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ÖNSÖZ 

“Uluslararası Ekonomi, Parasal İktisat ve Kent Ekonomisi” adlı 

çeşitli iktisat çalışmalarının yer aldığı bu kitap, ekonomi literatürüne 

kuramsal ve ampirik çerçevede katkı sağlayacak tamamlayıcı bir 

yayındır. Kitap içeriğinde ekonomiyi makro düzeyde ele alan bölümler 

mevcut olup, ilgili çalışmalar üniversitelerin ve kurumların farklı 

birimlerinde görev yapan araştırmacı ve akademisyenlerin 

çalışmalarından oluşmuştur. Kitap içeriğinde beş (5) ayrı bölüm 

mevcuttur. 

Kitabın ilk bölümünde yazar Hasan BARDAKÇİ, "Yeni Dış Ticaret 

Teorilerinin Gelişimi, Öncesi ve Sonrası" başlıklı çalışmasında, ülke 

ekonomilerinin rekabet edebilirliklerini artıran dış ticaret kuramlarının 

Merkantalist dönemden başlayarak günümüze kadar olan gelişimini 

detaylandırmıştır. Bardakçi, çalışmada ülkelerin zenginleşmesine etki 

eden faktörlerin tarihsel süreç içerisinde iş bölümü, uzmanlaşma gibi 

kavramlardan teknolojik gelişme, karşılaştırmalı üstünlükler, ölçek 

ekonomileri gibi kavramlara doğru farklılaştığını ve dış ticaretin 

nedenlerine yol açan unsurların da küreselleşme ile birlikte uluslararası 

arenada değişen yönüne işaret ederek odak noktasının ülkelerden çok 

uluslu şirketlere yöneldiğini açıklayarak konunun çok yönlü 

incelenmesine olanak sağlamıştır. 

Kitabın ikinci bölümünde yazar Ender BAYKUT tarafından, “Yabancı 

Takas Oranı ve Küresel Risk Algısının Hisse Fiyatları Üzerine Etkisi” 

teorik ve ampirik çerçevede incelenmiştir. Küresel risk göstergeleri 

yatırımcılar tarafından yatırım kararlarını belirlemede ana unsur olup 
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bu bağlamda VIX endeksinin volatilitesi ilgili piyasalara yön vererek 

işlem hacmini etkilemektedir. Çalışma yabancı takas oranı, VIX 

endeksi ve günlük işlem hacminin toplu olarak hisse senedi fiyatları 

üzerindeki etkisini ele alan bir çalışma olması özelliği ile de literatüre 

önemli katkı sunacaktır. 

Üçüncü bölümde yazar Osman Kağan ERGÜR’ün, “Uluslararası 

Hukuk İlkeleri Çerçevesinde Vergilendirme Yetkisi” başlıklı çalışması 

yer almaktadır. Çalışmada yazar ilk aşamada vergilendirme yetkisine 

etkisi olan hukuki ilkeleri tanımlayarak, devletlerin vergil1endirme 

yetkisini uygularken uluslararası hukuk bağlamında ele alması 

gerektiğine vurgu yapmıştır. İlerleyen aşamada yazar Ergür, çifte 

vergilendirme kavramının üzerinde konuyu ele alarak devletlerin 

vergilendirme yetkisini kullanma hususunda yurt içi ve yurt dışı gelir 

ve servetlerin hukuk ilkeleri bağlamında da hesaba katılmasını 

vurgulamıştır. Bu çerçevede çalışma da çifte vergilendirmenin ülkeler 

bazında anlaşmazlıklara yol açarak, farklı uygulamalar nedeni ile bir 

sorun oluşturduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede çifte 

vergilendirmeyi önlemek adına geliştirilen modeller çalışmada 

detaylandırılmış ve öneriler sunulmuştur. 

Kitabın dördüncü ve son bölümünde, yazarlar Salih ÖZTÜRK ve 

Hatice SÜRURİ’ye ait “ Kent Kimliği- Kentlilik Bilinci ve Ekonomi” 

başlıklı çalışma mevcuttur. Çalışmanın içeriğinde yazarlar, ilk aşamada 

kent kavramını teorik çerçevede tanımlayarak, kentleşme ve 

kentlileşme olgularından bahsetmişlerdir. Çalışma, kent kimliğinin 

inşasında kentin bulunduğu coğrafya, iklim, doğal kaynaklarla birlikte 
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ekonomik faktörlerin önemine de vurgu yapan açıklayıcı bir bölüm 

olmuştur.   

Bu kitap, akademik bağlamda incelediğimizde içerdiği seçilmiş 

çalışmalar itibari ile iktisat literatürüne önemli katkılar sağlayacak 

nitelikte bir yayındır. Parasal iktisat ve hisse senetleri piyasası ile ilgili 

iki bölüm ilgililerine kaynaklık edecek teorik ve ampirik düzeyde 

çalışmalardır. Vergilendirme ile ilgili yazılan diğer bölüm konulara 

bütünsel nitelikte yaklaşan akademik çalışmadır. Kentleşme ve 

ekonomiden bahsedilen son bölüm ise kent kimliğinin inşasında 

ekonomik faktörlerin belirleyiciliğine yaptığı vurgu ile ön plana 

çıkmaktadır. “Uluslararası Ekonomi, Parasal İktisat ve Kent 

Ekonomisine Dair Akademik Çalışmalar” adlı kitap, makro düzeyde 

içeriği ve çalışmaların akademiye sağlayacağı verimli çıktıları ile etkili 

çalışmalar arasında olacaktır.  Netice itibari ile üzerinde durmak 

istediğim diğer bir husus ise; kitapta yer alan akademik bölümlerdeki 

çalışmalar ile ilgili tüm yasal/ hukuki sorumluluk bölümlerin 

yazarlarına aittir. Belirtilen hususlar dışında kalan tüm editöryal ve 

teknik içerik sorumlulukları ise editör tarafından üstlenilmektedir. 

Editör 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Tekirdağ, 2020 
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GİRİŞ 

Gelişmiş devletler ve gelişmekte olan bütün devletler sınırlı kaynaklar 

ile sınırsız gereksinimlerini karşılayabilmeyi ve sahip oldukları 

kaynakların yararlarını arttırabilmeyi gaye edinmişlerdir. Dış ticaret 

unsuru devletlerin bu gayeleri gerçekleştirmeleri için mühim olan 

yöntemlerden biri olarak kabul edilir. Bu bağlamda dış ticaretin iktisadi 

büyümek ve istihdam üzerinde olan tesirlerinin boyutları uzun 

senelerdir ekonomistler tarafından tartışılmakta olan bir mevzudur. Dış 

ticaret unsurunun esasları klasik dış ticaret kuramlarına dayanır. Klasik 

dış ticaret kuramlarının arkasından neo klasik dış ticaret kuramlarının 

katkıları ile geliştirilmiş olan yerel dış ticaret kuramları, milletlerarası 

ticaretin iktisadi büyüme, verim ve karlılığı arttıracağını varsayar 

durumdadır. Bu sebeple devletlerin iktisadi büyüme amaçlarına 

ulaşabilmek için milletlerarası ticaretin önünde olan engellemelerin 

kaldırılması, işbölümü ve uzmanlaşmak vb. birçok öğe dış ticaret 

yöntemler arasındaki öncelikli belirleyiciler arasında yer alır (Acar, 

2002, s. 36) 

Bu manada meydana gelen dış ticaret kuramları dış ticaretin iktisadi 

büyümesi ve istihdamı arttırması bakımından inovasyon, insani 

sermayeler, kamu harcaması, araştırma ve geliştirme vb. etkenlerin dış 

ticaret açısından mühim olduğunu belirtir. Dış ticaret, gelişmiş devletler 

ve gelişmekte olan devletler açısından büyümek ve kalkınmak 

amaçlarına ulaşabilmeleri bakımından mühim bir yerdedir. Zira 

devletlerarasında olan ticaret unsurunun gelişmesi, üretilmiş olan ürün 

ve hizmet miktarlarında artmaya sebep olur. Bu olay kalkınmak için bir 
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finansman özelliği taşırken iktisadi bakımdan büyümeye unsurunu da 

pozitif taraftan etkiler. Üstelik üretim miktarında artmanın olması ile 

beraber istihdamda artışının yaşanması beklenir bir durumdur. Bu 

sebeple dış ticaret devletlerin kaynak unsurlarını daha verimli 

kullanılmasını sağlayıp karlılık derecesini arttıran ve öteki 

makroekonomik göstergelerin üzerinde olumlu bir dışsallık yaratmaya 

sebep olan bir etkendir. Genellikle dış ticaret kuramlarında devletlerin 

daha çok sahip oldukları üretim etkenlerinin bulunduğu kuruluşlara 

yatırım yapıp kaynaklarını daha verimkar kullanabilecekleri 

belirtilmiştir. Bu kapsam alanında dış ticarete yönelik ürünlerin 

üretimlerinde gerçekleşecek uzmanlaşmak vasıtasıyla iktisadi 

kazançlarda artış yaşanması muhtemel bir durumdur. Bu sebeple iş 

bölümünün ve uzmanlaşmanın milletlerarası ticaret için mühim bir 

belirleyici olduğu düşünülür. Zira her devlet üretim yaparken kendinin 

daha üstün olduğu sahalara yönelip, milletlerarası piyasa içinde rekabet 

gücü elde etmeye çalışacaktırlar. Hatta maliyet unsuruna dayanan 

rekabet gücünü elde etmek isteyen devletler açısında uzmanlaşmak ve 

işbölümü, maliyet farklılıklarının olmasına sebep olarak fiyat tabanında 

milletlerarası piyasa içinde avantaj sağlar. Bu çerçevede bir devletin dış 

ticaret unsurundan beklemiş olduğu, doğrudan tesir ile dolaylı tesirleri, 

elde edeceği rekabet gücüyle beraber daha kesin şekilde ortaya çıkacağı 

varsayılır. Aynı zamanda milletlerarası ticaret unsuru, piyasa 

durumlarının globalleşmesine olanak sağlayıp, talep bünyeleri üzerinde 

olan tesiriyle mühim bir etkene sahip durumdadır. Hatta bu sürenin 

etkisi ile beraber meydana gelen ölçek ekonomisi nedeniyle üretim 

sürecinde oluşan maliyetlerin azalmasına yol açar (Adda, 2005, s. 18) 
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1.YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ 

1.1. Nitelikli İş Gücü Teorisi 

Bu kuram Donald B. Keesing ve Peter B. Kenen tarafından 

geliştirilmişti. Devletlerin mesleki ve vasfı yüksek işgücüne sahip 

olmaları halinde, bu devletlerin kalifiye işgücü gerektirmekte olan 

ürünlerde uzmanlaştığı ve bu ürünleri ihracat yaptığı esasına dayanır. 

Vasıflı işgücüne sahip olan bir devlet şayet ticari serbestleşmeye 

giderse bu devletin üretmiş olduğu ürünün oransal fiyatları artar. 

Niteliksiz emeğe sahip olan devletlerse fazla nispette niteliksiz emeği 

içine alan ürünleri ihracat yapar. Faktör Donatımı Teorisi içeriğinde bu 

hal etken teçhizatı fazla miktarda olan üründe uzmanlaşma yoluna 

gidilmesini nedenleriyle açıklar (Özgüven, 1988, s. 93) 

Kalifiye emeğin fazla olması, vasıflı emeğin oransal olarak fazla olduğu 

ürünlerin ihracatının yapılmasını özendirir. Niteliksiz emeğin 

bolluğuysa, basit emek yoğun olan ürünlerin ihracatının yapılmasını 

arttırır. Emek unsuruna yapılacak yatırımlar emeğin verimliliği ve 

vasfını arttıracağı için, emeğin yüksek sermayeyle teçhiz atlanması, 

üretim unsurunun büyük bir bölümünün kalifiye emek gerektiren 

ürünlere yönelik olmasını sağlar.  

Vasıflı iş gücü ticaret örneğinde bazı esas kuramlar kullanılmıştır. Bu 

varsayımlar aşağıda sıralanmıştır: 

• Tam rekabet şartları geçerli olmalıdır.  

• Taşıma giderleri ve farklı ticari kısıtlamalar yoktur.  

• Başlangıç esnasında her devlette değişik etken teçhizatı vardı.  

• Zevk ve tercih halleri her devlette aynıdır. Gelir seviyesi ve 



 

10 ULUSLARARASI EKONOMİ, PARASAL İKTİSAT VE KENT EKONOMİSİ 

dağılımına bağlı biçimde değişmez.  

• İş gücü devlet içinde tam hareketli ve devletlerarasında hareketsiz 

durumdadır.  

• Üretim işlevleri benzeşiktir.  

• Üretim etkenleri vasıflı işgücü ve vasıfsız iş gücünden 

oluşmaktadır.  

• Öğrenmek yoluyla marifetlerin geliştirilme olanağı vardır.  

Vasıflı İş Gücü Teorisinde, devletlerin ticaret göreneklerine göre etken 

teçhizatları biçimlenir. Etken teçhizatları ticareti belirlemez. İşgücü 

kavramına beceri kazandırılabilmesi kısa vadede tamamlanabilecek bir 

durum olamaz. . Bu durum kısa vadede gerçekleşebilirse, emek olarak 

zengin devletler kısa bir eğitim süresi sonrasında bu beceriyi 

kazanabilmeleri mümkün olurdu. Bu sebepten de kalifiye işgücü farklı 

bir üretim etkeni olarak ele alınamaz.  

Nitelikli İş Gücü Teorisi üzerine Peter Kenen’de çalışmalar yapmıştır 

ve varsayımını emek ve tabii kaynak şeklinde iki etkenli bir üretim 

işlevi üzerine kurmuştu. Peter Kenen yatırımlar ile dış ticaret arasında 

olan bağı açıklamıştır ve yeni bir sermaye tanımı ortaya koymuştu. Bu 

tanımlamaya göre sermaye, yatırım malları ile özdeşleştirilmiş, emek 

ve toprağın, verimliliğini arttırmakta olan bir tamamlayıcı üretim etkeni 

olduğu görülmüştü. Üretim sürecinde endirek olarak kapsayan 

sermaye, yeniden üretilebilir bir üretim etkeni olarak kabul edilir 

(Ünsal, 2005, s. 81). 
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1.2. Tercihlerde Benzerlik Teorisi 

Brunstam Linder tarafından1961 senesinde Gelir ve Tercihlerde 

Benzerlik Teorisi adı ile geliştirilmişti. Brunstam Linder tarafından 

ifade edilmiş şekli ile devletlerin ürün ihracatı yapmaları üzerinde tesirli 

olan şey benzer talep biçimlerine sahip olması gerekir. Yani, ürünler 

yüksek fiyatlardan satılsa bile benzeyen tercihler ve zevklere sahip olan 

gelir seviyesinde olan farklı devletler tarafından talep edilir. Dış ticaret 

kavramında talep mühim bir etken olduğundan dolayı, ticaret taleplerin 

benzerliğinden kaynaklanır. Bir devlet talep fazlası bir üretim yaptıysa 

bu üretim fazlası ürünleri talep eden devlette benzeyen niteliklere sahip 

olur (Chang & Grabel, 2005, s. 63) 

Üretilmiş olan ürünlerin benzeşik olmadığı, tüketici zevkleri ve ölçek 

ekonomilerinin çok mühim olduğu endüstri mallarının ticaretini 

açıklamaya çalışmış olan seçimlerde benzerlik varsayımının teorileri şu 

biçimde sıralanır; 

• Benzeyen zevkler ve tercihe sahip olan devletler aynı zamanda 

benzeyen gelir seviyesinde anlamındadır.  

• Mallar değiştirilmiştir.  

• Ölçeklere göre artmakta olan getiriler vardır.  

• Talep odaklıdır.  

• Monopol rekabet şartları geçerli olur.  

• Ticarete konu olan mal kompozisyonu zevk ve tercihler 

değiştikçe değişebilir. Ticaret kavramına konu olan ürün niteliği 

zevkler ve tercihler değişime uğradıkça değişir.  
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Tercihlerin benzerliği varsayımı, dış ticaret kavramında talep şartlarına 

yer verilmesini sağlamıştır. Bu kuram devletlerarasında ticareti arz 

faktörleriyle açıklamış olan mutlak üstünlük, mukayeseli üstünlük ve 

faktör donatımı varsayımlarından değişik olarak talep şartlarına yer 

veren yeni bir varsayım olmuştu. Şimdiye kadar ortaya atılmış dış 

ticaret varsayımları devletlerarasında, dış ticarete konu olmuş malların 

benzeşik olduğunu kabul etmişti. Ancak tercih konusunda benzerlik 

teorisi, mal farklılıklarının ehemmiyetini vurgulamış, benzerliği 

olmayan malların dış ticaretini göstermiştir. Başka bir teori olan mal 

farklılaştırılmalarına yer verilmesi, zevkler ve tercihlerin üzerinde 

durulmasını sağlamıştı. Üretimde artmış verimlilik şartlarının geçerli 

olması hipoteziyse, devletlerin değişik zevkleri ve tercihlerine göre 

değişmiş ürünlerin belli bir çeşidini üretmelerinin neticesinde ortaya 

çıkacağıdır. Farklılaşmış olan malların değişik bir çeşidini üretmiş olan 

üreticiler belli bir sürede iç talebi, daha sonrasında dış talebi karşılamak 

zorunda olacakları için ölçeğe göre artan getiriden faydalanırlar 

(Fronstera & Irwın, 1996, s. 79) 

Malın farklılaştırılması durumuyla ortaya çıkmış dış talep 

gereksinimini karşılamak devletlerin ihracatını arttırır. İhracat kavramı, 

benzeyen zevkler ve tercihe sahip olan devletler arasında yapıldığından 

dolayı bu devletlerin kişi başına düşmekte olan gelir seviyesi de 

birbirlerine yakın durumdadır. Bu teori tatbikte daha çok gelişmiş 

devletler açısından test yapılmıştır. Gelişmekte olan devletlerse ihracat 

unsurlarında endüstri ürünlerinin nispetinin düşük olması sebebiyle 

incelemelerin çok içine alınmamışlardır. Ama yakın dönemde 
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gelişmekte olan bazı devletlerin ihracat faaliyetlerinde ve ithalat 

faaliyetlerinde endüstri ürünlerinin nispetinin artması sebebiyle bu 

devletler içerisinde Linder Hipotezi test edilmeye başlanmıştı. 2014 

senesinde ülkemiz Türkiye olan devletlerle gerçekleştirmiş olduğu iki 

yönlü ticarette dönemler itibari ile ihracatta olan artış Linder etkisi ile 

açıklanamamıştır yalnızca ithalat unsurunda olan artışı açıklamada 

geçerli olmuştur (İyibozkurt, 1989, s. 49). 

1.3. Teknoloji Açığı Teorisi 

1961 senesinde bu teori Michael Vivian Posner tarafından ortaya 

atılmıştı. Bu teorinin esas dayandığı durum, bir ürünün üretiminde 

kullanılmakta olan teknik ve teknolojik verilerin devletlerarasında 

farklılıklar göstermesi durumudur. Teknik bilgiler bütün devletlerin 

kolay biçimde erişebileceği ve kullanabileceği bir unsur değildir. Etken 

teçhizatları aynı iki devlet arasında bile dış ticareti 

gerçekleştirilebilmektedir. Zira devletlerin sahip olduğu teknik bilgiler 

farklı olmaktadır.   

Bu teorinin varsayımları aşağıda sıralanmıştır: 

• Yeni üretilen mallar zaman geçtikçe gelişir. İlke olarak, bu 

güçlüğün aşılması zor değildir. Fakat yeni malların geliştirilmesi, 

bütün devletlerde aynı zamanda olamaz.  

• İkinci varsayım olarak, yeni malların geliştirilmesi olmasa da 

yeni süreç durumlarının alacağı ve bu yeni metotların devlete 

çeşitli ürünlerde karşılaştırmalı bir üstünlük sağlayacağı kabul 

görmelidir. Ticaret kavramı üretim etkenlerinin arasında 
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milletlerarası bir çeşitlilik olmasa da, farklı bir yerde olmayan 

çeşitli tekniksel veriler ve yeteneklerin mevcut olmasından 

kaynaklanır.  

• En son olarak da, bu teorinin dayanağı bir sıra olan tabii 

hipotezler bulunmaktadır. Milletlerarası döviz kurları sabit 

durumdadır. Tamamen tam istihdam mevcuttur. Ulaştırma 

maliyeti sıfır tutarındadır.  

Ürünlerin ve süreçlerin üretilmesini ilk defa gerçekleştiren devletlerin 

rekabet güçlerinin belirlenmesinde etkili olan etken, çeşitli devletlerden 

farklı olarak bu teknoloji dönüşümleri ve gelişmeleri sağlayabilmesi 

halidir. Teknolojide yenilikler devletlere karşılaştırma-lı bir maliyet 

üstünlüğü yaratır.   

Dış ticaret unsurunda teknolojide değişmeler neden olduğu için 

yenilikler onu gerçekleştirmiş olan devletlerin bir süre için tekelci bir 

durum almalarını sağlar. Zira belli düzeyde teknolojide gelişmeler bir 

devlette başladığında farklı devletler o yeniliği taklit edinceye kadar 

belirli bir zaman geçer (Özgüven, 1988, s. 95) 

Teknolojide yeniliklerin ortaya çıkma süresine bağlı olarak Posner 

tarafından farklı gecikme tanımlamaları yapılmıştı. Tepki, taklit ve 

talep gecikmesi gibi sınıflamalar yapan Posner hatta öğrenme süreci 

unsurunu da teorisini açıklarken kullanmıştı; 

• Tepkinin gecikmesi hali, yenilikçi devletlerde girişimci bireylerin 

icadı tam olarak kullanmalarıyla taklitçi devletlerde çeşitli 

işletmelerin yeni ürünü üretmeye çalışması ile geçen süre ve yerli 
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üretici gruplarının yurt içinde ki piyasada, yeni ürünü piyasada 

paylaşmaları ile geçen zamanın toplamı şeklinde ifade edilir.  

• Taklit gecikmesi, tepki gecikmesi ile öğrenme süreci toplamında 

geçen zamanı ifade eder.  

• Talep gecikmesi, icadın veya yeni ürünün devlette bulunuşuyla 

çeşitli devletlerdeki tüketici grubunun bu malı talep etmelerine 

kadar geçen süreçtir.  

• Öğrenmek süreci, ithalatı yapan devletin şirketlerinin yeni 

ürünleri üretmeyi öğrenmeleri ve iç pazarda üretimini yaparak, 

satmaya başlamaları için gereken süreçtir.  

Toplamda net gecikme unsurunu elde edebilmek için, talep gecikmesi 

durumundan farklı devletlerde ki bir talep miktarının ortaya çıkmasının 

ardından geçen sürenin çıkarılması gerekir. Bundan dolayı, yeni bir 

ürünün ithalatının yapılması, yalnızca taklit gecikmesi ve talep 

gecikmesi arasında olan farktan kaynaklanmış zaman aralığında 

gerçekleşir. Taklit kavramı, başarılı bir biçimde gerçekleştirildikten 

sonrasında, taklit eden devlet tarafından yapılmış mal ithalatının 

yapılması sona erer. Hatta taklit gecikmesinin olması bütün devletlerde 

aynı süreçte olmaz. Bundan dolayı bir ya da daha çok devlet başarı ile 

yeni malı taklit etse bile yenilikçi devlet, üretimi sağlama konusunda 

büyük deneyiminin sebebiyle taklit gecikmesi durumunun daha uzun 

olduğu farklı devletlerde üstünlük sağlar. Dış ticareti kavramını 

açıklamaya çalışılmış bu örnek, dış devletlerde üretilmiş ürünlerin 

teknolojilerini kendi üretim süreçlerine adapte eden ve aralıksız olarak 
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dış pazarlara yeni ürünler süren devletlerin dış ticaret konusunda 

kazançlı çıkacağını ortaya koyar.  

1.4. Ürün Dönemleri Teorisi 

Raymond Vernon tarafından 1966 senesinde ürün dönemleri kuramı 

Raymond Vernon geliştirilmiş olmuştur. Bu kuram teknoloji açığı 

kuramının genelleştirilen bir biçimidir. Zaman ve teknolojide ki 

değişim unsurları üzerinde durulmuş olan bu teoride, yalnızca mamul 

ürünlerinde ki yenilikçi ve taklit malları üretmekte olan devletlerin dış 

ticareti incelenir (Went, 2001, s. 40) 

Ürün Dönemleri Teorisi birtakım esas hipotezlere dayandırılır. Bu 

hipotezler, bir ürünün üretim teknolojisinin devletten devlete göre 

değişmesi, bir ürünün üretim sürecinin zaman içerisinde değişimler 

göstermesi, üretimde artan verimlilik şartlarının geçerliliği ve 

devletlerin talep şekillerinin birbirlerinden farklı olması şeklinde 

sayabiliriz.  

Bu teoriye göre bir mal üç mertebesi olan bir hayat döngüsüne sahip 

olur. Bu mertebeler yeni mal, olgunlaşma ve standartlaşma 

mertebeleridir. Bu kuramda çeşitli devletlerin yeni malları üretebilmek 

için uzmanlaşmaya gittikleri, öteki devletlerin de klasik mallarının 

üretilmesinde uzmanlaştıkları kabul edildiği için, her bir malın 

üretilmiş olduğu ve ihracatının yapıldığı devletin ürün hayat devresi 

süresince değiştiği neticesine varılır (Turanlı, 2000, s. 67) 
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Raymond Vernon tarafında oluşturulan üç aşamalı hayat döngüsüyse şu 

biçimde açıklanabilmektedir. Yeni mal mertebesi, bir malın 

üretimindeki ilk evredir. Üretimin tamamı yenilik yapan devlette 

gerçekleştirilir. Bu durumun ise belirli sebepleri vardır. Birinci sebep 

olarak, üretimin başlangıcında yalnızca iç piyasanın talebini karşılamak 

için yapılmıştır. Zira dış ticaret başlar ise taşıma maliyetlerinin de 

olması mümkündür. Bu sebeple başlangıç esnasında mal yalnızca 

üretiminin yapıldığı bölgede satılmaktadır. İkinci sebep olarak, tüketici 

grubun ürünle alakalı sürekli olarak beklentisi güncellendiğinden 

dolayı mal sürekli değişim yaşar. Üçüncü sebep olarak, patent hakkı, 

talebin esnek olmaması vb. nedenlerdir. Yeni bir malın piyasaya 

sürülmesinin ilk evrelerinde, üreticiler genel olarak baz riskli geçici bir 

durum olsa da bazı durumlar ile karşılaşabilirler. İlk durum olarak, bu 

evrede bulunan üreticilerin durumu, esasen girdilerini değiştirebilmek 

için sahip oldukları bağımsızlık derecesi ile alakalıdır. Bu konuda 

girdilerin maliyeti de mühimdir. Fakat, bu girdiler doğasının 

güvenceyle daha önceden tespitinin yapılmadığı sürece, maliyet 

hesaplaması, herhangi bir yer seçiminde umumi gereksinimi dikkate 

alması gereklidir (Turanlı, 2000, s. 78) 

Malın yaşam rotasyonunun ikinci evresi olan olgunlaşma aşaması, 

malın öteki devletler tarafından kopyalanmış olması ve dış talebin 

oluşmuş olduğu evredir. Malın ilk icadını yapan devlet maliyeti 

düşürmek istediğinden dolayı emeğe daha az ücret ödeme yapacağı 

yerlerde üretim yapmak ister. Başka üreticilerde artık ürünü çok kolay 

taklit edebileceği için talebinin daha esnek duruma gelen ilk üretici, 
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yüksek maliyetler karşısında fiyatları yükseltemeyeceğinden üretimi 

başka bölgelere kaydırır. Ama bu konuda ulaştırma masrafları ve 

gümrük vergi tarifeler imalın ilk üreticisi olan yeniliği yapan devletin 

ihracat yapmasını azaltır.   

Malın hayat rotasyonunun son evresi olan klasik mal aşamasında, 

üretim emeğinin ucuz olduğu devlette gerçekleşir. Teknolojik 

gelişmeleri sonradan alan devlet, maliyet üstünlüğünden dolayı bir süre 

sonra yeniliği yapan devlete ürünün ihracatını yapar. Yenilikçi devletin 

üretimi gittikçe azalır, üretimin yapılmasının iktisadi olmadığı konuda 

biter (Skousen, 2003, s. 78) 

1.5. Ölçek Ekonomileri Teorisi 

Paul Krugman tarafından 1980 senesinde ölçek ekonomileri kuramı 

geliştirilmiştir. Bu teoriye göre üretim yapan işletmeler mallarını 

maliyet olmadan farklılaştırabilmeleri mümkündür. Üretimde ölçek 

iktisatlarından yararlanabilirler. Noksan rekabet şartlarında olan iki 

şirket ticareti gerçekleştirdiği zaman, bu işletmelerin var olduğu iktisadi 

durum aynı etken teçhizatlarına, teknolojik gelişmelere ve zevklere 

sahip olsa da artmakta olan getiriler ticaretin oluşmasını sağlar 

(Robertson, 1972, s. 60) 

Ölçek ekonomilerinde piyasa üzerinde olan etkilerini belirleyebilmek 

için, sanayilerin nispi maliyetlerini düşürmeleri gerekir. Ortalama 

maliyeti azaltmak için dışsal ve içsel ölçek ekonomilerinden 

faydalanılır. Dışsal ölçek ekonomileri, üretilmiş olan birim ürün başına 

maliyet, sanayi büyüklüğüne bağlıyken ortaya çıkar. İçsel ölçek 

ekonomileri birim ürün başına maliyet, işletmenin büyüklüğüne 
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bağlıyken ortaya çıkar. Bu mevzuda devletlerin benzeyen teknolojileri, 

faktör donanımları ve maliyet biçimlerine sahip olsalar bile serbest 

ticaretten kazançlı çıkabilecekleri düşüncesi, devletlerin mal 

farklılaşması metoduna gidip olumlu bir ölçek ekonomisiyle nispi 

maliyetlerini düşürmelerini ve hem de mal çeşitliliğini ve azalmış olan 

maliyetlerle de refah seviyesini arttırmış olmalarına dayanır (Mankiw, 

2003, s. 89) 

Verilerin çok fazla olduğu sanayilerde, şirketler arasında haberleşme 

ağının iyi olması verilerin kolay yayılımını sağlar. Bunun sayesinde 

şirketler maliyetini üstlenmediği data ve teknolojilerden yararlanarak 

bu unsurları girdi olarak kullanıp ve maliyetlerini düşürebilme 

olanağına sahip olur. Bir işletmenin nispi ve marjinal maliyeti, üretim 

arttıkça yükselir. Karşısında olan rakiplerinin üretimi arttığı sürece 

düşer. Pazar faaliyetlerinin genişlemiş olması, maliyetleri düşürürken 

ticaretin daha fazla gelişmesini sağlar. Maliyetler bir durumdan sonra 

artmaya başlayacağından, birim maliyetlerinde olan düşme bir noktada 

sonlanır. Birbirleriyle ikame edilen ürünleri üreten monopolcü rekabet 

işletmeleri piyasada oluşan talebi bölüşürler. Ortalama maliyetlerde 

yaşanmış olan azalmalar yeni işletmelerinde pazara girmesini sağlar. 

Bu durumda önemli olan ise ürünü farklılaştırma gayreti olur. İşletme 

ya da devlet ölçek ekonomilerinden yararlanarak ortalama maliyetlerini 

azaltarak, aynı zamanda dışsal ekonomilerinden yararlanıp nispi 

maliyeti bütünü ile aşağı kaydırırsa ticaretten büyük kazanç elde eder. 

Bu piyasaya yeni rakipler girse de üreticiler rantının çoğunluğunu, 

düşük maliyetle üretim yapan bu şirket veya devlet alır.  
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1.6. Monopolcü Rekabet Teorisi 

Edward Hastings Chamberlin ve Joai Robinson tarafından monopolcü 

rekabet kuramı ilk olarak geliştirilmiştir. Monopolcü Rekabet Kuramı 

çok sayıda olan alıcılar ve satıcıların olması, pazara girişler ve çıkışların 

serbest olması, ev halkı ve başka kesimlerin tam veriye sahip olması, 

etken akışının tam olması ve tam rekabetten fark olarak farklılaştırılmış 

birçok ürünün olduğu hipotezlere dayanır (Kazgan, 1985, s. 77) 

Monopolcü rekabet kuramını açıklayabilmek için kullanılmış 

parametreler ölçek ekonomiler ile malların farklılaştırılması 

durumudur. Mal farklılaştırılması, belirli bir sanayide bir ürünün 

kombinezyonu, kullanılışı, görünümü, markası yönlerinden aynı 

sanayide üretilen başka ürünlerde farklı biçimde olma şeklidir. Bu 

farklılık tüketicinin o malı tercih etmesine neden olan etmendir. Bunun 

sayede üreticiler kendilerine has bir müşteri topluluğu geliştirmiş olur. 

Hatta bu kuram endüstri ürünleri arasında olan iki taraflı ticaret 

unsurunu ölçek ekonomileriyle açıklar. Endüstri kesiminde bulunan 

şirketler ölçeğe göre artan getiri şartlarının neticesi olarak monopolcü 

rekabet piyasasında çalışır. İşletmeler bundan dolayı pek çok çeşitte 

ürün üretebilmek yerine bir veya birkaç mal üretirler. İşletmeler üretmiş 

oldukları ürünlerde uzmanlaştıkça ölçek ekonomilerinden yararlanırlar. 

Uzmanlaşmış oldukları malları ihraç etmekte ve diğer ürünlerin 

ithalatını yapmaktadır.  
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1.7. Endüstri İçi Ticaret 

Sanayi içi ticaret ilk defa Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye olan 

devletlerarasında olan gümrük vergi tarifeleri ve başka dış ticaret 

sınırlamalarının kaldırılmasıyla ehemmiyet kazanmıştı. Bölge içinde 

olan ticaretin serbestleştirilmesiyle ticaret yoğunluğu artma yaparken, 

bu artışın daha çok aynı sanayi içinde olan farklılaştırılmış ürünlerin 

değişimi olduğu görülür (Kazgan, 1985, s. 79) 

Sanayi içi ticaret, etken girdiler ve tüketim bakımından birbirine yakın 

ikame ürünlerin eşzamanlı olarak ithalat ve ihracatı biçiminde 

tanımlanabilir. Sanayi içi ticaret unsuru yerine kaynaklarda endüstri içi 

ticaret, iki yönlü ticaret, benzeyen mallarda iki taraflı ticaret 

unsurlarının kullanılmış olduğu da görülür.  

Örnekte, bir devlet aynı ürünlerin farklı çeşitlerden benzerlerini hem 

ihracat etme hem de ithalat yapmaktadır. Devletlerin etken teçhizatları 

birbirlerine ne kadar çok benziyor ise dış ticaret kavramının o kadar 

büyük bir bölümü sanayi içi olur. Grubel ve Lloyd teorilerine göre bir 

sanayinin ihracat değeri aynı sanayide olan ithalat değeriyle 

karşılanması gerekir. Sanayi içi ticaret, aynı sanayi içinde yer alan ve 

tüketimde ikame olan ürünlerin dış görünümleri, kaliteleri ve kullanım 

özellikleri bakımından ihracat ve ithalat durumunu içine alan dış ticaret 

biçimi olarak ifade edilir (Karluk, 1996, s. 56) 

Sanayi içi ticarette hem ithalat hem de ihracat ürünlerinin fiyatı düşer. 

Zira piyasanın artmış olan yoğunluğu ölçek ekonomileri etkisi ile 

maliyetleri düşürdüğü için, işletmeler arasında olan rekabet onları 
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fiyatları düşürmeye mecbur eder. Bu durumun neticesinde, her iki 

devletteki tüketici topluluğu da yararlanır. . Ticaret kavramı hem de 

işletmelerin daha büyük ölçeklerde bir piyasaya yönelik olarak daha 

verimkar üretim yapabilmelerine imkan sağlar. Bunun sonucunda, 

fiyatlarda oluşan azalış nedeni ile tüm kesimlerin reel gelir durumlarını 

arttırır (Jones, 2001, s. 42) 

Sanayi içi ticaret unsurunun ölçülmesine yönelik olarak pek çok 

yöntem olmasına rağmen, günümüz piyasasında en çok kullanılmakta 

olan endeks Grubel-Lloyd’a ait olan endeks şeklidir.  

Grubel-Lloyd, sanayi içi ticaret unsurunu açıklayabilmek amacı ile; 

GLİ = 1 - [(Xİ-Mİ) / (Xİ+Mİ)] * 100 şeklinde olan formülünü 

kullanmışlardır.  

Bu formülde Xi endüstride yapılan ihracatı, Mi endüstrideki yapılan 

ithalatı göstermektedir. Sanayi içi ticarete ait endeks değeri 0 ile 1 

arasında değerler alır. Yüzde cinsinden ifade edilmek istendiği zaman 

elde edilen değerler yüz ile çarpılır. Endeks 100’e yaklaştıkça daha çok 

sanayi içi ticaret yapıldığını ifade eder. Yani alakalı ürünün ihracat ve 

ithalatının birbirlerine yakın olduğunu ve iki yönlü bir dış ticaret 

gerçekleştiğini gösteriyor. Netice olarak sanayinin mevcut olduğu 

devletin dünya ile bütünleşik bir ticaret şekline sahip olduğu 

görülmüştür.  

Tüketicilerin tercih durumlarına göre devletlerin farklılaştırılmış 

nitelikte olan sanayi mallarını ithalat yapması ve ihracat yapması, 

bunun yanında sanayi için ticareti gerçekleştirmiş olan devletlerin 
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benzeyen sermaye emek nispetine sahip olmasıyla açıklanmıştır. Hatta 

bir sanayide, endüstri içi ticaret unsurunun çok yüksek olması net bir 

karşılaştırmalı üstünlüğe dayanmasını gerektirmez. İşte dış ticaret 

unsurundan sağlanmış olan kazançlar, üretimde oluşan ölçek 

ekonomilerinden ve tüketicilere sunulmuş seçim fazlalıklarından 

sağlanır. Şöyle ki, sanayi içi ticaret devletlere karşılaştırmalı üstünlük 

yoluyla sağlanmış getirileri aşmış bir kazanç sağlamaktadır ve 

devletlere daha kapsamlı bir piyasadan faydalanma hakkı sunmuş 

durumdadır (Husted & Melvin, 1993, s. 65). 

2. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ ÖNCESİ 

Dış ticaret kavramını devletlerin karşılaştırmalı avantajları ya da etken 

teçhizatları arasında oluşan farklar ile açıklamış olan geleneksel 

kuramlar 1970 yıllarının ortasına kadar milletlerarası ekonomi 

literatüründe yaygınlığını korumuştur. Bilindiğine göre, geleneksel dış 

ticaret kuramlarına göre milletlerarası ticaret kavramı daha çok 

birbirlerinden etken teçhizatı yada üretim maliyetleri bakımından 

farklılıklar göstermiş devletlerarasında gerçekleşmekteydi. Bunun 

sonucunda, devletlerin oransal olarak zengin oldukları etkenleri içermiş 

olan ürünleri üreterek ihracatını yapmalı ve üretimlerinde oransal 

olarak daha sınırlı olan etkenlerin kullanıldığı ürünlerin ithalatını 

yapması öngörülür. Yani, etken teçhizatları ve karşılaştırmalı avantajlar 

bakımından birbirleri ile benzeyen ürünleri arz eden devletlerarasında 

oluşan ticaret yoğunluğunun yüksek olmaması beklenir. Hâlbuki 

yapılan deneysel analizler milletlerarası ticaret unsurunun aslında daha 

çok birbirine teknolojik olarak yakın, benzer etken donanımlarına sahip 
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ve gelişmiş olan ekonomiler arasında gerçekleştiğini gösterir. Hatta, II. 

dünya savaşından sonra gelişmiş devletlerarasında oluşan ticaret 

kavramı hem artış göstermiş hem de toplam dış ticaret unsurunun bu 

devletlerin ulusal hasılaları içerisinde olan hissesinde bu gelişmeye 

paralel olarak yükselmişti (Hiç, 1994, s. 54). 

Yani, teknolojik ve etken donanımlarına dair farklılıkların dış ticaret 

unsurun esas gerekçesi olduğu geleneksel dış ticaret kuramlarına göre, 

devletler belli ürün gruplarının mesela, sermaye ve yoğun yüksek 

teknolojili ürünlerin üretiminde ve ihracatının yapılmasında uzmanlık 

kazanacak, başka ürün gruplarının mesela, emek ve yoğun düşük 

teknolojilik ürünlerin üretiminiyse başka devletlere bırakarak bu 

ürünleri o devletlerden ithal edecektir. Ama, gelişmiş devletlerarasında 

olan ticaretin yapı durumu incelendiği zaman, ticaret unsurunun daha 

çok aynı olan sanayiye ait ürünlerin iki taraflı ticareti, şöyle ki sanayi 

içi ticaret biçiminde gerçekleşmiş olduğu ortaya çıkar. Geleneksel 

teoriyle sanayi içi ticaret konusunun açıklanması çok zordur, çünkü bir 

devletin karşılaştırmalı avantajlara sahip olduğu ürünlerin hem ihracat 

hem de ithalatının yapılması hesaba katılamamıştır (Fronstera & Irwın, 

1996, s. 82). 

Yeni dış ticaret kuramlarının geliştirilmesi için öncülük yapan bir başka 

önemli konuysa geleneksel kuramların dayanmış olduğu varsayımların 

geçerlilik sürelerinin 1970 yıllarından beri gittikçe daha fazla 

sorgulanmaya başlanmasıdır. Bilhassa faktör donanımları teorisi olmak 

üzere geleneksel dış ticaret kuramları ölçeğe göre sabit getiriler, talep 

biçimlerinin özdeşliği ve tam rekabet vb. gerçek yaşamda endüstrinin 
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her kesiminde rastlamamızın mümkün olmadığı farklı varsayımlar 

içerir.  

Bunun yanı sıra, 1970 senelerinin sonlarından itibaren Helpman, 

Krugman ve Dixit vb. ekonomistlerin liderliğinde dış ticareti açıklamak 

için ölçeğe göre artan getiriler, tekelci piyasa ve mal farklılaştırılmaları 

vb. unsurlardan yararlanılmaya başlanmıştı. Esas olarak, bu yeni kuram 

geleneksel teoriyi bütünü ile reddetmek yerine, bu kuramın sanayi 

organizasyonları ve mikro ekonomilerde kaydedilmiş olan 

gelişmelerinin katkıları ile noksanlıklarını gidermek ve daha gerçek bir 

duruma getirme girişimleridir (Eroğlu, 2002, s. 58). 

Yeni dış ticaret teorileri; devletlerin ne için dış ticaret unsuruna 

yönelmiş oldukları, deneysel olarak ortaya çıkmış milletlerarası 

uzmanlaşmalarda hangi mevzuların belirleyicilik yaptığı, dış ticaret 

kavramından ne türde bir kazanç(gains from trade) elde edilmiş olduğu 

vb. sorulara cevaplar aramıştır. Hatta stratejik dış ticaret uygulamaları 

başlığının altında korumacılık tesirlerini de tartışmaya açmışlardır. 

Hatta stratejik dış ticaret uygulamaları vb. belirli bir zaman için daha 

müdahale eden bir yapı durumunu savunsa da geleneksel kuramda 

olduğu gibi yeni bu kuramda sonunda serbest ticaret unsurunun doğru 

bir uygulama olduğu sonucuna varmıştır.  

1979 senesinde Krugman’ın yayınlamış olduğu Artan Getiri, Tekelci 

Piyasalar ve Dış Ticaret (Increasing Returns, Monopolistic Competition 

and Foreign Trade) başlığı altında çalışmasında geleneksel dış ticaret 

teorilerinden yeni dış ticaret teorilerine geçiş durumunda bir milat 

niteliği taşır. Krugman bu yaptığı çalışmada, analizlerini tüketici 
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tercihlerinde farklılıklar gösterebilmesi ve ölçek ekonomilerinin 

mevcudiyeti olmak üzere iki esas varsayımla açıklamıştır. İki devletli 

örnekte ölçek ekonomilerinin var olması halinde mal farklılaştırmasıyla 

üretim maliyetlerinin arasındaki ters yönlü bir bağlantı (trade off) 

bulunur. Yani,  tüketiciler tercihlerinde oluşan çeşitlilikler arttığı sürece 

üretim maliyetleri de artar, çünkü kısıtlı türde ürünlerin üretim durumu 

ölçek ekonomileriyle daha düşük olur. Otarşi halinde ise birinci 

devletin A malını, B malını ve C malını, ikinci devletin ise X malını, Y 

malını ve Z malını üretmiş olduğunu düşünürsek, başka nitelikler 

bakımından mesela faktör donanımı vb. bu iki ekonominin birbirine 

aynı oldukları teorisi altında ticaretin yapılması için karşılaştırmalı bir 

avantaj ortaya çıkmaz. Chamberlin teorisi,  tekelci rekabet teorisi 

varsayımının altında, Krugman’ın bu incelemesinde kullanmış olduğu 

tüketici tercihlerinin biçimi 1977 senesinde Dixit ve Stiglitz tarafında 

ifade edildiği şekildedir (Eroğlu, 2002, s. 60) 

Hatta otarşiden ticaret haline geçildiği zaman, ölçek ekonomileri 

devreye girip maliyet ve fiyatların azalmasıyla ticaretin refah seviyesini 

arttırıcı etkisini ortaya çıkarır.  

Tüketici kesimi için ürün eşitliliği bakımından bakıldığındaysa her bir 

tüketici bakımından ürün çeşitliliği artacaktır, fakat ticaretin yapılması 

ile artan rekabetle çeşitli mallar ortadan kalkacaktır ve ticarete konu 

olan ürünlerin sayısı toplamda altı sayısıyken mesela dörde de mesela 

A, B, X, Y gibi inebilir. Ticaretin yapılmadan öncesi durumda sadece 

yurtiçi tüketici kesiminin taleplerini karşılayabilmek oransal olarak 

küçük ölçekli üretim sebebiyle maliyeti yüksek olur. B u durumu 
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Krugman 1979 senesinde ifade etmiştir. . Ticaret faaliyetlerinde 

serbestleşme ile beraber tüketicilere yönelik ürün çeşitliliğinin artması 

globalleşme tartışmaları sırasında öne sürülmüş olan mühim bir kanıt 

olmuştur. Hatta, ticaret faaliyetlerinin refah düzeyini arttırıcı tesirinin 

ortaya çıkması için esas olarak ticaretin sonrasında dünya üretiminin 

özerklik durumuna göre artmış olması lazımdır (Dulupcu, 2001, s. 40). 

1979 senesinde Krugman ‘ın dış ticaret kuramına getirmiş olduğu en 

mühim yarar; devletlerin teknolojik yapıları ve üretim faktörlerinin 

açısından benzer özellikleri gösterse de dış ticarete yönelmenin, 

ortalama maliyet kavramında olumlu ölçek ekonomilerinin sebep 

olduğu düşüşler ve tüketicilere yönelik şekilde artmış olan 

çeşitliliklerin neticesinde refah seviyesi bakımından kazanç 

getireceğini ortaya koyması olmuştur. Hatta, teknolojik farklılıklardan 

kaynaklanmış karşılaştırmalı üstünlükler ya da etken donanımlarının 

farklılıkları ticaret faaliyetlerinin tek sebebi olmaktan çıkmış, ölçeğe 

göre artan getirilerin sayesinde benzeyen etken teçhizatları ve 

teknolojik bakımdan birbirine benzeyen yapıda olan devletlerarasında 

da ticaret gerçekleşir.  

Krugman dış ticaret incelemelerinde ikili bir ayırıma gitmektedir; buna 

göre karşılaştırmalı avantajların neticesinde meydana gelen sanayiler 

arası ticaret esasen ürünlerde somutlaşma olmuş etkenlerin ticaret 

unsuruyken, üretim bakımından ekonomilerin birbirleri ile 

entegrasyonlarına izin veren sanayi içi ticaretse ölçek ekonomilerinin 

sayesinde mümkün olur (Chang & Grabel, 2005, s. 66). 
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Yeni dış ticaret kuramlarını içine alacak şekilde değerlendirilen 

uygulamaların büyük bir bölümü geleneksel kuramların 

açıklayamadığı, esasen gelişmiş devletler arasında görülmüş aynı ürün 

grubunda olan iki taraflı ticareti, şöyle ki sanayi içi ticaret unsurunu 

açıklamayı amaçlamıştır. Bu anlamda, yapılan çalışmanın bu 

bölümünde sanayi içi ticaret konusunun üzerinde durulmasında fayda 

görülmüştür.  

Sanayi içi ticarete dair olan ilk sistematik çalışmalar, 1975 senesinde 

Grubel ve Llyod tarafından sunulmuştur. Grubel ve Lloyd 

çalışmalarında sanayi içi ticareti deneysel olarak ölçmeye yönelik bir 

metot geliştirerek 1959 ile 1967 yılları arasında üç basamaklı SITC 

sektörel dış ticaret bilgilerini kullanıp AET azaları, Avustralya, ABD, 

Kanada ve Japonya devletleri açısından sanayi içi ticaret düzeyinin 

hesaplamasını yapmıştır.  

Yapılmış olan bu çalışmalarda sanayi içi ticaret kavramı, ürün 

farklılaştırılması halindeki ayrımda olduğu gibi dikey ve yatay olmak 

üzere iki biçimde ifade edilir. Bunun yanında, farklılaştırılmış türlerde 

olmakla beraber benzer ürünlerin ticaretinin yapılması mesela, aynı 

sınıfta olan otomobil ticareti vb. yatay sanayi içi ticaret olarak tanımı 

yapılırken, aynı sanayide olan dikey sanayi içi ticaretse kalitesi ve fiyatı 

bakımlarından farklılaştırılmış ürünlerin ticareti şeklinde ifade edilir 

(Caves, 1999., s. 49) 

1979 senesinde Krugman’ın yaptığı çalışmasına baktığımızda, analizde 

hatta ölçeğe göre artmış getiride devletlerarasında oluşan 

karşılaştırmalı avantajların yapısını değiştirebilir. Esasen, global değer 



 

 29 

zincirinde ve sanayi içi ticaret faaliyetinin belirleyici olduğu 

günümüzde milletlerarası ticaret de herhangi bir ürünün üretiminin 

yapılabilmesi i için üretim esnasında belirli bir riskli ölçeğe 

ulaşılmasının gerektiği görülür. Ayrıca devletlerin gittikçe ölçek 

ekonomilerinden yararlanabileceği ürünlerin üretiminde uzmanlaşması, 

yani kendisinin ölçek ekonomi uygulamalarında uzmanlaşmak için bir 

kıstas olması açık bir durumdur. Bu halde, serbest ticaret halinde 

yalnızca ölçek ekonomilerinden faydalanan firmalar veya şirketlerin 

ihracat yapabilmesini veya milletlerarası ölçekte rekabet gücüne sahip 

olunması beklenmiştir (Balkır, 1989, s. 82). 

Malların farklılaştırılması ve sanayi içi ticaret konusunda daha sonra 

yapılan çalışmalara da esas teşkil edecek olan mühim bir yardım da 

1970 yıllarında Lancaster’ın yapmış olduğu bir dizi çalışmalar 

tarafından ortaya konulmuştu. Lancaster’ ın yaptığı çalışmalarda belirli 

bir mal türünü diğerlerinden ayıran özellik ürünün kalitesinden daha 

çok ürünün özelliklerinin bir bütünü şeklindedir. Bir ürünün yararı o 

ürünün kendinden daha çok ürünün içerdiği özelliklerden kaynaklanır. 

Yani Lancaster teorisinde malların farklılaştırması durumunun yatay 

olarak kabul edildiğini ileri sürmüştür. Tüketici kesiminin tercihleri ya 

da talebin menşei olan ürünün özelliklerinin belirlediği mal türü ile 

şekillenir. Tüketici kesimi kendi için ideal olan ürün çeşidi için 

maksimum bedeli ödemeye razıdır. Ürün türlerine yönelik olarak 

tüketici kesimi talep ve tercihleri sonsuza kadar olsa bile, ölçeğe göre 

artmakta olan getiri şartlarında şirket sayısı il e mal türleri sayısı kısıtlı 

kalmak durumunda kalır. Bazı tüketici kesimlerinin esasen neredeyse 
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tamamının ideal ürün türlerinin yerine kendilerine en yakın olan malı 

elde edilebilir ürün türlerine yönelmeleri beklenir. Yani, ürün türlerinin 

tümü birbirleri ile tam ikame edilemez (Aydın, 2003, s. 62) 

Lancaster örneğinde toplumsal olarak uygun değerlere ulaşmak için 

birbirini dışlayan iki tesirin ne biçimde dengeye ulaşabileceği 

belirleyici özellik olur. Bu durumda, piyasadaki ürün türlerinin 

artmasıyla tüketicinin tercih sepeti, yani yararı artar duruma gelirken, 

işletmeler bakımından bakıldığındaysa ölçeğe göre artmış olan getiri 

şartları üretimi tür açısından sınırlamalara itmektedir. 1980 senesinde 

Lancaster tarafından tam tekelci rekabet şeklinde adlandırılmış olan 

denge durumundaysa, iki şirket aynı mal türünü üretememek 

durumundadır.  

3. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ SONRASI  

2000 senelerine gelindiği zaman milletlerarası ekonomistler bir taraftan 

yeni dış ticaret kuramının ürün farklılaştırmasını, ölçeğe göre artan 

getiriler ve tekelci rekabetler vb. unsurlar üzerinde deneysel 

çalışmalarını yaparken diğer taraftan dış ticaret unsurunun 21. Yüzyılda 

oluşan yapısını incelemeye yönelik f arklı odak noktalarının üstünde de 

durmuşlardı (Appleyard & Field, 1992, s. 86) 

Bugün devletlerarasında oluşan ticaret faaliyetlerinin çeşitli özellikleri 

göze çarpar. Esas olarak globalleşmeyle beraber üretim süreçlerinin 

milletler arası duruma gelmesi sebebiyle milletlerarasında olan ticaretin 

mühim bir bölümü çok devletli firmaların kendi içlerinde yapmış 

oldukları ticaret faaliyetlerinden kaynaklanır.  
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Hatta, Japonya devleti ile ABD vb. ihracatın gayrı safi milli hasıla 

içerisinde oluşan hissesinin yüksek olduğu devletlerde yalnızca 50 

şirketin ihracat faaliyetlerine yöneldiği ortaya çıkmıştı. 2007 senesinde 

Bernard’a göre 2000 senesinden itibaren ABD’de faaliyetlerini 

sürdüren ortalama 5, 5 milyon işletmeden yalnızca  % 4 oranında olan 

işletmeler ihracat yapmakta ve toplamda ihracatın %96’sı gibi büyük 

bir oranıysa bu ihracatçı şirketlerin sadece %10’u tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Hatta, ihracat yapan işletmelerin verim oranları 

ortalamanın üzerinde olduğu da saptanmıştır. Netice olarak, ihracat 

yapan şirketler yalnızca yurtiçine satış yapan işletmelere göre daha 

yüksek ölçektedir ve daha verimli üretim yapmakta olduğunun daha 

yüksek ücret ödeyip daha vasıflı işçi çalıştırmakta ve hızlı büyüme 

gösterir (Alkin, 1992, s. 44). 

Bu çizgide altı çizilmesi gerekli mühim olan mevzu, işletmelerin ihracat 

faaliyetlerini yaptıkları için daha verimkar olmadıkları fakat yüksek 

verimlilik sahibi şirketlerin sadece ihracat faaliyeti ile yurtdışı pazarlara 

açılabilmesi durumudur. Özet olarak, milletlerarası piyasalara açılmış 

olan şirketlerin sayısı hem az hem de başka şirketlere oranla esas olarak 

verimkar olmak üzere farklı yönlerden ayrışır (Adda, 2005, s. 74). 

Başka bir yönden bakarsak, işletmelerin dış ticaret faaliyetlerine 

başlama kararını vermelerinde sabit ve batık maliyetlerinde rolü önemli 

olur. Sermaye hareketleri ve milletler olan arası ticarette sınırlamaların 

en az seviyede olduğu hipotezi altında işletmeler dış pazarlara ya 

ihracat yaparak ya da doğrudan doğruya o pazara yatırımda bulunup 

erişimini sağlar. 1997 senesinde Robert ve Tybaout teorisine göre 



 

32 ULUSLARARASI EKONOMİ, PARASAL İKTİSAT VE KENT EKONOMİSİ 

yurtdışı bölgelerinde yatırım yapabilmek içinse şirketlerin yüksek 

miktarlarda sabit maliyetlere katlanması gerekir. Bu durumda şirket 

yurtdışı pazarlara ne biçimde gireceğine dair tercihini ulaştırma vb. 

ticari maliyetler ile doğrudan yatırım maliyetlerini karşılaştırıp yapar 

(Acar, 2002, s. 53). 

Hem geleneksel teoriler hem de yeni dış ticaret kuramları milletlerarası 

ticareti geniş bir çerçevede açıklamanın yoluna gitmişlerdir, çokuluslu 

firmaların iş payı ve şirket verimliliği arasında olan farklılıklar vb. 

unsurların da yer almış olduğu küçük seviyede incelemelere yeteri 

kadar ağırlık vermemişlerdi. Mesela, deneysel olarak gözlemi yapılan, 

dış ticaret unsurunun az sayıda verimkar şirketler tarafından 

gerçekleştirilebilmesi konusunun mevcut olan varsayımlarla 

açıklanabilmesi zordur, çünkü geleneksel ve yeni dış ticaret kuramları 

kapsamında yapılmış olan incelemelerde dış ticaret, verimlilik olarak 

birbirinden farklı olmayan temsili işletmeler tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Mankiw, 2003, s. 92). 

Farksız sanayilerde faaliyetini yapan ayrışık işletmelerin dış ticaret 

uygulamalarına katılımlarının tesirleri ve ticaret ile ilgili olarak 

ekonomik anlamda verimliliğin artmasının incelenmesi yeni dış ticaret 

teorisi sonrasında çalışmaların esas sorunları olarak öne çıkmıştır. 2000 

yıllarında da ABD’li ekonomist Marc Melitz’in önderliğinde yapılmış 

bu çalışmalar, şirket seviyesinde yapmış olduğu incelemeler ile daha 

önceki kuramlardan ayrılıp bazı yazarlar tarafından kaynaklara yeni dış 

ticaret teorileri şeklinde geçmiş oldu (Skousen, 2003, s. 86). 
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Melitz’in çalışmalarında, işletmelerin piyasada giriş davranışları ve 

çıkış davranışlarıyla heterojenlik gibi hususların uzun dönem denge 

çerçevesinde dinamik stokastik bir model yardımıyla incelendiği 

Hopenhayn (1992)’den ilham almıştır. Hopenhayn bu analizinde artan 

rekabet ortamında piyasada hayatta kalan firmaların verimlilik olarak 

diğerlerinden ayrıştığını tespit etmiştir (Turanlı, 2000, s. 88). 

2003 senesinde Melitz, Hopenhayn tarafından oluşturulmuş modeli 

esas alarak, ölçeğe göre artan getiri ve tekelci rekabet varsayımlarının 

adı altında, açık ekonomilerde milletlerarası ticaretin ayrışık 

işletmelerin olduğu sanayilerde verim bakımından tesirlerini analiz 

eden yeni bir örnekleme geliştirmişti. Melitz’in örneklemesinde 

işletmeler verimlilik seviyelerini yalnızca piyasaya giriş maliyetine 

katladıktan sonra banlamıştır. Hatta üretim faaliyeti ile ihracata 

başlamadan katlanılması gerekli yüksek sabit maliyetlerle işletmelerin 

piyasaya girişleri ve çıkışlarında mühim bir faktördür. İşletmelerin 

yurtdışı pazarları ile alakalı veri edinmelerin, potansiyel alıcıları 

ürünlerle ilgili bilgilendirilmeleri, yurtdışı pazarlarda yeni dağıtım 

kanallarının kurulması ve o devletin gümrük kanunlarını öğrenmesi vb. 

ticaret faaliyetine başlamada bazı sabit maliyet öğeleri bulunur.  

Belirli bir sabit ile batık maliyetlere katlanıp piyasaya girmiş olan 

işletmelere verimlilikleri ile ilgili belirsizliklerden kaynaklı bir risk ile 

karşı karşıya bir durumdadır. İşletmelerin üretimleri belli bir verimlilik 

seviyesinin altında kaldığında olumsuz karlılık durumu olabilir 

(Özgüven, 1988, s. 98). 
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2003 senesinde Melitz’e göre, ticaret neticesinde daha az verimkar 

işletmeler dış piyasalardan çıkmak zorunda kalacaklar ve ancak belirli 

bir verimlilik seviyesinin üzerinde olan işletmeler yurtdışı pazarlarında 

hayatta kalabilirler. Ticaret faaliyetinin sonucunda yerli şirketler 

muhtemel olarak daha verimkar yeni yabancı rakiplerle rekabet etmek 

zorunda kalır. Fakat Melitz modelinde olan piyasa tekelci rekabet 

piyasası olduğundan dolayı yani herhangi bir ürün türü için talep eğrisi 

diğer ürün çeşitlerinin sayısı ve fiyatından bağımsız olur ve bu durum 

işletmeye tesir etmez (Yılmaz, 1992, s. 42). 

SONUÇ 

Dış ticaret faaliyetleri, geçmiş zamanlardan günümüze kadar endüstri 

uygulamaları geliştirebilmesini sağlamış olan bir unsurdur. Dış ticaret 

teorilerine dair olan ilk sistemli düşünceler Merkantilistler tarafından 

ortaya atılmıştır. Büyüme ve zenginlik derecesinin arttırılabilmesi, 

ihracat unsurunun özendirilmesi ve ihracatın teşvik edilmesi esasına 

dayanan iktisadi politikalar, bugünde devletlerin iktisadi büyüme ve 

istihdam vb. bir sürü makroekonomik göstergeleri açısından daha da 

mühim hale gelmiş durumdadır. Merkantilizm teorisinden sonra ortaya 

çıkmış olan klasik iktisadi düşüncenin bir temsilcisi olan Adam Smith 

teorisine göre, dış ticarette olan işbölümü ve uzmanlaşmalar refah 

seviyesini arttıran bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. David Ricardo’ya 

göreyse milletlerarası ticaret faaliyetlerinde karşılaştırmalı 

avantajlardan faydalanılmasının kaynakların en verimli kısımlarda 

kullanılmasını sağlayacağı düşüncesini ileri sürmüştür. Milletlerarası 

ticaret uygulamalarının büyümek ve istihdam üzerinde olan tesirlerini 
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analiz eden kuramlar klasik ekonomistlerden sonra da ele alınmıştı ve 

Hecksher ile Ohlin-Samuelson teorisiyle devam etmiştir, içsel büyüme 

örnekleri içerisinde bugüne kadar gelen analizler ve tartışmalar da 

sürmüştür. 1970 senelerinin sonlarına doğru ortaya çıkmış yeni dış 

ticaret kuramları ise klasik ve neo klasik dış ticaret varsayımları geride 

bırakmıştır ve ölçek ekonomileri, vasıflı iş gücü, teknolojik gelişme 

açıkları teorisi vb. varsayımları ön plana çıkarmıştır. Yeni ticaret 

varsayımlarının daha önceden öne sürülen varsayımlardan esas farkı dış 

ticaret unsurunda mevcut olan tam rekabet ve ölçeğe göre sabit getiri 

teorisini ortadan kaldırması olmuştur.  

Yeniden çıkan varsayımları esas teoriler olarak, ölçeğe göre artan 

getiriler ve eksik rekabet piyasası kuramlarını kabul etmiştir. 

Kuramların yeni olarak isimlendirilmesinin sebebi, ölçek ekonomisi ve 

noksan rekabet piyasasını içermekte olan dış ticaret kuramlarının 

matematiksel olarak formüle edilmesi, 1970 yıllarının sonlarına doğru 

yapılmaya başlanmış olması sebebinden kaynaklanır. Yeni ticaret 

kuramları ekonomistleri dış ticaretin sebepleri, dış ticaretten elde 

edilmiş kazanç, devletlerin milletlerarası uzmanlaşma haline 

geçmesinin belirleyici unsurları ve korumacılık hallerinin tesirleri vb. 

gibi yeni sorulara cevap aramışlardır. 
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GİRİŞ  

Finansal piyasalarda küreselleşmenin etkisiyle yabancı yatırımcı sayısı 

gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Yerel menkul kıymet borsalarına 

olan yabancı taleplerinin artması beraberinde, bu borsalardaki işlem 

hacmiyle birlikte finansal piyasaların gelişmesi ve derinleşmesine de 

olanak sağlamaktadır. Yabancı portföy yatırımlarının büyüme ve 

sermaye piyasalarının gelişimi üzerindeki etkisi Rogoff(1999),  Levine 

ve Zervos (1998) gibi bir çok çalışmada araştırılmış, yabancı sermaye 

hareketlerinin sermaye piyasalarının gelişmesine olumlu katkı 

sağlayarak bu sayede ekonomilerin uzun dönem gelişiminde etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Doğukanlı ve Çetenak, 2008:38). 

Dünyanın herhangi bir yerinden istenilen menkul kıymet borsasına 

yatırım yapabilme kolaylığının gelişen bilgi teknolojileri ile sağlanması 

piyasalar arasındaki entegrasyonu da arttırmıştır. Bu açıdan gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke borsalarının herhangi birinde ortaya çıkan 

olumsuz durum veya küresel bir olay, entegrasyondaki tüm ülke 

borsalarını da etkilemektedir. Küresel menkul kıymet yatırımcıları 

tarafından değerlendirilen bu hususlar daha sistematik olarak VIX 

endeksi üzerinden takip edilmeye başlanmıştır. Küresel piyasalardaki 

risk algısının ölçümü için kullanılan bu endeks değeri aynı zamanda 

gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcıların portföy tercihlerini ve 

menkul kıymet yatırımlarına da şekil vermeye başlamıştır. Ülke 

ekonomisinin gelişimi kadar finansal piyasaların stabilize olması için 

de önem arz eden yabancı yatırımlar ve VIX endeks değeri işlem 

hacimleri arttırıp azaltma sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 
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çalışmada, hisse senedi fiyatlarına etki etmesi beklenen değişkenlerden 

yabancı takas oranı ile günlük işlem hacminin yanı sıra küresel risk 

iştahını temsilen VİX endeksi de bağımsız değişken olarak ele 

alınmıştır. Yabancı takas oranı ve VIX endeksi, menkul kıymet 

borsalarında hisse fiyatlarının hareketinde dışsal faktör olarak, 

hisselerin sahip oldukları günlük işlem hacimleri ise içsel faktör olarak 

hisse fiyatlarına etki edebilmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde dışsal 

faktörler sonucu hisse fiyatlarında volatilitenin oluşumu birçok çalışma 

tarafından farklı açılardan ele alınmıştır.  

Mevcut çalışmada, Ocak 2020-Temmuz 2020 arasındaki döneme ait 

günlük veriler kullanılarak Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören 9 

farklı sektörlerden işlem hacmi en yüksek birer şirketin verileri 

üzerinden hisse senedi fiyatlarına hangi değişkenlerin etki ettiği analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda elde edilecek olan sonuçlar ile 

yatırımcılara öneriler sunulmuş ve veri seti dönemine ilişkin 

tanımlayıcı istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Çalışma 3 bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde VIX endeksi, yabancı takas oranı ve günlük 

işlem hacminin hisse senedi fiyatları ve getirileri üzerindeki etkilerini 

ele alan çalışmalara ait alan taraması yapılmıştır. İkinci bölümde 

çalışmanın veri seti ve yöntemi açıklandıktan sonra çalışmanın analizi 

ve bulguları üçüncü bölümde ele alınmıştır. Akabinde ise çalışmanın 

sonuç ve öneriler kısmına geçilmiş ve araştırma sonuçları özetlendikten 

sonra yatırımcılar ve politika yapıcılara öneriler sunulmuştur. Alan 

taraması aşamasında da görüleceği üzere, yabancı takas oranı, VIX 

endeksi ve günlük işlem hacminin toplu olarak hisse senedi fiyatlarını 
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nasıl etkilediğini ele alan bir çalışmaya literatürde rastlanmaması, 

mevcut çalışmanın özgünlü-ğünü ortaya çıkarmaktadır.  

1.ALAN TARAMASI  

Hisse senetlerine etki eden faktörlerin tespiti, literatürde yaygınca 

çalışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle makro ve mikro 

ekonomik değişenler ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki 

araştırmacılar tarafından çok çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Mevcut 

çalışmanın özgün tarafı COVİD-19 döneminde hisse senedi fiyatlarına 

etki eden değişkenlerin yabancı takası, işlem hacmi ve VIX endeksi 

açısından ele alınmasıdır. Bu değişkenlerin her biri müstakil olarak 

çalışmalarda ele alınmak ile beraber 3 değişkenin aynı anda ele alındığı 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın bu bölümünde her bir 

değişken ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar 

raporlanmıştır. 

Bansal ve Paricha (2009) yabancı yatırımcıların hisse senedi 

piyasalarında oluşturduğu volatiliteyi ele alırken, Choe vd. (1999) 

yabancı yatırımcıların Kore Borsası hisse senetlerindeki getirileri 

etkileyip etkilemediğini araştırdığı görülmüştür. Her iki çalışmadan 

elde edilen bulgulara göre, yabancı yatırımcıların hisse senedi 

volatilitesi ve hisse senedi getirilerini arttırıp azaltması üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde herhangi bir etki tespit 

edilememiştir. Buna karşın Bohl ve Brzeszczynski (2006) tarafından 

yapılan çalışmada, Polonya Borsası’nda yabancı yatırımcı sayısı ve 

oranı arttıkça piyasanın daha stabilize olduğu ortaya çıkmıştır. Lai vd. 
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(2008) ise Tayvan Borsası için yaptıkları çalışmada yabancı 

yatırımcıların hisse senedi piyasalarında volatiliteyi arttırdığını 

iddia etmişlerdir. Yazarlara göre, koşullu volatilite yabancıların 

yaptığı işlemlerden dolayı artmaktadır.  Tayvan Borsası’nda işlem 

yapan yabancı yatırımcıları inceleyen Lin ve Siu (2003) ise 

çalışmalarında, yabancı yatırımcıların riskli hisse senetlerine yatırım 

yaptıkları, düşük piyasa defter değeri ve ihracat yapan şirketleri tercih 

ettiğini belirlemiştir. Yazarlara göre, yabancı yatırımcıların hisse 

fiyatları üzerinde pozitif etkisi vardır. Yabancı yatırımcıların özellikle 

gelişmekte olan ülke borsaları için önemini ifade eden Vo (2017) panel 

regresyon yöntemi sonucunda yabancı oranıyla hisse senedi getirileri 

arasında istatistiksel olarak pozitif anlamlı ilişki tespit etmiştir. Yabancı 

yatırımcıların borsalar için önemini ele alan başka bir çalışmada ise 

Kim ve Wei (2002), kriz dönemlerin yabancı yatırımcıların portföy 

yatırımlarını ele almıştır. Elde edilen bulgulara göre, kriz dönemlerinde 

yabancılar genellikle portföylerini azaltma yolunu tercih etmekte ve 

krizden çıkışla beraber yatırımları tekrar arttırmaktadırlar. Bu yargı, 

Samarakoon (2009) tarafından yapılan çalışma ile de 

desteklenmektedir. Yazara göre, özellikle kriz döneminde yabancıların 

satışa geçmesi hisse senedi piyasalarını olumsuz şekilde etkilemek ve 

adil olmayan hisse fiyatlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  Hsu 

vd. (2013), finansal kriz dönemlerinde yabancı takas oranı yüksek olan 

şirketler ile yabancı takas oranı düşük olan şirketlerin hisse senetlerini 

karşılaştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, yabancı yatırımcı 

sayısını ve oranı yüksek olan şirketlerin hisse senetleri, kriz 

dönemlerinde daha fazla kayıp ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
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çalışmaların dışında Türkiye’de işlem yapan yabancı yatırımcıların 

hisse senetleri fiyatları ve karlılık üzerindeki etkisini ele alan birçok 

çalışma mevcuttur. Kandır (2008) yabancı yatırımcıların yatırım 

tercihlerini, Çiçek ve Öztürk (2007) Türkiye’de hisse senedi yatırımı 

yapan yabancı yatırımcıların dolar kuru volatilitesini etkileyip 

etkilemediğini, Doğukanlı ve Çetenak (2008) hisse senedi getirileri ile 

yabancı portföy yatırımları arasındaki nedenselliği, Okuyan ve 

Erbaykal (2011) yabancı yatırımcıların yaptığı işlemlerin hisse senedi 

getirilerinde etkili olup olmadığını, Kılıç vd. (2020) yabancı yatırımcı 

sahiplik oranının getiri, likidite ve volatilite üzerinde etkili olup 

olmadığını, Akar (2008) hisse senedi fiyatlarıyla yabancı işlem hacmi 

arasında nedensellik olup olmadığını, Yıldız (2017) yabancı 

sermayenin hisse senedi getiri volatilitesinde etkili olup olmadığını, 

Aksoy (2013) finansal kriz dönemlerinden yabancı yatırımcıların 

yatırım tercihini, Adabağ ve Ornelas (2005) Borsa İstanbul’da yabancı 

yatırımcıların yatırım davranışları ve yatırım kararlarına etki eden 

faktörleri, Avcı (2015) yabancı yatırımcıların yaptığı işlemlerin hisse 

senedi getirileri üzerindeki etkisini inceledikleri literatür taramasında 

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaların önemli bir bölümünde yabancı 

yatırımcıların hisse senedi getirilerini istatistiksel olarak etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Yabancı takas oranından sonra çalışmada incelenen ikinci değişken 

VIX endeksidir. VIX endeksi küresel bir volatilite endeksidir ve 

yatırımcıların risk iştahını göstermektedir. Bu endeks değerinin artması 

piyasadaki risk algısının artması anlamına geldiğinden yatırımcıların 
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risk iştahı azalmaktadır. Buna karşın VIX endeks değerinin düşmesi, 

küresel risk algısının azalması ve risk iştahının artmasına neden 

olduğundan hisse senedi yatırımlarında ve hisse fiyatlarında olumlu 

etkiler ortaya çıkarmaktadır. Literatürde VIX endeksinin hisse senedi 

piyasaları üzerine etkisini ele alan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. 

Chang vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada VIX endeksinin borsa 

yatırım fonları (ETF) üzerindeki etkisi Avrupa borsaları üzerinden 

incelenmiştir. VAR ve BEKK GARCH modelinin kullanıldığı çalışma 

sonucunda, VIX endeksinin, borsa yatırım fonlarını istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Chang vd. (2018) 

tarafından 2018 yılında aynı ülkelerin veri setiyle tekrar yapılan 

araştırmada, kısa vadede yine VIX endeksinin Avrupa borsalarını 

negatif şekilde etkilediği sonucu elde edilmiştir.  İskenderoğlu ve 

Akdağ (2020) ise VIX endeksinin hisse senetleri üzerindeki etkisini 

daha geniş kapsamda inceleyerek, 9 gelişmiş ve 10 gelişmekte olan ülke 

borsası üzerine çalışmalarını yapmışlardır. Yazarların elde ettikleri 

bulgulara göre, nedensellik analizinde VIX endeksi gelişmiş ülke 

borsalarını gelişmekte olan ülke borsalarına nazaran daha olumsuz 

şekilde etkilemektedir. Sarwar (2012) tarafından yapılan çalışmada ise 

VIX endeksinin, BRIC ülke borsaları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. 

Yazarın elde ettiği bulgulara göre, VIX endeksi BRIC ülke borsalarını 

negatif şekilde etkilemektedir. Qadan vd. (2019) tarafından ABD 

borsaları üzerine yapılan çalışmada da yine VIX endeksinin etkisi 

araştırılmıştır. Bulgulara göre, VIX endeksi piyasadaki volatilitenin 

artmasına neden olmaktadır. VIX endeksindeki yukarı yönlü hareketler 

piyasada risk algısını arttırdığı için varlık fiyatlarının gerilemesine 
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neden olmaktadır. Piyasadaki risk algısının sadece VIX endeksinden 

kaynaklanmadığını ifade eden Chung ve Chuwonganant’e (2018) göre 

hisse fiyatlarındaki düşüşün bir diğer sebebi de likiditedir. Wang vd. 

(2014) tarafından VIX endeksinin Çin borsası üzerindeki etkisinin 

araştırıldığı çalışma da literatüre paralel olarak negatif anlamlı ilişki 

tespit edilmiştir. Yazarlara göre VIX endeksinin yükselmesiyle beraber 

yatırımcıların elde ettikleri getirilerde önemli kayıplar yaşanmaktadır. 

Benzer bir çalışma Shaikh (2018) tarafından Hindistan borsası üzerine 

yapılmıştır. Hindistan volatilite endeksi NVIX’in menkul kıymet 

getirileri üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada, istatistiksel olarak 

negatif anlamlı ilişki tüm endeksler için tespit edilmiştir. Akdağ vd. 

(2019) ise VIX endeksinin turizm endeksleri üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışma bulgularına göre incelenen ülkelerin önemli bir 

bölümünde VIX endeksindeki değişmeler turizm endeksindeki artış ve 

azalışların nedenidir. VIX endeksinin menkul kıymet borsalarındaki 

değişimlerin nedeni olup olmadığını araştıran Alqahtani (2019) ise, 

Körfez ülkeleri de dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülke borsaları için 

VIX endeksi borsalardaki dalgalanmaların nedeni olduğu sonucunu 

elde etmiştir. Hatipoğlu ve Tekin (2017) ise, Borsa İstanbul’u en çok 

etkileyen değişkeni tespit etmek üzere yapmış oldukları çalışma 

sonucunda, VIX endeksinin BIST-100 endeksini, döviz kuru ve petrol 

fiyatlarına kıyasla, en çok etkileyen değişken olarak belirlemiştir. VIX 

endeksinin borsalar üzerindeki etkisini ele alan bu çalışmaların geneline 

bakıldığında, VIX endeksi ile hisse senedi getirileri ve hisse senedi 

fiyatları arasında negatif bir ilişkinin olması beklenen sonuçtur.  
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Çalışmada kapsamında bağımsız değişken olarak ele alınan bir diğer 

değişken günlük işlem hacimdir. İşlem hacminin, hisse senedi fiyatları 

üzerine olan etkisi yine sınırlı sayıdaki çalışmada ele alınmıştır. İşlem 

hacmi ile hisse fiyatları arasındaki ilişki inceleyen ilk çalışmalardan biri 

Smirlock ve Starks (1988) tarafından ABD borsaları üzerine 

yapılmıştır. Araştırmada işlem hacmi ile hisse senedi fiyatları 

arasındaki nedensellik ele alınmış ve analiz sonuçlarına göre işlem 

hacmindeki değişimler hisse fiyatındaki değişimlerin nedeni olarak 

tespit edilmiştir. 1992 yılında Gallant, Rossi ve Tauchen tarafından 

yapılan çalışmada ise o zamana kadar elde edilen en kapsamlı veri seti 

kullanılmıştır. New York Borsası’nın 1928-1987 arası dönemi 

kapsayan günlük verilerinin kullanıldığı çalışmada, işlem hacminin 

hisse fiyatı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yazarların elde ettiği 

bulgulara göre, işlem hacmi ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif 

anlamlı ilişki mevcuttur.  Chen vd. (2001) ise 1973-2000 yılları arası 

günlük verileri kullanarak 9 farklı ülke borsasında işlem hacmi-hisse 

getirileri ve volatilite arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Nedensellik 

analizinin kullanıldığı çalışmada, hisse getirileri ile işlem hacmi 

arasında çift yönlü ve anlamlı nedensellik söz konusudur. Benzer bir 

tespit Silvapulle ve Choi (1999) tarafından Kore Borsası’nda işlem 

hacmi ve hisse getirisi arasındaki nedenselliği ele alan çalışmada da 

elde edilmiştir. Yazarlar, hisse getirileri ile işlem hacmi arasında hem 

doğrusal hem de doğrusal olmayan nedensellik testleri sonucunda çift 

yönlü nedensellik tespit etmişleridir. Sadece işlem hacmi ile hisse 

fiyatlarındaki büyük değişimlerin açıklanamayacağını ifade eden 

Weber ve Rosenow (2006), bunun aynı zamanda hisse senedinin 
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likiditesi ile de ilgili olduğunu çalışmalarında belirttiği görülmüştür. 

Gelişmekte olan ülke borsalarında işlem hacmi ve hisse fiyatları 

arasındaki nedenselliği inceleyen Gündüz ve Hatemi-J (2005), Türkiye 

ve Rusya’da hisse fiyatları ve işlem hacimleri arasında tek yönlü 

nedensellik tespit etmişlerdir. Rashid (2007) ise Karaçi Borsası’nda 

hisse getirileri ile günlük işlem hacmindeki yüzdelik değişimi 

incelediği çalışmasında, hisse senedi getirilerinden, işlem hacmindeki 

yüzdelik değişime doğru tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. Borsa 

İstanbul’daki hisse fiyatları ile işlem hacmini ele alan çalışmalarda da 

genellikle nedensellik analizi yapılmış ve diğer ülke borsaları için 

yapılan çalışmalara paralel sonuçlar elde edilmiştir. Nalın ve Güler 

(2013), BİST-100 endeksinde işlem hacmi ve getiri arasındaki 

nedensellik ilişkisini ele almış ve tek yönlü nedensellik ile uzun 

dönemli ilişkiyi tespit etmişlerdir. Benzer bir sonuç Taş vd. (2016) 

tarafından elde edilmiştir. Yazarlar, Borsa İstanbul pay senedi 

fiyatlarıyla işlem hacmini değişken olarak ele almış ve fiyattan işlem 

hacmine doğru tek yönlü nedensellik elde edilmiştir. BİST Ulusal Tüm 

Endeksi’nin günlük kapanış değerleriyle işlem hacmi arasındaki 

nedenselliği inceleyen Umutlu (2008) da, literatüre uyumlu olarak hisse 

fiyatlarından işlem hacmine doğru tek yönlü nedensellik sonucunu 

bulmuştur. Kayalıdere vd. (2009) ise işlem hacmi-hisse fiyatları 

arasındaki nedenselliği, BİST-50 endeksi üzerinde sınamışlardır. 

Yazarların bulgularına göre, hisse senedi fiyat değişimleri işlem 

hacminin Granger nedenidir. Buna karşın Yılancı ve Bozoklu (2014) 

tersi yönde bir nedensellik sonucunu elde etmişlerdir. Çalışma 

sonucuna göre, Borsa İstanbul pay endekslerinde, işlem hacminden 
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hisse fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik vardır. Elmas ve Yıldırım 

(2010) ise finansal krizlerden hızlı ve önemli ölçüde etkilenmeleri 

sebebiyle BİST Bankacılık endeksinde işlem hacmi ve fiyat arasındaki 

ilişkiyi ele almışlardır. Nedensellik analizinin kullanıldığı çalışmada, 

fiyattan işlem hacmine doğru tek yönlü nedensellik sonucuna 

ulaşılmıştır. Çukur vd. (2012) tarafından BİST-100 endeksi için yapılan 

çalışmada da hisse getirilerinden işlem hacmine doğru tek yönlü 

nedensellik elde edilmiştir. Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018) da aynı 

sonucu BİST-Sanayi endeksi için elde etmiş ve hisse fiyatlarından 

işlem hacmine doğru tek yönlü nedensellik tespitinde bulunmuşlardır.  

Alan taraması aşamasında da tespit edildiği üzere, yabancı takas oranı, 

VIX endeksi ve işlem hacminin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi 

genellikle nedensellik analizi kapsamında incelenmiştir. Ayrıca bu 3 

değişkenin aynı anda kullanıldığı bir çalışmanın literatürde olmaması, 

mevcut çalışmanın özgün tarafını ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın 

izleyen bölümünde, hisse senedi fiyatına etki eden değişkenlerin tespiti 

için kullanılacak yöntem ve veri setine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Akabinde ise çalışmanın uygulama aşamasına geçilmiş ve elde edilen 

sonuçlar tablolar halinde raporlanmıştır.  

2.VERİ SETİ VE YÖNTEM  

2.1.Veri Seti 

Çalışma kapsamında Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören farklı 

sektörlerden işlem hacmi en yüksek 9 hissenin, Koronavirüs dönemine 

ait verileri kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

çalışmaya, bankacılık, havayolu, iletişim/telekomünikasyon, dayanıklı 
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tüketim, gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding, perakende, petro-

kimya ve inşaat sektörlerinden birer şirket analizlere dâhil edilmiştir. 

Çalışmada, hisse senedi fiyatlarına etki eden faktörlerin tespiti için 3 

farklı bağımsız değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler; VIX Endeksi, 

Yabancı Takas Oranı ve Hacim’dir. Tüm değişkenler günlük frekansta 

olup verilerin başlangıç dönemi, korona virüsün ilk çıktığı zamanlara 

denk gelen Ocak 2020’den başlamaktadır. 2 Ocak 2020 tarihinden 29 

Temmuz 2020 tarihine kadar olan günlük verilerden oluşan veri seti 

için, borsanın hesaplanmadığı günler kapsam dışında tutulduktan sonra 

her bir şirkete ait 4 farklı değişken için 139 günlük gözlem sayısına 

ulaşılmıştır.  

Çalışmada kullanılan değişkenlerden hisse senetlerinin ve işlem 

hacminin günlük verileri TL olarak ifade edilmiş iken; yabancı takas 

oranı yüzdesel (%) olarak ele alınmıştır. Yabancı takas oranının 1 

olması, hisse senetlerinin borsaya açık olan kısmının tamamının 

yabancı yatırımcılara ait olduğunu göstermektedir. Küresel korku 

endeksi olarak da bilinen VIX Endeksi ise, yatırımcıların risk iştahını 

göstermektedir. Bu değerin artması, piyasada risk algısının 

yükselmesine neden olduğundan, yatırımcıların hisse senedine olan 

ilgileri azalmaktadır. Buna karşın, VIX Endeksi’nin düşmesi risk 

algısının da düşmesine neden olduğundan yatırımcıların hisse 

senetlerine olan ilgilerinin artması beklenmektedir.  

Ekonometrik araştırmalarda bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait 

verilerin güvenilir kaynaklardan doğru olarak toplanması ve analiz 

verilerinin modele uygun olarak hazırlanması tahminlerin tutarlılığını 
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etkilemektedir (Gujarati, 2003:636). Bu amaçla, çalışma kapsamında 

kullanılan tüm veriler, günlük olarak toplanmış ve ertesi gün 

düzeltilmiş/revize edilmiş rakam varsa kontrolü sağlanarak elde 

edilmiştir. 

2.2. Yöntem  

Çalışmada, Koronavirüs döneminde hisse senetlerine etki eden 

faktörlerin belirlenmesi amaçlandığından, çoklu doğrusal regresyon 

yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntem vasıtasıyla açıklayıcı değişken 

olarak da literatürde ele alınan bağımsız değişkenlerin (VIX Endeksi, 

Yabancı Takas Oranı ve Günlük İşlem Hacmi), bağımlı değişkeni 

(Hisse Senedi Fiyatı) nasıl etkilediği istatistiksel olarak analiz 

edilmiştir. Elde edilen bu veriler bir zaman serisi oluşturduğundan 

dolayı, Akın (2009:230) tarafından da ifade edildiği üzere, zaman serisi 

analizlerinde bir değişkenin belli bir zamanda aldığı değerler üzerindeki 

değişim analiz edilmektedir. Çalışmada ele alınan çoklu doğrusal 

regresyon analizi ise Çakıcı vd. (2015:243) tarafından belirtildiği üzere 

iki veya daha fazla sayıdaki değişkenin birbiri arasındaki ilişki ele 

alınmaktadır. Çoklu doğrusal regresyon analizinde bağımlı değişken 

belirlendikten sonra bağımsız değişkenler belirlenir ve kurulan En 

Küçük Kareler Regresyon modeli yardımıyla sonuçlar elde edilir ve 

çoklu doğrusal regresyon modelinin varsayımları teker teker sınanır.  

Genellikle bir bağımlı değişken birden çok bağımsız değişkenin etkisi 

altındadır (Göktaş ve İşçi, 2010:287).  
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Çoklu doğrusal regresyon yöntemi, iki değişkenli doğrusal regresyon 

yönteminin uzantısı olduğundan dolayı, kurulacak olan denklem 

aşağıdaki şekilde formülüze edilir: 

Y = α + β1 X1+ β2 X2 + . . . + βn Xn +εi 

Bu denklemde yer alan değişkenlerin açıklaması ise şu şekildedir: 

Y: Bağımlı Değişken 

Xn, : Bağımsız Değişken 

ε : Hata Terimi  

α: Sabit Terim 

βn: Bağımsız Değişkenin Katsayısı  

Çoklu doğrusal regresyon analizinde, yapılan analizin geçerli olması 

için bazı varsayımları sağlaması beklenmektedir. Bu varsayımları şu 

şekilde sıralamak mümkündür(Akın, 2009:228; Göktaş ve İşçi, 

2010:288; Karabulut ve Şeker, 2018:805; Gençtürk, 2009:131):  

❖ Çoklu Doğrusal Bağıntı olmaması, 

❖ Normallik varsayımı kapsamında 𝜀i tüm i’ler için normal 

dağılımın sağlanması, 

❖ Serilerin otokorelasyona sahip olmaması için 𝜀𝑖 ve εn ler 

bağımsızdır, Cov(𝜀i, 𝜀n)= 0, tüm i ≠ n için Xn nin bağımsızlığı. 𝜀𝑖 

ve Xn bağımsızdır, Cov(𝜀i, Xn)= 0, tüm i ve n için sağlanması 

gerekmektedir.  
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❖ Değişen varyansın olmaması. Sabit varyans. V(𝜀i) = 𝜎2, tüm i’ ler 

için geçerlidir. 

❖ Sıfır ortalama. E(𝜀i) = 0, tüm i’ ler için geçerlidir. 

Çalışmanın izleyen bölümünde 2 Ocak 2020-29 Temmuz 2020 arası 

döneme ait Borsa İstanbul’da işlem gören 9 farklı sektörden hisse 

senetlerinin verileri üzerine, hisse fiyatının bağımlı değişken, VIX 

endeksi, yabancı takas oranı ve günlük işlem hacminin bağımsız 

değişken olarak ele alındığı çoklu doğrusal regresyon analizinin 

uygulama adımlarına yer verilmiş ve elde edilen sonuçlar tablolar 

halinde raporlanmıştır.  

3. ANALİZ VE BULGULAR  

Çalışmanın analizleri kapsamında ilk önce her hisse için belirlenen 4 

değişken üzerinden tanımlayıcı istatistikler çıkarılmıştır. 9 farklı 

sektörden hisse senetlerinin bulunduğu veri seti için özellikle 

Koronavirüs dönemindeki değişimler gözlenmeye çalışılmıştır. 

 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler  

Banka Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 9.17 12.48 6.91 

Hacim 871 Milyon  2.39 Milyar 202 Milyon 

Yabancı Oranı  %77 %87,4 %61 

Havayolu 

Şirketi 

Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 11.88 15.05 7.71 

Hacim 1.23 Milyar 3.47 Milyar 273 Milyon 

Yabancı Oranı  %35,55 %48 %30,70 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 
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İletişim 

Şirketi Hissesi 

Hisse Fiyatı 14.32 16.95 12.06 

Hacim 239 Milyon  2.11 Milyar 64 Milyon 

Yabancı Oranı  %84,05 %87,7 %77,3 

Dayanıklı 

Tüketim 

Şirketi Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 17.98 22.18 12.42 

Hacim 143 Milyon 819 Milyon 28 Milyon 

Yabancı Oranı  %62,55 %73,90 %44,90 

Gayrimenkul 

Yatırım 

Şirketi Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 1.58 2.39 1.07 

Hacim 536 Milyon 4.90 Milyar 32 Milyon 

Yabancı Oranı  %40,85 %47 %35 

Holding 

Şirketi Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 17.14 21.40 12.79 

Hacim 105 Milyon 248 Milyon 38 Milyon 

Yabancı Oranı  %78,28 %81,30 %75 

Perakende 

Şirketi Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 29.65 43.40 17.99 

Hacim 155 Milyon 1.25 Milyar 27 Milyon 

Yabancı Oranı  %48,22 %60,30 %37,80 

Petro-Kimya 

Şirketi Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 94.44 128 67.3 

Hacim 331 Milyon 1.04 Milyar 89 Milyon 

Yabancı Oranı  %61,09 %76,40 %45 

İnşaat Şirketi 

Hissesi 

Değişken  Ortalama Maksimum Minimum 

Hisse Fiyatı 15.89 20.48 11.65 

Hacim 223 Milyon 1.52 Milyar 35 Milyon 

Yabancı Oranı  %44,21 %60 %25,60 

VIX Endeksi Verileri 
Ortalama Maksimum Minimum 

32.04 82.69 12.10 
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Günlük işlem hacimlerine bakıldığında, ilgili dönemde en yüksek 

ortalama işlem hacmine sahip şirket hissesi olarak havayolu şirketi 

(ortalama işlem hacmi 1.23 Milyar TL) tespit edilmiştir. Havayolu 

hissesinden sonra en yüksek işlem hacimleri sırasıyla banka hissesinde 

ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedinde tespit edilmiştir. 

Analiz kapsamına dâhil edilen şirketlerin seçim kriteri yüksek günlük 

hacmi olduğu için, genel olarak şirketlerin işlem hacimleri yüz milyon 

TL üzeri rakamlara sahiptirler. Maksimum işlem hacimlerine 

bakıldığında ise incelenen 9 şirketten 7 tanesi ilgili dönemde en az bir 

kez milyar TL işlem hacmine ulaşmıştır. Bu noktada, en yüksek günlük 

işlem hacmi 4.9 milyar TL ile gayrimenkul şirketine ait iken, bu şirketi 

havayolu şirketi 3.47 milyar TL ile izlemiştir. Buna karşılık, 11 Mart 

2020 tarihinde, Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı ilk vakanın 

duyurulması ile birlikte Borsa İstanbul’da satış dalgası başlamış ve belli 

bir düşüş trendinden sonra açığa satış yasağının da gelmesiyle beraber, 

borsada düşük işlem hacimli döneme girilmiştir. Bu dönemde yine 

analiz kapsamındaki 9 şirketten 7 tanesinin işlem hacimleri günlük 100 

milyon TL’nin altına düşmüştür. Perakende ve dayanıklı tüketim 

sektöründeki şirketlerin hacimleri sırasıyla 27 ve 28 milyon TL olarak 

en düşük işlem hacmi olarak tespit edilmiştir.  

Korana virüsün gelişmesi finansal piyasalarda önemli kayıplara neden 

olmuş ve bu dönemde gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcılar, 

hisse senedi yatırımlarını realize etmeye başlamışlardır. Yerli 

yatırımcılar gibi yabancı yatırımcılar da hisse senedi yatırımlarını 

azaltma yoluna gitmişlerdir. İncelemeye konu olan şirketlerin yabancı 
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takas oranlarına bakıldığında ise, korana virüs döneminde yabancı takas 

oranında ciddi düşüşler tespit edilmiştir. Öyle ki; bazı sektörlerdeki 

yabancı takas oranı bu dönemde %35 oranında azalışlar göstermiştir. 

Ocak 2020-Temmuz 2020 döneminde yabancı takas oranının en yüksek 

olduğu hisseler %87 oranında banka ve iletişim şirketi hissesinde iken; 

pandemi döneminde gelen yabancı satışlarıyla beraber %60 düzeylerine 

kadar gerilemiştir. Yabancı takas oranındaki düşüş halen devam 

etmekte olup, özellikle havayolu ve bankacılık hisselerinde bu etki net 

olarak görülmeye başlanmıştır. 

Küresel risk algısını gösteren VIX endeksi de pandemi sürecinde 

yaşanan dalgalanma ile beraber Koronavirüs verilerine paralel artışlar 

gösterip, hisse senedi piyasalarına negatif etki göstermiştir. Bu 

dönemde VIX endeksi 82.69 puana çıkıp en düşük olarak ise 12.10 

değerini almıştır. Ortalama değer ise 34.05 olarak tespit edilmiştir.  

Hisse fiyatının bağımlı değişken olarak hacim, yabancı takas oranı ve 

VIX endeksi değerinin bağımsız değişken olarak ele alındığı çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları  

Hisse Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler Katsayı Anlamlılık 

Banka Hisse Fiyatı 

Hacim  -0.0027 0.0898 

Yabancı Takas Oranı  0.12 0.000 

VIX Endeksi  -0.06 0.000 

Havayolu Hisse Fiyatı 

Hacim  0.0028 0.0055 

Yabancı Takas Oranı  0.106 0.000 

VIX Endeksi  -0.090 0.000 

İletişim Hisse Fiyatı Hacim  0.0019 0.000 
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Yabancı Takas Oranı  -0.18 0.000 

VIX Endeksi  -0.037 0.000 

Dayanıklı 

Tüketim 
Hisse Fiyatı 

Hacim  0.00323 0.0756 

Yabancı Takas Oranı  0.048 0.0019 

VIX Endeksi  -0.1496 0.000 

Gayrimenkul Hisse Fiyatı 

Hacim  0.00254 0.000 

Yabancı Takas Oranı  -0.0340 0.000 

VIX Endeksi  -0.0011 0.000 

Holding Hisse Fiyatı 

Hacim  0.00210 0.3742 

Yabancı Takas Oranı  0.4435 0.000 

VIX Endeksi  -0.1103 0.000 

Perakende Hisse Fiyatı 

Hacim  0.00198 0.000 

Yabancı Takas Oranı  0.9884 0.000 

VIX Endeksi  0.05197 0.0308 

Petro-Kimya Hisse Fiyatı 

Hacim  0.00736 0.0192 

Yabancı Takas Oranı  1.0047 0.000 

VIX Endeksi  -0.6398 0.000 

İnşaat  Hisse Fiyatı 

Hacim  0.00340 0.000 

Yabancı Takas Oranı  0.0072 0.000 

VIX Endeksi  -0.1218 0.000 

 

Çoklu doğrusal regresyon analizi olarak toplam 9 farklı denklem 

kurularak, bağımlı değişken hisse fiyatları ile bağımsız değişkenler 

arasındaki istatistiki sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Kurulan ilk model 

banka hissesi içindir. Banka hissesi için yapılan analizde, hisse fiyatına, 

günlük işlem hacminin istatistiksel olarak anlamlı şekilde etki etmediği 

buna karşın, yabancı takas oranı ve VIX endeks değerinin, hisse fiyatını 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Yabancı 

takas oranı, hisse fiyatını pozitif şekilde etkilemekte iken, VIX endeksi 
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negatif şekilde etkilemektedir. Bu sonuca göre yabancı takas oranı 

arttıkça, banka hissesinin fiyatı artmakta, yabancı takas oranı 

düştüğünde ise hisse fiyatı düşmektedir. Buna karşın VIX endeksindeki 

artış hisse fiyatını düşürmekte iken; VIX endeksinin düşmesi, artan risk 

iştahıyla beraber hissenin fiyatını arttırmaktadır. Bu modele ilişkin 

olarak kurulan modelin istatistikleri de Tablo 3’te yer almaktadır. 

Modelin açıklama gücünü gösteren R2 değerinin yüksekliği de bu 

modelin uygun olduğunu ve F istatistiği de modelin anlamlı olduğunu 

göstermektedir.  

Havayolu hisse fiyatına etki eden değişkenlerin bulunması amacıyla 

kurulan regresyon denkleminde ise bağımsız değişkenlerin tamamının 

hisse fiyatına istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde etki ettiği 

görülmektedir. İşlem hacmi ve yabancı takas oranı ile pozitif anlamlı 

ilişki ve VIX endeksi ile negatif ilişki tespit edilen model sonuçlarına 

göre, işlem hacminin veya yabancı takas oranının artması hisse fiyatı 

üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Buna karşın, banka hissesinde de 

görüldüğü üzere küresel risk algısının artması hisse fiyatlarını olumsuz 

şekilde etkilemektedir.  

Hisse senetlerinin günlük hacimlerinin artması genelde hisse fiyatlarına 

olumlu etki yapmaktadır. Bu sonuç elde edilen istatistiki bulgular ile de 

desteklenmiştir. İletişim, gayrimenkul, perakende, petro-kimya ve 

inşaat sektör hisselerinin tamamında işlem hacmi ile hisse fiyatı 

arasında %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir 

ilişki söz konusudur. Bu sonuca göre, işlem hacminin artması hisse 

fiyatlarının artması için bir neden olarak gösterilebilir. Tam tersi 
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durumda da işlem hacimlerindeki azalma hisse fiyatlarını olumsuz 

şekilde etkilemektedir. Buna karşın dayanıklı tüketim ve holding 

sektörü şirketlerinin hisse senetleri ile işlem hacimleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilememiştir.  

Yabancı takas oranına ilişkin olarak yapılan regresyon analizleri 

sonucunda da bazı sektör (dayanıklı tüketim, holding, perakende, petro-

kimya ve inşaat) hisse senetlerinde yabancı takas oranının istatistiksel 

olarak pozitif anlamlı bazı sektör (iletişim ve gayrimenkul yatırım 

ortaklığı) senetlerinde ise negatif anlamlı ilişkilerin tespit edildiği 

görülmüştür. Bu sonuca göre, yabancı takas oranının artması yani 

yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul hisse senetlerine olan taleplerinin 

artması hisse senedi fiyatları üzerine olumlu etki yapmakta iken, tam 

tersi durumda yabancıların satışa geçmeleri durumunda hisse senedi 

fiyatlarının düştüğü genel olarak ifade edilebilir.  

Küresel risk algısına ilişkin olarak yapılan analizler neticesinde genel 

olarak VIX endeksi ile hisse senedi fiyatlarında negatif anlamlı ilişkiler 

tespit edilmiştir. İncelemeye konu olan 9 hisse senedinden sadece 1 

tanesinin (perakende) hisse senedi fiyatları ile VIX endeksi arasında 

pozitif anlamlı ilişki mevcuttur. Bu sonuçlara göre, küresel risk 

algısındaki artış yerli ve yabancı yatırımcıları daha güvenli yatırım 

araçlarına yönelttiğinden, hisse senedi tarafında satışa neden olmakta 

ve hisse fiyatlarının gerilemesine sebep olmaktadır. Tam tersi durumda 

ise VIX endeksinin düşmesi ile beraber yatırımcıların daha fazla risk 

alma tercihi sonucunda hisse senetlerine olan talep artmakta ve hisse 

senedi fiyatları da buna paralel olarak artmaktadır. Elde edilen tüm bu 
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sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmasının yanında model 

istatistiklerinin de anlamlı olması için model kurma istatistikleri de 

hesaplanmış ve kurulan 9 farklı regresyona ilişkin istatistiki sonuçlar 

Tablo 3’te raporlanmıştır. 

Tablo 3: Model Kurma İstatistiği Sonuçları  

Hisse R2 Düzeltilmiş R2 D-W İstatistiği F-İst. (Prob) 

Banka 0.85 0.85 0.26 0.000 

Havayolu 0.89 0.88 0.39 0.000 

İletişim 0.71 0.71 0.37 0.000 

Dayanıklı Tüketim 0.66 0.66 0.18 0.000 

Gayrimenkul 0.73 0.72 0.64 0.000 

Holding 0.81 0.80 0.27 0.000 

Perakende 0.72 0.71 0.59 0.000 

Petro-Kimya 0.87 0.87 0.30 0.000 

İnşaat 0.76 0.76 0.33 0.000 

Çoklu doğrusal regresyon modelinden elde edilen sonuçların güvenilir 

ve anlamlı olması için aynı zamanda model kurmaya ilişkin 

istatistiklerin de test edilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Kurulan 

her bir regresyon denklemi için yüksek R2, Düzeltilmiş R2, Durbin-

Watson istatistiği ve modelin anlamlılığı için F istatistiğinin kontrol 

edilmesi gerekmektedir. R2 istatistiği kurulan modelin açıklama gücünü 

gösterdiğinden bu oranın olabildiğinde 1’e yakın olması tercih edilir. 

Aynı şekilde yüksek R2 ile birlikte kurulan modelin anlamlı olması için 

F istatistiğinin de %5 anlamlılık düzeyinin altında olması 

gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, tüm modellerin F 

istatistikleri anlamlıdır ve kurulan tüm modeller istatistiksel olarak 
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anlamlıdır. 9 modelden 4 tanesinin %80 üzeri, 4 tanesinin %70-%80 

arasında R2 değerine sahip olması, aynı zamanda modellerin ilişkiyi 

açıklama güçlerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Model kurma 

istatistiklerinden sonra kurulan modellerin çoklu doğrusal regresyon 

yönteminin varsayımlarını da sağlaması beklenmektedir. Bu 

varsayımlar, serilerin çoklu doğrusal bağıntı sorununun olmaması, 

normal dağılım göstermesi,  otokorelasyona sahip olmaması, değişen 

varyansa sahip olmaması ve sıfır ortalamadır. Bu kapsamda ilk ele 

alınan varsayım, varyans şişirme faktörü ile çoklu doğrusal bağıntı 

sorunun tespitine yöneliktir. Bu test tekniğine göre, bağımsız 

değişkenlerin varyans artış faktörleri 1-5 arasında bir değer almalıdır. 

Elde edilen sonuçlar eğer 1-5 arasında değil ise çoklu doğrusal bağıntı 

sorunu olduğundan model anlamsız hale gelmektedir. İncelenen 9 farklı 

sektör hissesinin her bir bağımsız değişkeni için yapılan analizler 

sonucunda elde edilen varyans  artış faktörü Tablo 4’te de görüleceği 

üzere 1-4 arasında değerler almıştır. Bu sonuç, kurulan modellerin 

hiçbirinde çoklu doğrusal bağıntı sorununun olmadığını 

göstermektedir.  

Tablo 4: Varyans Artış Faktörü (Variance Inflation Factor-VIF) 

Hisse Değişken Varyans Artış Faktörü 

Banka 

Hacim 1.740671 

Yabancı Takas Oranı 1.066831 

VIX Endeksi 1.669661 

Havayolu 

Hacim 1.816466 

Yabancı Takas Oranı 2.045280 

VIX Endeksi 1.423870 
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İletişim 

Hacim 1.151031 

Yabancı Takas Oranı 1.151182 

VIX Endeksi 1.002776 

Dayanıklı Tüketim 

Hacim 3.419375 

Yabancı Takas Oranı 3.325992 

VIX Endeksi 1.052959 

Gayrimenkul 

Hacim 1.527533 

Yabancı Takas Oranı 1.509368 

VIX Endeksi 1.183629 

Holding 

Hacim 1.322371 

Yabancı Takas Oranı 1.283279 

VIX Endeksi 1.192299 

Perakende 

Hacim 1.069512 

Yabancı Takas Oranı 1.448378 

VIX Endeksi 1.369215 

Petro-Kimya 

Hacim 1.185681 

Yabancı Takas Oranı 1.102834 

VIX Endeksi 1.134581 

İnşaat 

Hacim 1.413780 

Yabancı Takas Oranı 1.355559 

VIX Endeksi 1.095099 

 

Çoklu doğrusal bağıntı olmaması modelin diğer varsayımlarının da 

geçerli olduğu anlamına gelmemektedir. Bu açıdan geriye kalan diğer 

4 varsayımın (normal dağılım, otokorelasyon, değişen varyans ve sıfır 

ortalaam) da sınanmasını gerektirmektedir.  Varsayımların sınanması 

sonucunda elde edilen bulgular Tablo 5’te raporlanmıştır. Normal 

dağılımı test etmek üzere Jarque-Bera, otokorelayonu test etmek için 
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Breusch-Godfrey Seriel Correlation LM testi ve değişen varyansı test 

etmek için White testi tercih edilmiştir. 

Tablo 5: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Varsayımları  

Hisse Normallik Varsayımı 
Otokorelasyon 

Değişen 

Varyans 

Sıfır 

Ortalama Jarque-Bera Anlamlılık 

Banka  5.9393 0.0513 Yok Yok -0.00023 

Havayolu 1.6117 0.4454 Yok Yok -0.00097 

İletişim 2.9295 0.2311 Yok Yok 0.00029 

Dayanıklı Tük. 2.3863 0.3032 Yok Yok -0.00044 

Gayrimenkul 0.7061 0.7025 Yok Yok 0.00067 

Holding 4.0873 0.1295 Yok Yok -0.00058 

Perakende 4.3922 0.1112 Yok Yok -0.00001 

Petro-Kimya 4.6335 0.0985 Yok Yok 0.00036 

İnşaat 5.2928 0.0070 Yok Yok 0.00025 

 

Tablo 5 değerleri kontrol edildiğinde 9 farklı sektörden 9 farklı hisse 

senedi için kurulan regresyon denklemlerinin tamamında varsayımlar 

sağlanmıştır ve elde edilen bulgular istatistiksel olarak güvenilebilir 

niteliktedir. Normal dağılım için hesaplanan Jarque-Bera testi sonuçları 

kurulan ters hipotez ile test edilmiş ve elde edilen anlamlılık 

düzeyleriyle beraber tüm serilerin normal dağılım gösterdiği tespit 

edilmiştir. Breusch-Godfrey testi sonucunda da hem F istatistik 

değerinin hem de Chi-Square değerinin %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız olması, serilerde otokorelasyon sorunun 

olmadığını göstermiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizinin bir diğer 

varsayımı değişen varyans olmaması yani sabit varyanslılık için ise 

White testi uygulanmış ve yine tüm seriler için anlamlılık düzeyleri 
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%5’ten yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç serilerin 

homoskedastik yapıda olduğu yani sabit varyansa sahip olduğunu 

göstermiştir. Analizler kapsamında son olarak serilerin artık 

değerlerinin sıfır ortalamaya sahip olup olmadığı sınanmış ve elde 

edilen değerlerin sıfıra yakın olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu analizler 

neticesinde kurulan çoklu regresyon yönteminin uygun teknik olduğu 

ve elde edilen sonuçların istatistiksel olarak yorumlanabileceği ortaya 

çıkmıştır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Yabancı yatırımcıların menkul kıymet borsalarına yaptıkları yatırımlar 

hem ülke ekonomisinin ve finansal piyasalarının büyümesine olanak 

sağlamakta hem de sermaye piyasalarındaki derinliğin artmasına imkân 

tanımaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı özelikle gelişmekte olan ülkeler 

arasındaki, küresel yatırımcıları kapma yarışı her geçen gün artan bir 

ivme ile devam etmektedir. 1989 yılında 32 Sayılı karar ile finansal 

sistemin serbest hale gelmesi ve yabancı yatırımcıların yatırımları 

üzerindeki kambiyo kontrollerinin kaldırılması Türkiye için kırılma 

noktası olmuştur. Bu tarihten itibaren Türk sermaye piyasalarına olan 

yabancı yatırımcı ilgisi dönemsel bazda oynaklık sergilese de önemli 

düzeyde devam etmektedir. Yabancı yatırımcıların, menkul kıymet 

yatırımlarında elde edecekleri getiri kadar riskin az olmasını da 

önceledikleri birçok çalışmada ortaya çıkmıştır. Bu açıdan küresel 

yatırımcılar tarafından küresel risk göstergeleri yatırım kararlarının 

önemli karar mekanizmalarından biri haline gelmiştir. Küresel 

göstergelerden biri olarak özelikle yabancı yatırımcılar tarafından takip 
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edilen VIX endeksi, sergilemiş olduğu volatilite ile hisse senedi 

piyasalarına yön vermektedir. Zıt yönlü hareket eden yabancı portföy 

yatırımlarının miktarı ile VIX endeks değeri arasındaki ilişki şüphesiz 

menkul kıymet değerlerini ve bu dalgalanmadan dolayı işlem 

hacimlerini de etkilemektedir.  

Bu çalışmada, Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören 9 farklı sektörden 

işlem hacmi en yüksek birer şirketin hisse senedi fiyatlarına etki eden 

değişkenler çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Yabancı yatırımcıların sahip olduğu hisselerin oranını gösteren yabancı 

takas oranı, hisselerin günlük işlem hacimleri ve küresel risk algısını 

gösteren VIX endeks değerleri bağımsız değişken olarak, hisse senedi 

fiyatları ise bağımlı değişken olarak analiz kapsamına alınmıştır. Her 

bir şirket için ayrı olarak kurulan regresyon denklemleri sonucunda 

yabancı takas oranı incelemeye konu olan şirketlerin tamamının hisse 

fiyatlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. Bu sonuca göre, yabancı 

takas oranın artması, 9 şirketin 7 tanesinde hisse senedi fiyatlarını 

pozitif anlamlı şekilde etkilemekte iken 2 şirkette negatif anlamlı 

şekilde etkilemektedir. 7 (Banka, Havayolu, Dayanıklı tüketim, 

Holding, Perakende, Petro-Kimya ve İnşaat) şirketin yabancı yatırımcı 

oranı arttığı zaman hisse fiyatları da artmakta iken 2 (İletişim ve 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) şirketin hisse senetlerinde yabancı 

oranının artması hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. 

VIX endeksinin hisse senedi fiyatlarını nasıl etkilediği analiz 

edildiğinde ise tüm regresyon denklemlerinden istatistiksel olarak %5 

anlamlılık düzeyinde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 8 şirketin (Banka, 
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Havayolu, İletişim, Dayanıklı tüketim, Holding, Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı,  Petro-Kimya ve İnşaat)  hisse senedi fiyatları, VIX endeks 

değerinden olumsuz şekilde etkilemektedir. Buna göre, VIX endeks 

değerinin artmaya başlaması risk algının artmaya başlaması olarak 

değerlendirildiğinden hisse senetlerinin fiyatları düşmektedir. Tam tersi 

durumda ise VIX endeksi düşerken hisse senedi fiyatları artmaktadır. 

Sadece perakende sektörü hisse senedi ile VIX endeks değeri arasında 

pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  

Günlük işlem hacminin hisse fiyatı üzerindeki etkisini belirlemek için 

yapılan analizler sonucunda ise 9 şirketten 6  (Havayolu, İletişim, 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Perakende, Petro-kimya ve İnşaat) 

tanesinin hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasında %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Buna karşın 3 (Banka, Dayanıklı Tüketim ve Holding) şirket hissesi ile 

işlem hacmi arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir ilişki elde 

edilememiştir. Kurulan modellerin tamamı için model kurma 

istatistikleri elde edilmiş ve yüksek R2 değerlerine ulaşılmıştır. Ayrıca 

modellerin tamamı F İstatistiği olasılık değerinde anlamlıdır. 

Modellerin tamamı, çoklu doğrusal regresyon analizinin varsayımlarını 

sağlamıştır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde VIX endeksinin hisse senetleri 

fiyatını negatif şekilde, işlem hacmi ve yabancı takas oranının ise hisse 

fiyatlarını pozitif şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Hisse senedi 

yatırımcılarına işlem hacmi ve yabancı takas oranı artan hisse 

senetlerine yatırım yapmaları tavsiye edilirken, özelikle COVİD gibi 
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küresel piyasalara yön veren olaylardan daha az etkilenmeleri ve 

kayıplarını kontrol altında tutabilmeleri için VIX endeksi değerini takip 

etmeleri önerilmektedir.  
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GİRİŞ 

Ülkeler arası ekonomik ilişkiler ve ticaret faaliyetleri, küreselleşme 

kavramının ortaya çıkması ve etkisini artırması ile birlikte büyümüş ve 

ülkelerin birbiri ile sürekli ilişki içinde olmasını zorunlu kılmıştır. 

Ülkelerin ticari menfaatlerini koruması bağlamında ortaya çıkan bu 

ilişkilerin düzenlenmesi ve kurallar altında belirlenmesi hukuk 

mekanizmasının işletilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu noktada ülkeler 

arasında vergisel konularda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların 

çözümünde vergi hukukunun önemi ortaya çıkmaktadır. Nitekim 

vergilendirme ile ilgili birden fazla ülke arasında oluşabilecek 

uyuşmazlıkların çözümünün vergi hukukunun uluslararası niteliği 

dikkate alınmadan sağlanması imkan dahilinde değildir (Şenyüz vd., 

2016: 327). 

Ülkelerin egemenlik yetkileri çerçevesinde vergilendirmeye yönelik 

hakları bulunmaktadır. Bu hakların kullanılmasında birtakım 

uluslararası hukuk ilkeleri göz önünde bulundurularak vergilendirme 

yetkisinin tespiti sağlanmaktadır. Bu ilkeler temelde şahsilik ve 

mülkilik ilkeleri kavramları altında toplanmakla birlikte her bir ilkenin 

kendi özelinde farklı vergilendirme sistemleri bulunmaktadır. İşte bu 

çalışmada uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde vergilendirme 

yetkisi ile ilgili hususlar irdelenmiştir.  İlk olarak vergilendirme 

yetkisine etki eden uluslararası hukuk ilkeleri tanımlanmış ve 

açıklanmış, sonrasında çifte vergilendirme kavramına yer verilerek 

çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılmasına yönelik yöntemlerden 
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bahsedilmiş ve sonuç kısmında konu ile ilgili genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

1. VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ ULUSLARARASI İLKELER 

Daha önce belirtildiği üzere vergilendirmeye ilişkin uluslararası 

düzlemde şahsilik ve mülkilik ilkeleri esas olmakla birlikte uluslar arası 

vergi hukuku bakımından vergi hukukunun kendine has bazı alt ilkeleri 

bulunmaktadır (Şenyüz vd., 2016: 330). Ülkeler, vergilendirmeye 

ilişkin hususları bu alt ilkeler doğrultusunda çıkarları yönünden 

bağımsız ve özgür bir biçimde belirleme hakkına sahiptir (Öncel vd., 

2018: 60). Bu kapsamda vergilendirmeye ilişkin uluslararası ilkeleri 

şahsilik ilkesi ana başlığı altında yerleşim yeri ilkesi ve vatandaşlık 

ilkesi; mülkilik ilkesi ana başlığı altında ise kaynak ilkesi, varış ülkesi 

ilkesi ve çıkış ülkesi ilkesi olarak ayırmak mümkündür.  

1.1. Yerleşim Yeri İlkesi 

Yerleşim yeri ilkesi, vergilendirme işleminin vergi mükellefinin ikamet 

ettiği yere göre tespit edilmesini sağlayan bir ilkedir. Yerleşim yeri 

ilkesine göre vergi mükellefi vergiye ilişkin olayların nerede meydana 

geldiği veya vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu ülke farketmeksizin 

vergilendirmeye dair yetkinin yerleşim yerinin bulunduğu ülkeye ait 

olduğu kabul edilmektedir (Şenyüz vd., 2016: 330). Bu şekilde 

vergilendirmenin literatürde “evrensellik ilkesi” veya “dünya geliri” 

adları ile nitelendirildiği de ifade edilmiştir (Öz ve Pehlivan, 2015: 72; 

akt. Can, 2018: 49). 
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20. yüzyılda maliye ve iktisat teorisinde ortaya çıkan fikirler etrafında 

şekillenen yerleşim yeri ilkesi, kişinin dünya üzerinde elde ettiği gelirin 

yerleştiği ülke tarafından vergilendirilmesini esas almakta ve kamu 

hizmetlerinden faydalananların kamu giderlerine katkıda bulunması 

ilkesi doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışından elde edilen gelirlerin 

vergilendirilmesini sağlamaktadır (Cenkeri, 2010: 196). Yerleşim yeri 

ilkesi, genellikle sermaye ihraç eden gelişmiş ülkeler tarafından tercih 

edilen vergilendirme ilkesidir (Öncel vd., 2018: 61). Bu bakımdan vergi 

hukukunun uygulanmasının kişi yönünden belirlendiği “tam 

mükellefiyet” esasına göre vergilendirme söz konusu olmaktadır 

(Cenkeri, 2010: 198). 

Yerleşim yeri ilkesinin iki kıstas üzerinden ele alınması gerekmektedir. 

Bu kıstaslar gerçek kişi ve tüzel kişiler yönünden yapılan 

değerlendirmelerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin yerleşim yerinin 

belirlenmesinde de mali ikametgah kavramının tanımlanması ve 

açıklanması gerekmektedir. Mali ikametgah, vergi mükellefinin bir 

ülkede oturduğu veya işlerini yürüttüğü, gerçek kişiler için ev işyeri; 

tüzel kişiler için ise yönetim merkezi veya buna benzer niteliğe sahip 

olan yerlere verilen addır (Tuncer, 1990: 62). Bir yerin mali ikametgah 

sayılması için o yerde kazanç ve irat elde edilmesi gerekmektedir; aksi 

takdirde o yerin mali ikametgah olarak kabul edilmesi mümkün 

olmamakta ve vergi tarh edilememektedir (Tuncer, 1990: 63; Öz, 2004: 

94). 
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Ülkemizde de vergilendirmeye ilişkin yerleşim yeri ilkesine dair kanuni 

düzenlemeler bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu (GVK) m.3-4’e 

göre ikametgahı Türkiye’de bulunmak veya bir takvim yılı içinde 

Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar tam mükellef 

olarak sayılmış ve vergilendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca Kurumlar 

Vergisi Kanunu (KVK) m.3’te belirtildiği üzere kanuni veya iş merkezi 

Türkiye’de bulunan kurumlar da tam mükellef sayılmış, tam 

mükelleflerin hem Türkiye’den hem de Türkiye dışından elde ettikleri 

gelirlerin Türkiye tarafından vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır 

(Şenyüz vd., 2016: 331). Yerleşim yeri ilkesi, tüm kazanç ve iratların 

toplanmasına imkan sağlayan üniter vergi sistemlerine uygun olması ve 

artan oranlı vergi tarifesinin uygulanmasına imkan tanıdığından vergi 

adaleti açısından olumlu bir ilke olarak öğretide değerlendirilmiştir 

(Cenkeri, 2010: 199). 

1.2. Vatandaşlık İlkesi 

Vatandaşlık ilkesi, bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilerin 

yer fark etmeksizin elde ettikleri gelir ve servetlerinin 

vergilendirilmesini sağlayan uluslararası hukuk ilkesidir (Şenyüz vd., 

2016: 331). Vatandaşlık ilkesi ile ülkeler vatandaşları üzerindeki 

egemenlik haklarını ülke sınırlarının ilerisine taşımakta, ülkenin siyasi 

sınırları içinde muktedir bulunduğu egemenlik çerçevesinde vergi 

ödevi vatandaşlık ilişkisine bağlanmakta ve bu bakımdan ülkeler 

vergilendirme yetkilerini kullanırken şahısla devletin arasındaki ilişkiyi 

vergilendirme bakımından yeterli saymaktadırlar (Cenkeri, 2010: 202-
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203). Vatandaşlık ilkesi günümüzde çok az ülke tarafından kullanılan 

bir ilkedir (Öz, 2004: 96). 

Türkiye’de bu ilkenin bilinen uygulama alanlarından birisi GVK m.3’te 

yer almaktadır. Bu çerçevede yurt dışında ikameti bulunan bazı Türk 

vatandaşları tam mükellef kabul edilmiş, bu nedenle yurt dışından elde 

ettikleri gelirlerin Türkiye tarafından vergilendirileceği hüküm altına 

alınmıştır. Diğer bir uygulama alanı ise Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu m.1 olarak belirtilmiştir (Can, 2018: 50). Buna göre “Türkiye 

Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de 

bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun 

ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal 

Vergisine tabi” olacağı ifade edilmiştir. Malı intikal eden Türk 

vatandaşının yerleşiminin bulunduğu yerin yurt içinde olmaması 

Türkiye’nin vergilendirme yetkisini etkilememektedir (Şenyüz vd., 

2016: 331). 

1.3. Kaynak İlkesi 

Kaynak ilkesi, vergi konusu ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 

ülkenin vergilendirme yetkisine sahip olmasını kabul eden bir ilke 

olarak tanımlanmıştır (Şenyüz vd., 2016: 331-332). Kaynak ilkesi ile 

vergiye tabi gelirin kaynağı hangi ülkede bulunuyor ise vergi 

yükümlüsünün o devletin vergi kanunlarına tabi olacağı belirtilmiştir 

(Çiçek ve Mutlucan Sayın, 2013: 145). Bu doğrultuda gelir sağlayan 

kişinin vergilendirilmesi sağlanmakta ve devletin egemenlik alanındaki 

vergi konuları vergilendirilmektedir (Öz, 2004: 94). 
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Kaynak ilkesinde yerleşim yeri veya vatandaşlık ilkesinin aksine 

kişinin uyruğu veya ikametinin bulunduğu yerin bir önemi yoktur. 

Kaynak ilkesi ile vergilendirme yetkisine sahip olan ülkenin yerli veya 

yabancı ayrımı yapmaksızın (Can, 2018: 50) tüm vergisel işlemlerde 

yetki sahibi olması sağlanmaktadır (Cenkeri, 2010: 200). Kaynak ilkesi 

genellikle sermaye ithal eden gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih 

edilen bir ilkedir (Öncel vd., 2018: 61). 

Kaynak ilkesi, genellik ilkesi uyarınca ülkede ekonomik anlamda vergi 

potansiyeline haiz kişi ve konuların vergilendirilmesi bakımından 

yurtiçinde yaşayan yabancılar da dahil olmak üzere ülkede yaşayan 

herkesin vergi mükellefi olmasını sağlamaktadır (Tezel, 1989: 6; akt. 

Cenkeri, 2010: 201). Bu açıdan Türkiye’de kaynak ilkesinin Emlak 

Vergisi Kanunu m.1’de yer alan “Türkiye sınırları içinde bulunan 

binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir.” hükmü ile 

Katma Değer Vergisi Kanunu m.1’de sayılan Türkiye’de yapılan 

işlemlerin KDV’ye tabi tutulması bu ilkenin uygulama alanına örnek 

teşkil etmektedir. 

Kaynak ilkesi uygulama bakımından kolay ve sade olması nedeniyle, 

vergi idaresinin zayıf ve kanunların uygulanmasının etkisinin az olduğu 

ülkelerde devletin sadece kendi ülkesinde meydana gelen gelirleri 

vergilendirmesi açısından idari kolaylıklar sağlamaktadır (Tuncer, 

2003: 100; akt. Öz, 2004: 95). Temel olarak kaynak ilkesini kullanan 

devletler ülkeye yatırımda bulunan yabancılar üzerindeki vergi yükünü 

azaltıcı politikaları takip etmektedir (Terzi, 2017: 78). Kaynak ilkesi ile 

vergilendirmede oluşan temel sorun ise kaynak ilkesinin tespit 
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edilmesindeki zorluklar ve farklılıklardır (Dağlıoğlu ve Çiçek, 2014: 

33).  

1.4. Varış Ülkesi İlkesi 

Ülkeler arası gerçekleşen ticarette malı üreten ülke ile tüketimin 

gerçekleşeceği ülke arasında vergilendirme konusunda uyuşmazlık-

ların çıkması olasıdır. Nitekim üretici ülke aynı zamanda malın 

tüketildiği yer ise sorun oluşmamaktadır. Ancak malın üretildiği ülke 

ile tüketildiği ülke farklı olduğunda bu takdirde vergilendirmeye ilişkin 

ilkelerin ele alınması gerekmektedir.  

Bu noktada değerlendirilebilecek ilk ilke varış ülkesi ilkesidir. Varış 

ülkesi ilkesi, vergilendirme yetkisinin bir malın üretildiği ülke fark 

etmeksizin malın tüketildiği ülkeye bağlı olmasını ifade ede bir ilke 

olarak tanımlanmıştır (Şenyüz vd., 2016: 333). Hizmet ve mal 

satışlarından alınan dolaylı vergilerde uygulanan kaynak ilkesinin 

uygulanması varış ülkesi ilkesinin uygulanmasına denk düşmekte, bu 

vergilerde vergilendirme yetkisi hizmet ve malların tüketildiği 

ülkelerce kullanılmaktadır (Öz, 2004: 95). Örnek olarak, ülke içinde 

üretilen malın üzerindeki katma değer vergisi, mal ihraç edildiğinde 

vergi iadesi yoluyla ihracatçıya iade edilmekte ve mal varış ülkesine 

girerken ithalatçı ülke tarafından katma değer vergisine tabi 

tutulmaktadır (Şenyüz vd., 2016: 333). 
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1.5. Çıkış Ülkesi İlkesi 

Çıkış ülkesi ilkesi, ülkelerin ürettikleri mallar üzerinde vergilendirme 

yetkisine sahip olmasını belirten bir kavramdır. Çıkış ülkesi ilkesi, varış 

ülkesi ilkesinde olduğu gibi dolaylı vergilerde kullanılan bir hukuk 

ilkesidir. Üretilen mal yurt dışına çıksa bile vergilendirme yetkisi malın 

üretildiği ülkeye ait olmaktadır (Can, 2018: 50). Bu nedenle bu ilke 

uygulandığında uluslararası ticarete konu olan mallar üretildiği ülke 

tarafından vergilendirilmektedir (Akkaya, 2013: 49). Çıkış ülkesi ilkesi, 

mülkilik ilkesinin üretim yerine bağlanmış biçimi olarak 

değerlendirilmektedir (Şenyüz vd., 2016: 333). 

 

2. ÇİFTE VERGİLENDİRME VE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN 

ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER 

Küreselleşmenin artması ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ile birlikte 

birçok alanda olduğu gibi vergilendirme bakımından da önemli gelişim 

ve değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler neticesinde farklı vergi 

kavramlarının ortaya çıkmasının yanında bazı sorunları da beraberinde 

getirmiştir. İşte çifte vergilendirme sorunu, ekonomik ilişkilerin artması 

ile birlikte ortaya çıkan sorunlardan birisi olarak göze çarpmaktadır. 

Çifte vergilendirme, aynı vergi döneminde aynı vergi konusu üzerinden 

birden fazla vergi alınması olarak tanımlanmıştır (Berkay ve Armağan, 

2011: 89). Öğretide çifte vergilendirme ekonomik ve hukuki anlamda 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ekonomik çifte vergilendirmede birden 

fazla kişinin aynı dönemde aynı konu üzerinden vergilendirilmesi söz 
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konusu iken hukuki çifte vergilendirme aynı kişinin aynı konu ve aynı 

dönemde vergilendirilmesi olarak nitelendirilmiştir (Terzi, 2017: 75; 

Başok, 2016: 21-22).  

Vergilendirme ile ilgili ülkeler arasında ortaya çıkan sorunlardan biri 

olan çifte vergilendirme sorunu, ülkelerin elde edecekleri gelirlerden 

mahrum kalarak ulusal refah düzeyinin düşmesi ile ticaret ve girişim 

özgürlüğünün engellenmesine yol açmakta ve aynı zamanda vergi 

mükelleflerinin vergi yükünün artmasına neden olmaktadır (Şenyüz 

vd., 2016: 334). Bu bağlamda oluşabilecek sorunların giderilmesine 

yönelik çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler ulusal ve 

uluslararası yöntemler olmak üzere iki başlık altında 

değerlendirilmektedir.  

2.1. Çifte Vergilendirmenin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 

Ulusal Yöntemler 

Ülkeler çifte vergilendirmenin doğuracağı birtakım olumsuz sonuçları 

önlemek adına belli başlı yollara başvurabilmektedir. Çifte 

vergilendirmenin uluslararası ticarete ket vurması ve mal ve hizmetlerin 

ticaretine engel oluşturması nedeniyle ve ülkelerin kendi 

mükelleflerinin yurt dışında iki kez vergilendirilmemesi amacıyla çoğu 

ülke iç düzenlemeler ile çözüm bulmaya çalışmaktadır (Russo, 2007: 9; 

akt. Çiçek ve Mutlucan Sayın, 2013: 149). 

Ülkelerin çifte vergilendirmenin önlenmesi ve olumsuz sonuçlarının 

ortaya çıkmaması amacıyla uyguladıkları yöntemler, diğer ülkelerin 

yabancı kaynaklar ile ilgili vergilendirme hakkının sınırlandırılması 
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üzerine dayanmış olup vergiyi ve matrahı temel alan düzenlemeler 

olarak değerlendirilmektedir (Akalın, 2014: 14-15). Ülkelerin çifte 

vergilendirme ile ilgili kullandıkları ulusal yöntemler üç başlık altında 

sıralanmaktadır. Bunlar; istisna yöntemi, mahsup yöntemi ve matrahtan 

indirim yöntemidir. 

2.1.1. İstisna Yöntemi 

İstisna yöntemi, dahili ülkenin yabancı ülkelerde elde edilen gelirlerin 

vergi istisnası kapsamında kalması nedeniyle bu gelirlerden vazgeçerek 

vergilendirme yetkisini kendisi bakımından sınırlandırması olarak 

tanımlanmaktadır (Terzi, 2017: 80). Bu bakımdan mükellefin 

yurtdışındaki gelir ve servetleri vergilendirme yönünden yok kabul 

edilmekte ve sonuç olarak sadece ülke içindeki kaynaklardan vergi 

alınmaktadır (Şenyüz vd., 2016: 336). İstisna yöntemi ile şahsilik 

ilkesinden vazgeçilerek mülkilik ilkesi uygulanmaktadır (Öner, 2018: 

116). 

İstisna yönteminin uygulamada iki farklı metodu bulunmaktadır. İlki 

olan ve Lüksemburg’da uygulanan gelir istisnası yönteminde vergi 

yükümlüsünün yerleştiği ülke yükümlünün yabancı kaynaklardan elde 

ettiği gelirleri vergiye tabi tutmamaktadır. İkinci metot olan ve 

Hollanda, Belçika ve Avusturya’da uygulanan vergi istisnası 

yönteminde ise ikamet edilen devlet yapılan girişimin dünya çapındaki 

gelirini hesaplar ve yabancı gelire karşın yurtiçinde ödeyecek olduğu 

vergiye eşit bir istisna vermektedir. İstisna yöntemi ile yabancı 

kaynaklardan elde edilen gelirle kazanç sağlayan işletmeler bakımından 

diğerlerine göre rekabet üstünlüğü sağlanmaktadır (Akalın, 2014: 15). 
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İstisna yönteminin Türk vergi sisteminde bazı örnekleri vardır. Bu 

örneklerden biri GVK m.3/2’de yer almaktadır. Madde metnine göre 

“Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan 

teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül 

ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk 

vatandaşları” Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 

iratların tamamı üzerinden vergilendirilerek tam mükellef sayılmıştır. 

Ancak bu kurumlarda çalışan vatandaşların bulundukları ülkelerde elde 

ettikleri kazanç ve iratlar nedeniyle gelir vergisi veya benzeri bir vergi 

ödedikleri takdirde bu kazançları için ayrıca Türkiye’de gelir vergisine 

tabi olmayacakları da ifade edilmiştir. 

2.1.2. Matrahtan İndirim Yöntemi 

Matrahtan indirim yöntemi, vergi yükümlüsünün yurt içinde beyan 

etmiş bulunduğu matrahtan yurt dışında ödenen vergilerin bir gider 

unsuru kabul edilerek matrahtan indirilmesi olarak belirtilen bir 

yöntemdir (Akalın, 2014: 16). Matrahtan indirim yöntemine göre vergi 

yükümlüsünün yurt içi ve yurt dışı gelirler veya servetleri toplamı 

üzerinden yurt içinde vergilendirmeye tabi tutulduğu takdirde yabancı 

ülkede ödenen vergilerin yurt içi ve yurt dışı kazançlar toplamından 

indirilmesi öngörülmekte ve indirime tabi tutulan vergi bir maliyet 

unsuru gibi işlem görmektedir (Şenyüz vd., 2016: 334). Matrahtan 

indirim yöntemi, çifte vergilendirmenin etkilerini tamamen ortadan 

kaldıramamakta ve etkisiz bir yöntem olarak değerlendirilmektedir 

(Can, 2018: 54; Akalın, 2014: 16; Öner, 2018: 116). 
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Matrahtan indirim yönteminin Türk vergi sistemi açısından görünümü 

Veraset ve İntikal Vergisinde yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarına ait olan yurt dışındaki mallar nedeniyle o ülkede alınmış 

olan veraset ve intikal vergileri olduğu takdirde bu vergiler 

beyannamede gösterilmek ve ispat edilmek şartıyla intikal eden yurt içi 

ve yurt dışı servet değerleri toplamından indirilmesi sağlanmaktadır. 

Ancak çifte vergilendirme tamamen değil kısmen ortadan 

kaldırılmaktadır (Şenyüz vd., 2016: 334-335). 

2.1.3. Mahsup Yöntemi 

Mahsup yöntemi, vergi mükelleflerinin yurt içi ve yurt dışı gelirleri ile 

servetleri toplamı üzerinden yurt içinde hesaplanan vergiden yurt dışına 

ödenmiş vergilerin mahsup edilmesine dayanmaktadır (Şenyüz vd., 

2016: 335). Bu yöntemde yerleşim yeri ilkesini esas alan ülke vergi 

borcunu hem yurt içi hem de yurt dışından elde edilen gelir ve servetler 

üzerinden hesaplamakta, yabancı ülkelerde ödenen vergilerin toplam 

vergiden düşülmesi sağlanmaktadır (Can, 2018: 55). Mahsup yöntemi 

ile amaçlanan kaynak ilkesinin üstünlüğü nedeniyle yerleşim yeri 

ülkesinin vergilendirme yetkisinin kaynak ülke lehine sınırlandırmak 

istenmesidir (Dağlıoğlu ve Çiçek, 2014: 37). 

Mahsup yöntemi tam mahsup ve kısmi mahsup olarak iki başlık altında 

değerlendirilmektedir. Tam mahsup yöntemi ile kaynak ülkede 

ödenmiş olan vergilerin tamamı yerleşim yeri ülkesinde hesaplanan 

vergiden indirilmektedir. Kısmi mahsup yönteminde ise kaynak ülkede 

ödenen vergilerin tamamı değil bir kısmı vergiden düşülmektedir 

(Terzi, 2017: 80). ABD, uluslararası vergi ilişkilerinde yerleşim yeri 
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ilkesine uygun olmak suretiyle mahsup ilkesini benimsemektedir 

(Dağlıoğlu ve Çiçek, 2014: 37). 

Türk vergi sisteminde Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre tam 

mükellef olan kişi ve kurumlar yıllık beyannamelerine hem Türkiye’de 

hem de yabancı ülkelerdeki gelirlerini katmak zorundadırlar. Gelirlerin 

bir kısmının yurt dışından bir kısmının Türkiye’den elde edilmesi ve 

tamamının Türkiye’ye beyan edilmesi durumunda indirilecek miktarın 

tespitinde hesaplanan vergilerin yabancı ülkelerde elde edilen gelirlere 

isabet eden kısmından fazla olduğu durumlarda aradaki farkın dikkate 

alınmaması benimsenmiştir. Bu nedenle Türkiye’de kısmi mahsup 

yönteminin uygulandığı belirtilmiştir (Şenyüz vd., 2016: 335).  

2.2. Çifte Vergilendirmenin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 

Uluslararası Yöntemler 

Vergi yükümlüsünün birden fazla devlete vergi ödemesi halinde 

uluslararası ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi olasıdır (Can, 

2018: 55). Vergi yükümlüsünün birden fazla devlete vergi ödemesi 

ihtimalinin ortaya çıktığı durumlarda ülkelerin kendi iç düzenlemeleri 

ile çözüm yolları dışında uluslararası yöntemler ile çifte vergilendirme 

sorununun çözümü mümkündür. Nitekim iç düzenlemeler ile çözüm 

yollarının yetersiz kaldığı durumlarda uluslararası yöntemlerin varlığı 

sorunun çözümünde etkili olabilmektedir (Şenyüz vd., 2016: 337).  

Çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla uluslararası kapsamda 

uygulanan temel yol uluslararası anlaşmalardır. Uluslararası anlaşmalar 

ile gelir ve servet vergileri ile ilgili vergilendirmenin hangi ülke 

tarafından yapılacağı tespit edilmekte ve uyuşmazlık ortadan 
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kaldırılmaktadır. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlamında ilk 

anlaşmanın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Prusya arasında 

imzalandığı kabul edilmektedir (Bayar, 2006: 22; akt. Terzi, 2017: 81). 

Uluslararası kuruluşlar ile birçok ülke çifte vergilendirmenin çözümü 

için birçok farklı anlaşma modelleri oluşturmuştur. Bu modellerin 

birçoğu kullanılmakla beraber iki model çifte vergilendirmenin 

önlenmesi noktasında geçerli kabul edilmiştir. Bu modeller OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development/ 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) ve BM modelleridir. 

Oluşturulan bu modeller sayesinde uluslararası kuruluşlarca hazırlanan 

metinler hakkında değerlendirmelerde bulunularak vergi 

anlaşmalarının daha kolay bir şekilde imzalanması sağlanmaktadır 

(Kızılgül ve Beşel, 2019: 302). Anlaşmaya taraf ülkeler modele ekler 

koyabilmelerinin yanında konuya açıklık ve katkı getirmek için çeşitli 

şerhler de ekleyebilmektedirler (Şenyüz vd., 2016: 339). 

2.2.1. OECD Modeli 

1963 yılında OECD tarafından hazırlanan ve çifte vergilendirmenin 

önlenmesi amacı taşıyan model anlaşma sistemidir (Akalın, 2014: 20). 

Bu anlaşma modeli, hem anlaşmada açık bulunan özel konular hem de 

ekonomik ilişkilerle vergi sisteminin ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar 

neticesinde 1977, 1992 ve 2003 yıllarında gözden geçirilerek 

yenilenmiştir (Çubukçu, 2006: 131; akt. Terzi, 2018: 32). 
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OECD anlaşma modeli dolaysız vergiler olan gelir ve servet üzerinden 

alınan vergileri içermektedir (Kızılgül ve Beşel, 2019: 304). Çifte 

vergilendirmenin önlenmesi amacıyla yapılan anlaşmaların temelinde 

anlaşmaya taraf devletlerin birinin vergilendirme yetkisine sahip olması 

bulunduğundan OECD modelinde de kabul edilen husus vergilendirme 

yetkisinin mükellefin yerleşim yerine ait olmasıdır (Can, 2018: 56). 

OECD modelinde mükelleflerin yerleşim yeri ön planda tutulduğu için 

sermaye ihraç eden gelişmiş ülkelerin lehine olan bir modeldir (Öner, 

2018: 115). 

OECD modelinde yerleşim yeri kuralı esas olmakla birlikte bu kurala 

kaynak ilkesine dayanan bazı istisnalardan söz edilmektedir. Bu 

istisnalar şu şekilde örneklendirilmiştir (Şenyüz vd., 2016: 339): 

•  Gerçek kişi dışındaki şahısların gelirleri fiili iş merkezinin 

bulunduğu, 

•  Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler varlığın olduğu, 

•  Servetler bu malların yer aldığı,  

•  Serbest meslek veya ücret gibi bazı gelir unsurları faaliyetin 

gerçekleştirildiği ülkede vergilendirilmektedir. 

OECD modeli, anlaşmaya taraf ülkelerin gelişmiş ülkeler olması 

halinde ekonomik yönden dengenin bozulmasını engellemekte ve 

ülkelerin hazine çıkarlarını korumakta ancak taraflardan birinin 

gelişmekte olan ülke olması halinde dengeyi sağlayamamakta ve 

gelişmekte olan ülkenin hazine çıkarları aleyhine bir ortam 
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sağlamaktadır (Terzi, 2018: 34). Bu anlamda OECD modeli belli 

ülkeler için olumlu sonuç doğurmaktadır. 

2.2.2. BM Modeli 
 

OECD modelinin yeteri kadar çözüm üretememesi ve gelişmekte olan 

ülkeler yararına olacak şekilde olması amacıyla hazırlanan BM modeli, 

kaynak devletin vergilendirme yetkisine sahip olduğunu ifade etmekte 

ancak kaynak ülkesinin münhasır vergilendirme yetkisine haiz 

olduğuna dair bir yönelimin olmadığı da ifade edilmektedir (Yaltı 

Soydan, 1995: 46-47; akt. Kızılgül ve Beşel, 2019: 310). BM modeli, 

OECD modelinin benimsediği amaçlar doğrultusunda çifte 

vergilendirmenin önlenmesini ve ortadan kaldırılmasına yönelik 

düzenlemeler içermektedir. Ancak son yıllarda OECD modelinin daha 

önemli bir yer tutması nedeniyle BM modelinin öneminin azaldığı 

belirtilmiştir (Harris ve Oliver, 2010: 17; akt. Çiçek ve Mutlucan Sayın, 

2013: 154). 

BM modeli ile büyük oranda kaynak ilkesi dikkate alınmakla birlikte 

yerleşim yeri ilkesine de yer vermektedir. BM modeli, OECD 

modelinde olduğu gibi ekonomik gelişmeler, vergi cennetlerindeki 

büyümeler, transfer fiyatlandırma mekanizmalarındaki gelişmeler gibi 

nedenlerle revizyona uğramış, 1992, 1994, 1995 ve 1997 yıllarındaki 

güncellemelerden sonra 2001 yılındaki yeni model yürürlüğe girene 

kadar varlığını sürdürmüştür (Bayar, 2006: 54; akt. Terzi, 2018: 34). 
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BM modelinde sabit işyeri, ticari kazanç, sermaye değer artışı gibi 

konular düzenlenmiş ve serbest meslek kazancı gibi OECD modelinden 

çıkartılan gelir grupları varlığını sürdürmüştür. Ayrıca model metninde 

meydana gelen yorum farklılıkları modelin kaynak ilkesi lehine 

yorumlanmasına yol açmakta, örneğin faiz, temettü ve gayri maddi hak 

bedelinin vergilendirilmesinde OECD modelinden farklı olarak stopaj 

oranından bahsedilmekte ve bu oranın tespitinde tarafların ikili 

görüşmeleri bağlayıcı kılınmaktadır. BM modeli ile anlaşmalara taraf 

ülkelerin hukuki ve ekonomik koşulları göz önünde tutularak hazineye 

yüklenen fedakarlık ile anlaşmanın getireceği faydanın dengelenmesi 

sağlanmaktadır (Terzi, 2018: 35). 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Vergilendirme yetkisi, ülkelerin egemenlik hakkının sonuçlarından 

birisini oluşturmaktadır. Vergilendirme yetkisi ile ülkenin kamuya 

ilişkin yaptığı harcamalar finansman edilmekte ve ülke-vatandaş 

bağlamında temel ödevlerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır. 

Ülkelerin vergilendirme yetkisini kullanırken hem ülke içindeki gelir 

ve servetler hem de yurt dışındaki gelir ve servetler bakımından 

birtakım uluslararası hukuk ilkelerini dikkate alması gerekmektedir. 

Bu ilkeler içinde yer alan yerleşim ilkesi ile vergi mükellefinin yerleşim 

yeri dikkate alınmakta iken vatandaşlık ilkesi ile mükellefin vatandaşlık 

ilişkisi içinde bulunduğu ülke tarafından vergilendirilmesi söz konusu 

olmaktadır. Bu ilkeler dışında kaynak ilkesi de vergilendirme yetkisi ile 

ilgili kabul gören ilkelerden biridir. Buna göre vergi konusu ile vergiyi 

meydana getiren olayın olduğu ülke vergilendirme yetkisine sahip 
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olarak kabul edilmiştir. Varış ülkesi ve çıkış ülkesi ilkeleri ise daha çok 

sınır dışına çıkarılan mallarla ilgili olup dolaylı vergiler açısından malın 

çıktığı veya ulaştığı ülkeye göre vergilendirme yetkisinin tespit 

edilmesine dair bir ilke olarak kabul edilmektedir. 

Her ne kadar uluslararası ilkeler yoluyla vergilendirme yetkisinin tespit 

edilmesi söz konusu olsa da ülkelerin bu noktada oluşan anlaşmazlıkları 

çifte vergilendirme sorununun meydana gelmesine neden olmaktadır. 

Nitekim ülkeler arasında vergilendirme konuları ile ilgili farklı 

uygulamaların olması çifte vergilendirmeye sebep olmaktadır. Bu 

anlamda çifte vergilendirmenin önlenmesi için uluslararası kapsamda 

bazı modellemeler geliştirilmiş ve çifte vergilendirmenin önlenmesine 

çalışılmıştır. Bu modellerden biri olan OECD modelinde vergilendirme 

yetkisi vergi mükellefinin yerleşim yerinin bulunduğu ülkeye ait 

olmaktadır. Gelişmiş ülkelere avantaj sağlayan bu ilkeye göre gelir ve 

servet sahibinin yerleşmiş olduğu ülke vergilendirmede söz sahibi 

olmaktadır. Çifte vergilendirmeye ilişkin diğer model olan BM 

modelinde ise yerleşim yeri ilkesi yerine ağırlıklı olarak kaynak 

ilkesinin kabul edildiği bir sistem oluşturulmaktadır. Bu ilke ise 

gelişmiş ülkelere karşı gelişmekte olan ülkelerin korunmasına katkıda 

bulunmaktadır. 
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GİRİŞ 

Kentler toplumsal yaşamdaki gelişme evreleri ve beraberinde yaşanan 

değişim ve dönüşümle ilerleme sağlamışlardır. Özellikle endüstrileş-

me ile birlikte şehirleşme de ivme kazanmıştır. Şehirler fiziksel, 

ekonomik anlamda gelişme büyüme sağlarken belli bir kimlik inşası da 

olmuştur. Kentler aynı zamanda ekonominin işleyişinin en belirgin 

olduğu ve bize medeniyet tasavvurunu da hissettiren mekanlardır.  Her 

kent, gelişimi ile birlikte bir kimliği de barındırmış ya da kimlik inşası 

da olmuştur.  

Kentlerin insanlar gibi kimlikleri ve ruhları vardır. Kente anlam katan 

o kenti yaşayanlar ve beraberinde kentin yapılarıdır. Kent sakinleri ile 

var olan mekanlardır. Bir kentin kimliğinden bahsederken o kentin 

tarihinden, iklim, çevre şartları, kentte yaşayanların sahip olduğu 

kültürün inşası ile beraber geçtiği süreçlerden de bahsetmiş oluruz. 

Kentlerin kimlikleri farklı öğelerden de oluşabilir ya da tek bir unsurdan 

da meydana gelebilir. Özellikle bulunduğu coğrafi konuma göre de kent 

kimlikleri inşa olmuştur. Doğu kentleri ve Batı kentleri gibi. Kentler 

ekonomik faktörleri ve gelişmişlik seviyeleri ile de belli unsur ve 

kimlikleri temsil ederler. 

Kent kimliğini anlatırken “kent nedir?” tanımını yaparak kent kimliği 

ve kentlilik bilincinin nasıl oluştuğunu da açıklayabiliriz. Kentler belli 

özellikleri ile ön plana çıkar ve bir kimlik oluştururlar. Böyle kentlere 

örnek olarak Paris, İstanbul veya Roma’yı verebiliriz. Kentler 

kimlikleri ile diğer kentlerden de ayrılır. Hatta marka kent haline 

gelebilir. Kent sakinlerinin de kenti sahiplenmesi ve değer katması bu 
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bağlamda önemlidir. Kenti tüm özellikleri ile sahiplenerek kentin 

sakinleri de kentliliği içselleştirerek kentlilik bilincini yakalamış 

olurlar. Kentlilik bilinci ile bir kent kültürü de oluşmuş olur. Kent 

kültürü de aynı zamanda kent kimliğini getirmektedir. Kent, kültürüyle 

var olarak devamlılık arz eder. Bu çalışmada kent kimliği ile kentlilik 

bilincinin nasıl oluşacağından bahsedilecektir. 

1. KENT KAVRAMI 

Kent kavramını açıklarken Avrupa’ lı ve Amerikalı araştırmacılar 

çeşitli tanımlamalar yapmışlardır. Özellikle 20.yy itibariyle kentle ilgili 

çalışmalar daha yoğun şekilde çalışılmaya başlanmıştır. Wirth ve 

Chicago Okulunun çalışmaları kentin farklı yönlerini de anlatan ve 

açıklayan çalışmalar olmuştur. Kent kimi zaman toplumsal dönüşüm ve 

değişimle açıklanmış, kimi zamanda fiziki, coğrafi ve nüfusunun 

genişlemesi ile açıklanmıştır. İlk dönemlerde şehirler daha çok kutsal 

mekan ve kalelere yakın kurulurken feodal dönemin sona ermesi ile 

sanayileşme ile birlikte iş merkezlerine yakın olan mekanlarda 

kurulmaya başlamıştır. Kent aynı zamanda çok yönlülüğü de ifade eder. 

“ Chicago Okulu’ nda kent üzerine yapılan çalışmalar özellikle iki 

konuya odaklanmıştır. Kentlerin mekansal düzenleme biçiminin 

toplumsal ilişkilere etkisi ve kentlerin yaşam biçiminin, geleneklerinin 

oluşturduğu kültürel yaşam. (Duru, 2002:12)”. 

Mekansal anlamda kentler yaşayanlarla varlığını sürdürür. Ve içinde 

barındırdığı tüm unsurları ile bir bütün olan kentler toplumu her 

anlamda etkiler. Kent olanakları ile cazibe ve sosyalleşme alanıdır. Bu 
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bağlamda kenti tanımlayacak olursak eğer; “Kent, nüfusu belli bir 

büyüklüğü ve yoğunluğu aşan, ekonomisi tarım dışı etkinliklerde 

yoğunlaşan ve kendi nüfusundan başka, etki alanı içinde yaşayanlara da 

hizmet sağlayan yerleşmelere verilen addır” (Altan, 2010:12). 

Görüldüğü gibi kenti tanımlarken ekonomisi tarım dışı tanımı 

yapılmıştır. Kent olgusu sanayileşme ile birlikte tanımlanmıştır. Genel 

anlamda kentleri tanımlarken en belirleyici unsurlar; nüfusu, ticaret 

bölgesi olması ve yaşayanlarına belli hizmetler sağlayabilmesidir. 

Dikkatimizi çeken tanım ise kentin tarım dışı tanımlanmış olmasıdır. 

Karl Marx,“ Alman İdeolojisi çalışmasında kent- kır ayrımını; sanai, 

ticaret ve tarımsal işgücü arasında ki işbölümüne ve sermaye ile toprak 

mülkiyeti arasında ki ayrımlar üzerine kurmuştur” (Altan, 2010:12). 

Weber, şehri tanımlarken “şehri fiziki durumundan ziyade daha çok 

şehrin dinamiklerini yansıtan kent topluluğundan bahseder” (Özden, 

2014:11). Pazaryeri, özerk bir hukuka sahiplik, tutarlı bir birlik ve 

bağımsızlık şehrin özelliklerindendir. Marx ve Weber kenti tanımlarken 

genel anlamda bir modernleşme tanımına benzer bir tanımlama 

yapmışlar ve kentin olduğu alanı ilerlemenin kaynağı olarak da 

görmüşlerdir. Özellikle kent ve kır ayrımını da belirterek tarımsal 

üretimden, sanayi üretimine geçiş aşaması ile birlikte kentleşme süreci 

de hızlanmıştır. Modernleşme bu bağlamda ilerleme ve ileri olma 

tanımıyla kentlilik kavramına da işaret eder. Kentler de bu anlamda 

moderniteyi yansıtan ve her anı ile dinamik olan mekanlardır. 
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Adna Weber, kenti ticari ve sanayi faaliyetlerinin gelişmesi ile 

açıklarken yine şehrin cazibe merkezi olma özelliğinden de 

bahsetmiştir. Şehirler tüm imkanları ile büyüme ve gelişme gösterirken 

aynı zamanda “ücretlerdeki yüksekliğin cazibesinden ve çeşitli 

fırsatların çekiciliğinden de büyür (Weber, 2012:15)”. Kentlerin cazibe 

alanı ve ticaret alanı olması ile kentlerin fiziksel ve demografik olarak 

hacmi artmıştır. Durkheim, kentleşmeyi pazarın oluşumu ile 

açıklamıştır. Ve özellikle kentte ticaretin gelişmesi ile işbölümü ve 

dayanışmanın artmasıyla bu dayanışmaya bağlı olarak “birey ile toplum 

arasında bir örgütlenme gerekir (Özden, 2014:89).” İşte toplumsal 

dayanışma ile kentlilik eşdeğer şekilde inşa olmuştur. 

Coulanges‘de kent tanımında, din faktöründen bahsederek aile ile 

bağlantılı din kavramı üzerinden kabile dini tanımlaması ile bu kabile 

dinlerinin ittifaklarından kentin oluştuğunu vurgulamıştır. “Şehrin 

kurulmasında kritik nokta dini birlik ve şehrin kalbinin kurulmasıdır 

(Weber, 2012:62)”. Kent ve kentleşmeyi açıklayan teorilerde kent 

pazar, dayanışma ve işbölümü kavramlarıyla açıklanmıştır. Kentleşme 

ile dayanışmanın artması bireylerin arasında ki iletişimi de ön plana 

çıkarmıştır.  

Pirenne, kenti tanımlarken daha çok Batı’ da ki kentleşme tarihini 

dikkate alarak kentin ticari ve ekonomik koşullardaki dönüşümle 

oluştuğunu “tüccarın ve ardılı olan imalatçının oluşturduğu orta sınıfın 

bir kent kültürü oluşturduğunu söylemektedir (Özden, 2014:107)”. 

Yalnız Pirenne (1994), modern anlamda kentleşmenin Batı’ da ki gibi 

olduğunu ve diğer tüm kentleşme faaliyetlerine de Batı tipi 
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kentleşmenin model olduğunu söylemiştir. Hatta Doğu’ da kentleşme 

olmadığından bahsetmiştir. Fakat aynı döneme baktığımızda Doğuda 

çok gelişmiş kentlerin olduğu aşikardır. Özellikle nüfus, ticaret ve 

ticaret yollarını kesiştiği yerlerde kurulan Bagdat, Şam, Medine, 

Buhara ve Bursa’ yı örnek verebiliriz. 

Simmel’de kenti tanımlarken kentin bireylerin yaşamı üzerinde ki 

etkilerinden bahsederek daha çok kent yerine kentleşmenin manevi 

boyutuna dikkat çekmiştir. “Metropol ve Zihinsel Yaşam” makalesinde 

belirgin olarak kır ve kent arasında ki derin bir zıtlıktan bahsetmiş kırda 

ki yaşamın yavaş ve dinginliğine karşın metropolün hareket alanı 

olduğunu vurgulamıştır. Makalesinde metropol yaşantısını tanımlarken 

bu bizi modernleşme ve bireyselliğe de götürür. “ Metopolis her zaman 

para ekonomisinin payıtahtı olmuştur (Aydoğan, 2005:169)”. Bu 

bağlamda kent ve para birbirinden ayrı olarak düşünülemez. Simmel, 

kentleşmenin toplumsal anlamda bireylerde oluşturduğu maddeci 

anlayışı yorumlamaya çalışmıştır. Para insanlar arasındaki mesafeyi 

eşitleyen ve insanları nesneleştiren bir araçtır. Para ile maddeleşen 

insanın sonrasında zihinsel anlamda bir boşluk yaşayacaktır. Kişi 

bireyselleşirken aynı zamanda zihni anlamda bir yorgunluk, manevi 

yozlaşma da yaşayacaktır ve metropol de yaşamak bir süre sonra 

kişilerde ötekileşme ve samimiyetin azaldığı ilişkilere de yol açacaktır. 

İbn Haldun’da şehir tanımını yaparken özellikle asabiyet, ihtiras ve 

nüfus kavramlarının etkisinden bahsetmiştir. Bu üç unsur olmadan 

şehirleşme ve medeniyetin oluşamayacağını söyler. Bedevi ve hadari 

ayrımı yaparak; “şehirlerde ki refahın artmasının nedenini de anlamlı 
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ve etkin bir işbölümüne” bağlar (Özden, 2014:177). Şehirleşme sanat 

ve hünerle gelişir ve dayanışmanın önemi ile de şehirleşmenin 

oluştuğundan bahseder. 

Tüm bu kent tanımları incelediğimizde belirgin olan ticaret ve pazar 

unsuru ile birlikte şehirlerin devamlılığını sağlayan insan unsurunun 

varlığı ve birbiri ile iletişiminden kentlerin bir varlık kazandığıdır. 

Medeniyetler şehirsiz, şehirler de insansız varlığını sürdüremez. Bir 

nevi sacayağı gibi birbirlerine bağlıdır. Şehirler oluşumları ile birlikte 

belli özellikleri ile de varolurlar ve bir kimlik oluştururlar. Oluşan 

kimlikle de devamlılıklarını sağlarlar. Kimliği olmayan şehirler belki 

de sürekliliğini dahi sağlamayabilirler. 

1.1. Kentlilik, Kentleşme ve Kentlileşme 

Tarihsel süreç boyunca “çoğu kültürde “uygarlık” yerleşmiş olma ile 

tanımlanmıştır (Altan, 2010:15).” Uygarlığın kelime anlamına 

baktığımızda ise Latince’ de civitas– yurrtaş kelimesinden türemiştir. 

Yine Arapça’da ki “Medine” şehirli anlamına gelmektedir. Şehirli olma 

ya da kentli olma medeniyetle bir anlamda eş değer tutulmuştur. Bu her 

iki tanımda da uygarlıkla kentsel olgu olarak anlatılmıştır. 

Bireylerin yaşamlarını idame ettirip bununla birlikte yerleşim alanının 

genişlemesine kentleşme diyebiliriz. Özellikle toplumsal yapıda ki 

sosyal ve ekonomik değişimlerle beraber kentleşme inşa olmuştur. 

Kentleşme ile birlikte kentte yaşayanlar belli toplumsal kurallar, 

davranışlar ve değerlerle yani kent kültürü ile hareket etmeye başlarlar.  

Artık birey kentlileşmeye başlamıştır. “ Kentlileşmiş kentlinin 
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nitelikleri arasında din ve inanç hürriyetine saygı, bireyleşme, anonim 

ilişkiler kurma ve akılcı davranma sayılabilir (Altan, 2010:32)”. 

Bireylerde kentlileşme ile bir nevi kentlilik bilinci de oluşmaya 

başlamıştır. Bildiğimiz gibi kentleşme Sanayi Devrimi ve beraberinde 

kapitalistleşme ile birlikte eş zamanlı gerçekleşmiştir denebilir. 

Kapitalizmle birlikte modern bireyin beklentileri de değişerek artık 

katılımcılık, eşitlik ve ulaşılabilirlik kavramları ön plana çıkmaya 

başlamıştır. “Kentliliğin birincil anlamı çeşitliliktir. Kentteki çeşitlilik 

bilinci, birbirlerini öteki olarak gören insanların bir arada yoğrularak 

farklılaşmasını da beraberinde getirdi (Altan, 2010:39)”. Kentin 

heterojen yapısı ile birlikte yaşama kültürü de gelişmiş olur. Bu 

tanımlardan yola çıkarsak, “kentlileşmenin kırdan uzaklaşıp  (Kartal: 

1992:23), maddi ve manevi boyutlarıyla kentle bütünleşme çabası 

olduğu belirtilebilir Özen, 1996:12)”. Kentle bütünleşen birey ve 

toplum bütünüyle kentle aidiyet ilişkisi oluşturmaktır. Kentlilik 

bilincini bu bağlamda tanımlayacak olursak eğer; kentleşme, 

kentlileşme ve kent kültürünü kapsayan bir kavramdır. Kentlilik bilinci 

genel anlamda kenti sahiplenmek, birey olarak kent kültürünü anlamak 

olarak da açıklanabilir. Kentlileşme ile birlikte kent hayatının 

hareketine alışmak hususunda adaptasyon sorunları da olmuştur. 

Özellikle göç kentlilik bilincinin oluşmasında negatif etki yapan 

unsurdur. Kırdan kente göç edenler şehrin harekeli yaşamı içinde kent 

hayatına alışmada da güçlükler yaşamakta bu da özellikle metropol olan 

kentlerde ki kentlilik bilincinin oluşmasını yavaşlatmaktadır. Özellikle 

köy kültürünü benimseyip kentlilik aidiyetleri de bu bağlamda zayıftır. 
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Tönnies,  cemaat ve cemiyet arasında ki ayrımı yaparken endüstrileşme 

ve kentleşme olgusu ile beraber oluşan toplumsal değişimleri 

anlatmıştır. Özellikle tarımdan sanayi toplumuna geçişte bireylerin 

yaşadığı olumsuzlukları cemaat- cemiyet kavramsallaştırması ile 

anlatmıştır. “Şehirde öyle bir iklim öyle bir atmosfer hasıl olmaktadır 

ki cemiyet ferdi ister istemez kendi haline bırakmakta, dolayısıyla fert 

üzerinde ki kısıtlayıcı sınırlandırıcı etkilerini hissettirememektedir 

(Aydoğan, 2005:17)”. Cemaat toplumundan cemiyet toplumuna geçişte 

bireylerin toplumsal hayatında da gözle görülür farklılıklar oluşur. 

Özellikle özgürleşen bireyde dayanışma olgusu köy ya da kırın aksine 

daha az yerleşiktir. Tönnies’ e göre “cemaat eskidir, cemiyet gerek bir 

fenomen gerekse bir isim olarak yenidir (Aydoğan, 2005:21)”. 

Cemaatte samimi ilişkiler, cemiyet yaşantısında ise maalesef ki daha 

çok yapay ilişkiler mevcuttur. Sebebi şehir hayatının hareketi ve 

karmaşasıdır. Bu karmaşa döngüsü içinde birey ya da toplumlarda kent 

aidiyeti ve kentlilik bilincinin oluşması kolay olmayacaktır. Özellikle 

göç alan şehirlerde cemaat kültürü yapılanmalar, şehir kültürünün 

benimsenmesini de geri plana atmaktadır. 

2. KENT KİMLİĞİ VE KENTLİLİK BİLİNCİ 

Kimlik ve ya kentlilik bilinci kavramları özellikle 70’li yıllardan sonra 

kullanılmaya başlanan kavramlar olmuştur. Kimlik kelimesini aidiyet 

kelimesi ile birlikte de düşünebiliriz. Aidiyeti tanımlayacak olursak 

eğer; kendini bir yere bağlı hissetmedir. Lynch, “kimliği bir objenin 

diğer objelerden farklı ve özgün olma durumu olarak açıklamakta ve 

kimliğin, hiçbir şeyle eşit olmadığını, tek, biricik olduğunu 
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savunmaktadır (Erdinç, 2010:7)”. Lynch’ in kimlik tanımında vurgu 

yaptığı özgünlük ve benzeri olmamasıdır. Bir olguyu diğerlerinden 

ayrıştıran o nesneye ait bir aitlik oluşmasıdır. İşte kimlikte bu 

doğrultuda oluşur. Bu tanımı kent için oluşturacak olursak eğer; kent 

kimliği için özgünlük ve kendine has özelliklerinin olması tanımı 

yapılabilir.  

Kent kimliği, o kentin tarih boyunca oluşturduğu kültürel miras 

anlamına da gelir. Kimlik oluşurken dünü, bugünü ve yarını da 

kapsayan bir kimlik inşası olur. Küreselleşme ile birlikte kentler 

büyürken kent içinde barındırdığı tüm etmenleri ile büyür. Kent bireyle 

var olan bir mekansal yapı olduğundan bireyin kent üzerinde etkinliği 

kaçınılmazdır. Kent aynı zamanda bir kültür alanıdır da. Beals, “ 

kültürün benimsendiği yer olarak kentin önemini vurgular (Duru, 

2002:53)”. Kültür kavramı, “ antopolojideki anlamı ile Almanca’dan 

Batı dillerine geçmiş ve İngilizlerle birlikte Fransızlar da medeniyetle 

kültür kavramını aynı anlamda (Meriç, 2008:88)” kullanmışlardır. Bu 

bağlamda kent belli bir tarihi birikimle kültürün inşa olduğu 

mekanlardır. Medeniyet, kent ve kültürü birbirine bağlı sacayağı olarak 

da tanımlayabiliriz. Bu üç öğede ki ana unsur ise insanın varlığı ile 

etkinlik kazanmasıdır. Medeniyet derken biz belli tarihsel birikimi de 

anlarız. İbn Haldun’ a göre  “tarih denilen muammanın iki anahtarı 

vardı. Umran ve asabiyet. Umran tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade 

eden bir kelime (Meriç, 2008:86),” asabiyet ise toplumsal 

dayanışmadır. İşte şehir ve medeniyet insan unsuru olmadan varlığını 

sürdüremez.  
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Medeni olma, medenileşmeyi bu bağlamda şehirleşme ya da kentleşme 

ile tanımlamıştık. İnsan yani birey kentleşme ile birlike, kent ortamında 

daha çok sosyal, siyasal ekonomik ya da kültürel alanlarda ki 

örgütlenmelerin faaliyetleri ile kendini gerçekleştirir. Birey belli 

toplumsal örgütlenmelerle farklı farklı statülere de bürünür. Kendine 

bir kimlik katar. Kentler de için de barındırdığı mekan ve insan faktörü 

ile tarihsel süreçler birlikte belli kimlikleri muhafaza etmiş ya da belli 

uygulamalarla kimlik inşası olmuştur.“ Kimlik politikası üzerine son 

dönemde yapılan çalışmaların ileri sürdüğü gibi, kimlik oluşumu ve 

gündelik pratik her zaman ilişkiseldir, her zaman olumsuz bir ötekine 

referansla oluşturulur (Keyder, 2009:95)”. Kentteki heterojen yapı ve 

özellikle dini, etnik ve ideolojik farklılıkla ve yine geleneğin de etkisi 

ile kent kimliği ve bilinci oluşumu sekteye uğramaktadır. Kent, genel 

anlamda sunduğu fırsatlarla bir cazibe alanıdır. Kentin olanaklarının 

genişliği kentlerin nüfusunu da arttırmıştır. Bu durum kentte toplumsal 

yaşamda da farklılıklara yol aşmıştır. Ve yine yaşayanlar arasında da 

toplumsal sorunlar da oluşturmuştur.  

Harvey (2015), “kentsel alanlarda ki geniş nüfus yoğunlaşmasıyla 

toplumsal yapının farklılaşma ile bölünmeye uğradığından” bahseder 

(Duru& Alkan, 2002:160).” Kentleşmenin sonucunda bireyler belli 

dönüşüme uğrayarak artık yapısal anlamda da farklılaşırlar. Yaşanılan 

çevre, ilişkiler artık gayri resmi olmaktan resmi olmaya doğru yol 

aldıkça bu durum özellikle birey de adaptasyon ve Harvey’ in dediği 

gibi “yapıcı yıkıma” yol açar. Yalnız birey ya da cemaat kültürü ile 

şehir yaşantısına devam etme isteği kentli olma bilincini de yavaşlatır. 
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Mekansal farklılaşma ile süre gelen toplumsal farklılaşma toplumsal 

bilincin oluşmasını da engeller. Spengler’a göre “insanın yaşam 

düzeninde ki temel karşıtlık, taşrayla şehir arasındadır (Aydoğan, 

2005:68)”. Bu bağlamda insan kentleşme sürecinde doğal olarak uyum 

problemi yaşayacaktır. Kır- kent ayrışmasında ki en belirgin ayrım da 

bu temel farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

Ülkemiz özelinden de kentleşmeyi yorumlayacak olursak özellikle 

büyük kentlerimizde hem toplumsal ayrışma hem de adaptosyon sorunu 

olduğunu söyleyebiliriz. Göç olgusunun yarattığı negatif etki hızlı 

kentleşme ile birlikte “daha önce birbirlerinden yalıtılan merkez-çevre 

kültürleri arasındaki fiziksel ve psikolojik mesafe azalmış, ortak 

mekanları paylaşmaya başlayan merkez ve çevre kültürleri gündelik 

yaşamın çeşitli tüketim alanlarında birbirini kesmeye; farklı yaşam 

biçimleri kültürel alanda karşılaşmaya başlamış, piyasa güçlerinin ve 

bireyci ideolojilerin yaygınlaşmasıda yeni yaşam tarzlarının 

gelişmesine zemin hazırlamıştır (Yılmaz, 2010:255)”. Kentlerde ki bu 

farklılaşma gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda ayrı grupların 

oluşmasında da zemin hazırlamıştır. Tüm bu ayrışma ile anlık ve 

sürekliliği olmayan sosyal ilişikilerin varlığı kentlilik olgusu ve 

bilincinin oluşmasını da sekteye uğratmıştır. 

Yine göç olgusu ile birlikte hemşehrilik olgusu da kentlilik bilincinin 

oluşmasını negatif etkilemiştir. Gümüz kentleri hetorojen, değişken 

kültürlerin aynı mekanı yaşadığı alanlardır. Çok kültürlülüğün barındığı 

alanlardır da diyebiliriz. Bu farklı yapılanmanın içinde ki bireylerin her 

birinde de farklı bir kent algısı vardır. İşte tüm bu farklı kültürleri içinde 
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barındıran kentte kentlilik olgusu bölgesel olarak da farklılık arz 

edecektir. Hemşehrilik anlayışı ile gecekondu bölgelerinin artması 

özellikle periferik bölgelerdeki yaygınlaşma kent kültürünün 

oluşmasını da engelleyen unsur olmuştur. Tabii bu durumda gerek 

merkezi gerekse yerel yönetimlerin uyguladıkları kentleşme politikaları 

da önemlidir. 

Kent ve kentlilik kavramlarından bahsederken önemli olan o kentin 

yaşanılabilirliğidir. Her kent içinde belli kimlikleri barındırır ve kentler 

geçmişten geleceğe bir köprü kurarlar. Kent bize geçmişin aynasını 

yansıtır ve kültürün aktarımını da sağlar. Bu bağlamda kent kimliği var 

olan tarihi geçmişin korunması ve o anın birikimini de katarak geleceğe 

aktarımıdır.  

“Kent kimliğinin oluşumu üç öğeye bağlıdır. Kentin fiziki değerleri 

(doğal çevreye, mimarlık değerlerine, kültürel mirasa vb. bağlı), yaşam 

kalitesine ilişkin memnuniyet ve kentin kimliğine ilişkin olan söylem 

şeklindedir. Bu üç öğenin bir araya gelmesinin kentin kimliğini 

oluşturduğu biçiminde bir denklem söz konusudur (Erdinç, 

2010:7)”.Bu hususta önemli olan kenti kent yapan unsurların 

sürekliliğini sağlamaktır. Kent kimliğini oluştururken özellikle kentin 

sakinlerindeki aidiyet duygusunun da inşası ve bununla birlikte 

kentlilik bilincinin de yerleşmesi önemlidir. Örneğin; İstanbul özelinde 

konuyu açıklayacak olursak; kent sakinlerine “ Nerelisin?” sorusu 

sorulduğunda çoğu yaşayan anne babasının geldiği kentin ismini 

vermektedir. Doğdukları şehir İstanbul olduğu halde, maalesef ki kente 

karşı aidiyet yerleşik olamadığından bu bağlamda bir kentlilik bilinci 
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de oluşamamıştır. Tabi bu durum tüm kent sakinlerinde aynı değildir. 

Önemli olan kent bilincine sahip bir hem şehri anlayışı inşa edilmesidir. 

İstanbulluluk ya da İstanbulluyum gibi… 

Kent kimliği oluşurken yaşayanlarda kentlilik bilincinin de 

kurumsallaşması gerekir. Burada önemli faktör yaşayanların 

yerleşikliği, kentliliğin sürdürülebilirliği, kente bağlılığın artması ve 

yönetişimdir. Gerek yerel yönetimin gerekse de merkezi yönetimin 

sürece katkıları da önemlidir. Özellikle kent sakinlerinin kenti 

benimsedikten sonra o kent için yapılacak faaliyetlerde katılımcılığı da 

kenti sahiplenme ve bilincin yerleşmesinde etkili olacaktır. Yerel 

yönetimlerin bu doğrultuda yaşayanlarla işbirliği içinde olması kentlilik 

bilincinin inşasında etkili olacaktır. Bütün bu anlatımlar çerçevesinde 

yönetimler kent kimliğinin inşasında ilk etapta o kente has o kente ait 

kimlik oluşumuna katkıda bulunacak unsurları ortaya çıkarmalıdır.  

Kent kimliğinin oluşumunda şehrin fiziki, coğrafi ve tarihi unsurlarının 

önemi de kaçınılmazdır. İstanbul örneğinden devam edecek olursak; 

İstanbul, Asya ve Avrupa’ yı birbirine bağlayan şehir ve tarih mirası ile 

kimliği olan bir şehirdir. Yalnız İstanbul’ un kimliğinin sürekliliği için 

mevcut kültürel miras korunarak çeşitli konsept çalışmalarla 

markalaşma da sağlanabilir. Ve İstanbul gibi tarihi ve kültürel ya da 

doğal zenginlikleri ile kimlik oluşturmuş olan şehirler de kimlik 

algısıda bugünü ve geleceği düşünerek güncelliğini yitirmeden sürekli 

gelişen bir seyirle planlanmalıdır. İşte kent kimliğinin kurumsallaşması 

bu kriterlerle de sağlanmış olacaktır. 
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Kentsel kimlik deyince çok yönlü ve bütüncül bir tanımla kimliği 

tanımlıyoruz. Toplumsal kimlik ve çevresel kimlik başta olmak üzere, 

toplumsal kimliği oluşturan öğelerle kent kimliğini açıklayabiliriz. 

Çevresel anlamda kimlikten bahsederken doğal çevre özellikle iklim ve 

beraberinde mimari özellikleri de anlarız. Hatta kentlere sembol olan 

mekanlarda kent kimliği algısını kuvvetlendirir. Eyfel Kulesini örnek 

verebiliriz. Toplumsal kimlik tanımınızda ise özellikle tarihi ve sosyo- 

kültürel yapıyı baz alırız. Yalnız kimliği tanımlarken tüm bu 

özelliklerin tamamından kent kimlikleri inşa olur. 

Kentler inşa ettikleri kimlikle artık marka şehirler de olmaya 

başlamıştır. Kentler belirli özellikleri ile kimlikleri inşa edilerek marka 

kent olarak da adlandırılabilir. Günümüzde artık özellikleri ile marka 

haline dönüşmüşledir. Zamansal süreç içinde oluşan kimlik, kentler için 

ayırt edici olmuştur. Kentler barındırdığı simge ya da sembollerle de 

özdeşleşir.  Kentin simgesi ile özdeşleşen kimlik, kenti diğer kentlerden 

de farklı kılar. Şehirlerin kimliğinin oluşmuş olması ve sürekliliği ile 

birlikte o şehir için bir anlamda markalaşma da sağlanmış demektir.  

3. KENTLEŞME- KENT KİMLİĞİ VE EKONOMİ 

Kentleşme, kent kimliği ve ekonomik olgulardan bahsederken üzerinde 

duracağımız en belirgin özellik, kentlerin ekonomik faaliyetlerin 

işleyişinde odak noktası olan bir ekonomik birim olmasıdır. Kent 

taşıdığı tüm unsurları ile aynı zamanda karlılık getiren, sermaye 

birikimine katkı sağlayan, ürünlerin üretilmesinde dinamik sürecin 

katalizörüdür. Konvansiyonel yaklaşımda ise bir kent kapsam olarak ne 
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kadar büyükse ekonomik, sosyolojik ve kültürel özellikleri ile 

değerlendirildiğinde diğer kentlerden üstün olarak tanımlanmaktadır 

(Bookchin, 1999:16). Kentleşmeyi ekonomik bağlamda ele aldığımızda 

süreci birçok unsuru da içerisinde barındırarak açıklayabiliriz. Bu 

unsurlar sırası ile sosyo-kültürel faktörler, coğrafi faktörler, sermaye 

birikimi, istihdam ve teknolojik unsurların varlığıdır.  

3.1. Sosyo-Kültürel Devinim 

Kentleşme ve ekonomi kavramını birlikte ele aldığımızda demografik 

faktörleri, sosyal yapıyı, toplumsal örgütlenmeleri ve beraberinde 

bireyden topluma uzanan ekonomik birimleri de sürece dahil etmemiz 

gerekir. Kentleşme toplumsal hareketlilik ile birlikte devam eden 

gelişmelerin önemli bir çıktısıdır. Kent, birey ve toplumu yansıtan bir 

bütünlüğün aynı zamanda yansımasıdır. İçerisinde birleştirdiği 

mekanları ile bireyleri de dönüştürerek kent yeni bir kimliğe de bürünür 

(Oğurlu, 2014:281). 

Sosyal yapısı ile de demografik unsurlara sahip olan kent, taşıdığı 

yoğunlukla inşa edilen iletişim ve etkileşimin bir sonucu olarak 

toplumsal dönüşüme de ivme katan unsurdur. Kent bu bağlamda sosyo-

kültürel hareketliliğin genleşme alanıdır. Kentin gerektirdiği toplumsal 

düzen birey ve toplumun normlarla birlikte gelişmesine olanak sağlar 

(Kavruk, 2002:65). Toplumdaki düzen sosyo-ekonomik olarak eş 

zamanlı ilerlemenin ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesine zemin 

hazırlar. 
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3.2. Coğrafi Çevre Faktörü 

Kent, kurumsal yapısı ile şekillenirken ele alacağımız diğer bir unsur 

coğrafi çevre faktörüdür. Coğrafi çevre, kentin bulunduğu alanın gerek 

iklimsel özellikleri, gerek bitki örtüsü gerekse jeo-ekonomik yapısıdır. 

Doğal kaynakların varlığı kentin ekonomik değerinin yükselten 

belirleyici faktörlerin başında gelir. Bulunduğu coğrafyadaki zengin 

enerji kaynakları da kentin ekonomik gelişmesinde çarpan etkisi 

yaratan özelliğidir. 

Kent kimliğinin ekonomik inşası ve markalaşması bu bağlamda, kentin 

bulunmuş olduğu bölgenin, coğrafyanın mekânsal etkisinden bağımsız 

olarak açıklanamaz. Kent, iklimi ile bir cazibe alanı olup, bu durum 

ekonomik faaliyet alanı için de turizm yatırımları ile de dönüştürücü 

etki yapar. Kentsel gelişimle birlikte çekim alanı olan kent ekonomiyi 

hareketlendirerek ekonomik büyümenin tetikleyicisi de olacaktır.  

3.3. Sermaye Birikimi 

Kentleşme ve kent kimliği ilişkisi ile birlikte ele aldığımız ekonomik 

unsurları sermaye faktörü ile de açıklayabiliriz. Harvey (2015), 

kapitalist bir ekonomik düzenden bahsederek kentleşme olgusunu 

tanımlamıştır. Weber (2012) ise kentleşmeyi tanımlarken daha çok,  

feodal düzenin sonrasındaki dönüşümle birlikte kentin ekonomik 

yapısına vurgu yapmıştır. Harvey, kentin yapısı itibari ile müteşebbis 

ruhu geliştirip rekabet alanı oluşumuna katkı sağladığına vurgu yapar.  

Endüstriyel üretim, eş zamanlı olarak ticari kapitalizmi de inşa etmiştir. 

Bu bağlamda konuyu ele aldığımızda kentleşme ve kapitalizm 
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arasındaki bağ, kenti merkez konumuna taşıyan faktördür. Harvey’e 

göre kentin inşasında yapılar kapitalist ekonomik düzene göre 

şekillenmektedir.  

Castells (1979) ise kentlerin ekonomik yapısını açıklarken tüketim 

odaklı bir kent tasviri yapmıştır. Sermaye birikim merkezi olan kent, 

Castells (1979) tanımında sunduğu fırsatlarla ekonominin 

hareketlenmesi ve büyümesine katkı sağlayan tüketimi artıran 

unsurdur. Bu çerçevede yaklaştığımızda kent hem üretimi hem de 

tüketimi dönüştüren yapısı ile önemli bir ekonomik birimdir.  Castells, 

ana çerçevede kentin tüketim işlevi ile ön plana çıktığını vurgulamıştır. 

Sermaye faktörünü açıklarken küreselleşme ile birlikte artık ekonomide 

Keynesyen yaklaşımlar yerine neo-liberal anlayışlar ön plana 

çıkmaktadır. Kentleşme ve ekonomi arasındaki ilişki bu bağlamda 

sermayenin birikimi ile yön değiştirmiştir. Kentler, marka değeri 

taşıyan ekonomik birimleri ile karlılık ve cazibe alanı olmuştur. 

Küreselleşme olgusu ile kentin yapısındaki hızlı değişim ekonomik 

olarak da büyümenin tetikleyici faktörleri arasındadır.  

Teorik bağlamda kentleşmeyi belirleyen ekonomik unsurlar arasında en 

belirleyici olan kentlerin ekonomik anlamda pazar haline gelmesi ile 

rekabet ortamının oluşmasıdır. Bunun sonucunda kent sermayenin 

biriktiği büyük bir piyasa özelliğine bürünmüştür. Sermaye birikimi, 

refahın artmasına olanak sağlayan yapısı ile kentleşme ve kent kimliğini 

pekiştiren faktörlerdendir. 
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3.4. İşgücü Faktörü 

Teknolojik alandaki yeniliklerin de etkisi ile nitelikli işgücünün 

devamlılığı ülkeleri için risk unsuru olmaya başlamıştır. Özellikle 

dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynakların verimliliğinin 

azalması ekonomik işleyişi zorlayıcı unsurdur. Sanayileşme ile birlikte 

teknolojinin gelişmesi ve bugün gelinen noktada dijitalleşmenin 

artması istihdamı negatif etkilemektedir. Bu süreçte kırsal alandan 

kente yönelik olarak ekonomik fırsat alanı olan kentlere göç cazibe 

unsuru olarak tercih edilmektedir. Göç unsurunda en belirgin özellik 

ekonomik faktörlerin varlığıdır. Köyden kente göç daha çok gelir 

dağılımında eşitliğin sağlanamaması ile de pekişerek şehri çekim 

unsuru haline getirmektedir. Tarımsal üretimde teknolojinin artması da 

işgücünün azalmasına sebep olan faktörler arasındadır. Nüfus 

hareketliliğinin köyden kente doğru yaşanması özellikle kente mesleki 

anlamda nitelikli olmayan işgücünün yönelmesine de yol açan negatif 

bir faktör olacaktır. Kente gelen birey yaşadığı ekonomik süreç ve 

adaptasyon zorluğu nedeni ile uyum problemi yaşayacaktır. Bu 

durumun sonucu olarak kent kimliği ve aidiyet oluşum süreci göç eden 

bireyler için daha yavaş seyir izleyecektir.  

3.5. Teknolojinin Yaygınlığı ve Kullanımı 

Teknolojinin kullanımı ve yaygınlaşması kentlerdeki tüm ekonomik 

işleyişi de etkilemiştir. Şehrin ulaşım ağlarının çeşitliliği, modernleşme 

ile birlikte kullanılan araçların artması kentin fırsat alanı olması ve 

kentleşmenin artmasını sağlayan unsurdur. Diğer bir deyişle ülkelerin 



 

 117 

ekonomik büyümesi ve teknolojik olarak ilerlemesi ile kentlerin 

arasında pozitif bir ilişki mevcuttur (Ökmen, 2003:258). Teknoloji ve 

kentlilik kavramını tanımlarken çözüm odaklı yapılan çalışmalar 

kentleşmeyi pozitif etkileyen faktörler arasındadır. Şehir bir nevi imkan 

alanıdır ve teknolojinin kullanım alanlarının da geniş perspektifte 

uygulandığı alandır. Bugün gelinen noktada her ne kadar teknoloji en 

ücra alanlara ulaşsa da şehir ulaşım ağları, istihdam kapasitesi, sosyal 

iletişim alanları ile hareket ve dinamizm alanıdır. 

Küreselleşme ile birlikte kentler artık sermayenin dolaşım ve birikme 

merkezi olan büyük pazar, kurumsal yapıların yaygın olduğu 

mekanlardır. Diğer bir yandan artık kent global pazar ağının genleştiği, 

bilgi teknolojilerinin üretildiği ve yaygınlaştığı, ekonomide artı değer 

yaratan çekim alanıdır. İletişim ve inovasyon alanındaki ilerlemeler 

kentin aktif yaşam alanına dönüşmesine etki eden faktör olmakla 

birlikte, artan nüfus kültürel anlamda kenti bir nevi çatışma alanına da 

dönüştürecektir. Endüstriyel üretim toplumda örgütlenme biçimlerinin 

de teknoloji ile birlikte kurumsallaşmasına imkan vermiştir. 

Günümüzde kentler gerek teknoloji, gerek göç olgusu, gerek 

sermayenin birikim alanı olması ve işgücü kapasitesinin varlığı ile 

ekonominin büyümesine ivme katmaktadır. 

Tüm bu sunmuş olduğu imkanları zenginliği, ekonomik anlamda 

refahın sürdürülebilirliği, yönetim ağının merkezi olarak 

medeniyetleşmenin odağı olan kent, küreselleşme ile karlılık alanı 

olarak özne konumuna gelmiştir. Kent, özne konumuna ekonomik 

cazibe alanı olması ile gelerek kent kültürünün biçimlenmesine olanak 
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sağlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde kent var olan yapıları, bireysel ve 

toplumsal beklentileri karşılaması ile kent kimliğinin benimsenmesine 

katkı sağlamıştır. 

Kent kimliği inşasında ekonomik unsurlara ek olarak yatırım 

alanlarının varlığı, eğitim kurumlarının yaygınlığı, kentin tarihi yapısı 

ve kadim kültüre sahipliği kent kimliğinin öne çıkmasını sağlayan diğer 

unsurlardır. Üniversiteler, kenti çekim merkezine dönüştürerek kent 

ekonomisine ve kentin gelişimine katkı sağlarken, kentlilik aidiyetinin 

ve bilincinin inşasına da olanak sağlayan araç olmuştur (Ökmen, 

2003:259). 

SONUÇ 

Kent kimliği ve kentlilik bilincinin inşasında en belirgin olan aidiyet 

yani bağlılık ve sahiplenme duygusunun olmasıdır. İnsan yaşamını 

sürdürdüğü mekana kendinden bir şey katarak aidiyet hisseder. Başka 

bir tanımla artık “oralı” olmuştur. İşte kimlik inşası için ana unsur 

bireyin mekanda kendine has bir özgünlük hissetmesidir. Birey 

mekansal anlamda bir aidiyet oluşturduğunda kimlik inşa olmaya 

başlamış demektir. Yalnız bu hususta yerel yönetimlerin çabaları da 

önemli olacaktır. Kente yaşayanların kente katılımını sağlayacak 

çalışmaların yapılması, yine kentlilik bilincinin inşası sürecinde 

etkilidir. Aidiyet oluşumunda tarihi birikimin önemi bireylere 

aktarılarak farkındalığın artırılması da önemli olacaktır. Kentin 

devamlılığını sağlayan unsurların korunması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması kimliğin de aktarımını sağlayacak ve sürekli hale 

getirecektir.  
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Toplumsal ve çevresel kimlik bilincinin artırılması da kentlilik 

bilincinin inşasını sağlayacaktır. Uygulanan çalışmalarda sosyo- 

kültürel yapının özelliklerine göre çalışmalar yapılması yerinde 

olacaktır. Göç olgusu ile birlikte ortaya çıkan adaptasyon 

problemlerinin minumum düzeye indirilerek, bireylerin kentlilik 

kültürüne uyumlu olmaları sağlanmalıdır. Kenti kent yapan özgün 

mirasın korunması da önemlidir. Yine kentlerde belli bir kimlik inşası 

olmamasında ki ana unsur yaşayanların gelir seviyesi arasında ki 

uçurumun nihai sonucu olarak bir yabancılaşma yaşanmasıdır. Kişilerin 

yaşam düzeyi arasında ki farklılıklar şehirli olmanın önünde ki en 

büyük engellerdendir. Bu bağlamda bireyin beklentilerinin 

karşılanması önemlidir.  Yerel yönetimlerin ya da organizasyonların 

toplumsal farklılıkları asgari düzeye indirgeyecek ve beraberinde 

toplumsal dayanışmayı artıracak çalışmalar yapmaları ve bununla 

birlikte bir kent kültürü inşa etmeleri için farklılıkların ve gerilimlerin 

ortadan kalkacağı projeler ve çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. 

Ancak bu şekilde bir kimlik inşası ve bilinç oluşmuş olacaktır. 

Kentin kimliğinin tarihsel bir süreçle oluşmasının yanında aynı 

zamanda değişen toplum kültürü ile de devamlılığını sağlar. Kentte ki 

heterojen yapı ayrı ayrı kültür birikimini ifade eder. Kent kimliği dün, 

bugün ve yarının birikimi ile şekillenir. Dünü devam ettirip, bugünü 

koruyarak, geleceğe aktarmak kimliği sürdürebilmenin en belirgin 

faktörüdür. Kentler bünyelerinde barındırdıkları insan, insanları yaşam 

biçimleri, değerleri ve kültürleri ile de var olur ve kendilerine özgün bir 
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hal alırlar. Özgünleşme de bir kimlik inşasıdır. Mimari yapıları ile 

özgünleşen kentler de olmuştur. 

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda kent kimliği, her kentin bulunduğu 

ortam, kültür ve coğrafyaya göre farklılık göstermektedir. Kent 

kimliğinin inşasında tek bir unsurdan bahsetmek mümkün değildir. 

Birçok unsurun bir araya gelmesi ve bir bütün arz etmesi ile kimlik 

ortaya çıkmaktadır. Kimlik inşasında iklim, doğal kaynakların varlığı 

ve fiziki özelliklerle birlikte ekonomik ve sosyal faktörler de etkin 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ekonomik faktörlerin belirleyici olması kentleşmenin inşasına pozitif 

katkı yapmıştır. Özellikle kentin yapısındaki teknolojik gelişim, 

istihdam yaratıcı kapasite, sermayenin birikim alanı olması 

belirleyicidir. Kentlilerin kentle kurduğu ilişki, mekanlara yükledikleri 

anlamla da kimlik inşa olur. Bu bağlamda kentin sanayisi, refah düzeyi 

ve gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin kentlerle ilgili çalışmaları 

da kentin kimliğinin ortaya çıkmasında etkilidir. Önemli olan kent 

kimliğini muhafaza eden yapıları koruyarak geleceğe aktarımının 

sağlanması ve bu doğrultuda da bir kentlilik bilincinin inşası olacaktır.  
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