,49 76,15 76,77
Afrika 52,09 51,93 52,33 53,53 56,78 60,25 62,66 64,11 65,44 66,65 67,74 68,73 69,64
Asya 63,46 64,98 66,55 68,33 70,03 71,83 73,28 74,20 75,05 75,83 76,55 77,23 77,89
Avrupa 72,84 72,67 73,11 73,80 75,30 77,18 78,33 79,09 79,86 80,61 81,32 82,01 82,67
Latin Amerika ve 
Karayipler

67,15 68,96 70,67 72,25 73,45 74,44 75,24 76,07 77,00 77,97 78,83 79,67 80,48

Kuzey Amerika 75,07 75,85 76,68 77,42 78,44 79,23 79,15 79,50 80,23 81,32 82,04 82,75 83,44
Okyanusya 71,06 72,58 73,62 74,91 76,25 77,35 78,44 79,25 79,90 80,50 81,03 81,53 82,00

Bölgeler
Yıllar
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Nüfus istatistikleri ve projeksiyonları göstermektedir ki, nüfusun yaşlanması, gelişmekte olan 
ülkelerde gelişmiş ülkelerden daha fazladır. Bunun nedeni ise, gelişmekte olan ülkelerde 
doğurganlık oranındaki azalma ile ileri teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler sonrasında 
ortalama yaşam süresinin daha hızlı yükselmiş olmasıdır (WHO, 1998). Bilim ve teknolojinin 
gelişmesi ile sağlık sektöründe devrim niteliğindeki ilerlemeler (teşhis ve tedavi alanında), anne, 
çocuk ve bebek ölümlerinin azalması ve genel olarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının toplum 
içerisinde yaygınlaşmaya başlaması, bireylerin yaşam kalitelerini ve ortalama yaşam sürelerini 
artırmıştır (Arpacı, 2005: 26). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakımından nüfusun yaşlanma 
hızındaki farklılıklar nüfus içindeki bağımlılık oranları bakımından da farklılık göstermektedir. 
Kaba doğum oranlarının önemli ölçüde gerilediği ülkelerde, genç bağımlılık oranının* da 
düştüğü ve yaşlı bağımlılık† oranının ise yükseldiği gözlenmektedir. Yaşlı bağımlılık oranının 
dünya genelinde 2025 yılında 53; 2050 yılında ise 58 olacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki bu artışın gelişmiş ülkeler de gözleneceği ve 2050 yılında yaşlı bağımlılık oranının 73 
olacağı öngörülmektedir (UN, 2002: 45). 

Dünya Sağlık Örgütü, “Herkes İçin Sağlık-21 Hedef (Health 21- Health For all in the 21st 
Century)” çalışmasında hedeflerden 5.’sinin yaşlıların sağlığı ile ilgili olduğunu açıklamıştır. 
Hedef 5’e göre, “2020 yılına kadar, 65 yaşın üzerindeki insanlar sağlık potansiyellerinin tam yerinde 
olması fırsatına sahip olmalı ve aktif sosyal rol oynayabilmelidirler. Özellikle yaşam beklentisinde ve 65 
yaşının da sakatlık olmadan yaşama beklentisinde en az %20 artış sağlanmalıdır”. Bu bağlamda, Dünya 
Sağlık Örgütü nüfusun yaşlanmasına dikkat çekmiş bulunmaktadır (WHO, 2017: 16). Özetle, 
geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, dünya yaşlı bir nüfus potansiyeline sahiptir.  

 

Türkiye’de Nüfus Hareketleri 

Dünyada doğum ve ölüm oranlarının değişmesiyle yaşanılan nüfus yapısındaki değişim, yaşam 
sürelerinin uzaması nüfusun yaşlanma yönünde değişim göstermesine neden olmuştur. 
Günümüzde Dünya genelinde kaba doğum oranının azalması ve nüfus projeksiyonlarının bu 
azalma eğiliminin devam edeceği yönündeki tahminler yaşlı nüfusun artmasına neden 
olmaktadır. Dünyada yaşanan bu değişim Türkiye nüfus yapısında da değişimlerle 
yansımalarını göstermektedir (DPT, 2007; HÜNEE, 2019; Tekin ve Kara, 2018: 223).  

Türkiye 1950’li yıllardan sonraki dönemde doğurganlık hızlarındaki azalma ile birlikte nüfus 
yaşlanma süreci içerisine girmiştir. 1950’li yıllardan sonra Türkiye’de kırdan kente yaşan göç 
hareketliliği, sağlık alanındaki gelişmeler, eğitim düzeyindeki artış ve kadının çalışma 
yaşamında yer almaya başlaması gibi nedenler toplam doğurganlık hızının yavaşlamasına neden 
olmuştur (DPT, 2007; HÜNEE, 2019; Tekin ve Kara, 2018: 223).  Cumhuriyetin ilanını takip eden 
yıllarda, savaşın nüfusun üzerinde yol açtığı yıkımı düzeltebilmek adına doğum oranlarını 
artırmaya yönelik teşvik edici politikalar uygulanmış ancak, takip eden yıllarda bu politikalardan 
uzaklaşılmıştır. 1970’li yıllarda ise nüfustaki azalma eğilimi devam etmiştir. 

Türkiye’de yaşlıların sosyo-ekonomik hayata katılımlarına dair saptamalar yapabilmek için 
Türkiye’nin demografik yapısına bakmakta fayda bulunmaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye 
nüfusu 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artmış ve Türkiye nüfusu 82 

 
* Genç bağımlılık oranını; Çalışma çağı nüfusunu oluşturan 15-64 yaş kitlesinden, her 100 kişiye 
karşılık gelen toplumdaki 0-14 yaş aralığını ifade eder. 
† Yaşlı bağımlılık oranı; 15-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfustaki her 100 kişi için 65+ nüfus 
gurubundaki insan sayısı yaşlı bağımlılık oranı olarak isimlendirilir 
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milyonu (82.003.882) aşmıştır. 2018 yılı için Türkiye’de nüfus artış hızı ‰ 14,7 olmuştur. Toplam 
nüfusun %50,2’sini erkekler; %49,8’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. 2017 yılında 31,7 olan 
ortalama yaş; 2018 yılında 32 olmuştur. Ortalama yaş erkeklerde 31,4 iken; kadınlarda 32,7’dir 
(Bkz. Şekil 2 ve 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Nüfus Piramidi, 2018-2040                                     Şekil 3. Nüfus Piramidi, 2018-208 

Kaynak: TÜİK, Haber Bülteni, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080, (21 Şubat 2018). 

 

2018 yılı için 15-64 yaş aralığında yer alan çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,4 
oranında artmıştır. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı ise %23,4; 65 yaş ve daha yukarı 
yaştaki nüfusun oranı ise %8,8 olarak gerçekleşmiştir.  

2023 yılında 84.217.088 kişi olacağı tahmin edilen Türkiye nüfusunun; 2050 yılında ise 90 milyonu 
(93.475.575) aşacağı tahmin edilmektedir. 2050 yılından sonra ise artışın azalma eğilimine gireceği 
ve nüfusun 2075 yılında, 89.172.088 kişi olması tahmin edilmektedir. (Bkz.TÜİK, Nüfus 
Projeksiyonları, 2013-2075).  

2018 yılında %8,8 olan yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye yükseleceği ve ortanca yaşın da 
34,6’ya ulaşacağı beklenmektedir. Ortanca yaşa ilişkin bir diğer tahmin ise 2050 yılında ortanca 
yaşın 42,9; 2075 yılında ise 47,4 olacağı yönündedir (Bkz. Tablo 5). 

 

Tablo 5. Ortanca Yaş, 2012-2075 

Yıllar Toplam Erkek Kadın 

2012 30,1 29,5 30,6 

2023 34,0 33,3 34,6 

2050 42,9 41,8 44,0 

2075 47,4 46,0 48,7 

Kaynak: TÜİK, Haber Bülteni, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080, (21 Şubat 2018). 
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2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak, biri ana senaryo 
olmak üzere üç farklı doğurganlık ve göç varsayımlarını içeren üç ayrı senaryoya göre nüfus 
projeksiyonları üretilmiştir. Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 
2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 
yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye; 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması 
beklenmektedir. Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek 
değerine ulaşacaktır. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 
milyon 100 bin 904 kişi olacaktır (Bkz. Tablo 6). Ülkemizde doğuştan beklenen yaşam süresi 
artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam etmektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir 
göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32; 2023’te 33,5; 2040’da 38,5; 2060’da 42,3; 2080’de ise 
45 olması beklenmektedir. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 
2018 yılında %8,7; 2023’te %10,2; 2040’da %16,3; 2060’ta %22,6 ve 2080’de %25,6 olacağı 
öngörülmektedir. 

 

Tablo 6. Yıllara ve Yaş Gruplarına Göre Nüfus, 2018, 2023, 2040, 2060, 2080. 

 
Kaynak: TÜİK, Haber Bülteni, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080, (21 Şubat 2018). 

 

SOSYAL SORUN OLARAK YAŞLILIK 

Yakın zamana kadar yaşlılık, insan yaşamının doğal bir dönemi olarak nitelendirilmekte ve 
sağlıklı olan her bireyin kolaylıkla deneyimleyebileceği ve erişebileceği bir dönem olarak kabul 
edilmekle birlikte, günümüzde yaşlılık herkesin erişmeyi hayal ettiği ve ancak ayrıcalıklı 
insanların erişebileceği önemli bir değer olarak kabul edilmektedir. Teknoloji ve sağlık alanında 
yaşanan bilimsel gelişmeler ve buna bağlı olarak ortalama yaşam süresindeki artış, yaşlılığı bazı 
sorunlarla anılan bir yaşam dönemi haline getirmiştir. Sosyoekonomik yaşamda meydana gelen 
değişimler yaşlılığı bir değer olmanın ötesine çıkararak bir sorun dönemi olarak algılanmasına 
neden olmuştur (Ceylan, 2015: 25-26). Yaşlıların yaşadığı sorun alanlarını dört temel başlık 
altında toplamak mümkündür. Bunlar; sosyo-kültürel sorunlar, ekonomik sorunlar, psikolojik ve 
biyolojik sorunlardır. Bu dönemde bireyler, barınma, gelir, ulaşım, ev ve aile ile olan ilişkiler, 
sosyal ilişkiler vb. alanlarda sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların oluşmasındaki temel faktörler 
ise, aile yapısındaki değişim, emeklilik, konut edinme sorunu ve teknoloji ile uyum olarak 
sıralanabilir. 

Tüm bu sorunlar içerisinde, yaşlılıkla birlikte bireysel yaşamda meydana gelen değişimlerin 
yarattığı sorunları sosyo-kültürel sorunlar olarak tanımlamak mümkündür. Bunlardan birkaçını 
yalnızlık, kent yaşamına uyum sağlayamama, rol ve statü kaybı, kuşaklar arası çatışma vb. olarak 
sıralamak mümkündür (Arpacı, 2005: 120). 
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Yaşlılığın bilgelik, tecrübe ve erdem olarak değerlendirildiği düşünce yapısından; bir yük, 
yetersizlik, başkasına bağımlılık olarak değerlendirildiği düşünce yapısına geçiş toplumda 
bireylerin yaşlı algısının da değiştiğinin açık bir göstergesidir. Ortalama yaşam süresindeki artış, 
kaba doğum ve ölüm oranlarındaki azalmalar ile yaşlıların toplam nüfus içerisindeki paylarının 
büyümesi gibi demografik değişimler, yaşlılığın sosyal bir sorun olarak algılanmasında temel 
itici unsurlar olmuştur (Arpacı, 2005: 25; Ceylan, 2015: 41). Geleneksel toplum yapısında, 
bilgeliğin ve tecrübenin temsili olarak değerlendirilen yaşlılık; toplumların modernleşmesiyle 
birlikte bir kambur ve yük olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bunda, değişen aile yapısı, 
kadının toplumsal ve sınıfsal konumundaki değişim, kentlileşme vb. unsurların payı büyüktür.  

Yaşlılığın bir sorun olarak algılanmasının bir diğer nedeni ise, yaşlıların değersiz ve işe yaramaz 
olarak algılanmaya başlanmasıdır. Yaşlılık ekonomik bir sorun olarak da algılanabilmektedir. 
Bunun temel nedeni ise çalışmanın ve üretmenin temel bir sorumluluk olarak değerlendirilerek 
yaşamın merkezine koyulmuş olmasıdır. Yaşlılıkla birlikte bireylerin daha az üretiyor olması ya 
da hiç üretmiyor olması, yaşlıların işe yaramaz ve değersiz olarak algılanmaları; yaşlıların ticari 
faaliyet içerisinde bulunmamaları ve ekonomik sistem içerisinde sürekli tüketen taraf olarak 
değerlendirilmeleri toplum içerisinde “kambur” olarak nitelendirilmelerine neden olmaktadır 
(Ceylan, 2015: 44; Kalınkara, 2011: 69; Çilingiroğlu ve Demirel, 2004: 228). Bunlara ilave olarak, 
yaşlılığı ya da yaşlı bireylerin tamamı için aynı olumsuz ifadeleri kullanmak doğru olmayacaktır. 
Yaşlı nüfus içerisinde olmasına rağmen halen üretmeye ve yaşam içerisinde her alanda 
mücadeleye devam etmekte olan yaşlılar da bulunmaktadır. Bu bağlamda yaşlılıkla birlikte, aile 
ve çevre ilişkilerinin zayıflaması, kendilerini yaşlı hisseden bireylerin sayısının artmasına neden 
olmaktadır (Arpacı, 2005: 120). 

Çalışmanın başında da belirtildiği üzere, günümüzde nüfusun yaşlanma eğilimi içerisine girmesi 
ve mevcut durumun öncelikle ülke sosyal güvenlik sistemi üzerinde yük oluşturmaya 
başlayacağı (bozulan aktif-pasif sigortalı dengesi, sağlık sigortası kapsamı, yaşlılık aylığı ödeme 
süresi vb.) düşüncesi yaşlılığın bir sorun olarak ortaya çıkmasında bir diğer belirleyen olmuştur. 
Yaşlılığın, bir sorun olarak algılanmasında toplumsal yapıda, ekonomik yapıda meydana gelen 
değişim sonrasında, yaşanan değişimin rolü de büyüktür.  

Bir önceki paragrafta belirtildiği üzere yaşlılık nedeniyle sağlık harcamalarının artması ve 
emeklilik ya da üretime katılamama nedeniyle gelirin yetersiz kalması sosyal güvenlik sistemi 
üzerindeki yükü artırmaktadır. Nüfus içerisinde yaşlı nüfusun artışı, yaşlılara uygulanacak 
sosyal yardım ve hizmetlerin finansmanın nasıl sağlanacağı noktasında sorun oluşturmakta ve 
önemli bir finansman kaynağı olan vergi oranlarının artmasına neden olmaktadır. Vergi 
oranlarındaki artış aynı zamanda sermaye, yatırım ve işgücünü de olumsuz yönde etkileyerek; 
yatırımların ve işgücünün dışarıya taşınmasına, işsizliğin artmasına ve vergi gelirlerinin de 
azalmasına neden olmaktadır (Ceylan, 2015: 43).  

Yaşlılık kimi zaman psikolojik bir sorun olarak da değerlendirilmektedir. Bireylerin yaşlılıkla 
birlikte fiziksel görünümünde yaşanan değişimler, yaşlı bireylerin sosyal yaşama katılmaları ve 
diğer bireylerle ilişki kurmaları noktasında sorun oluşturmaktadır. 

Yaşlılığın sosyal bir sorun olarak algılanmasının bir diğer nedenini de teknolojik gelişmeler 
oluşturabilir. Bilginin üretilmesinin ve oluşturulmasının daha da fazla önem kazanmaya 
başladığı günümüz bilgi toplumunda, teknoloji çoğunlukla genç bireyler tarafından 
kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Sadece çalışma hayatı içerisinde değil günlük yaşamsal 
ihtiyaçların karşılanması noktasında da teknolojiye duyulan ihtiyacın her geçen gün artıyor 
olması; bilgiyi, erdemi ve tecrübeyi elinde bulunduran yaşlılara duyulan ihtiyacın da azalmasına; 
ayrıca teknolojiye uyum sorunu yaşlıların toplum içerisindeki saygınlığının da kaybolmasına 
neden olmaktadır.  
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Genel olarak ifade etmek gerekirse yaşlılık kavramı hangi yönüyle ele alınmış olursa olsun, 
biyolojik, sosyolojik, fonksiyonel ya da psikolojik, yaş ilerledikçe yukarıda ana hatlarıyla ifade 
edilmeye çalışılan sorunların ortaya çıkması, yaşlı nüfusun istihdamını da zorlaştırmaktadır. 
Özellikle yaşlılara yönelik sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal korumanın yetersiz olduğu 
ülkelerde yaşlı nüfusun çalışma yaşamından uzak kalması, yoksulluğun 65 yaş üzeri nüfusu 
daha fazla etkiliyor olması, yaşlıların yaşadıkları toplumun her alanından uzaklaşmaya 
başlamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda sosyal sorun olarak yaşlılığın tanınması ve uygun 
çözüm arayışlarında bulunulması önem taşımaktadır. Bu çözümlerden en öncelikli olanı ise 
eğitimdir. Çünkü yaşlılar, kaliteli bir yaşam ve sağlığa ihtiyaç duyan ve sosyal açıdan savunmasız 
bireylerdir. Ayrıca, yukarıda sıralanmaya çalışılan sorun alanları kapsamında, eğitim, sağlık 
hizmetleri, mesleki eğitim ve yaşlıların yeniden eğitilmesi (ileri yaş eğitimi) gibi sosyal 
hizmetlerin geliştirilmesine giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır (Bekisheva vd., 2017: 67). 

 

YAŞLILARIN SOSYO-EKONOMİK HAYATA UYUM SORUNU VE İLERİ YAŞ 
EĞTİMİNİN ÖNEMİ 

Yaşlı bireylerin yaşamaya ve yaşama dair (sağlık, güvenlik, barınma, beslenme, sosyo-ekonomik 
katılım vb.) bazı ihtiyaçlarının karşılanması ihtiyacı, dünyada sadece gelişmiş ülkelerde değil 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de ekonomik, sosyal ve kültürel bir sorun olarak giderek 
önemini artırmaktadır. Ülkelerin sahip oldukları ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
yapılardaki farklılıklar; yaşlılık sorununa bakışı da çeşitlendirmek ve yaşlılık daha öncede 
belirtildiği üzere farklı disiplinlerin ilgilendiği bir olgu olmuştur (Sabancı ve Howe, 2009: 10). 

Gelişmiş ülkelerin nüfusun yaşlanması sorunu ile aniden değil kademeli olarak karşılaşacakları; 
gelişmekte olan ülkelerin ise ani olarak karşılaşacakları öngörülmektedir. Arun’un (2008) 
çalışmasında elde ettiği sonuçlara göre Avrupa ülkelerinin (Fransa ve İşviçre gibi) yaklaşık 100 
yılda geçirdiği yaşlanma sürecini Türkiye’nin 15-20 yılda geçireceği tahmin edilmektedir (Arun, 
2008: 314).  

Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte, günümüzde yaşlılıkla ilgili sorunlarla daha fazla 
karşılaşılır olunmuştur. Yaşlılık dönemine dair sorunların bazıları yaşlı bireylerin kendisinden 
kaynaklanırken (fiziksel, psikolojik ve ekonomik); bazıları ise dışsal faktörlerle (çevresel koşullar) 
ilgilidir. Bu bağlamda, yukarıda da ifade edildiği üzere, yaşlılık bireysel bir sorun olmaktan çok 
toplumsal bir sorundur ve yaşlı bireyin yaşadığı ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve 
uygulamalarından doğrudan etkilenmektedir. Bu bağlamda ülkelerin sosyal güvenlik ve sosyal 
politika alanında uyguladığı politikaların yaşlılığa dair sorunların azaltılmasında ya da 
artırılmasında etkisi büyüktür (Kurt vd., 2010: 34). 

Ortalama yaşam süresinin uzaması birey açısından olumlu bir değer olarak nitelendirilebilir. 
Ancak yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlının bir başka bireye bağımlılığının ya da ülke 
genelinde yaşlı nüfustaki artışla birlikte toplum üzerindeki bağımlılık yükünün artması 
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir (Boran ve Kurnaz, 2019: 39). Yaşlı nüfusun 
emeklilik döneminde emek piyasasından uzaklaşması, ekonomik anlamda üretime katkısı 
olmamakla birlikte tüketici olarak ekonomik sistem içerisinde varlığının devam etmesi, toplum 
üzerinde bir yük olarak anlaşılmasının önemli bir nedenidir. Toplumun ekonomik ve sosyal 
yapısındaki değişim ile birlikte yaşlı nüfustan beklenen rol ve sorumluluklar da farklılaşmıştır. 
Yaşlı nüfusun tarıma dayalı geleneksel toplum yapısında özellikle emeklilik sonrası dönemde 
bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç duyulan bireyler olarak anılması; modern dönemle birlikte 
toplum içerisinde anlamını yitirdiği gözlenmektedir (Ceylan, 2015: 26). 
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Yaşlı bireyler çok fazla kronik hastalık ve sağlık sorunu yaşamakla birlikte; yaşlılık döneminde 
kuşkusuz karşılaşılan önemli diğer sorun ise sosyal ve ekonomik sorunlardır. Emeklilik ya da 
aileyi geçindiren bireyin ölümü sonrası yaşanılan geçim sıkıntısı yaşlı bireylerin karşı karşıya 
kaldıkları en temel ekonomik sorundur. Emeklilikle elde edilen gelirin hissedilir düzeyde 
azalması ya da ölüm sonrasında almaya hak kazanılan ölüm aylıklarının azlığı yaşlı bireylerin 
kendi geçimlerini sağlamalarını güçleştirmektedir. Çetin (2019)’in, 55 yaş ve üzeri yaş 
grubundaki emekli ya da emekli olması çok yakın olan 20 mavi ve beyaz yakalı kişi üzerinden 
gerçekleştirdiği nitel araştırma sonuçlarına göre, emeklilik sonrası yaşanılacak gelir azalması 
görüşmeye katılanlarca bir sorun olarak değerlendirilmiş ve emekliliğin yaşlılık olarak 
algılandığı sonucuna ulaşılmıştır (Çetin, 2019: 29). Bu bağlamda başkalarına sadece bakım ve 
koruma anlamında değil ekonomik olarak da bağımlılık doğmakta ve yoksulluk temel bir yaşlılık 
sorunu haline gelmektedir. Yaşlı bireylerin içinde bulundukları ülkelerin ekonomik durumları 
da bu sorunun yaşanmasında belirleyicidir. Gelişmişlik düzeyi artıkça yaşlı bireylerin ekonomik 
sorun yaşama sıklıkları da azalmaktadır. Tufan vd. (2019), Türkiye özelinde gerçekleştirdikleri 
panel veri analizinde, sorunu destekler bulgular elde etmiştir. Buna göre, yaşlılıkla birlikte 
yaşanılan gelir kaybı, özellikle de kadınlar için, yoksulluk yaşlılık döneminde karşılaşılan önemli 
sorundur. Benzer bir sonuç Ak ve Közleme (2017)’nin Gaziantep ili özelinde yaptıkları 
çalışmalarında da elde edilmiş ve yaşlılık döneminde bireylerin daha sık ekonomik güçlük ve 
yoksulluk sorunu ile karşılaştıkları belirtilmiştir.  

Yaşlı bireylerin yaşadıkları bir diğer önemli sorun alanı ise sosyal uyumdur. Yaşlılık döneminde 
bireylerin aile ve sosyal ilişkileri ve toplumla olan uyumları da olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Yaşlı bireylerin eğitim düzeyleri, meslekleri, gelir durumu ve çevresel faktörler sosyal uyumda 
etkili olmaktadır (Kurt vd., 2010: 34). Yaşlılıkla birlikte aile bireylerinden ve arkadaşlardan 
uzaklaşma yaşlı bireylerin yalnızlığı sorunun yaratmaktadır. Yaş ilerledikçe aile bireylerinden 
çok arkadaşlara olan ihtiyaç artmakta ve arkadaşların varlığı sosyal uyum için önemli hale 
gelmektedir. Ardahan vd. (2007), çalışmalarında yalnızlıkla mücadelede arkadaş desteğinin ne 
kadar önemli olduğunu vurgulamıştır (Ardahan vd., 2007: 126). Bu bağlamda eğitim amacıyla 
yaşlı bireylerin bir araya gelmeleri yeni arkadaşlıkların kazanılması ve sosyal uyumun 
sağlanması anlamında da büyük öneme sahip olacaktır.  

Uzun süren çalışma hayatı sonrasında yaşlı bireyler emeklilik ile birlikte hem çalışma 
ortamlarından hem de çalışma hayatının kendilerine kazandırdığı sosyal ve kültürel çevreden 
uzaklaşmaktadır. Yaşlı bireylerin gerek çalışılan çevreden gerekse de sosyal ve kültürel çevreden 
uzaklaşması beraberinde geçim sıkıntısı ve yoksulluk dışında sosyal dışlanma ve topluma uyum 
sağlama noktasında sorunlar da getirmektedir. Toplumsal yapıda meydana gelen hızlı değişim 
yaşlı bireylerin sosyal uyum sorunlarının daha derin yaşanmasına neden olmaktadır. Buna ek 
olarak emeklilik dönemi ile birlikte boş zaman miktarı artmış olsa bile emeklilik, yaşlı bireylerin 
mevcut boş zamanı değerlendirilmesini de sorun haline getirmektedir. Boş zamanın çokluğu 
yaşlı bireyleri kendini dinleme, kuruntuya kapılma ya da düşünerek kendilerini sıkıntıya 
itmelerine neden olmaktadır. Çetin (2019), çalışmasında işgücü piyasasında beyaz yakalı olarak 
çalışan bireylerin, mavi yakalı çalışanlardan farklı olarak, emeklilik sonrasında serbest zaman 
değerlendirmede eğitime ağırlık verdikleri sonucuna ulaşmıştır. Buna göre, beyaz yakalı 
çalışanlar emeklilik sonrası dönemde sosyal uyum amacıyla yeni şeyler öğrenmeye yönelik 
eğilimlerinin yüksek olduğunu belirtmiştir (Çetin, 2019: 27). 

Yaşlılığı sosyal yaşamda yaşanılan eksiklik ve yoksunlukların bir sonucu olarak değerlendiren 
sosyal alan teorileri bu sorunu açıklamada önemlidir. Sosyal alan teorilerinden özellikle ilgisizlik, 
aktivite, süreklilik ve alışveriş teorileriyle açıklanmaya çalışılan yaşlılık kavramı ve algısı 
yaşlıların neden sosyo-ekonomik hayata uyumda bazı sorunlar yaşadıklarını betimler 
niteliktedir. Literatürde yer alan tanımlamalar ve çalışmalar göstermektedir ki; bireylerin 
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yaşlanma dönemlerindeki deneyimleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bunun nedeni 
her bir yaşlının farklı yaşam deneyimlerinin ve tarzlarının olmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu 
bağlamda yaşlılık döneminde sağlık, fiziksel yeterlilik, zihinsel aktiflik ve toplumsal uyum 
açısından bireyler arasında farklılıklar bulunmaktadır (Görgün- Baran ve Kurnaz, 2019: 40). 21. 
yüzyıl ile birlikte yaşlanma, toplumsal koşullardaki değişim ile birlikte geçmiş yıllardaki 
yaşlanma süreçlerinden farklılık göstermektedir. Toplumsal bir sorun olarak nitelendirilen 
yaşlılık sorunu ile mücadele edebilmede yaşlı bireylerin sorunlarını çözebilmek için çeşitli 
politikalar üretilmekte ancak bu politikalar sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Bu 
bağlamda hem toplumun yaşlılık sorunu ile mücadele edebilmesini sağlayacak hem de yaşlı 
bireylerin bireysel sorunlarına çözüm olabilecek bazı politika arayışlarına girilmiş ve Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından ilk olarak 2002 yılında Aktif Yaşlanma Politika Belgesi’nde “aktif 
yaşlanma” çözüm önerisinde bulunulmuştur. Belgede aktif yaşlanma; “yaşam süresi uzadıkça 
insanların yaşam kalitesini yükseltmek için sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarının en iyi duruma getirilme 
süreci” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda aktif yaşlanma bireylere sadece ihtiyaç 
duyduklarında yeterli koruma, güvenlik ve bakım hizmetleri sunmakla yetinmemekte aynı 
zamanda yaşamlarını refah içerisinde sürdürebilmeleri için kendi potansiyellerini gerçekleştirme 
ve ihtiyaç, istek ve yapabilirlikleri doğrultusunda topluma katılabilmelerine olanak tanımaktadır 
(Canatan ve Boz, 2019: 350). Bu bağlamda, Narushima (2008)’nın da çalışmasında elde ettiği 
bulgulara göre de ileri yaş döneminde devam eden eğitim ya da bir diğer ifadeyle yaşam boyu 
eğitim özellikle metropol yaşamı içerisinde yaşlıların sosyal uyum sorununu ve dezavantajlı 
olma riskini azaltmaktadır (Narushima, 2008: 681).   

Aktif yaşlanma bağlamında yaşlı bireylerin belirlenen hedefler doğrultusunda topluma 
katılabilmeleri ve uyumu eğitim ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Dünya genelinde nüfusta 
yaşanılan demografik değişiklikler, yaşlılara yönelik politikaları yeniden değerlendirme 
yönünde büyük oranda etki etmektedir. Çoğu zaman yaşlı bireyler emeklilik sonrası dönemde 
devletin yaşlılara yönelik politikalarını sorgulamakta ve sadece ekonomik özgürlük, bakım ve 
koruma noktasında sağlanan politikaların ötesinde sosyo-ekonomik hayata uyumda farklı eğitim 
olanakları sunulmasında ısrarcı davranmaktadır (Githens, 2007: 1). Bu bağlamda yaşlıların bakım 
ve korunmasına ilişkin politika uygulamaları tek başına yeterli görülmemekte; yaşlıların sosyo-
ekonomik hayata uyumlarının sağlanması yönündeki politika uygulamalarının daha başarılı 
olacağı öngörülebilmektedir (Korkmaz ve Korkut, 2018: 267). İleri yaş eğitimi bu anlamda büyük 
önem taşımaktadır. Aktif yaşlanma sürecinde ileri yaş eğitimi temel olarak bireylerin yaşlılıkta 
toplum içerisinde aktif olmasını ve rollerine devam etmesini amaçlamaktadır (Canatan ve Boz, 
2019: 350). Bu eğitim, yaşlı bireylerin eğitim düzeylerini geliştirerek yaşam kalitelerini 
arttırmalarına yardımcı olacaktır. Duman (2000) yılındaki çalışmasında ileri yaş eğitiminin 
amaçlarını; “toplumun gereksinim duyduğu bilgi, görgü, beceri ve yeterlik düzeyine sahip bir yetişkinler 
toplumu oluşturmak; yaşlı bireylerin içinde yaşadıkları toplumun gelişmesini ve yaşamasını engelleyen 
sorunların üstesinden gelmeye ilgili bir anlayış geliştirmek ve bireyleri bu sorunların çözümüne 
hazırlamak ve yaşlı bireylere kendi tutum, bilgi, anlayış ve özelliklerini geliştirme fırsat ve olanakları 
sağlamak” olarak sıralamaktadır (Duman, 200: 43). İlave olarak yaşam bilincinin geliştirilmesi ve 
toplumsal değişime uyum sağlanması da temel amaçlar olarak sıralanabilir (Yazar, 2012: 22-23). 
Kontaş (2007), genç yaşlarda elde edilen eğitim fırsatları, yaşlılık döneminde elde edilen ileri yaş 
eğitim fırsatlarıyla birleştiğinde yaşlı bireylerin ileri yaşlarda bağımsızlıklarını koruma ve yeni 
durumlara uyum sağlama konusunda yardımcı olacağını ileri sürmektedir. Diğer bir çalışmada 
Gülseren ve arkadaşları (2000) eğitim düzeyi ile birçok bilişsel işlev arasında pozitif yönlü bir 
ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Sabancı ve Howe, 2009: 12). 

Bergevin (1967)’e göre, ileri yaş eğitimi temel felsefi bazı değer ve kuramlara dayanmaktadır. 
Bunlar; yaşlı bireylere yaşamdan zevk almaları için yardımcı olmak; yaşlı bireylere iletişim 



Seda TEKELİ 

 
 

415 

kurmaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve anlamaları için yardımcı olmak; ileri yaş eğitiminin 
yararını ve gerekliliğini anlatmak; yaşlı bireylerin mesleki, politik, bedensel, kültürel vb. 
alanlardaki gelişimlerine yardımcı olacak koşulları hazırlamak ile sağlık ve sosyal alanlarda 
düzeylerine uygun sürekli bir eğitim sağlamak olarak sıralanmaktadır (Yazar, 2012: 23). 

Yaşam beklentisi ile eğitim düzeyi ve eğitime katılım düzeyi arasında doğrudan bir bağlantı 
olduğu tahmin edilmektedir. Yaşlı bireylerin eğitim sayesinde bilgilerinin güncel kalması 
doğrudan yaşam tarzlarını ve hastalıklara karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir. Sosyal 
öğrenme olarak tanımlanan bu öğrenme modeli yaşlı bireylerin toplum içerisindeki aktif 
konumunu koruyarak kişisel gelişimlerini ve sosyo-ekonomik yaşama uyumlarını sağlama 
noktasında önem taşımaktadır (Bekisheva vd., 2016: 67). Canatan ve Boz (2019), Ankara ili 
özelinde yaptıkları çalışmalarında yaşlıların eğitim verilen kurs ve etkinliklere katılarak yeni 
arkadaşlıklar edindikleri, sosyalleşme imkanı buldukları, insan içine çıkma cesareti 
kazandıklarını ve kendilerini eve bağlı hissetmediklerine dair bulgular elde etmişlerdir (Canatan 
ve Boz, 2019: 355). Görgün-Baran (2008)’de çalışmalarında benzer bir sonuca ulaşmışlar ve 
yaşlılık döneminde öğrenme süreci devam ettiği için sosyalleşmenin de yaşam boyu devam 
ettiğini ifade etmişlerdir (Görgün-Baran, 2008: 89). 

Günümüzde “emeklilik” kavramı yerini “modern emeklilik” kavramına bırakmıştır. İşten 
tamamen ayrılma ile başlayan emeklilik, sosyo-ekonomik hayata dair yapılabileceklerin sonu 
olarak değerlendirilmez olmuştur. Ortalama yaşam süresindeki artış ile birlikte yaşlı bireyler 
emeklilik sonrasında ücretli ya da ücretsiz, tam ya da yarı zamanlı, esnek ya da geçici olsun 
istihdam içerisinde olmak ve istihdamın kendilerine sağlayacağı ekonomik, sosyal ve psikolojik 
yararlarından faydalanmak istemektedir (Hale, 1990: 917; Stein, Rocco ve Goldenetz, 2000: 62). 
İstihdam içerisinde yer alma isteği sadece yaşlı bireylerin tercihi değil, aynı zamanda işletmeler 
ve işverenler de deneyimli personel sayısındaki azalma ve deneyimli personele duyulan ihtiyaç 
noktasında istekli davranmaktadır (Ennis-Cole ve Allen, 1998: 37). Emeğini arz etmek isteyenler 
ve emek talep edenler bağlamında söz edilen bu iki tespit emek piyasasında emeklilik dönemi 
algısının farklılaştığının önemli bir göstergesidir (Stein ve Rocco, 2001: 2-5). Bu nedenle emeklilik 
sonrası dönemde yaşlı bireylerin emek piyasasının gereklerini takip edebildikleri ve çalışma 
hayatında kalma sorunlarını en aza indirebilmelerinde ileri yaş eğitimi önemlidir. Özetle 
emeklilik döneminde yaşlı bireyler eğitimlerine devam etmek istemektedir.  

Bir başkasına bağlı olmaksızın iletişim kurabilme, yeni bilgiler edine bilme isteği ile yaşamlarının 
kendilerince zor dönemlerinde stresten uzak kalma düşüncesi ve yeteneklerini keşfetme dürtüsü 
eğitim isteğinin diğer belirleyicileridir (Bekisheva vd., 2016: 67). Bu bağlamda, eğitim yaşlı 
bireylerin hem yeni sosyal yaşam hem de çalışma yaşamı koşullarına uyum sağlama yeteneğini 
geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Yerel düzeydeki kurslara katılım sağlayan 60 yaş ve üzeri yaş 
grubundaki bireyler üzerine yaptıkları araştırmalarında Narushima, Liu ve Diestelkamp (2016), 
yaşlılık döneminde alınan eğitimin bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine, kendi öz 
saygınlıklarını yeniden kazanmalarına ve iyilik hallerinin sürekliliğine katkı sağladığı sonucuna 
ulaşmışlardır (Narushima, Liu ve Diestelkamp, 2016: 651). 

İleri yaş eğitimi, yaşlı bireylerin var olan yeteneklerini geliştirmelerine ya da yeni beceriler 
kazanmalarına yardımcı olabileceği gibi bireylerin bilgilerini artırmalarına, teknik veya mesleki 
yeterliliklerini iyileştirmelerine ve geliştirmelerini de sağlayacaktır. Ayrıca ileri yaş eğitimi, yaşlı 
bireylerin şu an karşı karşıya kaldıkları bazı sorunları çözüme kavuşturmalarında da fayda 
sağlayacaktır (Yazar, 2012: 22).  

Yaşlı bireylerin sosyo-ekonomik hayata katılımlarına, emek piyasası bağlamında, farklı 
kaynaklar yardımcı olmaktadır. Bunlar; ücretli olarak çalışma, gönüllü görevlerde yer alma ve 
eğitim fırsatlarından yararlanma olarak sıralanabilir. Bu bağlamda, esnek çalışma modelleri yaşlı 
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bireyler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. ABD’de özel bir finansal hizmet sağlık 
şirketi çağrı merkezi, temsilci olarak evde oturan yaşlı bireylerin kullanımının faydalı olduğunu 
ifade etmektedir. Çünkü sigorta ve finansman şirketi müşterileri kendilerinden yaşça büyük olan 
bir çalışanın ilgili alanda verdikleri bilgilerin ve deneyim paylaşımlarının daha kıymetli 
olduğunu bildirmektedir (Dychwald, Erickson ve Morison, 2004: 48-57). Yine ABD’de bir başka 
çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilen araştırmada da yaşlı çalışanların müşterileriyle 
telefonda daha uzun vakit geçirdikleri ve yaşlı çalışanların görüşmelerinin genç çalışanların 
görüşmelerinden daha olumlu ve iyi sonuçlandığı bilgisi elde edilmiştir (Githens, 2007: 2). Her 
iki örnek bize göstermektedir ki, işletmelerin bunlar gibi yeni istihdam alanlarını 
deneyimlemeleri hem yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir ortamda çalışma fırsatı bulmalarına 
hem de işverenlerin deneyimli çalışanlardan yararlanmalarına imkan sağlamaktadır. Esnek 
çalışma modellerinin yaşlı bireylerce tercih edilmesinde teknoloji bilgisinin aktarımı büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle sahip olunan tecrübe ile teknolojik bilginin etkin biçimde 
kullanılabilmesi için yaşlı bireylerin eğitimi önem taşımaktadır. 

Nicholas (2001)’ın Amerika’da altı farklı işletme özelinde gerçekleştirdiği çalışmasında işverenler 
ile yaşlı çalışanlar arasındaki ilişki yönetimi betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen 
bulgulardan ilki her bir yaşlı çalışanın farklı karakter özelliklerine sahip oldukları ve 
yönetimlerinin de farklılık gösterdiği noktasındadır. Yaşlı bireyler arasında fiziksel sağlık 
durumları, teknolojiye uyum sağlama, eğitim ve örgütsel değişimlere açık olma bakımından 
farklılıklar; aynı yaş grubundaki yaşlı bireylerin benzer yaşam biçim ve tarzlarını varlığı ve bazı 
bakım alanları için başka bireylere ihtiyaç duymaları bakımından da benzerlikler bulunmaktadır 
(Githens, 2007: 3).  

Bunlara ilave olarak yaşlı bireylerle ilgili olarak vurgulanması gereken bir başka durum ise, 
öğrenmeye karşı katı olmaları ve öğrenemeye karşı direnmeleri ile ilgili toplumsal önyargıdır. 
Yaşlı bireylerle ilgili önyargıların olumsuzluğu yaşlı bireylerin çalışma performanslarını olumsuz 
yönde etkilerken; olumlu düşünceler ise performanslarını da olumlu yönde etkilemektedir. 
Ancak bilinen odur ki, katılık yaşın bir unsuru ya da sonucu değildir; bireysel yaşanmışlıklar, 
baskı ve yatkınlıkların bir sonucudur. Yaşlı bireylerin eğitimden uzak kalmaları ise çoğu zaman 
hafıza kayıplarını diğer bireylerin fark etmesinden duydukları çekincedir. Yaşlı bireylere uygun 
yeterli eğitim alanının bulunmaması bunda etkendir. 

Çalışma yaşamındaki eğitim ve gelişim programların çoğunluğu genç çalışanlara yönelik olduğu 
görülmektedir. Rizzuto ve Mohammed (2005)’in gerçekleştirdiği çalışma elde edilen bulgularda 
bu sonucu destekler niteliktedir. Çalışmada ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki birçok devlet 
kurumu incelenmiş ve yaşlı çalışanların beklenenin aksine değişime çok da dirençli olmadıkları, 
hatta yaşça büyük ve kıdemli çalışanların genç ve yeni çalışanlardan öğrenme konusunda daha 
istekli olduklarını sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bir başka sonuç ise, yaşlı 
çalışanların öğrenmede genç çalışanlar gibi hızlı olmasalar bile örgüt içerisindeki değişimleri 
daha olumlu kabul ettikleri ve uyum sağladıkları yönündedir (Githens, 2007: 3). Bu sonuçlar 
göstermektedir ki, yaşlı çalışanların, gençlere göre, öğrenme konusunda daha isteklidirler ve 
işverenler de yaşlı çalışanların değişime karşı daha katı oldukları yönündeki önyargılarını 
dikkate almamaları ve yaşlı çalışanların uzmanlıklarından yararlanmaları önem taşımaktadır.  

Amerika’da PEW Araştırma Merkezinin, internet ve teknoloji kullanım sıklığına ilişkin yaptıkları 
araştırmaya göre, 65 yaş ve üzeri yaş grubundaki bireylerin internet kullanımının 56-64 yaş 
aralığındaki bireylerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Buna ilave olarak günümüzün 
56-64 yaş aralığındaki bireylerinin ise gelecekte yaşlanacakları öngörüsü ile çevrimiçi internet 
kullanımının daha da fazla artacağı tahmin edilmektedir (https://www.pewresearch.org). Yaşlı 
bireylerin bilgisayar kullanmayı istemelerindeki temel amaçlardan ilki, bugünün modern yaşamı 
ile temas halinde olma isteği iken; diğer amaç ise soyağaçlarına ilişkin projeler üzerinde çalışma 
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ve aile ile iletişim kurma isteğidir (White ve Weatheall, 2000: 376-377). Lipphardt vd., (2017)’ın 
yetişkinlerin teknoloji kullanım nedenleri ile ilgili olarak 187 katılımcı üzerinden yaptıkları 
çalışmaya göre, yaşlı bireyler bilgi toplumuna katılma ve genç nesillere uyum sağlama amacıyla 
internet kullanımını öğrenmenin önemli olduğunu ifade etmektedir (Lipphardt vd., 2017: 956). 
İnternet ve bilgisayar kullanımına yönelik eğitim ve uygulamalar yaşlı bireylerin çalışma ve 
yoksulluk sorunun çözümünde etkilidir.  

Yaşlı bireylerin ileri yaş eğitim sürecine katılımı, toplumdan uzaklaşmaları, sosyal anlamda 
dışlanmaları sorunlarına çözüm oluşturmakla birlikte, kültür ve geleneklerin nesiller arasında 
aktarımının sağlanmasına da yardımcı olmaktadır. Doğru (2019), gençlerin yaşlılık ve evde 
bakım konusundaki algılarını ölçmeyi amaçladığı çalışmasında, yaşlı bireylerin sadece kendi 
yaşıtları ya da aktanlarıyla değil genç nesil ile de iletişim halinde olmalarının hem yaşlı bireylerin 
yaşlılık dönemlerinin daha olumlu geçmesine hem de genç nesillerin bilinç düzeylerinin 
gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulamaktadır (Doğru, 2019: 1). Özmete (2017)’e göre de 
nesiller arası iletişim söz konusu olduğunda yaşlı bireyler geçmiş ile gelecek arasında bir bağ 
olurlar. Bu bağlamda yaşlı bireyler toplumun değerler ve yaşanmışlıklar anlamında sürekliliğin 
sağlanmasında önemli bir kilit taşıdır (Özmete, 2017: 5). Bu bakış açısıyla ileri yaş eğitimi ile yaşlı 
bireylerin genç bireylerle bir araya gelmeleri hem yaşlı bireylerin hem de genç bireylerin sosyal 
uyum sorunlarını ve kuşak çatışmalarını çözümlemelerini sağlayacak hem de sosyal dışlanma ve 
ayrımcılık sorununa karşılık bireysel ve toplumsal bir fayda sağlayacaktır (Toprak ve Erdoğan, 
2012: 87).  

Gelişen günün koşullarına göre, bireyin üretkenliğinin ve uyumunun devamlılığının 
sağlanabilmesi için ileri yaş eğitimi büyük önem taşımaktadır. Öyle ki, bireyler her geçen 10 yılda 
niteliklerini ve bilgi düzeylerini geliştirmek zorunda kalmakta, mesleki ve yaşama dair 
konularda eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bireyin sahip olduğu mesleki eğitimin alması gereken 
eğitimin dörtte birini oluşturduğu düşünüldüğünde, bireylerin yaşlılık dönemlerinde de 
eğitimlerine devam edilmesi zorunluluk olarak değerlendirilmektedir (Ültanır ve Ültanır, 2005: 
4-5). 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yaşlılık döneminin tanımlanması tarihsel sürece ve toplumların farklı sosyal, ekonomik ve 
siyasal özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kavramsal anlamında yaşanılan 
değişim, zamanla toplum içerisinde yaşlı bireylere bakışın da farklılaşmasına neden olmuştur. 
Ayrıca toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfusun ağırlığının her geçen gün artması ve nüfus 
projeksiyonlarının mevcut durumu destekler nitelikteki sonuçları yaşlı bireylere yönelik etkin, 
planlı ve en önemlisi sürdürülebilir politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
politikalardan en önemlisi de eğitimdir. Çetin (2019); Canatan ve Boz (2019); Yazar, (2012); 
Narushima (2008); Ardahan vd., (2007); Githens (2007) ve Kontaş (2007)’nin de vurguladığı üzere, 
planlı ya da gelişi güzel yapılmış olmasına bakılmaksızın eğitim bireylerin içinde yaşadıkları 
topluma uyum sağlamalarında anahtar rol oynamaktadır. Öğrenme bireylerin sadece çocukluk 
ve gençlik dönemleriyle sınırlandırılabilecek bir süreç değildir. Toplumsal yaşam ve çalışma 
yaşamında bilginin giderek önem kazandığı günümüzde eğitim doğumdan ölüme insan 
yaşamının her aşamasında bir zorunluluk halini almıştır. Artık insanların çocukluk ve gençlik 
dönemlerinde öğrendikleri bilgiyi yaşlılık dönemlerinde de geliştirmeleri ve yenilemeleri 
gerekmektedir. Bu anlamda Görgün ve Baran (2008)’in de belirttiği gibi bireyler için en önemli 
görevi tüm yaşam boyunca öğrenmeyi öğrenmek oluşturmaktadır. 

Ayrıca ileri yaş eğitimi, Lipphordt (2017) ve White ve Weatheall (2000) çalışmalarında 
vurguladığı gibi toplumun hızla değişen sosyo-ekonomik yapısına olduğu kadar ve teknolojik 
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ilerlemeye uyum sağlamada da önemli bir rol üstlenmektedir. İleri yaş eğitimi bireylerin 
yeteneklerini, amaçlarını, ilgisini ve değerlerini destekleyen; bireyler arasında yaş, meslek ve 
ikamet ayrımı yapmaksızın her insan için tam ve uyumlu yaşam koşulları yaratmayı amaçlayan 
bir sosyal öğrenme sürecidir.  

Çalışma yaşamında ve sosyal yaşamda yer alan eğitim ve geliştirme programlarına yaşlı 
bireylerin de katılımının desteklenmesi ve işverenlerin yaşlı bireyleri de eğitim almaları 
konusunda teşvik etmeleri önemlidir. Bu bağlamda yaşlı bireylerin eğitiminde yerel yöneticilerin 
desteği büyük önem taşımaktadır. Halkın ihtiyaçlarını en iyi bildiği varsayılan yerel yönetimler 
tarafından yaşlı bireylere yönelik yürütülen hizmetlere katılımın sağlanması, toplum ve birey 
açısından karşılıklı fayda sağlanmasında önemlidir ve bunun sonucunda sosyal ve ekonomik 
uyumun olumlu yönde etkileneceği bir gerçektir. 

Yaşlı bireylerin, yaşlılığın yaratmış olduğu kısıtlı olma durumu ve yalnızlıkla mücadele 
edebilmesinde toplumun ona ihtiyacı olduğunu hissettirecek ve ona doyum sağlayacak bir işle 
meşgul olmasını sağlamak önemlidir. Bu nedenle ileri yaş eğitimi bireylerin ekonomik ve sosyal 
yaşama katılımında önemli bir etkiye sahiptir. Yalnızca ekonomik güvence sağlamada değil, 
Çetin (2019)’in de vurguladığı gibi, aynı zamanda mevcut ekonomik kaynağı ve geliri harcama 
ve yönetmede yaşlıların akılcı davranabilmeleri adına da ileri yaş eğitimi gereklilik olmaktadır. 
Böylece yoksulluk yaşlı bireyler için sıklıkla karşılaşılan bir sorun olmaktan uzaklaşacaktır. 

İleri yaş eğitimine katılmayı tercih eden yaşlı bireyler hayattan uzaklaşmak ya da kopmadan 
toplumda aktif olarak yer alarak hem sosyalleşmekte hem de daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam 
sürmektedirler. Bu bağlamda yaşlı bireyler emeklilik sonrasında toplumdan ve sosyal yaşamdan 
uzakta kendi alanlarına çekilmek yerine sosyal ve ekonomik yaşam içerisinde yer almaya devam 
etmektedirler.  

İleri yaş eğitiminin yaşlı bireyler açısından bir diğer önemi ise, bireylerin aldıkları eğitimler 
sonrasında yaşam bağlılıklarının artması ve bireylerin yeniden üretebilecekleri konusunda 
kendilerine güven duymalarının sağlanmasıdır. Böylece hem bireyler hem de toplum bundan 
fayda sağlayabilecektir. Ayrıca eğitimler aracılığıyla yaşlı bireylerin mevcut kültürel gelişme ve 
değişimlerden haberdar olması sağlanacak hem de yeni nesillere sahip olunan kültürel değerlerin 
aktarımı da mümkün olabilecektir. Böylelikle sosyal ve ekonomik yaşamda sağlanan uyum 
kültürel alanlarda da sağlanmış olacaktır. İleri yaş eğitimi, ülkenin entelektüel düzeyini 
artırmada, sosyal adalet ilkesinin uygulanmasında, sosyal grupların birbirleri ile 
yakınlaşmasında, insanların sosyal ve siyasi faaliyetlere katılımlarının artmasında önemli bir 
etken olmaktadır. Formosa (2010), yaşlı bireylerin eğitim almak için gerek kendilerinden gerekse 
de toplumdan kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılmasında yaşlılık döneminde eğitime 
katılımın yaygınlaştırılmasının etkisinin büyük olacağını savunmaktadır. Dünyada bireylerin 
diledikleri ortamlardan ve araçlardan internet erişimlerinin mümkün olması e-öğrenme ve e-
eğitim biçimindeki çalışmaların yaşlı bireylerin eğitimlerinde sürekliliğin sağlanmasında ve 
öğrenme faaliyetinin devam etmesinde önemli bir etken olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle, 
Komşu (2012)’nin de ifade ettiği gibi, yaşlı bireylerin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi 
ile geliştirilmesinde ve yaşlı bireylerin kişisel gelişimlerini sağlayarak sosyo-ekonomik yaşama 
uyum sağlamalarında ileri yaş eğitimi ve e-öğrenme ortamları önemli bir role sahiptir. Bu 
önerilerin Türkiye koşullarında gerçekleştirilebilmesi için gereken yasal ve kurumsal 
düzenlemelerin yapılması ve var olan düzenlemelerin ise geliştirilmesi önemlidir.  

Sonuç olarak ileri yaş eğitimiyle yaşlı bireyler topluma aktif olarak katılmış ve sosyal 
dışlanmadan uzaklaşmış ve içinde yaşadığı toplum ile sosyal ve ekonomik anlamda uyum 
içerisinde yaşama fırsatı elde etmiş olacaktır. Bu nedenle sadece devletin sunduğu politikaların 
uygulanması tek başına yeterli değildir. Yerel yönetimlerin de bu konuda paylarına düşen 
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sorumluluğu almaları ve yaşlı bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak uygun öğrenme 
ortamlarını sağlamaları ve fırsatları sunmaları gerekmektedir. Özetle, yaşlı bireylerin 
eğitimlerine yönelik alanların ve fırsatların çeşitlendirilmesi ve bunların ülke genelinde 
yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Son olarak ilave etmek gerekir ki, yaşlılık olgusu 
nitel ve nicel boyutlarıyla ele alınması gereken bir olgudur. Yalnızca yaşlılık dönemi sorunları ve 
çözümleri yaklaşımı ile değil; aktif yaşlanma, yaşlı bireylerin yaşam memnuniyetleri, yaşam 
doyumu ve benzeri olguları tartışan çalışmaların eğitim ile ilişkilendirilmesi yaşlılık dönemini 
korkulan ve gelmesi arzu edilmeyen yaşamsal bir dönem olmaktan uzaklaştıracaktır. Yaşlılığın, 
yeni şeyler öğrenmenin önemli olduğu ve buna yeterli zamanın ayrılabildiği bir eğitim dönemi 
haline gelmesi bir hayal değildir.  
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Öz 

Şikâyet, kişi veya kişilerin haksızlığa uğradığı veya uğradığını düşündüğü bir konuda bu 
durumdan kurtulmak için sorunun ilgili kurumlara iletilmesi şeklinde tanımlanabilir. Osmanlı 
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Toplumun her kesimi en yakınındaki adli mercilere başvurabileceği gibi Divân-ı Hümâyûn’a da 
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ahkâm defterinin belirlediğimiz yıl aralığını kapsayan hükümleri taranmış ve içlerinden 
kadınlarla ilgili olan hükümler seçilmiştir. Tespit ettiğimiz hükümlerde kadınların sırasıyla en 
çok miras, arazi gasbı, gasp (mülk) ve alacak-verecek konularındaki şikâyetlerini Divân-ı 
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Abstract 

A complaint can be defined as the communication of the problem to the relevant institutions in 
order to get rid of this situation in a subject that the person or persons be treated unfairly or feels 
wronged. Since the provision of justice in the Ottoman state was also seen as consolidating the 
administration, important rights were granted to both soldiers and the people at the point of 
exercising the right to complain. Every part of the society can apply to the nearest judicial 
authorities, as well as convey their complaints to the Divan-ı Hümayun. In this study, benefiting 
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this purpose, the provisions Bosna ahkam book of number 3 covering the period of the year we 
determined were scanned and the provisions concerning women were selected from among 
them. In the provisions we have determined, it has been observed that the women have received 
their complaints about heritage, usurping of land, usurping (property) and receivables get over 
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GİRİŞ 

Kadın, dünya üzerinde erkeklerden daha güçsüz, onun boyunduruk ve tahakkümü altında olan 
bir varlık olarak görülür (Özbay, 2013:185; Açık, 2015:38). Erkeklerin hakim yapısı kadınların 
erkeklerden yana olan kurallara uymasına neden olmuş, iki cins arasında var olan biyolojik fark, 
hiyerarşiye dönüşerek toplumsal cinsiyet olarak adlandırılmıştır (Keskin ve Ulusan, 2016:49). 
Toplumsal cinsiyet kadınlık ve erkeklik arasına bir ayrım koymakta ve kültürden kültüre 
farklılaşan bu ayrıma göre erkekler kadınlardan daha öncelikli olmaktadır  (Keskin ve Ulusan, 
2016:50; Yılmaz, 2012:70). Tarihin farklı dönemlerinde oluşan toplumsal iş bölümü ile erkekler 
evden uzaklaşmış, kadınlar ise ev ve hane işlerini üstlenmişlerdir (Bayhan, 2016:154). Kadın 
tarihte gelişen olaylarda değişime sebep olan, sonucu etkileyen değil sonuçtan etkilenen olarak 
görülmüştür (Gürhan, 2017a:1645). Toplumların yaşamını etkileyen çeşitli olaylar olmasına 
rağmen kadın ve erkek arasındaki uygulamalar, önyargılar devam etmiştir (Vatandaş, 2007:39). 
Feminist kuramın gelişmesi ile birlikte kadınlarla ilgili önyargı taşıyan algı kırılmıştır (Göçek ve 
Baer, 2000:48; Gürhan, 2017a:1646). Feministler, her gerçek kişinin kendilerine eşit davranmasını 
talep etmiş, erkekler de bunun karşılığını vermişlerdir (Berktay, 2015:41-42). Kadınların tarihine 
ilgi duyulmaya başlanmış, kadınlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Gürhan, 2017a:1646). 
Kadınlarla ilgili yapılan bu çalışmada ise Osmanlı Bosna’sında yaşayan kadınların sosyal 
yaşamda karşılaştıkları sorunlar karşısında hak arama sürecine, bu süreç sonunda nasıl karşılık 
bulduklarına, kendilerine çözüm noktasında kimlerin yardımcı olduklarına, Divân’a 
başvururken hangi yöntemleri tercih ettiklerine dair bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

Osmanlı kadınları ile ilgili bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Faroqhi, Jennings, Gerber 
gibi yabancı tarihçiler Ankara, Kayseri ve Bursa kadı sicillerinden yararlanarak kadının 
Osmanlı’da hukuk sistemi açısından etkinliğini araştırmışlardır (Akyüz, 2007:76). Osmanlı 
hukukunda kadın-erkek eşitsizliği bulunmaktadır. Bu durum sadece Osmanlı’ya özgü olmayıp 
geleneksel toplumların genelinde görülmektedir (Berktay, 2015:98). Osmanlı’da kadın reşit 
olduktan sonra hukuki olarak bir kimlik sahibi olmuş, evlendikten sonra mallarının sevk ve 
idaresini ele alabilmiş, ticarete atılarak bu işler için kendisine vekil tayin edebilmiştir. Eşlerine 
kefil olmalarının yanında sosyal ve toplumsal alanda var olabilmişlerdir (Işık, 2018:29).   

Osmanlı Devleti’nde şikâyet hakkının kullanımı ise kadın ve erkekler arasında ayrım 
gözetmeksizin tanınan haklardan biridir. Devletle toplumun iletişim kurması (Tuğluca, 2012:108) 
olarak adlandırılabilecek bir mekanizma olan şikâyet hakkının kullanımını adaletin yerine 
getirilmesi noktasında devlet yönetimi de oldukça önemsemiştir.   

Osmanlı Devleti, örgütlenmesini İslam hukukuna dayandırdığından çeşitli kaynaklardan 
beslenmiştir. Bulunduğu coğrafya ve kültür ile eski Türk geleneği bu örgütlenmeyi besleyen 
kaynaklar olmuştur (Öz, 2017:55; Taş, 2007:187). Bu örgütlenme çerçevesinde Kınalızade Ali 
toplumun dengeli bir yaşam sürmesi için unsurlar arasında adaletli olunmasını ve bir 
hükümdarın var olması gerektiğine işaret eder (Suzuki, 1987:376). Buradan bahisle hükümdar 
iktidarının devamını sorunsuz bir şekilde sağlamak için de şikâyet hakkını tanımıştır.  

En temel çerçevede şikâyet hakkı reâyâ veya devlet kademesindeki askerilerden birinin 
haksızlığa uğradığı anda ilk başvuru yaptığı mahkemede sorunun çözülememesi üzerine Divân-
ı Hümâyûn’a başvurması yani direk şikâyetini padişaha iletmesidir (Taş, 2007:189). 

Osmanlı Devleti merkezileşmeyle birlikte kurumlarıyla bir ağ meydana getirdiği ilk andan 
itibaren 17. yüzyıla kadar şikâyetler mühimme defterlerine kaydedilmiştir. Mühimme defterleri 
içerisinde imar, iskan, siyaset, askeri tarih gibi konuların yanında divana yansıyan şikâyetleri de 
barındırmıştır. 17. yüzyılda mühimme defterlerine kaydedilecek konular konu bazlı farklı 
defterlere kaydedilmeye başlanmıştır. İnalcık (İnalcık, 1988:34), bu defterlerin Ecnebi, Name, 
Şikâyet, Ahkâm ve Nişan defterleri olduğunu belirtir. 1648 yılında meydana gelen 
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bürokratikleşme neticesinde şikâyet defterleri oluşturularak şikâyetler ayrı defterlere 
kaydedilmeye başlanmıştır (Emecen, 2005:124; Emecen, 2011:131). 

Şikâyet defterleri, 1648-1823 yılları arasında tutulmuş olup, toplam 208 adettir. (Özel, 1988:551) 
Bu defterler, merkez ile taşra arasındaki ilişkilere dair mühimme defterlerinin eksik kaldığı 
noktaları tamamlayabilmektedir. Şikâyet kâyıtları çoğunlukla devlet görevlilerinin hukuki 
rolleri, suçların çeşidi, şikâyetçilerin sosyal ve coğrafi dağılımı hakkında önemli bilgiler 
sunmaktadır (Kovacs, 2012:275).  

Reâyânın kendi arasındaki şikâyetleri daha çok mahalli mahkemelerde hallettiği bilinmektedir. 
Bu durum şikâyetlerin Divân’a intikâlinde sayısal olarak bir düşüşe neden olmakta, sadece 
mahalli mahkeme veya yönetim tarafından çözülemeyen hukuki ve idari ihtilaflar merkeze 
iletilmekte ve bununla ilgili alınan kararlar ise şikâyet defterlerinin konusunu oluşturmaktadır 
(Gümrükçüoğlu, 2012:186).   

Ahkâm defterleri ise 17. yüzyılda oluşturulan şikâyet defterlerinin iyileştirilmiş bir biçimi olarak 
tarif edilebilir. Bu iyileştirme Divân’a ulaşan şikâyet sayısında artışın olduğu anlamına 
gelmektedir. Zira orta büyüklükteki merkezlerden, küçük bir bölgeye kadar bu defterlerin 
tutulmasına izin verilmiştir (Faroqhi, 2000:13).  

Ahkâm, Arapça hüküm kelimesinin çoğulu olup, kesin emir ve karar anlamına gelmektedir. 
Şikâyet defterlerinden şeklen daha uzun ve dar olan ahkâm defterleri şikâyetlerin artmasına 
paralel olarak Reisü’l-küttap Ragıb Efendi’nin bölgelere göre tasnif sistemini getirmesi ile ortaya 
çıkmıştır (Şimşir, 1994:358-361). İçerik olarak eyâlet ahkâmları mahallinde halledilemeyen 
sorunların artması ve bunların merkeze aksettirilmesi neticesinde bürokratik muamelenin 
kolaylaştırılması amacıyla oluşturulmuştur. Özel olarak eyâletler için ahkâm defterleri 
oluşturulmasına rağmen, şikâyet defterleri de tutulmaya devam etmiştir (Emecen, 2005:125; 
Emecen, 2011:132). 1839 tarihine kadar tutulmaya devam eden ahkâm defterleri  Sivas, Anadolu, 
Şam, Trabzon, Diyarbekir, Karaman, Halep, Adana, Maraş, Rakka, Erzurum, Silistre, Özi, 
Rumeli, Bosna, Mora ve İstanbul’a aittir (Sahillioğlu, 1988:551).    

Yaptığımız bu çalışmada 3 numaralı Bosna ahkâm defteri yıl bazlı sınırlandırılarak belgelerdeki 
kadınların şikâyetlerine odaklanılmaktadır. Bosna ahkâm defterleri 9 adet olup içlerinde en fazla 
sayfaya sahip olan defter 3 numaralı Bosna ahkâm defteridir. 1765-1778 yıllarını kapsayan defter 
toplam 404 sayfadır. Çalışmanın yıl aralığı olan 1765-68 yılları arası 120 sayfa 325 belge/hüküm 
içerisinde gasp, miras, vakıf, arazi ihtilafları, vergi, zulüm, alacak-verecek gibi konularda yapılan 
şikâyetleri ihtiva etmektedir. 

 

DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ŞİKÂYET HAKKI KULLANIMI ve 
OSMANLI’DA ŞİKÂYET MEKÂNİZMASI  

Osmanlı Devleti’nin, şikâyet hakkı ve bu hakkın kullanımına verdiği önem devlet-toplum 
anlayışı ve İslam hukukundan ileri gelmektedir (Tuğluca, 2016:17-18). Bu anlayış çeşitli 
kaynaklardan beslenmiştir. Bunlar, Orta Asya Türk geleneği ve Yakındoğu devletlerinin yönetim 
anlayışıdır (Öz, 2017:55-56). Yönetim için çeşitli fakihler ve filozoflar devletin varlığına ve bir 
hükümdarın mutlak surette bulunması gerektiğinde hemfikirdirler. Devlet, dini ve dünyevi 
işlerin yapılmasında, insanların birbirlerine bağımlı olması noktasında kilit rol oynamaktadır 
(Tuğluca, 2016:18).  

Osmanlı toplum yapısı, klasik İslam düşüncesinde erkân-ı erba‘a ile organik toplum modeli 
çerçevesinde ele alınmıştır. Bu model de toplum temelde yöneten yönetilen, pratikte dörde 
ayrılmıştır. Bunlar kılıç, kalem, çiftçi ve tüccar/zanaatkarlardır. Sultanın görevi bu tabakalar 
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arasında adaletli bir şekilde hüküm vermektir. Tursun Bey, sultanı adaletin faziletli bir 
koruyucusu ve daima zulüm ve bâtıl olana baş eğdiren olarak tanımlar.1 Kınalızâde ise, adaletin 
en şerefli fazilet olduğunu ve üç şeyde adalete dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.2 Sultanın 
adaletli olması noktasını dönemin düşünürleri daire-i adliye olarak ifade etmişlerdir. Bu 
formülasyonda, ordusuz hükümdar olmaz, malsız ordu olmaz, tebaa olmadan mal elde edilmez 
ve adalet olmayınca da tebaa olmaz şeklinde açıklanmıştır. Her şeyin temelinin yine adalet 
olduğu vurgulanmıştır (Tuğluca, 2016:19).   

Adalet’in sağlamasına oldukça önem veren Osmanlı Devleti, Türk-İslam geleneğinden birçok 
müesseseyi alırken, mezalim mahkemesini doğrudan almamış ve şikâyet dinlemek için çeşitli 
mercilere yetki vermiştir. Veziriazama bağlı olan Çarşamba, Cuma ve İkindi divanlarında da 
şikâyetler dinlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde yaşayan herkes şikâyetlerini en yakınındaki adli 
merciiye iletebileceği gibi en üst düzey yargı mercii olan Divân-ı Hümâyûn’a da iletebilirdi. 
Şikâyetin önemi, sorunun büyüklüğü, başvuruda bulunan kişinin toplumsal ve ekonomik 
konumuna göre bu merciilerden birisi tercih edilmiştir (Tuğluca, 2016:29-31). Divân-ı Hümâyûn, 
siyasal otorite ile yakından ilişkili olduğundan halk nezdinde daha fazla kabul görüyor ve 
sultanın adaletini sağlıyordu (Shahr, 2000:243). 

Şikâyeti olanlar başvurularını bizzat yapabileceği gibi yakınma dilekçesi (arzuhal) ile de 
olabilirdi. Dilekçeleri bizzat padişaha verebilmek Divân’da görüşülme şansını önemli ölçüde 
artırırdı. Daha çok cuma namazına gidiş-geliş esnasında dilekçeler sultana sunulabilirdi 
(Mumcu, 2007:79-80). Divan’dan bağımsız padişahın şikâyet dinlemesine örnek olarak Yıldırım 
Bayezid verilebilir. Sabahları yüksek bir yere oturarak, şikâyeti olanlar ona başvurur sorunu hızlı 
bir şekilde çözülürdü. Hizmetinde bulunanlara hıyanette bulunmamalarını söylerdi (Şevkiye 
İnalcık, 1948:192; Tuğluca, 2016:31-32). 

Divân’da ilk olarak dış devletlerle ilgili konular görüşülürken, daha sonra iç meseleler ve tayin 
ve terfiler görüşülürdü. Ardından şikâyetlerin dinlenmesine sıra gelirdi (Tuğluca, 2016:35-36).  

 

Kadınların Şikâyet Hakkını Kullanımı 

Çalışmanın amacı Bosna Eyâleti’nde yaşayan veya daha önce burada yaşamış kadınların şikâyet 
hakkını kullanımını 3 numaralı Bosna ahkâm defterinden yararlanarak açıklamaktır. 325 belge 
içerisinde kadınlarla ilgili şikâyet eden-edilen toplam hüküm sayısı 27’dir. Şikâyet hakkını 
kullanarak Divân’a başvuru yapan 18 kadın şikâyetçi konumundadır. Bu 18 belge içerisinde 5 
belgede hem şikâyet eden hem de edilen taraf kadınlardır.3 Bu 5 belge her iki taraf içerisinde de 

 
1 Tursun Bey, “Ölçüsü düzgün olmayan terazi iyi tartmaz, çeliği iyi dövülmemiş kılıç işe 
yaramaz, güzel olmayan söz sonuç vermez, amelsiz ilmin neticesi olmaz ve adaletsiz ülke bâki 
kalmaz” diyerek bir ülkede adaletin en temel nokta olduğunu vurgulamıştır. Tursun Bey, Tarih-
i Ebu’l-Feth, haz. Ahmet Tezbaşar, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 27.  
2 Bunlar, malların taksimi, muamelede adalet ve had, siyaset ve kısasta adalet. Ayrıca,  toplum 
hayatında zalim kişilerin görüleceğini, bunun içinde adil bir otoritenin bulunmasını ve zulmü 
önleyerek hakkın yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kınalızâde Ali, Ahlâk-ı Alâ-i, haz. 
Hüseyin Algül, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 135, 137-138.   
3 Hem şikâyet eden hem de edilenin kadın olduğu belgeler şunlardır. Bâb-ı Asâfî Dîvân-ı 
Hümâyûn Sicilleri Dizisi, Bosna Ahkâm Defterleri, 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri, Sayfa No: 
25, Hüküm No: 2, Sayfa No: 41, Hüküm No: 1, Sayfa No: 86, Hüküm No: 3, Sayfa No: 99, Hüküm 
No: 4, Sayfa No: 101, Hüküm No: 1. (Bu sayfadan itibaren arşiv ve ilgili defterin kısaltması 
kullanılacaktır.) 
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değerlendirilmiştir. Geriye kalan 14 belge kadınların şikâyet edildiği belgelerdir. Aşağıdaki 
tabloda şikâyet hakkını kullanan kadınların toplam belge sayısına oranı görülmektedir. 

 

Grafik 1: Toplam Belge Sayısının Kadınlara Oranı 

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

 

Bu orana göre kadınların erkeklere nazaran şikâyet hakkını kullanımı noktasında oldukça sınırlı 
kaldıkları görülmektedir. Kadınların deneyim noktasında sınırlarını çizen pek çok ölçüt 
bulunduğunu belirten Göçek ve Baer (Göçek ve Baer, 2000:49) evlilik, ikamet ve toplum yapısı 
içerisindeki parametrelerin kadınların sınırlarını belirlediğini belirtmektedirler. Ancak kadı 
sicilleri üzerine yapılan çalışmalarda özellikle mülkiyet anlaşmazlığı konusunda kadınlar 
kayıtlarda düzenli bir biçimde görülmektedirler (Göçek ve Baer, 2000:55). Bu farkın temel sebebi, 
kadınların toplumsal yaşamda bulunma oranlarıyla orantılıdır. Gürhan’ın kadınlarla ilgili 
Diyarbakır ahkâm defteri kullanarak yaptığı çalışmada da kadınlar oransal olarak oldukça geri 
kalmış [%4] bu durum kadınların önünde şikâyet hakkını kullanımı noktasında bir engel 
olmamasına rağmen pratikte durumun böyle olmadığını ortaya koymaktadır (Gürhan, 
2017b:332). 

 

Kadınların Divân-ı Hümâyûn’a Başvuru Biçimleri veya Şikâyet İletim Şekli 

Belgeler incelediğinde ve aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere bizzat başvuru yapmanın 
şikâyetlerin Divân’da çözümlenmesi açısından önemini gösterir niteliktedir. Kendisi tarafından 
bizzat yapılan başvurularda belgede “gelüb4” ifadesi yer alırken, yine kendisi gelip arzuhalle 
şikâyetini iletenlerin ise “rikâb-ı hümâyûnuma arz-ı hâl sunub5” veya “südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı 

 
4 Saray Mahallâtında Oruç Pehlivan Mahallesinden Aişe nâm hâtûn gelüb... BOA, 
A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:22, Hüküm No:2;  Medîne-i Saray’da Aişe nâm hâtûn gelüb... 
BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:25, Hüküm No:2. 
5 Fatma nâm hâtûn ile Halil ve Züleyha ve Zeyneb nâm yetimler rikâb-ı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl 
sunub... BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 54, Hüküm No:1. 
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hâl idüb” şeklinde ifadelendirildiği görülmüştür. Arzuhal sunmak için İstanbul’a taşradan 
gelenler davasına en uygun, en etkili dilekçeyi hangi arzuhalcinin yazacağını tetkik etmeye 
çalışırdı. Arzuhalciler ise şikâyetin konusuna göre dönemin kural ve yasalarında dilekçenin 
yazılmasına mani bir durum olup olmadığına karar verirdi (Özgişi, 2014:56). 

 

Grafik 2: Kadınların Şikâyet İletim Şekli 

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

 

Şikâyet hakkının kullanımı noktasında her ne kadar kadınlar belgelerde az karşımıza çıksa da 
şikâyetlerini ilettiklerinde bizzat iletmeyi tercih ettiklerini ve bunun da oldukça yüksek bir orana 
karşılık geldiğini söyleyebiliriz. 18 belge arasında kadınların sadece 3 hükümde Divân’a arzuhal 
sunduğu görülmüştür.  

 

İkamete Göre Başvuru 

Divân-ı Hümâyûn’un merkezi İstanbul’da ikâmet etmek şikâyeti iletmek ve sorunun çözümü 
noktasında oldukça önemli bir artıydı. Zira devletin geniş topraklara sahip olduğu 
düşünüldüğünde uzak bir eyâletten şikâyetin çözümü için İstanbul’a gelmek kolay değildi. 
Aşağıdaki grafik kadınların ikâmet ettikleri yerleri göstermektedir.  
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Grafik 3: İkâmete Göre Başvuru  

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

 

Divana gelerek başvuru yapanların ikamet ettikleri Bosna’nın İstanbul’da yaşayıp divana gelerek 
şikayetini aktaran kadınlara toplam başvuruya oranı %6’dır. 18 şikâyetçi kadın arasından 
belgelere yansıyan İstanbul’da yaşayan kadın sayısının 1 olduğu ve onun da şikâyetini Divân’a 
ilettiğidir. Bu belgede miras malına müdahalede bulunan Hasan ve Hüseyin’i, Züleyha hatun 
şikâyet etmiştir.6 Züleyha hatun miras mallarını alması için Mustafa Efendi’yi vekil tayin etmiş, 
Divân’dan çıkan kararda ihtilafa yer verilmemesi, el konulmuş olan malların geri alınıp sahibine 
verilmesi ve konunun mahallinde şerle görülmesine dair karar verilmiştir.  

 

Kadınlar Tarafından Şikâyet Edilenlerin Cinsiyetleri 

Belgelerde kadınların en fazla şikâyet ettiği cinsiyet kimliğinin %70 ile erkekler olduğu 
görülmüştür. 14 belgede kadınların erkeklerden şikâyetçi olduğu, 5 belgede ise kadınların 
kadınları şikâyet ettiği görülmüştür. 2 belgede kadınlar hem erkek hem de kadınlardan şikâyetçi 
olmuşlardır. Bu iki belge tabloda iki tarafta da değerlendirilmiş olup içerikleri şu şekildedir. 
Rebîu‘l-evvel ayı 179 senesinde Aişe hatun, Salih ve iki kız kardeşi ortak olarak konaklama yeri 
(menzil) işletmektedirler. Salih ve kız kardeşleri, Aişe hatunu kovup hissesine el koymuşlardır. 
Divân’a yapılan şikâyette adı geçenin hissesinin kendisine alınması ve konunun mahallinde şerle 
görülmesine dair karar verilmiştir.7 Aile içerisinde yaşanan bu şikâyette Aişe hatunun hakkının 
alınmasına yönelik Divân’dan karar çıkmış ve mahallinde sorunun çözülmesi istenmiştir. 
Sorunun mahallinde çözümünün istenmesi kadı mahkemesinin sorunun üstesinden gelebileceği 
ve olayın gerçekleştiği yer olarak incelemenin daha anlamlı olabileceğini düşünmüş 
olmalarından kaynaklanabilir.  

Diğer örnekte ise Zi’l-ka‘de ayı 180 senesinde Amine hatunun babası ve annesi vefat ettiğinden 
mirası kendisi ile kardeşleri Osman, Fatma ve Aişe’ye intikal etmiştir. Ancak kardeşi Osman 
diğer kardeşi Fatma ile anlaşıp miras malındaki hissesine zorla el koymuştur. Bu süreçte kardeşi 
Aişe’de payını alamadan vefat etmiş, onun payından alacağı hissesini ve kendi payını 
Osman’dan talep ettiğinde çeşitli bahanelerle vermekten kaçınmıştır.8 İslam kadına mirastan pay 

 
6 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 36, Hüküm No: 2.  
7 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 25, Hüküm No: 2.  
8 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 86, Hüküm No: 3. 
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alma hakkı tanımıştır. Bu hükümde sadece kardeşlerin mirasçı olduğunu kabul edersek kız 
yarım, erkek bir pay alacak şekilde taksim edilmesi gerekirdi. Her halükârda kız ve erkek kardeş 
birlikte bulundukları zaman pay oranı olarak belirtilen hakkı almaya sahiptiler (Efe, 2011:161). 
Osman daha fazla pay-hisse almak için kız kardeşinin hakkına tecavüz etmiş, kardeşi Amine’de 
hakkını Divân’da aramıştır. Divân’da görüşülen bu şikâyet sonucunda Amine’nin kanun ve 
deftere göre payının alınmasına ve mahallinde şerle görülmesine dair karar verilmiştir.    

Bir belgede ise şikâyet edilen cinsiyet açık bir şekilde belirtilmemiştir. Safer ayı 1179 tarihinde 
Salih Efendi, tasarrufunda olan mülk menzilin yarısını şahitler huzurunda kızı Aişe hatuna 
devrettikten sonra vefat etmiştir. Varisleri ise babanın sana hibesini kabul etmiyoruz, mirasa 
katıp taksim ederiz diyerek ihtilaf yaratmışlardır. Aişe hatunda Divân’a gelerek babasının 
mirasçılarını şikâyet etmiş ve Divân’dan çıkan kararda varislerin men ve def edilmesi ve ihtilafın 
mahallinde şerle görülmesine karar verilmiştir.9 Belgede varislerin karşılığı olarak karşılaştığımız 
“ma‘lûmu’l-esâmî kimesneler” ifadesi ile cinsiyet açık bir şekilde belirtilmemiştir.  

 

Grafik 4: Kadınlar Tarafından Şikâyet Edilenlerin Cinsiyetleri 

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

Aşağıdaki grafikte kadınların şikâyet ettiği erkeklerle yakınlık derecesi gösterilmektedir. 
Kadınlar tarafından şikâyet edilen erkeklerin %65 gibi yüksek bir oranla kadınlarla bir bağı 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Şikâyet edilen kişiler, bazı durumlarda şikâyet eden kişinin yaşının 
küçük olmasından ve dava kudretinde bulunamamasından yararlanmışlardır. Bu konuda 
örneğin; Rebî‘u’l-âhir ayı 179 senesinde Nefise hatunun babası vefat ettiğinde mülk çiftlik ile 
çeşitli emlak, eşya ve yirmi kese akçe kendisine miras kalmıştır. Nefise hatun yaşı küçük ve 
uzakta bulunduğundan intikal eden bu malları Üsküplü İbrahim almıştır. Nefise hatun büyüyüp 
mallarını almak istediği sırada İbrahim vefat etmiştir. Malları oğlu Alaybeyi Mustafa Ağa almış 
ve talep ettiğinde ise çeşitli bahanelerle erteleyip vermemiştir.10 Nefise hatunun sorunu 
muhtemelen çözümlenememiş olacak ki yaklaşık bir ay sonra Cemâziye’l-evvel ayı 179 senesinde 
Alaybeyi Mustafa’yı yine şikâyet etmiştir. Bu belgede dikkat çekici bir ifade Alaybeyi 
Mustafa’nın Nefise hatuna zamanı geçti davan dinlenilmeye değer bulunmaz diyerek çeşitli 
bahaneler üretmesi ve mallarını vermekten kaçınmasıdır.11  

 

 
9 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 22, Hüküm No: 2. 
10 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 31, Hüküm No: 1. 
11 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 33, Hüküm No: 2. 
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Grafik 5: Şikâyet Edilen Erkeklerin Kadınlarla Yakınlık Oranları 

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

Diğer 2 belgede ise kadınların erkek kardeşlerini şikâyet ettiği görülmüştür. Daha önce 
içeriklerini belirttiğimiz 25/2 ve 86/3 numaralı hükümlerde kadınlar kardeşlerini şikâyet 
etmişlerdir. Grafiğe eşit düzeyde dağıldığını gördüğümüz ve belgelerde 1’er kez karşımıza çıkan 
baba, amcaoğlu ve akraba şikâyetinde ise Rebî‘u’l-âhir ayı 1179 senesinde, Havva hatun babasını 
şikâyet etmiştir. Havva hatunun annesi Aişe’nin vefâtı ile kendisine ve kardeşlerine intikâl 
edecek miras mallarının tamamına babası el koymuştur. Meblağın ve diğer alacaklarının tahsil 
edilmesine dair karar verilmiştir.12 Miras malları taksim edilirken genellikle aile içi 
anlaşmazlıklar daha fazla olmakta ve birbirlerinin haklarına tecavüz kaçınılmaz olmaktadır.  

Amcaoğlu ile ilgili şikâyette ise Yenipazar sakinlerinden Hanım hatuna babasından intikal eden 
bahçe ve konaklama yerine amcasının oğlu Ali zorla el koyduğundan şeyhülislamdan alınan 
fetvaya göre bahçe ve konaklama yerinin kendisine geri alınmasına dair karar verilmiştir.13 
Şikâyetlerde dikkat çeken bir özellikte Şeyhü’l-islâm’dan alınan fetvalardır. Şikâyeti yapan kişi 
iddiasını kuvvetlendirmek amacıyla Divân’a fetva almış bir şekilde başvururdu. Böylelikle haklı 
olduğu noktasında bir nevi kendisine destek sağlamış olurdu (Gümrükçüoğlu, 2012:181).   

Akraba ile ilgili şikâyette ise Rebî‘u’l-âhir ayı 1179 senesinde, Hamiyet hatunun babası ve eşi 
vefat ettiğinden miras malları varisçileri arasında tahrir olunduktan sonra akrabalarından 
Kürkçü oğlu Kâdî Ali Efendi taksim için alacağı meblağı aldıktan sonra kalan ücret kendisinden 
talep edilmiştir. Ancak kadı a’yânlık iddi’asıyla vermemiştir. Divân’dan terekeden intikal eden 
paranın kendisinden tahsil edilmesine ve mahallinde şerle görülmesine dair karar verilmiştir.14 
Hamiyet hatun akrabası olması yanında kadılık gibi önemli bir vazifede bulunan bir devlet 
görevlisini şikâyet etmiştir. 

Kadınların şikâyetçi olduğu tüm belgeler dahil edildiğinde yine kadınların aile dışından kişileri 
daha fazla şikâyet ettiği görülmektedir. Genel olarak kadınların şikâyetçi oldukları nokta miras 
malına müdahale edilmesidir. Gürhan’ın (Gürhan, 2017b:337) Diyarbakır Eyâleti üzerine yaptığı 
çalışmada ise kadınların daha çok aile bireylerini veya akrabalarını şikâyet ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 

 
12 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 28, Hüküm No: 2. 
13 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 94, Hüküm No:2. 
14 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:  27, Hüküm No: 3. 
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Grafik 6: Kadınların Şikâyet Ettiği Kişilerle Yakınlık Derecesi  

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

ŞİKÂYET KONULARI 

Bosna’da kadınların şikâyet ettiği konular miras, arazi gasbı, mülk gasbı ve alacak-verecek 
konularıdır. Grafiğe yansıyan Bosna’da kadınların en çok miras paylarına yapılan müdahaleyi 
şikâyet ettikleri sonucudur. İslam miras hukuku, üzerinde tartışmaların yaşandığı bir alandır zira 
İslam şer‘i intikâl kapsamında kadına mirastan pay hakkı tanımaktadır (Akyılmaz, 2007:472-473). 
İslam veraset yasaları kadınlara Yahudi hukuku ve 18. yüzyıl İngiliz hukukunda bile 
bulunmayan mirasta pay sahibi olma hakkı tanımıştır (Göçek ve Baer, 2000:57). İslamiyet’ten 
önce kadının kendisi pay edilirken, İslam kadına kişilik ve mirasçı sıfatını kazandırmıştır (Cin, 
1979:4). İslam veraset hukukuna göre erkekler iktisadi gereksinimlere ihtiyaç duyduklarından 
erkek iki kadının hissesine eşit kabul edilmiştir. Mahkemeye gelen tüm tebaa içerisinde kadınlar 
erkeklerin yarısı kadar bir hisse almıştır (Göçek ve Baer, 2000:59-60). Tanzimat’tan sonra miras 
noktasında 1858 Arazi kanunnamesi kız çocuklarına erkeklerle eşit miras hakkı sağlamıştır (Işık, 
2018:29).   

Grafik 7: Kadınlar Tarafından Yapılan Şikâyetlerin Dağılımı 

  
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

Kadınlar miras ve mehir yoluyla ellerinde bulunan menkul ve gayr-ı menkulleri satış veya ticari 
faaliyet kapsamında kiraya vererek çeşitli işlere dahil olmuşlardır (Koyuncu Kaya, 2018: 299). Bu 
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durum bize mirasın kadınlar açısından öneminin bir kat daha fazla olduğunu 
düşündürtmektedir. Çalışmamızda miras ile ilgili yaşanan ihtilaflarda mirasçı olmayan kişilerin 
miras mallarına el koyarak gasp ettikleri veya aile içinden alacağı pay ile yetinmeyen mirasçıların 
neden olduğu şikâyetlerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, Rebî‘u’l-âhir ayı 1181 senesinde 
Memlehateyn kasabasından Fatma ve Aişe’nin babaları Hüseyin vefat etmiştir. Vefatı sonrası 
kalan mirasına kendileri o sıralarda yaşları küçük bulunduğundan İsmail zorla el koymuştur. 
Büyüdüklerinde mallarını talep ettiklerinde ise vakti geçti diyerek çeşitli bahaneler üretmiştir. 
Şeyhü’l-islâmdan fetva alarak Divân’a başvuran bu kadınlara cevap olarak konunun fetvaya göre 
mahallinde şerle görülmesi ve haklarının alınması olmuştur.15 Yine daha önce belirttiğimiz Safer 
ayı 1181 senesinde Yenibazar sakinlerinden Hanım hatuna babasından intikâl eden bahçe ve 
konaklama yerine amcasının oğlu Ali zorla el koyduğundan Şeyhü’l-islâmdan alınan fetvaya 
göre bahçe ve konaklama yeri kendisine geri alınıp mahallinde ihtilafın şerle görülmesine karar 
verilmiştir.16 

Miras’tan sonra kadınların en fazla şikâyet ettiği konular eşit oranda grafiğe yansıyan arazi gasbı 
ve mülk gasbıdır. Arazi gasbına şu hükümler örnek verilebilir. Zakire hatunun tasarrufunda olan 
tarla ve çayırına Kozarca kalesi sakinlerinden Başo ve kardeşleri müdahil olmuştur. Görülen 
davada Başo ve kardeşlerinin haksız olduğu anlaşılmış olup, tekrar toprak ve çayırın Zakire 
hatuna alınmasına karar verilmiştir.17 Zakire hatun tapulu ve temessüklü olan topraklarının 
vergisini toprak sahibine öderken zorba takımından olan bu kişiler müdahil olmuşlardır. 
Zakire’nin hakkının alınmasına yönelik karar verilmişken adı geçenler kuvvetleri sebebiyle 
müdahalelerine devam etmişlerdir. Konunun Bosna valisi tarafından çözümlenmesine yönelik 
Divân’da karar verilmiş ve hakkı olan yerlerin alınmasına çalışılmıştır. Bir bölgenin gerek mali 
gerekse de askeri olarak güçlü kimseleri ihtilaf yarattıklarında bu davranışlarından 
vazgeçmelerine yönelik tembihte bulunulurdu. Genellikle belgelerde görüldüğü kadarıyla bu 
faaliyet pek işe yaramaz ve şikâyet konusu davranış devam ederdi. Hükümde geçen Başo ve 
kardeşlerine de tembih de bulunulmuş ancak işe yaramamıştır.  

Bir diğer örnek ise Rebî‘u’l-evvel ayı 1181 senesinde Mehmed ile kardeşi Ahmed ortak olarak 
arazi tasarruf etmektedir. Ahmed uzak bir yere gidip kendisinden on senedir ne bir haber ne de 
mektup alınamadığından hakkı tapuya geçmiştir. Mehmed’de kardeşinin hakkını sahibinden 
tapu resmi ödeyerek almıştır. Mehmed haklarını eşi Kamile hatuna bedeli karşılığında 
devretmiştir. Mehmed vefat edince kız kardeşi Zeynep ve eşi Arslan kardeşinin bu arazileri 
devretmediğini söyleyip ihtilaf yaratmışlardır. İki kez yapılan murafaalarında iddialarının asılsız 
olduğu anlaşıldığından adı geçenlerin men ve def edilmesine ve kanun üzere iş yapılmasına 
karar verilmiştir.18 Bu hükümde dikkat çeken noktalardan biri iki kez yüzleştirme yapılmasıdır. 
Zeynep, muhtemelen iddiasında ısrarcı olmaya devam ettiği için ikinci kez yüzleştirme 
yapılmıştır. Ancak buna rağmen müdahalesine devam etmiş sorunun çözümü için Zeynep’in 
men ve def edilmesine karar verilmiştir.   

Arazi gasbı ile eşit düzeyde grafiğe yansıyan mülk gasbına şu hükümler örnek verilebilir. Zi’l-
ka‘de ayı 179 senesinde Kezban hatun tasarrufunda olan bahçenin bir kısmını Sakaleli oğlu 
Süleyman’a satmıştır. Satışın ardından Süleyman bu yerden haksız kazanç elde etmiş ve 
Kezban’a ödeyeceği meblağı ödememiştir. Kezban, bahçeyi geri talep ettiğinde Süleyman çeşitli 

 
15 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 106, Hüküm No: 2. 
16 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 94, Hüküm No: 2. 
17 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 37, Hüküm No: 3.  
18 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 99, Hüküm No: 4.  
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bahaneler öne sürerek bahçeyi vermekten kaçınmıştır. Bu konuda Divân’dan hakkının geri 
alınmasına ve ihtilafın mahallinde şerle görülmesine karar verilmiştir.19  

Mülk gasbı ile ilgili bir diğer hükümde Arife ve Naile adlı hatunlar ile kardeşleri İbrahim’e 
babaları İbrahim vefat edince çiftlik ve bahçesi miras kalmıştır. İbrahim payına düşeni zorba 
takımından Beşir ve Osman’a satmıştır. Beşir ve Osman satın aldıkları hisse ile yetinmeyip Arife 
ve Naile’nin hissesine de el koymuşlardır. Arife ve kardeşinin Divân’a intikâl eden şikâyetlerinde 
el koydukları çiftlik ve bahçenin kendilerine geri alınmasına karar verilmiştir.20  

Alacak-verecek ihtilafına örnek olarak ise Zi’l-ka‘de ayı 179 senesinde Fatma, Halil, Züleyha ve 
Zeynep’in babalarından ve Fatma’nın evliliğinden intikâl eden üç bin guruş alacakları Mehmed 
Şehri’de bulunmaktadır. Talep edildiğinde çeşitli bahanelerle erteleyip Bosna’ya firar ettiğinden 
çavuş marifetiyle İstanbul’a getirilmesi ve hasımları ile yüzleştirilmesine dair Divân’dan karar 
çıkmıştır.21 Çavuş marifetiyle ihtilafın çözülmesi noktası ise şikâyet davalarında güç kullanmayı 
gerektiren bir durum olduğu anlamına gelir. Zira mübaşir veya çavuş tayini taşrada devletin 
hakim gücünü sağlayarak alınan kararların uygulanmasını sağlamıştır (Tuğluca, 2016:83-84).    

 

Kadınlardan Şikâyet Edilen Konular 

Kadınlar şikâyet eden olabildikleri gibi şikâyet edildikleri de olmuştur. 9 belgede kadınların 
şikâyet edildikleri ayrıca 5 belgede şikâyet eden kişinin kadın şikâyet edilenin de kadın olduğu 
belirlenmiştir. Bu 5 belge her iki tarafta da değerlendirilmiştir. Kadınlardan şikâyet edilen toplam 
belge sayısı 14’tür. 

 

Grafik 8: Kadınlardan Şikâyet Edilen Konular  

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

 

 
19 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 54, Hüküm No: 2. 
20 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:83, Hüküm No: 2. 
21 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:54, Hüküm No: 1. 
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Kadınlardan en çok şikâyet edilen iki konu grafiğe de eşit oranda yansıdığı üzere arazi gasbı ve 
miras malına müdahaledir. Arazi gasbına örnek olarak şu hükümler verilebilir. Glamoç nahiyesi 
sakinlerinden Gülhane hatunun babası vefat ettikten sonra oğlu kalmadığından tasarrufunda 
olan araziler kanuna göre tapuya geçtikten sonra kendisi tapu resmî vererek toprakları işlemek 
üzere almıştır. Amcası vefat ettikten sonra kızı Fatma arazilerin yarısı senden önce abimdeydi 
yarısını ben alacağım ve bunun dışında babam katledildiğinden babamın diyeti karşılığı 
alacağım para da senin babanda kaldı diyerek Bosna Divânına şikâyette bulunmuştur. 
Yüzleştirildiklerinde iddiasını kanıtlayamadığı ve müdahalesinde ise ısrarcı olduğundan men 
edilmesine ve şikâyetin mahallinde şerle görülmesine karar verilmiştir. Burada arazi ihtilafı 
dışında Bosna divanına şikâyet yapıldığı görülmektedir. Yüzleştirme yapılarak sorun çözülmüş 
ancak Fatma uzun bir süre sonra tekrar Gülhane hatuna rahatsızlık vermeye başlayınca konu 
Divân-ı Hümâyûn’a intikâl etmiş ve men edilmesi kararı çıkmıştır.22 Bir diğer örnek ise 
Muharrem ayı 1180 senesinde Mısırlızade Cafer’in ve ortağının tasarrufunda olan arazide ortağı 
vefat ettikten sonra tapu sahiplerinden kimsesi olmadığından kanuna göre hakkı tapuya ve 
ortağı olduğu içinde kendisine geçmiştir. Taşlıca sakinlerinden Cafer Bey’in eşi bu yeri zorla alıp 
bu dava ettiğinde ise eşinin gücünden yararlanarak araziyi vermemiştir. Divân’dan çıkan kararda 
mağduriyetinin giderilmesi ve arazinin kendisine alınmasına karar verilmiştir.23 Arazi gasbı ile 
ilgili son örneğimiz ise Rebî‘u’l-evvel ayı 1181 senesinde İsmail kendi rızası ile Hayrizade 
Mehemmed Said efendiden tasarrufunda olan arazileri almıştır. Ali efendinin eşi hile ile 
uydurulmuş senet ibraz ederek arazinin yarısının kendisine eşinden intikal ettiğini belirtip 
araziye zorla el koymuştur. Divân’dan çıkan kararda kadının kanuna aykırı müdahalesinden 
men ve def edilmesine ve arazinin geri alınmasına karar verilmiştir.24 Bu belgelerde dikkat çeken 
noktalar kadınların müdahalede bulunurken bazen eşlerinin gücünden yararlandığı bazen de 
daha da ileri giderek belgede sahtecilik yaptıklarıdır.  

Miras malına müdahale ile ilgili olarak, Cemâziye’l-âhir ayı 1180 senesinde Saray Bosna’da 
Çoban Hasan mahallesindeki konak yerini önceden Mehmed Paşa ibn-i Ferhad Bey satın alıp 
aradan yirmi sekiz sene geçtikten sonra vefat etmiştir. Mirası varislerine intikal ettiğinde ahaliden 
Vilahbike oğlu el-Hacc İbrahim’in eski eşi Zeliha konak yerinin Mehmed Paşa’dan önce 
kendisinin olduğunu beyan eden ruka25 sunmuştur. Yapılan incelemelerde adı geçenin iddiasının 
asılsız olduğu anlaşılmış bu konuda yalanlarına itibar edilmemesi ve konunun mahallinde şerle 
görülmesine karar verilmiştir.26 Miras ile ilgili bir diğer hükümde Mehmed Said’in babası Derviş 
Ali vefat etmiştir. Mirası bununla, annesi ve kız kardeşine intikal etmiştir. Ancak kendisinin uzak 
bir yere gitmesini fırsat bilen annesi Nizame kendisinin payı olan mülklere el koymuştur. Divân’a 
yapılmış olan bu şikâyette konunun şerle görülüp hakkın yerine getirilmesine ve mahallinde 
şerle görülmesine karar verilmiştir.27 Miras malına müdahaleyi ya konu ile alakası olmayan 
ahaliden bazı kişiler yapmış ya da aile içinde alacağı pay ile yetinmeyen bazıları müdahalede 
bulunarak diğer varisçilerin haklarına el koymuşlardır. 

Muhtelif konular başlığını verdiğimiz şikâyetlerde konusuna göre farklı şikâyetler olduğu için 
bu başlık altında toplandı. Bu konuda ilk örnek haksız talebinde ısrarcı olan Kerime ile ilgilidir. 
Safer ayı 1181 senesinde Hacı Mehmed'in kızı Kerime babasından kendine miras kalan malları 
ve parayı tahsil için Ahmed isimli kişiyi vekil tayin etmiştir. Ahmet’ de bu malları ve parayı alıp 

 
22 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:41, Hüküm No: 1. 
23 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 60, Hüküm No: 4. 
24 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 100, Hüküm No: 4.  
25 Dilekçe, arzuhal. 
26 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 72, Hüküm No: 2.  
27 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 120, Hüküm No: 3.  
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Kerime’ye teslim etmesine rağmen, Kerime benim babamın mirasından alacağım kaldı diyerek 
Ahmed'i rahatsız etmiştir. Görülen davasında iddiasının asılsız olduğu anlaşılmasına rağmen, 
Kerime iddiasında ısrarcı olduğundan men ve def edilmesine ve mahallinde şerle görülmesine 
dair karar verilmiştir.28 Kerime hatunun rahatsız ettiği Ahmet kadı olup, bir kadının haksız 
olduğuna dair karar çıkmasına rağmen kadıyı rahatsız etmeye devam etmesi kadınların bu 
dönemde sınırlarında ötesine geçtiğini göstermektedir. 

 Bir diğer hüküm Bosna valisi Mehmed Paşa’nın eşi Hace Zeynep’in yaptığı satış işleminin 
feshedilmesine yönelik hükümdür. Bosna Valisi Mehmed Paşa’nın eşi Hace Zeynep tasarrufunda 
olan yerleri satışa çıkardığında o köyde bulunanlar almaya talip iken bunlara vermeyip kanuna 
aykırı olarak dışarıdan zaim Mustafa ve Mir Alim adlı kişilere sattığından satış işleminin 
feshedilmesine dair karar Divân’dan çıkmıştır. Divân-ı Hümâyûn kaleminden bu konu ile alakalı 
kanun sorulduğunda satış işlemi üzerinden bir sene geçmemiş ise satış işleminin feshedilmesine, 
eğer bir sene geçmiş ise ahalinin iddialarının kanuna aykırı olduğu yönünde der-kenâr 
yazılmıştır. Hace Zeynep’in yaptığı işlemin üzerinden bir yıl geçmemiş olacak ki işlemi iptal 
ediliştir.  

Bu başlık ile ilgili son hüküm ise mehir ile alakalıdır. Asiye hatun dayısını vekil yaparak Mehmed 
ile evlenmek için belli bir miktar mehir almıştır. Aralarındaki akd geçerli iken evlendikten sonra 
pişman olduğunu belirtip akdi fesih etmek istemiştir. Mehmed, şeyhülislamdan şikâyeti ile 
alakalı bir fetva almıştır. Alınan fetvaya göre Divân’dan çıkan kararda Asiye’nin tekrar Mehmed 
ile evlenmesine karar verilmiştir.29 Mehr, kadının toplumdaki konumunu yansıtacak en iyi 
statüyü belirlemede kullanılan bir araçtır (İmber, 2000:95). Mehrin tamamı nikah sırasında veya 
daha sonra ödenebilmektedir. Genel kabul gören uygulama ise bir kısmının peşin, bir kısmının 
daha sonra ödenmesine yöneliktir (Aydın, 2003:390). Geçerli bir nikah akdi mehri gerektirir bu 
hükümde de Mehmed, evliliğin gereği olan mehri Asiye’ye ödemiştir. Asiye, mehrin gereği olan 
akçeyi aldıktan sonra pişman olduğunu söyleyerek bir nevi aldığı akçeye el koymaya 
kalkışmıştır. Mehmed, Divân-ı Hümâyûn’a şikâyetini iletmiş, Asiye’nin kendisi ile evliliğinin 
devamına karar verilmiştir.  

Muhtelif konularla eşit orana sahip gasp (mülk-para) ile ilgili ise şu hükümler örnek verilebilir. 
Rebîu‘l-evvel ayı 179 senesinde Aişe hatun, Salih ve iki kız kardeşi ortak olarak konaklama yeri 
(menzil) işletmektedirler. Salih ve kız kardeşleri, Aişe hatunu kovup hissesine el koymuşlardır. 
Divân’a yapılan şikâyette adı geçenin hissesinin kendisine alınması ve konunun mahallinde şerle 
görülmesine dair karar çıkmıştır.30 Para gasbı konusunda ise aynı hükmün iki kez yer aldığı 
görülmüştür. Bu hükümde, Zeynep’e yaşı küçükken babasının vefatı ile kendine intikal eden 
mallar ve para için Hasan adlı kişi vasi tayin edilmiştir. Hasan, Zeynep büyüdüğünde mallarını 
ve parasını teslim etmiştir. Zeynep, niyeti kötü olan kişilerin tahrikiyle babasından intikâl eden 
paralar için, faizde kullansan daha fazla gelir elde ederdin diyerek fuzuli olarak Hasan’ın bin 
yetmiş guruşunu gasp etmiştir. Konunun mahallinde şerle görülmesi ve zorla alınan meblağın 
geri alınmasına karar verilmiştir.31 Görüldüğü üzere kadınlar, kendilerine gelir getirecek olan 
mülk ve parasal kıymete haiz şeyleri oldukça önemsemekte ve hakları olmamasına rağmen zorla 
da olsa almaya çalışmaktadırlar. 

 

 

 
28 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 91, Hüküm No: 4. 
29 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 48, Hüküm No: 2.   
30 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:  25, Hüküm No: 2.  
31 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:  5, Hüküm No: 1, Sayfa No: 6, Hüküm No: 3. 
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Sorunun Çözümünde Merkezin Muhatap Aldığı Yöneticiler 

İncelediğimiz belgelerde şikâyet Divân’a ulaştıktan sonra sorunun çözümü için kendisine en 
fazla hitap edilen görevli kadı olmuştur. Belgelerde %53 oranında kadı vali ile birlikte muhatap 
kabul edilmiştir. Aşağıdaki grafik hükümlerin tek bir kişiye gönderildiği varsayılarak 
oluşturulmuştur. Örneğin Bosna valisine ve Saray mollasına hüküm ki şeklinde yazılan bir 
hükümde, valiye gönderilen bir, mollaya gönderilen bir şeklinde kabul edilmiş ve aşağıdaki 
grafik oluşturulmuştur. Diğer grafik ise hükümlerin birlikte gönderildiği yöneticilerin oranını 
temsil etmektedir.    

Grafik 9: Merkezin Muhatap Aldığı Yöneticiler 

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

Grafik 10: Hükümlerin Birlikte Gönderildiği Yöneticiler  

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 
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Divân-ı Hümâyûn’dan sorununun çözümü noktasında hakkını alan bir şikâyetçi, bulunduğu 
yerin kadısına gelerek hükmü kadı sicil defterine kaydettirir ve bu andan sonra artık hükmün 
uygulanmasından kadı ve diğer ehl-i örf sorumlu olurdu. Kadılar, ehl-i örfünde desteğiyle 
şikâyet hükmünü uygulayarak şikâyet mekanizmasının son kısmını teşkil etmiş olurdu (Tuğluca, 
2016:84-85). 5 hükmün doğrudan kadıya32, diğer muhtelif görevlilerinde33 1’er kez şikâyetlerin 
çözümü noktasında görev aldığı görülmüştür.    

 

Divân’ın Sorunları Çözme Yöntemi 

Divân-ı Hümâyûn kendisine intikâl eden şikâyetleri çözüm noktasında birkaç yöntem 
uygulamaktadır. Bunlar mahalline havâle etme, kendisinin sonuca bağlaması ve çavuş 
marifetiyle şikâyet edilen kişinin divana getirilmesidir. Divân bu yöntemleri belirlerken; 
konunun içeriğine, kişilerin toplumsal mevkilerine ve Divân’ın merkezde toplanamamış 
olmasına dikkat etmektedir (Tuğluca, 2016:36).  

 

Grafik 11: Divân’ın Sorunları Çözme Yöntemleri 

 
Kaynak: 3 Numaralı Bosna Ahkâm Defteri (1-120) 

 

Divân çoğu zaman sorunu kendisi çözmek yerine mahalline göndermeyi tercih etmektedir.34 Zira 
mahalli birimlerde yargılama işini yapan kadılar bulunmakta ve işleyişin devamı için bu yöntem 

 
32 Doğrudan Kadı’ya gönderilen hükümler şunlardır. BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 
37, Hüküm No: 3, Sayfa No: 41, Hüküm No: 1, Sayfa No: 99, Hüküm No: 4, Sayfa No: 101, Hüküm 
No: 1, Sayfa No: 106, Hüküm No: 2.  
33 Sadece Vali’ye gönderilen, BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 54, Hüküm No: 1; Sadece 
Naib’e gönderilen, BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 54, Hüküm No: 2; Vali ve Molla’ya 
gönderilen BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 25, Hüküm No: 2; Hem Vali hem Kadı hem 
de Molla’ya gönderilen BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 27, Hüküm No: 3. 
34 “hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘ile görülmek içün yazılmışdır.”, BOA, 
A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 25, Hüküm No: 2; “icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 
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tercih edilmektedir. Şikâyet eden kişiler kazasına gönderilirken yanlarında sorunlarını 
çözümleyici bazı belgelerde bulunurdu. Örneğin, “bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi 
olduğun bildürüb” ifadesi ile “fetvâ-yı münîfe mûcebince marîfet-i şer‘le görülüb” ifadesi kadıya 
şikâyeti tekrar kanun veya fetvaya göre çözmesini söylemekteydi.35 Divân’ın sorunu kendisinin 
çözümüne örnek olarak“....kendüye alıvirilüb mezbûreyi hilâf-ı kânûn ta‘allül ve terdîd 
itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin kânûn üzere ‘amel olunmak içün yazılmışdır.36” 
ifadesi verilebilir. Çavuş marifetiyle divana getirme yöntemi fazla uygulanan bir yöntem 
değildir. Özellikle taşrada sorunun çözümü mümkün olmayan şikâyetlerde divan tarafından 
mübaşir/çavuş gönderilmiştir. Bir hükümde yetimlere borcu olan ve ödemeyi geciktiren, talep 
edildiğinde ise çeşitli yerlere firar eden Mehmed Şehri’nin çavuş marifetiyle divanda hazır 
bulundurulmasına karar verilmiştir.37  

 

SONUÇ 

Adalet, iktidarını devam ettirmek isteyen her otorite tarafından oldukça önemsenen bir olgudur. 
Osmanlı Devleti’de gerek kendisinden önceki Türk-İslam devletlerinden gerekse de Yakındoğu 
devlet geleneğinden almış olduğu mirası harmanlamış ve yönetim anlayışını şekillendirmiştir. 
Bu yönetim anlayışında şikâyet hakkı hiçbir cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her bireye tanınmıştır. 
Kadı sicilleri üzerine yapılan çalışmalarda kadınlar ile erkekler arasında şikâyet hakkının 
kullanımı noktasında fark olmadığı belirtilmiştir. Ancak ahkâm defteri kullanarak yapmış 
olduğumuz bu çalışmada kadınlar erkeklere nazaran oldukça geri planda kalmıştır. Bu durum 
Bosna gibi nispeten uzak bir eyâletten gelmenin zor olduğu düşünüldüğünde kadınlar açısından 
sonucun neden düşük çıktığı anlaşılabilmektedir. Şikâyet iletimi açısından İstanbul’da ikâmet 
etmek oldukça önemli bir artıydı. Zira şikâyetler Divân’da görülüyordu. Belgelerde 
karşılaştığımız sonuç ise Bosna’da yaşayan kadınlar açısından tam tersi yöndeydi. Bir belge 
dışında tüm kadınların şikâyetini iletmek için Bosna’dan geldiği belirlenmiştir. Bu durum 
kadınların haksızlık karşısında haklarını aramaları ve kendilerine verilmiş olan bir hakkı sonuna 
kadar kullanmaları açısından oldukça önemliydi.  

Kadınlar, şikâyetlerini iletmede bizzat kendileri tarafından iletilmesini daha uygun görmüş 
olmalılar. Bu durum uğradıkları haksızlığın kökten çözülmesi için çaba harcadıklarını 

 
bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘ile görülmek içün yazılmışdır.” 
BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 83, Hüküm No: 2. 
35 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No: 94, Hüküm No: 2, Sayfa No: 106, Hüküm No: 2. 
36 BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, Sayfa No:, 60, Hüküm No: 4. 
37 “Fatma nâm hâtûn ile Halil ve Züleyha ve Zeyneb nâm yetimler rikâb-ı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl 
sunub mezbûre Fatma’nın zevcînden ve mezbûrların babalarından muntakil Mehmed Şehrî 
dimekle ma‘rûf kimesne zimmetinde bâ-temessük üç bin guruş alacak hakları olub bundan 
akdem mezbûr âsitânede iken meblağ-ı mezbûr kendünden taleb olundukda mücerred ibtâl-ı 
hakk sevdâsıyla bugün yarın deyû ‘avk ve te’hîr iderek âsitâne-i sa‘âdetimden firâr ve varub 
eyâlet-i Bosna’da Uskupyeli Mehmed Paşa’nın kethüdâlık hidmetinde olub meblağ-ı merkûm 
mektûb ile taleb olundukda dahî kezâlik ta‘allül ve gadr murâd eyledüğün bildürüb çavuş 
mübâşeretiyle merkûm Mehmed âsitâne-i ‘aliyyeme ihzâr olunmak bâbında sen ki Bosna vâlisi 
vezîr-i müşâru’n-ileyhsin sana hitâben emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden ta‘yîn olunan çavuş 
mübâşeretiyle mezkûr Mehmed husemâlarıyla li-eclil murâfa‘a âsitâne-i ‘aliyyeme ihzâr 
olunmak içün yazılmışdır Fî evâhir-i Za (Zi’l-ka‘de) Sene 179” BOA, A.DVNS.AHK.BN.d.0003, 
Sayfa No: 54, Hüküm No: 1.   
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göstermektedir. Kadınlar, erkekleri oldukça yüksek oranlarda şikâyet etmişlerdir. Şikâyet edilen 
erkeklerle daha fazla oranla bir akrabalıklarının olmadığı görülmüştür.  

Divân’da kadınların en çok şikâyet ettiği konular miras, arazi gasbı, mülk gasbı ve alacak-
verecektir. Bu durum kadınların özellikle kendi paylarına düşen maddi getirilere oldukça önem 
verdikleri anlamını çıkarmamıza ve ekonomik alanda yer aldıklarını bize göstermektedir.  

Kadınlar şikâyet eden olabildikleri gibi şikâyet edilen tarafta da olabilmişlerdir. Kadınlar, arazi 
gasbı, miras malına müdahale, muhtelif konular (haksız talep, kanuna aykırı satış işlemi, mehir) 
ve mülk gasbı konularında şikâyet edilmişlerdir. Tüm bu şikâyetler açısından bakıldığında 
kadınlar açısından maddi getiriler oldukça önem arz etmiş ve bu getirilere hakkı olmasa da sahip 
olmaya çalışmışlardır.    

Sorunların çözümü noktasında Kadılar merkez tarafından birinci, Vali ise ikinci muhatap kabul 
edilmiştir. Hükümlerin birlikte gönderildiği belgelerde Kadı, Vali ile birlikte en fazla sorumluluk 
yüklenen olmuştur.   

Sorunun çözümü noktasında Divân sorunun en çok mahallinde çözümünü istemekteydi. Zira 
mahalli birimlerde yargılama işini yapan kadılar bulunmakta ve işleyişin devamı için bu yöntem 
tercih edilmektedir. Eğer mahalline havale etmezse şikâyetin çözümü ile ilgili ya karar verilmekte 
ya da şikâyetin içeriğine göre çavuş marifetiyle şikâyet edilenin yakalanarak Divân’a getirilmesi 
suretiyle sorunun çözümüne çalışılmaktaydı.  
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GİRİŞ 

Kayıt dışı ekonomiye yönelik araştırmalar 1970’li yıllarda giderek hız kazanmıştır. Kayıt dışı 
ekonomi içerisinde kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, tefecilik, dolandırıcılık ve birçok yasa dışı 
unsuru barındırır. Ülke ekonomisinde kayıt dışı faaliyetlerin varlığı milli gelir rakamları, işsizlik, 
enflasyon gibi makro ekonomik değişkenlerin hesaplanması doğrultusunda gerçek rakamlardan 
sapma meydana getirmektedir. Bu durumda ülke içinde yanlış sosyal ve ekonomik politikalar, 
düzenlemeler uygulanmasına sebep olmaktadır.  

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler sergileyen mükellefler, kayıtlı mükelleflere kıyasla daha yüksek 
rekabet avantajına sahiptir. Bireyleri kayıt dışı faaliyetlerde bulunmaya iten temel etkenler asgari 
geçim seviyesinin düşüklüğü, gelirin adaletsiz dağılımı, işgücünde eğitim düzeyinin düşüklüğü 
ve sosyal güvenlik uygulamalarının yetersiz kalmasıdır. Bu çalışmada, kayıt dışı ekonominin 
tanımı ve temel özelliklerinden faydalanılarak bir genel çerçeve oluşturuldu. Kayıt dışı 
ekonominin nedenleri ve ölçüm modellerinden bahsedildi, kayıt dışı ekonominin toplum 
üzerindeki etkilerinden, ortaya çıkardığı sonuçlardan ve kayıt dışı olan uygulamaların kayıt 
altına alınmasına yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu ve kayıt dışılığın Türkiye 
ekonomisindeki boyutları belirtildi. 

 

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI, KAPSAMI ve UNSURLARI 

Kayıt dışı ekonomi istatistiksel olarak ölçüm zorluğu bulunan, belgeye dayanmayan, ekonomik 
sistemde göz önünde bulundurulan kanuni kıstaslara aykırı olarak gerçekleşen ve yasal 
defterlere kaydedilemeyen işlemler sonucunda elde edilen gelirlerdir. Bu özelliklerden dolayı 
Gayri Safi Milli Hâsıla hesaplarının da yer almayan tüm ekonomik faaliyetler kayıt dışı ekonomi 
olarak ifade edilir (Yereli ve Karadeniz, 2004: 7).     

Kayıt dışı ekonomi meslek birimlerine göre farklı tanımlanabiliyor. Örneğin Maliyeciler 
bakımından kayıt dışı ekonomi vergi kayıp ve kaçakçılığı, kayıt altına alınmayan mali faaliyetleri 
ifade eder. Güvenlikçiler açısından silah ve uyuşturucu ticareti, kaçak çalışan yabancı işçiler, yasa 
dışı suç sayılan fiiller kayıt dışı ekonomi kapsamında ele alınmaktadır.  Sosyologlar ise toplumsal 
yaşamlara inerek kentsel göçleri, gelir dağılımı gibi konularla kayıt dışı ekonomi arasında 
bağlantı kurmaya çalışmaktadır (Yereli ve Karadeniz, 2004: 4). 

Sağlam ekonomik sistemleri oluşturulmuş ülkelerde, kayıt dışı ekonomi büyüklüğü azalan 
oranda seyretmektedir. Kayıt dışılığın boyutlarının belirlenmesi, ülke ekonomileri için büyük 
önem arz eden GSMH ve istihdam gibi makro ekonomik göstergelerin doğru rakamlar ile ifade 
edilmesine olanak sağlar. Bu doğrultuda alınacak ekonomik politikalardan olumlu sonuçlar elde 
edilir ve politikalara duyulan güvende artış sağlanır (T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 
2000).  

Kayıt dışı ekonominin kullanımı ile ilgili olarak, yürütülen faaliyetin gizliliğinin esas olarak 
belirtilmek istendiği durumlarda: yeraltı, gölge, gizli-saklı ve alacakaranlık ekonomisi gibi 
ifadelere yer verilmektedir. Uygulamaların kanunsuzluğu vurgulanmak isteniyorsa: gri, illegal 
ekonomi veya yasadışı ekonomi gibi terimler kullanılmaktadır. Faaliyetin resmi kuruluşların 
bilgisi dışında yapılıyor olması belirtilmek isteniyorsa: resmi olmayan ekonomi, enformel 
ekonomi veya kayıt dışı ekonomi ifadeleri kullanılmaktadır. Faaliyetin küçük, marjinal veya 
önemsiz olmasına bağlı resmi milli gelir hesaplarında yer verilmeyişi belirtilmek isteniyorsa: 
marjinal ekonomi, ikincil ekonomi gibi ifadelerin kullanımlarına rastlanılmaktadır (Çolak, 2012: 
7). 
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Sosyal ve ekonomik açıdan olumsuzluk yaratan kayıt dışı ekonominin daraltılabilmesi ve 
politikaların yapılabilmesi için izlenecek olan yöntemler çağdaş bir devlet olmanın gereğidir 
(Erdağ, 2007: 20). Kentsel nüfusun artmasıyla beraber yasa dışı ekonomik olaylarda da artış 
gözlenmiştir. Dolayısıyla kamu gelir ve giderlerindeki dengesizlikler, gelir dağılımının 
bozulması gibi faktörler kayıt dışı ekonomiyi canlandırmaktadır. (Yereli ve Karadeniz, 2004: 9). 

Kayıt dışı ekonominin başlıca iki temel unsuru vardır. 

§ Yasaklanmış faaliyetlere bağlı kayıt dışılık (yeraltı ekonomisi) 
§ Yasal faaliyetlere bağlı kayıt dışılık 

Yasaklanmış Faaliyetlere Bağlı Kayıt Dışılık 

Kanunların öngörmediği yasaklanmış bir takım faaliyetlerden gelir elde edilmesi sonucu ortaya 
çıkar. Diğer bir ifade ile yeraltı ekonomisi olarak tanımlanır. Dikkat edilmesi gereken durum 
faaliyetin yasalara uygun yapılıp yapılmaması değil bizzat faaliyetin yasaklanmış olmasıdır. 
Uyuşturucu, silah, değerli maden, tarihi eser kaçakçılığı, sahte pasaport düzenleme, kalpazanlık, 
tefecilik, sahte vize ticareti, çek senet tahsilatı, rüşvet, kumar oynatma, kadın ticareti gibi emniyet 
güçlerinin de alanına giren faaliyetleri kapsamaktadır. 

Faaliyetlerin sonucunda ne kadar gelir elde edildiğini saptamak oldukça güçtür. Yasadışı 
faaliyetler sonucu elde edilen gelirlere “kara para” denilmektedir. Kara paradan gelir elde 
edilmesi ve bu gelirin aklanması da suç sayılmaktadır. Bu yeraltı ekonomilerinin, vergi 
politikalarında vergi tabanı olarak varsaymak doğru bir yaklaşım değildir.   

Kara para aklanması suçu, yasadışı gelirin mali sistemlerde yasal kaynak olarak gösterilmesi 
durumudur. Kara para aklanmasında üç temel basamak vardır. Bunlar: 

§ Likit paranın elden çıkarılması, 
§ Kademeli işlem, 
§ Yasadışı elde edilen varlığa yasal görünüm kazandırmaktır. 

Gelişmiş ekonomilere ve piyasalara sahip ülkeler mali kesimlerini uluslararası piyasalara açtığı 
için, artan oranda kara para aklama faaliyetleri hız kazanmıştır. Yetkililer büyük piyasalarda para 
aklamada zorluk yaşadığı için, yeni piyasalara yönelimi teşvik etmektedir.  Kara paranın 
aklanması yasadışı faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Yasadışı faaliyetlerden elde edilen 
ve ciddi boyutlara ulaşan bir vergi potansiyeli bulunmakla birlikte, asıl toplum yararı bu 
faaliyetlerin önlenebilmesidir (Yereli ve Karadeniz, 2004: 10). 

Yasal Faaliyetler Çerçevesinde Ortaya Çıkan Kayıt Dışılık 

Yasal faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin bir kısmı veya tamamı ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından gizlenmiş olabilir. Sosyal güvenlik kurumları veya vergi mükellefleri bazında 
işverenler, yasaların gerektirdiği gibi yükümlülüklerini yerine getirirken gelirlerin bir bölümünü 
veya tamamını kayıt dışı bırakabilirler. Mükellefin veya işverenin bireyin faaliyetlerini hiçbir 
şekilde bildirmemesi durumunda, kendisi hakkında kamusal takip yapılabilmesi zorlaşır. Bazı 
sektörler ise yapıları gereği zor denetlenebilmektedir. Kayıt dışılığın boyutlarını önemli ölçüde 
sektörlerin yapısı belirlemektedir. Döviz büroları, lokantalar, eğlence yerleri, kuyumcular ve 
berberler kısa süreli hizmet veren iş yerlerinin işlemlerinin denetlenmesi için günlük denetim 
yapılması gerekmektedir, ancak bu fiilen mümkün değildir. Zor denetim yapılması kayıt dışılık 
için bir avantajdır (Yereli ve Karadeniz, 2004: 11). 
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Bazı mükelleflerin faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin kayıt dışında tutulmasına yasal olarak 
izin verilmektedir. Türkiye de bir milyon mükellef gelir vergisinde götürü usul vergilendirmesi 
kullanmaktadır. Götürü usul vergilendirmesinin oranı ile kayıt dışı gelirin oranı aynı değildir. 
Götürü usul vergilendirmenin kayıt dışı ekonomiye katkısı iki şekilde ortaya çıkmaktadır. İlk 
olarak, kendi elde ettikleri gelirleri kayıtlara yansıtmamalarıdır. İkinci olarak da, ekonomik 
ilişkide bulundukları kişilerden belge almayarak, belge düzenine zarar vermeleri nedeniyle 
kayıtlı ekonominin kayıt dışına çıkmasında etkin rol almalarıdır. 

 

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖZELLİKLERİ 

Kayıt dışı ekonominin en belirgin özellikleri; yasalara aykırı olması, vergilendirilememesi ve 
ölçüm zorluğunun bulunmasıdır (Erdağ, 2007: 81). Faaliyetlerin yasal olması ülke yasalarıyla 
uyumlu olması demektir. Kayıt altına alınmayan, hukuk nezdinde yasal olmayan her türlü 
faaliyet kayıt dışı ekonomi içinde yer alacaktır. Kayıt dışı ekonominin yasalara aykırı oluşun en 
temel göstergesi faaliyetlerin devlet kurumlarından saklanıyor olmasıdır. Bu duruma gerekçe 
olarak; işverenlerin asgari ücret düzeyinin altında işçi çalıştırmak istemesinin önüne geçmek, iş 
sağlığı ve güvenliği, işçilere yaş sınırlaması getirilmesi, tüketici haklarını gözetmek ve kaliteli 
üretim yapmak gibi işverenlere mali yükümlülükler getiren işlemlerden kaçınılması 
gösterilmektedir.  

Kayıt dışı ekonomi faaliyetleri vergi yasaları çerçevesinde yer alan istisnalar ve muafiyetler 
yoluyla yasal olarak vergilendirilmemiş de olabilir, vergi kaçırma şeklinde yasadışı olarak da 
ortaya çıkabilir. Bu durum en fazla sosyal sigorta primlerinde işçi ve işveren paylarının doğru 
hesaplanmaması ve ödenmemesi şeklinde gözlenir. Ayrıca kazançlarda eksik beyan ile düşük 
vergi ödemeye çalışmak da sık rastlanılan bir yöntemdir. Vergiden kaçınma sadece işletmeler de 
değil hane halkında da görülmektedir. Kayıt dışı ekonomide talep olgusu, bireylerin ihtiyaçlarını 
düşük fiyattan en uygun süreçte elde etme isteğinden gelmektedir. Kayıt dışı ekonominin arz 
yönü ise, katlanılan mali ve yasal yükümlülükleri en düşük seviyeye indirerek, yüksek fayda 
sağlamaktır.  

Hükümetler kayıt dışılığın fazla olduğu ekonomilerde toplam üretim miktarını hesaplamakta 
zorluk yaşarlar (Erdağ, 2007: 82). Kayıt dışı ekonomik faaliyetler beyan edilmediği için ekonomik 
hesaplamalarda yer almaz. Faaliyetler milli gelir hesaplarında tam ve doğru olarak 
ölçülemiyorsa, yasal olup olmamasına bakılmaksızın kayıt dışı ekonomi içerisine dahil edilir. 
Geçimlik düzeyde tarımsal üretim, ev işleri, çocuk bakıcılığı ve komşuya yardım gibi faaliyetler 
istatistiksel olarak ölçülemediği için kayıt dışı ekonomi içinde yer alır. Kayıt dışı faaliyetlerin 
ölçülmemesinin nedenleri ise; faaliyetlerin parasal karşılıklarının olmaması, beyan edilmemesi, 
hesaplamaların fiilen imkansız ya da zor olması ve bu faaliyetlerin esasında milli gelir 
hesaplamalarına dahil edilmesinin rasyonel, etik ve normatif kabul edilmemesi olarak sayılabilir 
(Yetim, 1999: 9). 

 

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN NEDENLERİ  

Mali Nedenler  

Mali göstergeler açısından kayıt dışı ekonominin başlıca nedeni vergi sisteminde yaşanan 
sıkıntılardır. Genel olarak bakıldığında gelişmekte olan ülkelerde vergi oranlarının yüksek 
olmasına paralel olarak bu ülkelerde kayıt dışı ekonomi büyüklüklerinde artış gözlenmiştir. 
Arthur Laffer, vergi oranları maksimum düzeye ulaştıktan sonra yapılan vergi artışının vergi 
gelirlerini düşüreceğini ifade etmiştir. Devlet yüksek oranlı vergilerin etkisini hafifletmek için 
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istisnalar ve muafiyetler yapmaktadır, ancak bu durumda da vergi adaleti bozulur, rekabet 
eşitsizliği yaşanır ve kayıt dışı ekonomiye yönelim artar. Katma değer vergisinin yüksek oranda 
olması da kayıt dışılığın artışı açısından önem arz etmektedir. Katma değer vergisinin yüksek 
olması fatura-fiş pazarlığını arttırmakta ve belgesiz alışverişi fazlalaştırmaktadır. Vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımına bakılırken, toplam vergiler içinde dolaysız vergilerin ağırlığına 
bakılır. Çünkü dolaysız vergiler (gelir vergisi, kurumlar vergisi, taşıt vergisi) vergi adaletini 
sağlamada daha etkilidir. Kayıt dışı ekonomiye bağlı vergi kaybı sebebiyle vergi gelirlerinin 
GSYİH içindeki ağırlığı azalmaktadır. Resmi GSYİH hesaplarında yer almayan vergi kayıpları, 
kayıtlı mükelleflere yansıtılır ve denge sağlanır. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne bağlı olarak, 
resmi GSMH gerçekte olduğundan daha düşük olduğu için, toplam vergi gelirlerinin resmi 
GSMH ya oranlanmasıyla ortaya çıkan vergi yükü rakamları gerçeği yansıtmaz. Ekonomideki 
gerçek vergi yükünü tespit etmek için vergi gelirinin kayıtlı GSMH ve kayıt dışı GSMH toplamına 
bölünmesi gerekir. Kayıt dışı ekonominin amacı; GSMH hesaplarına dahil edilmeyen 
faaliyetlerin parasal değerini ölçmektir. Resmi vergi yükünün gerçek vergi yükünden yüksek 
olması toplumdaki bireylerin vergiye karşı tepki duyması kayıt dışı ekonomiyi geliştirir (Erdağ, 
2007: 25). 

 

Ekonomik Nedenler 

Bir ülkenin ekonomik sistemi ve buna bağlı yapısal özellikleri kayıt dışı ekonomiyi etkileyen 
başlıca unsurlardır. Ekonomide tüm sektörlerde faaliyet alanı bulan küçük işletmeciliğin 
yaygınlaşması kayıtlı sistemlerin dışına çıkmaya ortam hazırlamaktadır. Çünkü küçük 
işletmelerin fazlalaşması denetimlerini ve mali açıdan izlenmelerini zorlaştırmaktadır. 

Firmaların, optimum üretim seviyesine gelebilmesi ve maliyetlerinde düşüş sağlayan ölçek 
ekonomilerine ulaşabilmesi için sermaye girişi önem arz etmektedir. Ancak bu da tek başına 
büyüme için yeterli gelmemektedir. Sermaye piyasasında gelişme sağlamak adına yapılan, nakit 
para akışları ve varlık piyasasında uygulanan gizlilik esasları, varlık beyanlarının kaldırılması, 
bankalarda gizli hesap açılmasına izin verilmesi ve hamiline hisse senedi çıkarabilmesi gibi 
uygulamalar elde edilen gelirlerin kayıt altına alınmasını kısıtlamaktadır (Bozdoğanoğlu, 2011: 
29). 

Kayıt dışılığın varlığı işsizlik, enflasyon, büyüme oranı ve kişi başı milli gelir gibi bazı makro 
ekonomik göstergelerde gerçek rakamların elde edilmesine olanak vermemektedir. Bu 
göstergelerde yaşanan yanlışlar ekonomik konjonktürle ilgili hatalı değerlendirmelerin 
yapılmasına ve müdahale amaçlı yanlış politikalar uygulanmasına sebep olmaktadır (Yılmaz, 
2006: 164).  

Kayıt altına alınmayan ekonomik faaliyetlerde istihdam edenler resmi kayıtlarda yer almadıkları 
için işsiz sayılmaktadırlar. Dolayısıyla işsizlik oranı gerçekte olduğundan daha yüksektir. Bir 
ülkede resmi olarak kayıt altında istihdam etmenin maliyeti çok yüksekse, kayıtlı istihdam 
sayısında artış sağlamak zorlaşmaktadır. İşverenler açısından yüksek maliyetler doğuran ve 
ücretlerin bir unsuru olan Tasarruf Teşvik Fonu, Konut Fonu gibi yükler ile yüksek sigorta 
primleri kayıtlı işçi çalıştırmayı azaltmaktadır (Yereli ve Karadeniz, 2004: 13). 

Yüksek enflasyon olgusunun yer aldığı ülkelerde, kayıt dışı ekonomide artış görülmektedir. 
Enflasyon, reel gelirlerde artış olmaksızın fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli 
artışlardır. Yüksek enflasyon durumunda vatandaşlar yüksek vergilere maruz kalırlar ve bu 
durum kayıt dışılığa yönelimi arttırır. Yüksek enflasyon özellikle öz kaynak yetersizliği sorunu 
yaşayan kişi ve kuruluşların yüksek faizlerle borçlanmasına neden olmaktadır. Yasal finansman 
kuruluşlarından kullanılabilecek kredinin maksimum seviyesini aşan ya da bu kuruluşlardan 
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borçlanma olanağı bulunmayan ekonomik birimler, tefeci gibi kayıt dışı finansörlerin eline 
düşmektedirler. Enflasyon ortamında alınan yanlış ekonomik kararlar nedeniyle kayıt dışı 
istihdam olanakları artmıştır (Aydemir, 1995: 54). 

 

Kamudan Kaynaklanan Nedenler 

İdari yapılanmada yer alan bürokrasinin karmaşıklığı ve çok başlılığın olması sebebiyle 
denetimlerde yaşanan sıkıntılar sebebiyle illegal çalışanların belirlenmesi ve kayıtlı sisteme 
geçirilmesi zorlaşmaktadır. Kamu harcamalarının denetimsizliği kayıt dışılığın bir nedenidir. 
Devlet halka arz ettiği kamusal hizmetler için piyasada oluşan fiyatların üzerinde bir ödemede 
bulunur. Bu da asılsız belge düzeninin oluşmasına neden olmaktadır. Harcamaların gerçek 
olmayan asılsız belgelere dayandırılması da kayıt dışılığın bir göstergesidir (Yereli ve Karadeniz, 
2004: 13). 

 

Sosyal ve Psikolojik Nedenler  

Toplumların sosyal yapılarındaki farklılıklar, kültürel olgular, ahlaki değerler ve göçebe hayat 
tarzları gibi olgular sosyal açıdan kayıt dışılığın oluşmasına sebep olmaktadır. toplumsal 
yozlaşmalar, eğitimsizlik, ahlaki bozulmalar ve yüksek kazanç sağlama güdüsü bireyleri kumar, 
tefecilik, uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir takım yasa dışı faaliyetlere sürüklemektedir. 
Toplumlarda kayıt dışılığın temel kaynağı alt yapı eksiklikleri bulunan bölgelere yapılan göçler 
sonucu oluşan gecekondulaşmadır. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerde kayıt dışı ekonomilerin 
canlanmasına neden olmaktadır. Bir ekonomide gelir dağılımındaki adaletsizliği ölçmek için Gini 
katsayısı kullanılmaktadır. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır. Bu katsıyı 1’e yaklaştıkça 
gelir dağılımındaki adaletsizlik artar ve bu artış kayıt dışılığın artışıyla paralellik gösterir 
(Özçelik ve Özcan, 2006: 175).     

Toplum içinde bireylerin ön planda yer alma istekleri, kimlik kazanma hırsları, 
homoekonomikus davranışlar (ekonomik birey davranışları) sergilemeleri onları kayıt dışı 
faaliyetlere yönlendirmektedir. Psikolojik açıdan kayıt altında çalışan bireyler, kayıt dışı 
çalışanlar ile kendilerini kıyaslayarak da kayıt dışı faaliyetleri cazip bulup, bu faaliyetlere 
yönelebilmektedirler (Özçelik ve Özcan, 2006: 176). 

 

Hukuki Nedenler 

Yasal yollarla ekonomiye yapılan yoğun devlet müdahaleleri kayıt dışı ekonominin gelişmesine 
katkı sağlamaktadır. Anayasanın yazılı kaynakları yani kanun, yönetmelik, genelge vs. 
kullanılarak mükelleflere defter tutma zorunluluğu, bildirim yükümlülüğü ve belge düzenleme 
gibi verilen birçok ödevler mükelleflerin kayıt dışılığa yönelimini arttırmaktadır. “Büyük 
işletmeler her geçen gün artan karmaşık mevzuatı, profesyonel mali yardım ve danışmanlıkla 
aşarken bu durum KOBİ’ler açısından daha farklı bir görüntü çizmektedir. Kurumsallaşmasını 
tamamen tamamlayamamış, piyasa olanakları ve finans kaynaklarına ulaşımları yapıları gereği 
kısıtlı ve kayıt dışı ekonominin daha belirgin görüldüğü bu ekonomik örgütlenmeler için, 
yeterince basit ve açık olmayan bir mevzuat yapısı, uyum maliyetlerini daha da arttırmaktadır 
(Çolak, 2012: 49).” Dolayısıyla yasal düzenlemeleri azaltarak istikrarlı bir hukuk sistemine 
geçilmesi kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önem arz etmektedir. 
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KAYIT DIŞI EKONOMİ ÖLÇÜM MODELLERİ     

Kayıt dışı ekonomi, makro ekonomik göstergelerin resmi değerlerinin yanlış rakamlarla 
gösterilmesine sebep olmaktadır. Doğru rakamların elde edilmesi için kayıt dışı ekonomi 
büyüklüğünün ölçülmesi gerekmektedir. Ancak birçok ölçüm yöntemi ve çalışma olmasına 
karşın ortak bir sonuç alınamamıştır. Kayıt dışı ekonomi tahminleri sapmalara, eksikliklere ve 
tutarlılığı tartışılan bazı varsayımlara sahiptir. 

1979 yılında ilk kez kapsamlı olarak ABD Vergi Dairesi IRS tarafından, kayıt dışı ekonomi 
büyüklüğü ölçülmüştür. 1980 yılında ise Simon ve Witte ekonomi içerisinde yer alan alıcı ve 
satıcılara anket yöntemi uygulayarak kayıt dışılığı ölçülmeye çalışmışlardır. Anket yöntemiyle 
ölçüm metodu, 1982 yılında Isachsen, Klovland, Strom ve Hansson tarafından da uygulanmıştır. 
İstihdamın zaman içerisinde gösterdiği gelişme ele alınarak, 1979 yılında Pettenati tarafından, 
1982 yılında ise Contini tarafından kayı dışı faaliyetlerde istihdam edilen kitlelerin boyutları 
tahmin edilmeye çalışılmıştır. 1980 yılında Macafee, GSMH’yi üretim, harcama ve gelir yoluyla 
üç farklı biçimde hesaplamıştır. Hesaplamalar sonucunda elde edilen rakamların farkından, kayıt 
dışı ekonominin büyüklüğünü saptamaya çalışmıştır. 1982’de Dilnot ve Morris mikro düzeyde 
kayıt dışılığı inceleyerek, makro düzeyde sonuçlar elde etmeye çalışmışlardır. Kayıt dışı 
ekonomiyi ölçmeye yönelik uygulanan yöntemlerden en güvenilir sonuçları ortaya çıkaran, 
parasal yaklaşımlar kullanılarak yapılan ölçümlerdir. Bu ölçüm yöntemini 1977’de Gutmann, 
1979’da Feige ve 1980’de Tanzi kullanmıştır (Uğurlu, 2005: 32). 

Kayıt dışı ekonomiyi ölçme yöntemleri, Tablo 1’de gösterildiği gibi doğrudan ve dolaylı olmak 
üzere iki ana gruba ayrılmıştır.        

 

Tablo 1. Kayıt Dışı Ekonomi Ölçüm Yöntemleri 

Doğrudan 
yöntemler (mikro)                            

• Gönüllü katılıma dayalı anketler 

• Vergi denetimleri 

 

Dolaylı yöntemler 
(makro)  

• Ulusal gelir ve harcama istatistikleri arasındaki fark 

• Toplam iş gücüyle kayıt içi istihdam arasındaki fark 

Parasal yöntemler - Dolaşım hızı yaklaşımı 

- Nakit talebi yaklaşımı 

Fiziksel girdiler - Kaufmann-Kaliberda yöntemi 

- Lacko yöntemi 

Kaynak: Çolak, 2012:53. 

Mikro ekonomik göstergelere dayalı olarak uygulanan doğrudan ölçüm modelleri, anketler 
aracılığıyla kayıt dışı ekonominin tamamını veya alt sektörlerinin belli bir zamandaki 
büyüklüğünü tahmin etmeye yöneliktir. Doğrudan yöntemler hem anketler ve örnekleme 
araştırmaları, hem de vergi denetimleri ve uygunluk yöntemleri ile ölçülür (Çolak, 2012: 53). 
Vergi denetimleri ve uygunluk yöntemleri vasıtasıyla, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 
hakkında fikir edinebilmek için üzerine vergi düşen gelirden, vergi dışı bırakılan yani beyan 
edilmeyen gelirin belirlenmesi gerekir (Uğurlu, 2005: 36). 
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Makro ekonomik göstergelerde meydana gelen değişimler esas alınarak, kayıt dışı ekonomi 
boyutları dolaylı ölçüm modelleri ile hesaplanmaya çalışılmıştır. Dolaylı ölçüm yöntemleri; 
parasal istatistik yöntemleri, gelir ve harcama arasındaki farklılık yöntemleri ve istihdam 
yaklaşımı olmak üzere üç farklı yöntemi ileri sürmektedir (Acar ve Aydın, 2014: 30). 

Parasal İstatistik Yöntemlerinde; kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü belirlemek adına para 
piyasalarında meydana gelen hareketlilikler gözlenmektedir. Monetarist yada diğer bir ifadeyle 
parasalcıların kayıt dışı ekonomiye yönelik savundukları temel varsayım, denetimi kısıtlı olan 
nakit para ile işlemlerin yapılmasıdır. Buna göre, kayıt dışı ekonomide oluşacak gelişmeler 
kendisini para piyasalarında, en fazla nakit para stoku üzerinde gösterecektir. Parasal istatistik 
yöntemi kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Bunlar; sabit oran yaklaşımı, işlem hacmi yaklaşımı ve 
ekonometrik yaklaşımdır (Aydemir, 1995: 31). 

 

Sabit Oran Yaklaşımı 

Sabit oran yaklaşımı ilk olarak Cagan ve Guttman tarafından kullanılmıştır. Bu yaklaşımında 
nakit para miktarının, vadesiz mevduatlara oranı baz alınarak birtakım varsayımlar ortaya 
atılmaktadır. Bu varsayımlar: 

§ Kayıt dışı ekonomide işlemler nakit aracılığıyla gerçekleştirilir ve çek, kredi kartı vs. gibi 
diğer ödeme araçları kullanılmamaktadır. 

§ Paranın dolaşım hızı hem kayıtlı ekonomilerde hem de kayıt dışı ekonomilerde aynıdır. 

Ekonomide kayıt dışılığın olmadığı bir dönemin var olduğu kabul edilir ve dolaşımdaki para 
miktarının mevduatlara oranının zaman içinde sabit kaldığı değişmediği varsayılmaktadır. Eğer 
bu oran zaman içinde artış gösteriyorsa, paraya duyulan talep artar. Para talebindeki artışa 
paralel olarak kayıt dışı ekonomide de artış gözlenir (Yılmaz, 2006: 124). 

 

İşlem Hacmi Yaklaşımı 

İşlem hacmi yaklaşımıyla kayıt dışı ekonominin boyutlarını belirleyebilmek için, ekonomideki 
işlem sayısının milli gelire oranındaki değişimler gözlenir. Bu yaklaşım Fisher’in ortaya çıkardığı 
“Paranın Miktar Teorisi ”ne dayanmaktadır. Bu teori şu şekilde gösterilir: 

 
(M: Para arzı, V: Paranın dolaşım hızı, P:  Fiyatlar genel düzeyi, T: İşlem hacmi, MV: Toplam 
parasal ödemelerin hacmi, PT:  Toplam işlem hacmi) 

Miktar teorisine göre belirli bir dönemde belirli bir ülkede toplam parasal ödemelerin hacminin 
toplam işlem hacmine eşit olması gerekir. Eğer eşitlik sağlanmamışsa, aralarında meydana gelen 
farkın kayıt dışı geliri gösterdiği kabul edilmiştir. İşlem hacmi yaklaşımında, resmi GSMH ile PT 
arasında sabit bir ilişkinin olduğu varsayılmıştır. Bu varsayıma göre toplam işlem hacminin 
GSMH ‘ya oranındaki her artışın kayıt dışı ekonomideki büyümeyi gösterdiği ifade edilmiştir. 
İşlem hacmi yaklaşımına göre kayıt altına alınmış gelirdeki her iyileşme kayıt dışı gelirin 
tahminini kolaylaştırmaktadır (Yılmaz, 2006: 130). 
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Ekonometrik Yaklaşım 

Ekonometrik yaklaşım 1983 yılında Tanzi tarafından kullanılmıştır. Bu yaklaşımda nakit para 
talebi, belirleyici bağımlı değişkenler ile ekonometrik olarak analiz edilerek tahmin edilmektedir 
ve elde edilen analiz sonuçları, birtakım varsayımlar doğrultusunda kayıt dışı ekonominin 
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ekonometrik yaklaşımın temel varsayımları; 

§ Yüksek vergi oranlarının kayıt dışılığı ortaya çıkarması,  

§ Kayıt dışı ekonomide işlemlerin nakit parayla gerçekleştirilmesi, 

§ Paranın dolaşım hızının, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomide aynı olmasıdır. 

Paranın dolaşım hızı ekonometrik analize ilave edilerek kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 
öngörülmektedir. Herhangi bir yılda kayıt dışı ekonominin olmadığı varsayımıyla hareket 
edilmemesi, bu yaklaşımı daha elverişli yapmıştır (Aydemir, 1995: 32).  

MIMIC Yöntemi: Kayıt dışı ekonomiyi ölçüm yöntemlerinden en çok kullanılandır. Kayıt dışı 
ekonomi gözlenemeyen (latent) değişken olmasına rağmen ekonomik göstergelerde etki bırakır. 
MIMIC yöntemi kayıt dışı ekonomiyi bir yandan kayıt dışılığın etkilerini barındıran ekonomik 
göstergelere bağlarken bir yandan da kayıt dışı ekonominin belirleyicilerinin göreli önemini de 
göstermektedir. “Gözlenemeyen değişkenin anlamı tamamen açıklayıcı ve gösterge 
değişkenlerin arzu edilen değişkene ne kadar doğru, tam ve kapsayıcı olarak bağlandığına 
bağlıdır.” MIMIC yöntemi gözlenemeyen değişkenleri açıklamak adına önem arz etmektedir. 
Gözlenemeyen değişkenin boyutunu belirleyebilmek için açıklayıcı ve gösterge değişkenin 
seçimi önemlidir (Savaşan vd., 2016: 165). 

 

Diğer Yöntemler 

Gelir ve Harcama Arasındaki Farklılık Yönteminde; bireyler yapmış oldukları faaliyetler 
sonucunda elde ettikleri gelirleri beyan etmeyebilir ya da eksik beyan edebilirler. Bu gelirlerin 
büyük bir çoğunluğu harcama olarak ortaya çıkmaktadır. Böylelikle gelir ve harcama arasındaki 
farklılıklar, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hakkında yol göstermektedir. Yıllar içinde ortaya 
çıkan farklılıkların nispi oranındaki değişmeler, kayıt dışı ekonominin eğilimi hakkında bilgi 
verir. Ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin varlığı durumunda gelir ve üretime göre hesaplanan 
GSYH, harcama yöntemiyle hesaplanan GSYH’dan daha düşük seviyede çıkacaktır. Bu iki 
hesaplama yöntemi arasındaki farklılık kayıt dışı ekonominin kısmi göstergesidir (Yılmaz, 2006: 
121).  

İstihdam Yaklaşımında ise; nüfusun, sivil işgücü arzının ve istihdamın zaman içinde göstermiş 
olduğu değişimlere bakılarak kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunmaya 
çalışılmaktadır. Belirli bir zaman diliminde, sivil iş gücü arzının toplam nüfusa oranı ile 
istihdamın toplam nüfus içindeki payının birbirine benzer olması beklenmektedir. Bu durumda 
sivil iş gücü arzının toplam nüfusa oranı artarken veya sabit kalırken, istihdamın toplam nüfusa 
oranında azalma yaşanıyorsa, istihdamın kayıt dışı ekonomide yer aldığından bahsedilebilir. 
İstihdam yaklaşımında hesaplama yöntemi kolay olmasına rağmen, kırsal alandaki kadın 
nüfusun toplam istihdam içerisinde yer alması ve kentlere göç edenlerin genelde kayıt dışı 
çalışması, eğitim düzeyinin yükselmesi ve çalışıyor görünenlerin ikinci bir işte çalışıyor olması 
gibi nedenler yöntemin güvenilirliği sarsmaktadır (Yetim, 1999: 24). 
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KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ETKİLERİ ve ÜCRETLİLER AÇISINDAN BAŞLICA 
SONUÇLARI 

Kayıt dışı ekonominin olumlu ve olumsuz etkileri belirlenerek, kayıtlı ekonomik sistemlere 
geçirilmesi sağlanmalıdır. Kayıt dışı ekonominin genel ekonomi ve bireyler üzerindeki etkileri 
dışsallıklarla ilişkilendirilebilir. Dışsallıkların boyutları belirlenemese de reel ve ekonomik bir 
olgudur. Bireylerin hareketliliği yada hareketsizliği başkalarını reel olarak etkilemektedir. Bu 
etkiler olumlu ve olumsuz olarak sıralanabilir.        

Başlıca olumlu etkileri (Yılmaz, 2006: 153):  

§ Ülkede istihdam artmaktadır. Bu artış, yasal ve yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.  

§ Kayıt dışı faaliyetler, ekonominin resesyon yani durgunluk evresinde piyasaları 
dengelemektedirler. 

§ Kayıt dışı faaliyetlerde vergi gibi kamusal kesintiler yer almadığı için mallara olan talep 
yükselir, fiyatlar düşer ve buna bağlı olarak arzın artmasıyla toplumsal refah ve milli gelir 
artışı yaşanır. 

§ Kayıt dışı ekonomi kaynak dağılımında etkinlik sağlar. Kayıtlı ekonominin kaynak 
sağlamayacağı mal ve hizmetlerin üretimi, kayıt dışı ekonomide üretilip, tüketiciye 
sunulduğunda kaynak dağılımı sağlanır. Dolayısıyla refah artışı yaşanır. Ayrıca düzenli 
bir işte çalışmayan bireylerin istihdamı sağlanır. 

§ İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde kayıt dışı ekonominin enformel üretim tarzı (seyyar 
satıcılık, ev içi üretim, bahçe tarımı gibi) birçok bireye istihdam olanağı sunmuştur ve gelir 
dağılımında olumlu etki yaratmıştır.  

§ Ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için girişimciler, kayıt dışı ekonomiye yönelerek 
vergileri azaltıp, tasarrufları arttırarak yatırımları çoğaltır ve ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirir. Böylece kayıt dışı ekonominin büyüme üzerinde de olumlu etkileri olduğu 
görülür. 

§ Kayıt dışı ekonomide üretim maliyetlerinin düşük olması sebebiyle iç ve dış piyasalarda 
rekabette artış sağlar. 

Kayıt dışı ekonominin yarattığı birçok olumsuz etki vardır. Kamusal gelirlerinin azaltılması, 
devletin yeni vergilere başvurmasına veya mevcut vergileri artırmasına sebep olmaktadır. Artan 
vergi yükü ise, bireyleri kayıt dışı faaliyetlere yönlendirerek kısır bir döngü oluşturmaktadır. 
Kayıt dışı ekonominin başlıca olumsuz etkileri (Acar ve Aydın, 2014: 25). 

§ Ekonomide kayıt dışılığın varlığında, milli gelir ve istihdam gibi makro ekonomik 
göstergelerin ölçümünde sapmalar yaşanır ve bu doğrultuda yanlış politikalar uygulanır.   

§ Kayıt dışı ekonomi kaynakların dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı iş kolunda 
faaliyet gösteren firmalar açısından, kayıt dışı faaliyetlere yönelen firma, maliyet 
minimizasyonuna gittiği için üretim kapasitesini arttırır ve diğer firmalara karşı haksız 
rekabet ile hareket etmiş olur. 

§ Kayıt dışı ekonomi ortamında vergi gelirleri azalacaktır. Vergi kayıpları nedeniyle bütçe 
açığı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla vergi ödeyen mükelleflerin vergi yükü haksız olarak 
artacaktır. 

§ Firmalar arasında haksız rekabet artacaktır. 
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§ Kayıt dışı ekonomilerde bireyler sosyal sigorta primlerini ödenmediğinden, Sosyal 
Güvenlik Kurumu gibi kamusal kuruluşların mali yapılarında aksaklıklar meydana gelir. 

Kayıt Dışı Çalışmanın Ücretliler Açısından Başlıca Sonuçları: 

§ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına işe başlama beyanının yapılmaması durumunda, 
çalışan kişi ister ücretli olsun ister kendi adına çalışsın iş ve sosyal güvenlik hukukundan 
yararlanamaz ve işçiler kaçak işçi olarak görülür. 

§ Kurumlara çalışma ücretinin ve çalışılan gün sayısının eksik beyan edilmesi ya da hiç 
beyan edilmemesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatındaki yardımlardan maruz 
kalınabilir.  

§ Çocuk işçi çalıştırmak yasa dışı olduğundan, kayıt dışı çalışan çocuk işçilerin iş güvenceleri 
yoktur. Çocuk işçiler ucuz işgücü olarak sanayi ve hizmet sektöründe kullanılır. 

§ Yabancı kaçak işçiler, asgari geçim düzeyinin altında ve sağlıksız koşullarda çalışırlar. 
Kayıt dışı çalıştıkları için iş ve sosyal güvenlik yasalarının sağladığı güvencelerden 
yararlanamazlar. 

§ Ev işlerinde çalışanlarında kayıtları bulunmadığından, iş ve sosyal güvenlik hukukunun 
sağladığı güvencelerden yararlanamazlar. 

§ Emekli, dul ve yetimlerin sosyal güvencesi bulunmasına rağmen kayıt dışı çalıştıkları 
durumda, iş ve sosyal güvenlik kurumlarının sağladığı iş güvencesinden 
yararlanamamaktadırlar. 

Kayıt dışı çalışmanın sendikalaşma açısından da sonuçları bulunmaktadır. Sosyal güvenlik 
primleri, vergiler gibi yasa gereği işverenlere yükletilen mali yükümlülükleri azaltmak adına 
işverenler, işlerini parçalara bölmekte, küçülmekte, işi taşeronlara vermekte ve kaçak işçi 
çalıştırmaktadırlar. Taşeron firmalarda kaçak işçi çalıştırılması sendikal faaliyetleri 
zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla işçiler hakları konusunda eksik bilgi edinirler (Yereli ve 
Karadeniz, 2004: 131). 

 

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARI 

Literatürde kayıt dışılığın boyutlarını belirlemek adına yapılan birçok çalışma olmasına rağmen 
bu çalışmaların sonucunda ortak bir karar alınamamıştır (Aydemir, 1995: 34). Kayıtlı ve kayıt dışı 
ekonominin karmaşık bir şekilde örgütlenmesi sebebiyle çalışmalarda mutlak verilere 
ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla çeşitli tahmin yöntemleriyle ölçümler yapılmaktadır (Karaarslan, 
2010: 14). Yapılan ölçüm değerleri yaklaşık olarak birbirine benzerlik göstermelidir. Birbirini 
takip eden iki yıl için, aynı tahmin yöntemi kullanılarak ölçüm yapıldığında birbirinden çok farklı 
değerler elde ediliyorsa ya da aynı yıl için farklı tahmin yöntemleri kullanılarak yapılan 
ölçümlerden elde edilen değerler birbiriyle uyuşmuyorsa tahmin yöntemlerine duyulan güven 
sarsılmaktadır (Aydemir, 1995: 34).  

Tablo 2’de, Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonominin büyüklüğüyle ilgili yapılan literatür 
taramasında görüldüğü üzere farklı ölçüm yöntemleriyle yapılan tahminlere göre kayıt dışı 
ekonominin kayıtlı ekonomiye oranın yüksek düzeylerde seyrettiği görülmektedir.  

 

 

 



Zeliha POLAT  

	 456	

Tablo 2. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü ile İlgili Tahminler   

Araştırmacı Yıl Yöntem Kayıt Dışı Ekonomi (GSMH’ 
ya Oranı) 

Dam, Ertekin 
ve Yazıcı 

2002-2016 Ekonometrik Yaklaşım %35,2 

Schneider 1999-2003 MIMIC Yöntemi %38,7 

Güler ve 
Toparlak 

2001-2016 Ekonometrik Parasal Tahmin %27,3-59,4 

Savaşan, 
Yardımcıoğlu 
ve Demir 

1990-2013 MIMIC Yöntemi %25-27 

Elgin 1950-2009 Ekonometrik Yaklaşımı %19,83-53,79 

Akalın ve 
Kesikoğlu 

 

1975-2005 

Basit Parasal Oran Yaklaşım %7-46 

Geliştirilmiş Parasal Oran 
Yaklaşımı 

%17-39 

Çetintaş ve 
Vergil 

1971-2000 Ekonometrik Parasal Tahmin %18-30 

Karagöz ve 
Erkuş 

1970-2005 Ekonometrik Yaklaşım %35,37-86,73 

Tütüncü ve 
Zengin 

2005:4-
2015:2 

Basit Parasal Oran Yaklaşımı %8 

Ilgın  1968-2001 Sabit Oran Yaklaşımı %31-84 

1985-2001 Vergi İnceleme Yaklaşımı %26-184 

Us 

 

1985-2002 Vergi İnceleme Yaklaşımı %26-184 

 

1987-2003 

GSMH Yaklaşımı %-4-7 

Sabit Oran Yaklaşımı %48 

Ekonometrik Yaklaşım %6 

2000-2003 İstihdam Yaklaşımı %2-3 

1997-2003 Karma Yöntem %5-64 
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Türkiye’de 1980 sonrası dönemde, kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi giderek artış 
sergilemiştir. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin daha 
baskın olduğu görülmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutlarının en belirleyici olanı 
kayıt dışı istihdam olgusu yaratmasıdır (Karaarslan, 2010: 3). 

Türkiye ekonomisinde dövizin ülkeye girişi ve çıkışı serbesttir, hamiline yazılı mevduatlar ve 
kıymetli evraklar bulunmaktadır. Bunların varlığı kayıt dışı faaliyetleri kayıt altına almayı 
zorlaştırmaktadır (TOSYÖV, 1994). 

Türkiye ekonomisinde kayıt dışı istihdamda yer alan nüfusun belirlemesinde, nüfusun kırsal 
kesimde ve kentsel kesimdeki dağılımı temel göstergeler arasındadır. Kırsal kesimden kentsel 
kesime göç edenler informel olarak istihdam edilmektedir. Bu durumda kayıt dışı ekonominin 
ortaya çıkmasını tetiklemektedir (Çolak ve Bekmez, 2007: 72). 

Türkiye’de kayıt dışılığın boyutunu azaltmak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uyguladığı 
mal kontrolü, akaryakıtta marker, belge alımı gibi işlemler yapılmaktadır. Ancak mal kontrolü 
tek başına yeterli olmayıp, paranın da kontrol edilmesi gerekmektedir. Mali İstihbarat Birimi, 
paranın ve malın birlikte kontrol edilmesi gerektiğini buyurmuştur (TÜGİAD, 2012).  

Gelir İdaresi Başkanlığı tarından hazırlanan, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem 
Planı (2019-2021)” içerisinde yer alan eylemler 5 temel ilke etrafında derlenmiştir (Gelir idaresi 
Başkanlığı. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2019-2021)). Bunlar: 

§ Gönüllü Uyum Seviyesinin Yükseltilmesi,  
§ Denetim Kapasitesinin Daha Güçlü Hale Getirilmesi,  
§ Mevzuatın Gözden Geçirilmesi ve Düzenlemelerin Yapılması,  
§ Kurumlar arası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi ve  
§ Toplumun Her Kesimine Yönelik Farkındalığın Artırılmasıdır.  

 

Şekil 1. Avrupa Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonominin GSYH İçindeki % Payı (2016) 

Kaynak: Schneider Friedrich, 2016. 

Şekil 1, Frıedrich Schneider’in MIMIC (çoklu neden-çoklu gösterge) yöntemi kullanarak 
hesapladığı kayıt dışı ekonomi büyüklüklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Görüldüğü 
üzere Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 2016 yılında %29,2 oranıyla, 28 AB ülkesinin 
ortalaması olan %17,9 oranının oldukça üzerinde yer almıştır. 2016 yılında Avrupa ülkeleri içinde 
en yüksek kayıt dışı ekonomi büyüklüğü Bulgaristan’da gerçekleşmiştir ve bunu da %29,2 
oranıyla Türkiye takip etmiştir. Kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün tek haneli rakamlara indiği 
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ülkeler ise; İsviçre (%6,2), Avusturya (%7,8), Lüksemburg (%8,4), Hollanda (%8,8) ve İngiltere 
(%9)’dir. 

 

 
Kaynak: http://apbs.mersin.edu.tr: www.slideshare.net 
 
Şekil 2’de, Türkiye ekonomisi için kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne yönelik MIMIC yöntemi 
ile hesaplanmış tahminler sonucu 2003 yılında %32,2 olarak tahmin edilen kayıt dışılık 2013 
yılında %26,5 oranına gerilemiş ve 2014 yılında tekrar artış göstermiştir. Kayıt dışı ekonomi 
büyüklüğü 2016 yılında %28,7 oranında gerçekleşmiştir.  

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’na 
göre kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranı 2017 yılı için %23 ve 2018 yılı için %21,5 olarak 
hedeflenmiştir (T.C Kalkınma Bakanlığı, 2013:2). 

 

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEYE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede temel görüş, kayıt dışılığı ortaya çıkaran sebeplerin ve 
bunların sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu bağlamda mücadeleye yönelik stratejiler 
geliştirilmelidir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin başarılı olabilmesi için; mücadelenin 
hükümet politikası olarak benimsenmesi, konu üzerinde aktif çalışma gruplarının oluşturulması, 
konuyla ilgili stratejik eylem planının hazırlanması, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, 
gözlem ve değerlendirme sisteminin olması ve kayıt içi faaliyetlerin özendirilmesi 
gerekmektedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede asıl sorumlu kuruluş Gelir İdaresi 
Başkanlığıdır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede üstünde en çok durulması gereken konu vergi 
politikası uygulamasıdır (Yılmaz, 2006: 212). 

 

Siyasi Alanda Yapılması Gerekenler  

Siyasi karar mekanizmalarının kayıt dışılığı önlemek adına alacakları kararlar kayıt dışı 
ekonomiyle mücadeleye yönelik atılacak adımların başında gelir (Çolak ve Bekmez, 2007: 82). 
Kayıt dışılığı önlemek adına alınan kararların başarılı olabilmesi için bu kararların orta ve uzun 
vadede etki gösteren kararlar olması gerekir. Siyasi otoritelerin, vatandaşları kayıt dışılığın kısa 
vadede kazançlar sağlasa da uzun vadede bireysel ve ulusal alanda önemli kayıplara sebep 
olacağı hakkında bilinçlendirilmesi gerekir. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi için 
kısa ve uzun dönemde alınan önlemlerin muvaffakiyet sağlaması gerekmektedir. Kısa dönemde 
de gerekli kanuni düzenlemelerle kayıt dışılığı ortaya çıkaran mali yapılar düzenlenebilir. Ancak 
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mükelleflerin vergiye uyumu kısa dönemde sağlanmaz. Vergi yükümlülerinin vergiye uyumunu 
sağlayacak önlemler, zamana yayılarak istikrarlı bir şekilde uygulandığı ölçüde etkin olabilirler. 
Kayıt dışı istihdama sebep olan işsizliği azaltmak adına hükümet yatırım teşviklerinde 
bulunabilir. Ancak bu önlem uzun vadede başarı sağlayabilir (Yılmaz, 2006: 214). 

 

Mali Alanda Yapılması Gerekenler 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede mali alanda yapılması gerekenlerin başında, beyan dışı kalan 
kısmı azaltmak yer alır ve bunun için öncelikle mükelleflerin vergiye uyumunun arttırılması 
gerekmektedir (Yılmaz, 2006: 215). Mükelleflerin vergi uyumunu artırmak için; 

§ Vergi oranları düşürülmeli, 

§ Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin getirdiği yük azaltılmalı, 

§ Genellik ilkesine uygun vergileme yapılmalı, 

§ Vergi kaçırma olanakları azaltılmalı, 

§ Vergi mevzuatı sık değiştirilmemeli, 

§ Vergi yasaları açık, sade ve anlaşılır olmalı, 

§ Vergilemenin mali amacı kavratılmalı, 

§ Kamusal kaynakların boşa kullanılmadığı bilincinin aşılanmasına yönelik uygulamalar 
yapılmalı, 

§ Sosyal politikalara önem verilip yoksullukla mücadele ön planda tutulmalı, 

§ Devletin kurumları arasında bilgi akışı ve koordinasyon sağlanmalı, 

§ Servet beyanı esası yeniden uygulamaya konulmalı, 

§ Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin yetki ve sorumlulukları 
arttırılmalı, 

§ Bütün işlemlerde T.C kimlik numarası kullanılmalı ve 

§ Kredi kartı kullanımı arttırılmalıdır. 

 

Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Alanda Yapılması Gerekenler 

Kayıt dışı faaliyetleri doğuran etkenler; yoksulluk, işsizlik, enflasyon, stagflasyon ve ekonomik 
konjonktürde meydana gelen ani şoklardır. Ekonomik açıdan mücadele için yoksulluk, enflasyon 
ve işsizlikle ilgili önlemler alınmalı ve KOBİ’lerin kayıtlı ekonomide yer almasına yönelik 
uygulamalar başlatılmalıdır (Yılmaz, 2006: 220). 

Kayıt dışı ekonominin büyümesinde diğer faktörlerin yanı sıra, toplumun eğitim seviyesi, 
toplumsal yaşama hakim gelenekler, aile yapısının durumu, yolsuzluk, rüşvet, göç ve nüfus artışı 
gibi faktörlerde etkilidir. Sosyal alanda kayıt dışılığı önlemek için yapılması gerekenler; kırdan 
kente göçü azaltacak tedbirlerin alınması ve nüfus artış hızının düşürülmesidir. 

Kayıt dışı faaliyetler yasal düzenlemelerle kayıtlı ekonomiye yöneltilmelidir. Küreselleşmenin 
etkisiyle değişen çalışma koşullarına uygun düzenlemelerin yapılması ve ekonomik faaliyetlerin 
kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır (Çolak, 2012: 238). Ek işler yasa 
değişiklikleri ile yasal olarak tanınmalı ki fiilen gerçekleşen faaliyetler beyan edilip vergisi 
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ödenebilmeli, emekli yada burslu öğrencilerin çalışması yasalarca kabul edilebilir hale geldiğinde 
ise bu faaliyetlerden elde edilen gelirler kayıt altına alınabilir. Bu gibi yasal düzenlemeler 
yapıldığında kayıt dışı ekonomide azalma gösterir (Yılmaz, 2006: 222). 

 

SONUÇ 

Kayıt dışı ekonomi birçok illegal faaliyeti bünyesinde barındıran devlet ekonomisine zarar veren 
bir olgudur. Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış nedenleri; siyasi, ekonomik, mali, hukuki, sosyal 
ve psikolojik olarak ayrıma tabi tutulmuştur. 

Kayıt dışı ekonominin olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Kayıt dışı ekonominin milli gelirin artış 
gösterdiği noktaya kadar zararlı olmadığı, belli bir gelişme düzeyinden sonra da kayıt dışı 
ekonomi faaliyetlerinin azalacağı ifade edilmekte ve kayıt dışı ekonominin olumlu yönleri 
arasında ise; istihdam yaratması, gelir dağılımında nispi iyileşme sağlaması ve fiyat açısından 
rekabet gücünü arttırması gibi etkenler sıralanabilir. 

Kayıt dışı ekonomi hem yasal hem de yasa dışı faaliyetleri barındıran geniş bir kavramdır. Kayıt 
dışı ekonomik faaliyetlerin bir kısmında faaliyetin kendisi yasal olmakla birlikte, vergi ve diğer 
yasal yükümlülüklerden kaçmak amacıyla söz konusu faaliyet kayıt dışında bırakılmaktadır. Bu 
durumda, vergisel açıdan ve istihdam açısından kayıt dışılıktan bahsedilebilir. Kayıt dışı 
ekonomik faaliyetlerin bir kısmında ise faaliyetin yasa dışı olması söz konusu olmakta ve bu 
durumda faaliyetin idari otoritelerin denetiminden saklanması amaçlanmaktadır. 

Yapılan çalışmada gözlemlendiği üzere vergi oranlarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok 
yüksek olması, vergi gelirlerinde artışa değil de azalışa neden olmaktadır. Bu durum gelişmekte 
olan ülkelerde kayıt dışı ekonomiye yönelimin olduğuna dair bir gösterge niteliğindedir. 

Kayıt dışı ekonominin ölçülmesinde, doğrudan ve dolaylı ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. 
Doğrudan yöntemlerde, kayıt dışı ekonominin boyutunu ölçmeye yönelik hazırlanan kapsamlı 
anketler kullanılmaktadır. Dolaylı yöntemlerde ise başka amaçlarla hazırlanış olan verilerden 
faydalanılarak kayıt dışı ekonomi rakamları ölçülmeye çalışılmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyi 
ölçmek adına yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Farklı yöntemler esas alınarak yapılan 
çalışmalarda ortak sonuçlar elde edilmemiştir. Kayıt dışı ekonomi büyüklüğü kullanılan yöntem, 
veri seti ve ele alınan veriler bakımından çeşit sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırmak için uygulanacak politikalar devlet politikası niteliği 
taşımalıdır, bürokrasi azaltılmalı, vergi sistemleri sıkı bir şekilde düzenlenmeli, vergi oranları 
optimal seviyelerde olmalı ve kayıt içi faaliyetler özendirilmelidir. 
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Öz 
Rusya Federasyonu, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu Avrasya 
Ekonomik Birliği post-Sovyet coğrafyadaki en kapsamlı bütünleşme girişimidir. Gelişim süreci 
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Ekonomik Birliği Antlaşması oluşturmaktadır. Ekonomik işbirliğinin üye ülkeler tarafından 
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Abstract 
The Eurasian Economic Union, in which Russian Federation, Belarus, Kazakhstan, Armenia and 
Kyrgyzstan are members, is the most comprehensive integration initiative in the post-Soviet 
geography. The Eurasia Economic Union Treaty, which was signed in Astana on May 29, 2014 
and entered into force on January 1, 2015, is the basis of this initiative similar to the European 
Union integration in terms of development process and stages. This integration process, in which 
economic cooperation is accepted as a priority by the member countries, has emerged through 
the stages of "Eurasian Economic Community", "Customs Union" and "Common Economic Area". 
These stages have paved the way for the economy-oriented development of integration. Russia 
aims to transform the Eurasian Economic Union into the Eurasian Union, which indicates more 
political and geopolitical meaning. Other member states emphasize economic cooperation. In this 
framework, the extent and scope of economic integration will determine the development of the 
Eurasian Economic Union. 
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GİRİŞ  
1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması Avrasya coğrafyasında 
köklü jeopolitik değişikliklere zemin hazırlamıştır. Bağımsızlığını elde etmiş ülkeler ekonomik, 
sosyal ve uluslararası ilişkilerini çeşitlendirmeyi hedeflemekteydiler. Böylelikle, yeni bağımsız 
ülkeler egemenliklerini korumayı ve dış dünya ile karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkiler geliştirmeyi 
öncelemekteydiler.  

Diğer taraftan, eski SSCB ülkeleri arasında var olan tarihsel ilişkilerin dinamiğinde önemli 
değişiklikler yaşanmıştır. SSCB döneminde egemen olan ekonomik düzenin etkileri ve politik 
alışkanlıkları bağımsızlık sonrası mevcudiyetini büyük ölçüde sürdürmekteydi. Uzun yıllar aynı 
ideolojik ve ekonomik sistemin parçası olan yeni bağımsız ülkeler serbest piyasa merkezli 
uluslararası ekonomik ilişkilere uyum sağlama noktasında zorluklar yaşamaktaydılar. 1991’de 
ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) girişiminin amaçlarından birisi söz konusu 
zorlukları aşmaya yönelik bir adımdı. Mamafih, BDT’nin nihai amacı Post-Sovyet ülkeler 
arasında ekonomik, siyasal ve kültürel işbirliği mekanizmalarının ortaya çıkarılmasına olanak 
sağlamaktı.  

1990’lı yıllarda post-Sovyet bütünleşmenin BDT çerçevesinde gerçekleşeceği varsayımı ağır 
basmaktaydı. Fakat bu varsayım kendisini büyük ölçüde doğrultmadı. BDT üyesi ülkelerin 
birçoğunun dış politika öncelikleri farklılık göstermekteydi ve bu durum bütünleşme 
olanaklarını oldukça azaltmaktaydı. Bu nedenle 2000’li yıllara doğru BDT odaklı bütünleşmenin 
yerini Avrasya merkezli bir bütünleşme süreci almıştır.  

Avrasya merkezli bütünleşme süreci Avrupa Birliği (AB) deneyimi temelinde tarihsel bir gelişim 
göstermiştir. Ekonomik bütünleşme odaklı süreçte Avrasya Ekonomik Topluluğu, Gümrük 
Birliği, Ortak Ekonomik Alan gibi aşamalar ortaya çıkmıştır. Söz konusu aşamalar Avrasya 
Ekonomik Birliği’nin teşekkül etmesine zemin hazırlamıştır.  

Çalışmada Avrasya bütünleşmesinin tarihsel eğilimleri ve dinamikleri irdelenmektedir. Bu 
bağlamda Avrasya Ekonomik Birliği’nin tarihsel gelişiminin incelenmesi çalışmanın temel 
sorunsalını oluşturmaktadır.  

 

1991-2000 YILLARI ARASI BDT COĞRAFYASINDA BÜTÜNLEŞME EĞİLİMLERİ 
VE DİNAMİKLERİ  

Avrasya Birliği oluşturma düşüncesi ilk olarak 29 Mart 1994 tarihinde Kazakistan eski 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Moskova Devlet Üniversitesi’nde yaptığı 
konuşmasında dile getirilmiştir (Lapenko, 2018:15). Mamafih, 1991’de SSCB’nin dağılmasının 
hemen ardından çeşitli bütünleşme girişimlerine hız verilmişti. Bunlardan ilki, eski SSCB 
ülkelerinin birçoğunu bir araya getirmeyi hedefleyen BDT girişimiydi (Lapenko, 2018:15). 8 
Aralık 1991 tarihinde Belarus, Rusya Federasyonu (RF) ve Ukrayna Devlet Başkanları 
Belovezhskaya Pushcha’da BDT’nin oluşturulması konusunda bir anlaşma imzalamışlardır. 21 
Aralık 1991’de Alma-Ata’da Gürcistan ve Baltık ülkeleri dışındaki 11 eski SSCB Cumhuriyeti 
Alma-Ata Deklarasyonuyla BDT’ye katılmışlardır (Aybazova, 2008:125). Gürcistan ise 1993’te 
BDT’ye dâhil olmuştur. BDT ekonomik, güvenlik, göç, beşeri işbirliği, spor ve turizm alanlarını 
kapsayan geniş bir etkileşim ağına sahipti. BDT ilk yıllarda eski SSCB Devletleri arasında var olan 
ortak etkileşim alanlarını bir arada tutmayı öncelemekteydi (Lapenko, 2018:15). 

BDT girişimi beşeri işbirliği ve siyasal istişare platformu olarak başarılı bir izlenim vermekteydi. 
Fakat ekonomik bütünleşmeye dair beklentiler bağlamında soru işaretleri taşımaktaydı. Mart 
1992’de BDT üyeleri Gümrük Birliği üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak rublenin ortak para birimi 
olarak korunması çabaları başarısız oldu (Lapenko, 2018:15). Diğer taraftan, siyasi ve askeri 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(6): 463-473. 

 466 

konular bağlamında da her bir üye ülkenin farklı çıkar söz konusuydu. Ülkelerin ulusal kimlik 
inşası süreci devam etmekteydi ve her bir ülke kendi dış politika çerçevelerini oluşturmaya 
çalışmaktaydı. Dış dünyayla olan ilişkilerini optimize etmek temel öncelikleriydi (Aybazova, 
2008:126). BDT üyeleri arasında tam teşekküllü bir bütünleşme ağı meydana getiremedi. BDT 
ülkeleri hızlı bir şekilde yeni şartlara uyum sağladılar ve egemenliklerini güçlendirmeyi tercih 
ettiler. Üye ülkelerin bağımsızlıklarının öncelikli çerçevesini Rusya karşısında ne kadar özgür 
oldukları algısı belirlemekteydi (Borishpolets ve Chernyavskiy, 2015:16). BDT’nin temel 
amaçlarından biri olan iktisadi bütünleşme ve aynı zamanda serbest piyasa temelinde ortak bir 
ekonomik alan oluşturma gayretleri başarısız oldu (Borishpolets ve Chernyavskiy, 2015:16). 
Üstelik 1990’ların ortalarında BDT ülkeleri arasında ciddi çelişkilerin mevcudiyeti su yüzüne çıktı 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bölgeye ilgisi nedeniyle Rus-Amerikan jeopolitik 
rekabeti yoğunlaştı (Lapenko, 2018: 16). Bu dönemde çok düzeyli alt bölgesel bütünleşme 
süreçleri hızlandı ve Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova (GUAM) ve Orta Asya İşbirliği 
Örgütü (OCAC) gibi yeni girişimler meydana çıktı (Lapenko, 2018:16). 

BDT ülkelerinin tamamını bir araya getirecek ekonomik bir birlik oluşturmanın mümkün 
olmayacağını fark eden RF, Belarus ve Kazakistan dar kapsamlı ve aynı zamanda verimli bir 
birlik kurmayı kararlaştırdılar (Lapenko, 2018:16). 1995 yılında bu üç ülke Gümrük Birliği’nin 
kurulması konusunda anlaşma imzaladılar (Lapenko, 2018:16). 1996’da Kırgızistan’ın da 
katılımıyla söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ve beşeri işbirliğinin derinleşmesini 
düzenleyen dörtlü bir anlaşma daha yapılmıştır (Kozymenko ve Sagindikov, 2014:87). 1999’da 
Tacikistan’ın Gümrük Birliği’ne katılmasıyla birlikte üye sayısı beşe yükselmiştir (Primbetov, 
2007:39). Gümrük Birliği Avrasya ülkeleri arasındaki mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı 
açısından oldukça önem taşımaktaydı. Bu bağlamda BDT’nin kuruluşunun hemen ardından 
Nazarbayev Gümrük Birliği sürecini önceleyen ve oluşturulması zaruretinden bahseden ilk 
liderdi (Kozymenko ve Sagindikov, 2014:87). Nazarbayev Gümrük Birliği’ni AEB’in oluşum 
sürecini hızlandıran ilk aşama olarak görmekteydi (Kozymenko ve Sagindikov, 2014:87).  

Avrasya Ekonomik Birliği’nin gelişimi Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) (Evraziyskiy 
Ekonomicheskiy Soobshestvo), Gümrük Birliği (Tomojenniy Soyuz), Tek Ekonomik Alan (Edinoe 
Ekonomicheskoe Prostranstvo) ve aynı zamanda BDT çerçevesinde ortaya çıkan bütünleşme 
süreçlerinin bir sonucuydu (Krotov ve Muntiyan, 2015:33). Fakat zamanla BDT üyesi ülkelerinin 
dış politika davranışlarının ve ekonomik çıkarlarının değişmesi bütünleşmeyi olanaksız 
yapmaktaydı. BDT’nin içerisinde var olan jeopolitik ve stratejik fikir ayrılıkları yeni bir 
bütünleşme motivasyonunun gerekliliğine işaret etmekteydi. Bu çerçevede 1994’de Nazarbayev 
tarafından dile getirilen Avrasya merkezli bütünleşme süreci giderek önemini artırmaya 
başlamıştı. 2000’li yıllardan itibaren BDT sadece beşeri, kültürel ve eğitim konularını kapsayan 
bir danışma platformundan başka bir şey değildi. Dolayısıyla, pek çok beklentinin aksine BDT 
bölgesel bütünleşme açısından etkili bir araç olamadı (Primbetov, 2007: 39). BDT politik 
perspektiften yoksundu, aynı zamanda ikili ilişkiler bağlamında “gerekli sosyo-ekonomik 
tutarlılığı da ortaya koyamadı” (Primbetov, 2007:39). Bu nedenle Avrasya odaklı ekonomik ve 
siyasi bir bütünleşme eğilimi daha kapsamlı dinamik bir sürece dönüşmekteydi.   

Bütünleşmenin gelişimi ve dinamiği açısından kilit öneme sahip Ukrayna’daki siyasi gelişmeler 
oldukça önemliydi. Dolayısıyla, Ukrayna’daki siyasi istikrarsızlıklar bütünleşmenin genel seyrini 
etkilemekteydi. Ukrayna’nın jeopolitik tercihleri ve öncelikleri bütünleşmenin coğrafi yönünü 
Avrasya olarak belirlemekteydi. 2000’li yılların ortalarına doğru petrol kaynaklı gelirlerini artıran 
ve ekonomik olarak güçlenen Rusya ve Kazakistan Avrasya odaklı bütünleşme sürecine öncülük 
etmeye başlamışlardır (Vinokurov, 2017: 25).  
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AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NİN GELİŞİM SÜRECİ  

Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET)  

Şubat 1999’da beş ülke – Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan – Gümrük 
Birliği’ni ve Tek Ekonomik Alanın oluşturan antlaşmayı imzalamışlardır. Söz konusu antlaşma 
AET’nun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Lapenko,2018:16). BDT üyesi bu beş ülke 
bütünleşmenin dinamik bir çerçevede ilerlemesini tercih etmekteydiler (Vorontsova, 2004: 70). 
Bu bağlamda 10 Ekim 2000 tarihinde Astana’da AET’nun kurulmasını öngören antlaşma 
imzalanmış ve tüm üye ülkeler tarafından onaylandıktan sonra 30 Mayıs 2001 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir (Lapenko, 2018:16). AET Antlaşması, üye ülkeler arasında iktisadi ve ticari 
etkileşimin sağlanmasını ve aynı zamanda Gümrük Birliği’nin ve Tek Ekonomik Alanın 
oluşturulması sürecini hızlandırmayı amaçlamaktaydı (Lapenko, 2018:17). AET’nun temel amaç 
ve önceliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Vorontsova, 2004:70): 

- Serbest ticaret rejiminin tam olarak uygulanması, karşılıklı ticarette tarifelerin ve 
kısıtlamaların uygulanmaması, malların serbest dolaşımını engelleyen idari, mali ve 
diğer kısıtlamaların ortadan kaldırılması; 

- Tek gümrük bölgesinin oluşturulması, ortak gümrük tarifesinin belirlenmesi, iç 
sınırlarda gümrük kontrolünün kaldırılması, ekonomik ve ticari mekanizmaları bir araya 
getiren bir Gümrük Birliği’nin inşa edilmesi; 

- Ortak bir ekonomik politikanın uygulanmasını ve ortak bir pazarın oluşturulmasını 
sağlayan Tek Ekonomik Alanın tesis edilmesi.  

AET Antlaşması’nın amaç ve hedeflerini yerine getirmek için Devletlerarası Konsey, Bütünleşme 
Komitesi, Parlamentolar Arası Asamble ve Topluluk Mahkemesi oluşturulmuştur (Lapenko, 
2018:17). 25 Ocak 2006 tarihinde gerçekleştirilen AET Devletlerarası Konseyi toplantısında 
Özbekistan’ın katılımıyla ilgili protokol imzalanmıştır (Primbetov, 2007:39). AET ve BDT 
arasındaki temel fark anlaşmalara gönüllü katılım olasılığının kabul edilmemesindeydi. Diğer 
önemli fark ise kararların oy çokluğu ile alınmasındaydı. BDT üyeleri ise kararlarını oy birliği 
doğrultusunda almaktaydılar (Vinokurov, 2017:24).  

 

Gümrük Birliği  

AEB’in gelişiminde özellikle Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Alan aşamaları önemli rol 
oynamış ve örgütün kurumsallaşmasına zemin hazırlamıştır (Krotov ve Muntiyan, 2015:33). 
Ekim 2007’de Rusya, Belarus ve Kazakistan tek bir gümrük alanının ve bu çerçevede Gümrük 
Birliği’nin oluşturulması konusunda karar almışlardır ve bu istikametteki eylem planını 
onaylamışlardır (Vinokurov, 2017:26). Eylem planı malların serbest dolaşımının sağlanması, 
üçüncü ülkelerle yapılan ticari faaliyetlerde elverişli koşulların oluşturulması ve ekonomik 
bütünleşmenin geliştirilmesini amaçlamaktaydı (Vinokurov, 2017:26). Karşılıklı ticaret, tarife dışı 
düzenleme önlemleri, özel koruyucu müeyyideleri ve telafi edici önlemleri kapsayan Gümrük 
Birliği sürecinin temel amacı tek bir gümrük alanı vasıtasıyla üçüncü ülkelere yönelik ortak bir 
ticaret politikasının çerçevesini belirlemekti (Lapenko, 2018:8).  

2009 yılında Minsk’te Rusya, Belarus ve Kazakistan Devlet Başkanları Gümrük Birliği’ne dâhil 
olan ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki çerçevesini belirleyen Gümrük Kanunu Antlaşmasını 
imzalamışlardır (Ovsyannikov, 2011:5). Üye ülkelerin parlamentoları antlaşmayı onaylamış ve 
böylelikle 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında Tek Gümrük 
Tarifesi yürürlüğe girmiştir (Ovsyannikov, 2011:5). Gümrük Birliği’nin bu dönemde başarılı bir 
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şekilde işlemesinin temel sebeplerinden biri ekonomik krizin meydana çıkardığı koşullarda üye 
ülkelerin işbirliğine açık olmalarıydı (Vinokurov, 2017:27).  

Temmuz 2010’da Gümrük Kanunu yürürlüğe girmiş ve bir yıl sonra sınırlarda gümrük 
beyannamesi dönemi sona ermiştir. Böylelikle, 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Rusya, 
Belarus ve Kazakistan arasındaki Gümrük Birliği süreci tam anlamıyla hayata geçmeye 
başlamıştır (Lapenko, 2018:17).  

Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Alan süreçleri Avrasya Ekonomik Birliği’nin teşekkül etmesi 
ve gelişimi açısından elverişli zemin hazırlamışlardır. 

 

Ortak Ekonomik Alan  

Uluslararası ekonomik bütünleşme biçimi olan ortak pazar malların, hizmetlerin, sermayenin ve 
emeğin serbest dolaşımını öngörmekteydi (Lapenko,2018:8). Mamafih, Ortak Ekonomik Alan 
bütünleşme sürecinde inovasyon odaklı güçlü bir teknolojik atılımı da ihtiva etmekteydi. 
(Lapenko, 2018:8). 26 Şubat 1999 tarihinde Moskova’da Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Tacikistan liderleri ortak pazar mekanizması olan Ortak Ekonomik Alan Anlaşmasını 
imzalamışlardır (Vinokurov,2017:24). Dört ülke Gümrük Birliği sürecinin tamamlanması ve bu 
temelde bir Ortak Ekonomik Alan’ın kurulması konusunda hemfikir olduklarını beyan 
etmişlerdir (Lagun, 2012:1).  

Eylül 2003’de Yalta Zirvesinde Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan Ortak Ekonomik Alan’ın 
oluşturulması niyetini taşıyan bir anlaşma daha imzaladılar. Fakat söz konusu anlaşma kâğıt 
üzerinde kaldı ve gerçekleşmedi (Lapenko, 2018:17). Bu anlaşmanın uygulanmasındaki temel 
zorluk Ukrayna’nın tutumuyla ilgiliydi. Ukrayna, AB ve NATO merkezli Avrupa-Atlantik 
bütünleşmeyi temel önceliği olarak belirlemişti. Bu açıdan Avrasya yönlü ulus-üstü yapılanmayı 
ve Gümrük Birliği sürecini benimseyen bir politika izlememekteydi (Lagun, 2012:2). Avrasya 
yönlü bütünleşmenin serbest ticaret boyutuyla ve sermaye, hizmet ve emek dolaşımıyla sınırlı 
kalmasını arzulamaktaydı (Lagun, 2012:2).  

1999-2009 yılları arasında Ortak Ekonomik Alan’ın oluşturulmasına dair bütün anlaşmalar ve 
görüşmeler somut bir çerçeveye kavuşamadı. 2009 yılında Rusya, Belarus ve Kazakistan’ın 
girişimleriyle Ortak Ekonomik Alan’ın oluşturulmasını öngören plan onaylandı. Söz konusu 
planda 17 temel anlaşma yer almaktaydı (Lapenko, 2018:18). Bu anlaşmalarda makroekonomik 
politikaların koordinasyonundan işgücü ve göç konularına kadar bir dizi kilit başlık mevcuttu. 
Anlaşmalar Gümrük Birliği normlarını tamamlamakta ve bütünleşmeye ivme kazandırmaktaydı 
(Vinokurov, 2017:28). 

2010 yılında Gümrük Birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Ortak Ekonomik Alan’ı 
oluşturma süreci hızlanmaya başlamıştır. 9 Aralık 2010 tarihinde Rusya, Belarus ve Kazakistan 
Ortak Ekonomik Alan’ın oluşturulması hakkındaki anlaşmaları onaylamışlardır (Lagun, 2012:2). 
Anlaşmada diğer bölge ülkelerinin, özelikle Kırgızistan ve Tacikistan’ın bu sürece dâhil olması 
yönündeki beklentiler yer almaktaydı (Ortak Ekonomik Alan Deklarasyonu, 2010). Anlaşmada 
para politikaları, bölgesel piyasa koşullarının iyileştirilmesi, ortak rekabet ilkelerinin belirlenmesi 
ve kurallara bağlanılması gibi önemli iktisadi konular yer almıştır (Malishev, 2012:79).  

2012 yılında Ortak Ekonomik Alan’ı oluşturan 17 temel uluslararası antlaşma yürürlüğe 
girmiştir. 2013 yılında konu ile ilgili bir antlaşma daha imzalanmış ve böylelikle Ortak Ekonomik 
Alan’ın uygulanmasına başlanılmıştır (Avrasya Ekonomi Komisyonu, 2015:24). Ortak Ekonomik 
Alan Rusya, Belarus ve Kazakistan’ı kapsayacak şekilde faaliyete geçmesi ile bütünleşme 
yolunda önemli mesafe kat edilmiştir (Lagun, 2012:2). Ortak Ekonomik Alan’ın temel 
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özelliklerinden birisi de potansiyel katılımcı ülkelerin farklı bütünleşme etkileşimi çerçevesinde 
hareket etmesine olanak sağlamasıdır. Bu da çok hızlı ve çok düzeyli bütünleşme ve etkileşim 
koşullarını ortaya çıkarmaktadır (Lagun, 2012:2).  

 

Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)  

AEK, 18 Kasım 2011 tarihinde Rusya, Belarus ve Kazakistan Devlet Başkanları tarafından 
Moskova’da imzalanan “Avrasya Ekonomik Komisyonu Antlaşması” ile kurulmuş ve 2 Şubat 
2012 tarihinde faaliyete başlamıştır. Böylelikle, Avrasya bütünleşme süreci tarihinde ilk kez 
ekonominin bir dizi kilit alanını kapsayan kalıcı uluslar üstü düzenleyici organ ortaya çıkmıştır 
(Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2015:7). Komisyon uluslar üstü statüsüyle Avrasya 
bütünleşmesine katılan ülkelerin ortak çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermeyi 
öncelemekteydi (Polojihina, 2018: 194-195). Bu bağlamda 2011 yılında imzalanan Avrasya 
Komisyonu Antlaşması Avrasya Ekonomik Birliği’nin yasal çerçevesini oluşturan ve 
bütünleşmenin iktisadi istikametini belirleyen bir perspektife sahipti.  

Düzenleyici bir yapı olarak ortaya çıkan Komisyon daimi bir statü arz etmekteydi. Komisyon 
Konsey ve Kurul’dan oluşmaktadır. Komisyonun temel görevi ekonomik bütünleşme açısından 
uygun koşulları sağlamak ve öneriler sunmaktı. (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018) 
Komisyon özellikle Gümrük Birliği’nin ve Ortak Ekonomik Alan’ın işleyişi ve gelişimi açısından 
elverişli koşulları sağlamayı hedeflemekteydi (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2015:7). 2012’de 
Komisyonun faaliyete geçmesiyle birlikte Avrasya Ekonomik Birliği’nin yasal çerçevesinin 
oluşturulması yönünde önemli bir adım atılmıştır (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:6). Bu 
kapsamda 2012-2014 yılları arasında Komisyon Rusya, Belarus ve Kazakistan’ın yetkili organları 
ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması üzerine aktif olarak çalışmaktaydı (Avrasya 
Ekonomik Komisyonu, 2018:7). 

20 Mart 2012 tarihinde Moskova’da Devletlerarası Konsey ve Yüksek Avrasya Ekonomik 
Konsey’in toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantıda AET ve Avrasya Komisyonu’nun verimliliğinin 
artırılması müzakerelerin merkezinde yer almıştır (Lapenko, 2018:18). Moskova’daki 
müzakerelerde dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev AET’nun Rusya, Belarus ve 
Kazakistan’ın katılımıyla Avrasya Ekonomik Birliği’ne dönüştürülmesini öngören kapsamlı bir 
anlaşma yapılması konusunu bir daha gündeme getirmiştir (Lapenko, 2018:8). 

Böylelikle, AET, Gümrük Birliği, Ortak Ekonomik Alan ve AEK aşamalarından sonra 
bütünleşmenin gelişiminde yeni bir sürece girilmiştir. 29 Mayıs 2014 tarihinde Astana’da 
Kazakistan, Rusya ve Belarus’un katılımıyla “Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması” 
imzalanmıştır (Avrasya Komisyonu, 2014). Astana antlaşması temelinde Avrasya Ekonomik 
Birliği kurulmuştur. Astana toplantısı sırasında Kazakistan lideri Nazarbayev antlaşmanın 
imzalandığı 29 Mayıs gününü “Avrasya Bütünleşme Günü” olarak kabul edilmesini önermiştir 
(Vinokurov, 2017:63).  

Birlik Antlaşması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Birliğin tüzel kişiliğinin 
kurulmasıyla ilgili genel hükümlerden bahsedilmektedir. Birliğin uluslararası bölgesel 
bütünleşme ve kuruluş olduğuna vurgu yapılmaktadır (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2014). 
İkinci bölüm, Birlik çerçevesinde Gümrük Birliği’nin işleyişi üzerinde durulmaktadır. Birliğin dış 
ticaret politikaları, serbest ticaret anlaşmaları, uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
mekanizmalarının çerçevesi belirlenmiştir (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2014). Üçüncü 
bölüm, Birlik içerisindeki Ortak Ekonomik Alan’ın işleyişini ve çeşitli alanlarda üye ülkelerin 
eşgüdümlü politikalarını belirlemektedir (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2014). Dördüncü 
bölüm geçici ve nihai hükümleri içermektedir. Birlik kurumlarının çalışma dilinin Rusça 
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olduğuna vurgu yapılmaktadır. Gözlemci ve aday ülke statüsünün elde edilmesi kuralları, aday 
ülkelerin Birliğe katılma ve üye ülkelerin Birlikten ayrılma prosedürleri dördüncü bölümde yer 
almaktadır (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2014).  

10 Ekim 2014 tarihinde ise Minsk’te yapılan anlaşmayla birlikte Avrasya bütünleşmesinin önemli 
bir aşaması olan AET’nun faaliyetlerinin sona erdirilmesi kararlaştırılmıştır. Minsk müzakereleri 
sonucunda AET’nun Avrasya Ekonomik Birliği’ne dönüşmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır 
(Lapenko, 2018:18).  

Minsk’teki toplantıda Avrasya Ekonomik Birliği Mahkemesi’nin yapısı ve Birliğin amblemini ve 
bayrağı onaylanmıştır. Aynı zamanda Ermenistan’ın Birliğe katılımı konusuna anlaşma 
imzalanmıştır (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2014). Toplantıda Avrasya Komisyonu’na Rusya, 
Belarus ve Kazakistan hükümetleriyle birlikte Birliğin kilit ortaklarla ekonomik işbirliğinin 
derinleşmesi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve bu yönde öneriler hazırlanması görevi verilmiştir 
(Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2014).  

 

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ  

Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması’nın 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle dünya 
jeopolitik haritasında Rusya, Belarus ve Kazakistan’ı bir araya getiren yeni bir devletlerarası 
bütünleşme örgütü olan Avrasya Ekonomik Birliği teşekkül etmiştir (Krotov ve Muntiyan, 
2015:33). Avrasya Ekonomik Birliği, 180 milyondan fazla nüfusuyla dünyada AB’den sonra ikinci 
devletlerarası örgüt olma özelliği taşımaktadır (Avrasya Ekonomik Birliği,2017:12 Birliğin en 
yüksek kurumu olan Yüksek Kurul (Vishiy Sovet) üye ülkelerin Devlet Başkanlarından 
oluşmaktadır (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:42).  

Avrasya Ekonomik Birliği mevcut haliyle daha önce düşünülen bütünleşme çerçevesinin 
uzağında bir girişimdi. Siyasi içerikli Avrasya Birliği terimi yerine ekonomik işbirliğine vurgu 
yapan Ekonomik Birlik odaklı bütünleşmenin ortaya çıkması tesadüf değildi (Ziyadullayev, 
2014:26). “Avrasya Birliği” terimi daha çok siyasi ve jeopolitik bir anlam ifade etmekteydi. Rusya 
dışındaki kurucu üyeler -Belarus ve Kazakistan- ekonomi merkezli bütünleşmeyi 
öncelemekteydiler. Bu bağlamda bütünleşmenin kapsamını belirlemek adına ekonomi vurgusu 
öne çıkartılmaktaydı. Özellikle, Kazakistan bütünleşmenin ‘ekonomik pragmatizm’ temelinde 
gelişimini arzulamaktaydı (Satpayev, 2015:12).  

2 Ocak 2015 tarihinde Ermenistan örgüte üye olmuştur. 12 Ağustos 2015 tarihinde Kırgızistan’ın 
katılımıyla birlikte üye sayısı beşe çıkmıştır (Vinokurov, 2017:63). Birlik çerçevesinde beş üye 
ülke arasında karşılıklı ticaret kısıtlamalarını kaldıran Serbest Ticaret Bölgesi oluşturulmuştur. 
Aynı zamanda yaklaşık birçok ülke ve bölgesel örgüt Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret 
bölgeleri oluşturma isteklerini dile getirmiştir (Holodkov, 2019:9). Bu çerçevede Avrasya 
Ekonomik Birliği dış ilişkilerini geliştirmeye başlamış ve 29 Mayıs 2015 tarihinde Birlik üyeleri 
Vietnam ile serbest ticaret bölgesinin oluşturulması hakkında antlaşma imzalamışlardır (Avrasya 
Komisyonu, 2018:8). Vergilerin %90 oranında sıfırlanmasını düzenleyen anlaşma, Birlik ülkeleri 
ve Vietnam arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkmasına olanak sağlamaktaydı (Avrasya 
Ekonomik Komisyonu, 2018:8). Vietnam ile yapılan anlaşma Avrasya Ekonomik Birliği’nin Asya-
Pasifik bölgesi ülkeleriyle daha yakın entegrasyonunu başlatmış ve yeni fırsatları beraberinde 
getirmiştir (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:8). Ekim 2016’da Vietnam ile imzalanan serbest 
ticaret antlaşması yürürlüğe girmiştir (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:9).  

2018 yılında Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde İran ile serbest ticaret bölgesi oluşması 
yönünde geçici antlaşma imzalanmıştır. Tam formatlı bir serbest ticaret bölgesinin ilanı için ise 
iki aşamalı müzakere sürecin izlenmesi kararlaştırılmıştır. Tam formatlı anlaşmanın hayata 
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geçirilmesi halinde ticaret hacminin bir buçuk kata çıkması beklenilmektedir (Avrasya Ekonomik 
Komisyonu, 2018:10). Aynı zamanda Hindistan, Mısır, Singapur, Sırbistan ve İsrail ile benzer 
anlaşmaların imzalanması olasılığını incelemek için çalışma grupları oluşturulmuştur 
(Holodkov, 2019:9). Bu çerçevede 2019’da Singapur ve Sırbistan ile serbest ticaret anlaşmaları 
imzalanmıştır.   

2015 yılının Mayıs ayında Birlik ülkelerinin Devlet Başkanları Çin ile ticaret ve ekonomik işbirliği 
konusunda anlaşma yapılmasını öngören müzakerelere başlanılmasını kararlaştırmışlardır 
(Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:8). Ekim 2015’te Avrasya Ekonomik Birliği ile İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağını bir araya getiren eylemlerin koordinasyonu hakkında bir kararname kabul 
edilmiştir (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:8). 2016 yılında ise bu istikametteki 
müzakerelere başlanılmıştır. Müzakereler sonucunda 17 Mayıs 2018 tarihinde Çin ile ticaret ve 
ekonomik işbirliği antlaşması imzalanmıştır (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:11). 
Antlaşma, fikri mülkiyet haklarının korunması dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda yüksek 
düzeyli bir düzenleme standardı belirlemiştir (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:11). 
Anlaşma kapsamında öncelikli görülen projeler bağlamında temel mekanizmalar 
oluşturulmuştur.  İpek Yolu ekonomik güzergâhındaki alt yapı çalışmaları ve ulaşım – lojistik 
merkezlerinin inşası birincil ehemmiyetli projeler olmuştur (Devyatkov, 2017:86). 

Avrasya Ekonomik Birliği’nin başarısı ve küresel ilişkilerdeki konumu büyük ölçüde AB ile 
kuracağı etkileşimin içeriğine göre belirlenecektir (Ziyadullayev vd., 2016:9). Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin daha 2010 yılında “Lizbon’dan Vladivostok’a uyumlu bir ekonomi 
topluluğunun oluşturulmasını” savunmaktaydı ve bu açıdan Avrasya ve Avrupa bütünleşme 
süreçlerinin birbiriyle çelişmediğini vurgulamaktaydı (Ziyadullayev vd., 2016:9). Avrasya 
bütünleşmesinin AB ile olası rekabeti bir dizi jeopolitik sorunu da beraberinde getirebilir. Bu 
çerçevede Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi daha çok Avrupa bütünleşmesini önceleyen eski 
SSCB ülkelerinin politik tutumları ve tercihleri ciddi jeo-stratejik meydan okumalara neden 
olabilmektedir. Söz konusu ülkelerin toprak bütünlüklerini sağlaması bu iki bütünleşme 
süreçleri ile nasıl bir ilişkiler çerçevesine sahip olacaklarıyla doğrudan bağlantılıdır. Rusya’nın 
jeopolitik perspektifinde bu ülkelerin Avrupa’ya bütünleşmesinin önünde yasal ve siyasal 
engeller mevcuttur.  Dolayısıyla, “Avrasya ve Avrupa bütünleşme süreçlerini kapsayan geniş 
formatlı tek bir ekonomik alanın inşasına” gereksinim duyulmaktadır (Ziyadullayev ve 
Ziyadullayeva, 2016: 10). Böyle bir formatın yokluğu ise jeopolitik sorunları tırmandırmakta ve 
bölgesel gerginliklerin hızlı bir şekilde krizlere dönüşmesine neden olmaktadır.  

Nisan 2017’de jeopolitik ikileme sahip BDT üyesi ülkelerden Moldova ile işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. Mayıs 2018’de ise Moldova Birliğe gözlemci üye statüsüyle katılmıştır (Avrasya 
Ekonomik Komisyonu, 2018: 78). Gözlemci statüye sahip üyeler Birliğin karar alma süreçlerine 
katılma hakkı olmadan toplantılara katılabilmektedirler. Aynı zamanda Birlik kurumları 
tarafından kabul edilen ve gizli olmayan belgelere erişebilmektedirler (Avrasya Ekonomik 
Komisyonu, 2018:78).  

2017 yılında iç pazardaki engelleri tanımlayan ve söz konusu engelleri ortadan kaldırmayı 
amaçlayan ‘Beyaz Kitap’ yayınlanmıştır. ‘Beyaz Kitap’ aynı zamanda Avrasya Komisyonunun 
temel önceliklerini yeniden tanımlayan bir programdı (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:9). 
Bu çerçevede 1 Ocak 2018 tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği’nin yeni Gümrük Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. 2016 yılından itibaren müzakere edilen ve dış ekonomik faaliyetlerin, devlet 
kurumlarının ve iş dünyasının çıkarlarının dengelenmesi açısından önem arz eden yeni gümrük 
kanunu güncel ekonomik düzenin taleplerini karşılamayı hedeflemekteydi (Avrasya Ekonomik 
Komisyonu, 2018:10).  
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Yüksek Kurul, Hükümetler Arası Kurul, Avrasya Komisyonu ve Avrasya Mahkemesi Birliğin 
kurumsal yapısını oluşturmaktadır. Üye ülkelerin Devlet Başkanlarını bir araya getiren Yüksek 
Kurul stratejik kararların alınmasında temel rol oynamaktadır. Üye ülkelerin Hükümet 
Başkanlarından oluşan Hükümetler Arası Kurul kararların uygulanmasını sağlamaktadır. 
Avrasya Ekonomik Komisyonu ise Birliğin yürütme faaliyetlerini, işleyişini ve gelişimiyle 
ilgilenmektedir (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018: 40-42). 2015’te merkezi Minsk’te bulunan 
Avrasya Ekonomik Birliği Mahkemesi faaliyete başlamıştır (Avrasya Ekonomik Komisyonu, 
2018:40). Mahkeme, Birlik Antlaşmasının uygulanmasına ve oluşabilecek uyuşmazlıkların 
çözümüne yönelik faaliyetler göstermektedir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Avrasya 
Mahkemesinin Başkanlık görevini Kazakistan temsilcisi Zholymbet Baishev yürütmektedir 
(Avrasya Ekonomik Komisyonu, 2018:40). 

SONUÇ  

Post - Sovyet ülkeler arasında var olan tarihsel, kültürel, sosyal ve politik benzerlikler yeni 
bütünleşme modellerinin gelişimine olanak sağlamaktaydı. Fakat sadece söz konusu benzerlikler 
çerçevesinde bir bütünleşme modeli oluşturmak mümkün değildi. Bütünleşmenin oluşması 
açısından ekonomik çıkarların örtüşmesi oldukça önem taşımaktaydı. Bu bağlamda Post-Sovyet 
coğrafyadaki ilk bütünleşme adımı BDT’nin oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. 1991’de kurulan BDT, 
Baltık ülkeleri dışındaki eski SSCB ülkelerini bir araya getiren ilk bütünleşme girişimiydi. 
Mevcudiyetini günümüzde de sürdüren söz konusu girişim özellikle Rusya’nın arzu ettiği bir 
bütünleşme düzeyine ulaşamamıştır. 1990’ların ortalarına doğru BDT üyesi devletler arasındaki 
jeopolitik ve stratejik ayrışma hızlanmıştır. Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna gibi BDT üyesi 
devletler jeopolitik önceliklerini dış dünyayla daha fazla ekonomik ve siyasi etkileşim kurma 
çerçevesinde belirlemişlerdir. Rusya’nın etki alanından çıkmayı hedefleyen söz konusu ülkelerin 
politik tercihleri BDT’yi sadece beşeri ve kültürel ilişkileri ele alan bir danışma platformuna 
dönüştürmüştür.  

2000’li yıllara doğru post-Sovyet bütünleşmenin odak nokrası Avrasya coğrafi perspektifi 
etrafında şekillenmeye başlamıştır. Bu süreçte bütünleşmenin temel istikameti ekonomik 
ilişkilerin derinleştirilmesi bağlamında ele alınmıştır. AB’nin tarihsel gelişim süreci örnek 
alınarak ekonomik bütünleşme odaklı bir perspektif benimsenmiştir. Gümrük Birliği, Ortak 
Ekonomik Alan ve Avrasya Ekonomik Topluluğu gibi aşamaların tamamlanmasına öncelik 
verilmiştir. Bu aşamaların gerçekleştirilmesi Avrasya bütünleşme sürecinin daha gerçekçi 
temeller üzerinde şekillenmesini sağlamıştır.  

2015 yılında RF, Belarus ve Kazakistan’ın kurucu üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
teşekkülüyle birlikte bütünleşme süreci yeni bir aşamaya geçmiştir. Aynı yıl içerisinde 
Ermenistan ve Kırgızistan Birliğe katılmışlardır. Son dönem itibariyle, ekonomik bütünleşmenin 
siyasi bir birlikteliğe dönüşmesi için uygun jeopolitik, ekonomik ve stratejik bir zeminden 
bahsetmek olanaksızdır. Rusya dışındaki üye ülkeler daha çok ekonomik ilişkilerini 
çeşitlendirmeyi öncelemektedirler. Dolayısıyla, mevcut jeopolitik koşullarda siyasi içerikli bir 
bütünleşmenin gerçekçi olmadığını söylemek mümkündür.  
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Öz 

İnternetin ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, içinde bulunduğumuz 
bilgi çağında endüstrilerin gelişmesine ve Endüstri 4.0‘ın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 
teknolojilerin özellikleriyle bağlantılı olarak rekabetin, yoğun bir şekilde ve daha global bir 
ölçekte yaşanmasına yol açmıştır. Endüstrilerin gelişmesi ve özellikle internetin tüm değer 
zincirlerine dahil olması, tüketicilerin satın alma davranışlarında da etki yaratmış ve endüstrinin 
müşteriye açılan kapısı olan pazarlama alanının da Pazarlama 4.0 olarak değişmesine zemin 
hazırlamıştır. Günümüz müşterisinin satın alma davranışlarında sadece rasyonel kararlar 
vermemesi, deneyim odaklı davranması da Pazarlama 4.0 bağlamında özellikle uygulayıcılarının 
deneyim yaratmada değişen müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurması açısından 
önem kazanmıştır. Bu çalışma ile pazarlamanın teknolojiyle paralel olarak yaşadığı gelişim 
sürecinin ve deneyim odağında Pazarlama 4.0 kavramının detaylı olarak incelemesi bağlamında 
kavramsal bir çerçeve çizilmesi planlanmaktadır. Pazarlamanın gelişim süreçlerinin iyi 
anlaşılmış olması, Pazarlama 4.0’ın gerekliliklerini özümsemek ve teknolojik gelişmelerin 
pazarlama ile entegrasyonunu sağlayabilmek açısından önemlidir. Çalışmanın en önemli amacı 
bu gelişme süreçlerini anlamak ve geleceğin pazarlamasını inşa ederken bu gereklilikler 
konusunda farkındalığı arttırmaktır. 
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Abstract 

In the information age that we are in, the development of the internet and communication 
technologies at an unprecedented pace has caused to the development of industries and the 
emergence of Industry 4.0. In relation of features of these technologies, competition has started 
to be occurred intensely and on a more global scale. The development of industries and 
particularly the inclusion of the internet in all value chains created an effect on the purchasing 
behaviours of customers and set ground for the marketing area, which is the gateway of the 
industry to the customers, to change to the Marketing 4.0. The fact that today's customers do not 
only make rational decisions in their purchasing behaviours, but also experience-oriented 
behaviour has gained importance in the context of marketing 4.0, particularly in terms of 
practitioners taking into consideration the changing customer demands and expectations in 
creating experience. With this study, it is planned to draw a conceptual framework in the context 
of a detailed examination of the development process and the concept of marketing 4.0 at the 
center of experience in parallel with technology. Being well understood of the development 
process of marketing is important in terms of assimilating necessity for Marketing 4.0 and 
providing integration of technological development with marketing. The main purpose of the 
study is understanding these development processes and expand awareness about those 
necessities while forming the future marketing. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda dünyada yaşanan değişimleri takip etmek neredeyse mümkün değil. İletişim ve bilgi 
teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşüm ve değişimler endüstrilere yansımakta ve bu yansımanın 
sonucunda da mal ve hizmetlere bakış açısı zamanla farklılaşmaktadır. 2011 yılı itibariyle dünya 
yeni bir döneme girmiş ve Endüstri 4.0 adı verilen dördüncü endüstri değişiminin getirdiği 
yenileşme faaliyetleri ile tanışmıştır (Akyüz,2020). Endüstri 4.0 hammaddenin alımından, malın 
üretilmesi, dağıtılması, tüketiciye ulaştırılması, satış sonrası hizmet verilmesi, geri bildirim 
alınmasına kadar ki tedarik zincir aşamalarında yer alan tüm süreçlerde teknolojik gelişmelerden 
faydalanarak iyileştirme yapılmasını ifade etmektedir. Nesnelerin interneti, big data (büyük 
veri), veri analitiği, yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik gibi birçok önemli kaynak Endüstri 4.0’ın 
gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Endüstri 4.0 gelişim süreci sırasıyla incelendiğinde Birinci Sanayi Devrimi (Endüstri 1.0) 18. 
Yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına kadar etkisini göstermiştir. Makineleşmenin 
başlaması ve Sanayi devriminin yaşanması ile başlamıştır. İkinci Sanayi Devrimi (Endüstri 2.0) 
teknoloji devrimi olarak da tanımlanır ve 19. yüzyılın ortalarıyla 20. yüzyılın ortalarına kadarki 
dönemi kapsamaktadır. Demiryollarının gelişmesi ve uzak pazarlara ulaşımın ve hammadde 
tedarikinin kolaylaşması ile kullanılan enerji kaynaklarının ve hammaddelerin değişmesi gibi 
nedenler ikinci sanayi devriminin doğmasındaki en önemli faktörler olarak gösterilmektedir 
(Jänicke ve Jacob, 2009, akt: Pamuk ve Soysal, 2018). 

3. Sanayi devriminde belirleyici olan bilgisayar donanım ve yazılımları, ağlar ve dijital 
teknolojiler vasıtasıyla mevcut satım ve sanayiciliği geliştirmiş ve ekonomik dönüşüme sebep 
olmuştur. Endüstri 4.0 da teknolojik ilerlemelerin değer zincirleri içerisinde birbirlerine 
bağlanması ve entegrasyonu ile 4. Sanayi devriminin dönüşümünü başlatmıştır. Dijital dönüşüm, 
Dijitalleşen Endüstri, Dördüncü Sanayi devrimi gibi birçok adlandırma yapılan Endüstri 4.0 
dünya ekonomisindeki tüm sektörleri ve her ölçekteki işletmeyi etkileyecek bir devrim olarak 
gelişmesini sürdürmektedir (Fırat ve Fırat, 2017). 

Endüstri 4.0 içerisinde çağdaş otomasyon sistemleri, veri alışverişleri ve güncel teknolojilerin 
hepsini içeren kolektif bir tanım olarak karşımıza çıkar. Endüstri 4.0 için ayırt edici üç önemli 
unsur vardır. Bunlar: Hız, Genişlik ile Derinlik ve Sistem Etkisidir (Özsoylu, 2017). Bu üç unsur 
Endüstri 4.0‘ın gelişmesinde ve dönüşümde yaşanılan hızlılığa, sadece üretim yapısının değil çok 
geniş bir alanda tüm birey ve işletmeleri her bakımdan etkilemesine, köklü değişiklikler 
yapmasına ve şirketlerin, ülkelerin yönetim sistemlerinin dahi bu değişim ve dönüşümden 
etkilenmesine dikkat çekmektedir. Bu değişimlerden etkilenen alanların başında da pazarlama 
alanı gelmektedir.  

 

PAZARLAMA 4.0 

Endüstri 4.0’da olduğu gibi Pazarlama 4.0’ın da gelişim süreci sırasıyla incelendiğinde gelişim 
sürecini etkileyen faktörleri anlamak açısından daha kapsamlı bir bilgi elde etme avantajı 
sağlanacaktır. 

Pazarlamanın ilk aşaması sanayi çağı olarak da adlandırılan Pazarlama 1.0’dır. Bu pazarlama 
anlayışında hedef pazarın istek ve beklentileri dikkate alınması gibi bir durum söz konusu 
değildir. Asıl önemli olan ürün satmaktır ve bu sebeple ürün satmaya odaklanıldığında dolayı 
ürün odaklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Müşteri memnuniyetinin müşteri istek ve beklentilerini 
anlayarak, bu beklentilere yönelik müşteri odaklı pazarlama yapmak gerekliliğinin anlaşılması 
ile pazarlama 2.0 anlayışı doğmuştur. 
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Pazarlama 2.0 anlayışında belirtildiği gibi temel odak müşteridir. Hedef müşterinin istek ve 
beklentilerini öğrenmek, ortaya çıkartmak ön plana çıkmaktadır. 

Pazarlama 3.0 ile birlikte değer kavramı ortaya çıkmıştır. Müşteriye yönelik sunulan tüm mal ve 
hizmetlerde öncelikli olarak onlara bir değer yaratabilme amacına yönelinmiştir. Buna ek olarak 
işletmenin sosyal tarafları, çevreye ve duyarlı tarafları ortaya çıkartılmış ve pazarlamaya farklı 
bir bakış açısı getirilmiştir. 

Pazarlama 4.0 ise Endüstri 4.0 da olduğu gibi pazarlamayı da çok farklı açıdan bakılmasını 
sağlayan bir yaklaşım kazandırmıştır. Tek yönlü kurulan iletişimle işletmenin kendisini ifade 
etmeye, tanıtmaya çalıştığı geleneksel pazarlama anlayışının, çift yönlü iletişimin kurulduğu, 
teknolojinin her alanda hakimiyetini sağladığı, müşterinin süreçlerin tamamına dahil 
olabilmesine imkân kılan bir post modern pazarlama yaklaşımı olarak değişmesi söz konusudur. 

Tablo 1’de Pazarlama 1.0’dan Pazarlama 4.0’a kadar tüm süreç özetlenmiştir (Tarabasz, 2013:130). 

 

Tablo 1. Pazarlama 4.0 Kavramının Gelişim Süreci 

 Pazarlama 1.0 
Ürün Odaklı 
Anlayış 

Pazarlama 2.0 
Müşteri Odaklı 
Anlayış 

Pazarlama 3.0 
Değer Odaklı 
Anlayış 

Pazarlama 4.0 
Sanal Odaklı 
Anlayış 

Amaç Ürün satmak 
Memnuniyet ve 
müşteriyi elde 
tutmak 

Dünyayı daha 
iyi bir yer 
haline 
getirmek 

Bugünden 
geleceği 
yaratmak 

Olanak 
Sağlayan 
Güçler 

Endüstriyel 
Devrim 

Bilgi 
Teknolojileri 

Yeni Dalga 
Teknolojisi 

Sibernetik 
Devrim ve Web 
4.0 

İşletmelerin 
Gördüğü 
Pazar 

Fiziksel 
İhtiyaçları olan 
alıcılar 

Zihni ve kalbi 
ile daha akıllı 
müşteri 

Zihni, kalbi ve 
ruhu olan 
bütün 
insanlar 

Bilinçli alıcılar 
ve ortak ürün 
yaratma 

Anahtar 
Pazarlama 
Kavramı 

Ürün geliştirme Farklılaştırma Değerler 
Müşteriye göre, 
Tam zamanında 
üretim 

İşletme 
Pazarlama 
Kılavuzları 

Ürün 
Şartnameleri 

Kurumsal ve 
ürün 
konumlandırma 

Kurumsal 
vizyon ve 
değer 

Değerler, 
vizyon ve 
beklenti 

Değer 
Önerileri Fonksiyonel 

Fonksiyonel ve 
duygusal 

Fonksiyonel, 
duygusal ve 
ruhsal 

Fonksiyonel, 
duygusal, 
ruhsal, yaratıcı 

Müşterilerle 
Olan 
Etkileşim 

Birden Çoğa 
doğru işlem Bire bir ilişki Çoktan çoğa iş 

birliği 

Çoktan çoğa 
yaratıcı ve 
işbirlikçi 

Kaynak: Tarabasz, 2013:130 

 



Seda GÖKDEMİR EKİCİ  

 478 

Kotler (2017) pazarlama 4.0’ın işletmeler ve müşteriler arasındaki çevrimiçi ve çevrimdışı 
etkileşimin birleştirmesinde görev aldığını belirtmiştir. Dijital pazarlamaya olarak da ifade edilen 
bu yeni pazarlama anlayışında geleneksel pazarlamaya kıyasla segmentasyon kavramı 
değişmiştir. Sosyal ağları kullanarak birbirine bağlanan topluluklar segmentleri oluşturmaktadır 
ve geleneksel pazarlamada var olan marka konumlandırması ve farklılaştırma yapmak artık 
yeterli değildir. 

Pazarlama 4.0 için öne çıkan en önemli etken teknolojik imkanlardır. Son dönemlerde yeni nesil 
müşterilere ulaşmada, yaşanan şiddetli rekabet ortamında fark yaratmada ve müşteri 
memnuniyetini en üst düzeye taşımada en önemli itici güç kuşkusuz teknolojik yeniliklerdir. 

 

Pazarlama 4.0 ve Teknolojik Yenilikler 

Özellikle 2000’li yıllar itibariyle pazarlama alanında kullanımı artan teknolojik yenilikler içerisine 
her geçen gün yenileri eklenmektedir. 90’lı yıllardan itibaren kullanılan Radyo Frekansıyla 
Kimlik Tanımlama (Radio Frequency Identification– RFID), Kiosk, Hızlı Yanıt (QR- Quick 
Response) sistemi, Barkod tarama gibi sistemler müşteriler için artık olmazsa olmaz duruma 
gelmiş, müşteri memnuniyeti yaratmada etkisini yitirmeye başlamıştır.  
Mevcut dönem teknolojik yeniliklerin en başında mobil uygulamalar gelmektedir. Mobil 
uygulamalar genel olarak alışveriş yapma, ödeme ve pazarlama tutundurma faaliyetleri 
kapsamında yoğunlukla kullanılmaktadır. Kasiyersiz self-service kasa teknolojileri müşterilerin 
kendi ödeme ve paketleme işlemlerini daha hızlı bir şekilde kendileri gerçekleştirdikleri bir 
sistemdir. Ülkemizdeki en önemli örnek Migros Perakende zincirlerinde uygulanan jet 
kasalardır. Sensörlerle desteklenen akıllı raflar, Bluetooth teknolojisini kullanarak müşteri ile 
işletme arasında iletişimin kopmamasını sağlayan Bluetooth-Beacon Teknolojisi, dinamik fiyat 
değişikliğinin kolayca gerçekleştirilmesinin sağlandığı dijital fiyat etiketleri, dünyanın en büyük 
perakende işletmelerinden biri olan Amazonun kullandığı ve herhangi bir ödeme 
gerçekleştirmeden alışverişin yapılıp mağazadan ayrılmayı olanak sağlayan Tara ve git sistemine 
benzer Amazon Go uygulaması gibi yapay zeka temalı sistemler şu anda pazarlama alanında 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  

Bunların dışında pazarlamanın dönüşümsel değişiminde önemli bir etkisi olacağı ve 
gerçekleşecek değişimi çok farklı boyutlara taşıyacağı düşünülen teknolojilerin üzerinde 
durmakta fayda vardır. Pazarlama 4.0 bu teknolojik yeniliklerin odağında gelişimine devam 
edecektir.  

Şu an olmasa bile yakın gelecekte pazarlamada kullanılacağı ön görülen önemli teknolojik 
yenilikler arasında bulunacak nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ, artırılmış gerçeklik (AR), 
sanal gerçeklik (VR) ve robotlar bulunacaktır. Gelişmiş ülkelerde yer alan pazarlama 
uygulayıcıları bu tür teknolojileri pilot olarak uygulamaya başlamışlardır (Gülşen ve Özdemir, 
2018). 

Teknolojik yeniliklerin pazarlama uygulayıcıları tarafından müşterilere sunulmasının en önemli 
sonuçlarından bir tanesi yaratılan deneyim ortamında müşterinin elde ettiği değerdir. Bu değer, 
müşteri memnuniyetini arttırmada, sadakat yaratmayı mümkün kılmada önemli bir etki 
yaratmaktadır. Yeni nesil müşterilerin istek ve beklentileri arasında Pazarlama 4.0’ın teknolojik 
imkanlarla deneyim yaratması vardır. Pazarlama 4.0’da deneyim yaratmanın iyi anlaşılması 
açısından öncelikle deneyim kavramını iyi anlamak gereklidir. Bu sebeple öncelikle deneyim ve 
deneyimsel pazarlama kavramları incelenecektir. 
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DENEYİM KAVRAMI 

Günümüz tüketicisinin tüketim davranışlarının rasyonel amaçlardan hazcı amaçlara doğru 
değişim gösterdiği pazarlama dünyasında, işletmeler için öncelikli amaç etkili bir tüketici 
deneyimi yaratmak olmalıdır. 

Tüketim insanlık kadar eski bir tarihe sahiptir. Tarih boyunca yaşanan tüm değişimler zaman 
içerisinde tüketimi etkilemiş ve bugünkü modern haline ulaştırmıştır. Pazarlama ve teknoloji 
alanlarında yaşanan baş döndürücü değişimler, öncelikle tüketimi ve tüketicileri etkilemektedir. 
Globalleşmenin hızla artması tüketici davranışlarını da fazlasıyla etkilemektedir. Çevreleriyle 
sürekli bir iletişim ve etkileşimi olan tüketicilerin duygularında, düşüncelerinde, davranışlarında 
ve bu üçüyle ilintili olan tutumlarının oluşmasında çevrelerinin büyük bir etkisi vardır. Çevre 
uyarıcıları, tüketicilerin deneyimlerinde etkili önemli paya sahiptir (Odabaşı ve Barış, 2010:53). 

Günümüz tüketicileri, geçmişe kıyasla çok fazla, karmaşık seçeneğe ve bunlara ulaşabilecek 
birçok imkana sahiptir (Meyer ve Schwager, 2007). Küresel pazarda rekabetin oldukça 
yoğunlaştığı günümüzde işletmeler için pazarda var olabilmenin yegâne yolu müşterilerine 
rakiplerinden farklı deneyimler yaratmaktan geçmektedir (Gentile vd., 2007). Tüketici davranışı 
alanında deneyim kavramı ilk kez Holbrook ve Hirschmann 1982 yılında yayınladıkları 
çalışmada “Mal veya hizmetin tüketimiyle ortaya çıkan ve tüketiciden tüketiciye farklılık 
gösteren durum” biçiminde tanımlamışlardır. 

Deneyim, işletmelerin ve müşterilerin tarafından bakılarak farklı biçimlerde tanımlanabilir. 
İşletme açısından deneyimi, “müşterileri kişisel olarak meşgul eden olay” olarak tanımlanırken, 
müşteri açısından ise “Tüketimin eğlendiren, meraklandıran, hafızada yer edinen kısmıdır” 
şeklinde tanımlanabilir (Dirsehan, 2012).  

Postmodern pazarlama dünyasında müşteri odaklı deneyimler yaratmak, tüketicinin zihnine 
ulaşabilmenin çok zorlu bir süreç olduğu kabul edilmektedir. Rekabetin yoğunluğu sonucunda 
ortaya çıkan çeşitlilik, sürekli arayışta ve değişken özellikteki fikre sahip günümüz tüketicisinin, 
istek ve beklentilerine yönelik deneyim kurgulamak, işletmeyi başarıya ulaştırmada önemli bir 
etkendir. 
 
Deneyim yaratma olgusunun öneminin anlaşılmasıyla pazarlama anlayışı deneyim odaklı 
pazarlama prensibine dayanan deneyimsel pazarlama kavramını doğurmuştur. Deneyimsel 
pazarlamada, geleneksel pazarlamada olduğu gibi sunulan malın özelliklerinin ön plana 
çıkartılması ya da müşteriye duygusal vaatlerde bulunulması gibi prensiplerle hareket etmez. 
Mal ya da hizmete yönelik, müşteri için bütünsel bir marka deneyimi yaratılması önemsenir. Yani 
pazarlamanın deneyimsel olarak yapılandırılmış olması, tüketicinin beş duyusuna hitap eden 
mal ve hizmet yaratılmasını hedeflemektedir. Deneyimsel pazarlama esasında, tüketiciyi marka 
dünyasına katabilmek amacıyla gerçekleştirilen bir davettir (Batı, 2013: 9-10). Schmitt (1999) 
deneyimsel pazarlamayı “Deneyimsel pazarlamanın birçok farklı pazarda faaliyet gösteren çeşitli 
işletmeler, yeni ürünler geliştirme, müşterilerle iletişim kurma, müşterilerle satış ilişkilerini 
geliştirme, iş ortaklarını seçme, perakende satış ortamlarını tasarlama ve web sitelerini inşa etme 
gibi konularda deneyimsel pazarlamaya yönelmişlerdir” şeklinde açıklamaktadır. Deneyimsel 
pazarlamanın en önemli amacı müşteri odaklı olacak şekilde değer yaratan müşteri deneyim 
süreçlerini oluşturmaktır. 

İşletmeler, müşteri deneyimi yaratırken müşterileri deneyim sürecine tam olarak dahil etmek için 
çaba göstermelidir. Bunun için de deneyim tasarlarken iyi düşünmeleri ve uygulamalar 
konusunda müşteri açısından önemli birçok faktörü gözden kaçırmamalıdır. Etkili bir müşteri 
deneyimi yaratmada en önemli unsurlardan birisi de etkili iletişimin kurulmasıdır. İşletmeler 
müşterileriyle çift taraflı iletişim kurma konusunda dikkatli olmalıdır.  
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İşletmelerin günümüz müşterisine deneyim yaratmada pazarlama 4.0’ın getirdiği yenilikleri göz 
önünde bulundurması önem arz etmektedir. Teknolojik yeniliklerin hayatımıza her geçen gün 
daha fazla dahil olduğu bu dönemlerde müşterilerin de özellikle iletişim teknolojilerini kullanım 
oranlarının artmış olması işletmeleri özellikle sosyal mecralara daha fazla yönlendirmektedir. 
Ayrıca özellikle perakende ve hizmet alanında kullanılan teknolojik yenilikler tüketicilerin 
deneyimlerini etkilemekte ve müşteri memnuniyetini arttırmada önemli bir faktör haline 
gelmektedir. 

 

SONUÇ 

Son yıllarda yaşanan teknolojik değişimler her şey gibi sanayiyi ve dolayısıyla pazarlama 
dünyasını da etkilemiş, Pazarlama 4.0 ortaya çıkmıştır. Genel olarak 1970’li yıllardan itibaren 
teknolojik yeniliklerin etkilediği pazarlama dünyası, 2000’li yıllardan günümüze kadar olan hızlı 
dönüşüm süreciyle beraber teknolojik yenileşme, müşterilere deneyim yaratmada işletmeler için 
olmazsa olmaz hale gelmiştir.  

Günümüz tüketicilerinin markalara ve işletmelere yönelik sadakat oluşturması her geçen gün 
daha da zorlaşmaktadır. Yoğun rekabet, seçeneklerin artması, müşterilerin yeniyi keşfetme ve 
deneme arzusu, müşteri istek ve beklentilerindeki hızlı değişim faktörleri işletmelerin işini 
zorlaştırmakta, müşteriyi elde tutabilmek için işletmelerin daha fazla çaba göstermesi 
gerekmektedir. Gösterilmesi gereken çabaların en başında teknolojik gelişmelere uyumlu 
pazarlama faaliyetleri ile müşterilerin değer elde edeceği deneyimler yaratmak gelmektedir.  

Pazarlama 4.0 işletme ile müşteri arasındaki dikey ve dışlayıcı ilişki, yatay, kapsayıcı ve daha 
sosyal bir forma dönüşmüştür. İletişim kanallarında yaşanan değişimler özellikle internet 
kullanımının önemini arttırmıştır. İşletmelerce yaratılacak olan deneyimlerde müşterinin 
sosyalleşme isteği göz önünde bulundurulmalıdır. Netandaşların (internet vatandaşları) 
sayısının her geçen gün artması, sosyalleşme tanımının geleneksel ortamdan sanal ortama 
geçtiğinin göstergesidir. Deneyim yaratmak isteyen işletmeler için sanal mecraların doğru 
kullanılması, hedef kitlelerinin özelliklerine deneyim yaratmada önemli olabilir. Özellikle Y ve Z 
kuşağı kişilerin hedef kitle olarak belirlendiği pazarlarda teknolojik yenileşmenin takip edilmesi 
ve sanal mecraların aktif şekilde sosyalleşme ve iletişim için kullanılması gerekmektedir. 

Geleneksel pazarlama anlayışında markanın tüketici zihnindeki konumlandırılması ve 
rakiplerine göre farklılaştırılması Pazarlama 4.0 için yeterli değildir. İşletmeler için müşteriyi tüm 
süreçlere daha erken çekme, onların yönlendirmesi ile stratejilerin oluşturulması Pazarlama 
4.0’ın tam olarak merkezinde yer almalıdır. Unutulmaması gereken bir başka husus da Pazarlama 
4.0 ile birlikte geleneksel pazarlama anlayışındaki pazarlama karması (Ürün, Fiyat, Dağıtım 
kanalı, Tutundurma) elemanlarının yeni 4C (Ortak yaratma, Döviz değişimleri, Topluluk 
hareketleri ve Sohbet) olarak yeniden tanımlanması gerekliliğidir. 

Sonuç olarak Pazarlama 4.0 ile birlikte müşterilerine unutulmaz deneyimler yaratmak ve 
rakipleri karşısında rekabet etme gücünü sürdürülebilir kılmak isteyen işletmeler için günümüz 
yeni nesil müşterisini tanımak, teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve sisteme entegrasyonunu 
sağlamak ve müşterilerin tüm süreçlere aktif katılımının sağlanmak gibi hayati görevleri 
bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki Pazarlama 4.0 dünyasında bir işletmenin müşterisine etkili 
bir mal veya hizmet sunması ancak iyi bir deneyim yaratmaktan geçmektedir. 
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