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ÖNSÖZ

İktisat bilimi, mevcut kıt kaynaklarla sonsuz olan insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde
nasıl karşılanacağını araştırmaktadır. İnsan ihtiyaçları her geçen gün artmakta ve
çeşitlenmektedir. Bunun yanında insan ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklar, aynı hızla
arttırılamamakta ve çeşitlendirilememektedir. Bir tarafta insanların sonsuz ihtiyaçları
varken diğer tarafta ise bu ihtiyaçların giderilmesine olanak sağlayan sınırlı kaynaklar
vardır. Sonsuz insan ihtiyaçlarının mevcut kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran bir
bilim dalı olan iktisat, iki temel bölümden oluşmaktadır. Mikro iktisat, bireylerin ve
firmaların iktisadi davranışlarını incelerken; makro iktisat ise ekonomideki çeşitli toplam
büyüklükleri incelemektedir.
Doğada bulunan kaynakların kıt olmaması sebebiyle, üretilen mal ve hizmetler de
kısıtlı olmaktadır. Kıt kaynakların kullanımı insanları ve firmaları tercihler yapmaya
zorlamaktadır. Sınırlı kaynaklarla insanların sonsuz ihtiyaçlarını karşılama süreci,
ekonominin ana sorunlarından kıtlık kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kıtlık, ekonominin
ana sorunlarındandır ve bu sebeple de birtakım tercihlerin yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Tercihlerin nasıl yapılacağıysa tüketici ve üretici davranışlarına göre şekillenmektedir.
Tüketiciler bütçe kısıtı altında faydalarını; üreticilerse maliyet kısıtı altında karlarını
maksimize etmeye çabalamaktadırlar.
İktisadı; tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen bir alt disiplin olan
mikro iktisat, karar birimleri olan tüketici ve firmaların nasıl karar aldıklarını ve
birbirlerini piyasada nasıl etkilediklerini araştırır.
Bu kitap, genel iktisada ait bilgileri idrak ve analiz etmenize yardımcı olacak temel bir
kaynak niteliği taşımaktadır. İktisadın temel dinamiklerini kavrayabilmek açısından bu
kitapta sunulan bilgiler siz değerli öğrencilerimize bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı
amaçlamıştır. Düşünme çerçevenizi geliştirebilmek için konuları okuduktan sonra bölüm
sonlarındaki soruları yanıtlayarak kendinizi ölçmenizi ve devamlı bir şekilde çalıştığınız
bölümleri tekrar etmenizi öneririz. Kitabın sizlere yararlı olmasını temenni eder, yeni
eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul, 2018
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YAZARIN NOTU

Değerli öğrenciler,

Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, ders konuların pekişmesi için
dört farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri olan Uygulamalar başlığında yer alan
çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan kavram ve bilgileri pekiştirme
olanağını bulacaksınız. Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer
ancak bizzat kendinizin de araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır. Bölüm
Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru
bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade
öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız.

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
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1. İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

7

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ekonominin tanımı, ekonominin yöntemi, iktisadi birimler, ihtiyaçlar, malhizmet-fayda, değer-para-fiyat, her ekonominin ana sorunları, temel iktisadi sistemler
anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir sosyal bilim dalı olan ekonominin yöntemlerini tartışınız.
2. İktisadi birimlerin iktisadi hayattaki rollerini açıklayınız.
3. Aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.
•

Tatmin edildiğinde haz, tatmin edilmediğinde acı veren duygulara ihtiyaç adı
verilir. D / Y

•

İhtiyaçlar zorunlu ve lüks ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılır. D / Y

•

İhtiyaçlar karşılandıkça şiddetlenir. D / Y

•

İhtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler ikame edilebilir. D / Y

•

Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarımızı karşılama özelliğine değer denir. D / Y

•

Doğada ihtiyacımızdan bol bulunan üretilmesi için çaba gerekmeyen mallar
iktisadi mal olarak tanımlanırken, üretilmesi için emek harcanan ve doğada bol
bulunmayan mallara serbest mal adı verilir. D / Y

4.

•

Tüketim malları dayanıklı ve dayanıksız tüketim malı olarak ikiye ayrılır. D /Y

•

Sanayi malları yatırım malları ve ara mallar olarak ikiye ayrılır. D / Y

Değer ve fiyat kavramlarını açıklayınız ve aralarındaki farkı tartışınız.

5. İktisadın ana sorunlarının neler olduğunu ve bu sorunların ülke ekonomisi açısından
önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

İktisat

•

Değer

•

Fayda

•

Mal

•

Hizmet

•

Para
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GİRİŞ
Bu bölümde iktisat ve ilgili kavramlar açıklanarak, ilerdeki konulara temel teşkil edecek
terimlere yer verilmiştir.
1.1. İktisadın Tanımı
İktisat, sonsuz insan ihtiyaçlarının mevcut kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran bir bilim
dalıdır.
İnsan ihtiyaçları her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir. Bunun yanında insan
ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklar aynı hızla arttırılamamakta ve çeşitlendirilememektedir.
Hatta toprak gibi bazı üretim faktörlerinin miktarı hiç arttırılamamaktadır. Görüldüğü gibi, bir
tarafta insanların sonsuz ihtiyaçları varken, diğer tarafta ise bu ihtiyaçların giderilmesine
olanak sağlayan sınırlı kaynaklar vardır. Bu bağlamda iktisat bilimi, mevcut kıt kaynaklarla
insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl karşılanacağını araştırmaktadır.

1.2. İktisadın Yöntemi
İktisat sosyal bir bilim dalıdır. İktisat diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi laboratuarlarda
deneylerle incelenememektedir. İktisadın laboratuarı bireyler ve bütün toplumdan oluşur.
İktisat iki temel bölümden oluşmaktadır. Mikro iktisat, bireylerin ve firmaların iktisadi
davranışlarını inceler. Makro iktisat ise ekonomideki çeşitli toplam büyüklükleri
incelemektedir.
İktisadi bir olayın, diğer değişkenleri sabit kabul ederek belirli bir andaki durumunun
incelenmesine statik iktisadi analiz denilmektedir. Birden fazla statik analiz yapılmasına ve bu
analizlerin değerlendirilmesine karşılaştırmalı statik iktisadi analiz denilmektedir. Dinamik
iktisadi analiz ise, iktisadi bir olayın zaman içerisindeki değişiminin incelenmesidir.
Mevcut iktisadi durumun incelenmesi ve neden sonuç ilişkisinin kurulmasına pozitif iktisat
denilmektedir. Normatif ekonomide ise, pozitif ekonomide bulunmayan değer yargılarına da
yer verilir. Normatif iktisat, mevcut durum hakkında neden sonuç ilişkisi oluşturmaktan
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ziyade, toplumsal refahın daha üst sıralara çıkabilmesi için ne olması gerektiğini
araştırmaktadır.
1.3. İktisadi Birimler
İktisadi birimler hanehalkı, firmalar ve devlet olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır.
Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan insanlara hanehalkı denilmektedir.
Hanehalkı tek bir birey olabildiği gibi, birden fazla kişi de olabilir.
İktisatta ne üretileceğine ne kadar üretileceğine ve kimin için üretileceğine karar veren, bu
amaca yönelik üretim faktörleri talep eden ve üretim yapan iktisadi birimler firmaları
oluşturmaktadır.
Devlet piyasada kimi zaman üretici konumunda kimi zaman da tüketici konumundadır. Devlet
piyasaları düzenler. Hanehalkının ve firmaların gelirlerinin bir kısmını vergi adı altında
toplar, topladığı vergileri çeşitli mal ve hizmetlerde kullanır.
1.4. İhtiyaçlar
İktisat kıt kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçlarının karşılanmasını araştıran bir bilim dalıdır.
Bütün insanların susama, acıkma gibi ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar zaman içerisinde
çeşitlenerek artar. Tatmin edildiğinde haz, tatmin edilmediğinde acı ve ızdırap veren
duygulara ihtiyaç denilmektedir.

1.4.1. İhtiyaç Çeşitleri
İhtiyaçları zorunlu ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar ve lüks ihtiyaçlar olmak üzere üç temel gruba
ayırmak mümkündür.
İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için karşılamak zorunda oldukları ihtiyaçlara zorunlu
ihtiyaçlar denilmektedir. Yemek, barınma, giyinme gibi hayatımızı sürdürmemiz için
vazgeçilmez olan ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlar arasında yer alır.
Yaşamımızı sürdürmek için gerekli olmayan, ancak kişisel gelişimimiz için gerekli olan
ihtiyaçlara ise kültürel ihtiyaçlar denilmektedir. Kitap okumak, eğitim seviyemizi yükseltmek,
sinemaya, tiyatroya gitmek gibi ihtiyaçlar kültürel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.
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Zorunlu ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasından sonra duyulan ihtiyaçlara lüks ihtiyaçlar
denilmektedir. Zorunlu ve kültürel ihtiyaçlar birbirinden kesin çizgilerle ayrılmasına rağmen
kültürel ve lüks ihtiyaçlar birbirinden kesin çizgilerle ayrılamaz. Bir insan için lüks olan bir
ihtiyaç başka bir insan için kültürel bir ihtiyaç olabilir. Bundan dolayı lüks ihtiyaçlar, kesin
bir çizgiyle ayrılamamakta kişiden kişiye değişmektedir.
1.4.2. İhtiyaçların Özellikleri
İhtiyaçlar, yaşam ile birlikte başlar ve zaman içerisinde çeşitlenir. İhtiyaçlar süreklidir. Belirli
bir ihtiyacımızı gidersek bile bir süre sonra tekrar aynı ihtiyacı hissederiz. İhtiyacın sürekli
olma özelliği beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlarda daha belirgindir.
İhtiyaçlar karşılandıkça şiddetini kaybeder. Acıktığımızda beslenme ihtiyacı hissederiz. Bu
ihtiyacımızı karşıladığımızda, beslenme ihtiyacımız şiddetini kaybeder. Ancak beslenme
ihtiyacı tamamen yok olmaz. Bir süre tekrar beslenme ihtiyacı hissederiz.
İhtiyaçlar artma eğilimindedir. İhtiyaçlar yaşa, cinsiyete, yaşanılan ülkeye göre değişiklik
gösterebilir. Ancak ihtiyaçlar zaman içerisinde artarak çeşitlenmektedir. Yedi yaşındaki bir
çocuğun ihtiyaçları, 25 yaşına geldiğinde daha farklı ve daha çeşitli olmaktadır.
İhtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler ikame edilebilir. Örneğin sinemaya gitmek yerine bu
ihtiyacı tiyatroya giderek karşılayabiliriz. Denizde yüzmek yerine havuzda yüzebiliriz. Veya
istediğimiz bir mücevher çok pahalı olduğu için o mücevherin daha ucuz bir benzerini
alabiliriz.
1.5. Mallar, Hizmetler Ve Fayda
İhtiyacımızı dolaylı veya doğrudan karşılayan gözle görülen el ile tutulan her şeye mal denir.
İhtiyaçlarımızı karşılayan her şey gözle görülmez, elle tutulmaz. Gözle görülmeyen, elle
tutulmayan ancak dolaylı veya doğrudan ihtiyacımızı karşılayanlara hizmet denir. Bir doktor,
bir berberin veya bir otobüs şoförünün ihtiyacımızı karşılaması hizmettir. Mal ve hizmetlerin
ihtiyacımızı karşılama özelliğine ise fayda denilmektedir.
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İktisatta mallar serbest mal ve iktisadi mal olarak ikiye ayrılmaktadır. Serbest mallar doğada
ihtiyacımızdan bol olan, üretilmesi için bir çabaya gerek duyulmayan hava gibi mallardır.
İktisadi mal ise doğada bol miktarda bulunmayan üretilmesi için emek harcanan mallardır.
İktisat, sonsuz insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran bilim dalı olduğuna
göre ekonominin asıl ilgi alanı serbest mallar değil kıt mallardır.
Tüketim malları, araba, buzdolabı gibi, tüketicilerin kullanımına hazır olan mallardır. Ara
mallar ise, işlenmesine rağmen, henüz tüketicinin kullanamayacağı mallardır. Ara mallar,
tamamlanmış malların üretiminde kullanılır. Hammadde ise genellikle ara malların bazı
durumlarda ise tüketim mallarının yapımında kullanılan mallardır. Örneğin buğday
hammaddedir. Buğdayın değirmende öğütülmesiyle oluşan un ara maldır. Undan yapılan
ekmek ise tamamlanmış maldır. Bir mal bazı durumlarda ara mal, bazı durumlarda ise
tamamlanmış mal olabilir. Örneğin buzdolabı kapağı, buzdolabı yapımında kullanılırsa ara
mal özelliğindedir. Mevcut buzdolabı kapağının kırılmasından dolayı tek başına satılıyorsa,
diğer bir ifadeyle tek başına tüketime konu oluyorsa tamamlanmış maldır. Benzer bir örneği
araba tekerleği için de vermek mümkündür. Araba tekerliği araba yapımında bir ara maldır.
Ancak arabanın tekerinin değişmesi gerektiği durumlarda tek başına da satılabilir. Bu
durumda tamamlanmış mal olmaktadır.
Ayrıca mallar tarımsal mal ve sanayi malları olmak üzere ayrı bir sınıflandırmaya da
ayrılabilir. Elma, armut, üzüm gibi tarım kökenli mallar tarımsal mal olarak sınıflandırılırken,
herhangi bir şekilde değişikliğe uğrayan mallar sanayi malları sınıfına girmektedir.
Sanayi malları, yatırım malları, ara mallar ve tüketim malları olmak üzere üç gruba ayrılır.
Yatırım malları, doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılmayan, tüketime konu olan
malların üretiminde kullanılan mallardır. Gömlek üretiminde kullanılan dikiş makinesi,
tarlada kullanılan traktör yatırım mallarına örnektir.
Tüketim malları, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları olmak üzere kendi içinde iki gruba
ayrılmaktadır. Dayanıklı tüketim malları televizyon, buzdolabı gibi uzun ömürlü olurken,
dayanıksız tüketim malları ekmek, salam gibi belirli bir raf ömrü olan mallardır.
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1.6. Değer, Para, Fiyat
Bir mala ödemek istediğimiz bedel o malın değerini göstermektedir. İktisatçılar için bir mal
ve hizmetin değerinin ne olması gerektiği geçmişten günümüze inceleme konusu olmuştur.
Bazı iktisatcılar malın değerinin bize sağladığı faydayla ölçülmesi gerektiğini savunmuş, bazı
iktisatcılar ise bize sağladığı fayda ile değil ne miktarda olduğuyla ölçülmesi gerektiğini
savunmuştur. Bir mal veya hizmetin tüketiciye sağladığı fayda ile ölçülmesine kullanım
değeri denilmektedir. Kullanım değeri kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin müziğe ilgi
duyan birisi için sahip olduğu müzik aleti çok değerliyken, müziğe ilgi duymayan başka biri
için aynı değerde olmayabilir. Bir malın diğer mallarla değişim oranını veren değere ise
değişim değeri denir. Değişim değeri kullanım değeri gibi kişiden kişiye değişmemektedir.
Değişim değeri söz konusu malın mevcut miktarından etkilenmektedir. Bir mal ya da
hizmetin değişim değerini günümüzde fiyat belirlemektedir. Mal ve hizmetin değişim değeri
kanuni ödeme aracı olan para ile yapılmaktadır.
İki mal arasındaki değişim oranına nispi fiyat denilmektedir. Örneğin bir kg erik ile iki kg
kiraz değiştirilebiliyorsa eriğin kiraz cinsinden nispi fiyatı ikidir. Para ile ifade edilen fiyata
ise mutlak fiyat denilmektedir. Bir kg erik 3 TL ise ve bir kg erik ile iki kg kiraz
alınabiliyorsa, kirazın mutlak fiyatı 1.5 TL’dir.
1.7. İktisadın Ana Sorunları
İktisat bilimi kıt kaynaklarla insanların sonsuz ihtiyaçlarının karşılanmasını araştıran bir bilim
dalıdır. Bu bağlamda gerek gelişmekte olan ekonomiler, gerekse gelişmiş ekonomilerin temel
sorunları birbirine benzemektedir. Bu temel sorunları tam kullanım sorunu, etkin kullanım
sorunu, iktisadi büyüme sorunu, fiyat istikrarını koruma sorunu olmak üzere dört temel başlık
altında sıralamak mümkündür.
1.7.1. Tam Kullanım Sorunu
Bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretim amacına yönelik olarak kullanılmasına tam
kullanım ya da tam istihdam denilmektedir. Bir ekonomide üretim faktörlerinin bir kısmı
çeşitli nedenlerle üretimde kullanılmıyorsa, söz konusu ekonomide eksik istihdam ya da eksik
kullanım durumu söz konusudur.
16

Üretim faktörleri eğrisi bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde kullanılması
durumunda üretilebilecek ürün miktarını göstermektedir. Üretim imkanları eğrisi, veri
teknoloji ve veri üretim faktörleri altında, bir ülkenin mevcut üretim kaynaklarının tamamını
kullanarak üretebileceği en fazla mal ve hizmet miktarını gösteren eğridir. Şekil 1.1’de sadece
iki mal üreten bir ekonominin üretim imkanları eğrisi gösterilmektedir.

Y Malı
C

Y2

A

Y1
B

X1

0

X2

X Malı

Şekil-1.1: Üretim İmkanları Eğrisi
Şekil-1.1’ de yatay eksende X malı üretimi, dikey eksende ise Y malı üretimi gösterilmiştir.
Temsili ekonomide; belirli bir dönemde veri üretim faktörleri ve veri teknoloji altında bütün
üretim faktörleri X malı üretiminde kullanılırsa X2 kadar X malı üretilir. Eğer bütün üretim
faktörleri Y malı üretiminde kullanılırsa Y2 kadar Y malı üretilebilir. Ekonomide sadece X
malı ya da sadece Y malı üretilmek istenmiyorsa hem X malı hem de Y malı üretilmek
isteniyorsa, mevcut bütün üretim faktörlerinin üretimde kullanılmasıyla en fazla şekildeki
Y2X2 üretim imkanları eğrisi üzerindeki bir noktadaki mal demeti kadar üretim yapılmaktadır.
Eğer üretim bileşimi için A noktası seçilirse X malından X1, Y malından Y1 miktarında
üretim yapılabilir. Eğer üretim imkanlarının altında B noktası gibi bir nokta seçilirse,
ekonomide bütün üretim faktörleri üretimde kullanılmıyordur. Çünkü B noktası üretim
imkanları eğrisinin altında bir noktadadır. Üretim imkanları eğrisinin üzerinde C gibi bir
noktada

ise

üretim

gerçekleştirilemez.

Çünkü

eldeki

bütün

üretim

faktörlerinin

kullanılmasıyla ancak üretim imkanları üzerinde bir noktada üretim gerçekleştirilebilir.
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Üretimin C gibi bir noktaya çıkması ancak üretim faktörlerinde yada teknolojide bir gelişme
yaşanması durumunda üretim imkanlarının genişlemesiyle mümkündür.
1.7.2. Etkin Kullanım Sorunu
Etkin kullanım sorunu, üretim imkanlarının alternatif kullanım seçenekleri arasından toplum
ihtiyacını karşılayabilecek en iyi üretimin yapılması sorunudur. Mevcut üretim imkanlarını
toplum ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak şekilde üretim yapılmasına yönlendirebilmek için
hangi mal veya hizmetin üretileceği, hangi mal ve hizmetin ne miktarda üretileceği, üretilen
mal ve hizmetin kimler için üretileceği sorularının da cevap bulması gerekmektedir.
1.7.3. İktisadi Büyüme Sorunu
İktisatlarda üretim faktörlerinin miktarı ve niteliği, üretimde kullanılan teknoloji, her
ekonominin farklı üretim kapasitesine ulaşmasına neden olmuştur. Mevcut üretim
faktörleriyle üretilebilecek ürün sınırını gösteren üretim imkanları eğrisi, üretim faktörlerinde
meydana gelen bir artış veya teknolojik gelişmeler karşısında sağa doğru kaymaktadır. Savaş,
kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar sonucunda ise
üretim imkanları eğrisi sola kaymaktadır.

Y Malı
Y2
Y1

0

X1
mmAM Malı

X2

X Malı

Şekil-1.2: Üretim İmkanları Eğrisinin Değişmesi
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Şekil-1.2’de üretim faktörlerinde meydana gelen bir artış sonucu üretim imkanları eğrisinin
yer değiştirmesi gösterilmiştir. İlk durumda bütün üretim faktörleri X malı üretiminde
kullanılırsa X1 kadar X malı, bütün üretim faktörleri Y malı üretiminde kullanılırsa Y1 kadar
Y malı üretilmektedir. Üretim faktörlerinde veya teknolojide meydana gelen bir değişme ile
üretim imkanları eğrisi sağa doğru kaymıştır. Yeni durumda bütün üterim faktörlerinin X malı
üretimde kullanılmasıyla X2 kadar X malı, bütün üretim faktörlerinin Y malı kullanımında
kullanılmasıyla Y2 kadar Y malı üretilmektedir.
1.7.4. Fiyat İstikrarı Sorunu
Fiyat istikrarı bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinde ani dalgalanmaların olmaması
anlamına gelmektedir. Fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artışa enflasyon
denilmektedir. Enflasyon, paranın satın alma gücünü sürekli düşürdüğü için ekonomide bir
belirsizlik yaratır. Enflasyonun tam tersi duruma ise deflasyon denilmektedir. Enflasyon ve
deflasyon ekonomide bir belirsizlik oluşturduğu için, ekonomide para istikrarının sağlanması
iktisadi işleyiş için önemli bir unsurdur. Bu sebepten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nın (TCMB) internet adresi olan http://www.tcmb.gov.tr/ adresinde TCMB’nin temel
amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulanmaktadır.
1.8. Temel İktisadi Sistemler
İktisadi sorunların çözüm arayışına yönelik olarak üç temel iktisadi sistem bulunmaktadır. Bu
iktisadi sistemler; kumanda ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi ve karma iktisat başlıkları
altında toplanmaktadır.
Kumanda ekonomisi sisteminde, toplumdaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi amacına
yönelik olarak üretim faktörleri kamuya aittir. Ne üretileceği, ne zaman üretileceği, nasıl
üretileceği ve kimler için üretileceği sorularının cevaplarını merkezi otorite vermekte ve
üretimi gerçekleştirmektedir.
Serbest piyasa ekonomininda, üretim faktörleri mülkiyeti serbest bırakılmıştır. Ne üretileceği,
ne zaman üretileceği, nasıl üretileceği ve kimler için üretileceği sorularının cevabı piyasadaki
arz ve talep koşullarına göre belirlenir.
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Karma iktisatlarda, hem kumanda ekonomininin hem de serbest piyasa ekonomininin çeşitli
özellikleri bir arada görülmektedir. Günümüz iktisatlarında en çok rastlanan iktisadi düzen
olan karma iktisadi sistemlerde üretim faktörleri mülkiyeti üzerinde kumanda sistemine
benzer bir şekilde sınırlama yoktur. Ancak gerekli durumlarda devlet iktisada müdahale
etmektedir. Devlet ekonomide gerek üretici gerekse tüketici konumunda olurken, gerekli
gördüğü durumlarda piyasayı düzenleyici bir işlevi de vardır.
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Uygulamalar
1) Fayda nedir? Fayda çeşitlerini araştırınız.
2) Küresel piyasalarda hangi iktisadi sistemler uygulanmaktadır? Tartışınız.
3) Türkiye’de hangi iktisadi sistemler uygulanmıştır? Türkiye’de Cumhuriyet’in
kuruluşundan günümüze kadar uygulanan iktisadi sistemlerin tarihçesini araştırınız ve
ilgili dönemlerin özelliklerini göz önüne alarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

1) Toplam arz-toplam talep, deflasyon, enflasyon, işsizlik, istihdam, fiyat istikrarı, para
arzı ve talebi, faiz oranı, üretim artışı, toplam ihracat ve ithalat, döviz kuru, ödemeler
bilançosu kavramlarını araştırınız. Bu tür konular, ekonominin hangi alanı tarafından
incelenmektedir?
2) Bir iktisadi birim olarak devletin, piyasaları ne gibi yöntemlerle düzenlediğini
araştırınız.
3) İnsan ihtiyaçları, bilim insanları tarafından çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.
Bu sınıflandırmaları araştırarak, kendi ihtiyaç türlerinizi kategorize ediniz.
4) Dayanıklı tüketim malları alanında faaliyet gösteren sektörleri araştırınız.
5) Fiyat istikrarını sağlamak için uygulanan politikalar sizce ne kadar etkilidir?
Enflasyonu düşürmede başarı sağlamakta mıdır? Tartışınız.
6) Bir ekonomide fiyat istikrarının sağlanabilmesi için sizce ne gibi önlemler alınmalıdır?

7) İktisatta eksik kullanım sorununun giderilmesi için ne gibi politikalar izlenmelidir?
Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İktisat, sonsuz insan ihtiyaçlarının mevcut kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran bir bilim
dalıdır. İktisatta çeşitli iktisadi birimler vardır. İktisadi birimler hanehalkı, firmalar ve devlet
olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır.
Tatmin edildiğinde haz, tatmin edilmediğinde acı ve ızdırap veren duygulara ihtiyaç
denilmektedir. İhtiyaçları zorunlu ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar ve lüks ihtiyaçlar olmak üzere
üç temel gruba ayırmak mümkündür. İhtiyacımızı dolaylı veya doğrudan karşılayan gözle
görülen el ile tutulan her şeye mal denir. İhtiyaçlarımızı karşılayan her şey gözle görülmez,
elle tutulmaz. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan ancak dolaylı veya doğrudan ihtiyacımızı
karşılayanlara hizmet denir.
İktisatta mallar serbest mal ve iktisadi mal olarak ikiye ayrılmaktadır. Serbest mallar doğada
ihtiyacımızdan bol olan, üretilmesi için bir çabaya gerek duyulmayan hava gibi mallardır.
İktisadi mal ise doğada bol miktarda bulunmayan üretilmesi için emek harcanan mallardır.
Bir mala ödemek istediğimiz bedel o malın değerini göstermektedir. Mal ve hizmetin değişim
değeri kanuni ödeme aracı olan para ile yapılmaktadır.
Her ekonominin karşılaştığı benzer sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunları tam kullanım
sorunu, etkin kullanım sorunu, iktisadi büyüme sorunu, fiyat istikrarı sorunu olarak sıralamak
mümkündür. İktisadi sorunların çözüm arayışına yönelik olarak üç temel iktisadi sistem
bulunmaktadır. Bu sistemler kumanda ekonomisi sistemi, serbest piyasa ekonomisi ve karma
iktisat olarak sıralanmaktadır.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özellikleri arasında yer almaz?
A) İhtiyaçların sonsuz olması
B) İhtiyaçların ikame edilebilir olması
C) Tüm ihtiyaçların periyodik olması
D) İhtiyaçların şiddet bakımından farklılık göstermesi
E) İhtiyacın giderdikçe şiddetinin azalması
2) Her toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusun artması
B) Üretimin dalgalanması
C) Kaynakların kıt olması
D) Fiyatların artması
E) İşsizliğin varlığı
3) İktisadi mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat
B) Rasyonellik
C) Verimlilik
D) Kıtlık
E) Refah
4) Elde edildikten sonra uzun süre fayda sağlayan mallara ne ad verilir?
A) Dayanıklı mallar
B) Serbest mallar
C) İktisadi mallar
D) Tüketim malları
E) Üretim malları
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5) Mal ve hizmet üretiminde kullanılan, doğa ya da insanlar tarafından sağlanan
tüm araçlara ne ad verilir?
A) Sermaye
B) Emek
C) Üretim faktörleri
D) Beşeri sermaye
E) Kaynaklar
6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan üretim faktörü (sermaye) değildir?
A) Makine
B) Para
C) Fabrika binası
D) İmalathane
E) Araç
7) Mal veya hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade
edilen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girişimci
B) Toprak
C) Beşeri sermaye
D) Fiziki sermaye
E) Emek
8) Bir üretim faktörü olarak sermayenin geliri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasıla
B) Rant
C) Faiz
D) Kâr
E) Ücret
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9) Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken, belirli bir dönemde
ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli ürün bileşimlerini gösteren
eğriye ne ad verilir?
A) Alternatif maliyet eğrisi
B) Faktörler arası ikame eğrisi
C) Üretim imkânları eğrisi
D) Değişim eğrisi
E) Maliyet eğrisi
10) İktisatçıların araştırma yöntemlerinde kullandıkları aşamalar aşağıdakilerden
hangisinde tam ve doğru olarak sıralanmıştır?
A) Gerçekleri toplama, teori oluşturma ve test etme, iktisat politikaları oluşturma
B) Teori oluşturma ve test etme, gerçekleri toplama, iktisat politikaları oluşturma
C) Teori oluşturma, iktisat politikaları oluşturma, gerçekleri toplama
D) Gerçekleri toplama, iktisat politikaları oluşturma, teori oluşturma ve test etme
E) İktisat politikaları oluşturma, gerçekleri toplama, teori oluşturma ve test etme
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2. FİYAT MEKANİZMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde talebin tanımı, talebi etkileyen faktörler, talep fonksiyonu, talep çizelgesi ve
talep eğrisi, talep değişmesi ve talep eğrisi üzerinde hareket, talep kanununun istisnaları,
talebin fiyat esnekliği, üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu talep eğrileri, talebin
fiyat esnekliğine etki eden faktörler, talebin çapraz esnekliği ve talebin gelir esnekliği
üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Talebi etkileyen faktörlerdeki değişimin talebi ne yönde etkilediğini ve hangi
faktörlerdeki değişimin talep eğrisi üzerinde harekete sebep olurken hangi faktörlerdeki
değişimin talep eğrisinde kaymalara yol açtığını tartışınız. İktisadi birimlerin iktisadi
hayattaki rollerini açıklayınız.
2. Talep kanunun istisnaları olan Giffen Malları ve Veblen Mallarının tanımlarını yapınız.
3. Talebin fiyat esnekliğini ve talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörleri açıklayınız.
Esneklik hesaplaması yaparken hangi durumlarda nokta esnekliği hangi durumlarda yay
esnekliği kullanıldığını tartışınız.
4. Talebin çapraz esnekliğinin tanımını yapınız ve çapraz esnekliğin pozitif veya negatif
olmasının ne anlama geldiğini tartışınız.
5. Talebin gelir esnekliğinin tanımını yapınız ve gelir esnekliğinin pozitif veya negatif
olmasının ne anlama geldiğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Talep

•

Fiyat

•

Faktör

•

Fonksiyon
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GİRİŞ
Bu bölümde arz ve talep kavramları açıklandıktan sonra tam rekabet piyasasında piyasa denge
fiyatının oluşumu anlatılacaktır.
2.1. Talep
2.1.1. Talebin Tanımı
Talep, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satın alma
gücüyle desteklenen satın alma isteği olarak tanımlanmaktadır.
Talep edilen mal miktarı tüketicilerin satın almak istedikleri mal miktarını göstermektedir.
Ancak tüketicilerin talep ettiği mal miktarı fiilen alınan mal miktarına eşit olmak zorunda
değildir. Örneğin İstanbul Üniversitesi’nin üç numaralı öğrenci kantininde bir günde 1.5
TL’den 800 adet hamburger satın alınmak istendiğini varsayalım, bu durumda hamburger
talebi 800 adettir. Eğer kantinde 700 adet hamburger mevcut ise talebin sadece 700
hamburgerlik kısmı karşılanacak 100 hamburgerlik kısım ise talep fazlasını oluşturacaktır.
2.1.2. Talebi Etkileyen Faktörler
Talebi etkileyen faktörleri altı başlık altında toplamak mümkündür.
•

Malın kendi fiyatı: Bir malın talep edilen miktarı o malın fiyatından önemli ölçüde

etkilenir. Malın fiyatı arttığında o mala karşı alım gücü düşerken, malın fiyatı azaldığında söz
konusu mala karşı alım gücü artmış olur. Dolayısıyla bir malın fiyatı ile talep edilen miktar
arasında ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Malın kendi fiyatı arttığında talep edilen miktar
düşerken malın kendi fiyatı azaldığında talep edilen miktar artmaktadır.
•

İkame ve tamamlayıcı mallar*: Belirli bir ihtiyacınıın karşılanmasında birbiri yerine

kullanılabilen mallara ikame mallar denilmektedir. Bu mallar aynı ihtiyacı karşıladıkları için
aynı zamanda birbirlerine rakip mallardır. Toz şeker-küp şeker, kırmızı et-beyaz et, çay-kahve
gibi ürünler ikame mallara örnek olarak gösterilebilir. İkame mallardan birinin fiyatındaki
*

Bazı kitaplarda ikame mal yerine rakip mal denmektedir.
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artış diğer ikame mala olan talebi arttıracaktır. Çünkü tüketiciler birbirinin yerine kolaylıkla
kullanılabilen iki mal arasından nispeten daha ucuz olan mala yöneleceklerdir. Aynı nedenden
dolayı ikame mallardan birinin fiyatındaki düşüş o mala olan talebi arttıracaktır.
Tüketimi birbirine bağlı, birlikte tüketilen mallara tamamlayıcı mallar denir. Araba-benzin,
tenis topu-tenis raketi, kalem-mürekkep tamamlayıcı mallara örnek olarak verilebilir.
Tamamlayıcı mallardan birinin fiyatının düşmesi diğer mala olan talebin artmasına,
tamamlayıcı mallardan birinin fiyatının artması ise diğerinin fiyatının düşmesine neden olur.
•

Tüketicinin geliri: Belirli bir maldan talep edilen miktar ile tüketicinin geliri arasında

aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Tüketicinin geliri arttıkça talebi etkileyen diğer koşullar
sabit kalmak koşuluyla, normal mallar için, herhangi bir maldan satın alınmak istenen miktar
artar. Gelir artışı belirli bir malın talep miktarının artmasına neden olurken, aynı zamanda
talep edilen mal demetinin de çeşitlenmesini sağlar. Gelirde meydana gelen bir azalma ise
talebi olumsuz yönde etkileyerek talep edilen miktarda bir azalama meydana getirir.
•

Zevk ve tercihler: Bir mala olan talep miktarı aynı zamanda tüketicilerin zevk ve

tercihlerine de bağlıdır. Zevk ve tercihlerde meydana gelen bir değişme talep edilen mal
miktarında da bir değişme yaratacaktır. Örneğin iletişim teknolojisinde meydana gelen
gelişme sayesinde başlarda telefon jetonu talebinde bir düşme, telefon kartı talebinde bir artış
yaşanmıştır. Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ile de telefon kartı talebinde de bir
düşüş yaşanmıştır. Konuyla ilgili diğer bir örnek ise, doktor tavsiyesini dinleyerek kırmızı et
tüketimini azaltıp, kırmızı et yerine beyaz et tercih eden tüketicidir.
•

Nüfus yapısı: Ülke nüfusunun yapısı ve büyüklüğü talep üzerinde etkili bir diğer

faktördür. Ülke nüfusunun artması tüketicilerinde artması anlamına geldiğinden bir talep artışı
yaratmaktadır. Ayrıca ülke nüfusunun yapısı da talep miktarını ve talep edilen mal demetini
etkilemektedir. Örneğin eğer ülke nüfusu genç nüfus ağırlıklıysa daha çok genç nüfusa
yönelik mallar talep edilecektir.
•

Fiyatlarla ilgili beklentiler: Bir ekonomide çeşitli nedenlerle mal ve hizmetlerin

fiyatlarında düşme beklenebilir. Bu durumda o mal ve hizmeti talep eden tüketiciler
taleplerini bir süre erteleme yoluna gidebilirler. Benzer şekilde eğer talep edilen mal veya
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hizmetin ileride fiyatının artacağı beklentisi oluşmuş ise de tüketiciler o mala olan taleplerini
artırırlar. Örneğin, 2009 Nisan ayında araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV)
meydana getirilen 3 aylık indirim, Haziran 2009’da ÖTV’nin eski düzeyine çıkmasıyla fiyat
artışı yaratacağı beklentisi oluşturmuş, gelecekteki fiyat artışı beklentisi Nisan 2009-Haziran
2009 arasında araba talebini arttırmıştır. Görüldüğü gibi eğer ekonomide geleceğe yönelik
fiyat artışı beklentisi varsa talep artmakta, fiyatların düşeceği beklentisi varsa talep
kısılmaktadır.
2.1.3. Talep Fonksiyonu
Bir mal veya hizmetten talep edilen miktar sadece sözü gecen mal veya hizmetin fiyatından
değil, bunun yanında diğer malların fiyatından, tüketicinin gelirinden, zevk ve tercihlerinden,
nüfus yapısına ve fiyatlarla ilgili beklentilerden de etkilenmektedir. Bir piyasada talep edilen
miktar ile bu miktarı etkileyen etkenler arasındaki ilişki talep fonksiyonu ile gösterilmektedir.
X malı için talep fonksiyonu
Mtx = f(Fx, Ft, Fr, G, T, Fb, N, Gd)

olarak gösterilebilir.

Fx = Malın kendi fiyatı
Ft = Tamamlayıcısı olan malın fiyatı
Fr = Rakibi olan malın fiyatı
G = Tüketicinin geliri
T = tüketicinin zevk ve tercihleri
Fb = Fiyatlarla ilgili beklentiler
Gd = gelir dağılımı
Talep fonksiyonunda talep edilen X malı miktarı eşitliğin solunda (Mtx), talep edilen X
malının talep miktarını etkileyen faktörler ise eşitliğin sağında yer almaktadır.
2.1.4. Talep Çizelgesi Ve Talep Eğrisi*

*

Bazı kitaplarda talep çizelgesi yerine talep şedülü denmektedir.
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Talep çizelgesi, talebi etkileyen diğer faktörler sabitken, bir malın değişik fiyatlardaki talep
edilen miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Seçenekler

X Malının Fiyatı (TL)

X Malı Talebi (Adet)

A

12

2

B

8

3

C

5

5

D

2

8

Tablo-2.1: X Malının Talep Çizelgesi
Tablo-2.1’de X malının bireysel talep çizelgesi yer almaktadır. Şekilden de anlaşılacağı gibi,
talebi etkileyen diğer faktörler sabitken, tüketici farklı X malı fiyatlarında farklı seçenekleri
seçmektedir. Örneğin X malının fiyatı 12 iken 2 adet X malı talep etmekte yani A seçeneğini
seçmektedir. X malının fiyatı düştükçe talep edilen X malı miktarı da artmaktadır.
X malının talep çizelgesindeki veriler kullanılarak bireysel talep eğrisi oluşturulmaktadır.
Bireysel talep eğrisi, talebi etkileyen diğer koşullar sabitken, tüketicinin farklı fiyatlarda talep
etiği mal miktarının grafiksel gösterimidir.
F

A

12

B

Talep Eğrisi (T)

8
C

5
2

D

0

2

3

5

8

M

Şekil-2.1: X Malının Bireysel Talep Eğrisi
Şekil-2.1’de X malı için bireysel talep eğrisi gösterilmiştir. Tüketici talebini etkileyen malın
kendi fiyatı dışındaki faktörler sabitken, malın fiyatı 12 TL iken 2 adet X malı talep
etmektedir (A noktası). Malın fiyatı 8 TL’ye düştüğünde talep edilen miktar artmış 3 adet X
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malı talep edilmiştir (B noktası). Malın değişik fiyatlarında talep edilen mal miktarlarını
gösteren A, B, C gibi değişik noktaların birleştirilmesiyle talep eğrisi elde edilmektedir.
Şekil-2.1’den de görüldüğü gibi malın kendi fiyatında bir düşme olduğunda malın talep edilen
miktarında bir artış olmuştur. Benzer bir şekilde malın kendi fiyatı arttığında talep edilen mal
miktarında da bir azalma meydana gelir. Talep edilen malın fiyatı ile talep edilen miktarı
arasındaki bu ters yönlü ilişki talep eğrisinin (T) sol yukarıdan sağ aşağıya inen, negatif
eğimli bir eğri olmasını sağlamaktadır. Bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki bu
ters yönlü ilişkiye talep kanunu denilmektedir.
Tablo-2.1’de X malı için bir tüketicinin farklı fiyatlarda talep ettiği mal miktarları gösterilmiş,
Şekil-2.1’de ise tablodaki veriler kullanılarak bireysel talep eğrisi oluşturulmuştur. Fakat
piyasa da tek bir tüketici bulunmamaktadır. Dolayısıyla piyasada ki satıcılar tek bir
tüketicinin davranışıyla değil, piyasada o malı almak isteyen bütün tüketicilerin davranışıyla
ilgilenir. Piyasada değişik fiyatlardan malı almak isteyen tüketicilerin talepleri toplamı piyasa
talebini oluşturur. Bir malın piyasa talebi Tablo-2.2’de gösterilmiştir.
Seçenekler

Fiyat

Y

Z

Piyasa Talebi
(Y+Z)

A

12

2

3

5

B

8

3

4

7

C

5

5

5

10

D

2

8

6

14

Tablo-2.2: X Malının Piyasa Talep Çizelgesi
Tablo-2.2’de iki tüketicili bir piyasada farklı fiyatlarda, diğer koşullar sabitken, X malından
talep edilen miktarlar görülmektedir. X malının fiyatı 12 TL iken talep edilen X malı miktarı
Y tüketicisi için 2 adet, Z tüketicisi için ise 3 adettir. Dolayısıyla piyasa talebi diğer bir
ifadeyle toplam talep 5 adettir.
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F

F

F

Y tüketicisi

12

Z tüketicisi

12

0

2

M

F

Piyasa
talebi

12

0

3

M

0

5

M

Şekil-2.2: X Malının Piyasa Talep Eğrisi
Şekil-2.2.’de X malının piyasa talep eğrisi gösterilmiştir. X malının fiyatı 12 TL iken talep
edilen X malı miktarı 5 adettir. Şekilden de görüldüğü gibi piyasa talep eğrisi bireysel talep
eğrilerinin toplamından oluşmaktadır.
2.1.5. Talep Değişmesi Ve Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
Talep eğrisi üzerinde hareket, talebi etkileyen malın kendi fiyatı dışındaki faktörler sabitken,
sadece malın kendi fiyatının değişmesi sonucunda talep edilen miktardaki değişmeyi
göstermektedir.
Şekil-2.3’de talep eğrisi üzerinde hareket gösterilmiştir. İlk olarak X malının fiyatı F1 dir. Bu
fiyattan M1 miktarında X malı talep edilmektedir. X malının fiyatının F2’ye düşmesi
sonucunda talep edilen miktar M2’ye yükselmiş, talep eğrisi üzerinde A noktasından B
noktasına doğru bir hareket gerçekleşmiştir.
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F

A

F1

B

F2

T
0

M1

M2

M

Şekil-2.3: Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
Malın kendi fiyatında bir değişme olmaksızın talebi etkileyen faktörlerden malın kendi fiyatı
dışındaki faktörlerde bir değişme talep eğrisinin yer değişmesine sebep olur. Bu durum Şekil 2.4’de gösterilmiştir.

F

F1

T1

0

M1

M2

T2

M

Şekil-2.4: Talep Değişmesi
Şekil-2.4’de malın kendi fiyatı değişmemiş, talebi etkileyen diğer faktörlerde meydana gelen
bir değişme ile mala olan talep miktarı artmış ve F fiyatında M1 olan talep miktarı talebin
değişmesiyle M2’ye yükselmiştir. Dolayısıyla ilk durumda T1 olan talep eğrisi sağa doğru
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kayarak T2 konumuna gelmiştir. Benzer bir şekilde eğer talepte bir azalma gerçekleşirse talep
eğrisi sola doğru kayacaktır.
2.1.6. Talep Kanununun İstisnaları
Tüketicinin fiyatı düşen maldan daha fazla ya da fiyatı artan maldan daha az talep etmesine
talep kanunu denilmektedir. Ancak talep kanununa ters düşen durumlarla istisnai olarak da
olsa karşılaşılmaktadır. Bu durumlara verilebilecek en iyi örnekler Giffen malları ve Veblen
mallarıdır.
Giffen malları olarak tanımlanan bazı malların talebi sağ aşağıdan sol yukarıya doğru bir
yönelseme gösterir. Diğer bir ifadeyle giffen malları olarak tanımlanan malların fiyatları
yükseldikçe talep edilen miktarlarında bir artış, fiyatları düştükçe talep edilen miktarlarında
bir azalış meydana gelir. Bu durumu ilk defa İrlanda’da fakir işçilerin temel gıda maddesi
olan patates taleplerini inceleten Henry Giffen ortaya koymuştur.
Fiyatı arttıkça talebi de artan bir başka grup veblen mallarıdır. Gösterişe meraklı bazı
tüketiciler, benzerleriyle aynı kalitede olduğu bilinmesine rağmen fiyatı artan mala olan
taleplerini arttırarak dikkat çekmek isterler. Bu tür mallara bu konuyu ilk olarak inceleyen
Thorstein Veblen’e atfen veblen malları denilmektedir.
2.1.7. Talebin Fiyat Esnekliği
Bir malın fiyatında meydana gelen bir değişikliğin tüketicinin talebini nasıl etkilediği, bir
başka ifadeyle tüketicinin bir malın fiyatındaki değişikliğe duyarlılık derecesi talebin fiyat
esnekliği kullanılarak belirlenir.
Talep esnekliği katsayısı bir malın fiyatındaki oransal değişmenin, o malın talebinde meydana
getirdiği oransal değişmeyi gösterir.

et=

Talep edilen miktardaki yüzde değişme
Fiyattaki yüzde değişme

Bir X malının fiyatında %2 lik bir azalış olduğunda X malını talebinde %1’lik bir artış
oluyorsa talep esnekliği formülü kullanılarak sonuç -0.5 bulunur. Sonucun önündeki eksi
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işareti fiyat ile talebin ters yönlü ilişkisini göstermektedir. Talep esnekliği fiyata ki bir
değişmenin talebi ne ölçüde etkilediğinin bulunması için kullanıldığından talep esnekliği
daima sıfır ile sonsuz arasında bir değer almaktadır. Talep edilen miktar ile fiyat arasındaki
ters yönlü ilişkiden kaynaklanan eksi sonucunu ortadan kaldırmak için talep esnekliği
formülünün önüne de eksi işareti konulur. Böylece talep esnekliğinin daima 0≤et≤∞ arasında
olması sağlanmaktadır.
Fiyat değişmeleri küçük olduğu durumlarda talep esnekli nokta talep esnekliği formülü
kullanılarak bulunur.

ΔM

ee= Talebin fiyat esnekliği
t

e=
t

M1
= (-)
ΔF
F1

t

ΔM = Talep miktarımdaki
değişim
M1 = İlk talep miktarı
ΔF = Fiyattaki değişme
F1 = İlk fiyat miktarı

Eğer esneklik katsayısı birden büyük ise yani talep edilen miktardaki yüzde değişme fiyattaki
yüzde değişmeden daha büyük ise bu durumda talep esnektir. Eğer talep edilen miktardaki
yüzde değişme ile fiyattaki yüzde değişme aynı ise talep birim esnek taleptir. Talep edilen
miktardaki yüzde değişme fiyattaki yüzde değişmeden daha az ise az esnek talep söz
konusudur. Eğer talep edilen miktar fiyat değişmesinden etkilenmiyorsa esnek olmayan talep,
ufak bir fiyat değişmesi talebi sonsuz derecede etkiliyorsa sonsuz esnek talep söz konusudur.

et = 0 (esnek olmayan talep, katı talep)
et < 1 (az esnek talep)
et = 1 (birim esnek talep)
et > 1 (esnek talep)
et = ∞ (sonsuz esnek talep)
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Örneğin Çanakkale’de domatesin kilosu 600 Kr iken 1 haftada Çanakkale de 8 bin ton
domates satın alınmak istenirken domatesin kilosu 525 Kr’a düştüğünde satın alınmak
istenilen domatesin 9 bin ton olduğunu varsayarsak domatesin talep esnekliği:
et = (-) [(9000-8000)/8000]/[(525-600)/600]
et = 1

olarak bulunur.

Fiyattaki değişme yüksek ise yani talep eğrisi üzerindeki hareket fazla ise talep esnekliğinin
yukarıdaki nokta talep esnekliği formülü ile bulunması hatalı sonuçlar verebilir. Bunun sebebi
fiyat değişmelerinin yükse olduğu durumlarda aynı oranda fiyatın artmasıyla bulunan esneklik
ile aynı oranda fiyatın düşmesi ile bulunan esneklik kat sayılarının farklı olmasıdır. Bu farkı
ortadan kaldırmak için yüksek fiyat değişmesi olduğu durumlarda aşağıdaki yay esnekliği
formülü kullanılır.

M2 – M1

e = (- )

M1 + M2

t

F2 – F1
F1 + F2

Yukarıdaki örneği yay esneklik formülü ile tekrar hesapladığımızda;
et = (-) [(1000/17000)/(-75/1125)]
et = 0.83 olarak bulunur.
Herhangi bir talep eğrisi üzerindeki bir noktanın esnekliği, o noktadan gecen teğetin yatay
eksene uzaklığının dikey eksene uzaklığına bölünerek bulunabilir. Eğer talep eğrisi doğru
şeklinde ise yine aynı yöntemle talep eğrisinin bir noktasındaki esneklik belirlenebilir.
Şekil-2.5’de B noktası |AC| doğrusunun tam ortasındadır. Dolayısıyla |BC|/|BA| =1 dir. Bu
sonuç B noktasındaki talep esnekliğinin birim esnek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde
41

B noktasının solunda |AB| aralığında esneklik birden büyük, B noktasının sağında diğer bir
ifadeyle |BC| aralığında esneklik birden küçük olacaktır.

Fiyat
A

et=|AC|/0
=∞
et>1
et= |BC|/|BA|=1
B

et<1
et=0/|CA|=0
C

0

Miktar

Şekil-2.5: Doğru Şeklindeki Talep Eğrisindeki Esneklik Noktaları
Benzer şekilde A noktasında ki esneklik sonsuz ve C noktasındaki esneklik ise sıfır
çıkmaktadır.
2.1.8. Üzerindeki Her Noktada Esnekliğin Aynı Olduğu Özel Talep Eğrileri
Üzerindeki her noktada eğimi aynı olan üç özel talep eğrisi vardır. Bunlardan birincisi birim
esnek taleptir. Birim esnek talebin üzerindeki her noktada esneklik katsayısı bire eşittir. Birim
esnek talebin ikizkenar hiperbol olmasından dolayı fiyattaki değişme ile miktardaki değişme
birbirine eşittir. Birim esnek talep Şekil-2.6’da gösterilmiştir.
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F

T

et=1
0

M

Şekil-2.6: Birim Esnek Talep
Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan bir diğer özel talep eğrisi sonsuz esnek taleptir.
Sonsuz esnek talep miktar eksenine paralel olarak çizilir. Sonsuz esnek talepte belirli bir
fiyattan piyasaya ne kadar mal sürülürse sürülsün alıcı bulabilmektedir. Şekil-2.7’de sonsuz
esnek talep gösterilmiştir.

F

et = ∞
F1

0

M

Şekil-2.7: Sonsuz Esnek Talep
Sıfır esnek talepte talep eğrisi üzerindeki her noktada esneklik katsayısı sıfırdır. Sıfır esnek
talep eğrisi fiyat eksenine paralel bir doğru şeklindedir. Sıfır esnek talep fiyat
değişmelerinden hiç etkilenmez.
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eT = 0

F

0

M1

M

Şekil-2.8: Sıfır Esnek Talep
Bu özel talep eğrileri dışında talep eğrilerinin esneklik sıralaması da yapılabilmektedir. Şekil2.9’da üç talep eğrisinin esneklik sıralaması gösterilmiştir.

T3

F

T2

et =0

T1

et=∞

F1

0

M1

M

Şekil-2.9: Talep Eğrilerinin Esneklik Sıralaması
T1, T2 ve T3 gibi üç talep eğrisinin esneklik sıralaması yapabilmek için sıfır esnek ve onsuz
esnek talep doğrularını çizilir. Talep doğrularından hangisi sonsuz esneğe daha yakın bir
konumda ise daha büyük esnekliğe sahip hangisi sıfır esneğe daha yakın ise daha küçük bir
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esnekliğe sahiptir. Bizim örneğimizdeki sıralama T1>T2>T3 veya T3<T2<T1 şeklinde
olmalıdır.
2.1.9. Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler
Bir malın talep esnekliğini etkileyen etmenler başlıca dört başlık altında toplanabilir.
•

Bir mala karşı duyulan ihtiyacın şiddeti: Tüketiminin ertelenmesi zor olan malların

talep esneklikleri düşüktür. Eğer bir mal zorunlu mal ise talebin fiyat esnekliği düşük, kültürel
ya da lüks bir mal ise talebin fiyat esnekliği yüksek olacaktır.
•

İkame edilebilirlik derecesi: Eğer mal rahatlıkla ikame edilebiliyorsa talep esnekliği

yüksek olacaktır. Malın ikamesi zorlaştıkça talep esnekliği de katılaşmaktadır.
•

Tüketici bütçesindeki önemi: Söz konusu mala ödenen para tüketici bütçesinde

önemli bir yer kaplamıyorsa bu mala olan talep nispeten esnek değildir. Söz konusu mala
ödenen para tüketici bütçesinde daha fazla yer kapladıkça, tüketici bu malın fiyat
değişmelerinden daha fazla etkilenecek ve talebin esnekliği artacaktır.
•

Kısa dönem uzun dönem ayrımı: Tüketim alışkanlıkları hemen değişmediği için

talebin fiyat esnekliği kısa dönemde uzun döneme göre daha az esnektir.
2.1.10. Talepin Çapraz Esnekliği Ve Talebin Gelir Esnekliği
Herhangi bir malın talep edilen miktarı sadece o malın kendi fiyatına değil, diğer malların
fiyatlarından da etkilenmektedir. Bu konu verilen en iyi örneklerden bir tanesi de bezin
fiyatlarıdır. Benzin fiyatlarında meydana gelen bir değişme araba talebini de etkilemektedir.
Talebin çapraz esnekliği formül olarak;
Talebin çapraz esnekliği = A malının talep edilen miktarındaki % değişme/ B malının
fiyatındaki yüzde değişme
Formülüyle hesaplanmaktadır.
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Eğer çapraz talep esnekliği pozitif ise bu iki mal ikame mallardır. Eğer çapraz talep esnekliği
negatif ise bu iki mal tamamlayıcı mallardır.
Gelirde meydana gelen değişikliğin talep edilen miktarı nasıl etkilediği ise talebin gelir
esnekliği ile ölçülmektedir. Bu durumda talebin gelir esnekliği formül olarak;
Talebin gelir esnekliği = Talep edilen miktardaki % değişme/ gelirdeki % değişme
Formülü ile bulunmaktadır. Normal mallar için talebin gelir esnekliği pozitiftir. Düşük mal
olarak sınıflandırılan mallar için ise talebin gelir esnekliği negatif değer almaktadır.
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Uygulamalar
1) Bir kg fındığın fiyatı 20 TL’den 30 TL’ye yükseldiğinde, fıstığın talep edilen miktarı
60 kg’den 40 kg’ye düşmektedir. Fındık ve fıstık malları arasındaki çapraz talep
esnekliğini hesaplayınız.
2) Talebi etkileyen faktörler nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
3) Masaüstü yazıcı ve kartuş hangi tür mallardandır? Aralarındaki fiyat ilişkisi nasıldır?
Açıklayınız.

1. Sorunun çözümü:
(40-60) / 60
e=
(30-20) / 20

= - 0,2 (Sonuç negatif çıkmıştır.)

Yorumu:Fındığın birim fiyatı %1 arttığında, fıstığın talebi %0,2 azalmaktadır.
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Uygulama Soruları
1) Talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.
2) Sonsuz esnek talep eğrisinin grafiğini çiziniz.
3) İkame ve tamamlayıcı mal kavramlarını örnekler vererek açıklayınız.
4) Bir akıllı telefondan beklediğiniz özellikleri karşılayacak niteliklere sahip olan ve
fiyatı 1000 TL’den 750 TL’ye düşen X marka bir akıllı telefonu mu satın almayı tercih
edersiniz yoksa aynı özellikleri taşıyan ancak ihtiyaçlarınızın ötesinde ve pek de
kullanmayacağınız ek niteliklere sahip, piyasaya 1 hafta sonra çıkacak ve fiyatı 3.000
TL olan Y marka akıllı telefonu mu satın almayı tercih edersiniz? Nedenleriyle birlikte
açıklayınız.
5) Bir mal veya hizmeti satın alırken hangi faktörleri göz önünde bulundurursunuz?
6) Bir mal veya hizmeti satın alırken diğer ürünlerle hangi açılardan kıyaslama
yaparsınız?
7) Benzin fiyatlarındaki bir artış, araba satışlarını nasıl etkiler? Yorumlayınız.

48

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Talep, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satın alma
gücüyle desteklenen satın alma isteği olarak tanımlanmaktadır. Talebi etkileyen faktörleri
malın kendi fiyatı, ikame ve tamamlayıcı mallar, tüketicinin geliri, zevk ve tercihler, nüfus
yapısı, fiyatlarla ilgili beklentiler olarak sıralamak mümkündür. Bir malın fiyatında meydana
gelen bir değişikliğin tüketicinin talebini nasıl etkilediği, bir başka ifadeyle tüketicinin bir
malın fiyatındaki değişikliğe duyarlılık derecesi talebin fiyat esnekliği kullanılarak belirlenir.
Talebin fiyat esnekliğini Bir mala karşı duyulan ihtiyacınıın şiddeti, malın İkame edilebilirlik
derecesi, malın Tüketici bütçesindeki önemi, Kısa dönem uzun dönem ayrımı etkilemektedir.

BÖLÜM SORULARI
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1) Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad
verilir?
A) Talep
B) Gelir etkisi
C) İkame etkisi
D) Talep kanunu
E) Rasyonel seçim
2) Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu ifade eder?
A) Diğer koşullar sabitken, satın alınmak istenen miktar ile diğer mal fiyatları arasında doğru
yönlü bir ilişki olması
B) Diğer koşullar sabitken, satın alınmak istenen miktar ile gelir arasında doğru yönlü bir
ilişki olması
C) Diğer koşullar sabitken, satın alınmak istenen miktar ile gelir arasında ters yönlü bir ilişki
olması
D) Diğer koşullar sabitken, satın alınmak istenen miktar ile fiyat arasında ters yönlü bir
ilişki olması
E) Diğer koşullar sabitken, satın alınmak istenen miktar ile fiyat arasında doğru yönlü bir
ilişki olması
3) Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi
üzerinde hareket edilmesine neden olur?
A) Tüketicinin geliri
B) Malın kendi fiyatı
C) Diğer malların fiyatları
D) Tüketicinin beklentileri
E) Tüketicinin zevk ve tercihleri
4) Piyasadaki pek çok alıcının belli fiyatlar karşısında talep etmeye hazır oldukları mal
ve hizmet miktarının toplamı aşağıdakilerden hangisi verir?
A) İkame mallar toplamı
B) Piyasa talep eğrisindeki kaymalar
C) Talep tablosu
D) Piyasa talep eğrisi
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E) Normal mallar toplamı
5) Diğer değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde üreticilerin çeşitli fiyat
düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?
A) Talep
B) Denge
C) Piyasa
D) Kota
E) Arz
6) Diğer değişkenler sabitken değişik fiyat düzeylerinde üreticilerin satmaya hazır
oldukları mal ve hizmet miktarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet eğrisi
B) Satış eğrisi
C) Arz eğrisi
D) Endüstri eğrisi
E) Üretim eğrisi
7) Arz tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve arz edilen miktar eksenleri içinde
çizilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Piyasa dengesi
B) Arz kanunu
C) Arz eğrisi
D) Beklentiler
E) Arzdaki kaymalar
8) Piyasa işlem hacmi (denge miktarı) artarken denge fiyatı değişmeden kalıyorsa
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Arz ve talep aynı miktarda artmıştır.
B) Arz ve talep aynı miktarda azalmıştır.
C) Arz ve talep aynı miktarda ancak ters yönde değişmiştir.
D) Arz artışı talep artışından daha fazladır.
E) Talep artışı arz artışından daha fazladır.
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9) Bir ekonomide arz artarken talep aynı oranda azalıyorsa aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
A) Denge fiyatı ve miktarı artar.
B) Denge fiyatı ve miktarı azalır.
C) Denge fiyatı ve miktarı değişmez.
D) Denge miktarı değişmez, denge fiyatı azalır.
E) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
10) Bir malın arz ve talebinin aynı oranda artması aşağıdakilerden hangisine neden
olur?
A) Denge miktarı artar, denge fiyatı değişmez.
B) Hem denge miktarı hem de denge fiyatı artar.
C) Hem denge miktarı hem de denge fiyatı azalır.
D) Denge miktarı azalır, denge fiyatı artar.
E) Denge miktarı değişmez, denge fiyatı artar.
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3. ARZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Üçüncü haftada Arzın tanımı, arzı etkileyen faktörler, arz fonksiyonu, arz çizelgesi ve arz
eğrisi, arz değişmesi ve arz eğrisi üzerinde hareket, arzın fiyat esnekliği, üzerindeki her
noktada esnekliğin aynı olduğu arz eğrileri, tam rekabet piyasasında denge fiyatının oluşumu,
tam rekabet piyasasında denge fiyatındaki değişmeler, üretici ve tüketici rantı konuları
üzerinde durulacaktır.

54

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Arz etkileyen faktörlerdeki değişimin arzı ne yönde etkilediğini ve hangi faktörlerin arz eğrisi
üzerinde harekete sebep olduğunu, hangi faktörlerin ise arz eğrisinde kaymalara yol açtığını
tartışınız.
2. Arz esnekliği ne anlama gelmektedir ve esneklik katsayısı nasıl yorumlanır?
3. Üzerindeki tüm noktalarda esnekliğin aynı olduğu arz eğrileri hangileridir? Şekil üzerinde
gösteriniz.
4. Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir ve atomisite özelliğinin tam rekabet piyasasında
fiyat oluşumu açısından önemi nedir?
5. Arz ve talep eğrilerinin her ikisinin birden hareket etmesi durumunda fiyattaki değişimin
hangi yönde olacağını tartışınız.
6. Üretici ve tüketici rantı kavramlarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Arz

•

Rekabet

•

Piyasa

•

Eğri

•

Esneklik
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GİRİŞ
Arz kelimesi sunmak anlamına gelmektedir. Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada,
belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Pazarlarda, marketlerde,
mağazalarda sunulan ürünleri satın almaya hazır buluruz. Piyasadaki ürün miktarı arzı ifade
etmektedir.

3.1. Arzın Tanımı
Arz, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satmak
amacıyla piyasaya sürülen mal miktarıdır.
Arz edilen mal miktarı satıcıların belirli bir piyasada diğer koşullar sabitken belirli fiyatlardan
satmak istedikleri mal miktarını göstermektedir. Ancak üreticinin arz ettiği mal miktarı fiilen
satılan mal miktarına eşit olmak zorunda değildir. Üreticilerin belirli bir piyasada belirli bir
dönemde belirli bir fiyattan satmak istedikleri mal miktarı her zaman tam olarak
satılmayabilir. Böyle bir durumda söz konusu piyasada arz fazlası ortaya çıkmaktadır.
3.2. Arzı Etkileyen Faktörler
Arzı etkileyen faktörleri başlıca yedi başlık altında toplamak mümkündür.
•

Malın kendi fiyatı: Bir malın arz miktarı malın kendi fiyatından önemli ölçüde

etkilenir. Fiyatı artan bir malı satmak daha karlı olacağı için malın kendi fiyatı arttıkça arz
edilen miktarı da artmaktadır.
•

Üretim faktörlerinin fiyatı: Bir malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin

fiyatı artarsa, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, söz konusu malı üretmek daha maliyetli
hale gelir. Dolayısıyla üretim faktörlerinin fiyatlarında meydana gelen bir artış arzı azaltırken,
üretim faktörlerinde meydana gelen bir düşüş, üretim maliyetlerini düşüreceği için arzı
arttırmaktadır.
•

Öteki malların fiyatları: Bir malın arzını aynı üretim faktörler kullanılarak

üretilebilecek diğer mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları da önemli ölçüde etkilemektedir.
Örneğin mevcut üretim kaynaklarıyla üretilen malın piyasa fiyatında bir artış yokken, aynı
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üretim kaynaklarıyla üretilen başka bir ürünün piyasa fiyatlarında artış yaşanıyorsa, fiyatı
artan malı veya hizmeti üretmek üretici için daha cazip olmaktadır. Çünkü üretici daha fazla
kar yapabilmek amacıyla fiyatı artan maldan daha çok arz etmek ister.
•

Üretim teknolojisi: Bir malın üretim teknolojisinde meydana gelen bir gelişme

üreticinin verimliliğini arttırıp üretim maliyetlerinde bir azalmaya neden olabilir. Böyle bir
teknolojik gelişme sonrasında firmanın arz miktarında da artış yaşanır. Örneğin bir yemek
fabrikasında çalışan on işçinin saate 600 dolma sarabildiğini varsayalım. Her işçi dolmayı
kendi sarmak yerine 10 adet dolma sarma makinesi kullanırsa ve her dolma sarma makinesi
bir saate 600 dolma sarabiliyorsa on dolma sarma makinesi 1 saat 6000 adet dolma saracaktır.
Görüldüğü gibi teknolojiyi kullanmak firmanın arzında önemli bir artış gerçekleştirmektedir.
•

Kamu politikaları: Vergiler ve sübvansiyonlar arzı önemli ölçüde etkilemektedir.

Vergiler üretici açısından ek bir maliyet oluşturmaktadır. Eğer bir malın üzerindeki vergi
arttırılırsa üretici için o malı üretmek daha maliyetli hale gelebilir. Bu sebepten dolayı vergi
artışları arzı azaltıcı etki yapmaktadır. Vergilerde meydana gelen azalma ise üreticiler için
üretim faktörlerinin maliyetinde meydana gelen bir azalma gibi etki gösterir ve arzda bir artış
olur.
Üreticilere verilen çeşitli sübvansiyonlar ise arzı arttırıcı etki yapar. Üreticiler verilen
sübvansiyonlar sayesinde üretim maliyetlerinde bir azalma yaşarlar. Ülkemizde özellikle
tarım alanında devlet destekli çeşitli sübvansiyonlar verilmekte, bu şekilde çiftçilerin belirli
ürünleri üretmesi özendirilmektedir.
•

Gelecekle ilgili beklentiler: Firmalar gerçekte fiyatların artacağı beklentisi içerisine

girerlerse mevcut malların bir kısmını stoklama yoluna gidebilirler. Böylelikle malın arzında
bir azalma yaşanır. Bununla birlikte eğer firmalar gelecekte malın fiyatının düşeceği
beklentisine girerlerse de stokları eritmek amacına yönelik olarak arzı artırma yoluna giderler.
•

Piyasadaki satıcı sayısı: Bir endüstride yüksek kar olması, endüstriye yeni

firmalarında girmesini teşvik eder. Endüstriye giren yeni firmalarında üretim yapmasıyla
arzda bir artış meydana gelir. Bazen de endüstride çok fazla firma olabilir. Eğer böyle bir
durumda arz fazlası oluşursa malın fiyatında bir düşme gerçekleşir ve bazı firmalar
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endüstriden çıkmak zorunda kalabilir. Bu durumda endüstriyi terk eden firmaların etkisiyle
arzda azalma meydana gelir.
3.3. Arz Fonksiyonu
Bir mal veya hizmetin arz edilen miktarı sadece malın kendi fiyatından etkilenmemektedir.
Malın kendi fiyatının yanında diğer malların fiyatları, üretim faktörleri fiyatları, fiyatlarla
ilgili beklentiler, üretim teknolojisi, vergiler ve sübvansiyonlar gibi kamu politikaları,
piyasadaki satıcı sayısı gibi faktörler de bir malın arzını etkilemektedir. Bir piyasada arz
edilen miktar ile bu miktarı etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi arz fonksiyonu
göstermektedir. Öyleyse X malı için arz fonksiyonu;
MAx = f(Fx, Fü, Fö, T, G, Fb, S)

olarak gösterilebilir.

Bu fonksiyonda,
MAx = Arz edilen X malı miktarı,
Fx

= X malının fiyatı,

Fö

= X malının üretim faktörlerinin fiyatı,

T

= X malının üretim teknolojisi

G

= Kamu politikaları

Fb

= X malının fiyatıyla ilgili beklentiler,

S

= Piyasadaki satıcı sayısını ifade etmektedir.

Arz fonksiyonunda arz edilen X malı eşitliğin solunda, X malının arzını etkileyen faktörler ise
eşitliğin sağında yer almaktadır.
3.4. Arz Çizelgesi Ve Arz Eğrisi*
Arz çizelgesi, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, bir malın değişik fiyatlardaki arz edilen
miktarları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Seçenekler

X Malının Fiyatı (TL)

X Malı Arzı (Adet)

A

3

5

*

Bazı kitaplarda arz eğrisi yerine arz şedülü denmektedir.
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B

5

8

C

10

12

D

13

15

Tablo 2.3: Arz Çizelgesi
Tablo 2.3’de X malının bireysel arz çizelgesi yer almaktadır. Şekilden de anlaşılacağı gibi,
arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, üretici farklı X malı fiyatlarında farklı seçenekleri
seçmektedir. Örneğin X malının fiyatı 3 iken 5 adet X malı arz etmekte yani A seçeneğini
seçmektedir. X malının fiyatı yükseldikçe arz edilen X malı miktarı da artmaktadır.
X malının arz çizelgesindeki veriler kullanılarak bireysel arz eğrisi oluşturulmaktadır.
Bireysel arz eğrisi, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, üreticinin farklı fiyatlarda arz ettiği
mal miktarının grafiksel gösterimidir.
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Şekil-2.10: X Malının Bireysel Arz Eğrisi
Şekil-2.10’da bir firmanın çeşitli fiyatlarda, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, arz etmek
istediği X malı miktarının grafiksel gösterimi bulunmaktadır. Firma çeşitli fiyatlarda farklı
miktarda X malı arz etmek istemektedir. Örneğin firma 3 TL’lik fiyatta 5 adet X malı arz
etmektedir. X malının fiyatı arttığında 5 TL olduğunda firma 8 adet X malı arz etmektedir. A,
B, C, D gibi farklı fiyat seçeneklerinde arz edilmek istenen miktarlar birleştirilerek X malının
arz eğrisi oluşturulmaktadır.
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Şekil-2.10’dan da görüleceği gibi X malının fiyatı ile arz edilen miktarı arasında aynı yönlü
bir ilişki mevcuttur. X malının fiyatı arttığında arz edilmek istenen miktarda bir artış olmuş, X
malının fiyatı azaldığında ise arz edilmek istenen miktar düşmüştür. Fiyatı artan bir malın arz
edilen miktarının artması, fiyatı düşen bir malın arz edilen miktarının azalması arz kanunu
olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca fiyat ile arz edilmek istenen miktar arasındaki bu doğrusal
ilişki arz eğrisinin yönünü de belirlemekte, arz eğrisinin sol aşağıdan sağ yukarıya
dönelmesine neden olmaktadır.
Tablo-2.3’de tek bir firma için X malının arz çizelgesi verilmiştir. Tablo 2.3’deki veriler
kullanılarak firmanın arz eğrisi Şekil-2.10’da oluşturulmuştur. Ancak piyasada X malını
üreten tek bir firma olmadığı düşünüldüğünde X malının belirli bir fiyattaki piyasa arzı, X
malını üreten bütün firmaların arzları toplamına eşit olacaktır. Bu durum Tablo 2.4’de
gösterilmiştir.
Seçenekler

Fiyat

Y Firması

Z Firması

Toplam

Arz

(Y+Z)
A

3

5

3

8

B

5

8

4

12

C

10

12

5

17

D

13

15

6

21

Tablo-2.4: X malının Piyasa Arz Çizelgesi
Piyasada sadece 2 firma olduğu düşünüldüğünde piyasa arzı diğer bir değişle toplam arz
Tablo-2.4’de gösterilmiştir. Tablo 2.4’deki veriler kullanılarak toplam arz eğrisini oluşturmak
mümkündür. Şekil- 2.11’de arzı etkileyen diğer koşullar değişmezken belirli bir fiyattan
firmaların arz etmek istedikleri X malı miktarlarından yararlanılarak piyasa arz eğrisi elde
edilmiştir.
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Şekil-2.11: X Malının Piyasa Arzı
Şekil- 2.11’de X malının fiyatı 10 TL iken, piyasa arzı (Ap), Y firmasının arz ettiği 12 adet X
malı ile aynı fiyatta Z firmasının arz ettiği 5 adet Y malının toplamı olan 17 adet X malıdır.
Görüldüğü gibi piyasadaki firmaların arzları toplandığında toplam arz elde edilmektedir.
3.5. Arz Değişmesi Ve Arz Eğrisi Üzerinde Hareket
Arz eğrisi üzerinde hareket, arzı etkileyen malın kendi fiyatı dışındaki etmenler sabitken,
sadece malın kendi fiyatının değişmesi sonucunda arz edilen miktardaki değişmeyi
göstermektedir.
Şekil- 2.12’de arz eğrisi üzerinde hareket gösterilmiştir. İlk olarak X malının fiyatı F1 dir. Bu
fiyattan M1 miktarında X malı arz edilmektedir. X malının fiyatının F2’ye yükselmesi
sonucunda arz edilen miktar M2’ye yükselmiş, arz eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına
doğru bir hareket gerçekleşmiştir.
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Arz Eğrisi
(A)

F

B

F2

A

F1

0
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M2
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Şekil-2.12: Arz Eğrisi Üzerinde Hareket
Arz edilen malın kendi fiyatında bir değişme olmaksızın, arzı etkileyen faktörlerde bir
değişme olması durumunda arzın yer değiştirmesi meydana gelir. Şekil-2.13’de arz değişmesi
gösterilmektedir.
F

A1

A2

B

A

F1

0

M1

M2

M

Şekil-2.13: Arz Değişmesi
Şekil-2.13’de fiyat F1 iken, malın kendi fiyatı dışında arzı etkileyen faktörlerde meydana
gelen bir değişme sonucunda F1 fiyatında malın arzında bir değişme olmuş, arz artarak M1
miktarından M2 miktarına gelmiştir.
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3.6. Arzın Fiyat Esnekliği
Bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğin arz edilen miktarı nasıl etkilediği diğer bir
ifadeyle üreticinin fiyat değişikliliğine ne derece duyarlı olduğu arzın fiyat esnekliği ile
bulunmaktadır.
Arz esnekliği bir malın fiyatında meydana gelen oransal değişmenin, malın arzında meydana
getirdiği oransal değişmeyi ifade eden bir katsayıdır. Arz esnekliği aşağıdaki formül
yardımıyla hesaplanır.

e A=

Arz edilen miktardaki yüzde değişme
Fiyattaki yüzde değişme

Bir X malının fiyatında %2’lik bir artış, malın arzında %1’lik bir artışa sebep oluyorsa X
malının arz esnekliği, 0.5 olarak bulunur. Fiyat ile arz edilen miktar doğrusal olduğu için
diğer bir ifadeyle bir malın fiyatı arttığında arz edilen miktarda arttığı için (bazı istisnalar
hariç) arz esnekliği daima pozitif bir sayı çıkmaktadır. Arz esnekliği, talebin fiyat
esnekliğinde olduğu gibi, sıfır ile sonsuz arasında bir değer alır.
Fiyat değişikliklerinin küçük olduğu durumlarda arz esnekliği nokta arz esnekliği formülü
kullanılarak bulunur.

ΔM

e= A =

eA = Arzın fiyat esnekliği

M1
ΔF

ΔM = Arz miktarımdaki değişim
M1 = İlk arz miktarı
ΔF = Fiyattaki değişme
F1 = İlk fiyat miktarı

F1

Bir X malının piyasa fiyatı 200 TL iken 10000 adet arz edildiğini X malının fiyatının 220 TL
olduğunda ise 11200 adet arz edildiğini varsaydığımızda X malının arz esnekliği
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∆M = 1200
M1 = 10000
∆F = 20
F1 = 200

verileri formülde yerine koyularak;

1200

e= A =

10000
20

eA = 1.2

bulunur.

200

Arz esnekliği birden büyük ise arz esnektir. Diğer bir ifadeyle fiyattaki yüzde değişme
karşısında arzın yüzde değişmesi daha fazla olmuştur. Eğer arzın esnekliği birden küçük
bulunmuşsa, fiyattaki yüzde değişme arz edilen miktarı daha az etkilemiş olmaktadır. Arz
esnekliğinin bire eşit olması durumunda fiyattaki yüzde değişme ile arzdaki yüzde değişme
aynı oranda gerçekleşmiştir. Arz esnekliğinin sıfıra eşit olması arzın fiyat değişikliğinden hiç
etkilenmediği arzın sonsuz olması durumu ise arzın fiyat değişmelerine çok şiddetli tepki
vereceğini göstermektedir.

eA = 0 (esnek olmayan arz, katı arz)
eA < 1 (az esnek arz)
eA = 1 (birim esnek arz)
eA > 1 (esnek arz)
eA = ∞ (sonsuz esnek arz)
Fiyattaki değişme yüksek ise yani arz üzerindeki hareket fazla ise arz esnekliğinin yukarıdaki
nokta arz esnekliği formülü ile bulunması hatalı sonuçlar verebilir. Bunun sebebi fiyat
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değişmelerinin yükse olduğu durumlarda aynı miktarda fiyatın artmasıyla bulunan esneklik ile
aynı miktarda fiyatın düşmesi ile bulunan esneklik kat sayılarının farklı olmasıdır. Bu farkı
ortadan kaldırmak için yüksek fiyat değişmesi olduğu durumlarda aşağıdaki yay esnekliği
formülü kullanılır*.

M2 – M1

eA =
D

M1 + M2
F2 – F1
F1 + F2

Yukarıdaki örneği birde yay esnekliği formülü kullanarak çözülürse;
11200 – 10000

eA =

10000 + 11200
220 – 200
200 + 220

Arz esnekliğinin 1.91 bulunduğu görülecektir.

3.7. Üzerindeki Her Noktada Esnekliğin Aynı Olduğu Arz Eğrileri
Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan üç tip arz eğrisi vardır. Bunlardan ilki birim esnek
arzdır. Birim esnek arz eğrisinin üzerindeki her noktada arzın esnekliği bire eşittir. Birim
esnek arz eğrisi orijinden çıkan düz bir doğru şeklindedir. Birim esnek arz şekil 2.14’te
gösterilmiştir.

*

Bazı kaynaklarda yay esnekliği formülü ifadesi yerine orta nokta formülü denmektedir.
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Şekil-2.14: Birim Esnek Arz Eğrisi
Esnekliğin her noktada aynı olduğu ikinci özel arz eğrisi sonsuz esnek arz eğrisidir. Sonsuz
esnek arz eğrisi fiyat eksenine dik bir açı yaparak miktar eksenine paralel bir şekilde seyreder.
Şekil-2.15’de sonsuz esnek arz eğrisi gösterilmiştir.
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0

M

Şekil-2.15: Sonsuz Esnek Arz Eğrisi
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Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan özel arz eğrilerinden sonuncusu sıfır esnek arz
eğrisidir. Sıfır esnek arz eğrisi miktar eksenine dik açı yaparak fiyat eksenine paralel bir
şekilde seyreder. Şekil-2.16’da sıfır esnek arz eğrisi gösterilmiştir.
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Şekil-2.16: Sıfır Esnek Arz Eğrisi
Yukarıdaki her noktasında esnekliği aynı olan özel arz eğrileri dışında doğrusal bir arz eğrisi
eğer fiyat eksenini kesiyorsa esnekliği her noktada farklı olmakla birlikte esnekliği daima 1
den büyük, eğer miktar eksenini kesiyorsa esnekliği her noktada farklı olmakla beraber
esnekliği daima birden küçüktür. Bu durum Şekil-2.17’de gösterilmiştir.
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Şekil-2.17: Esnekliği Farklı Arz Eğrileri
Şekil-2.18’de çeşitli arz eğrilerinin esneklik sıralaması verilmiştir. Talep eğrilerinin esneklik
sıralamasına benzer olarak arz eğrilerinin esneklik sıralaması da sonsuz esnek arz eğrisi ya da
sıfır esnek arz eğrisi temel alınarak esneklik sıralaması yapılmaktadır.

A1

A2

F

A3

eA=∞

eA=0
0

M

Şekil-2.18: Arz Eğrilerinin Esneklik Sıralaması
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Şekil-2.18’de arz esnekliklerini büyünden küçüğe doğru sıraladığımızda sonsuz esnek arza en
yakın olan arz eğrisinin esnekliğinin en fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda esneklik
sıralaması A1>A2>A3 olmaktadır.
Arz zamanla daha esnek hale gelmektedir. Çok kısa dönem de arz eğrinsin esnekliği çok
düşük hata sıfırdır. Bu döneme Pazar dönemi de denir. İlçelerde kurulan pazarlar bu döneme
örnek olarak verilebilir. Üretici malını pazara getirdikten sonra değişen talep miktarlarına
göre arz duyarsız kalmaktadır. Çünkü pazarcının pazara getirdiği ürün belirli miktardadır. O
ürüne talep çok fazla olsa bile çok kısa dönemde arzı arttırmak mümkün değildir.
Kısa dönem de arz çok kısa döneme göre daha esnektir. Bu dönemde üretici teknoloji sabit
kalmak koşuluyla üretim miktarını değiştire bilir.
Uzun dönemde ise teknolojideki gelişmelerde dahil olmak üzere bütün üretim faktörlerinin
değiştirilebileceği var sayılmaktadır. Bundan dolayıdır ki uzun dönemde firmaların arz eğrisi
oldukça esnektir.
3.8. Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatının Oluşumu
Belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir fiyattan o malı satın almak isteyenler ile yine
aynı malı belirli bir fiyattan satmak isteyenlerin buluşmasıyla piyasa oluşmaktadır. Piyasa
kavramı sadece alıcı ve satıcıların yüz yüze görüşüp anlaşmasıyla sınırlı değildir. Alıcı ve
satıcılar yüz yüze görüşmeden de piyasayı oluştura bilirler. Faks gibi yazılı dokümanlar
aracılığıyla veya son zamanlarda oldukça yaygınlaşan internet ve benzeri ağlar üzerinden alıcı
ve satıcılar piyasayı oluşturabilirler. Piyasaları genişlik açısından gruplandırdığımızda yerel
piyasalar, bölgesel piyasalar, ulusal piyasalar veya uluslararası piyasalar olarak gruplandıra
biliriz.
Piyasayı rekabet koşuları açısından gruplandırdığımızda ise tam rekabet piyasası ve eksik
rekabet piyasası olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Tam rekabet piyasasının temel dört
özelliği vardır. Eksik rekabet piyasası ise tam rekabet piyasasından ne derece ayrıldığı
ölçütüne göre kendi içinde monopol, oligopol, monopson, olügopson, gibi gruplara
ayrılmaktadır. Bir ekonomide emek piyasası, faktör piyasası gibi ya da buğday piyasası, araba
piyasası gibi birbirinden farklı piyasalar oluşabilir. Her piyasa kendi özellikleri açısından
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değerlendirildiğinde ülke ekonomininda bir mal veya hizmetin piyasası monopol özellik
gösterirken başka bir mal veya hizmetin piyasası tam rekabete yaklaşabilir yada diğer eksik
rekabet türlerinden bir piyasa oluşturabilir.
Tam rekabet piyasası aşağıdaki dört özelliği bünyesinde toplayan piyasadır.
•

Atomisite: Atomisite özelliği piyasadaki alıcı ve satıcıların piyasayı tek başlarına

etkileyemeyecek kadar çok olmasını (n tane alıcı ve n tane satıcı olması) ifade etmektedir. Bu
durumda o malı üreten üreticilerin bir kısmı piyasadan çekilse bile söz konusu malın arzında
bir dalgalanma olmayacak, benzer şekilde bazı tüketicilerin o malı tüketmekten vazgeçmeleri
durumda talepte bir dalgalanma olmayacaktır.
•

Mobilite: Mobilite, alıcı ve satıcıların piyasaya rahatça girmesi ve isteyen alıcı ve

satıcıların istediğinde piyasayı rahatça terk etmesi anlamı gelir. Bu durumda alıcı ve satıcılar
piyasada tam olarak hareketlidir ve piyasaya giriş ve çıkışlarda bir engel bulunmamaktadır.
•

Homojenlik: Homojenlik, piyasada aynı işlevi gören malların birbirinin aynı olması

durumudur. Birbiri yerine rahatça kullanılan mallar tüketicilerin gözünde farklı ise bu mallar
homojenlikten çıkmaktadır. Homojenlik koşuluna göre birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilen
bir malın ambalajı, satış şekli vs. gibi özellikleri aynı olmalıdır.
•

Açıklık koşulu: Açıklık koşuluna göre piyasadaki üretici ve tüketiciler piyasa

hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahip olmaktadır. Piyasadaki bir değişmeden tüketici ve
üreticiler anında haberdar olmaktadır.
Yukarıdaki dört koşul tam rekabet piyasasının oluşma koşullarıdır. Bu dört koşulun bir veya
birden fazlasının aksamasıyla eksik rekabet (aksak rekabet) piyasaları oluşmaktadır. Alıcı ve
satıcıların tam rekabet piyasası koşulları altında karşılaştıkları varsayımına dayanarak, bir
malın tam rekabet piyasasında fiyatının oluşumu Tablo 2.5’te verilmiştir.
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Tablo-2.5: X Malının Arz-Talep Çizelgesi ve Piyasa Fiyatı
Tablo-2.5’te arzı ve talebi etkileyen diğer koşular sabitken, X malının farklı fiyat
seviyelerinde arz edilen ve talep edilen miktarları verilmiştir. Arz kanunu gereğince fiyatı
artan maldan daha çok arz edilmiş ancak talep kanunu gereğince fiyatı artan maldan daha az
miktarda mal talep edilmiştir. Malın fiyatı 3 TL iken 10 adet X malı talep edilirken sadece 2
adet X malı arz edilmektedir. Bu durumda talep ile arz arasındaki fark kadar yani 8 adet X
malı talep fazlası oluşmuştur. Bu durumda X malının fiyatı artmış fiyat artışı ise üreticileri arz
miktarını arttırmaya teşvik etmiştir. Bu durum X malının fiyatının 6 TL’ye gelmesine kadar
sürmüştür. 6 TL’lik fiyat X malı için piyasa denge fiyatıdır. Çünkü bu durumda arz ile talep
birbirine eşittir. X malının fiyatı 6 TL iken talep miktarı ve arz miktarı 8 adet X malıdır. X
malının fiyatı denge fiyatının üzerine çıktığında ise örneğin 9 TL olduğunda talep edilen X
malı miktarı 2 adete düşmüş arz edilen X malı miktarı ise 10 adete yükselmiştir. Bu durumda
8 adet arz fazlası vardır. Bu arz fazlası fiyatların düşmesi yönünde bir baskı uygulayacak ve X
malının fiyatı tekrar denge fiyatı olan 6 TL’ye düşecektir. X malının 6 TL’lik fiyatı piyasa
denge fiyatıdır ve durağandır. X malının fiyatında meydana gelecek artma ve azalmalarda
piyasa benzer tepkiler vererek tekrar X malının denge fiyatına gelmesini sağlayacaktır. Tablo2.5’teki veriler kullanılarak X malının piyasa denge fiyatının oluşumu Şekil-2.19’da
gösterilmiştir.
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Şekil 2.19: X malının Piyasa Fiyatı Oluşumu
Şekil-2.19’da, Tablo-2.5’deki veriler kullanılarak X malının piyasa fiyatının oluşumu
gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi 6 TL’nin üzerindeki fiyatlarda arz fazlası ve 6
TL’nin altındaki fiyatlarda talep fazlası oluşmaktadır.
3.9. Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatındaki Değişmeler
Tam rekabet piyasasında denge fiyatı arz ve talep miktarlarının birbirine eşit olduğu noktada
oluşmaktadır. Denge fiyatın üstünde arz fazlası olmakta firmaların rekabeti fiyatları tekrar
denge fiyatı seviyesine düşürmektedir. Denge fiyatının altın da ise talep fazlası olmakta ve
alıcılar arası rekabet fiyatı tekrar denge noktasına çıkarmaktadır. Ancak arz ve/veya talep
kaymaları olması durumunda yeni denge noktaları oluşmaktadır. Şekil 2.20’de talep sabitken
arzda meydana gelen bir değişme gösterilmiştir.
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Şekil-2.20: Talep sabitken Arzın değişmesi
Şekil-2.20’de başlangıçta A1 arz eğrisi ile T talep eğrisi D1 noktasında eşitlenmiştir. Bu
noktada arz ve talep miktarları M1’e eşittir. Arzda meydana gelen bir azalma arz eğrisini sola
kaydırarak A2 konumunu almasına neden olmuştur. Talep eğrisinde bir değişme olmadığından
yeni denge noktası D2’dir. F2 fiyatında arz ve talep M2 miktarında eşitlenmiştir. Tersi bir
durumda ise, yani arzda bir artma olması durumunda, arz eğrisi sağa doğru kayarak A3
konumunu alacaktır. Talepte bir değişme olmaması durumunda arz ve talebin eşitlendiği
denge fiyat düzeyi F3’e inerken arz ve talep miktarı D3 noktasında M3’ miktarında
eşitlenecektir.
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Şekil-2.21: Arz Sabitken Talebin Değişmesi
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Şekil-2.21’de arz ve talep eşitliği ilk olarak D1 denge noktasıdır. D1 denge noktasında F1
fiyatından M1 miktarında mal arz ve talep edilmektedir. Arzda bir değişme olmaksızın talepte
meydana gelen bir artış talep eğrisini sağa kaydırarak T2 konumuna gelmesini sağlar. Bu
durumda yeni denge noktası D2’dir. D2 denge noktasında F2 fiyatında M2 miktarında arz ve
talep eşitlenmektedir. Talepte meydana gelecek bir azalma ise talep eğrisini sol aşağıya
kaydırarak T3 konumuna gelmesini sağlamaktadır. T3, talep eğrisi ile Arz eğrisinin (A)
birbirine eşit olduğu D3 yeni denge noktasında F3 fiyatından M3 miktarında mal arz ve talep
edilmektedir.
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Şekil-2.22: Arz ve Talebin Aynı Anda Değişmesi
Şekil-2.22’de arz ve talebin birlikte değişmesi gösterilmiştir. İlk olarak arz-talep dengesi
D1’de iken arzda ve talepte meydana gelen artışlar nedeniyle denge noktası D2 olmuştur. Arz
ve talep değişmelerinin şiddetine göre denge fiyatı artabilir, azalabilir veya değişmeye bilir.
Eğer arz talepten fazla artarsa piyasa fiyatı azalacaktır. Eğer talep arzdan fazla artarsa piyasa
fiyatı artacak, talep ile arz aynı oranda değişirse piyasa fiyatı aynı kalacaktır.
3.10. Üretici Rantı Ve Tüketici Rantı
Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat piyasada oluşan fiyattan daha yüksekse
aradaki fark tüketici rantını oluşturmaktadır. Şekil-2.23’de tüketici rantı gösterilmektedir.
Şekilde tüketici malı F1 fiyatından almaya razıdır. Ancak malın piyasa denge fiyatı arz (A) ve
talebin (T) birbirine eşit olduğu D noktasında, Fd fiyatında oluşmuştur. Böylelikle tüketici
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yüksek fiyattan (F1) satın almaya razı olduğu malı daha düşük fiyattan (Fd) satın alma
olanağına kavuşmuştur. F1FdD üçgeninin alanı tüketici rantını oluşturmaktadır.
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Şekil-2.23: Tüketici Rantı
Üreticiler belirli bir malı piyasada belirli bir fiyattan satmaya razıyken, o malın piyasa denge
fiyatının üreticilerin razı oldukları fiyattan yüksek olması durumunda üretici rantı
oluşmaktadır. Şekil-2.24’te üretici rantı gösterilmiştir.
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Şekil-2.24: Üretici Rantı
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Şekil-2.24’te üreticiler mallarını F1 fiyatından satmaya razıyken, malın denge fiyatının arz ve
talebin birbirine eşit olduğu Fd düzeyinde oluşmasıyla üretici rantı oluşmaktadır. FdDF1
üçgeninin alanı hesaplanarak üretici rantının sayısal değeri bulunabilir.
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Uygulamalar

1) Bir firma ürünlerini piyasaya sunarken hangi koşulları göz önüne almalıdır?
2) Bir firmanın ürünlerine olan talep artar ve firma, mevcut üretim kapasitesiyle talebi
karşılayamayacak duruma gelirse hangi yolları izleyebilir? Tartışınız.
3) Yay esnekliği formülünü yazınız.
4) Yay esnekliği formülü hangi durumda kullanılmaktadır?
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Uygulama Soruları

1) Arzı etkileyen faktörler nelerdir?
2) Arz fazlası nedir? Arz fazlası durumunda firma ne gibi stratejiler izleyebilir?
Araştırınız.
3) Arz açığı nedir? Arz açığı durumunda firma ne gibi stratejiler izleyebilir? Araştırınız.
4) Arz eğrisi nasıl bir eğridir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
5) Sonsuz esnek arz eğrisini çiziniz.
6) Nokta arz esnekliği hangi durumda kullanılır? Nedenini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Arz, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satmak
amacıyla piyasaya sürülen mal miktarıdır. Arzı etkileyen faktörleri malın kendi fiyatı, üretim
faktörlerinin fiyatı, öteki malların fiyatları, üretim teknolojisi, kamu politikaları, gelecekle
ilgili beklentiler, piyasadaki satıcı sayısı olarak sıralamak mümkündür. Bir malın fiyatında
meydana gelen değişikliğin arz edilen miktarı nasıl etkilediği diğer bir ifadeyle üreticinin fiyat
değişikliliğine ne derece duyarlı olduğu arzın fiyat esnekliği ile bulunmaktadır.
Belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir fiyattan o malı satın almak isteyenler ile yine
aynı malı belirli bir fiyattan satmak isteyenlerin buluşmasıyla piyasa oluşmaktadır. Piyasayı
rekabet koşuları açısından gruplandırdığımızda tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasası
olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Tam rekabet piyasası Atomisite, Mobilite, Homojenlik
ve Açıklık koşullarını sağlayan piyasadır. Tam rekabet piyasasında bir malın fiyatı arz ve
talebin eşitlendiği noktada oluşmaktadır.
Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat piyasada oluşan fiyattan daha yüksekse
aradaki fark tüketici rantını oluşturmaktadır. Üreticiler belirli bir malı piyasada belirli bir
fiyattan satmaya razıyken, o malın piyasa denge fiyatının üreticilerin razı oldukları fiyattan
yüksek olması durumunda üretici rantı oluşmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tatmin edildikçe haz, tatmin edilmedikçe ızdırap veren duygulara fayda denir.
B) Tatmin edildikçe haz, tatmin edilmedikçe ızdırap veren duygulara ihtiyaç denir.
C) Tatmin edildikçe haz, tatmin edilmedikçe ızdırap veren duygulara hizmet denir.
D) Tatmin edildikçe haz, tatmin edilmedikçe ızdırap veren duygulara marjinal fayda
denir.
E) Tatmin edildikçe haz, tatmin edilmedikçe ızdırap veren duygulara marjinal ihtiyaç
denir.
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğada ihtiyacımızdan bol olan üretilmesi için bir çabaya gerek olmayan mallara
Giffen malları denir.
B) Doğada ihtiyacımızdan bol olan üretilmesi için bir çabaya gerek olmayan mallara
zorunlu mallar denir.
C) Doğada ihtiyacımızdan bol olan üretilmesi için bir çabaya gerek olmayan
mallara serbest mallar denir
D) Doğada ihtiyacımızdan bol olan üretilmesi için bir çabaya gerek olmayan mallara
iktisadi mallar denir.
E) Doğada ihtiyacımızdan bol olan üretilmesi için bir çabaya gerek olmayan mallara
Veblen malları denir
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ihtiyaçların özellikleri arasında yer almaz?
A) İhtiyaçlar süreklidir
B) İhtiyaçlar karşılandıkça şiddetini kaybeder
C) İhtiyaçlar azalma eğilimdedir
D) İhtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler ikame edilebilir
E) İhtiyaçlar sonsuzdur.
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Kolay)
A) Emeğin getirisi faizdir.
B) Emeğin getirisi sermayedir.
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C) Emeğin getirisi kardır
D) Emeğin getirisi girişimdir
E) Emeğin getirisi ücrettir.
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Emek fiziksel emek olabileceği gibi zihinsel emekte olabilir
B) Sermaye doğada hazır olarak bulunan araçlarıdır.
C) Yeryüzünde bulunan insanlar tarafından işlenmemiş bütün kaynaklara sermaye
denilmektedir
D) Doğal kaynakların en önemli özelliği yeryüzüne eşit olarak dağılmış olmasıdır.
E) Sermayenin getirisi ranttır.
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aşırı kapasite kullanımı, bir ekonomide mevcut üretim seviyesi, üretim imkanları
eğrisinin altında bir noktada gerçekleşmiş ise söz konusudur.
B) Eksik kapasite kullanımı, bir ekonomide mevcut üretim seviyesi, üretim
imkanları eğrisinin altında bir noktada gerçekleşmiş ise söz konusudur.
C) Tam kapasite kullanımı, bir ekonomide mevcut üretim seviyesi, üretim imkanları
eğrisinin altında bir noktada gerçekleşmiş ise söz konusudur.
D) Maksimum ölçek kullanımı, bir ekonomide mevcut üretim seviyesi, üretim imkanları
eğrisinin altında bir noktada gerçekleşmiş ise söz konusudur.
E) Tam kapasite kullanımı, bir ekonomide mevcut üretim seviyesi, üretim imkanları
eğrisinin altında bir noktada gerçekleşmiş ise söz konusudur.
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artışlara deflasyon denir
B) Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artışlara stagflasyon denir
C) Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artışlara enflasyon denir
D) Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artışlara eksik istihdam denir
E) Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artışlara aşırı istihdam denir.
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi her ekonominin ana sorunlarından biri değildir?
A) Tam kullanım sorunu
B) Etkin kullanım sorunu
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C) İktisadi büyüme sorunu
D) Fiyat istikrarı sorunu
E) Talep yetersizliği
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi talebi etkileyen faktörler arasında değildir?
A) Malın kendi fiyatı
B) İkame malların fiyatı
C) Tamamlayıcı malların fiyatı
D) Tüketici geliri
E) Üretim faktörlerinin fiyatı
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Talebi etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fiyatı düştüğünde talebinin
artmasına talep kanunu denir.
B) Talebi etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fiyatı düştüğünde talebinin
artmasına arz kanunu denir.
C) Talebi etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fiyatı düştüğünde talebinin
artmasına azalan verimler kanunu denir.
D) Talebi etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fiyatı düştüğünde talebinin
artmasına azalan marjinal fayda kanunu denir.
E) Talebi etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fiyatı düştüğünde talebinin
artmasına say kanunu denir.
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4. TÜKETİCİ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde faydanın ölçülebilirliği problemi ve kardinal yaklaşım, toplam fayda ve azalan
marjinal fayda kanunu, değer çelişkisi, kardinal yaklaşımda tüketici dengesi, kayıtsızlık
eğrileri yaklaşımı ve ordinal yaklaşımda tüketici dengesi, tüketici dengesinin değişmesi
konuları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Ordinal ve kardinal fayda yaklaşımlarını tartışınız.

2.

Toplam fayda ve marjinal fayda tanımlarını yaparak aralarındaki ilişkiyi açıklayınız ve

Azalan marjinal fayda kuralını tartışınız.
3.

Değer çelişkisi nedir? Örnek vererek açıklayınız.

4.

Kardinal fayda yaklaşımına göre tüketici dengesi nasıl sağlanır?

5.

Ordinal fayda yaklaşımına göre tüketici dengesi nasıl sağlanır? Kayıtsızlık ve bütçe

eğrileri yardımıyla açıklayınız.
6.

Ordinal fayda yaklaşımında tüketici dengesinde değişime neden olan faktörler

nelerdir? Şekil üzerinde açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Tüketici

•

Fayda

•

Ölçülebilirlik

•

Ordinal

•

Kardinal
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Giriş
Bu bölümde faydanın ölçülebilirliği problemi üzerinde durulacak, kardinal yaklaşım ve
ordinal yaklaşım hakkında genel bilgiler verildikten sonra tüketici dengesinin oluşturulması
ve bu dengede meydana gelebilecek değişiklikler anlatılacaktır.
4.1. Faydanın Ölçülebilirliği Problemi Ve Kardinal Yaklaşım
Tüketicilerin mal ve hizmet tercihlerinde rasyonel davranarak kendilerine en fazla faydayı
sağlayan mal ve hizmet birleşenlerini seçtikleri varsayılmaktadır. Bu bağlamda çeşitli mal ve
hizmet demetlerinin faydasının nasıl bulunup bu mal ve hizmet demetlerinin seçileceği
konusunda iktisatcılar arasında çeşitli fikir ayrılıkları oluşmuştur.
Bir grup iktisatçı faydanın ölçülebileceğini savunurken başka bir grup iktisatçı faydanın
ölçülemeyeceğini ancak büyükten küçüğe doğru sıralanabileceğini savunmaktadır.
Faydanın ölçülebileceğini savunan iktisatçılara kardinal faydacılar denilmektedir. Kardinal
faydacılara göre fayda ölçülebilmektedir. Faydanın ölçü birimine util, ya da utilon
denilmektedir. Örneğin kardinal faydacılara göre 1 armut 500 util faydalı ve 1 elma 1000 util
faydalı ise elma armuttan 2 kat faydalıdır ya da 2 armudun faydası 1 elmaya eşittir
denilebilmektedir.
Kardinalist iktisatçıların faydanın matematiksel bir yolla tam olarak hesaplanabileceği
yolundaki görüşleri zaman içerisinde önemli eleştirilere maruz kalmıştır. Kardinalist
iktisatçılara yöneltilen en önemli eleştiri ise faydanın ölçülme yöntemidir. Kardinal
iktisatçılara

alternatif

olarak

faydanın

ölçülemeyeceğini

ancak

fayda

yönünden

sıralanabileceğini öne süren iktisatcılar olmuştur.
Ordinalist iktisatçılara göre, fayda kardinalist iktisatçıların ileri sürdüğü gibi bir fayda
birimiyle ölçülemez ancak büyüklük bakımından sıralanabilir.
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4.1.1. Toplam Fayda Ve Azalan Marjinal Fayda Kanunu
Fayda tüketilen mal veya hizmetin insan ihtiyacını karşılama özelliğidir. Toplam fayda ise
herhangi bir mal veya hizmetin tüketilmesi sonucu ulaşılan toplam tatmin düzeyidir.
Marjinal fayda, tüketilen son birimin toplam fayda da yapmış olduğu değişiklik, diğer bir
ifadeyle tüketilen son birimin faydasıdır.
Marjinal fayda tüketilen ilk birimde en fazladır. Tüketim miktarı arttıkça her tüketilen birimin
marjinal faydası bir önceki birimin marjinal faydasına göre daha düşük olmaktadır.
Bir kişinin bir mal veya hizmete ne kadar çok ihtiyacı varsa, söz konusu mal ve hizmet
tüketimi kendisine o derece fayda sağlayacaktır. Güneşli bir günde çok susadığımızı
düşünürsek, içtiğimiz birinci bardak su bize en fazla faydayı sağlayacaktır. Su içmeyi
sürdürüp ikinci bardağı içtiğimizde bize ilk bardak kadar haz vermese de, çünkü ilk bardağın
marjinal faydası daha büyüktür, yine de bize bir haz duygusu verecektir diğer bir değişle
toplam fayda artacaktır. Ancak su içmeye devam edersek ve doyum noktamızdan sonrada su
içmeyi bırakmazsak içtiğimiz su bize rahatsızlık verebilir. Bu noktadan sonra her birimin bize
sağladığı toplam fayda düşmektedir. Marjinal fayda ise son tüketilen birimin toplam fayda da
yapmış olduğu değişiklik olarak tanımlandığı için bu noktadan sonra eksi değer almaktadır.
Görüldüğü gibi bir mal veya hizmetin tüketildiği miktar arttıkça her ilave tüketimin o kişiye
sağladığı fayda azalmaktadır. Buna azalan marjinal fayda kanunu denilmektedir. Tablo 3.1’de
vermiş olduğumuz örneğe dayanarak içilen su miktarı ile, toplam fayda ve marjinal fayda
arasındaki ilişki gösterilmiştir.
İçilen Su Miktarı

Toplam Fayda

Marjinal Fayda

0

0

0

1

10

2

18

18-10= 8

3

23

23-18= 5

4

25

25-23= 2

5

25

25-25= 0

10 - 0= 10
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6

20

20-25= -5

Tablo-3.1: Toplam Fayda ve Marjinal Fayda Arasındaki İlişki
Tablo-3.1’deki verilere bakıldığında kişinin en yüksek tatmin düzeyi beş bardak su içerek
ulaştı tatmin düzeyidir. Bu noktada marjinal fayda sıfırdır. Eğer bir bardak daha su içilirse
toplam fayda düşmektedir. Altıncı bardakta marjinal fayda ise toplam faydadaki değişikliğe
eşit olan -5 dir. Tablo-3.1’deki veriler kullanılarak şekil 3.1’deki grafik oluşturulmuştur.

Toplam Fayda
25
23

Toplam
Fayda

18
10

Su Miktarı

Marjinal Fayda
10
8
5
2

Su Miktarı
1

2

3

4

5

6

Marjinal
Fayda

Şekil-3.1: Toplam Fayda ve Azalan Marjinal Fayda
Şekil-3.1’den de görüldüğü gibi, toplam fayda tüketilen her birimde azalan bir hızla
artmaktadır. Marjinal fayda ise ilk tüketilen birimde en fazla olmaktadır. Toplam faydanın
maksimum olduğu noktada, marjinal fayda sıfır olmaktadır.
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4.1.2. Değer Çelişkisi
Tükettiğimiz bir mal veya hizmetin değerini o mal veya hizmetin bize sağladığı fayda ile
ölçtüğümüzde, yaşamımız için gerekli olan bazı malların değerinin yaşamımızı sürdürebilmek
için gerekli olmayan bazı mallara kıyasla çok düşük olduğunu görürüz. Yaşamımızı
sürdürebilmek için çok ihtiyaç duyduğumuz su gibi bazı malların değerinin, yaşamımızı
sürdürebilmek için zorunlu bir ihtiyaç olmayan elmas gibi bazı mallarla kıyaslandığında
neden daha düşük değerli olduğunu değer çelişkisi açıklamaktadır.
Değer çeliklisine göre bir malın değeri tüketilen malın faydasına değil tüketilen malın son
birimin sağladığı faydaya, diğer bir ifadeyle malın marjinal faydasına bağlıdır. Eğer bir malı
çok tüketiyorsak azalan marjinal fayda kanunu gereğince, tüketilen malın marjinal faydası
düşük olacaktır. Bu bağlamda bol olan malların marjinal faydası nispeten daha kıt olan
malların marjinal faydasına göre daha düşük olacaktır. Bu sebepten dolayı elmas gibi mallar,
su gibi mallarla kıyaslandığında daha pahalıdır. Hiç kuşkusuz ki elmas ile su miktarı aynı
seviyede olsaydı su, elmasa göre çok daha değerli olacaktı. Çölde susuzluktan ölmek üzere
olan birisine bir bardak su yada bir elmas yüzük arasında seçim yapması istense, suyun
marjinal faydası elmasın marjinal faydasından çok daha fazla olacağı için bir bardak suyu
elmasa tercih edecektir.
4.1.3. Kardinal Yaklaşımda Tüketici Dengesi
İhtiyaçları sonsuz olan tüketici kıt kaynaklar ve veri bütçe ile toplam faydasını en yükseğe
çıkaracak davranışlar yapmaya yönelmektedir. Tüketicinin en yüksek toplam faydaya
ulaşması için bazı varsayımlar kabul edilmektedir. Bu varsayımları aşağıdaki şekil özetleye
biliriz.
•

Tüketicinin belirli bir dönemde geliri sabittir.

•

Tüketici her malın kendisine sağladığı marjinal faydayı bilmektedir ve azalan marjinal

fayda kanunu geçerlidir.
•

Belirli dönemde piyasadaki mal ve hizmet fiyatları sabittir ve tüketici bu fiyatları

kabul etmek zorundadır.
•

Tüketici ussal hareket etmektedir. Diğer bir ifadeyle tüketici birbiriyle çelişen

davranışlarda bulunmamaktadır.
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Yukarıdaki dört maddeyi göz önüne alarak tüketici toplam faydasını en yükseğe çıkaracak
mal demetini seçmeye yönelecektir. Bu durumda tüketici bir mal için harcadığı paranın
marjinal faydasının başka bir mal veya mallar için ödediği paranın marjinal faydasına eşit
olduğunda dengeye gelecektir. Kardinal yaklaşıma göre tüketici dengesi
MFa/Fa = MFb/Fb = MFc/Fc = …………MFn/Fn şeklinde oluşmaktadır.
Eğer tüketicinin sadece çay ve kahve tükettiğini düşünürsek tüketici dengesi, çaya harcanan
son paranın marjinal faydasının kahveye harcanan son paranın marjinal faydasına eşit olduğu;
MFç/Fç = MFk/Fk noktasında dengeye gelecektir.
4.2. Kayıtsızlık Eğrileri Analizi Ve Ordinal Yaklaşımda Tüketici Dengesi
Faydanın ölçülebileceğini savunan kardinal faydacılar zaman içerisinde önemli eleştiriler
almıştır. Bir gurup iktisatcı faydanın kardinalist iktisatçıların dediği gibi ölçülemeyeceğini
ancak sıralanabileceğini savunmuşlardır. Ordinalist yaklaşım olarak bilinen bu yaklaşım
aşağıdaki dört varsayım üzerine kurulmuştur.
•

Tüketicinin geliri sabittir.

•

Tüketicinin sadece iki mal satın aldığı düşünülmektedir.

•

Tüketici malların kedisine olan faydasını ölçememekte ancak mal demetlerinden birini

ötekine tercih edebilmekte veya kayıtsız kalabilmektedir.
•

Tüketici rasyonel hareket etmektedir. Diğer bir ifadeyle tüketici tercihlerinde

tutarlıdır. Örneğin bir tüketici A malını B malına ve B malını C malına tercih ediyorsa A
malını C malına tercih edecektir.
4.2.1. Kayıtsızlık Eğrileri*
Tüketicinin sadece iki mal tükettiği varsayımına dayanarak, tüketiciye aynı tatmin düzeyini
sağlayan farklı noktaların geometrik yerine kayıtsızlık eğrisi denilmektedir.

*

Bazı kaynaklarda kayıtsızlık eğrisi yerine farksızlık eğrisi denmektedir.
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Şekil-3.2: Kayıtsızlık Eğrisi
Şekil-3.2’de “U” faksızlık eğrisi gösterilmiştir. Şekilde X malı ve Y malı olmak üzere iki mal
vardır. Tüketici kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her noktada aynı tatmin düzeyini sağlamaktadır.
Diğer bir ifadeyle tüketicinin A noktasındaki bileşimi seçerek Y malından Y1, X malından X1
kadar tüketmesi ile B noktasındaki mal bileşimini seçerek Y malından Y2, X malından X2
kadar tüketmesi arasında bir fark yoktur. A noktasındaki mal bileşimi, B noktasındaki mal
bileşimi ve C noktasındaki mal bileşimi tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlamaktadır. Bu
şekilde A, B, C ve benzeri n tane noktanın birleştirilmesiyle kayıtsızlık eğrisi oluşmaktadır.

4.2.2. Kayıtsızlık Eğrisinin Özellikleri
Kayıtsızlık eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya inerler. Bunun nedeni tüketicinin farklı bir mal
bileşimini seçtiğinde diğer bir ifadeyle bir malın tüketimini arttırdığında diğer malın
tüketimini azaltması gereğidir. Şekil 3.3.’de bu durum gösterilmiştir.

95

Y Malı

Y1

A
ΔMy
B

Y2

C

Y3

U

0

X1

X2

X3

ΔMx

X Malı

Şekil-3.3: Kayıtsızlık Eğrisi Üzerinde Hareket
Tüketici A noktasındaki mal bileşiminden B noktasındaki mal bileşimine geçerken X malının
tüketimini ∆Mx kadar arttırmak için Y malının tüketimini ∆My kadar azaltmak zorundadır.
Kayıtsızlık eğrileri birbirini kesmezler. Kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her nokta aynı tatmin
düzeyini gösterir. Bu durumda aynı noktadan iki farklı kayıtsızlık eğrisi geçemez.
Kayıtsızlık eğrisi orijine göre dış bükeydir. Kayıtsızlık eğrisinin orijine göre dış bükey
olmasının nedeni azalan marjinal ikame oranıdır. Marjinal ikame oranı, tüketicinin aynı
tatmin düzeyini koruyarak bir maldan tükettiği miktarı bir birim arttırırken diğer maldan ne
ölçüde vazgeçmesi gerektiğini gösteren bir orandır.
Azalan marjinal ikame oranı gereğince tüketici X malının tüketimini her bir birim
arttırdığında marjinal ikame oranı azalmaktadır. Yani her bir birimlik X malı tüketimi
artışında Y malından tükettiği miktarı daha az düşürmesi gerekmektedir.
Kayıtsızlık eğrisi orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir tatmin düzeyini belirtmektedir.
Şekil- 3.4’te kayıtsızlık haritası gösterilmektedir.
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Şekil-3.4: Kayıtsızlık Haritası
Şekil-3.4’te kayıtsızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek tatmin seviyesini
göstermektedir.

Kayıtsızlık

eğrilerinin tatmin seviyesini

sıraladığımızda U1<U2<U3

olmaktadır.
4.2.3. Bütçe Doğrusu
Bütçe doğrusu belirli bir dönemde, veri piyasa fiyatları ile mevcut iki maldan tüketicinin
elindeki veri bütçe ile satın alabileceği mal bileşimlerini gösteren noktaların geometrik
yeridir.
Şekil-3.5’te bütçe doğrusu gösterilmiştir. Tüketicinin sadece iki mal tükettiği varsayımı
altında (X ve Y malları), tüketicinin veri bütçesi, ya da geliri, (G) ile satın alabileceği en fazla
mal bileşimi bütçe doğrusu üzerindeki noktalardan oluşmaktadır. Bu nedenle bütçe doğrusuna
bütçe kısıtı da denir.
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Şekil-3.5: Bütçe Doğrusu
Tüketici bütün geliriyle X malı ya da Y malı alabilir. Eğer bütün geliriyle X malı alırsa G/Fx
kadar X malı, bütün geliriyle Y malı alırsa G/Fy kadar Y malı alma imkanına sahiptir.
Tüketici sadece X malı ya da sadece Y malı almak yerine bu iki maldan çeşitli mal bileşimleri
de yapabilir. Tüketici bütün geliriyle bütçe doğrusu üzerindeki C veya D gibi istediği
noktadaki mal birleşimini seçebilir. Eğer tüketici bütçe doğrusunun altında kalan A gibi bir
noktayı seçerse gelirinin tamamını harcamıyor demektir. Tüketici bütçe doğrusunun üzerinde
B gibi bir noktayı ise seçemez. Tüketicinin B noktasını seçebilmesi için gelirinin artması
gerekmektedir.
Gelir artışı bütçe doğrusunu sağa kaydırırken, gelir azalışı bütçe doğrusunu sola
kaydırmaktadır. Şekil-3.6’da gelir artışı ve azalışı gösterilmiştir.
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Şekil-3.6: Gelir Değişmesi ve Bütçe Doğrusu
Şekil-3.6’da gelir artışı bir numaralı ok ile gösterilmiştir. Gelir azalması durumunda ise bütçe
doğrusu sol aşağıya, 2 numaralı ok yönüne doğru kaymaktadır.
İki maldan X malının fiyatının değişerek daha ucuzladığı düşünülürse, tüketici eldeki veri
bütçe ile daha fazla X malı alma olanağına kavuşmaktadır. Bu durum Şekil 3.7’de
gösterilmiştir.
Y
Malı

G/Fy1

0

G/Fx1

G/Fx2

X
Malı

Şekil-3.7: Fiyat Değişmesi ve Bütçe Doğrusu
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X malının fiyatında meydana gelen düşme Y malının fiyatında dolayısıyla gelirin tamamının
Y malına harcandığında alınabilecek Y malı miktarında bir değişiklik yapmadığı için, bütçe
doğrusu Y malı ekseninde bir değişikliğe uğramazken, X malının fiyatında meydana gelen
düşme ile bütçe doğrusu, X malı eksenine doğru kaymıştır.

4.2.4. Tüketici Dengesi
Tüketici veri geliri ile kendisine en fazla tatmini sağlayacak mal bireşimini seçmeye
yönelmektedir. Tüketicinin hangi noktada dengeye geleceği kayıtsızlık haritası ve bütçe
doğrusu kullanılarak belirlenebilir.

Y Malı
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Şekil-3.8: Tüketici Dengesi
Şekil-3.8’de tüketici dengesi gösterilmiştir. Tüketici kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusuna
teğet olduğu noktada dengeye gelmektedir. Bu kotada aynı zamanda kayıtsızlık eğrinsin eğimi
bütçe doğrusunun eğimine eşittir. Her kayıtsızlık eğrisi sadece bir bütçe doğrusuna teğettir.
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4.2.5. Tüketici Dengesinin Değişmesi
Tüketici dengesini bütçe doğrusu ve kayıtsızlık eğleri yardımıyla bulduğumuz için, kayıtsızlık
eğrisinde veya bütçe doğrusunda meydana gelebilecek değişiklikler tüketici dengesini
değiştirmektedir.
Şekil-3.9’da bütçe doğrusunda meydana gelen bir değişmeyle tüketici dengesinin nasıl
değiştiği görülmektedir.
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Şekil-3.9: Gelir Değişmesi ve Tüketici Dengesi
İlk olarak tüketici D1 noktasında dengede iken gelirde meydana gelen bir artışla bütçe
doğrusu sağa doğru kaymıştır. Yeni denge noktası sağa doğru kayan yeni bütçe doğrusuyla
tüketicinin kayıtsızlık eğrisinin birbirine teğet olduğu noktada yani D2 noktasında oluşmuştur.
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Şekil-3.10: Gelir Tüketim Eğrisi
Gelirde meydana gelen değişmeler sayesinde oluşan yeni bütçe doğruları üzerindeki
tüketicinin denge noktalarının birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi oluşturulmaktadır. Bu
durum Şekil-3.10’da gösterilmiştir.
Şekil-3.11’de bir malın fiyatında meydana gelen bir değişme sonucunda oluşan yeni bütçe
doğrusu üzerinde yeni tüketici dengesinin nasıl oluştuğu gösterilmektedir.
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Şekil-3.11: Fiyat Değişmesi ve Tüketici Dengesi
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Şekil-3.11’de X malının fiyatında meydana gelen bir düşme ile yeni bir bütçe doğrusu
oluşmuş ve yeni denge noktası D1’den D2’ye kaymıştır.
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Şekil-3.12: Fiyat Tüketim Eğrisi
Şekil-3.12’de X malında meydana gelen değişmelerle birlikte denge noktası önce D2’e daha
sonra X malının fiyatının tekrar düşmesiyle D3’e kaymıştır. Fiyat değişmelerinden
kaynaklanan yeni denge noktalarının birleştirilmesiyle fiyat tüketim eğrisi oluşmaktadır. Eğer
denge noktaları gelirde meydana gelen değişiklikler yüzünden değişiyorsa, bu durumda yeni
denge noktalarının birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi oluşmaktadır.
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Uygulamalar

1) Kayıtsızlık eğrisi nedir? Tanımlayınız.
2) Kayıtsızlık eğrilerinin özellikleri nelerdir?
3) Bir tüketici olarak hangi ürünler arasında kayıtsız kalırsınız? Düşününüz.
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Uygulama Soruları
1) Son zamanlarda satın almayı düşündüğünüz bir ürünü düşünün ve iki seçenekten birini
tercih etmeniz gerekirse hangisini neden tercih edersiniz? Gerekçelendirerek açıklayınız.
2) İki ürün arasında kayıtsız kaldığınızda hangi faktörleri göz önüne alarak bir tercih
yaparsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bir grup iktisatçı faydanın ölçülebileceğini savunurken başka bir grup iktisatçı faydanın
ölçülemeyeceğini ancak büyükten küçüğe doğru sıralanabileceğini savunmaktadır. Faydanın
ölçülebileceğini savunan iktisatçılara kardinal faydacılar denilmektedir. Kardinal iktisatçılara
alternatif olarak faydanın ölçülemeyeceğini ancak fayda yönünden sıralanabileceğini öne
süren iktisatcılar olmuştur. Ordinalist iktisatçılara göre, fayda kardinalist iktisatçıların ileri
sürdüğü gibi bir fayda birimiyle ölçülemez ancak büyüklük bakımından sıralanabilir.
Marjinal fayda, tüketilen son birimin toplam fayda da yapmış olduğu değişiklik, diğer bir
ifadeyle tüketilen son birimin faydasıdır. Marjinal fayda tüketilen ilk birimde en fazladır.
Tüketim miktarı arttıkça her tüketilen birimin marjinal faydası bir önceki birimin marjinal
faydasına göre daha düşük olmaktadır.
Tüketicinin sadece iki mal tükettiği varsayımına dayanarak, tüketiciye aynı tatmin düzeyini
sağlayan farklı noktaların geometrik yerine kayıtsızlık eğrisi denilmektedir. Bütçe doğrusu
belirli bir dönemde, veri piyasa fiyatları ile mevcut iki maldan tüketicinin elindeki veri bütçe
ile satın alabileceği mal bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeridir. Tüketici veri
geliri ile kendisine en fazla tatmini sağlayacak mal bireşimini seçmeye yönelmektedir.
Tüketicinin hangi noktada dengeye geleceği kayıtsızlık haritası ve bütçe doğrusu kullanılarak
belirlenebilir.
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BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Talebi etkileyen faktörler sabitken, malın kendi fiyatında meydana gelen değişiklik ile
talep edilen miktarın değişmesi sonucu talep değişmesi meydana gelir.
B) Talebi etkileyen faktörler sabitken, malın kendi fiyatında meydana gelen değişiklik ile
talep edilen miktarın değişmesi sonucu talep düşmesi denir
C) Talebi etkileyen faktörler sabitken, malın kendi fiyatında meydana gelen
değişiklik ile talep edilen miktarın değişmesi sonucu talep eğrisi üzerinde hareket
denir.
D) Talebi etkileyen faktörler sabitken, malın kendi fiyatında meydana gelen değişiklik ile
talep edilen miktarın değişmesi sonucu fiyat tüketim eğrisi
E) Talebi etkileyen faktörler sabitken, malın kendi fiyatında meydana gelen değişiklik ile
talep edilen miktarın değişmesi sonucu gelir tüketim eğrisi denir.
2) Bir malın fiyatındaki yüzde değişme ile talep edilen miktarındaki yüzde değişme
aynı ise, söz konusu malın talep esnekliği kaçtır?
A) Sıfır
B) Bir
C) İki
D) Üç
E) Dört
3) . Talep eğrisinin miktar eksenine paralel olduğu durumda, talep esnekliği kaçtır?
A) Sıfır
B) Bir
C) İki
D) Sonsuz
E) Birim
4) Talep eğrisinin fiyat eksenine paralel olduğu durumda talep eğrisinin esnekliği
kaçtır?
A) Sıfır
B) Bir
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C) İki
D) Üç
E) Birim
5) Bir ekonomide diğer koşullar değişmezken, talep sabitken arzda meydana gelen
artış için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Malın fiyatında artmaya neden olur
B) Malın fiyatında önce artmaya sonra düşmeye neden olur
C) Malın fiyatında düşmeye neden olur
D) Malın fiyatında önce düşmeye sonra artmaya neden olur
E) Malın fiyatı değişmez.
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi arzı etkileyen faktörler arasında değildir?
A) Malın kendi fiyatı
B) Üretim faktörlerinin fiyatı
C) Öteki malların fiyatları
D) Üretim teknolojisi
E) Tüketicinin satın alma gücü
7) Üreticilerin gelecekte fiyat artışı beklediği durumlarda mevcut malların bir
kısmını stoklarlarsa, o malın arzındaki değişme nasıl olur?
A) Artma meydana gelir
B) Azalma meydana gelir
C) Değişme meydana gelmez.
D) Önce artma sonra azalma meydana gelir
E) Önce azalma sonra artma meydana gelir.
8) Arz eğrisinin miktar eksenine paralel olduğu durumda arz esnekliği kaçtır?
A) Sonsuzdur
B) Sıfırdır
C) Birdir
D) İkidir
E) Yoktur.

108

9) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasası özelikleri arasında yer almaz?
A) Atomisite
B) Mobilite
C) Homojenlik
D) Açıklık
E) Mal farklılaştırması
10) Bir piyasada arz edilen miktar talep edilen miktardan daha fazla ise, aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Arz fazlası
B) Talep fazlası
C) Üretim eksiği
D) Arz, talep eşitliği
E) Piyasa dengesi
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5. ÜRETİCİ TEORİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
110

Bu bölümde üretim fonksiyonu, en düşük maliyette üretim, eş ürün eğrileri, eş maliyet
doğrusu, üretici dengesi konuları üzerinde durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
111

1.

Üretim fonksiyonu neyi ifade etmektedir? Üretimde kullanılan üretim faktörlerini

açıklayınız.
2.

Eş ürün eğrileri ne ifade etmektedir ve özellikleri nelerdir?

3.

Eş maliyet eğrisi ne ifade etmektedir ve eş maliyet eğrilerinde kaymaya neden olan

faktör nedir?
4.

Üretici dengesinin nasıl oluştuğunu şekil üzerinde açıklayınız.

5.

Genişleme yolu neyi ifade etmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Üretici

•

Eş ürün

•

Eş maliyet

•

Genişleme
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Giriş
Bu bölümde firmanın en düşük maliyette üretimi nasıl gerçekleştireceği, kısa dönem ve uzun
dönem firma maliyetleri üzerinde durulacaktır.
5.1. Üretim Fonksiyonu
Üretim insan ihtiyaçlarını giderme amacına yönelik olarak yapılan her türlü mal ve hizmet
artırımıdır. Üretim fonksiyonu üretime katılan girdiler ile üretim sonucunda elde edilen
çıktılar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Üretim faktörlerini emek (E), sermaye (S), doğal
kaynaklar (D) olarak sıraladığımızda X malı için üretim fonksiyonu;
Mx = f( E,S,D) olarak oluşmaktadır.
Üretim için gerekli olan faktörler dört temel başlık altında toplanmaktadır.
•

Emek: Emek (işgücü) üretim sürecinin temel unsurudur. Emek fiziksel emek

olabileceği gibi zihinsel emekte olabilir. Emeğin getirisi ücrettir.
•

Sermaye: Sermaye daha önceden insanlar tarafından üretilen üretim araçlarıdır.

Sermayenin getirisi faizdir.
•

Doğal Kaynaklar: Yeryüzünde bulunan insanlar tarafından işlenmemiş bütün

kaynaklara doğal kaynak denilmektedir. Doğal kaynakların en önemli özelliği yeryüzüne eşit
olarak dağılmamış olması ve miktarının istenildiği ölçüde arttırılamamasıdır. Doğal
kaynakların getirisi ranttır. Örneğin, nehir kenarında duran taşlar doğal kaynaktır. Bu taşların
insanlar tarafından üst üste dizilmesiyle oluşturulan bir baraj ise sermayedir.
•

Girişim: Üretim faktörlerinin bir araya gelmesine girişim denilmektedir. Üretim

faktörlerini bir araya getirip üretimin riskini üstlenen kişilere ise girişimci denir. Girişimin
getirisi kardır.
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5.2. En Düşük Maliyette Üretim
Firmanın en yüksek karı en düşük maliyetle nasıl elde edileceği eş ürün eğrileri ve eş maliyet
doğrusu yardımıyla açıklanmaktadır.

5.2.1. Eş Ürün Eğrileri
Eş ürün eğrisi, üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan çeşitli faktör birleşenlerinin geometrik
yeridir. Şekil 4.1’de eş ürün eğrisi gösterilmiştir.

Y Faktörü
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Y2
0

X1

X2

q
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Şekil-4.1: Eş Ürün Eğrisi
Şekil 4.1’de eş ürün eğrisi (q) gösterilmiştir. Şekilde üretimde kullanılan iki üretim faktörü
vardır. X üretim faktörü (örneğin emek) yatay eksende gösterilmiş, Y üretim faktörü (örneğin
sermaye) dikey eksende gösterilmiştir. X üretim faktöründen X1 kadar, Y üretim faktöründen
Y1 kadar üretime sokulmasıyla (A noktasındaki bileşim), X faktöründen X2 kadar, Y
faktöründen Y2 kadar üretim faktörünün üretime sokulması arasında üretim düzeyi açısından
bir fark yoktur. A ve B gibi birçok noktanın birleştirilmesiyle eş ürün eğrisi oluşturulmuştur.
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Şekil-4.2: Eş Ürün haritası
Şekil-4.2’de bir firmanın eş ürün haritası gösterilmiştir. Firmanın üretim düzeyi için sadece
bir tane eş ürün eğrisi bulunmamaktadır. Firma birçok eş ürün eğrisine sahiptir ve her eş ürün
eğrisi farklı bir üretim düzeyini göstermektedir. Eş ürün eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha
büyük üretim düzeyi ifade etmektedir.
5.2.2. Eş Ürün Eğrilerinin Özellikleri
Eş ürün eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya inerler. Bunun nedeni üreticinin farklı bir üretim
faktörü seçtiğinde diğer bir ifadeyle üretim faktörlerinden bir tanesinin üretimde kullanılan
miktarını arttırdığında diğer üretim faktörünün kullanılan miktarını azaltması gereğidir. Şekil4.3.’te bu durum gösterilmiştir.
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Şekil-4.3: Eş Ürün Eğrisi Üzerinde Hareket
Şekil-4.3’te de görüldüğü gibi üretici, X üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarını
arttırdıkça Y üretim faktörünü üretimde daha az kullanmaktadır.
Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. Her eş ürün eğrisi farklı bir üretim seviyesini
gösterdiği için aynı noktadan sadece bir eş ürün eğrisi geçebilir.
Eş ürün eğrileri orijine göre dışbükeydir. Bunun sebebi marjinal teknik ikame oranı ile
açıklanmaktadır. Eş ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadan diğer bir noktaya geçmek
için üretici, aynı üretim düzeyini koruyabilmek için bir üretim faktörünü arttırdığında diğer
bir üretim faktörünü azaltmak zorundadır. Şekil-4.3’de firma X1Y1 üretim faktörlerini
kullanarak eş ürün eğrisi üzerinde A noktasında üretimini gerçekleştirmektedir. Firma X
üretim faktörünün kullanımını ∆Mx kadar arttırdığında Y üretim faktörünün kullanımını ∆My
kadar azaltmakta, böylece A noktasından yine aynı eş ürün eğrisi üzerindeki B noktasına
geçmektedir. Diğer bir ifadeyle firma A noktasından B noktasına geçişte ∆My üretim faktörü
kadar ∆Mx üretim faktörü ikame etmiştir. Faktörler arasındaki bu ikame oranına marjinal
teknik ikame oranı denilmektedir. marjinal teknik ikame oranı;
MTİOy,x = ∆My/∆Mx olarak ifade edilir.
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Marjinal teknik ikame oranı sürekli azalmaktadır. Bunun sebebi bir faktörün miktarının
arttırılmasıyla ikame edilen faktörün, ikame miktarının sürekli azalması ve bir süre sonrada
imkansız hale gelmesidir.
5.2.3. Eş Maliyet Doğrusu
Eş maliyet doğrusu, üreticinin belirli bir bütçe ile faktör fiyatları veri iken satın alabileceği
faktör bileşimlerinin geometrik yeridir. Şekil-4.4’de eş maliyet doğrusu gösterilmiştir.
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Şekil-4.4: Eş Maliyet Doğrusu
Şekil-4.4’de firma bütçesi (B) ile satın alabileceği faktör birleşimleri gösterilmiştir. Firma
bütçesinin tamıyla X faktörü satın alırsa, B/Fx kadar X faktörü satın alabilir. Firma Bütçesinin
tamamıyla Y faktörü satın alırsa B/Fy kadar Y faktörü satın alabilir. Ayrıca firma elindeki
bütçenin tamamını kullanarak eş-maliyet doğrusu üzerindeki C, D gibi farklı noktalarda da
karar kılabilir. Ancak firma B noktası gibi eş-maliyet doğrusunun üzerindeki bir noktadaki
faktör bileşimini seçemez. Firmanın B noktası gibi eş-maliyet doğrusu üzerindeki herhangi bir
noktadaki faktör bileşimini seçmeye eldeki veri bütçesi yeterli değildir. Firma eş-maliyet
doğrusu altında kalan A gibi bir noktadaki mal bileşimini seçebilir. Ancak bu durumda firma
bütün bütçesini faktör alımında kullanmıyordur. Firmanın bütçe olanaklarının genişlemesiyle
eş-maliyet doğrusu sağa kayar. Firmanın bütçe olanaklarının daralması ile ise eş-maliyet
doğrusu sola kayar. Şekil-4.5’de eş maliyet doğrusundaki kaymalar gösterilmiştir.
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Şekil 4.5: Eş Maliyet Doğrusunun Yer Değiştirmesi
Şeki- 4.5’de bir numaralı ok yünü firmanın bütçe imkanlarının genişlemesini iki numaralı ok
yönü ise bütçe imkanlarının daralmasını göstermektedir.
5.2.4. Üretici Dengesi
Karını en üst düzeye çıkarmaya çalışan girişimci, üretimini en az maliyette yapmaya
çalışmaktadır. Karını en üst düzeye çıkartırken maliyetlerini en düşük seviyede tutmak için
hangi faktör bileşimini seçeceği eş maliyet doğruları ve eş ürün eğrileri yardımıyla
bulunmaktadır. Şekil 4.6’da eş ürün eğrileri ve eş maliyet doğruları yardımıyla üretici dengesi
gösterilmiştir.
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Şekil-4.6: Üretici Dengesi
Şekil-4.6’da eş maliyet doğrusu ve eş ürün eğrisi kullanarak üreticinin en düşük maliyette
hangi üretim faktörü bileşeninde dengeye geldiği gösterilmiştir. Denge noktasında (D) eş ürün
eğrisi, eş maliyet doğrusuna teğettir.
Şekil-4.7’da firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile oluşan yeni eş maliyet doğruları ve
yeni denge noktalarının oluşması gösterilmiştir.
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Şekil-4.7: Genişleme Yolu
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Firmanın bütçesinde meydana gelen değişiklikler yeni eş maliyet doğruları, dolayısıyla da
firma için yeni denge noktaları oluşturmaktadır. Bu denge noktalarının birleştirilmesiyle
firmanın genişleme yolu bulunur. Firmanın genişleme yolu Y faktörüne doğru yönelirse firma
Y faktörü yoğun bir genişleme, X faktörüne yönelirse firma X faktörü yoğun bir genişleme
içerisindedir.
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Uygulamalar

1) Üretim faktörleri nelerdir? Yazınız.
2) Eş ürün eğrisi nedir? Özellikleri nelerdir? Bir eş ürün eğrisi çizerek şekil üzerinde
gösteriniz.
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Uygulama Soruları
1) Üretim faktörleri sizce önem düzeyine göre sıralanabilir mi? Böyle bir sıralama
yapılmak istenirse faktör sıralamasını nasıl yaparsınız? Tartışınız.
2) Günümüzde “teknoloji”, üretim faktörlerinden hangisinin yerini büyük ölçüde ikame
etmektedir? Bu durum ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sunmaktadır? Tartışınız.
3) Eş maliyet doğrusu nedir? Özellikleri nelerdir? Araştırınız.
4) Üretici dengesi nerede oluşmaktadır? Şekil üzerinde gösteriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Üretim insan ihtiyaçlarını giderme amacına yönelik olarak yapılan her türlü mal ve hizmet
artırımıdır. Üretim fonksiyonu üretime katılan girdiler ile üretim sonucunda elde edilen
çıktılar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Üretim faktörlerini emek, sermaye, doğal kaynaklar
ve girişim olarak sıralanmaktadır.
Eş ürün eğrisi, üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan çeşitli faktör birleşenlerinin geometrik
yeridir. Eş maliyet doğrusu, üreticinin belirli bir bütçe ile faktör fiyatları veri iken satın
alabileceği faktör bileşimlerinin geometrik yeridir. Karını en üst düzeye çıkarmaya çalışan
girişimci, üretimini en az maliyette yapmaya çalışmaktadır. Karını en üst düzeye çıkartırken
maliyetlerini en düşük seviyede tutmak için hangi faktör bileşimini seçeceği eş maliyet
doğruları ve eş ürün eğrileri yardımıyla bulunmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fayda tüketilen mal veya hizmetin insan ihtiyacını karşılama özelliğidir
B) Toplam fayda herhangi bir mal veya hizmetin tüketilmesi sonucu ulaşılan toplam
tatmin düzeyidir
C) Marjinal fayda tüketilen son birimde en fazladır
D) Bir kişinin bir mal veya hizmete ne kadar çok ihtiyacı varsa, söz konusu mal ve
hizmet tüketimi kendisine o derece fayda sağlayacaktır
E) Tatmin edildikçe haz, tatmin edilmedikçe ızdırap veren duygulara ihtiyaç denir.
2) Arz eğrisinin miktar eksenini kesecek bir yönelsemeye sahip olduğu durumlarda
arz esnekliği kaçtır?
A) Sıfırdır
B) Birden küçüktür
C) Birden büyüktür
D) Sonsuzdur
E) Birdir.
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi talebin fiyat esnekliği etkileyen faktörler arasında
yer almaktadır?
A) Üretim faktörlerinin fiyatı
B) İkame edilebilirlik derecesi
C) Toplam nüfus
D) Malın üretim maliyeti
E) Teknoloji düzeyi
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplam fayda belirli bir düzeyden sonra azalmaya başlar
B) Toplam faydanın en yüksek olduğu seviyede marjinal fayda da en yüksektir.
C) Marjinal fayda sürekli artan bir seyir izler
D) Marjinal fayda son tüketilen birimde en fazladır.
E) Marjinal fayda sürekli azalan bir seyir izler
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5) Kardinal yaklaşıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüketicinin belirli bir dönemde geliri sabittir.
B) Azalan marjinal fayda kanunu geçerlidir
C) Tüketici her malın kendisine sağladığı marjinal faydayı bilmektedir
D) Tüketici ussal hareket etmektedir
E) Kardinal yaklaşıma göre fayda ölçülemez sıralanabilir.
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kayıtsızlık eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya inerler
B) Kayıtsızlık eğrileri birbirini kesmezler
C) Kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her nokta farklı tatmin düzeyini gösterir
D) Aynı noktadan iki farklı kayıtsızlık eğrisi geçemez
E) Her bir kayıtsızlık eğrisi farklı tatmin düzeyini temsil eder.
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kayıtsızlık eğrisi orijine göre iç bükeydir
B) Kayıtsızlık eğrisinin orijine göre iç bükey olmasının nedeni azalan marjinal ikame
oranıdır
C) Kayıtsızlık eğrisi orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir tatmin düzeyini
belirtmektedir
D) Aynı noktadan iki farklı kayıtsızlık eğrisi geçer.
E) Bir kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her nokta farklı tatmin düzeylerini temsil eder.
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütçe kısıtı üzerindeki her noktada tüketici bütçesinin tamamını harcamamaktadır.
B) Bütçe kısıtının üzerinde kalan her noktada tüketici bütçesinin bir kısmını
harcamamaktadır.
C) Bütçe kısıtının altındaki her noktada tüketici bütçesinin tamamını harcamaktadır.
D) Tüketicinin bütçe kısıtı sadece mal fiyatlarındaki değişmelerde değişir
E) Bütçe kısıtı üzerindeki her noktada tüketici bütçesinin tamamını
harcamamaktadır
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (orta)
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A) Bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisinin eğimin eşit olduğu noktada tüketici
dengeye gelir.
B) Bütçe doğrusunun eğimin kayıtsızlık eğrisinin eğiminden yüksek olduğu noktada
tüketici dengeye gelir.
C) Bütçe doğrusunun eğimin kayıtsızlık eğrisinin eğiminden düşük olduğu noktada
tüketici dengeye gelir.
D) Bütçe kısıtının üzerinde kalan her noktada tüketici bütçesinin bir kısmını
harcamamaktadır.
E) Bütçe kısıtı üzerindeki her noktada tüketici bütçesinin tamamını harcamamaktadır.
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sadece bütçenin değişmesiyle tüketici dengesi değişmez
B) Sadece fiyatların değişmesiyle tüketici dengesi değişmez.
C) Fiyatların aynı kalması bütçenin değişmesiyle tüketici dengesi değişmez
D) Fiyatların değişmesiyle tüketici dengesi değişir
E) Tüketicinin zevk ve tercihlerindeki değişim tüketici dengesini değiştirmez
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6. KISA DÖNEM MALİYET EĞRİLERİ VE AZALAN VERİMLER KANUNU

129

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde kısa dönem maliyet eğrileri ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet
eğrileri ve ölçeğe göre getiri, maliyetlerle ilgili diğer kavramlar anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Toplam sabit maliyet ve ortalama sabit maliyet kavramlarını açıklayınız ve

aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.
2.

Toplam değişken maliyet ve ortalama değişken maliyet kavramlarını ve aralarındaki

ilişkiyi açıklayınız.
3.

Azalan verimler kanununu ortalama ürün ve marjinal ürün eğrilerinden yola çıkarak

şekil üzerinde anlatınız.
4.

Uzun dönem maliyet eğrilerini ve ölçeğe göre getiri kavramını şekil yardımıyla

anlatınız.
5.

Açık maliyet, örtük maliyet ve alternatif maliyet kavramlarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.

132

Anahtar Kavramlar
•

Sabit maliyet

•

Kısa dönem

•

Verim

•

Maliyet

133

Giriş
6.1. Kısa Dönem Maliyet Eğrileri Ve Azalan Verimler Kanunu
Kısa dönem üretim faktörlerinin tamamının değiştirilemeyeceği bir zaman aralığıdır.

6.1. 1. Toplam Sabit Maliyetler
Kısa dönemde firmanın üretim faaliyetlerinden bağımsız olan maliyetlere kısa dönem sabit
maliyetler denir. Sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız olduğu için üretim miktarının
artması ya da azalması kısa dönem sabit maliyetleri etkilemez. Şekil 4.8’de kısa dönemde
toplam sabit maliyet eğrisi gösterilmiştir.

TSM

TSM

0

M

Şekil-4.8: Toplam Sabit Maliyetler
Şekilde yatay eksen üretim miktarını dikey eksen ise toplam sabit maliyet miktarını
göstermektedir. Toplam sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız olduğu için, diğer bir
ifadeyle toplam sabit maliyetler üretim miktarından etkilenmediği için yatay eksene paralel
bir doğru şeklinde çizilmektedir. Üretim miktarı sıfır da olsa üretim miktarı 100 birim de olsa
toplam sabit maliyet değişmez.
Bir yemek fabrikasında, işçilerin sigorta ödenekleri yada varsa kiralanan makine teçhizatın
firmaya olan maliyeti toplam sabit maliyeti oluşturtan kalemler arasındadır. Çünkü üretim
yapılsa da yapılmasa kiralanan makine teçhizattın kirası veya fabrika binasının kirası
verilmektedir.
134

OSM

OSM
M
0

Şekil-4.9: Ortalama Sabit Maliyet
Şekil-4.9’da ortalama sabit maliyet gösterilmiştir. Ortalama sabit maliyet, üretilen birim
başına düşen sabit maliyeti göstermektedir. Üretilen her birim başına ne kadar sabit maliyet
düşeceği toplam sabit maliyetin üretilen birim miktarına bölünmesiyle bulunmaktadır. Yani
ortalama sabit maliyet;
OSM = TSM/M

formülüyle bulunur.

Şekil-4.9’dan da görüldüğü gibi ortalama sabit maliyet üretim miktarıyla azalmaktadır. Bunun
sebebi, ortalama sabit maliyetin değişmemesi sonucu, üretim miktarı arttıkça diğer bir
ifadeyle pay sabitken payda arttıkça, üretilen her birim başın düşen ortalama sabit maliyetin
azalmasıdır. Ancak ortalama sabit maliyet hiçbir zaman sıfır olmaz. Bunun sebebi üretim
miktarını ne kadar arttırırsanız arttırın, daima firmanın katlanmak zorunda olduğu bir sabit
maliyet olmasıdır. Ancak firma üretim miktarını arttırdıkça ortalama sabit maliyetin toplam
ortalama maliyet içerisindeki oranı azalmaktadır.
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6.1.2. Toplam Değişken maliyetler
Toplam değişken maliyetler, üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Dolayısıyla
toplam sabit maliyetten farklı olarak üretim yapılmadığında toplam değişken maliyet değeri
de sıfır olmaktadır.
Yemek fabrikası örneğimize geri döndüğümüzde, toplam değişken maliyetler yemek
fabrikasında üretilen ürünlerin yapımında kullanılan üretim faktörlerinin maliyetleridir.
Yemek yapmak için kullanılan un, şeker, tuzun firmaya olan maliyetleri toplam değişken
maliyet kalemi içerisinde yer almaktadır.
Firma hiç üretim yapmıyorken toplam değişken maliyetler sıfırdır. Firma üretim yapmaya
aşladığında üretim faktörlerine ihtiyaç duyacağı için yemek fabrikasında ki un, şeker, tuz
örneğinde olduğu gibi toplam değişken maliyetler üretim miktarıyla birlikte artmaya başlar.
Ancak belirli bir üretim düzeyinde toplam değişken maliyetlerdeki artış oranı azalır. Bunun
sebebi, daha büyük çaplı üretimin maliyetlerde azalmaya neden olmasıdır.
Ortalama değişken maliyet ise üretilen birim başına düşen toplam değişken maliyettir.
Ortalama değişken maliyetler;
ODM = TDM/M olarak hesaplanır.
Ortalama değişken maliyet üretim miktarı arttıkça belirli bir üretim miktarı düzeyine kadar
azalma gösterir. Bunun sebebi üretim kapasitesinin artmasının maliyetleri olumlu şekilde
etkilemesidir. Ancak belirli bir üretim düzeyinden sonra maliyetler tekrar artmaya
başlamaktadır. Şekil-4.10’da toplam değişken maliyet ve ortalama değişken maliyet grafiği
gösterilmiştir.
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Şekil-4.10: Toplam ve Ortalama Değişken maliyetler
Şekil-4.10’da üstteki şekil toplam değişken maliyetleri göstermektedir. Üretim yapılmıyorken
toplam değişken maliyet sıfırdır. Üretim miktarı arttıkça toplam değişken maliyet de
artmaktadır.
Şekil-4.10’da alttaki şekil ise ortalama değişken maliyetleri göstermektedir. Ortalama
değişken maliyetler üretim miktarıyla belirli bir üretim düzeyine kadar azalmakta (M1 üretim
miktarı), bu üretim düzeyi geçildikten sonra ortalama değişken maliyetler artmaktadır.
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6.1.3. Toplam Maliyet
Toplam maliyetler, toplam sabit maliyetler ile toplam değişken maliyetin toplamından
oluşmaktadır.
TM = TSM + TDM
Firmanın hiç üretim yapmadığı durumda firmanın toplam maliyeti toplam sabit maliyetine
eşittir. Çünkü toplam değişken maliyet, üretim düzeyine bağlı olduğu için üretim miktarı sıfır
olduğunda toplam değişken maliyette sıfırdır. Bu durumda firmanın üretim yapmamsı
durumunda;
TM = TSM dir.
Toplam maliyet, toplam değişken maliyete bağlı olarak firma üretim yapmaya başladığında
artmaya başlar. Toplam sabit maliyet üretim miktarından bağımsız olduğu için firmanın
üretim yapmasıyla birlikte toplam maliyete, toplam değişken maliyet yön vermektedir. Diğer
bir ifadeyle, toplam maliyet üretim miktarıyla toplam değişken maliyet kadar artar. Şekil4.11’de toplam maliyet eğrisi gösterilmiştir.

TM
TM

TDM
TSM

TSM
TSM

0

M1

M

Şekil-4.11: Toplam Maliyet Eğrisi
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Ortalama toplam maliyet ise üretim miktarı başına düşen toplam maliyettir. Ortalama toplam
maliyet;
OTM = TM/M veya OTM = OSM + ODM ile bulunur.
Ortalama toplam maliyet ortalama değişken maliyet ve ortalama sabit maliyetin toplamından
oluştuğu için ortalama toplam maliyet eğrisi her iki eğrinin de üzerinde yer almaktadır.
Firmanın üretimini bir birim daha arttırması için katlanması gereken maliyete marjinal
maliyet denir. Diğer bir ifadeyle marjinal maliyet üretilen son birimin toplam maliyette
yapmış olduğu değişikliktir. Üretilen son birimin maliyeti olan marjinal maliyet eğrisi
ortalama değişken maliyet eğrisini ve toplam ortalama maliyet eğrisinin minimum noktadan
keserek yükselen bir eğridir.
OTM
ODM
OSM

OTM
MM
ODM

OSM
0

M1

M

Şekil-4.12: Marjinal Maliyet ve Ortalama Maliyet Eğrileri
Şekil-4.12’de marjinal maliyet eğrisi ortalama değişken maliyet ve ortalama toplam maliyet
eğrilerini minimum noktalarından keserek yükselmektedir. Üretim miktarı arttıkça ortalama
sabit maliyetin toplam maliyetler içerisindeki payı azaldığı için ortalama sabit maliyet üretim
miktarı arttıkça azalırken ortalama değişken maliyet miktarı üretim miktarı arttıkça ortalama
toplam maliyete yaklaşmaktadır. Zaten ortalama toplam maliyet, ortalama sabit maliyet ve
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ortalama değişken maliyetin toplamı olduğundan, üretim miktarı arttıkça ortalama değişken
maliyetin, ortalama sabit maliyetteki düşüş kadar artması gerekmektedir.
6.1.4. Azalan Verimler Kanunu
Bir üretim sürecinde bütün faktörler sabit kabul edilip sadece bir üretim faktörü değişken
kabul edildiğinde, değişken kabul edilen üretim faktörü arttırıldıkça toplam ürün ilk önce
artan bir hızla artmaktadır. Belirli bir düzeyden sonra toplam ürün azalan bir hızla artama
devam eder. Son olarak toplam ürünün en fazla olduğu noktada, değişken üretim faktörü
arttırılmaya devam ederse, toplam ürün azalmaya başlar. Bu duruma azalan verimler kanunu
denilmektedir.
Üretime kullanılan her ilave üretim faktörünün toplam üretimde yapmış olduğu değişikliğe
marjinal ürün denilmektedir. Ortalama ürün ise, değişken faktör başına düşen ürün miktarıdır.
Şekil-4.13’de azalan verimler kanunu şekil üzerinde gösterilmiştir.
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Toplam Ürün (TÜ)
TÜ

Değişken girdi (X)
0
X3
OÜ
MÜ

X1

X2

OÜ
0

X1

X2

X3

MÜ

Değişken Girdi (X)

Şekil-4.13: Azalan Verimler Kanunu
Şekil-4.13’te toplam ürün X1 değişken girdi miktarına kadar artan bir hızla artmaktadır. X1
girdi miktarında marjinal ürün maksimum noktadadır. Değişken girdi miktarı X1’den X2’ye
arttırılırken toplam ürün azalan bir hızla artmaya devam etmektedir. X2 değişken girdi
miktarından ortalama ürün en yüksek seviyesine çıkmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi,
marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin maksimum noktadan keserek aşağıya doğru
inmektedir. Toplam ürünün maksimum olduğu noktada ise marjinal ürün sıfırdır. Değişken
girdinin arttırılmaya devam edilmesi durumunda toplam ürün azalacak, marjinal ürün ise
negatif değer alacaktır.
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6.2. Uzun Dönem Maliyet Eğrileri Ve Ölçeğe Göre Getiri
Uzun dönem, üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken olduğu dönem olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla firma uzun dönemde yeni teknolojiler kullanabilir, fabrika binasını
genişlete bilir ya da yeni bir fabrika kurabilir. Uzun dönem içerisinde birçok kısa dönemi de
barındırmaktadır.
Maliyetler
UMM

KMM1

UOM

KMM2
KOM2
KO

D

0

Md

Üretim Miktarı

Şekil-4.14: Uzun Dönem Maliyetler
Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi içerinde birçok kısa dönem ortalama maliyet eğrisini
barındırmaktadır. Şekil-4.14’de uzun dönem ortalama maliyet (UOM) eğrisi içerinde iki adet
kısa dönem ortalama maliyet eğrisini (KOM1 ve KOM2) barındırmaktadır. Ancak sadece bir
tane kısa önem ortalama maliyet eğrisi uzun dönem maliyet eğrisinin minimum noktasından
geçmektedir. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasına teğet olan kısa
dönem ortalama maliyet eğrisinin, bu teğet noktasından aynı zamanda uzun dönem marjinal
maliyet ve kısa dönem marjinal maliyet eğrileri geçmektedir. Firmanın uzun dönem dengesi
uzun dönem ortalama maliyetin en düşük olduğu Md üretim düzeyinde gerçekleşmektedir.
Firma uzun dönemde Md üretim düzeyine kadar üretimini artırdığında uzun dönem ortalama
maliyetinde bir düşüş gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı firma için Md üretim seviyesine
kadar ölçeğe göre artan getiri söz konusudur. Md üretim seviyesi geçildiğinde ise uzun dönem
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ortalama maliyetlerde bir artış gözükmektedir. Bundan dolayı firmanın için Md üretim
seviyesi geçildikten sonra ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur.
Bazı durumlarda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi üretim miktarına paralel bir doğru
şeklini alabilir. Bu durumda firma için ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.

6.3. Maliyetlerle İlgili Diğer Kavramlar
Firmalar için yapılan maliyet hesaplarında muhasebeciler üretilen ürünün maliyetini
hesaplarken, iktisatcılar üretilen ürünün maliyetinin yanında alternatif maliyet kalemlerini de
hesaplamaktadır.
Muhasebe defterlerine kaydedilen firmaların üretim esnasında üretim faktörlerine ödedikleri
maliyelere açık maliyet denilmektedir.
Firmanın üretimde kullandığı bazı faktörler firmanın kendi bünyesinde bulunabilir. Örneğin
firmanın idare binası firma sahibinin olabilir veya firma sahibi bizzat üretimde sürecinde
çalışıyor olabilir. Bu durumda firmanın kendisine ait üretim faktörlerinin de başkasına
kiralanmış gibi maliyet hesabına dahil edilmesine örtük maliyet denir.
Firmanın açık maliyeti ile örtük maliyetinin toplamı firmanın iktisadi maliyetini
oluşturmaktadır. Firma bir malın üretim kararını aldıktan sonra, o malın üretim faktörleriyle
üretilebilecek başka bir ürünün üretiminden vazgeçmiş olmaktadır. Bu vazgeçilen ürünün
maliyetine ise alternatif maliyet denir.
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Uygulamalar

1) Genel olarak maliyet kavramını tanımlayınız ve alt bileşenleriyle birlikte inceleyiniz.
2) Toplam sabit maliyetleri tanımlayınız ve örnekler veriniz.
3) Toplam değişken maliyetleri tanımlayınız ve örnekler veriniz.
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Uygulama Soruları

1) Emekte iş bölümü ve uzmanlaşmaya gidilmesi, maliyetleri düşürücü etkide bulunabilir
mi? Düşünüp, gerekçeleriyle açıklayınız.
2) Marjinal maliyet ve ortalama marjinal maliyet eğrilerini şekil çizerek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kısa dönem üretim faktörlerinin tamamının değiştirilemeyeceği bir zaman aralığıdır. Kısa
dönemde firmanın üretim faaliyetlerinden bağımsız olan maliyetlere kısa dönem sabit
maliyetler denir. Sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız olduğu için üretim miktarının
artması ya da azalması kısa dönem sabit maliyetleri etkilemez. Toplam değişken maliyetler,
üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Dolayısıyla toplam sabit maliyetten farklı
olarak üretim yapılmadığında toplam değişken maliyet değeri de sıfır olmaktadır. Toplam
maliyetler, toplam sabit maliyetler ile toplam değişken maliyetin toplamından oluşmaktadır.
Üretime kullanılan her ilave üretim faktörünün toplam üretimde yapmış olduğu değişikliğe
marjinal ürün denilmektedir. Ortalama ürün ise, değişken faktör başına düşen ürün miktarıdır.
Uzun dönem, üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken olduğu dönem olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla firma uzun dönemde yeni teknolojiler kullanabilir, fabrika binasını
genişlete bilir ya da yeni bir fabrika kurabilir. Uzun dönem içerisinde birçok kısa dönemi de
barındırmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gelirde meydana gelen değişmeler ile oluşan yeni denge noktalarının
birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi meydana gelir.
B) Gelirde meydana gelen değişmeler ile oluşan yeni denge noktalarının birleştirilmesiyle
fiyat tüketim eğrisi meydana gelir
C) Gelirde meydana gelen değişmeler ile oluşan yeni denge noktalarının birleştirilmesiyle
kayıtsızlık eğrisi meydana gelir
D) Gelirde meydana gelen değişmeler ile oluşan yeni denge noktalarının
birleştirilmesiyle bütçe doğrusu meydana gelir
E) Gelirde meydana gelen değişmeler ile oluşan yeni denge noktalarının birleştirilmesiyle
talep eğrisi meydana gelir
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplam maliyet eğrisi, bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde
kullanılması durumunda üretilebilecek ürün miktarını göstermektedir.
B) Üretim imkanları eğrisi, bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde
kullanılması durumunda üretilebilecek ürün miktarını göstermektedir.
C) Ferdi talep eğrisi, bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde kullanılması
durumunda üretilebilecek ürün miktarını göstermektedir.
D) Marjinal üretim eğrisi, bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde
kullanılması durumunda üretilebilecek ürün miktarını göstermektedir.
E) Marjinal maliyet eğrisi, bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde
kullanılması durumunda üretilebilecek ürün miktarını göstermektedir.
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar
sonucunda üretim imkanları eğrisi sağa kayar
B) Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar
sonucunda üretim imkanları değişmez
C) Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar
sonucunda üretim imkanları yukarı kayar

147

D) Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren
olaylar sonucunda üretim imkanları sola kayar
E) Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar
sonucunda üretim imkanları eğrisinin şekli değişir ve orijine göre dış bükey olur.
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kayıtsızlık eğrisi, üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan çeşitli faktör birleşenlerinin
geometrik yeridir
B) Firmanın belirli bir üretim düzeyi için sadece bir tane eş ürün eğrisi
bulunmamaktadır.
C) Eş ürün eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha düşük üretim düzeyi ifade etmektedir
D) Her eş ürün eğrisi aynı üretim düzeyini göstermektedir
E) Eş ürün eğrisi sağ yukarıdan sağ aşağıya yönelen bir eğridir.
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eş ürün eğrisi üzerinde, üretim faktörlerinden bir tanesinin üretimde kullanılan
miktarını arttırdığında diğer üretim faktörünün kullanılan miktarını da arttırması
gerekmektedir.
B) Aynı noktadan birden fazla eş ürün eğrisi geçer
C) Her eş ürün eğrisi aynı üretim seviyesini gösterir.
D) Eş ürün eğrileri orijine göre dış bükeydir.
E) Eş ürün eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha düşük üretim düzeyi ifade etmektedir.
6) Üreticinin belirli bir bütçe ile faktör fiyatları veri iken satın alabileceği faktör
bileşimlerinin geometrik yerine ne isim verilir?(
A) Eş maliyet doğrusu
B) Eş ürün eğrisi
C) Kayıtsızlık eğrisi
D) Bütçe doğrusu
E) Gelir tüketim eğrisi
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile eş maliyet doğrusu sağa kayar
B) Firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile eş maliyet doğrusu sola kayar
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C) Firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile eş maliyet doğrusu değişmez
D) Firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile eş maliyet doğrusu önce artar sonra
azalır.
E) Firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile eş maliyet doğrusu önce azalır sonra artar.
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Üreticinin denge noktasında eş ürün eğrisi eş maliyet doğrusunu keser
B) Üreticinin denge noktasında eş ürün eğrisi, eş maliyet doğrusuna teğettir
C) Üreticinin denge noktasında eş maliyet doğrusu eş ürün eğrisini keser
D) Üreticinin denge noktasında eş maliyet doğrusu eş ürün eğrisinin üstündedir.
E) Üreticinin denge noktasında eş maliyet doğrusu eş ürün eğrisinin altındadır.
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Üreticinin farklı denge noktalarının birleştirilmesiyle genişleme yolu meydana gelir.
B) Üreticinin farklı denge noktalarının birleştirilmesiyle kayıtsızlık eğrisi meydana gelir
C) Üreticinin farklı denge noktalarının birleştirilmesiyle eş ürün eğrisi meydana gelir.
D) Üreticinin farklı denge noktalarının birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi meydana
gelir
E) Üreticinin farklı denge noktalarının birleştirilmesiyle genişleme eğrisi meydana
gelir.
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplam sabit maliyet, maliyet eksenine paralel bir konumdadır.
B) Toplam sabit maliyet, fiyat eksenine paralel bir konumdadır.
C) Toplam sabit maliyet, miktar eksenine paralel bir konumdadır
D) Toplam sabit maliyet, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir eğridir.
E) Toplam sabit maliyet, sağ yukarıdan sol aşağıya inen bir eğridir.
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7. FİRMA DENGESİ VE FİYAT OLUŞUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde firma dengesi ve kar maksimizasyonu koşulu, endüstri dengesi, tam rekabet
piyasasında firmanın kısa ve uzun dönem dengesi anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir firma için kar maksimizasyon koşulu nedir? Açıklayınız.

2.

Tam rekabet piyasasında firma ve piyasa talebi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

3.

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma kısa dönemde nasıl dengeye

gelmektedir? Şekil yardımıyla açıklayınız.
4.

Tam rekabet piyasasında aşırı kar ve normal kar durumlarını şekil yardımıyla

açıklayınız. Uzun dönemde firmaların neden aşırı kar elde edemeyeceğini açıklayınız.
5.

Tam rekabet piyasasında uzun dönem endüstri ve firma dengesini şekil yardımıyla

açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.

153

Anahtar Kavramlar
•

Firma

•

Endüstri

•

Piyasa

•

Kar maksimizasyonu
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Giriş
Bu bölümde tam rekabet piyasasında firma ve endüstri dengesi hakkında genel bilgiler
verilecektir.
7.1. Firma Dengesi Ve Kar Maksimizasyonu Koşulu
Firmaların fiyat ve üretim miktarı üzerine yapılan analizler firmaların en yüksek karı elde
etmeye yönelik hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır. Firmanın toplam karı, toplam
hasılatı (TH) ile toplam maliyeti (TM) arasındaki farktır. Yani Firmanın toplam karı ∏ ile
gösterilirse, toplam kar;
∏ = TH – TM dir.
Toplam hasılat ise firmanın sattığı mal miktarı (M) ile malın fiyatının (F) çarpımı sonucunda
oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle firmanın toplam hasılatı;
TH = F x M dir.
Firmanın ortalama hasılatı (OH), satılan mal başına firmanın hasılatından oluşmaktadır. Diğer
bir ifadeyle ortalama hasılat;
OH = TH/M dir. Dikkat edilirse TH = F x M olduğu için OH=F dır.
Marjinal hasılat (MH) ise satılan son birim maldan elde edilen hasılattır. Diğer bir ifadeyle
marjinal hasılat;
MH = ∆TH/∆M dir.
Firma karını en fazla düzeye çıkartabilmek için toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki
farkın en büyük olduğu üretim seviyesinde üretimini gerçekleştirmek zorundadır. Firmanın
toplam hasılatı ile toplam maliyetinin en büyük olduğu üretim seviyesinde firmanın ürettiği
son birimin firmaya yüklediği maliyet olan Marjinal maliyet (MM) ile üretilen son birimin
satışından elde edilen hasılat da (MH) birbirine eşittir. Firmanın marjinal hasılatı, marjinal
maliyetinden büyük ise firmanın üretimi artırması durumunda firma karını arttıracaktır. Firma
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marjinal hasılatı marjinal maliyetinden düşük bir noktada üretim yapmaktaysa firmanın karı
üretimi daha da arttırması durumunda azalacaktır. Bu durumda firma kendisine en yüksek karı
sağlaya bilmek için üretim seviyesini
∏ = TH – TM in en büyük olduğu seviyede veya
MM = MH ya eşit olduğu seviyede tutmalıdır.
7.2. Endüstri Dengesi
Bir ekonomide aynı grup mal ya da hizmetleri üretenlerin tamamına endüstri denilmektedir.
Endüstri dengesi, mevcut endüstriye hiçbir yeni firmanın gelmek istemediği ve hiçbir
firmanın endüstriden çıkmak istemediği durumu ifade eder. Endüstri dengesi oluştuğunda her
firma için endüstri de normal kar düzeyi sağlanmaktadır bu sebepten dolayı firmalar endüstri
terk etmek istemezler. Endüstri dengesinde aşırı kar olmadığı için denge durumunda yeni
firmalar da bu endüstriye girmek istememektedir.
Endüstrideki her firma normal kar elde etmektedir. Normal kar düzeyi firma hangi endüstride
bulunursa bulunsun elde edeceği kar olduğu için firma normal kar düzeyini toplam maliyet
kalemine eklemektedir. Dolayısıyla endüstri dengesinde toplam maliyetler ile toplam hasılat
birbirine eşittir. Diğer bir ifadeyle toplam kar sıfırdır.
∏ = TH – TM
∏=0
Ayrıca endüstri dengesinde toplam hasılat ile toplam maliyet eşit olduğundan dolayı, ortalama
hasılat ile ortalama maliyette birbirine eşittir. Diğer bir ifadeyle;
OH = OM dir.
7.3. Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcılar arasında rekabet en üst düzeyde olduğu piyasadır. Tam
rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar birbirlerinin kararlarını etkileyemeyecek kadar çoktur.
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Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların mal ve hizmetler ulaşması önünde bir engel
yoktur, piyasaya giriş ve çıkışlar serbesttir. Tam rekabet piyasasında aynı işlevi gören mallar
arasında bir fark olmadığı gibi, alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tam ve eksiksiz bilgiye
sahiptir. Piyasada meydana gelen değişikliklerden hem alıcılar hemde satıcılar anında
haberdar olmaktadır. Bu özellikleriyle tam rekabet piyasası iseal bir piyasa görünümündedir
ve diğer piyasa çeşitleri tam rekabet piyasasına ne ölçüde yaklaştığı veya uzaklaştığı kriter
alınarak sınıflandırılmaktadır.
Tam rekabet piyasasında firma karını en üst düzeye çıkaracak üretim seviyesine ulaşmaya
çalışmaktadır. Dolayısıyla tam rekabet piyasasında firma denge koşulu;
∏ = TH – TM in en fazla olduğu üretim seviyesi veya,
MM = MH eşitliğinin sağlandığı üretim seviyesidir.
7.3.1. Tam Rekabet Piyasasında Piyasa Ve Firma Talebi
Tam rekabet piyasasında bir firma istediği kadar malı kendisi için veri olan piyasa fiyatından
satabilmektedir. Piyasada malın veri fiyatı ise, o malın piyasa arz ve talebinin eşit olduğu
denge noktasında oluşmaktadır. Bu durum Şekil-5.1’de gösterilmiştir.
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Şekil-5.1: Tam Rekabet Piyasasında Firma Talep Eğrisi
Şekil-5.1’de bir malın piyasa arz ve talebi F1 fiyatında eşitlenmiştir. Tam rekabet
piyasasındaki tek firma F1 fiyatından dilediği kadar mal satabilmektedir. Firmanın malını F1
fiyatının üzerinde satması olanaksızdır. Böyle bir durumda alıcılar diğer firmaların mallarına
yönelmektedir. Çünkü tam rekabet piyasasında aynı işlevi gören bütün mallar birbirinin
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aynısıdır (homojenlik koşulu) ve alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tam bilgiye sahiptir (açıklık
koşulu). Tam rekabet piyasasında firma F1 fiyatında dilediği kadar mal satabileceği için
fiyatını F1 fiyatını altına indirmesine gerek yoktur. Görüldüğü gibi tam rekabet piyasasında
firmanın talep eğrisi miktar eksenine paraleldir ve esnekliği sonsuzdur.
Ortalama hasılat, firmanın parça başına hasılatını göstermektedir ve toplam hasılatın, üretilen
mal miktarına bölünmesiyle bulunur. Diğer bir ifadeyle ortalama hasılat;
OH = TH/M dir.
TH = F x M olduğuna göre OH = F dir.
Firmanın bir birim daha fazla satması halinde elde ediceği hasılata marjinal hasılat
denilmektedir. diğer bir ifadeyle marjinal hasılat satılan son birimin toplam hasılatta yaptığı
değişikliktir ve,
MH = ∆TH /∆M formülü ile bulunur.
Tam rekabet piyasasında firma ürettiği her birimi aynı fiyattan sattığı için, tam rekabet
piyasasında marjinal hasılat, satış fiyatına eşittir (MH = F). Dolayısıyla tam rekabetçi
piyasada firmanın karşılaştığı talep eğrisinde F = MH =OH dir.
7.3.2. Tam Rekabet Piyasasında Firma Geliri
Tam rekabet piyasasında toplam hasılat, satılan mal miktarı ile satılan malın fiyatının
çarpımına eşittir. Diğer bir ifadeyle toplam hasılat;
TH = F x M dir.
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Şekil-5.2: Tam Rekabet Piyasasında Firma Hasılatı
Şekil-5.2’de firmanın toplam hasılatı verilmiştir. Firma satış yapmıyorken toplam hasılatı sıfır
olduğu için toplam hasılat doğrusu orijinden başlamaktadır. Firma satış miktarını arttırdıkça
toplam hasılatı da artmaktadır. Dikkat edilirse firma aynı miktarda mal satsa bile malını daha
yüksek fiyattan sattığında toplam hasıla artmakta yani toplam hasıla doğrusu dikleşmektedir.
7.3.3. Tam Rekabet Piyasasında Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi
Tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem dengesi, firmanın toplam hasıla – toplam
maliyet eğrileri yardımıyla belirlenebileceği gibi ortalama maliyet ve marjinal maliyet eğrileri
yardımıyla da belirlenebilmektedir.
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Şekil-5.3: Tam Rekabette Firma Dengesi
Şekil-5.3’te tam rekabet piyasasında firma dengesi gösterilmiştir. Tam rekabet piyasasında
firma karını en yüksek düzeye çıkaracak üretim seviyesinde dengeye gelmektedir. Şeklin ilk
üsteki kısmında toplam hasılat toplam maliyet eğrileri kullanılarak firmanın karını en yüksek
seviyeye çıkardığı üretim düzeyi gösterilmektedir. Şekilde toplam hasılat eğrisi orijinden
başlamaktadır. Bunun sebebi ürün üretilip satılmadığı taktirde toplam hasılatın sıfır olmasıdır.
Ancak toplam maliyet eğrisi orijinden başlamaz. Çünkü hiç ürün üretilmese bile firmanın
katlanmak zorunda olduğu sabit maliyetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla firma üretim yapmasa
bile toplam sabit maliyet miktarı kadar toplam maliyeti vardır. Şekilde A noktasına kadar
toplam maliyet eğrisi toplam hasılat eğrisinin üstünde seyretmektedir. Bu durumda A
noktasına kadar her üretim düzeyinde toplam maliyetler, toplam hasılatlardan daha yüksektir
diğer bir ifadeyle firma zarar etmektedir. A noktasındaki üretim düzeyi olan M1 üretim düzeyi
firma için başa baş noktasıdır. Bu noktada firmanın toplam hasılatı ile toplam maliyeti
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birbirine eşittir. Diğer bir ifadeyle firma ne kar nede zarar etmektedir. A noktası ile B noktası
arasında toplam hasılat eğrisi, toplam maliyet eğrisinin üzerinde seyretmektedir. Yani A
noktasına denk gelen M1 üretim M3 düzeyi ile B noktasına denk gelen M3 üretim düzeyi
arasında firma kar yapmaktadır. üretim düzeyi firma için diğer başa baş noktasıdır. M3 üretim
düzeyine denk gelen B noktasından sonra toplam maliyet eğrisi toplam hasılat eğrisinin tekrar
üzerine çıktığı için bu noktadan sonra firma tekrar zarar etmektedir. Firma A noktasının
solunda ve B noktasının sağında zarar ettiğine göre üretim düzeyini kar ettiği A ve B noktaları
arasında belirlemelidir. Tam rekabet piyasasında firma karını en yüksek düzeye çıkaracak
seviyede üretim yapmaya yöneldiğine göre A ile B noktası arasında toplam hasılat ile toplam
maliyet eğrilerinin birbirine en uzak olduğu üretim seviyesinde dengeye gelmektedir ki
şekilde bu üretim miktarı M2 üretim seviyesidir.
Şekil-5.3’ün alt tarafında ise aynı durum marjinal maliyet ve toplam ortalama maliyet eğrileri
yardımıyla gösterilmiştir. Şekilde A ve B noktalarına denk gelen M1 ve M3 üretim
seviyelerinde ortalama toplam maliyet malın fiyatına eşit olduğu için firma ne kar nede zarar
etmektedir. Ortalama toplam maliyet eğrisinin fiyat doğrusunun altında kalan kısmında firma
normalüstü kar etmektedir. Marjinal maliyetin ortalama toplam maliyeti kestiği üretim
seviyesi olan M2 üretim seviyesinde firma karını en üst düzeye getirmektedir. Burada dikkat
edilecek önemli bir nokta A ve B noktalarına denk gelen üretim seviyelerinde firma normal
kar elde etmektedir. Ancak firma için normal kar bir maliyet unsuru oluşturduğu için bu
noktalarda ne kar nede zarar var denilmektedir.
Kısa dönemde tam rekabet piyasasında, firmaların maliyet yapılarının farklı olması nedeniyle
piyasada oluşan fiyat karşısında firmalar normalüstü kar elde edebilir, normal kar elde
edebilir, ya da zarar edebilir. Şekil-5.4’te firma için normal kar durumu gösterilmiştir.
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Şekil-5.4: Normal Kar Durumu
Şekil-5.4’te firma marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu M1 üretim seviyesinde
dengeye gelmektedir. Bu durumda firma M1 kadar mal üretip F1 fiyatından satmaktadır. Bu
üretim seviyesinde ortalama maliyet ortalama hasılata eşit olmaktadır. Normal kar, bir maliyet
unsuru olduğu için ortalama toplam maliyetin içerisinde sayılmakta, firma M1 üretim
düzeyinde normal kar elde etmektedir.
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Şekil-5.5: Aşırı Kar Durumu
Şekil-5.5’de kısa dönemde tam rekabet piyasasında firmanın aşırı kar yaptığı durum
gösterilmiştir. Firma M1 miktarındaki malı ortalama toplam maliyetin üzerinde bir fiyattan
satmaktadır. Marjinal maliyetin marjinal hasılaya eşit olduğu nokta olan M1 seviyesinde ürün
satan firma bu satıştan ADF1B dik dörtgeninin alanı kadar kar elde etmektedir.
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Şekil-5.6: Zarar Durumu
Şekil-5.6’da kısa dönemde tam rekabet piyasasında bir firmanın zarar durumu gösterilmiştir.
Firma marjinal maliyetin marjinal hasılaya eşit olduğu M1 üretim seviyesinde dengeye
gelmiştir. Ancak, firmanın ortalama toplam maliyeti malın satış fiyatından yüksek olduğu için
firma zarar etmektedir.
7.3.4. Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Arz Eğrisi
Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firma normalüstü kar yapabilir, normal kar yapabilir,
ya da zarar edebilir. Her üç durumda da firma ticari faaliyetlerini sürdürür. Ancak firmanın
ortalama değişken maliyetlerini karşılayamadığı nokta firmanın kapanma noktasıdır.
Dolayısıyla firmanın arz eğrisi, satış fiyatının ortalama değişken maliyetlere eşit olduğu
noktadan başlar. Firma ortalama değişken maliyetler ile ortalama toplam maliyetler arasındaki
fiyat aralığında zarar etmesine rağmen üretim yapabilir. Malın fiyatının ortalama değişken
maliyete eşit olduğu noktada firma normal kar yapmaktadır.
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Şekil-5.7: Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi
Şekil-5.7’de tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem arz eğrisi gösterilmiştir. Şekilde A
noktası firmanın kapanma noktasıdır. Firma A noktasında sadece ortalama değişken
maliyetlerini karşılıya bilmektedir. Dolayısıyla F1 fiyatının altındaki fiyatlarda firma üretimi
durdurmak zorunda kalacaktır. Malın piyasa fiyatı F2’ye çıktığında firma M2 miktarında mal
üretecek ve ortalama toplam maliyetlerini karşılayabilecektir. Dolayısıyla firma B noktasında
normal kar elde edecektir. F2 fiyat seviyesinin üzerinde ise firma aşırı kar elde edecektir.
Dolayısıyla firmanın kısa dönem arz eğrisi marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken
maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmıyla özdeştir.
7.3.5. Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi Ve Endüstri Dengesi
Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firmaların bir kısmı aşırı kar elde ederken bir kısmı
normal kar elde eder, bir kısmı ise zarar elde edebilir. Ancak uzun dönemde endüstri
dengesinde firmalar sadece normal kar elde etmektedir. Eğer endüstri de aşırı kar durumu
varsa, uzun dönemde endüstriye yeni firmalar katılırlar. Bu durum toplam arzın artmasına
sebep olurken endüstrideki aşırı kar azalarak normal kar düzeyine iner. Endüstride zarar eden
firmalar var ise uzun dönemde bu firmalar endüstriden çekilmek zorunda kalacağı için
endüstri dengesi uzun zamanda tekrar normal kar düzeyine oluşmuş olur. Tam rekabet
piyasasında endüstri dengesi normal kar düzeyinde oluşmaktadır. Normal kar düzeyi yeni
firmaların endüstriye girmesi için yeterli bir kar düzeyi olamadığı için yeni firmalar
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endüstriye girmezler. Aynı zamanda normal kar düzeyi endüstrideki firmalar için yeterli bir
kar düzeyi olduğu için mevcut firmalar endüstriden çıkmak istemezler.

F

UMM
KMM
UOM

KOM
F1

0

F = OH = MH

M1

M

Şekil-5.8: Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
Şekil-5.8’de uzun dönem firma ve endüstri dengesinin oluşumu gösterilmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi endüstrideki her firma normal kar elde etmektedir. F = MM = MH = OH =
OM eşitliğinin sağlandığı M1 üretim seviyesinde firma ve endüstri dengesi oluşmaktadır.
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Uygulamalar
1) Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?
2) Tam rekabet piyasasında denge koşulu nedir?
3) Uzun dönem firma ve endüstri dengesini çiziniz.
4) Uzun dönem firma ve endüstri dengesinin şeklini yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1) Bir firma aşırı zarar ettiğinde hangi yolları izleyebilir? Araştırınız.
2) İflas, konkordato, tasfiye, devir, birleşme ve satın alma kavramlarını araştırınız.
3) Tam rekabet piyasasında tek firmanın kısa dönem dengesini çiziniz.
4) Tam rekabet piyasasında tek firmanın kısa dönem dengesi şeklini yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Firmaların fiyat ve üretim miktarı üzerine yapılan analizler firmaların en yüksek karı elde
etmeye yönelik hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır. Firmanın toplam karı, toplam
hasılatı ile toplam maliyeti arasındaki farktır. Bir ekonomide aynı grup mal ya da hizmetleri
üretenlerin tamamına endüstri denilmektedir. Endüstri dengesi, mevcut endüstriye hiçbir yeni
firmanın gelmek istemediği ve hiçbir firmanın endüstriden çıkmak istemediği durumu ifade
eder.
Tam rekabet piyasasında bir firma istediği kadar malı kendisi için veri olan piyasa fiyatından
satabilmektedir. Kısa dönemde tam rekabet piyasasında firma normal kar ve normal üstü kar
yapabileceği gibi, zararda edebilmektedir. Kısa dönemde marjinal maliyetin ortalama
değişken maliyet üzerinde kalan kısmı firmanın arz eğrisini oluşturmaktadır. Uzun dönem de
ise firmalar ancak normal kar elde edebilmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplam sabit maliyeti oluşturan kalemler arasında
yer almaz?
A) İşçilerin sigorta ödenekleri
B) Varsa kiralanan makine teçhizat
C) Yönetim giderleri
D) Varsa binaların kirası
E) Üretim için kullanılan enerji maliyetleri
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ortalama sabit maliyet, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir eğridir
B) Ortalama sabit maliyet, miktar eksenini iki noktada keser
C) Ortalama sabit maliyet, kayıtsızlık eğrisini en üst noktasında keser
D) Ortalama sabit maliyet, eş ürün eğrisini en üst noktada keser
E) Ortalama sabit maliyet, ortalama sabit maliyet ile değişken maliyetin toplamından
oluşur.
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortalama sabit maliyet üretim miktarıyla azalmaktadır
B) Ortalama sabit maliyet hiçbir zaman sıfır olmaz
C) Firma üretim miktarını arttırdıkça ortalama sabit maliyetin toplam ortalama maliyet
içerisindeki oranı azalmaktadır.
D) Ortalama sabit maliyet, üretilen birim başına düşen sabit maliyeti göstermektedir
E) Ortalama sabit maliyet, miktar eksenini iki noktada keser
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Firma hiç üretim yapmıyorken toplam değişken maliyetler sıfırdır.
B) Belirli bir üretim düzeyinde toplam değişken maliyetlerdeki artış oranı azalır.
C) Daha büyük çaplı üretimin maliyetlerde azalmaya neden olur.
D) Toplam değişken maliyetler, üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.
E) Toplam değişken maliyetler toplam maliyetlerin üretim miktarına bölünmesiyle
bulunur.
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5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ortalama değişken maliyet satılan birim başına düşen gelirdir.
B) Ortalama değişken maliyet üretim miktarı arttıkça sürekli artar
C) Üretim yapılmıyorken toplam değişken maliyet maksimumdur.
D) Ortalama değişken maliyetler sürekli artan bir eğri şeklindedir.
E) Firma üretim miktarını arttırdıkça ortalama sabit maliyetin toplam ortalama
maliyet içerisindeki oranı azalmaktadır.
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplam maliyetler, toplam sabit maliyetler ile toplam değişken maliyetin toplamından
oluşmaktadır.
B) Firmanın hiç üretim yapmadığı durumda firmanın toplam maliyeti toplam sabit
maliyetine eşittir.
C) Toplam maliyet, toplam değişken maliyete bağlı olarak firma üretim yapmaya
başladığında artmaya başlar.
D) Toplam maliyet üretim miktarıyla toplam değişken maliyet kadar artar
E) Toplam maliyet maliyet eksenine paraleldir.
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Firmanın üretimini bir birim daha arttırması için katlanması gereken maliyete
ortalama maliyet denir.
B) Marjinal maliyet üretilen son birimin toplam maliyette yapmış olduğu
değişikliktir
C) Marjinal maliyet eğrisi ortalama değişken maliyet eğrisini maksimum noktasından
keser
D) Marjinal maliyet eğrisi toplam ortalama değişken maliyet eğrisini maksimum
noktasından keser.
E) Toplam maliyet, marjinal maliyetle ortalama değişken maliyetlerin toplamına eşittir.
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Marjinal maliyet ortalama toplam maliyeti minimum noktasından keser
B) Marjinal maliyet ortalama değişken maliyeti minimum noktasında keser
C) Üretim düzeyi arttıkça ortalama değişken maliyet ortalama toplam maliyete yaklaşır
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D) Üretim düzeyi artıkça ortalama değişken maliyet, ortalama toplam maliyeti bir
noktada keser
E) Üretim düzeyi arttıkça ortalama sabit maliyetlerin toplam maliyet içindeki payı azalır.
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üretime kullanılan her ilave üretim faktörünün toplam üretimde yapmış olduğu
değişikliğe marjinal ürün denilmektedir
B) Ortalama ürün, değişken faktör başına düşen ürün miktarıdır.
C) Toplam ürün, marjinal ürünün minimum olduğu noktada maksimum değer alır.
D) Toplam ürün, değişken girdi miktarıyla sürekli arttırılamaz
E) Değişken kabul edilen üretim faktörü arttırıldıkça toplam ürün önce azalır sonra
artar.
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplam ürünün maksimum olduğu noktada marjinal ürün sıfırdır.
B) Toplam ürün ilk değişken girdi ile maksimum değer alır.
C) Toplam ürünün maksimum olduğu noktada, ortalama ürün de maksimumdur
D) Marjinal ürünün maksimum olduğu noktada, ortalama ürün de maksimumdur.
E) Marjinal ürün, ortalama ürün ve toplam ürün aynı noktada maksimum değerini alır.
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8. EKSİK REKABETPİYASALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde eksik rekabetpiyasasının ortaya çıkış nedenleri, monopol piyasasının tanımı ve
oluşma nedenleri, monopolcünün talebi, monopolcü firma hasılatı, monopol piyasasında firma
dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolcü rekabet piyasası, oligopol piyasası ve
oyun teorisi üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Eksik rekabetpiyasalarını oluşturan temel etkenler nelerdir ve bu etkenler hangi yolla

piyasa aksaklıkları oluşturur?
2.

Monopol piyasası nedir, hangi nedenlerle oluşur? Monopol piyasasında faaliyet

gösteren firmalara örnek veriniz.
3.

Monopol piyasasında kısa dönem firma dengesini şekil üzerinde gösteriniz.

4.

Monopol piyasasında birinci ve ikinci fiyat farklılaştırması arasındaki farkı şekil

üzerinde açıklayınız.
5.

Tam rekabet, monopol ve monopolcü rekaber firmalarının talep eğrilerini şekil

üzerinde gösteriniz ve söz konusu farklılığın hangi nedenlerden kaynaklandığını tartışınız.
6.

Monopolcü rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem dengesini şekil üzerinde

gösteriniz.
7.

Monopolcü rekabet piyasası ile oligopol piyasalarının farkı nedir? Her iki piyasa için

de örnek veriniz.
8.

Mahkumlar çıkmazının oligopol piyasalarına uygulayınız ve oyun teorisinin oligopol

piyasalar açısından önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Monopol

•

Monopolcü

•

Oyun teorisi

•

Rekabet
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Giriş
Mevcut iktisadi düzende alıcı ve satıcılar arasındaki iktisadi rekabetin en iyi uygulanışına
örnek olarak verilen tam rekabet piyasalarına rastlamak oldukça güçtür. Gerçek iktisadi
düzende tam rekabet piyasalarının özellikleri olan atomisite, mobilite, homojenlik ve açıklık
koşulunun bir veya bir kaçının oluşmaması nedeniyle piyasalar çeşitli isimlerle
adlandırılmaktadır. Bu bölümde eksik rekabet piyasasının ortaya çıkış nedenleri açıklandıktan
sonra en çok görülen eksik rekabet piyasaları olan monopol, monopolcü rekabet piyasası ve
oligopol piyasaları üzerinde durulacaktır.
8.1. Eksik Rekabet Piyasalarının Ortaya Çıkış Nedenleri
Piyasalar tam rekabet piyasası özelliklerine yaklaştığı ölçüde başarılı sayılmaktadır. Ancak
günümüz piyasalarında tam rekabet piyasasının özellikleri olan atomisite, mobilite,
homojenlik ve açıklık koşullarının bir ve bir kaçının aksadığı görülmektedir. Bu tür piyasalara
eksik rekabet veya aksak rekabet piyasaları denir. Eksik rekabet piyasalarının oluşmasının
temel nedenleri şunlardır.
•

Mobilite koşulunun aksaması: Bazı durumlarda piyasaya giriş ve çıkış engelleri

olabilir. Piyasada ki yerleşik firmaların, piyasaya yeni girecek firmaya göre daha düşük
maliyette üretim yapması, yeni firmaların söz konusu piyasaya girmesini engellemektedir.
•

Atomisite koşulunun aksaması: Atomisite koşulunun aksaması, mobilite koşulunun

aksamasından kaynaklanmaktadır. Eğer piyasaya giriş önünde engeller bulunuyorsa,
piyasadaki yerleşik firma sayısı, tek başlarına fiyatı etkileyemeyecek kadar çok olmayacaktır.
Mobilite koşulunun ne derece aksarsa, diğer bir ifadeyle piyasaya giriş engellere ne derece
fazlaysa, otomisite koşuluda aynı ölçüde aksamaktadır.
•

Homojenlik koşulunun aksaması: Homojenlik koşulu, alıcı ve satıcılar açısından

aynı işlevi gören mal ve hizmetlerin birbiriyle tamamen aynı olmasını ifade eder. Fakat
günümüz piyasalarında gerek psikolojik gerekse mekansal nedenlerden dolayı alıcı ve
satıcıların

mal

farklılaştırmasına

gittiği

görülmektedir.

Satıcılar,

yoğun

reklam

kampanyalarıyla kendi mallarını benzerlerinden farklıymış gibi göstermektedir.
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•

Açıklık koşulunun aksaması: Tam rekabet piyasalarında açıklık koşulu, alıcı ve

satıcıların piyasa hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahip olması ve piyasada meydana gelen
değişikliklerden anında haberdar olmasını belirtmektedir. Ancak piyasalarda satıcılar,
sattıkları mal hakkında alıcılara göre daha bilgilidir. Satıcıların sattıklar mal hakkında
alıcılardan daha fazla bilgiye sahip olmasına asimetrik bilgi denilmektedir.
Eksik rekabet piyasaları, tam rekabet piyasalarının özelliklerinden hangisi ya da hangilerini
taşımadığına göre kendi içinde yeni piyasa türlerine ayrılmaktadır.
Eğer piyasaya giriş engelleri nedeniyle ikamesi güç bir malın arzını tek bir firma kontrol
ediyorsa, bu durumda oluşan piyasaya monopol piyasası denilmektedir. Monopol piyasasında
tek satıcı karşısında n sayıda alıcı vardır.
Eğer piyasaya giriş engelleri nedeniyle piyasada birbirini etkileyebilecek kadar az satıcı varsa
(n sayıda satıcıdan daha az miktarda satıcı), bu durumda oluşan piyasaya oligopol piyasası
denilmektedir. Eğer piyasada iki sayıcı varsa düapol piyasası, üç satıcı varsa triopol olarak
adlandırılır.
Eğer piyasaya giriş engelleri nedeniyle, piyasada tek alıcı varsa bu durumda piyasa monopson
piyasası olarak adlandırılmaktadır. Monopson piyasasında tek alıcı karşısında n sayıda satıcı
bulunmaktadır.
Eğer piyasada birbirlerini etkileyebilecek kadar az sayıda alıcı mevcutsa bu durumda piyasa
oligopson piyasası olarak adlandırılmaktadır. Oligopson piyasasında birbirini etkileyebilecek
kadar az alıcı karşısında n sayıda satıcı bulunmaktadır.
8.2. Monopol Piyasası
Piyasaya giriş engelleri sebebiyle ikamesi olmayan bir malın tek bir üretici tarafından
üretildiği piyasaya monopol piyasası denilmektedir. Monopol piyasasında malın arzı tek bir
firmadayken karşısında n sayıda tüketici vardır.
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8.2.1. Monopol Piyasasının Oluşma Nedenleri
Firmanın belirli bir ham madenin tamamını kontrol etmesi durumunda firma piyasada doğal
monopolcü durumuna gelmektedir. Piyasasın monopol piyasası olabilmesi için piyasada
malın arzının tek bir firmada olması gerekmektedir. Dolayısıyla diğer firmalar için bu
piyasaya giriş engelleri mevcuttur.
Firmanın tesis ölçeği büyüdükçe üretilen parça başına maliyet düştüğü için bir firma zaman
içerisinde piyasada doğal monopol oluşturabilir. Piyasaya ilk girişin yüksek maliyetli olduğu
böyle durumlarda, diğer firmalar piyasaya girmek istemezler.
Bazı durumlarda aynı ürünü üreten firmalar aralarında anlaşma yaparak tek bir firma gibi
hareket ederler. Firmaların tek bir firma gibi hareket etmesiyle piyasada tek satıcı ve n alıcı
olan monopol piyasasına dönüşür.
Firmalar yasalar çerçevesinde ikamesi olmayan bir malın üretimini üstlene bilirler. Bu
durumda ikamesi olmayan bir malın üretimini tek başına alan firma piyasada yasal monopolü
oluşturmaktadır.
8.2.2. Monopolcünün Talebi
Monopol piyasasında, monopolcü firma malı üreten ve piyasaya arz eden tek firmadır.
Endüstride sadece monopolcü firma olduğu için, monopolcü firmanın arzı piyasa arzına
eşittir. Benzer şekilde monopol piyasasında ki tek üretici olduğu için piyasa toplam talebi,
monopolcü firmanın talebine eşittir.
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Şekil-6.1: Monopolcü Firmanın Karşılaştığı Talep Eğrisi
Şekil-6.1’de monopolcü firmanın talep eğrisi gösterilmiştir. Monopolcü firmanın arz ettiği
malın ikamesi ne kadar güç ise firmanın piyasadaki monopol gücü artacaktır. Diğer bir
ifadeyle monopolcünün karşılaştığı talep eğrisinin esnekliği o derece azalacaktır. Monopolcü
firmanın karşılaştığı talep eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya inmektedir. Bunun sebebi, daha
çok mal satmak isteyen monopolcü firmanın, bunu sağlaya bilmesi için malın fiyatının
düşürmesi gereğidir.

8.2.3. Monopolcü Firma Hasılatı
Monopolcünün talep eğrisi, monopolcü firmanın hangi fiyattan ne kadar mal satabileceğini
göstermektedir. Monopolcünün toplam hasılatı malın fiyatı ile satılan mal miktarının
çarpımıyla bulunmaktadır. Malın satış fiyatı F ve satılan mal miktarı M olduğunda
monopulcünün toplam hasılatı (TH);
TH = F x M dir.
Monopolcünün ortalama hasılatı (OH), toplam hasılatın satılan mal miktarına bölünmesiyle
bulunmaktadır. Her fiyat düzeyinde toplam hasılat fiyat ile miktarın çarpımına eşit olduğunda
( TH = F. M), ortalama hasılat daima fiyata eşittir. Ortalama hasılatın fiyata eşi olmasından
dolayı, monopolcü firmanın talep eğrisi aynı zamanda ortalama hasılat eğrisine eşit
olmaktadır.
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Şekil-6.2 : Monopolcünün Ortalama Hasılatı
Şekil-6.2’de monopolcü firmanın ortalama hasılat eğrisi verilmiştir. Monopolcü firma talep
esnekliğinin bire eşit olduğu noktaya kadar fiyatını düşürüp daha fazla mal satarak toplam
hasılatını arttırmaktadır. Monopolcü firmanın toplam hasılatı talep eğrisinin esnekliğinin bire
eşit olduğu noktada maksimum olmaktadır. Bu noktadan sonra, monopolcü firma daha fazla
mal satabilmek için fiyatını düşürürse toplam hasılatı azalmaya başlayacaktır. Bu durumda
talep eğrisinin esnekliğinin birden büyük olduğu seviyede monopolcü firma toplam hasılatını
arttırmak için fiyatını düşürmeli, talep esnekliğinin birden küçük olduğu noktada ise toplam
hasılatını arttırmak için fiyatını arttırmalıdır.
Marjinal hasılat (MH), son satılan birimin toplam hasılatta yapmış olduğu değişikliğe eşittir.
diğer bir ifadeyle marjinal hasılat;
MH = ∆TH/∆M dir.
Monopolcü firma malından bir birim daha fazla satmak istemesi durumunda, malın fiyatını
indireceğinden satılan son birimin hasılatı olan marjinal hasılat daima ortalama hasılatın
altındadır.
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Şekil-6.3: Monopolcü Firmanın Marjinal Hasılat Eğrisi

8.2.4. Monopol Piyasasında Firma Dengesi
Kısa dönemde monopolcü, toplam maliyet ile toplam hasılat arasındaki farkın en fazla olduğu
üretim düzeyinde dengeye gelmektedir. Bu durum Şekil-6.4’te gösterilmiştir.
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Şekil-6.4: Monopolde Kısa Dönem Firma Dengesi
Monopolcü firma satış yapmadığında toplam hasılatı sıfır olduğundan dolayı monopolcü
firmanın toplam hasılatı orijinden başlamaktadır. Monopolcü firma hiç üretim yapmasa dahi
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katlanmak zorunda olduğu sabit maliyetler olduğu için toplam maliyet eğrisi orijinden
başlamaz. Monopolcü firma M1 üretim düzeyine kadar zarar etmektedir. Şekil 6.4’tende
görüldüğü gibi, M1 üretim düzeyine kadar monopolcü firmanın toplam maliyet eğrisi toplam
hasılat eğrisinin üzerindedir. Ancak M1 üretim düzeyinde toplam maliyet ve toplam hasılat
birbirine eşit olmaktadır. M1 üretim düzeyi ile M2 üretim düzeyi arasında monopolcü firmanın
toplam maliyet eğrisi toplam hasılat eğrisinin altında kaldığı için monopolcü firma bu iki
üretim düzeyi arasında kar yapmaktadır. Monopolcü karı toplam maliyet ile toplam hasılat
arasındaki farkın en yüksek olduğu üretim seviyesinde en yüksek düzeye çıkmaktadır.
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Şekil-6.5: Monopolde Kısa Dönem Firma Dengesi
Şekil 6.5’te maliyet eğrileri kullanılarak monopolcü karını en üst seviyeye çıkardığı denge
üretim seviyesi gösterilmiştir. A’ ve B’ noktalarına denk gelen M1 ve M2 üretim seviyelerinde
ortalama hasılat ortalama maliyete eşittir. Firma üretim seviyesini marjinal maliyetin marjinal
hasılata eşit olduğu M3 düzeyinde gerçekleştirmesi durumunda en yükse karı sağlamaktadır.
Monopol piyasasında firma kısa dönemde aşırı kar elde edebilir. Monopol piyasasında malın
arzını tek firma kontrol etmektedir. Dolayısıyla monopol piyasasında firmanın uzun dönem
dengesi ile kısa dönem dengesi arasında fark bulunmamaktadır.
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8.2.5. Monopolde Fiyat Farklılaştırılması
Bazı durumlarda monopolcü toplam karını daha da arttırmak için aynı üründe fiyat
farklılaştırmasına gidebilir. Fiyat farklılaştırmasında amaç, aynı ürünü farklı gelir gruplarına
farklı ürünlermiş gibi farklı fiyatlardan satarak monopolcünün karını daha da yükseltmesini
sağlamaktır. Monopolcü firma, monopol gücüne dayanarak yapmış olduğu fiyat
farklılaştırmasıyla tüketici rantının tamamını veya bir kısmını geri almaya yönelir. Başlıca üç
tür fiyat farklılaştırması vardır.
Birinci derece fiyat farklılaştırmasında monopolcü hedef tüketici kitlesini çok iyi tanımaktadır
ve hedef tüketicinin ürüne vereceği en yüksek fiyattan ürününü satarak tüketici rantının
tamamını almaktadır. Bu durum şekil 6.6’da gösterilmiştir.
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Şekil-6.6: Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması
Malı F0 fiyatından almaya razı olan tüketici, piyasada arz ve talebin eşitlendiği F1 fiyatından
malı aldığında DF1F0 üçgeninin alanı kadar tüketici rantı elde etmiş olmaktadır. Monopolcü
firma tüketici kesimi çok iyi tanımaktadır ve bu kesimin ürettiği ürüne F0 fiyatını vermeye
razı olduğunu bilmektedir. Bu durumda monopolcü firma birinci derece fiyat farklılaştırması
yaparak ürününü F0 fiyatında satmakta ve tüketici rantının tamamını almaktadır.
İkinci derece fiyat farklılaştırmasında, monopolcü firma tüketicileri farklı gelir gruplarına
ayırmaktadır. Her gelir grubu için aynı malı farklı fiyatlarda satarak gelir farklı gelir
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gruplarının tüketici rantlarının bir kısmını kendisine almaktadır. Bu durum şekil 6.7’de
gösterilmiştir.
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Şekil-6.7: İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması
Monopolcü firmanın toplam hasılatını daha da arttırmak için ikinci derece fiyat
farklılaştırması uyguladığını ve tüketicileri gelir gruplarına göre iki gruba ayırdığını
düşünelim. Bu durumda monopolcü firma bir gelir grubu için aynı malı F1 fiyatına satarken,
diğer gelir grubu için aynı malı F2 fiyatında satmaya yönelecek ve tüketici rantının bir kısmını
geri alacaktır.
Bazı durumlarda, monopolcü firma aynı ürünün piyasasını ayırabilir ve farklı gelir gruplarına
malını farklı fiyatlardan satabilir. Malın küçük kısmını talep esnekliği küçük olan piyasada
satarken malın büyük kısmını talep esnekliği yüksek olan piyasada satar. Bu duruma üçüncü
derece fiyat farklılaştırması denir. Üçüncü derece fiyat farklılaştırmasında monopolcünün
dikkat etmesi gereken önemli nokta, farklı piyasalar arasında geçişin engellenmesidir. Üçüncü
derece fiyat farklılaştırmasına verilebilecek en iyi örnekler arasında uçaklardaki iktisadi sınıf
ve lüks sınıf ayrımı verilebilir.

8.3. Monopolcü Rekabet Piyasası
Monopolcü rekabet piyasası, çok sayıda firmanın birbiri yerine rahatça ikame edilebilecek
mallar satmasın yanında her firmanın mal farklılaştırmasına giderek kendi malını diğer
mallardan farklı gibi piyasaya sunduğu ve piyasa içerisinde kendine has bir tüketici kitlesi
elde ettiği piyasa olarak tanımlanmaktadır. Monopolcü rekabet piyasasında çok sayıda satıcı
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karşısında n sayıda tüketici bulunmaktadır. Firmalar kendi mallarını farklıymış gibi
göstererek kendi tüketici kitlesi, üzerinde monopolcü firma gibi hareket etmeye çalışmaktadır.
8.3.1. Monopolcü Rekabet Piyasasında Firmanın Talep Eğrisi
Monopolcü rekabet piyasasında, her firma kendi malını, diğer firmaların mallarından
farklıymış gibi göstererek, kendine bir tüketici grubu oluşturmuştur. Dolayısıyla monopolcü
rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi, monopol piyasasında firmanın
karşılaştığı talep eğrisine benzer şekilde sol yukarıdan sağ aşağıya inmektedir. Ancak
monopolcü rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi, monopol piyasasında
monopolcü firmanın karşılaştığı talep eğrisine göre daha esnektir. Monopolcü rekabet
piyasasında firma, kendi tüketici kesimine mevcut malını diğer mallardan farklı olduğuna
inandırdığı ölçüde piyasadaki monopol gücünü arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle karşılaştığı
talep eğrisinin esnekliği azalmaktadır. Bu durum şekil 6.8’de gösterilmiştir.

F

F1

T1

T3
0

T2

M

Şekil-6.8: Monopolcü Rekabet Piyasasında Firmanın Karşılaştığı Talep Eğrisi
Şekil 6.8’de üç farklı talep eğrisi gösterilmiştir. T1 talep eğrisi, tam rekabet piyasasında
firmanın karşılaştığı talep eğrisidir. Miktar eksenine paralel olarak çizilen T1 talep eğrisinin
esnekliği sonsuzdur. Bir firmanın tüketici üzerinde monopol gücü artıkça karşılaştığı talep
esnekliği azalmaktadır. Bu bağlamda, T3 talep eğrisine sahip firmanın monopol gücü, T2 talep
eğrisine sahip firmaya daha fazladır. Firmalar, tüketicilere kendi mallarının diğer mallardan
farklı olduğuna inandırdıkça piyasadaki monopol güçlerini arttırmaktadır.
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8.3.2. Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında firma, kendisine özgü bir tüketici kitlesine sahip olduğu için
kısa dönemde monopolcü firma gibi hareket etmektedir. Şekil 6.9’da monopolcü rekabet
piyasasında kısa dönem firma dengesi gösterilmiştir.
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Şekil-6.9: Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında, firma kısa dönemde tıpkı monopolcü firma gibi hareket
ederek, marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu üretim seviyesinde üretim
yapmaktadır. Karını en üst düzeye M1 üretim seviyesine çıkartan firma, ABF2F1
dikdörtgeninin alanı kadar kar yapmaktadır.
8.3.3. Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında firma kısa dönemde aşırı kar elde edebilir. Ancak firmaların
elde ettiği aşırı kar, diğer firmalarında bu piyasaya girmesini cazip hale getirir. Monopolcü
rekabet piyasasında piyasaya giriş engelleri olmadığından, piyasada bulunan aşırı karı gören
yeni firmalarda monopolcü rekabat piyasasına girebilirler. Piyasaya yeni giren firmalar,
piyasadaki yerleşik firmaların tüketicilerinin bir kısmına kendi mallarını satacakları için
piyasaya yeni girişler oldukça piyasadaki aşırı kar oranı azalır. Piyasaya yeni firmaların girişi
uzun dönemde firmalar normal kar elde dene kadar devam eder. Dolayısıyla monopolcü
rekabet piyasasında kısa dönemde monopol piyasasına benzer özellik gösteren aşırı kar eden
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firmalar, uzun dönemde tam rekabet piyasasına benzer özellik göstererek normal kar elde
etmektedir. Ancak dikkat edilecek nokta, uzun dönemde tam rekabet piyasasında firmalar tam
kapasite ile en düşük maliyette üretim yapmasına karşın, monopolcü rekabet piyasasında
firmalar uzun dönemde eksik kapasite ile çalışmaktadır. Monopolcü rekabet piyasasında firma
tam rekabet piyasasına göre daha az mal üretip daha yüksek fiyattan satmaktadır.
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Şekil-6.10: Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi
Şekil-6.10’da monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi gösterilmiştir. Uzun
dönemde firma, marjinal hasılat ile marjinal maliyetin eşit olduğu M1 üretim seviyesinde
dengeye gelmektedir.
8.4. Oligopol Piyasası
Oligopol piyasası, birbirine etki edebilecek kadar az sayıda satıcı karşısında n sayıda
tüketicinin olduğu piyasadır. Piyasadaki firmaların az sayıda olması, firmaların vermiş
oldukları kararlarla birbirlerini etkileyebileceği anlamını taşımaktadır.
Oligopolün bir özelliği, oligopol piyasasında az sayıda büyük çaplı firma olduğu için, yerleşik
firmaların yeni gelecek firmalara karşı maliyet avantajının olmasıdır. Oligopol piyasasının bir
diğer önemli özelliği ise oligopol piyasasındaki firmaların satış stratejilerinin birbirine
bağımlı olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, oligopol piyasasında firmalar monopol ve tam rekabet
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piyasasında olduğu gibi kararlarında sadece kendi satışlarını düşünmek yerine, aldıkları
kararlar karşısında diğer firmaların nasıl kararlar alabileceğini de düşünmektedir.
Oligopol piyasasında firmaların ürettikleri mallar birbirlerinin aynısı ise bu piyasa saf
oligopol olarak adlandırılır. Saf oligopole verilebilecek en iyi örnekler arasında çimento
gelmektedir. Eğer firmaların ürettikleri mallar homojen değilse, yani firmalar birbirleri yerine
ikame

edilebilen

farklı

mallar

üretiyorsa piyasa

farklılaştırılmış

oligopol

olarak

adlandırılmaktadır. Farklılaştırılmış oligopole ise televizyon, bilgisayarı otomobil gibi
örnekler verilebilir.
Oligopol piyasasında firma sayısı birbirlerinin kararlarını etkileyecek kadar azdır. Dolayısıyla
oligopol piyasasında her firma kendi kararlarını alırken, aldığı bu karar karşısında rakiplerinin
nasıl tepki vereceğini düşünmektedir. Firmaların kendi stratejilerini oligopol piyasasında
bulunan diğer firmalara göre geliştirmesi oligopol piyasasında değişik denge durumlarını da
beraberinde getirmektedir.
Oligopol piyasasındaki firmalar birbirleriyle işbirliği yapabilir. Firmalar piyasada rekabet
yaratmadan en yüksek karı sağlayacakları fiyat ve üretim miktarı çerçevesinde piyasada
hareket ederler. Bu durumda firmalar piyasada tek bir firma gibi hareket ederek kartel
oluştururlar. Piyasada oluşan kartel fiyat karteli olabileceği gibi, miktar karteli ya da bölge
katreli de olabilir*.

8.4.1. Oyun Teorisi
Birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda firmanın piyasada olduğu oligopol piyasalarında,
bir firmanın almış olduğu kararlar diğer firmaları da etkilemektedir. Oyun teorisi en basit
haliyle Mahkumlar Çıkmazı örneğiyle açıklanmaktadır.
Mahkumlar Çıkmazı örmeğimizde, Ali ile Ahmet bir araba kazasına karışmışlardır. Kazayı
soruşturan polis, bu iki arkadaşın aylar önce işlenen bir cinayete karıştıklarından
şüphelenmektedir, fakat ellerinden kesin kanıtlar yoktur. Ali ile Ahmet ayrı koğuşlarda
kalmakta ve birbirleriyle görüştürülmemektedir. Savcı her iki şüpheliyle ayrı ayrı görüşüp,
cinayeti itiraf etmelerini istemektedir. Eğer şüphelilerden biri cinayeti itiraf edip diğeri
*

Dünya’da ülkeler açısından kartele (OPEC) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü örnek gösterilmiştir.
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etmezse, sucu itiraf eden sadece trafik kazasından dolayı 1 yıl, diğeri ise cinayetten 10 yıl
ceza alacaktır. Her ikisi de itiraf ederse 3 yıl hapis cezası, hiçbiri itiraf etmezse sadece trafik
kazasından dolayı 1 yıl hapis cezası alacaktır. Bu durumda Ali ve Ahmet kendi kararını
verirken, diğer arkadaşının ne karar vereceğini de dikkate almak zorunda kalmaktadır. Ali ile
Ahmet’in muhtemel kararları ve bu kararlar sonucunda alacakları cezalar Tablo 6.1’de
gösterilmiştir.
Ali

İtiraf

İnkar

3

10

3

1

1

1

10

1

Ahmet
İtiraf
İnkar
Tablo-6.1: Mahkumlar Çıkmazı
Oyun teorisine göre Ali’nin sucu itiraf etmesi durumunda Ahmet de sucunu itiraf ederse Ali
üç yıl, Ahmet’in sucunu itiraf etmemesi durumunda ise bir yıl hapis cezası alacaktır. Ali’nin
sucunu inkar etmesi durumunda ise Ahmet’in itiraf etmesi durumda, Ali on yıl hapis cezası
alacaktır. Bu durumda Ali için en iyi strateji sucunu itiraf etmektir. Kuşkusuz aynı strateji
Ahmet içinde en iyi stratejidir. Tarafların kendileri için en iyi stratejiyi belirlerken,
rakiplerinin de aynı şekilde davranacağını düşünerek hareket etmelerine Nach dengesi
denilmektedir. Rakiplerinin stratejisini düşünmeden bir strateji oluşturulmasına ise hakim
strateji denilmektedir.
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Uygulamalar
1) Günümüz piyasalarında tam rekabet piyasasının özelliklerinden bir veya
birkaçının aksadığı görülmektedir. Buna göre;
a) Tam rekabet piyasasının özelliklerini yazınınız.
b) Bu tür piyasalara ne ad verilmektedir?
2) Kaç çeşit eksik rekabet piyasası vardır? Araştırınız.
3) Eksik rekabet piyasalarını özellikleriyle birlikte kısaca özetleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de faaliyet gösteren oligopol piyasalarına örnekler veriniz.
2) Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörleri hangi eksik rekabet piyasalarına örnek
olarak verilebilir? Nedenleriyle birlikte tartışınız.
3) Türkiye’de faaliyet gösteren büyük süpermarket zincirleri piyasası hangi tür piyasalara
örnek olarak gösterilebilir? Nedenleriyle birlikte tartışınız.
4) Rekabet Kurumu’nun (http://www.rekabet.gov.tr/) amaçlarını, çalışma ilkelerini,
misyon ve vizyonunu araştırınız.
5) Rekabet Kurumu’nun 2016 yılına ilişkin faaliyet raporunu okuyunuz ve çıkarımlarda
bulununuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Mevcut iktisadi düzende alıcı ve satıcılar arasındaki iktisadi rekabetin en iyi uygulanışına
örnek olarak verilen tam rekabet piyasalarına rastlamak oldukça güçtür. Gerçek iktisadi
düzende tam rekabet piyasalarının özellikleri olan atomisite, mobilite, homojenlik ve açıklık
koşulunun bir veya bir kaçının oluşmamamsı nedeniyle piyasalar çeşitli isimlerle
adlandırılmaktadır. Bu tür piyasalara eksik rekabetveya eksik rekabet piyasaları denir.
Piyasaya giriş engelleri sebebiyle ikamesi olmayan bir malın tek bir üretici tarafından
üretildiği piyasaya monopol piyasası denilmektedir. Monopol piyasasında malın arzı tek bir
firmadayken karşısında n sayıda tüketici vardır. Monopolcü rekabet piyasası, çok sayıda
firmanın birbiri yerine rahatça ikame edilebilecek mallar satmasın yanında her firmanın mal
farklılaştırmasına giderek kendi malını diğer mallardan farklı gibi piyasaya sunduğu ve piyasa
içerisinde kendine has bir tüketici kitlesi elde ettiği piyasa olarak tanımlanmaktadır.
Monopolcü rekabet piyasasında çok sayıda satıcı karşısında n sayıda tüketici bulunmaktadır.
Oligopol piyasası, birbirine etki edebilecek kadar az sayıda satıcı karşısında n sayıda
tüketicinin olduğu piyasadır. Piyasadaki firmaların az sayıda olması, firmaların vermiş
oldukları kararlarla birbirlerini etkileyebileceği anlamını taşımaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi oligopson piyasası için doğrudur?
A) Piyasada tek satıcı olduğu durumda gerçekleşir.
B) Piyasada birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda alıcı olduğu durumda
gerçekleşir.
C) Piyasada iki satıcı olduğu durumda gerçekleşir.
D) Piyasada iki alıcı olduğu durumda gerçekleşir.
E) Piyasada birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda satıcı olduğu durumda gerçekleşir.
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi monopol piyasasının oluşma nedenlerindendir?
A) Piyasada çok alıcı olması
B) Piyasada çok satıcı olması
C) Firmaların aralarında anlaşarak tek firma gibi hareket etmesi
D) Piyasada iki alıcı olması
E) Piyasada tek alıcı olması
3) Monopolcü firmanın karşılaştığı talep eğrisinin şekli nasıldır?
A) Sağ yukarıdan sol aşağıya doğru iner
B) Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru iner
C) Miktar eksenine paraleldir
D) Fiyat eksenine paraleldir
E) Sol aşağıdan sağ yukarıya doğru çıkar.

4) Monopolcü firmanın toplam hasılatı hangi durumda maksimum olur?
A) Monopolcünün talep eğrisinin esnekliğinin sıfır olduğu noktada
B) Monopolcünün talep eğrisinin esnekliğinin birden küçük olduğu noktada
C) Monopolcünün talep eğrisinin esnekliğinin bire eşit olduğu noktada
D) Monopolcünün talep eğrisinin esnekliğinin birden büyük olduğu noktada
E) Monopolcünün talep eğrisinin esnekliğinin sonsuz olduğu noktada

194

5) Monopolcü firmanın hangi üretim düzeyinde talep ile ortalama hasılat eşitlenir?
A) Her üretim düzeyinde
B) Talep esnekliğinin birden büyük olduğu üretim düzeyinde
C) Talep esnekliğinin birden küçük olduğu üretim düzeyinde
D) Talep esnekliğinin bire eşit olduğu üretim düzeyinde
E) Talep esnekliğinin sıfır olduğu üretim düzeyinde
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi marjinal hasılatın tanımıdır?
A) Marjinal hasılat, toplam hasılatın birim başına düşen miktarıdır.
B) Marjinal hasılat, toplam maliyetin birim başına düşen miktarıdır.
C) Marjinal hasılat, son satılan birimin toplam hasılatta yapmış olduğu
değişikliktir.
D) Marjinal hasılat son üretilen birimin toplam maliyette yapmış olduğu değişikliktir
E) Marjinal hasılat firmanın sattığı mal miktarı ile malın fiyatının çarpımı sonucunda
oluşmaktadır
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Monopolcü firmanın talep eğrisi daima ortalama hasılat eğrisinin üzerindedir.
B) Monopolcü firmanın talep eğrisi daima ortalama hasılat eğrisinin altındadır
C) Monopolcü firmanın talep eğrisi daima ortalama hasılat eğrisine eşittir.
D) Monopolcü firmanın talep eğrisi daima miktar eksenine paraleldir
E) Monopolcü firmanın talep eğrisi daima fiyat eksenine paraleldir.
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Monopolcü firmanın marjinal hasıla eğrisi daima ortalama hasıla eğrisinin üzerindedir
B) Monopolcü firmanın marjinal hasıla eğrisi daima ortalama hasıla eğrisini keser
C) Monopolcü firmanın marjinal hasıla eğrisi daima talep eğrisine eşittir.
D) Monopolcü firmanın marjinal hasıla eğrisi daima ortalama hasıla eğrisine eşittir
E) Monopolcü firmanın marjinal hasıla eğrisi daima talep eğrinsin altındadır
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9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Monopolcü firmanın toplam hasılatı belirli bir üretim seviyesine kadar önce
artar sonra azalır.
B) Monopolcü firmanın toplam hasılatı belirli bir üretim seviyesine kadar azalır sonra
artar
C) Monopolcü firmanın toplam hasılatı üretim seviyesiyle sürekli artar
D) Monopolcü firmanın toplam hasılatı üretim seviyesiyle sürekli azalır
E) Monopolcü firmanın toplam hasılatı üretim seviyesiyle değişmez.
10) Monopolcü firma hangi noktada dengeye gelir?
A) Ortalama maliyetin talebe eşit olduğu üretim seviyesinde
B) Ortalama maliyetin ortalama hasılata eşit olduğu üretim seviyesinde
C) Marjinal maliyetin marjinal hasılaya eşit olduğu üretim seviyesinde
D) Marjinal maliyetin, talebe eşit olduğu üretim seviyesinde
E) Marjinal maliyetin ortalama maliyete eşit olduğu üretim seviyesinde
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9. MİLLİ GELİR VE MİLLİ GELİRLE İLGİLİ KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde milli gelir ve milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelir ile ilgili temel
kavramlar, fiyat değişmeleri ve gayri safi yurtiçi hasıla konuları anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Milli gelirin tanımını yapınız ve kaç çeşit milli gelir hesaplama yöntemi olduğunu

açıklayınız.
2.

Gayrisafi Milli Hasıla ile Gayri Safi Milli Hasıla arasındaki farkı açıklayınız.

3.

Safi yurtiçi hasıla ile yurtiçi gelir arasındaki farkı açıklayınız.

4.

Milli gelir, kişisel gelir ve harcanabilir kişisel gelir arasındaki farkı açıklayınız.

5.

Fiyat değişimleri ile gayrisafi yurt içi hasıla arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Milli gelir

•

Gayri safi milli hasıla

•

Fiyat değişimi
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Giriş

Bu bölümde milli gelir, milli gelirinin unsurları, hesaplama şekilleri ve milli gelirin
birleşenleri üzerinde durulacaktır.
9.1. Milli Gelir Ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
Milli gelir, bir ekonomide belirli bir dönemde, genellikle bir yıl içinde üretilen nihai mal ve
hizmetlerin dolaylı vergiler çıkarıldıktan sonraki parasal değerine eşittir.
Milli gelir üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi olmak üzere üç yöntem
kullanılarak hesaplanmaktadır.
Üretim yöntemiyle milli gelirin hesaplanabilmesi için öncelikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın
(GSYİH) hesaplanması gerekmektedir. GSYİH bir ekonomide, belirli bir dönemde üretilen
mal ve hizmet miktarları ile bu mal ve hizmetlerin fiyatlarının çarpımının toplamı olarak
hesaplanabileceği gibi, söz konusu mal ve hizmetin katma değerlerinin toplamı şeklinde de
hesaplanabilir.
Bir ekonomide belirli bir dönemde üretime katılan üretim faktörlerinin üretimden aldıkları
payların

toplanmasıyla

milli

gelirin

hesaplanması

gelir

yöntemiyle

milli

geliri

oluşturmaktadır. Ücret, kar, kira ve faiz gelirlerinin toplamı faktör fiyatlarıyla yurtiçi hasılayı
oluşturmaktadır. Faktör fiyatlarıyla yurtiçi hasılaya dolaylı vergiler eklendiğinde piyasa
fiyatlarıyla safi yurtiçi hasıla elde edilmektedir. Piyasa fiyatlarıyla safi yurtiçi hasılaya
amortismanlar eklendiğinde ise piyasa fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla elde edilmektedir.
Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerden, üretime katılan üretim
faktörleri belirli bir gelir elde etmektedir. Elde edilen bu gelir ekonomide mal ve hizmet
talebinde kullanılmaktadır. İktisattaki harcamaların hesap edilmesiyle harcama yöntemiyle
GSYH bulunmaktadır.
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9.2. Milli Gelirle İlgili Kavramlar
Bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmet miktarındaki dönemsel değişmeler, o ülke ekonomisi
hakkında önemli bilgiler vermektedir.
•

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH): Bir ülke sınırları içerisinde, belirli bir dönemde,

genellikle bir yıl içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir.
•

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ülke vatandaşlarının gerek ülke içinde gerekse

ülke dışında ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir.
•

Safi Yurtiçi Hasıla (SYİH): Bir ülke sınırları içerisinde üretilen nihai mal ve

hizmetlerin parasal değer toplamından amortisman değerinin çıkarılmasıyla bulunan toplam
değerdir.
•

Yurtiçi Gelir (YİG): Safi Yurtiçi gelirden dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla bulunan

toplam değerdir.
•

Milli Gelir (MG): Ülke vatandaşlarının diğer ülkelerden getirdikleri faktör gelirlerine

dışarıdan gelen faktör gelirleri denilmektedir. Ülke içinden diğer ülke vatandaşlarınca kendi
ülkelerine götürülen faktör gelirlerine ise dışarıya giden faktör gelirleri denilmektedir.
Dışarıdan gelen faktör gelirleri ile dışarıya giden faktör gelirleri arasındaki fark ise net faktör
gelirlerini oluşturmaktadır. Net faktör gelirleri pozitif olabildiği gibi negatif bir değerde
alabilir. Dışarıdan gelen faktör gelirlerinin dışarıya giden faktör gelirlerinden daha fazla
olması durumunda net faktör gelirleri pozitif değer alırken tersi bir durumda negatif değer
alacaktır. Ülke vatandaşlarının bir dönemde, genellikle bir yıl, elde ettikleri geliri gösteren
milli gelir yurtiçi gelir ile net faktör gelirlerinin toplanmasıyla bulunmaktadır.
•

Kişisel Gelir (KG): Kişisel gelir, milli gelirine devletin kişilere yapmış olduğu

transfer harcamaları (TR), sübvansiyonlar (Sb), kamu borçlanma faizlerinin (KBF) eklenmesi
ve kişilerin ellerine geçemeyen gelirleri olan kurumlar vergisi (Tk), şirketlerin dağıtılmayan
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karları ve sosyal kesintilerin çıkarılmasıyla bulunmaktadır. Kişisel gelirin bulunması
aşağıdaki gibi formüle edilebilir.
KG = MG + (TR + Sb + KBF) – (Tk + şirketlerin dağıtılmayan karları + Sosyal Kesintiler)
•

Harcanabilir Kişisel Gelir (HKG): Harcanabilir kişisel gelir ya da harcanabilir gelir,

kişisel gelirden kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi dolaysız vergilerin çıkarılmasıyla
bulunmaktadır.
•

Kişi Başına Düşen Milli Gelir (KBDMG): Kişi başına düşen milli gelir, belirli bir

dönemdeki, genellikle bir yıl, gayri safi yurtiçi hasılanın o yılki ülke nüfusuna bölünmesiyle
bulunmaktadır.
Gayri safi yurtiçi hasıladan harcanabilir gelire aşağıdaki gibi ulaşmak mümkündür.
GSYİH – Amortismanlar = SYİH
SYİH – Dolaylı Vergiler =YİG
YİG + Net Faktör Gelirleri = MG
MG + (TR + Sb + KBF) – (Tk + şirketlerin dağıtılmayan karları + Sosyal Kesintiler) = HKG
HKG – Dolaysız Vergiler = HG

9.3. Fiyat Değişmeleri Ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GSYİH da meydana gelen yıllık arışlar, ülke ekonomininin üretim düzeyi hakkında tam bilgi
vermemektedir. GSYİH da meydana gelen artışın bir kısmı nihai mal ve hizmet üretimindeki
artıştan kaynaklanırken bir kısmında mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki dönemsel artıştan
kaynaklanmaktadır. GSYİH’nın yıllık fiyat artışlarından arındırılmadan hesaplanmasına
Nominal GSYİH denilmektedir. GSYİH’nın yıllık fiyat artışlarından (enflasyon) arındırılarak
hesaplanmasına ise Reel GSYİH denilmektedir.
Her ülkede enflasyon oranlarını hesaplamak için çeşitli fiyat endeksleri oluşturulmaktadır.
Türkiye’de enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından Tüketici Fiyat
Endeksi (TUİK) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olarak hesaplanmaktadır.
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Fiyat endeksi hesaplanırken içerisinde çeşitli malların bulunduğu bir mal sepeti
oluşturulmaktadır. İlk olarak bir temel yıl seçilir. Türkiye için 2005’de, 2003 yılı temel yıl
olarak seçilmiştir. Temel yılda mal sepetinin satın alınması için yapılması gereken toplam
harcama hesaplanır. Daha sonra cari yılda aynı mal sepetinin satın alınabilmesi için yapılması
gereken toplam harcama hesaplanarak oranlanır ve yüz ile çarpılarak enflasyon değeri
bulunur.

Temel yıldaki mal sepetinin cari yıldaki parasal değeri
TÜFE =

X 100

Mal sepetinin temel yıldaki değeri
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Milli gelir, bir ekonomide belirli bir dönemde, genellikle bir yıl, üretilen nihai mal ve
hizmetlerin dolaylı vergiler çıkarıldıktan sonraki parasal değerine eşittir. Milli gelir üretim
yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi olmak üzere üç yöntem kullanılarak
hesaplanmaktadır. Bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmet miktarındaki dönemsel değişmeler,
o ülke ekonomisi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bir ülke sınırları içerisinde, belirli bir
dönemde, genellikle bir yıl, üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değerine Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla denilmektedir. Bir ülke vatandaşlarının gerek ülke içinde gerekse ülke
dışında ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değerine Gayri Safi Milli Hasıla
denilmektedir. Bir ülke sınırları içerisinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değer
toplamından amortisman değerinin çıkarılmasıyla bulunan toplam değerine Safi Yurtiçi
Hasıla, Safi Yurtiçi gelirden dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla bulunan toplam değere Yurtiçi
Gelir denilmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mevcut iktisadi durumun incelenmesine ve neden sonuç ilişkisinin kurulmasına
pozitif iktisat denir.
B) Mevcut iktisadi durumun incelenmesine ve neden sonuç ilişkisinin kurulmasına
normatif iktisat denir.
C) Mevcut iktisadi durumun incelenmesine ve neden sonuç ilişkisinin kurulmasına klasik
iktisat denir.
D) Mevcut iktisadi durumun incelenmesine ve neden sonuç ilişkisinin kurulmasına neo
klasik iktisat denir.
E) Mevcut iktisadi durumun incelenmesine ve neden sonuç ilişkisinin kurulmasına
parasalcı iktisat denir
2) Fiyattaki yüzde değişme karşısında arzın yüzde değişmesi daha fazla ise arz
esnekliği nasıldır?
A) Esnektir
B) Az esnektir
C) Katı esnektir
D) Sonsuz esnektir
E) Birim esnektir.
3) Bir ekonomide, diğer koşullar değişmezken talepte meydana gelen bir artış
sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Malın fiyatından artı olur
B) Malın fiyatında azalma olur.
C) Malın fiyatında önce artmaya sonra düşmeye neden olur.
D) Malın fiyatında önce düşmeye sonra artmaya neden olur.
E) Malın fiyatı değişmez.
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4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Firmanın toplam karı, firmanın sattığı mal miktarı ile malın fiyatı çarpımına eşittir.
B) Firmanın toplam karı, satılan mal başına firmanın hasılatına eşittir.
C) Firmanın toplam karı toplam hasılatından toplam maliyetin çıkarılmasıyla
bulunur.
D) Firmanın toplam karı, marjinal maliyet ile marjinal hasılatın farkına eşittir.
E) Firmanın toplam karı toplam hasılatından marjinal maliyetinin çıkarılmasıyla bulunur.
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Firmanın toplam karı, toplam hasılatı ile toplam maliyeti arasındaki farktır.
B) Ortalama hasılat, satılan mal başına firmanın hasılatından oluşmaktadır
C) Marjinal hasılat, satılan son birim maldan elde edilen hasılattır.
D) Ortalama hasılat satılan mal miktarı ile marjinal maliyetinin çarpımına eşittir.
E) Toplam hasılat firmanın sattığı mal miktarı (M) ile malın fiyatının (F) çarpımı
sonucunda oluşmaktadır.
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tüketim harcamalarını etkilemektedir?
A) Net dış ticaret
B) Yatırım düzeyi
C) Tasarruf düzeyi
D) Fiyatlar genel düzeyi ile ilgili beklentiler
E) Kamu harcamaları
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tasarruf miktarını etkiler?
A) Yatırımlar
B) Fiyatlar genel düzeyi ile ilgili beklentiler
C) Kamu Harcamaları
D) Harcanabilir gelir
E) İthalat düzeyi
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8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Otonom yatırım, gelir ile değişen yatırımlardır
B) Otonom yatırımlar harcamalar ile değişen yatırımlardır
C) Otonom yatırımlar, tasarruf ile değişen yatırımlardır
D) Otonom yatırımlar gelir değişimlerinden etkilenmeyen yatırımlardır
E) Otonom yatırımlar milli gelirde meydana gelen bir artışın ne kadarının yatırımda
kullanıldığının bir göstergesidir.
9) Bir ekonomide piyasa faiz oranı, sermayenin marjinal verimliliğinden fazlaysa
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yatırım yapılmalıdır
B) Yatırım yapılmamalıdır
C) Yatırım yapmak ya da yapmamak eşit getiriye sahiptir
D) Yatırım yapmak karlıdır
E) Piyasa faiz oranı ve sermayenin marjinal verimliliği düzeyleri yatırımlar üzerinde
etkili olmaz.
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Piyasa faiz oranları ile yatırımlar arasında ters yönlü bir ilişki vardır
B) Faiz oranları arttıkça yatırım miktarı azalmaktadır
C) Faiz oranları azaldıkça yatırım miktarı artmaktadır
D) Faiz oranları yatırımları etkilememektedir.
E) Marjinal yatırım eğilimi arttıkça yatırımlar azalır.
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10. MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tüketim ve tüketim fonksiyonu, tasarruf ve tasarruf fonksiyonu, yatırım ve
yatırım fonksiyonu, sermayenin marjinal verimliliği konuları anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Yatırım harcamalarını etkileyen başlıca etkenleri sıralayınız ve tüketim harcamaları ile

harcanabilir gelir arasındaki ilişkiyi gösteren tüketim fonksiyonunu grafik üzerinde
açıklayınız.
2.

Tasarrufun tanımını yapınız ve tasarruf fonksiyonunu grafik üzerinde açıklayınız.

3.

Marjinal tasarruf meyli ile marjinal tüketim meylinin tanımını yapınız.

4.

Gayri safi ve safi yatırımları tanımlayarak aralarındaki farkı belirtiniz.

5.

Otonom yatırım ve uyarılmış yatırımların tanımını yaparak, yatırım fonksiyonunu

grafik yoluyla açıklayınız.
6.

Yatırımın marjinal verimliliği kavramının tanımını yapınız.

7.

Faizlerdeki ve milli gelirdeki değişmelerin yatırım talebini ne şekilde etkilediğini

grafik üzerinde gösteriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Tüketim

•

Tasarruf

•

Yatırım

•

Sermaye
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Giriş
Bu bölümde milli geliri belirleyen başlıca faktörler olan tüketim, tasarruf, yatırım, devlet
harcamaları ve dış ticaret üzerinde durulacaktır.
10.1. Tüketim Harcamaları Ve Tüketim Fonksiyonu
10.1.1. Tüketim Harcamaları
Makro iktisadi anlamda tüketim harcamaları, bir ekonomide belirli bir dönemde bütün
tüketicilerin yapmış oldukları harcamaların toplamıdır.
Tüketim harcamalarını başlıca üç faktör etkiler.
•

Servet Düzeyi: İktisatta servet düzeyi arttıkça, harcamalar artar tasarruflar azalır.

•

Toplumdaki Gelir Dağılımı: Yüksek gelir gruplarının gelirinde meydana gelen bir

artışta tasarruflar harcamaya kıyasla daha çok artarken, düşük gelir gruplarının gelirinde
meydana gelen bir artışta harcamalar, tasarrufa oranla daha çok artmaktadır.
•

Fiyatlar Genel Düzeyi İle İlgili Beklentiler: İktisatta fiyatlar genel düzeyinde bir

artış bekleniyorsa harcamalar artar. Fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş beklentisi ise
harcamaların azalmasına neden olur.

10.1.2. Tüketim Fonksiyonu
İktisatta tüketim harcamalarını etkileyen harcanabilir gelir dışındaki faktörlerin kısa dönemde
değişmeyeceği varsayılmaktadır. Harcanabilir gelir (Yd) ile tüketim harcamaları (C)
arasındaki ilişki,
C = f(Yd) tüketim fonksiyonunu oluşturmaktadır. C = f(Yd) fonksiyonunu açtığımızda ise,
C = C0 + cYd fonksiyonuna ulaşırız.
C = Tüketim harcamaları
C0 = Otonom tüketim harcamaları
c = Marjinal tüketim eğilimi
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Yd = Harcanabilir gelir

C=Yd

C

C=C0+cYd

A

C0
45⁰
0

Yd1

Yd0

Yd2

Yd

Şekil-2.1: Tüketim Fonksiyonu
Şekil-2.1’de tüketim fonksiyonu gösterilmiştir. Tüketim fonksiyonu C0 tüketim miktarından
başlamaktadır. Bunun nedeni, hiç gelirimiz olmasa bile hayatımızı sürdüre bilmek için
katlanmak zorunda olduğumuz bazı harcamaların olmasıdır. Şekilde 45⁰’lik doğru özel bir
tüketim fonksiyonudur. 45⁰’lik doğru üzerindeki her noktada harcanabilir gelir ve tüketim
birbirine eşittir. Şekil 2.1’de 45⁰’lik doğru tüketim fonksiyonu ile Yd0 gelir düzeyinde
kesişmiştir. Bu noktaya başabaş noktası denir. Bu düzeyde gelir ve tüketim birbirine eşittir
(C=Yd). Yd0’ın solunda kalan Yd1 gibi bir düzeyde tüketim harcanabilir gelirden daha
fazladır (C>Yd). Kişiler elde ettikleri gelirden daha fazlasını tüketmektedir. Bu duruma
negatif tasarruf denilmektedir. Yd0’ın sağında kalan Yd2 gibi bir noktada ise tüketim
harcanabilir gelirden daha düşüktür. Dolayısıyla Yd0’ın sağında kalan harcanabilir gelir
düzeylerinde pozitif tasarruf söz konusudur.
Marjinal tüketim eğilimi, harcanabilir gelirde meydana gelen bir değişmenin tüketimi ne
ölçüde değiştirdiğini gösteren bir orandır.
Marjinal Tüketim Eğilimi = ∆C/∆Yd
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Ortalama tüketim eğilimi, ekonomide harcanabilir gelirin ne kadarının tüketime ayrıldığını
gösteren bir orandır.
Ortalama tüketim eğilimi = C/Yd
10.2. Tasarruf Ve Tasarruf Fonksiyonu
10.2.1. Tasarruf
Harcanabilir gelirin bir kısmı mal ve hizmet ihtiyacının karşılanabilmesi için tüketilmektedir.
Harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmını ise tasarruf (S) oluşturur. Dolayısıyla C + S = Yd
dir.

10.2.2. Tasarruf Fonksiyonu
Tasarruf, harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olduğuna göre tasarruf fonksiyonu,
S = S0 + sYd dir.
S = tasarruf miktarı
S0 = harcanabilir gelir sıfır iken yapılan tasarruf (negatif tasauuf)
s = marjinal tasarruf eğilimi
Yd = harcanabilir gelir.

S
S= S0+sYd

Yd0

Y
d

S0

Şekil-2.2: Tasarruf Fonksiyonu
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Şekil-2.2’de tasarruf fonksiyonu gösterilmiştir. Tasarruf fonksiyonunun eğimi marjinal
tasarruf eliğimi (s) tarafından belirlenmektedir. Tasarruf fonksiyonunun harcanabilir gelir
eksenini kestiği Yd0 noktası tasarrufun sıfır olduğu noktayı göstermektedir. Yd0 noktasının
sağındaki noktalarda pozitif tasarruf, solundaki noktalarda ise negatif tasarruf söz konusudur.
Marjinal tasarruf eğimli bir ekonomide harcanabilir gelirdeki bir artışın ne kadarının tasarruf
edildiğini göstermektedir.
Marjinal Tasarruf Eğilimi = ∆S/∆Yd
Ortalama tasarruf eğilimi, bir ekonomideki harcanabilir gelirin ne kadarının tasarruf edildiğini
göstermektedir.
Ortalama Tasarruf Eğilimi = S/Yd
Harcanabilir gelir tasarruf ve tüketim harcamalarının toplamından oluşmaktadır. Yani
harcanabilir gelir,
Yd = C + S dir. Eşitliğin her iki yanını harcanabilir gelire böldüğümüzde,
Yd/Yd = C/Yd + S/Yd
1 = C/Yd + S/Yd elde edilmiş olur. Sonuç olarak, ortalama tüketim eğilimi ile ortalama
tasarruf eğiliminin toplamı bire eşittir.
Harcanabilir gelir ∆Yd kadar arttırıldığında, bu artışın bir kısmı tüketim amacına yönelik (∆C
kadarı), diğer kısmı ise tasarruf amacına yönelik (∆S) olarak kullanılacaktır. Bu sebepten
dolayı,
∆Yd = ∆C + ∆S yazabiliriz. Eşitliğin her iki tarafını ∆Yd ile böldüğümüzde eşitlik,
∆Yd/∆Yd = ∆C/∆Yd + ∆S/∆Yd
1 = ∆C/∆Yd + ∆S/∆Yd elde edilir. Diğer bir ifadeyle marjinal tüketim eğilimi ile marjinal
tasarruf eğilimi toplamı bire eşittir.
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C,S
C=C0+cYd
A
C0

S=S0+sYd
45°
0

Yd0

Yd1

Yd

S0

Şekil-2.3: Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları
Şekil-2.3’de tüketim ve tasarruf fonksiyonları gösterilmiştir. tüketim fonksiyonunun eğimi
marjinal tüketim eğilimi (c), tasarruf fonksiyonunun eğimi marjinal tasarruf eğilimi (s)
tarafından belirlenmektedir. Yd0 harcanabilir gelir seviyesinde yapılan tasarruf miktarı
sıfırdır. Bu noktada tüketim harcamaları ile harcanabilir gelir birbirine eşit olmaktadır. Yd0,
noktasının sağında bulunan Yd1 gibi harcanabilir gelir seviyelerinde ise tüketim, harcanabilir
gelirden daha az olduğu için pozitif tasarruf söz konusudur. Benzer şekilde Yd0 noktasının sol
tarafındaki noktalarda tüketim harcamalarının harcanabilir gelirden fazla olmasından dolayı
negatif tasarruf söz konusudur.

10.3. Yatırım Ve Yatırım Fonksiyonu
10.3.1. Yatırım Kavramı
Yatırım, belirli bir dönemde, bir ekonomide mevcut sermaye malları ve teçhizatına yapılan
net ilavelerdir. Bir ekonomide bir dönemde yapılan yatırımların toplamına bürüt yatırım
(gayrisafi yatırım) denir. Bu yatırım miktarından mevcut sermaye mallarının eskime ve
yıpranma payları için yapılan yatırımlar diğer bir ifadeyle amortismanlar çıkarıldıktan sonra
net yatırım (safi yatırım) bulunur.
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Milli gelirden bazı kalemlerin çıkarılması ve bazı kalemlerin eklenmesiyle harcanabilir gelire
nasıl ulaşıldığı birinci bölümde gösterilmişti. Genellikle harcanabilir gelir milli gelirden daha
düşük değer almaktadır. Bundan sonraki açıklamalarımızda konunun anlaşılmasını
basitleştirmek amacına yönelik olarak, kuşkusuz milli gelir ve harcanabilir gelir arasındaki
farkı da göz önüne alarak harcanabilir gelir yerine milli gelir kullanılacaktır.
Yatırımlar milli gelir seviyesinden etkilenip etkilenmemelerine göre otonom (bağımsız)
yatırım (I0) ve uyarılmış yatırım (f(Y)) olmak üzere iki gruba ayrılır. Otonom yatırımlar bir
ekonomide bir dönemde gelir değişmelerinden etkilenmeden yapılan yatırımlardır.

Yatırım (I)

I=I0

I0

0

Milli Gelir (Y)

Şekil-2.4: Otonom Yatırım
Şekil-2.4’te otonom yatırım gösterilmiştir. Otonom yatırım milli gelirdeki değişmelerden
bağımsız olduğu için milli gelir ekseni olan yatay eksene paralel bir seyir izlemektedir.
Devletin yaptığı köprü, yol, baraj gibi alt yapı yatırımları otonom yatırımlara verilen örnekler
arasındadır.
Uyarılmış yatırımlar ise belirli bir ekonomide belirli bir dönemde gelir ve tüketimde meydana
gelen değişmelere bağlı olarak değişen yatırımlardır.
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I

I=f(Y)

0

Y1

Y

Şekil-2.5: Uyarılmış Yatırım
Şekil-2.5’te uyarılmış yatırım gösterilmektedir. Milli gelir artışıyla gerçekleşen tüketim talebi
artışını karşılayabilmek için girişimciler artan mal ve hizmet talebini karşılayabilmek için
yatırım miktarını arttırmaktadır. Diğer koşullar sabitken milli gelir artışı ile uyarılmış
yatırımlar aynı yönde hareket etmektedir. Belirli bir milli gelir düzeyinin altında girişimciler
yatırım yapmak yerine mevcut stoklarını eritmeyi tercih ederler (Şekil-2.5’te Y1 milli gelir
düzeyinin solunda kalan milli gelir düzeylerinde). Bu duruma negatif uyarılmış yatırım denir.
10.3.2. Yatırım Fonksiyonu
Yatırım fonksiyonu bir ekonomide belirli bir dönemde yapılan yatırımlar ile yatırımı
etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yatırımı etkileyen faktörlerden milli
gelir dışındaki faktörleri değişmiyor kabul edersek yatırım fonksiyonu,
I = f(Y) olmaktadır.
İktisatta sadece otonom yatırımların olduğunu kabul edersek yatırım fonksiyonu I = I0
şeklinde oluşur.
Eğer ekonomide hem otonom hem de uyarılmış yatırımların olduğu kabul edildiğinde ise
yatırım fonksiyonu,
I = I0 + iY şeklinde elde edilmektedir.
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I = Toplam yatırım
I0 = Otonom yatırım
i = Marjinal yatırım eğilimi
Y = Milli gelir.
Marjinal yatırım eğilimi, milli gelirde meydana gelen bir artışın ne kadarının yatırımda
kullanıldığının bir göstergesidir.
i = ∆I/∆Y formülü ile bulunur.
Marjinal yatırım eğilimi, milli gelirde meydana gelen bir artışın ne kadarının yatırımda
kullanıldığının bir göstergesidir. Ortalama yatırım eğilimi,
Ortalama Yatırım Eğilimi = I/Y formülüyle bulunur.

I
I=I0+iY

I0

I
=

0

Y

Şekil-2.6: Yatırım Fonksiyonu
Şekil 2.6’da I = I0 + iY yatırım fonksiyonu gösterilmiştir. Mevcut ekonomide otonom
yatırımların varlığının olmasından dolayı yatırım fonksiyonu I0 noktasından başlamakta ve
milli gelirde meydana gelen artışların uyarılmış yatırımları arttırmasından dolayı pozitif
eğimle sol aşağıdan sağ yukarıya doğru bir yönelim izlemektedir.
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10.3.3. Sermayenin Marjinal Verimliliği
Girişimci, bir girişimde bulunurken kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu sebepten dolayı
girişimciler daha fazla kar elde edebilecekleri alanlara yönelerek yatırım yapmayı tercih
ederler. Girişimci yatırım yapacağı alanı belirledikten sonra yatırım sonucunda elde edeceği
gelirin yatırıma ayırdığı paranın faiz getirisinden fazla olması durumunda yatırımını
gerçekleştirir. Çünkü girişimci için yatırıma ayırdığı paranın alternatif maliyeti faiz getirisidir.
Yatırımın karlılık oranına sermayenin marjinal verimliliği (ya da sermayenin marjinal
etkinliği) denilmektedir. Sermayenin marjinal verimliliği aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmaktadır.
C = R1/(1+r) + R2/(1+r)² + R3/(1+r)³ +……….. Rr/(1+r)ʳ
C = yatırım malının satış fiyatı
R = umulan gelir
r = sermayenin marjinal verimliliği
Ömrü bir yıl olan bir sermaye malına 1000 TL’lik yapılan yatırım sonucunda 1100 TL’lik bir
gelir bekleniyorsa,
C = R1/(1+r)
1000 = 1100/(1+r)
r = %10 bulunmaktadır. Piyasadaki faiz oranları %10’un altında ise bu yatırımı yapmak karlı
olacaktır. Eğer piyasa faiz oranları %10’un üzerinde ise bu yatırımı yapmak karlı
olmayacaktır.
Görüldüğü gibi, piyasa faiz oranları ile yatırım arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Piyasadaki faiz oranları azaldığında yatırım yapmak daha karlı olduğundan yatırım miktarı
artmakta, piyasadaki faiz oranları arttığında yatırım miktarı azalmaktadır.
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i
SMV
i1

i2

SMV

0

I1

I2

I

Şekil-2.7: Sermayenin Marjinal Verimliliği
Şekil-2.7’de sermayenin marjinal verimliliği gösterilmektedir. Faiz oranları arttıkça
sermayenin marjinal verimliliği düşmektedir.

i

i1

i2
I = f(i)

0

I1

I2

I

Şekil-2.8: Yatırım Talep Eğrisi
Şekil 2.8’de yatırım talep eğrisi gösterilmiştir. Yatırımlar ile faiz oranları arasındaki ters
yönlü ilişki sebebiyle yatırım talep eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya inmektedir. i1 faiz
düzeyinde I1 seviyesinde olan yatırım, faiz oranları i2, seviyesine düştüğünde I2 seviyesine
çıkmıştır.
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I2
I1
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I

0
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Şekil-2.9: Yatırım Talebi ve Milli Gelir
Şekil-2.9’da milli gelirdeki değişmenin yatırımları nasıl etkilediği gösterilmektedir. Aynı faiz
oranında milli gelirdeki artış yatırım fonksiyonunu sağa kaydırmaktadır. Kuşkusuz milli
gelirde meydana gelecek bir azalış tersi etki yaparak yatırım fonksiyonunu aynı faiz
düzeyinde sola kaydırmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Makro iktisadi anlamda tüketim harcamaları, bir ekonomide belirli bir dönemde bütün
tüketicilerin yapmış oldukları harcamaların toplamıdır. Tüketim harcamalarını Servet Düzeyi,
Toplumdaki Gelir Dağılımı, Fiyatlar Genel Düzeyi İle İlgili Beklentiler etkilemektedir.
Marjinal tüketim eğilimi, harcanabilir gelirde meydana gelen bir değişmenin tüketimi ne
ölçüde değiştirdiğini gösteren bir orandır. Ortalama tüketim eğilimi, ekonomide harcanabilir
gelirin ne kadarının tüketime ayrıldığını gösteren bir orandır.
Harcanabilir gelirin bir kısmı mal ve hizmet ihtiyacının karşılanabilmesi için tüketilmektedir.
Harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmını ise tasarruf oluşturur. Marjinal tasarruf eğimli bir
ekonomide harcanabilir gelirdeki bir artışın ne kadarının tasarruf edildiğini göstermektedir.
Ortalama tasarruf eğilimi, bir ekonomideki harcanabilir gelirin ne kadarının tasarruf edildiğini
göstermektedir.
Yatırım, belirli bir dönemde, bir ekonomide mevcut sermaye malları ve teçhizatına yapılan
net ilavelerdir. Marjinal yatırım eğilimi, milli gelirde meydana gelen bir artışın ne kadarının
yatırımda kullanıldığının bir göstergesidir. Marjinal yatırım eğilimi, milli gelirde meydana
gelen bir artışın ne kadarının yatırımda kullanıldığının bir göstergesidir.
Yatırımın karlılık oranına sermayenin marjinal denilmektedir. Yatırım kararları sermayenin
marjinal verimliliği göz önüne alınarak yapılmaktadır.

226

BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplam talebi etkilemez?
A) Tüketim harcamaları
B) Yatırım harcamaları
C) Devlet harcamaları
D) Net ihracat
E) Toplam arz düzeyi
2) Aşağıdaki işlemlerden hangisiyle net dış ticaret bulunur?
A) İhracat + ithalat
B) İhracat / ithalat
C) İhracat – ithalat
D) İhracat x ithalat
E) İthalat/ ihracat
3) İthalatta meydana gelen bir artış için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Milli gelirde azalma meydana gelir
B) Milli gelirde artma meydana gelir
C) Milli gelirde değişme meydan gelmez
D) İhracatta artışa sebep olur.
E) Net dış ticareti artırır.
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi temsili para çeşitlerinden değildir?
A) Altın sertifikası
B) Gümüş Sertifikası
C) Banknot
D) Kağıt Para
E) Mal para
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5) Kişi ve firmaların beklenmedik durumlar için yanlarında, kasalarında veya
vadesiz mevduatlarında bulundurmak istedikleri paraya verine isim nedir?
A) İşlem güdüsü
B) İhtiyat güdüsü
C) Spekülasyon güdüsü
D) Faiz güdüsü
E) Harcama güdüsü
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde bir artış bekleniyorsa harcamalar artar,
B) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde bir artış bekleniyorsa harcamalar azalır,
C) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde bir artış bekleniyorsa harcamalar değişmez,
D) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde bir artış bekleniyorsa tasarruf artar.
E) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde bir artış bekleniyorsa yatırımlar azalır.
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi paranın fonksiyonları arasındadır?
I. Para bir değişim aracıdır
II. Paranın bir değer ölçme aracıdır
III. Para bir değer biriktirme aracıdır
A) I
B) II
C) I-II
D) I-II-III
E) I-III
8) Merkez Bankası tanımına göre dar anlamda para arzı (M1) aşağıdaki ifadelerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dolaşımdaki para + vadesiz mevduatlar
B) Dolaşımdaki para + vadeli mevduatlar
C) Dolaşımdaki para + bütün mevduatlar
D) Bozuk paralar
E) Kağıt paralar
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9) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde klasik miktar teorisi doğru olarak verilmiştir?
A) M.V=P
B) M.V=T
C) M.V= P.T
D) M.T = P.T
E) M.P = V.T
10) Merkez Bankası’nın para ve sermaye piyasalarında işlem yaparak hazine
bonosu, devlet tahvili döviz gibi değerli kağıt alım satımı yapmasına ne denir?
A) Açık piyasa işlemleri
B) Reeskont oranları
C) Kanuni karşılık oranları
D) Selektif kredi denetimi
E) Zorunlu karşılık oranları
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11. MİLLİ GELİR DENGESİNİN BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde milli gelir dengesinin belirlenmesi, tasarruf paradoksu, tam istihdam milli gelir
dengesi konuları anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Devletin iktisadi faaliyetlerinin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide milli gelir

dengesinin nasıl oluştuğunu açıklayarak şekil üzerinde gösteriniz.
2.

Toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumunda iktisat ne şekilde dengeye

gelecek, MG hangi yönde hareket edecektir?
3.

Bir ekonomide yatırım tasarruf eşitliğinin gerçekleşmesi hangi şartlarda mümkün

olmaktadır?
4.

Yatırım tasarruf eşitliği ile sağlanan milli gelir dengesini açıklayarak şekil üzerinde

gösteriniz. Tasarrufların yatırımlardan fazla olması durumunda milli gelir dengesinin ne
şekilde sağlanacağını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Milli gelir

•

Tam istihdam

•

Tasarruf paradoksu

234

Giriş
11.1. Toplam Arz-Toplam Talep Eşitliği
Bir ekonomide üreticilerin bir yıl içinde üretecekleri mal ve hizmetlerin toplam değerine
toplam arz denilmektedir.

Beklenen Satış Geliri
Toplam Arz

45⁰
0

Milli gelir (Y)

Şekil-2.10: Toplam Arz
Şekil-2.10’da toplam arz eğrisi gösterilmiştir. Şekilde yatay eksende milli gelir, dikey eksende
ise üretilen mal ve hizmetlerin satışından elde edilmesi beklenen gelir bulunmaktadır. 45⁰’lik
doğru eksenlere eşit uzaklıkta olduğu için 45⁰’lik doğru üzerindeki her noktada milli gelir ile
beklenen satış geliri birbirine eşit olmaktadır.
Toplam talep ekonomideki birimlerin çeşitli milli gelir düzeylerinde yapmayı planladıkları
harcamaları göstermektedir. Şekil-2.11’de toplam talep grafiği verilmiştir.
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Planlanan harcamalar
Toplam
Talep

C0

0

Milli gelir (Y)

Şekil-2.11: Toplam Talep
İktisatta toplam harcama 4 grup tarafından yapılan harcamalardan oluşur. Bunlar tüketicilerin
yapmış olduğu tüketim harcamaları, üreticilerin yapmış olduğu yatırım harcamaları, devletin
yapmış olduğu harcamalar ve net ihracat (ihracat ile ithalatın farkı) dır.
Toplam talep fonksiyonu (AD),
AD = C + I + G + (X - M) şeklinde oluşmaktadır.
Devletin iktisadi faaliyetlerinin olmadığı kapalı (dış ticaret olmayan) bir iktisat
düşünüldüğünde toplam talep fonksiyonu,
AD = C + I olarak yazılabilir. Bu durumda harcamalar tüketim harcamaları ve yatırım
harcamalarında oluşmaktadır.
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C+I

AS

C

A

Arz
Fazlası

AD=C+I

C’

B
Talep
Fazlası
B’

0

A
45°
4
Yb

Ya

Yc

Y

Şekil-2.12: Milli Gelir Dengesi
Şekil-2.12’de devletin iktisadi faaliyetlerinin olmadı kapalı bir ekonomide milli gelir
dengesinin nasıl oluştuğu gösterilmiştir. Milli gelir dengesi toplam arz ve toplam talebin
birbirine eşit olduğu A noktasında oluşmaktadır. A noktasında, Ya milli gelir seviyesinde
oluşan denge kararlı bir dengedir. Ya milli gelir düzeyinde toplam arz ile toplam talep
birbirine eşit olduğu için ekonomide üretilen malların tamamı satılmaktadır. Toplam talebin
toplam arza eşit olduğu denge noktası talebi Keynes tarafında efektif talep olarak
tanımlanmıştır.
İktisattaki gelir düzeyinin denge milli gelir düzeyinin altında bir seviyede örneğin Yb milli
gelir seviyesinde olduğunu düşünelim. Yb milli gelir seviyesinde toplam talep toplam arzdan
daha fazladır. Dolayısıyla Yb mili gelir seviyesinde bir talep fazlası oluşmaktadır. İktisattaki
mevcut malların talebi karşılamakta yetersin kalması sonucunda oluşan talep fazlası
girişimcileri üretimi dolayısıyla istihdamı arttırmaya teşvik edecektir. İktisattaki üretim ve
istihdam artışı sayesinde milli gelir Yb noktasında Ya noktasına doğru ilerleyecektir. Milli
gelirin Ya noktasının daha sağında oluştuğu varsayılırsa da bu durumda ekonomide bir arz
fazlası meydana gelecektir. İktisatta meydana gelen arz fazlası sonucunda girişimciler
üretimlerini ve dolayısıyla da istihdamı azaltacaklardır. Bu durum Ya milli gelir denge
noktasına kadar sürecektir.
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11.2. Yatırım Tasarruf Eşitliği
Bir ekonomide denge mili geliri tasarruflar ile yatırımların birbirine eşit olduğu noktada
gerçekleşmektedir. Daha önceki açıklamalarımızda milli gelirin tüketim ve yatırım
harcamaları toplamına eşit olduğundan bahsetmiştik. Yani,
Y = C + I dir.
Ayrıca milli gelirin bir kısmı tüketim harcamalarına diğer bir kısmı ise tasarrufa
ayrılmaktadır. Yani,
Y = C + S dir.
İki eşitliği yan yana yazdığımızda,
C + I = C + S olmaktadır. Sonuç olarak,
I = S bulunur.
Bir ekonomide tasarruf yatırım eşitliği, ekonomideki tüm tasarrufların çeşitli iktisadi
kanallarla yatırıma dönüşmesi halinde mümkün olmaktadır.

S,I
C’
B

I

A

S

C
I=I0

0

B’

Yb
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Yc

Y

Şekil-2.13: Milli Gelir Dengesi
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Şekil-2.13’de tasarruf yatırım eşitliği yöntemiyle milli gelir dengesi gösterilmiştir. Milli gelir
yatırımların tasarruflara eşit olduğu A noktasında Ya milli gelir seviyesinde oluşmuştur. Ya
noktasındaki milli gelir dengesi kararlı bir dengedir.
Milli gelir seviyesinin Yb düzeyinde olduğunu düşünürsek, Yb milli gelir seviyesinde
ekonomideki tasarruf miktarı |YbB’| kadardır. İktisattaki yatırım miktarı ise |YbB|
seviyesindedir. Bu şekilde ekonomideki yatırımların tasarruflardan fazla olması ancak geçmiş
yıllarda yapılan gömülemenin çözümlenmesi diğer bir ifadeyle ekonomiden çekilen paraların
tekrar iktisada katılmasıyla gerçekleşmektedir. Eğer ekonomide böyle bir gömüleme
çözülmesi varsa, artan talep karşısında girişimciler üretimini arttırırlar. Üretim artışı sayesinde
milli gelir artarak Ya seviyesine, yani tasarrufların yatırımlara eşit olduğu milli gelir
seviyesine yükselir.
Milli gelir seviyesinin Ya denge milli gelir seviyesinin sağında gerçekleştiği durumda ise
tasarruflar, yatırımlardan |C’C| kadar fazladır. Bu durumda ekonomideki tasarrufların tamamı
yatırıma yönlendirilmemiş, bir kısmı gömüleme yapılmıştır. Bu durumda ekonomide
meydana gelen arz fazlası girişimcileri üretimlerini azaltmaya yöneltecek, milli gelir Ya denge
milli gelir seviyesine doğru azalacaktır.
11.3. Tasarruf Paradoksu
Bir ekonomide tasarrufların artması, ancak artan tasarrufların ekonomide harcama akımı
içerisinde bulunmadığı diğer bir ifadeyle artan tasarruflarla gömüleme yapıldığı durumda
tasarruf fonksiyonu sola doğru kaymaktadır. Tasarrufların gömüleme yapılarak artması
sonucunda tasarruf fonksiyonun sola kayması milli geliri azaltmaktadır. Bu duruma tasarruf
paradoksu denir.

239

S,I

S2

A

B

I0

S1

I=I0

Yb
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Y

Şekil-2.14: Tasarruf Paradoksu
Şekil-2.14’te tasarruf paradoksu gösterilmiştir. İktisadın genelinde tasarruflarda meydana
gelen bir artış, tasarruf fonksiyonunu sola kaydırmıştır. Başlangıçta Ya milli gelir düzeyinde
dengede olan ekoomi, tasarruflardaki artış nedeniyle Yb seviyesine gerilemiş, milli gelirde bir
azalma meydana gelmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tasarruflarda meydana
gelen artışın yatırıma dönüşmemesi sonucunda (gömüleme yapılması) nedeniyle milli gelirde
bir azalma meydana geldiğidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bir ekonomide üreticilerin bir yıl içinde üretecekleri mal ve hizmetlerin toplam değerine
toplam arz denilmektedir. İktisatta toplam harcama 4 grup tarafından yapılan harcamalardan
oluşur. Bunlar tüketicilerin yapmış olduğu tüketim harcamaları, üreticilerin yapmış olduğu
yatırım harcamaları, devletin yapmış olduğu harcamalar ve net ihracat (ihracat ile ithalatın
farkı) dır. Milli gelir dengesi toplam arz ve toplam talebin birbirine eşit olduğu noktada
oluşmaktadır. Aynı zamanda bir ekonomide denge mili geliri tasarruflar ile yatırımların
birbirine eşit olduğu noktada gerçekleşmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1) Tam rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisinin esnekliği nasıldır?
A) Sıfır
B) Bir
C) Sonsuz
D) Bilinemez
E) İki
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde, toplam maliyet toplam hasılanın üstündeyse
firma kar eder.
B) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde, toplam maliyet toplam hasılanın altındaysa firma
zarar eder.
C) Toplam maliyetin toplam hasılayı kestiği noktalara başa baş noktası denir.
D) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde, toplam maliyet toplam hasılanın altındaysa firma
kapatma noktasındadır.
E) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde, toplam maliyet toplam hasılanın altındaysa firma
kar eder.
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde marjinal maliyet ortalama toplam maliyeti
minimum noktasından keser.
B) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde ortalama hasılat, miktar eksenine paralel bir
doğrudur.
C) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde marjinal maliyet, marjinal hasılatı iki
noktada keser.
D) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde firmanın başa baş noktalarında ortalama maliyet
ortalama hasılata eşittir.
E) Tam rekabet piyasasında, kısa dönemde firmanın başa baş noktalarında ortalama maliyet,
marjinal hasılata eşittir.
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4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kısa dönemde tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi marjinal maliyetin ortalama
toplam maliyetin üzerinde kalan kısmıdır.
B) Kısa dönemde tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi marjinal maliyetin
ortalama değişken maliyetin üzerine kalan kısmıdır.
C) Kısa dönemde tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi marjinal maliyetin ortalama
toplam maliyet ile ortalama değişken maliyet arasında kalan kısmıdır
D) Kısa dönemde tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi marjinal maliyetin ortalama
değişken maliyetin altında kalan kısmıdır.
E) Kısa dönemde tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi marjinal maliyetin ortalama
toplam maliyetin altında kalan kısmıdır.
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firma dengesi fiyatın marjinal hasılata eşit olduğu
noktadır.
B) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firma dengesi fiyatın marjinal maliyete eşit
olduğu noktadır.
C) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firma dengesi fiyatın ortalama hasılata eşit olduğu
noktadır.
D) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firma dengesi fiyatın ortalama maliyete eşit
olduğu noktadır.
E) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firma dengesi fiyatın toplam maliyete eşit
olduğu noktadır.
6) Kısa dönemde, tam rekabet piyasasında fiyat ortalama toplam maliyete teğet ise
firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Firma normal kar yapmaktadır
B) Firma normal üstü kar yapmaktadır
C) Firma zarar etmektedir
D) Firmanın kar zarar durumu hakkında bilgi edinilemez
E) Firma kapatma noktasındadır.
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7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde bütün firmalar aşırı kar eder
B) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde bütün firmalar normal kar elde eder
C) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde bütün firmalar zarar eder
D) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde bütün firmalar başabaş noktasındadır.
E) Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firmaların karlılık durumları
birbirinden farklılık gösterir
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi mobilite koşulunun aksamasını ifade etmektedir?
A) Yeni firmaların söz konusu piyasaya girmesinin engellenmesi
B) Yerleşik firma sayısının, tek başlarına fiyatı etkileyemeyecek kadar çok olmaması.
C) Alıcı ve satıcılar açısından aynı işlevi gören mal ve hizmetlerin birbiriyle tamamen aynı
olmaması ifade eder.
D) Piyasadaki üretici ve tüketiciler piyasa hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahip olmaması
E) Firmaların mal farklılaştırmasına başvurması
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Birbirini etkileyebilecek kadar az satıcı varsa, monopol piyasası oluşur,
B) Eğer piyasada iki sayıcı varsa triopol piyasası oluşur.
C) Eğer piyasada üç satıcı varsa düapol piyasası oluşur.
D) Eğer piyasada tek alıcı varsa monopolcü rekabet piyasası oluşur
E) Eğer piyasada birbirine etki edebilecek kadar az sayıda satıcı karşısında n sayıda
tüketici varsa oligopol piyasası oluşur.

10) Monopol piyasasında üretim yapan kaç firma vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10
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12. TAM İSTİHDAM MİLLİ GELİR DENGESİ, ENFLASYONİST VE
DEFLASYONİST AÇIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde enflasyonist ve deflasyonist açık, devlet ve milli gelir, dış ticaret ve milli gelir,
milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi konuları hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Enflasyon açığını şekil üzerinde anlatınız.

2.

Deflasyonist açığı şekil üzerinde anlatınız.

3.

Devletin ekonomideki yeri ve etkilerini şekil üzerinde anlatınız.

4.

İthalat, İhracat ve net dış ticaret kavramlarının tanımlarını yapınız.

5.

Net dış ticaretin pozitif veya negatif değer alması milli geliri hangi yönde etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Enflasyonist

•

Deflasyonist

•

Dış ticaret

•

Milli gelir
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Giriş
Klasik iktisadi görüş, ekonominin daima tam istihdam seviyesinde (üretim faktörlerinin
tamamının üretimde kullanıldığı seviye) olduğunu savunmaktadır. Buna karşın Keynesyen
iktisatcılar bu görüşü katılmayarak ekonominin tam istihdam seviyesinde olabileceği gibi tam
istihdam seviyesinin altında ya da üstünde bir noktada da olabileceğini savunmaktadır.
İktisadın tam istihdam seviyesinde ulaştığı milli gelire potansiyel milli gelir denir. Eğer
ekonomide milli gelir seviyesi (fiili milli gelir), potansiyel milli gelir seviyesinin altında bir
noktada oluşuyorsa aradaki fark milli gelir açığını oluşturmaktadır. Eğer ekonomide fiili milli
gelir potansiyel milli gelirin sağında bir noktada oluşuyorsa aradaki fark fiyat artışlarından
(enflasyondan) kaynaklanmaktadır. Çünkü potansiyel milli gelir seviyesinde zaten bütün
üretim faktörleri en etkin şekilde üretimde kullanıldığı için milli geliri kısa dönemde daha da
arttırmak imkansızdır.
12.1. Enflasyonist Açık
Bir ekonomide toplam talep tam istihdam üretim seviyesinden fazla ise, üretim miktarı daha
fazla arttırılamayacağı için fiyatlarda artış meydana gelmektedir. Bu durum ekonomide
enflasyonist baskıyı ortaya çıkarmaktadır.
C
,

AS
AD
B
C
Enflasyonist
Açık

AD’
A

Fiyat Artışı
45⁰
0

Yt

Y1

Y

Şekil-2.15: Enflasyonist Açık
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Şekil-2.15’te enflasyonist açık gösterilmektedir. Şekilde Yt tam istihdam seviyesidir. Yt milli
gelir seviyesinde bütün üretim faktörleri etkin olarak üretimde kullanılmaktadır. Şekilde Y1
milli gelir seviyesi Yt milli gelir seviyesinden daha yüksektir. Ancak milli gelirdeki (Y1-Yt)
kadarlık fark üretimde meydana gelen bir artıştan değil fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır.
Çünkü tam istihdam seviyesinde bütün üretim faktörleri etkin olarak kullanıldığı için üretimi
arttırmak mümkün değildir. Bu durumda ekonomide |AC| aralığı kadar bir enflasyonist açık
oluşmaktadır.
12.2. Deflasyonist Açık
İktisat, tam istihdam denge milli gelir seviyesinin daha altındaki bir milli gelir seviyesinde ise
fiili milli gelir seviyesi ile potansiyel milli gelir seviyesi arasındaki fark deflasyonist açığı
oluşturmaktadır.
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AD’
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45⁰
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Şekil-2.16: Deflasyonist Açık
Şekil-2.16’da deflasyonist açık gösterilmiştir. Şekilde milli gelir tam istihdam milli gelir
seviyesinden daha düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bu durumda ekonomide bütün üretim
faktörleri etkin bir biçimde üretimde kullanılmamaktadır. Y1 milli gelir seviyesi ile tam
istihdam milli gelir seviyesini gösteren Yt milli gelir seviyesi arasındaki farka milli gelir açığı
denilmektedir. Şekilde |AC| kadar deflasyonist açık bulunmaktadır.
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12.3. Devlet ve Milli Gelir
Buraya kadar ki açıklamalarımızda konunun daha iyi anlaşılabilmesi için iki basitleştirici
varsayımdan hareket etmiştik. Bu varsayımlar ekonomide devletin iktisadi faaliyetlerinin
olmayışı ve dış ticaretin olmayışıydı. Ancak devlet kimi zaman üretici kimi zaman da tüketici
gibi davranarak iktisadi faaliyetlerde bulunmaktadır. Devletin yapmış olduğu harcamaları (G)
da milli gelir hesabına eklediğimizde milli gelir,
Y = C + I + G şeklini almaktadır.

C, I, G

AS
AD’=C+I+G

B

AD=C+I

A

A

0

4

Ya

Yb

Y

Şekil-2.17: Devlet ve Milli Gelir
Şekil-2.17’de toplam arz eğrisi ve toplam talep eğrisi ilk olarak A noktasında kesişmiştir.
Milli gelir denge seviyesi Ya dır. Toplam talebe devlet harcamalarının da eklenmesi ile toplam
talep eğrisi yukarı kaymıştır. Yeni denge noktası toplam talep eğrisi ve toplam arz eğrisinin
kesiştiği B noktasına Yb milli gelir seviyesinde oluşmaktadır.
Devlet çeşitli harcamalarını karşılayabilmek için vergi toplar. İktisatta halktan alınan vergiler
toplam talebi olumsuz etkiler ve toplam talepte bir azalma olur.
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Şekil-2.18: Devlet ve Milli Gelir
Şekil-2.18’de vergilerin milli gelir üzerinde etkisi gösterilmiştir. ilk olarak milli gelir dengesi
toplam arzın toplam talebe eşit olduğu Ya noktasında gerçekleşmiştir. Vergilerde meydana
gelen bir artış, toplam talebi kısacağından toplam talep eğrisi AD konumunda AD’ konumuna
kaymıştır. Yeni denge noktası toplam talebin toplam arza eşit olduğu B noktasında
gerçekleşmiş, denge milli gelir seviyesi de Ya dan Yb noktasına gerilemiştir.
12.4. Dış Ticaret ve Milli Gelir
Günümüz iktisatlarında her ülke az ya da çok dış ticaret yapmaktadır. Bir ülkenin yurtiçinde
ürettiği mal ve hizmetleri yurt dışına satması ihracat denilir. Başka ülkelerden mal ve
hizmetlerin satın alınmasına ise ithalat denilmektedir. İhracat ülkede üretilen mal ve
hizmetlere başka ülkelerden gelen talep olduğu için toplam talebe eklenir. İthalat ise diğer
ülkelerde üretilen mal ve hizmetlere olan talep olduğu için ülkedeki toplam talepte bir
azalmaya neden olur. İhracat ile ithalat arasındaki fark net dış ticarete eşittir.
Net Dış Ticaret = İhracat (X) - İthalat (M)
İhracatın ithalattan daha fazla olması durumunda net dış ticaret pozitif değer alır ve milli
geliri arttırıcı bir etki yapar. İthalatın ihracattan daha fazla olması durumunda ise net dış
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ticaret negatif eğer alarak milli geliri düşürmektedir. Dış ticareti de milli gelir hesabına
eklediğimiz zaman milli gelir
Y = C + I + G + (X - M) şeklinde oluşmaktadır.

C, I, G, X, M

AS
AD3
AD1
B

AD2

A

C
45⁰
0
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Şekil-2.19: Milli Gelir Dengesi
Şekil-2.19’da milli gelir dengesi gösterilmiştir. İlk durumda toplam talebin (AD1)toplam arza
(AS) eşit olduğu A noktasında Ya milli gelir seviyesinde iktisat dengededir. İhracat
gelirlerinde bir artış olduğunu düşünürsek bu artış toplam talep eğrisini yukarıya doğru
kaydıracak ve yeni toplam talep eğrisi AD3 konumuna gelecektir. Şekilden de görüldüğü gibi
toplam arz toplam talep eşitliğinin sağlandığı B noktasında milli gelir Yb seviyesine
yükselmiştir. Tersi bir durumda yani ekonomide ithalatın arttığı durumda toplam talepte bir
azalma olacak, AD1 olan toplam talep eğrisi AD2 konumuna gerileyecek ve milli gelirde bir
azalma yaşanacaktır.

254

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bir ekonomide toplam talep tam istihdam üretim seviyesinden fazla ise, üretim miktarı daha
fazla arttırılamayacağı için fiyatlarda artış meydana gelmektedir. Bu durum ekonomide
enflasyonist baskıyı ortaya çıkarmaktadır. İktisat, tam istihdam denge milli gelir seviyesinin
daha altındaki bir milli gelir seviyesinde ise fiili milli gelir seviyesi ile potansiyel milli gelir
seviyesi arasındaki fark deflasyonist açığı oluşturmaktadır.
Devlet kimi zaman üretici kimi zaman da tüketici gibi davranarak iktisadi faaliyetlerde
bulunmaktadır. Devletin yapmış olduğu harcamalar da milli gelir hesabına eklenmektedir.
Devlet çeşitli harcamalarını karşılayabilmek için vergi toplar. İktisatta halktan alınan vergiler
toplam talebi olumsuz etkiler ve toplam talepte bir azalma olur.
Günümüz iktisatlarında her ülke az ya da çok dış ticaret yapmaktadır. Bir ülkenin yurtiçinde
ürettiği mal ve hizmetleri yurt dışına satması ihracat denilir. Başka ülkelerden mal ve
hizmetlerin satın alınmasına ise ithalat denilmektedir. İhracat ülkede üretilen mal ve
hizmetlere başka ülkelerden gelen talep olduğu için toplam talebe eklenir. İthalat ise diğer
ülkelerde üretilen mal ve hizmetlere olan talep olduğu için ülkedeki toplam talepte bir
azalmaya neden olur. İhracat ile ithalat arasındaki fark net dış ticarete eşittir
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BÖLÜM SORULARI
1) Bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinde bir artış bekleniyorsa, harcamalar nasıl
etkilenir?
A) Azalır
B) Artar
C) Değişmez
D) Önce artar sonra azalır
E) Önce azalır sonra artar
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı tasarrufları oluşturur
B) Tasarruflar ve harcamalar, harcanabilir geliri oluşturur.
C) Tasarruf fonksiyonu harcanabilir gelire de bağlıdır
D) Tüketim fonksiyonu, harcanabilir gelire de bağlıdır
E) Marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal tüketim eğiliminin toplamı sıfırdır.
3) Aşağıdakilerden hangisi “kötü paranın iyi parayı kovması” olara tanımlanan
ifadedir?
A) Mahreçler kanunu
B) Say kanunu
C) Gresham Kanunu
D) Keynes kanunu
E) Talep kanunu
4) Ticari bankaların verecekleri krediye Merkez Bankası’nca bir üst sınır
getirilmesine ne denir?
A) Açık piyasa işlemleri
B) Reeskont oranları
C) Kanuni karşılık oranları
D) Kredi tavanı uygulaması
E) Selektif kredi denetimi
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5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Enflasyon gelir dağılımı üzerinde olumsuz etki yapar
B) Enflasyon tasarrufları olumsuz etkiler
C) Enflasyon yatırımları olumsuz etkiler
D) Enflasyon ödemeler dengesini olumsuz etkiler
E) Enflasyon yerli paranın değerini artırır.
6) 2011 insani gelişme endeksinde Türkiye kaçıncı sırada yer almaktadır ?
a) 24
b) 56
c) 92
d) 76
e) 98

7) Cari fiyatlarla hesaplanan GSYİH ya ne ad verilir
a) Reel gelir
b) Reel GSYİH
c) Nominal gelir
d) Nominal GSYİH
e) Milli gelir

8) Bir ülkede reel GSYİH artışına ne ad verilir ?
a) Büyüm
b) Kalkınma
c) Gelişme
d) İlerleme
e) Refah artışı

9) Bir dönemde yapılan ihracat ve ithalat arasındaki farka ne ad verilir ?
a) Net gelir
b) Net faktör geliri
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c) Net ihracat
d) Net milli gelir
e) Gelir artışı

10) Bir ülkenin ne kadar ürettiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) MG
b) GSYİH
c) GSMH
d) KG
e) Net gelir
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13. PARA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde paranın tanımı ve özellikleri, para çeşitleri, para sistemleri, para arzı ve talebi,
miktar teorisi, Merkez Bankası’nın para politikası araçları, enflasyonun türleri, nedenleri ve
etkileri konularına değinilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Paranın tanımını yapınız ve çeşitlerini açıklayınız.

2.

Kaç çeşit para sistemi vardır? Açıklayınız.

3.

Dar ve geniş anlamda para arzı tanımlarını yapınız.

4.

Keynes’e göre para hangi nedenlerle talep edilir? Açıklayınız.

5.

Likidite tercihini şekil üzerinde anlatınız. Piyasadaki faiz oranları ile likidite tercihi

arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Para talebi değişmezken para arzında yapılan değişikliklerin
faiz üzerine etkisini tartışınız.
6.

Miktar teorisinin Fisher ve Cambridge yorumlarını anlatınız ve aralarındaki farkı

açıklayınız.
7.

Merkez bankasının para politikası araçları nelerdir? Kısaca anlatınız.

8.

Enflasyon nedir? Kaç çeşit enflasyon vardır? Açıklayınız.

9.

Enflasyonun ülke ekonomisi üzerine etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramların
kazandırılması ve
konular hakkında temel
bilgiler,

Temel kavramların
kazanılmasıyla birlikte iktisadi
gelişmelerin anlaşılması
sağlanacaktır.

Konu anlatımları sonrasında
konularla ilgili uygulamaları
gerçekleştirmek ve test
sorularını çözerek konu
bütünlüğünün sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Para

•

Enflasyon

•

Miktar teorisi

•

Para arzı
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Giriş
13.1. Paranın Tanımı Ve Özellikleri
Para bir ekonomide mal ve hizmet satım alımında kullanılan, herkes tarafından kabul gören
bir değişim aracıdır.
Paranın başlıca üç fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi para bir değişim aracıdır. Paranın
bir diğer özelliği paranın bir değer ölçme aracı olmasıdır. Son olarak da para bir değer
biriktirme aracıdır.
Para bazı özellikleri de bünyesinde barındırır. Bu özelliklerden en önemlileri, paranın kolay
taşınması, toplum tarafından kabul gören değişim aracı olması, kolay taklit edilememesi, çok
bol olmamamsı ve ekonomideki bütün mal ve hizmetlerin karşılığı gelecek şekilde daha ufak
miktarlara bölünebilmesi olarak sıralanabilir.
13.2. Para Çeşitleri
13.2.1. Mal Para
Paranın icadından önceki dönemlerde mallar insanların ihtiyaçlarına göre takas edilmekteydi.
İnsanların ellerinde fazla olan mallar, ellerinde az olan ve ihtiyaç duydukları malların
temininde kullanılıyordu. Örneğin iç kesimlerde yaşayan insanlar kırmızı et veya hayvan
kükrerini sahil kesiminde yaşayan insanlar vererek onlardan deniz ürünleri alıyorlardı. Bu tür
mallara mal para denilmektedir.

13.2.2. Temsili Para
İktisatların gelişmesi ve iktisadi yapının karmaşıklaşması, kıymetli madenlere çevrilebilen
temsili paraların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Temsili paralar dört ana başlık altında
toplanabilir.
•

Altın ve Gümüş Sertifikaları: Altın ve gümüşlerin taşınma ve güvenlik zorluğu

nedeniyle altın ve gümüş sertifikaları oluşturulmuştur. Bu sertifikalar üzerinde yazan bedelin
tam karşılığının altın veya gümüş ile ödeneceğini belirtmektedir.
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•

Banknot: Altın ve gümüş sertifikaları veren bankalar, zamanla kendilerine teslim

edilen altın ve gümüşün tamamının geri istenmediğini fark etmişlerdir. Bir süre sonra
bankalar ellerindeki değerli madenlerin tamamen geri istenmediğine güvenerek borç para
olarak sertifika vermeye başlamışlardır. Bu sertifikalara “banka notu” anlamına gelen banknot
ismi verilmiştir. İlk başlarda her banka banknot çıkarma yetkisine sahipti ancak zaman
içerisinde sistemin kötü kullanılması nedeniyle, banknot çıkarma yetkisi sadece Merkez
Bankası’na verilmiştir.
•

Kağıt Para: Günümüz iktisatlarının karmaşık yapısı ve mal demetinin her geçen gün

artması sonucunda istendiğinde altına tam çevrilebilen banknotların yerini devlerin zorunlu
mübadele aracı olarak piyasaya sürdüğü kağıt paralar almıştır. kağıt para, banknot gibi altın
karşılığı değildir. Kağıt paranın basım değeri üzerinde bulunan kağıt ve mürekkepten
ibaretken, satın alma gücü kendi maliyet değerinin çok üzerindedir. Ülkemizde kağıt parayı
Merkez Bankası basmaktadır.
•

Bozuk Para: İktisadi hayattaki küçük ödemelerin rahatlıkla yapılabilmesi için çeşitli

madenlerden yapılan paralara bozuk para denilmektedir. Ülkemizde bozuk parayı Hazine
basmaktadır.
13.2.3. Kaydi Para
Kaydi paraya banka parası da denilmektedir. Zaman içerisinde ekonominin gelişmesine
paralel olarak bankacılık sistemi de gelişmiştir. Günümüzde birçok ödeme elden
yapılmamaktadır. Bankalarda vadesiz mevduatlardaki paralara kaydi para denilmektedir.
Örneğin çek ile yapılan bir alışverişte, alış verişe konu olan malın fiyatı çeki veren kişinin
hesabından çeki alan kişinin hesabına aktarılmaktadır. Bu şekilde bankadan para
çıkmamaktadır. Sadece kayıtlarda değişiklik olduğu için banka tarafından yaratılan bu paraya
kaydi para denilmektedir.
Bankaların yaratmış olduğu kaydi para miktarı şu şekilde bulunur. Bir bankanın vadesiz
mevduat hesabına 100 TL yatırıldığını düşünelim. Banka kendisine yatırılan paranın belirli bir
kısmını Merkez Bankasına yatırmak zorundadır. Bu oranında %10 olduğunu varsayalım.
Banka kendisine yatan paranın 10 TL sinin Merkez Bankası için ayırdıktan sonra geriye kalan
265

90 TL’yi bir başkasına kredi olarak verecektir. Krediyi kullanan kişi bu parayı bankadan
çekmez kendi vadesiz mevduat hesabında bekletirse, banka 90 TL’nin %10’una denk gelen 9
TL’lik kısmı Merkez Bankası için ayırdıktan sonra geriye kalan 81 TL’yi bir başkasına kredi
verecektir. Bu sistem bu şekilde işlediğinde bankaya 100 TL yatırıldığında (C), kanuni
karşılık oranı (r) %10 iken bankanın yarattığı kredi (Kr);
Kr = C . (1 - r / r) dir.
Örneğimizdeki verileri kullanarak bankaya 100 TL yatılması durumunda bankanın 900 TL
kredi yarattığını bulabiliriz.
13.3. Para Sistemleri
13.3.1. Gümüş Para Sistemi
Gümüş para sisteminde belirli ağırlıkta ve belirli ayardaki gümüş para birimi olarak
kullanılmaktadır. Gümüş para siteminde diğer her çeşit para ve değerli maden gümüşe çevrile
bilmektedir. Gümüşün ülkeye giriş ve çıkışı serbesttir. Gümüşün özellikle altına kıyasla
değerinin istikrarlı olmayışı ve Avrupa kıtasında zengin gümüş madenlerinin bulunmasından
dolayı bu sistem terk edilmiştir.

13.3.2. Altın Para Sistemi
Altın para sistemi Birinci Dünya Savaşı’na kadar çoğu ülkede uygulanmıştır. Bu sistemde
belli ayar ve ağırlıktaki altın para birimi olarak kabul edilmiştir. Altının ülkeye girişi ve çıkışı
serbesttir. Diğer para birimleri istenildiğinde altına çevrile bilmektedir.
Altın para sisteminin ilk uygulamaları arasında altın sikke sistemidir. Bu sistemde altından
basılmış sikkeler para yerine geçmektedir. Altını darphaneye getirenler küçük bir bedel
karşılığında, altınlarını sikke halinde alabilmektedir.
Altın külçe standardında külçe altına çevrilebilen banknotlar bulunmaktadır. Altın
standardında ülke içi ödemeler kağıt para ile yapılırken altın talebi dış ödemeler ile sınırlı
tutulmuştur.
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Altın kambiyo sisteminde, ülke parasının birim değeri, parası altına konvertibl bir başka ülke
parasına bağlanmıştır. Bu şekilde ülke parası dolaylı yoldan altına bağlanmış olmaktadır.
13.3.3. Çift Maden Sistemi
Çift maden sisteminde belirli özelliklere sahip altın ve gümüş ekonomide ayrı ayrı para birimi
olarak kullanılmaktadır. İktisatta altın ve gümüş arasında sabit bir değişim oranı mevcuttur.
Altın ve gümüş arasındaki kanuni oranın piyasadaki külçe fiyatları arasındaki orandan
ayrılması sebebiyle değeri düşen gümüş piyasada daha çok kullanılırken altının zamanla
piyasadan çekildiği görüşmüştür. Alışverişler maden değeri resmi değişim değerinin altında
kalan parayla (gümüşle) yapılırken, altının piyasadan çekilmesi (kötü paranın iyi parayı
kovması) iktisat literatürüne Thomas Gresham’a ithafen, Gresham kanunu denilmiştir.
13.3.4. Kağıt Para Sistemi
Altına bağlı olmadan üzerinde nominal değeri yazılı olarak piyasaya çıkarılan kağıt
paralardan oluşan sisteme kağıt para sistemi denilmektedir. Piyasaya sürülen kağıt paraların,
altın para sisteminde olduğu gibi bir üst sırı yoktur. Bu nedenle kağıt para sisteminde ne
miktarda paranın piyasaya sürüleceği önemli bir sorun oluşturmaktadır. Piyasaya gereğinden
fazla para sürülmesi enflasyona neden olabileceği gibi, piyasaya gereğinden az kağıt para
sürülmesi başka bir iktisadi sorun olan deflasyona neden olabilmektedir.
13.4. Para Arzı Ve Para Talebi
13.4.1. Para Arzı
En genel tanımıyla para arzı, bir ekonomide belirli bir dönemde piyasadaki para miktarıdır.
T.C. Merkez bankası para arzını dar tanım ve geniş tanım olmak üzere iki ana başlığa
ayırmıştır. Dar anlamda para arzı (M1);
M1 = dolaşımdaki para + vadesiz mevduatlardan oluşur.
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Geniş anlamda para arzı ise (M2 ve M3);
M2 = M1 + vadeli mevduatlar
M3 = M2 + Merkez bankasındaki diğer mevduatlardan oluşmaktadır.
13.4.2. Para Talebi
En genel tanımıyla para talebi, kişi ve kurumların yanlarında bulundurmak istedikleri para
miktarına denir. Keynes’e göre para talebinin işlem güdüsü, ihtiyat güdüsü ve spekülasyon
güdüsü olmak üzere üç nedeni vardır.
•

İşlem güdüsü: Kişilerin ve firmaların günlük normal harcamamalarını karşılayabilmek

için yanlarında, vadesiz mevduatlarında, kasalarında vs. bulundurmak istedikleri para
miktarıdır.
•

İhtiyat güdüsü: Kişi ve firmaların beklenmedik durumlar için yanlarında, kasalarında

veya vadesiz mevduatlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır.
•

Spekülasyon güdüsü: Spekülasyon, bir malı ucuza alıp, pahalılaştığında satarak fiyat

dalgalanmalarından kar elde etmektir. Dolayısıyla, Spekülasyon güdüsüyle para talebi, kişi ve
firmaların fiyat dalgalanmalarından kazanç sağlamak için yanlarında bulundurmak istedikleri
para miktarıdır.
İşlem ve ihtiyat güdüsüyle para talebi, gelir ve ekonomideki fiyatlar genel düzeyine
bağlıyken, spekülasyon güdüsüyle para talebi ekonomideki faiz oranlarından etkilenmektedir.
Likidite tercihi faiz oranlarına karşı çok duyarlıdır.
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Faiz Oranı (i)

Md

0

Ms

Para Arz ve Talep Miktarı (Ms, Md)

Şekil-3.1: Likidite Tercihi
Şekil-3.1’de likidite terciği gösterilmektedir. Para arzının kısa dönemde değişmeyeceği
varsayıldığı için para arzı (Ms), faiz oranı (i) eksenine paralel çizilmektedir. Para talebi ise
faiz oranlarından etkilenmektedir. Dolayısıyla ekonomideki faiz oranı arttıkça para talebi
düşmekte, ekonomide faiz oranı düştükçe para talebi artmaktadır. Bunun sebebi elde para
tutmanın alternatif maliyetinin faiz geliri olmasıdır. Piyasadaki faiz oranları yükseldiğinde
elde para tutmanın alternatif maliyeti de artacağı için elde para tutmak daha az cazip hale
gelmektedir. Piyasadaki faiz oranı para arzı ile para talebinin birbirine eşit olduğu noktada
gerçekleşmektedir.
Bir ekonomide para arzı ve para talebindeki değişiklikler faiz oranını değiştirebilmektedir.
Şekil-3.2’de para arzındaki artışlar sonucunda faiz oranlarında meydena gelen değişiklikler
gösterilmektedir.
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i

i1

A
B

i2

C

i3

Md

0

Ms1

Ms2

Ms3

Ms, Md

Şekil-3.2: Likidite Tuzağı
Şekil-3.2’de başlangıçta para arzı Ms1 ile para talebi Md A noktasında eşitlenmişlerdir. A
noktasında faiz oranı i1 olarak gerçekleşmiştir. Para arzındaki bir artış sonucu para arzı ve
para talebi B noktasında eşitlenmiş ve piyasa faiz oranı i2 olmuştur. Görüldüğü gibi para
arzında meydana gelen bir artış, para talebinin değişmediği varsayımı altında faiz oranlarını
düşürmektedir. Ancak belirli bir faiz oranından sonra para arzı ne kadar arttırılırsa arttırılsın
faiz oranı düşmemektedir. Bu noktadan itibaren para talebi miktar eksenine paralel bir seyir
izler. Para arzının arttırılmasına karşılık faiz oranlarını daha fazla inmemesinin nedeni, o
noktadan sonra elde para tutmanın alternatif maliyeti olan faiz kaybının çok düşük olması
nedeniyle elde para tutulmasının tercih edilmesidir. Para arzının arttırılmasıyla faiz
oranlarının daha aşağıya düşmemesini Keynes likidite tuzağı olarak adlandırmaktadır.
Para talebinde meydana gelen değişmelerde kuşkusuz faiz oranları üzerinde etkili olacaktır.
Para talebinin artması faiz oranlarını arttırıcı etki yaparken bir ekonomide para talebinin
azalması faiz oranlarını düşürücü etki yapar.
13.5. Miktar Teorisi
Miktar teorisine göre paranın değeri ekonomideki para miktarı ile ilgilidir. İktisatta para arzı
arttıkça, ekonomide mal ve hizmet miktarı değişmediği varsayımı altında, paranın değeri
düşecektir. Fisher tarafından ortaya atılan miktar teorisine göre bir ekonomide para arzı
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arttıkça fiyatlar genel düzeyi aynı yönde ve aynı oranda artacaktır. Fisher paranın değerini
mübadele denklemiyle açıklamaktadır. Fisher’in miktar teorisine göre;
M.V=P.T dir.
M = Para arzı
V = Paranın dolanım hızı
P = Fiyatlar genel seviyesi
T = İşlem hacmi
Fisher’e göre, bir ekonomide paranın dolanım hızı ve ekonomideki işlem hacmi kısa dönemde
değişmemektedir. Bu durumda para arzında meydana gelecek bir değişiklik fiyatlar genel
seviyesini aynı yönde ve aynı oranda etkilemektedir.
Fisher’in miktar teorisinde iktisadi birimlerin sadece işlem güdüsüyle para talep ettikleri ve
ekonominin tam istihdam seviyesinde olduğu varsayılmaktadır.
Fisher miktar teorisinde paranın değerini para arzı kavramı ile açıklamıştır. A.Marshall’ın
başını çektiği bir grup iktisatcı ise paranın değerini belirlemede para talebini öne çıkaran bir
yaklaşım geliştirmişlerdir. Bu yaklaşıma Cambridge Denklemi ya da Para Tutumu Yaklaşımı
denilmektedir. Cambridge denklemi;
M = k.PT dir.
M = Para arzı
k = Nominal milli gelir içinde ne kadar para talep edildiği
P = Fiyatlar genel düzeyi
T = İşlem hacmi
Cambridge yaklaşımında eşitliğin sol tararı para arzını oluştururken, eşitliğin sağ tarafı ise
para talebini oluşturmaktadır. Fisher’in miktar teorisiyle Cambridge yaklaşımı bazı noktalarda
birbirinden ayrılmakla beraber aynı sonuca ulaşmaktadır. Cambridge denkleminde fiyatlar
genel düzeyini eşitliğin sol tarafına aldığımızda,
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P = M/kY ifadesine ulaşırız. Bu ifadeye göre para arzının (M) reel para talebine (kY)
bölünmesi fiyatlar genel seviyesini vermektedir. Reel para talebinin kısa dönemde
değişmeyeceği varsayımı altında Cambridge denklemine göre para arzıyla fiyatlar genel
seviyesi arasında aynı yönde ve aynı oranda bir ilişki çıkmaktadır. Bu denklemde k reel milli
geliri oluşturmak için elde tutulmak istenen nominal milli gelire oranı olduğuna göre;
k = 1/V yazılabilir. Bu eşitliği Cambridge denkleminde yerine yazdığımızda,
M = k.PT
M = 1/V. PT
M.V = P.T denklemine ulaşırız.
Fisher’in miktar teorisiyle Cambridge denklemi yaklaşımı arasındaki temel farklar ise
Fisher’in miktar teorisinde belirli bir dönemdeki işlem hacmine yer verirken Cambridge
denkleminde ise milli gelire yer verilmiştir. Bir diğer fark ise Fisher’in miktar teorisinde para
arzı ön plana çıkarken, Cambridge denkleminde elde para tutma talebi ön plandadır. Bu
nedenle Cambridge denklemine para tutumu yaklaşımı da denilmektedir.
M. Friedman’ın öncülük ettiği monetarist (parasalcı) iktisadi akım miktar teorisine yeni bir
bakış açısı getirmiştir. Monetarist miktar teorisi para talebine ağırlık vermektedir. Monetarist
miktar teorisine göre reel para talebi devamlı gelir, beşeri servet miktarı ve beşeri olmayan
servet miktarı, servetten beklenen gelir ile enflasyona bağlıdır.
Klasik miktar teorisine göre para arzındaki artış aynı yönde ve aynı oranda fiyatlar genel
seviyesini de etkilemektedir. Monetarist miktar teorisine göre ise para arzındaki artış fiyatlar
genel seviyesini aynı yönde ancak daha yüksek oranda etkilemektedir. Bunun en önemli
nedeni monetarist miktar teorinin paranın dolaşım hızını (V) sabit kabul etmemesidir.
M = k.PT denkleminde, k yerine (1/V) yazıldığında para arzının artmasıyla birlikte,
monetarist iktisatçılara göre paranın dolaşım hızı (V) de artacağından k küçülecektir. Bu
denklemde eşitliğin sağlana bilmesi için fiyatlar genel seviyesinin (P) para arzından daha
fazla artması gerekmektedir.
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13.6. Merkez Bankası’nın Para Politikası Araçları
Merkez Bankası’nın temel görevi, resmi internet sayfasında da belirtildiği üzere fiyat
istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Merkez Bankası’nın bu amaca yönelik uyguladığı para
politikası araçları beş temel başlık altında sıralanmaktadır.
•

Açık Piyasa İşlemleri: Açık Piyasa İşlemleri, Merkez Bankası’nın para ve

sermaye piyasalarında işlem yaparak hazine bonosu, devlet tahvili döviz gibi değerli kağıt
alım satımı yapmasıdır. Merkez bankası piyasadan değerli kağıt aldığında ekonomideki para
arzını arttırmış olur. Merkez bankası piyasaya değerli kağıt sattığında ekonomideki fazla
parayı çeker. Merkez bankası enflasyonist dönemlerde değerli kağıt satarak ve deflasyonist
dönemlerde değerli kağıt satın alarak iktisada müdahalede bulunabilir.
•

Reeskont Oranları: Geçek ve tüzel kişiler vadeye bağladıkları alacaklarını

vadesinden önce bankadan iskonto ettirebilirler. Ticari bankalar çeşitli masrafları
hesaplayarak geri kalanı müşteriye öderler. Rezervleri zayıflayan bankaların iskonto ettikleri
senetleri Merkez Bankası’ndan yeniden iskonto ettirmelerine reeskont denilmektedir. Merkez
Bankası reeskont oranını düşürdüğünde ekonomideki para arzı artarken, reeskont oranını
arttırdığında ekonomideki para arzı daralır. Enflasyonist dönemlerde Merkez Bankası
reeskont oranını arttırarak, Deflasyonist dönemlerde ise reeskont oranını düşürerek iktisada
müdahale edebilir.
•

Kanuni Karşılık Oranı: Kanunu karşılık Oranı, Merkez Bankası’nca

belirlenen ve ticari bankaların sahip oldukları mevduat şeklindeki yükümlülüklerinin
karşılığında hangi miktarda rezerv tutma zorunda olduğunu gösteren orandır. Merkez
Bankası, Kanuni Karşılık Oranı’nı yükselterek ticari bankaların kredi verme miktarını
kısıtlayabilir. Merkez bankası Kanuni Karşılık Oranı’nı azaltması durumunda ise, ticari
bankalar daha az zorunlu karşılık tutacakları için, bankaların kredi verme imkanı genişler.
•

Kredi tavanı Uygulaması: Ticari bankaların verecekleri krediye Merkez

Bankası’nca bir üst sınır getirilmesine Kredi Tavanı Uygulaması denilmektedir.
•

Selektif Kredi Denetimi: Merkez Bankası, ülkede izlenen gelişme ve

kalkına politikalarını destekleme amacıyla, ticari bankalarca belirli bölge yada belirli alanlara
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kredi verilmesini özendirici politikalar izleyebilir. Bu tür uygulamalara Selektif Kredi
Denetimi denilmektedir.
13.7. Enflasyon
Bir ekonomide fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışa enflasyon denir. Her fiyat artışı
enflasyon kapsamına girmez. Fiyat artışlarının enflasyon olabilmesi için fiyat artışların genel
olması ve sürekli olması gerekmektedir.
13.7.1. Şiddetine Göre Enflasyon Türleri
Enflasyon, ılımlı enflasyon, yüksek enflasyon ve hiperenflasyon olmak üzere üçe ayrılır.
Fiyat artışlarının %4-%6 gibi düşük oranlarda kaldığı enflasyona ılımlı enflasyon
denilmektedir.
Dörtnala enflasyon da denilen yüksek enflasyonda, enflasyon oranları %80-%110 gibi iki
hatta üç rakamlıdır.
Fiyat artışlarının çok büyük olduğu, hatta mal ve hizmetleri fiyatında gün içinde bile çeşitli
artışlar olduğu enflasyona dörtnala enflasyon denilmektedir. birinci dünya savaşından sonra
Almanya, ikinci dünya savaşından sonra Macaristan’da görülmüştür.
13.7.2. Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri
Bir ekonomide meydana gelen enflasyon toplam talepte veya toplam arzda meydana gelen
dengesizlikler yüzünden meydana gelebilir.
Talep enflasyonu bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam talebi karşılayamaması
durumunda ortaya çıkan enflasyon türüdür.
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Şekil-3.3: Talep Enflasyonu
Şekil 3.3’te Yt, tam istihdam milli gelir seviyesidir. Toplam arz (TA1) ile toplam talep (TT1),
(A) noktasında eşitlenmişlerdir. Bu durumda fiyatlar genel seviyesi F1 düzeyindedir. Toplam
talepte meydana gelen bir artış toplam talep eğrisini (TT1) den (TT2) konumuna getirecektir.
Bu durumda toplam arz ile toplam talebin eşitlendiği (B) noktasında milli gelir Y2 seviyesine
çıkmakta, fiyatlar genel seviyesi F2 olmaktadır. Ancak iktisat Yt seviyesinde tam istihdamda
olduğu için, üretimi Y2 seviyesine arttırmak imkansızdır. Bu durumda toplam talep toplam
arzdan fazla olmuş olmaktadır. Dolayısıyla ekonomide bir talep fazlası bulunmaktadır.
İktisadın tam istihdam da olmasından dolayı milli gelir reel milli gelir artışı almamaktadır.
İktisatta |YtY2| kadar enflasyonist açık oluşmaktadır.
Bir ekonomide enflasyon üretim maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyorsa, arz enflasyonu söz
konusudur.
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Şekil-3.4: Arz Enflasyonu
Şekil-3.4’te iktisat başlangıçta toplam arz ile toplam talebin birbirine eşit olduğu A
noktasındadır. Yt tam istihdam seviyesi ve F1 fiyatlar genel seviyesidir. Maliyet artışlarından
toplam arz eğrisi sol yukarı kayarak TA2 konumunu almaktadır. Bu noktada yeni denge
noktası B olmaktadır. B noktasında fiyatlar genel seviyesi F2 ve milli gelir seviyesi Y2 dir.
Şekil-3.4’te |Y2Yt| deflasyonist açığı oluşturmaktadır. Şekilden de görüldüğü gibi toplam
arzın azalması hem fiyatları yükseltmiş hem de milli geliri düşürmüştür. Hem fiyatların
yükseldiği hem de eksik istihdam ve işsizliğin olduğu bu duruma stagflasyon denilmektedir.
Maliyet

enflasyonu

sadece

mal

ve

hizmet

maliyetlerinin

yükselmesinden

kaynaklanmamaktadır. Üretim maliyetlerinin fiyatlara yansıdığı maliyet enflasyonunu
yanında ithal girdi fiyatlarının yükselmesi ve piyasa rekabet koşullarının aksaması durumunda
kartel, tröst gibi oluşumlarla firmaların kar oranlarını arttırmak istemesi de (Bu duruma fiyat
enflasyonu denir.) arz enflasyonuna sebep olabilir.
13.7.3. Enflasyonun Etkileri
Günümüz iktisatlarının önemli sorunlarından bir tanesi de enflasyondur. İktisatta yüksek
enflasyon olması ekonomisi olumsuz etkilemektedir. Beklenen enflasyonla gerçekleşen
enflasyonun faklı olması bu olumsuz etkileri daha da belirginleştirmektedir. Bu etkilerden en
belirgin olanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
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•

Gelir dağılımı üzerine etkileri: eğer bir ekonomide toplumun geliri enflasyon oranında

artarsa enflasyon artışı toplumun satın alma gücünü etkilemez. Ancak enflasyonun tam ön
görülememesi sonucunda özellikle memur, işçi, emekli gibi bordrolu çalışanlardan meses
meslek sahiplerine doğru bir gelir transferi gerçekleşir.
•

Tasarruf ve yatırımlar üzerine etkisi: enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının

enflasyon oranının üzerinde olması gerekir. Ancak tam olarak ön görülemeyen enflasyon
dönemlerinde faiz oranlarının enflasyonun altında kalabileceği endişesiyle toplum tasarruftan
uzaklaşmaktadır. Enflasyon dönemlerinde yüksek gelir gruplarının tasarrufları artar. Ancak
tasarruflar yatırımlar yarine spekülatif alanlara (altın döviz gibi) yönelir.
•

Ödemeler dengesi üzerine etkisi: yüksek oranlı enflasyon, ülke içinde mal ve

hizmetlerin fiyatını yükselttiği için ithal malların fiyatları nispeten ucuzlamış olmaktadır. Bu
durum ithalatı özendirerek ödemeler dengesini olumsuz etkilemektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Para bir ekonomide mal ve hizmet satım alımında kullanılan, herkes tarafından kabul gören
bir değişim aracıdır. Para sistemler olarak gümüş para sistemi, altın para sistemi, çift maden
sistemi, kağıt para sistemini saymak mümkündür.
En genel tanımıyla para arzı, bir ekonomide belirli bir dönemde piyasadaki para miktarıdır.
En genel tanımıyla para talebi, kişi ve kurumların yanlarında bulundurmak istedikleri para
miktarına denir. Keynes’e göre para talebinin işlem güdüsü, ihtiyat güdüsü ve spekülasyon
güdüsü olmak üzere üç nedeni vardır.
Miktar teorisine göre paranın değeri ekonomideki para miktarı ile ilgilidir. Fisher tarafından
ortaya atılan miktar teorisine göre bir ekonomide para arzı arttıkça fiyatlar genel düzeyi aynı
yönde ve aynı oranda artacaktır.
M. Friedman’ın öncülük ettiği monetarist iktisadi akım miktar teorisine yeni bir bakış açısı
getirmiştir. Monetarist miktar teorisi para talebine ağırlık vermektedir. Monetarist miktar
teorisine göre ise para arzındaki artış fiyatlar genel seviyesini aynı yönde ancak daha yüksek
oranda etkilemektedir
Merkez bankasının para politikası araçlarını Açık Piyasa İşlemleri, Reeskont Oranları, Kanuni
Karşılık Oranı, Kredi Tavanı Uygulaması, Selektif Kredi Denetimi olarak sıralamak
mümkündür.
Bir ekonomide fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışa enflasyon denir. Enflasyonun önemli
olumsuz etkilerini gelir dağılımı üzerine etkisi, tasarruf ve yatırımlar üzerine etkisi, ödemeler
dengesi üzerine etkisi olarak sıralamak mümkündür.
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BÖLÜM SORULARI
1) Bir dönemden diğer döneme sermaye stokunda meydana gelen artışa ne ad
verilir?
A) Net yatırım
B) GSMH
C) GSYİH
D) İktisadi genişleme
E) Büyüme
2)
A)
B)
C)
D)
E)

Toplam gelirin tüketilmeyen kısmına ne ad verilir?
İhracat
İthalat
Tasarruf
Tüketim
Vergi

3) MPS eğiliminin artması aşağıdakiler den hangisine neden olur?
A)
B)
C)
D)
E)

MPC eğilimi artar
APS artar
MPC azalır
APS azalır
MPC sabit kalır

4)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen tüketim fonksiyonunu gösterir?
C=Co+Cyd
C=So+Syd
S=So+Syd
S=so+cyd
I=Io+id

5)
A)
B)
C)
D)
E)

Reel faize aşağıdakilerden hangisini ekler isek nominal faizi buluruz?
Döviz kurunu
Üretimi
Fiyatlardaki artış oranını
Büyümeyi
Geliri
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6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi işgücü talebini belirleyen faktörlerden biri değildir?
İşgücü verimliliği
Üretim fonksiyonu
Bireysel beceri
İşgücünün boş zaman tercihleri
Kamu sektörü

7)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin nedenleri arasında yer almaz?
Yaş
Cinsiyet
Yatırımların az olması
Büyümenin düşük olması
Yatırımların önemli olması

8) İktisadi kalkınmada kullanılan en önemli iki üretim faktörü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Para ve hisse senedi
B) Toprak
C) Petrol
D) Sermaye ve emek
E) Toprak ve sermaye
9)
A)
B)
C)
D)
E)

Çıktının toplam girdiye oranına ne ad verilir ?
Toplam faktör verimliliği
Sermaye verimliliği
İşçi verimliliği
Kaynak verimliliği
Emek verimliliği

10) Bir iktisadi sistemin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat istikrarı
B) İktisadi büyüme
C) Düşük işsizlik
D) Hepsi
E) Hiçbiri
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14. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde istihdam kavramı ve istihdam teorileri, işsizlik, işsizlik türleri ve Phillips eğrisi
konuları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İstihdamın geniş ve dar anlamda tanımını yapınız.

2)

Eksik istihdam nedir? Açıklayınız

3)

Klasik istihdam teorisini şekil yardımıyla anlatınız.

4)

Keynesyen (Modern) İstihdam Teorisini açıklayınız.

5)

İşsizlik kavramının tanımını yapınız ve çeşitlerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Temel
kavram
notasyonlar

Kazanım
İleride kullanılacak olan
ve kavramları ve hesaplamalarda
kullanılacak formül, işlem ve
notasyonları öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İstatistik

•

Veri

•

Rastlantısal olgu

•

İstatistiksel model

•

Betimsel istatistik

•

Ham veri

•
değişken

Değişken; kesikli değişken, sürekli değişken, kategorik değişken, gizil

•

Ölçekler; nominal ölçek, ordinal ölçek, aralık ölçeği, oran ölçeği

•

Notasyonlar; sigma notasyonu, faktöriyel notasyonu, 𝑒 # notasyonu, sayıları

yuvarlama
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Giriş
Bu bölümde istihdam kavramı, işsizlik ve işsizlikle ilgili temel kavramlar ile Philips Eğrisi
üzerinde durulacaktır.
14.1. İstihdam Kavramı
Geniş anlamda tam istihdam, bir ekonomideki bütün üretim faktörlerinin üretim faaliyetine
dönük kullanılmasıdır. Tam istihdam dar anlamda, ekonomide çalışma istek ve arzusunda
olan, çalışma yaşında olanların, iş bulup çalışmalarını ifade etmektedir. Çalışma yaşı 15-65
yaş aralığıdır. 15-65 yaş aralığında olup çalışma gücü ve becerisine sahip olan ve çalışmak
isteyen nüfusa aktif nüfus denilmektedir.
Bir ekonomide bütün üretim faktörleri üretim sürecinde en etkin biçimde kullanılmıyorsa
geniş anlamıyla eksik istihdam söz konusudur. Dar anlamda eksik istihdam ise, çalışma
isteğinde ve arzusunda olan, çalışma yeteneğine sahip, çalışma çağında olup cari fiyat
düzeyinden iş arandığı halde bulunamaması durumunda gerçekleşmektedir.
14.1.1. Klasik İstihdam Teorisi
Klasik iktisadi görüş, kişilerin kendi isteği dışında işsiz kalabileceğini kabul etmemiştir.
Klasik iktisatçılara göre, iktisat her zaman tam istihdamdadır. İktisat çeşitli durumlarda tam
istihdamdan uzaklaşma bile bu durum geçici bir durumdur ve iktisat kendi iç dinamikleri
vasıtasıyla tekrar tam istihdam seviyesine ulaşacaktır. Klasik ekonominin bu görüşü üç temel
noktaya dayanmaktadır. Bunlar Say Yasası (Mahreçler Kanunu), klasik faiz teorisi ve klasik
üçlet teorisidir.
Say Kanunu, J.B Say’ın görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşe göre ekonomide talep
yetersizliği ya da arz fazlası olamaz. Çünkü ekonomide her arz kendi talebini yaratmaktadır.
Klasik iktisatçılara göre faiz, tasarruf arzı ve tasarruf talebine göre belirlenmektedir. Çünkü
klasik iktisadi görüşe göre faiz tüketimden vazgeçmenin bedelidir.
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Şekil- 4.1: Klasik Faiz Teorisi
Şekil-4.1’de klasik faiz teorisine göre fon arzı ve fon talebi gösterilmiştir. Dikey eksende
piyasadaki faiz haddi, yatay eksen ise ödünç verilebilir fon miktarı görülmektedir. Fon arzı
(AF), faiz oranı arttıkça toplumun daha fazla faiz geliri elde etmek için tasarruflarını
arttıracağı için sol aşağıdan sağ yukarıya çıkan pozitif eğimli bir eğridir. Fon talebi (TF) ise
faiz oranlarının düşmesi ile toplumun tasarruf yapma isteğinin azalmasından dolayı sol
yukarıdan sağ aşağıya inen negatif eğimli bir eğridir. Fon arzı ile fon talebinin birbirine eşit
olduğu D noktasında faiz hadi (i0) oluşmaktadır.

Ücret (W)

Ae

W0

Te

0

e0

Emek (e)

Şekil-4.2: Klasik İstihdam Teorisi
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Şekil-4.2’de klasik istihdam teorisi kapsamında emek arz ve talebi ile ücret seviyesi
gösterilmiştir. Şekilde dikey eksende ücretler, yatay eksende emek arz ve talep miktarı
gösterilmiştir. Piyasada ücret seviyesi emek arz ve talebine göre belirlenmektedir. Emek
piyasasında cari ücret seviyesinden herkes iş bulabilecektir.

14.1.2. Modern İstihdam Teorisi
Modern istihdam teorisi (Keynesyen istihdam teorisi) klasik iktisadi görüşün istihdam
teorisinin eleştirisi üzerine kurulmuştur. Keynes’e göre, iktisat klasik iktisatçıların kabul ettiği
gibi daima tam istihdam seviyesinde değildir. Keynes’e göre iktisat tam istihdam seviyesinde
olabileceği gibi eksik istihdam seviyesinde de olabilir. Keynes ayrıca klasik iktisatçıların
ekonomide meydana gelen bir sorunun geçici olduğunu, ekonominin bu sorunu kendi iç
dinamikleri sayesinde kısa zamanda çözümleyip tekrar tam istihdam seviyesinde dengeye
geleceğini de kabul etmemektedir. Keynes, yatırım ve tasarrufların klasik iktisatçıların
üzerinde önemle durduğu derecede faize bağlı olmadığını savunmaktadır. Keynes işçi
sendikaları ve diğer sosyal kurumların varlığı nedeniyle klasik ücret teorisine de karşı
çıkmaktadır. Klasik iktisatçılara göre ücretler aşağı ve yukarı doğru tam esnektir. Keynes’e
göre asgari ücret uygulaması gibi uygulamalar nedeniyle ücretler klasiklerin öne sürdüğü gibi
aşağıya doğru esnek değildir. Keynes ekonomideki sorunlar karşısında maliye ve para
politikaları izlenerek bu sorunların giderilmesi gerektiğini savunmaktadır.
14.2. İşsizlik
Bir ekonomide cari ücret seviyesinde çalışma gücünde ve isteğinde olan, çalışma yaşında iş
aradığı halde iş bulamayanlara işsiz denilmektedir. Bir ekonomide işsizlik oranı (U);
U = (işsiz sayısı/işgücü miktarı) . 100 ile bulunmaktadır.
14.3. İşsizlik Türleri
İşsizlik türleri, işsizliğin sebepleri hakkında da bilgi vermektedir. Sebeplerine göre işsizlik
türleri, arızi işsizlik, yapısal işsizlik, mevsimlik işsizlik, konjonktürel işsizlik ve gizli işsizlik
olarak sıralamak mümkündür.
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•

Arızi (geçici) işsizlik: Çalışan kişinin daha iyi bir iş bulma, işinden memnun olmama

gibi çeşitli nedenlere işinden ayrılıp yeni bir iş bulana kadar işsiz kalmasından kaynaklanan
işsizlik türüdür.
•

Yapısal işsizlik: İktisattaki talep ve üretim yapısındaki değişikliklerden ortaya çıkan

işsizliğe yapısal işsizlik denilmektedir. Üretim teknolojisindeki değişmeler, tüketim
kalıplarındaki değişmeler yapısal işsizliğe neden olan temel faktörler arasında en belirgin
olanlarıdır.
•

Mevsimlik işsizlik: Çeşitli sektörlerde bazı aylar iş gücü talebi artarken bazı aylarda da

iş gücü talebi çok düşmektedir. Tarım, avcılık, balıkçılık, turizm gibi iş alanlarında sıkça
görülen bu işsizlik türüne mevsimlik işsizlik denilmektedir.
•

Konjonktürel işsizlik: Bir ekonomide üretim ve milli gelirde meydana gelen

dalgalanmaların

neden

olduğu

işsizlik

türüne

konjonktürel

işsizlik

denilmektedir.

Konkonktürel işsizlik iktisadi krizlerle birlikte yaygın olarak görülmektedir.
•

Gizli işsizlik: Gizli işsizlik, işgücünün görünürde çalışmasıyla birlikte, iş gücünün

düşük verimle çalışması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bir iş kolunda istihdam edilen
emeğin bir kısmı o iş kolundan alındığında üretimde bir azalma meydana gelmiyorsa o iş
kolunda gizli işsizlik vardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Geniş anlamda tam istihdam, bir ekonomideki bütün üretim faktörlerinin üretim faaliyetine
dönük kullanılmasıdır. Tam istihdam dar anlamda, ekonomide çalışma istek ve arzusunda
olan, çalışma yaşında olanların, iş bulup çalışmalarını ifade etmektedir.
Klasik iktisadi görüş, kişilerin kendi isteği dışında işsiz kalabileceğini kabul etmemiştir.
Klasik iktisatçılara göre, iktisat her zaman tam istihdamdadır. Modern istihdam teorisi
(Keynesyen istihdam teorisi) klasik iktisadi görüşün istihdam teorisinin eleştiri üzerine
kurulmuştur. Keynes’e göre, iktisat klasik iktisatçıların kabul ettiği gibi daima tam istihdam
seviyesinde değildir. Keynes’e göre iktisat tam istihdam seviyesinde olabileceği gibi eksik
istihdam seviyesinde de olabilir. Keynes ayrıca klasik iktisatçıların ekonomide meydana bir
sorun geçici olduğunu, ekonominin bu sorunu kendi iç dinamikleri sayesinde kısa zamanda
halledip tekrar tam istihdam seviyesinde dengeye geleceğini de kabul etmemektedir.
Bir ekonomide cari ücret seviyesinde çalışma gücünde ve isteğinde olan, çalışma yaşında iş
aradığı halde iş bulamayanlara işsiz denilmektedir.
İşsizlik türleri, işsizliğin sebepleri hakkında da bilgi vermektedir. Sebeplerine göre işsizlik
türleri, arızi işsizlik, yapısal işsizlik, mevsimlik işsizlik, konjonktürel işsizlik ve gizli işsizlik
olarak sıralamak mümkündür.
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BÖLÜM SORULARI
1) Bir ekonomide ılımlı enflasyondan varsa, enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) %4
B) %44
C) %444
D) %4444
E) %44444
2) Enflasyonist ortamda ithalatın nispeten artmasının nedeni nedir?
A) İthal malların nispeten ucuzlamış olması
B) İhraç malların nispeten ucuzlamış olması
C) Hem ihraç hem ithal malların nispeten ucuzlamış olması
D) Döviz kurunun yükselmesi
E) Yerli paranın değer kazanması
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Klasik teoriye göre emek arz edenler ve emek talep edenlerin eşitlendiği seviyede
geçerli ücretler oluşur
B) Klasik teoriye göre emek arz edenler ve emek talep edenlerin eşitlendiği seviyede
geçerli faizler oluşur
C) Klasik teoriye göre emek arz edenler ve emek talep edenlerin eşitlendiği seviyede
eksik istihdam oluşur
D) Klasik teoriye göre emek arz edenler ve emek talep edenlerin eşitlendiği seviyede aşırı
istihdam oluşur
E) Klasik teoriye göre emek arz edenler ve emek talep edenlerin eşitlendiği seviyede gizli
işsizlik oluşur
4) Bir ekonomide işsizlik oranı nasıl bulunur?
A) (İşsiz sayısı - işgücü miktarı) x 100
B) (İşsiz sayısı + işgücü miktarı) x 100
C) (İşsiz sayısı x işgücü miktarı) x 100
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D) (İşsiz sayısı/işgücü miktarı) x100
E) İşsiz sayısı x 100
5) İktisattaki talep ve üretim yapısındaki değişikliklerden ortaya çıkan işsizliğe ne
denir?
A) Geçici işsizlik
B) Yapısal işsizlik
C) Mevsimlik işsizlik
D) Konjonktürel işsizlik
E) Gizli işsizlik
6) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonu ölçmek için en çok kullanılan endekstir?
A) Tüfe
B)Üfe
C) Deflatör
D)İhracat endeksi
E)İthalat endeks
7) İşsizlik ile büyüme arasında ters bir ilişkinin olduğunu söyleyen iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okun
B) Keynes
C) Phillps
D) Ricardo
E) Maltus
8) Gizli işsizlik ülkemizde en çok hangi sektörde ortaya çıkmaktadır?
A) Tarım
B) Sanayi
C) İmalat,
D) Maden
E) Hizmet
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9) Aşağıdakilerden hangisi aktif nüfusu ifade eder?
A) Çalışanlar
B) İşsizler
C) Hastalar
D) Mahkumlar
E) İşsizler+çalışanlar
10) Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli azalışlara ne ad verilir?
A) Enflasyon
B) Deflasyon
C) Stagflasyon
D) İşsizlik
E) Devalüasyon
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