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1. İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR
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Giriş
Birinci haftada iktisadın tanımı, iktisadın yöntemleri, ekonomik birimler ihtiyaçlar,
mallar, hizmet ve fayda, değer para ve fiyat, her ekonominin ana sorunları ve iktisat biliminin
doğuşu üzerinde durulmuştur.
İktisat sonsuz insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran, sosyal bir
bilim dalıdır. Ekonomik birimler hane halkı, devlet ve firmalar olmak üzere 3 temel gruba
ayrılmaktadır. Tam kullanım sorunu, etkin kullanım sorunu, ekonomik büyüme sorunu ve fiyat
istikrarı sorunu her ekonominin temel sorunları arasında yer almaktadır.
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1.İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR
Bu bölümde iktisat ile ilgili temel kavramlar açıklanacak, temel iktisadi sorunlar ve
başlıca ekonomik sistemler anlatılacaktır.

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 iktisatta ise, pozitif iktisatta bulunmayan değer yargılarına da
yer verilir. Normatif iktisat, mevcut durum hakkında neden sonuç ilişkisi oluşturmaktan ziyade,
toplumsal refahın daha üst sıralara çıkabilmesi için ne olması gerektiğini araştırmaktadır.

1.3 Ekonomik Birimler
Ekonomik birimler hane halkı, firmalar ve devlet olmak üzere üç temel gruba
ayrılmaktadır.
Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan insanlara hane halkı
denilmektedir. Hane halkı tek bir birey olabildiği gibi, birden fazla kişi de olabilir.
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Ekonomide ne üretileceğine ne kadar üretileceğine ve kimin için üretileceğine karar
veren, bu amaca yönelik üretim faktörleri talep eden ve üretim yapan ekonomik birimler
firmaları oluşturmaktadır.
Devlet piyasada kimi zaman üretici konumunda kimi zaman da tüketici konumundadır.
Devlet piyasaları düzenler. Hane halkının 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.
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.
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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.
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 iktisadın 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.
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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.

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 iktisatçılar malın değerinin bize sağladığı faydayla ölçülmesi gerektiğini savunmuş, bazı
iktisatçılar 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 Her Ekonominin 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, ekonomik 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.
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.
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Şekil 1.1: Üretim İmkanları Eğrisi
Y Malı
C

Y
2
A
Y1
B

0

X1

X2

X Malı

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. 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 gereksinimini 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.
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1.7.3. Ekonomik Büyüme Sorunu
Ekonomilerde 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.
Şekil 1.2: Üretim İmkanları Eğrisinin Değişmesi
Y Malı
Y
2
Y1

0

X1

X2

X

Şekil 2.2’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
ekonomik 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.
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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
ekonomi 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 ekonomisinde, 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.
Karma ekonomilerde, hem kumanda ekonomisinin hem de serbest piyasa ekonomisinin
çeşitli özellikleri bir arada görülmektedir. Günümüz ekonomilerinde en çok rastlanan ekonomik
düzen olan karma ekonomik sistemlerde üretim faktörleri mülkiyeti üzerinde kumanda
sistemine benzer bir şekilde sınırlama yoktur. Ancak gerekli durumlarda devlet ekonomiye
müdahale etmektedir. Devlet ekonomide gerek üretici gerekse tüketici konumunda olurken,
gerekli gördüğü durumlarda piyasayı düzenleyici bir işlevi de vardır.

1.9 İktisat Biliminin Doğuşu Ve Gelişimi
Ekonomik faaliyetlerin tarihini insanlık tarihiyle bir tutmak mümkündür. Çünkü
insanlar her dönemde çeşitli ekonomik faaliyetler içerisinde bulunmuşlardır. Başlarda beslenme
ihtiyaçlarını doğadan karşılayan insanlar, yerleşik hayata geçerek tarımsal üretime başlamıştır.
Tarımsal üretimde ortaya çıkan artı değer ise, başka mesleklerin doğmasına neden olmuştur.
Ortacağa kadar ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını tarım oluşturmaktadır. Ortacağda
ticaretin önem kazanması ile Merkantilizm’in temelleri atılmıştır.
Merkantilizm, temelde dış ticarete büyük önem vermiştir. Altın ve diğer değerli
madenlerin önemli bir zenginlik kaynağı olduğunu savunmuşlardır. Merkantilizm’e göre
kişilerin değil devletin yararı ön plandadır. Devlet ise başta altın olmak üzere sahip olduğu
değerli maden miktarı kadar ekonomik, siyasal ve askeri açıdan güçlü olacaktır. Bu yaklaşın
mevcut değerli maden stokunun ancak dış ticaret sayesinde arttırılabileceğini savunduğu için
ihracata büyük önem vermektedir. İhracat sayesinde ülkeye altın ve diğer değerli maden
girişinin sağlanması, ülkenin değerli maden stokunun artmasına olanak sağlayacaktır. İthalata
ise, ülkenin değerli madenlerinin azalmasına neden olacağı için, çeşitli sınırlamalar
getirilmektedir.
Merkantilizm’e göre nüfus artışı emek arzında bir artışa neden olacaktır. Emek arzında
meydana gelen bir artış, emeğin fiyatı olan ücretlerde bir düşüş yaratacak, bu sayede üretim
faktörlerinden olan emek faktörü ucuzlayacaktır. Maliyetlerde meydana gelen bu düşüş ise
üretimi teşvik edecek, düşük maliyetlerde üretilen ürünler ihracatı daha da arttıracaktır.
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18. Yüzyılın ortalarından itibaren Merkantilist görüş çeşitli eleştiriler almaya
başlamıştır. Fizyokratlar, Merkantilist düşünce tarzının bir eleştirisi olarak bu dönemde ortaya
çıkmışlardır. Fizyokratlar, Merkantilistlerin aksine ekonomiye devlet müdahalesi olmaması
gerektiğini savunmuştur. Bu görüşe göre, ekonomik faaliyetlerde devlet sınırlaması
olmamalıdır. Bu sayede kişisel çıkarlarının peşinde koşan bireyler sonuçta toplumun çıkarlarına
hizmet edeceklerdir. Çünkü toplum bireylerden oluşmaktadır. Diğer bir ifadeye, kişisel çıkar,
bireyleri daha çok üretip daha çok satmaya teşvik ettikçe ekonominin üretim seviyesinde bir
artış yaşanacak bu durum ise sosyal ve ekonomik refahın artışı için bir itici güç olacaktır.
Sanayi devrimiyle birlikte ekonomik faaliyetler hızlanmış ve daha da karmaşık hale
gelmiştir. 1976’da Adam Smith, “Milletlerin Zenginliği” isimli eserinde iktisada ilk kez neden
sonuç bütünlüğü içerisinde sistematik bir yaklaşım getirmiştir. Klasik İktisat Teorisi olarak
adlandırılan bu görüş Smith’den sonra Jean Baptiste Say, David Ricardo, Robert Malthus, John
Stuart Mill gibi iktisatçılar ile zenginleştirilmiştir.
Klasik Teori’ye göre ekonominin doğasında dengeye yönelme eğilimi vardır. Otomatik
olarak dengeyi sağlayan güç ise piyasadaki fiyat mekanizmasıdır. Devlet ekonomiye mümkün
olduğunca az müdahale etmelidir. Çünkü devletin ekonomiye müdahalesi ekonominin doğal
dengesini bozmaktadır. Ancak devlet ekonomideki rekabeti serbestleştirici müdahaleler
yaparak piyasanın aha serbest ve rekabetçi olmasına yönelik adımlar atarsa piyasanın daha etkili
bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.
Yine bu teoriye göre, üretim faktörleri ekonomide daima tam istihdam seviyesindedir.
Ekonomi geçici olarak tam istihdam seviyesinden uzaklaşsa bu durum geçicidir ve hiçbir
müdahaleye gerek kalmadan ekonomi tekrar dengeye gelecektir. Say Kanunu’na göre her arz
kendi talebini yaratacağından, ekonomide bütün üretim faktörleri üretim amacına yönelik
olarak kullanılacaktır.
Klasik Teori 1929’a kadar yoğun bir şekilde kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Ancak
1929’da meydana gelen Dünya Ekonomik Krizi’nin klasik teori yardımıyla aşılamaması, bu
teoriye yoğun eleştiriler gelmesine neden olmuştur. 1936’da J. M. Keynes İstihdam, Faiz ve
Para Hakkında Genel Teori isimli eserinde, mevcut ekonomik durumun Klasik İktisat Teorisi
ile aşılamayacağını öne sürmüş ve temelde Klasik Teorinin eleştirisi üzerine oluşturduğu
eserinde yeni iktisadi yaklaşımlar geliştirmiştir.
Keynes, Klasik İktisatçıların ekonominin tam istihdam dengesinde olacağı, devletin
sadece piyasada rekabet koşullarını sağlamaya yönelik piyasada düzenleyi bir görev üstlenmesi
gerektiği görüşüne katılmamaktadır. Keynes’e göre ekonominin tam istihdam denge seviyesine
ulaşması için devletin çeşitli para ve maliye politikası araçlarıyla ekonomiye müdahale etmesi
gerekmektedir.
Keynes’in iktisadi görüşleri, Keynes’i takip eden yazarlarca daha da geliştirilmiştir.
1970’li yılların başına kadar geniş kabul gören Keynesyen iktisat politikaları bu yıllarda
meydana gelen ekonomik krizlerin de etkisiyle çeşitli eleştirilere uğramıştır.
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2. FİYAT MEKANİZMASI
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Giriş
İkinci haftada talep konusu kapsamında talebin tanımı, talebi etkileyen faktörler, talep
fonksiyonu, talep çizelgesi ve talep eğrisi, talep değişmesi ve talep eğrisi üzerinde hareket ile
talep kanunu istisnaları incelenmiştir.
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 faktörler
Malın kendi fiyatı, İkame ve tamamlayıcı mallar, Tüketicinin geliri, zevk ve tercihler, nüfus
yapısı, fiyatlarla ilgili beklentiler olarak sıralanmaktadır. Bir malın fiyatı dışındaki talebi
etkileyen diğer faktörler değişmezken fiyattaki değişmeler talep eğrisi üzerinde harekete neden
olmaktadır. Bir malın fiyatı değişmezken, malın talebini etkileyen diğer faktörlerin değişmesi
ise talep değişmesine neden olmaktadır.
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2. FİYAT MEKANİZMASI
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 A cafesinde bir günde 1.5 TL’den 800 adet hamburger satın
alınmak istendiğini varsayalım, bu durumda hamburger talebi 800 adettir. Eğer A kafesinde
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 gereksinimin karşılanmasında birbiri yerine
kullanılabilen mallara ikame mallar denilmektedir. Bu mallar aynı gereksinimi karşıladıkları
için aynı zamanda birbirlerine rakip mallardır. Toz şeker-küp şeker, kırmızı et-beyaz et, çaykahve gibi ürünler ikame mallara örnek olarak gösterilebilir. İkame mallardan birinin
fiyatındaki 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. Bir
malın ikamesindeki fiyat değişmeleri, o malın talebini de etkilemektedir. Bir malın ikamesinin
fiyatında bir artış olduğunda, fiyatında artış olmayan malın talebinde bir artış yaşanır. Diğer bir
ifadeyle, A malı ile B malının birbiri yerine rahatlıkla ikame edilebilir mallar olduğu
düşünüldüğünde, A malının fiyatında meydana gelen artış, A malından talep edilen miktarı
azaltacağı gibi, B malından talep edilen mal miktarını arttırmaktadır.
Tüketimi birbirine bağlı, birlikte tüketilen mallara tamamlayıcı mallar denir. Arababenzin, 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.
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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. Tüketicinin
gelirinde bir artış olduğunda tüketici her maldan daha fazla alma olanağına kavuşmaktadır.
Gelir artışıyla daha fazla talep edilen mallara normal mallar, gelir arttıkça daha az talep edilen
mallara ise düşük mallar denir. Talebi etkileyen diğer faktörler değişmezken, tüketicinin geliri
arttığında normal mallar içn talep eğrisi sağa, düşük mallar içinse sola kaymaktadır.
Şekil 2.1.1: Normal Mal
F

F1

T1

0

M1

M2

T2

M

Şekil 2.1.1’de diğer koşullar sabitken gelir artışıyla meydana gelen talep artışı
gösterilmektedir.
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Şekil 2.1.2: Düşük Mal
F
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T2
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M

Şekil 2.1.2’de gelirde meydana gelen bir artışın düşük malın talebini nasıl etkilediği
gösterilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı gibi gelirde meydana gelen artış, aynı fiyat seviyesinden
daha az düşük mal talep edilmesine neden olmuştur.
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 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
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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
Talep çizelgesi, talebi etkileyen diğer faktörler sabitken, bir malın değişik fiyatlardaki
talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Tablo 2.1.1: X Malının Talep Çizelgesi
Seçenekler
X Malının Fiyatı (TL)
X Malı Talebi (Adet)
A
12
2
B
8
3
C
5
5
D
2
8
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.
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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.
Şekil 2.1.3: X Malının Bireysel Talep Eğrisi
F

A
1
2

B

Talep Eğrisi (T)
C

8

D
5
0

2

3

5

8

M

Şekil 2.1.3’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
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 2.1.3’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 2.1.3’de X malı için bir tüketicinin farklı fiyatlarda talep ettiği mal miktarları
gösterilmiş, Şekil 2.1.3’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 2.1.2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2.1.2: X Malının Piyasa Talep Çizelgesi
Seçenekler

Fiyat

Y

Z

A
B
C
D

12
8
5
2

2
3
5
8

3
4
5
6

Piyasa Talebi
(Y+Z)
5
7
10
14

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.
Şekil 2.1.4:X Malının Piyasa Talep Eğrisi
F

Y tüketicisi

F

12

0
M

Z tüketicisi

12

2

M

F

Piyasa talebi

12

0

3

M

0

5

Şekil 2.1.4.’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 2.1.5’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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Şekil 2.5: Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
F

A

F1

B
F2
T

0

M1

M

M2

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 2.1.6’de gösterilmiştir.
Şekil 2.1.6: Talep Değişmesi
F

F1

T1

0

M1

M2

T2

M

Şekil 2.6’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
kayarak T2 konumuna gelmiştir. Benzer bir şekilde eğer talepte bir azalma gerçekleşirse talep
eğrisi sola doğru kayacaktır.
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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.
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3. FİYAT MEKANİZMASI DEVAMI
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Giriş
Üçüncü haftada talebin fiyat esnekliği, özel talep eğrileri, talebin fiyat esnekliğini
etkileyen aktörler, talebin fiyat esnekliği ve toplam satış hasılatı arasındaki ilişki, gelir ve ikame
etkisi, talebin çapraz esnekliği ve talebin gelir esnekliği konuları incelenmiştir.
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. Üzerindeki her noktada eğimi aynı olan üç özel talep eğrisi
vardır. Bunlardan birincisi birim esnek taleptir. Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan bir
diğer özel talep eğrisi sonsuz esnek taleptir. Sıfır esnek talepte ise, talep eğrisi üzerindeki her
noktada esneklik katsayısı sıfırdır. Talebin fiyat esnekliğini Bir mala karşı duyulan
gereksinimin şiddeti, İkame edilebilirlik derecesi, Tüketici bütçesindeki önemi, Kısa dönem
uzun dönem ayrımı etkilemektedir.
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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.
Talep edilen miktardaki yüzde değişme

et =

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 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

e

t

e

M1

= Talebin fiyat esnekliği
ΔM = Talep miktarımdaki
değişim

ΔF

M1 = İlk talep miktarı

F1

ΔF = Fiyattaki değişme

= (-)

t

= 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.
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et = 0 (esnek olmayan talep, katı talep)
et < 1 (az esnek talep)
et = 1 (birim esnek talep)
et > 1 (esnek talep)
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
M1 + M2

e=
t

(- )

F2 – F1
F1 + F2

Yukarıdaki örneği yay esneklik formülü ile tekrar hesapladığımızda;

et = (-) [(1000/17000)/(-75/1125)]
et = 0.83 olarak bulunur.
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Soru
Bir X malının Fiyatı 100 TL iken 50 birim talep edilmektedir. X malının fiyatı 80 TL’ye
düştüğünde talep edilen mal miktarı 60 birim oluyorsa, nokta yay esnekliğine göre X malının
talep esnekliği kaçtır?
Cevap
P1= 100 TL

Q1= 50 birim

P2= 80 TL

Q2= 60 birim

[(Q2-Q1)/Q1]/[(P2-P1)/P1]=
[(60-50)/50]/[(80-100)/100]= 1
Talebin fiyat esnekliği = 1 sonucuna göre fiyatta meydana gelen oransal değişme ile
talep edilen miktarda meydana gelen oransal değişmenin eşit olduğu anlaşılmaktadır.
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 2.1.7’de B noktası |AC| doğrusunun tam ortasındadır. Dolayısıyla |BC|/|BA| =1
dir. Bu sonuç B noktasındaki talep esnekliğinin birim esnek olduğunu göstermektedir. Benzer
şekilde B noktasının solunda |AB| aralığında esneklik birden büyük, B noktasının sağında diğer
bir ifadeyle |BC| aralığında esneklik birden küçük olacaktır.
Şekil 2.1.7: Doğru Şeklindeki Talep Eğrisindeki Esneklik Noktaları
et=|AC|/0=∞

Fiyat
A

et>1
et= |BC|/|BA|=1
B

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

0

Miktar

Benzer şekilde A noktasında ki esneklik sonsuz ve C noktasındaki esneklik ise sıfır çıkmaktadır.
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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 2.1.8’da gösterilmiştir.
Şekil 2.1.8: Birim Esnek Talep
F

T

et=1
0

M

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 2.9’de sonsuz
esnek talep gösterilmiştir.
Şekil 2.1.9: Sonsuz Esnek Talep
F

et

F1

0

=∞

M

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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Şekil 2.10: Sıfır Esnek Talep
F

eT = 0

0

M1

M

Bu özel talep eğrileri dışında talep eğrilerinin esneklik sıralaması da yapılabilmektedir.
Şekil 2.11’de üç talep eğrisinin esneklik sıralaması gösterilmiştir.
Şekil 2.11: Talep Eğrilerinin Esneklik Sıralaması

F

T2

T3

et =0

T1

et=∞

F1

0

M1

M

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
esnekliğe sahiptir. Bizim örneğimizdeki sıralama T1>T2>T3 veya T3<T2<T1 şeklinde olmalıdır.
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2.1.9 Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler
Bir malın talep esnekliğini etkileyen etmenler başlıca dört başlık altında toplanabilir.
Bir mala karşı duyulan gereksinimin 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 esnekli 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 Talebin Fiyat Esnekliği Ve Toplam Satış Hasılatı Arasındaki İlişki
Talebin fiyat esnekliği fiyattaki artış veya azalışlar sonrasında satıcıların toplam
hasılatının ne olacağı hakkında bilgi vermektedir. Toplam hasılat, satılan malın piyasa fiyatı ve
satılan mal miktarının çarpımıyla bulunduğuna göre
TH = F . M şeklinde formüle edilebilir.
Şekil 2.1.12: Fiyat Değişmesi ve Talep Edilen Mal Miktarı

F

A

F1

B
F2

0

Q1

Q2

M
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Şekil 2.1.12’de bir malın fiyatında meydana gelen düşüş karşısında, malın talep edilen
miktarındaki artış gösterilmiştir. Birinci durumda Toplam hasıla, F1fiyatı ile Q1miktarının
çarpımına diğer bir ifadeyle 0F1AQ1’in alanına eşittir. Fiyatın F2 seviyesine inmesiyle birlikte
talep edilen miktar Q2 seviyesine çıkmıştır. Bu durumda firmanın toplam hasılatı F2 fiyatı ile
Q2 miktarının çarpımına diper bir ifadeyle 0F2BQ2’nin alanına eşittir. Talebin fiyat esnekliği
ile toplam satış hasılatı arasında aşağıdaki gibi bir ilişki kurmak mümkündür.
Tablo 2.1.3: Talebin Fiyat Esnekliği Ve Toplam Satış Hasılatı İlişkisi
Fiyat

Esneklik Toplam satış hasılatı

Yükselir e=1

Değişmez

Yükselir e>1

Azalır

Yükselir e<1

Artar

Düşer

e=1

Değişmez

Düşer

e>1

Artar

Düşer

e<1

Azalır

Tablo 2.1.3’den de görüldüğü gibi, talebin fiyat esnekliğinin 1’den büyük olduğu
durumlarda fiyatta meydana gelen bir düşüş toplam satış hasılatında bir artışa neden olmaktadır.
Tersi bir durumda ise, yani talebin fiyat esnekliğinin 1’den büyük olduğu bir noktada fyata
meydana gelen bir artış toplam satış hasılatını düşürmektedir.
2.1.11. Fiyatı Düşen Maldan Daha Fazla Satın Alınması: Gelir Ve İkame Etkisi
Talep eğrisinin sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir şekile sahip olması fiyatı düşen bir
maldan daha çok talep edildiği anlamına gelmektedir. Fiyatı düşen bir maldan gelir ve ikame
etkisi sonucunda daha fazla miktarda talep edilmektedir.
Bir malın fiyatının düşmesi, tüketici açısından nominal geliri aynı kalsa bile reel
gelirinde bir artışa neden olmakta, bu sayede tüketici diğer mallardan ve fiyatı düşen maldan
daha fazla alma olanağına kavuşmaktadır. Bu duruma gelir etkisi denilmektedir.
Tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatının düşmesi sonucunda, fiyatı düşen mal
ikamesi olan mallarla karşılaştırıldığında daha ucuz olacağı için, tüketici nisbi olarak daha ucuz
olan malı, diğer mallara yeğleyeceği için, diğer mallardan satın aldığı mal miktarını azaltarak
fiyatı düşen maldan daha çok almayı tercih edecektir. Bu duruma ikame etkisi denilmektedir.
Tüketicinin fiyatı düşen maldan gelir ve ikame etkisi nedeniyle daha fazla satın almak
istemektedir. Gelir ve ikame etkisine toplam etki ya da fiyat etkisi denilmektedir.
2.1.12. Talebin Çapraz Esnekliği Ve Talebin Gelir Esnekliği
Herhangi bir malın talep edilen miktarı sadece o malın kendi fiyatına değil, diğer
malların fiyatlarından da etkilenmektedir.
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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.
Çapraz talep esneklik katsayısı birden büyük ise esnek birden küçük ise esnek değildir.
Çapraz talep esnekliğinin pozitif yada negatif değer alması mallar arasındaki ikame veya
tamamlayıcılık ilişkisini göstermektedir. Eğer iki mal ikame mallar ise çapraz talep esneklik
katsayısı daime pozitiftir. Eğer ikame ilişkisi güçlüyse çapraz talep esneklik katsayısı birden
büyük, eğer mallar aynı ise sonsuz olacaktır. iki mal arasındaki ikame ne derece güç ise bu
mallar arasındaki çapraz talep esnekliği de aynı ölçüde küçük olacaktır. Çapraz talep esnekliği
katsayısının sıfır olması bu mallar arasındaki ikamenin imkansız olduğunu göstermektedir.
Eğer iki mal tamamlayıcı mallar ise çapraz talep esnekliği katsayısı daima negatif değer
alacaktır. Zira mallardan birinin fiyatındaki artış, benzin fiyatları ve araba talebi örneğinde
görülebileceği gibi, diğer malın talebini olumsuz etkileyecektir.
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. Tüketicinin geliri ve talep ettiği miktar arasındaki ifadeyi
grafiksel olarak göstermek mümkündür. Bu konuda ilk çalışmayı yapan Ernest Engel, geliri
artan ailelerin artan gelirlerini hangi mal gruplarına harcadığını yönelik bir araştırma yapmış ve
bulduğu sonuçları Engel Eğrisi ile göstermiştir. Engel tüketimi besin maddeleri, giyim-lojman
ve kültür-eğlence olmak üzere üç ana gruba ayırmıştır. Geliri artan ailelerin bu üç ana gruptaki
harcamaları göz önüne alındığında Engel aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.
Besin maddelerine yapılan harcamalar, tüketicinin gelirindeki artıştan daha düşük
oranda artmaktadır.
Giyim ve lojman giderlerine yönelik yapılan harcamalar ise tüketicicini geliriyle aynı
oranda artmaktadır.
Kültür ve eğlenceye yönelik harcamalar tüketicinin gelirinden daha yüksek oranda artış
göstermektedir.
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Şekil 2.13: Engel Eğrileri
Talep edilen miktar
Gıda maddeleri e<1
Giyim ve lojman e=1
Kültür ve eğlence
e>1

Gelir

Şekil 2.13’de görüldüğü gibi, gıda maddelerinde talebin gelir esnekliği birden küçük,
giyim ve lojman giderlerinde talebin gelir esnekliği bire eşit ve kültür-eğlence giderlerinde
talebin gelir esnekliği birden büyüktür.
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4. ARZ
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Giriş
Dördüncü haftada arzın tanımı, arzı etkileyen faktörler, arz fonksiyonu, arz eğrisi, arz
değişmesi ve arz eğrisi üzerinde hareket, tersine esnek arz eğrisi konuları üzerinde durulmuştur.
Arz, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satmak
amacıyla piyasaya sürülen mal miktarıdır. Arzı malın kendi fiyatı, üretim faktörlerinin fiyatı,
diğer malların fiyatları, üretim teknolojisi, kamu politikaları, gelecekle ilgili beklentiler ve
piyasadaki satıcı sayısı etkilemektedir. Arz eğrisi üzerinde hareket, arzı etkileyen malın kendi
fiyatı dışındaki etmenler sabitken, sadece malın kendi fiyatının değişmesi sonucunda arz edilen
miktardaki değişmeyi göstermektedir. Arz edilen malın kendi fiyatında bir değişme olmaksızın,
arzı etkileyen faktörlerde bir değişme olması durumunda arzın yer değiştirmesi meydana gelir.
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4. ARZ
4.1. 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.

4.2. 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
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
34

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 iyatların 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 endüstriden çıkmak zorunda
kalabilir. Bu durumda endüstriyi terk eden firmaların etkisiyle arzda azalma meydana gelir.

4.3. 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

T

= X malının üretim teknolojisi

G

= Kamu politikaları

Fb

= X malının fiyatıyla ilgili beklentiler,

S

= Piyasadaki satıcı sayısını ifade etmektedir.

malının üretim faktörlerinin fiyatı,
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Arz fonksiyonunda arz edilen X malı eşitliğin solunda, X malının arzını etkileyen
faktörler ise eşitliğin sağında yer almaktadır.

4.4. Arz Çizelgesi Ve Arz Eğrisi
Arz çizelgesi, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, bir malın değişik fiyatlardaki arz
edilen miktarları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Tablo 4.1: Arz Çizelgesi
Seçenekler
X Malının Fiyatı (TL)
X Malı Arzı (Adet)
A
3
5
B
5
8
C
10
12
D
13
15
Tablo 4.1’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.
Şekil 4.2: X Malının Bireysel Arz Eğrisi
F

D
13

C

10

B

5

A

3

0

5

8

12

15

M

Şekil 4.2’de 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
etmektedi. X malının fiyatı arttığında 5 TL olduğunda firma 8 adet X malı arz etmektedir. A,
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B, C, D gibi farklı fiyat seçeneklerinde arz edilmek istenen miktarlar birleştirilerek X malının
arz eğrisi oluşturulmaktadır.
Şekil 4.2’den de 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.
Tablo 4.3: X malının Piyasa Arz Çizelgesi
Seçenekler

Y Firması

Fiyat

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
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.
Şekil 4.4: X Malının Piyasa Arzı
F

Ay

10

Az

F

10

0

12

M

Ap

F

10

0

5

M

0

17

M
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Şekil 2.15’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.

4.5. 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 maı 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.
Şekil 4.5: Arz Eğrisi Üzerinde Hareket
F

Arz Eğrisi (A)

B

F2

F1

0

A

M1

M2

M

Arz edilen malın kendi fiyatında bir değişme olmaksızın, arzı etkileyen faktörlerde bir
değişme olması durumunda arzın yer değiştirmesi meydana gelir. Şekil 2.16’de arz değişmesi
gösterilmektedir.
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Şekil 4.6: Arz Değişmesi
F

A1

A2

B

A

F1

0

M1

M2

M

Şekil 2.17’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.

4.6. Arzın Fiyat Esnekliği
Bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğin arz edilen miktarı nasıl etkilediği diğer
bir ifadeyle üreticinin fiyat değişikliğine 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.

eA=

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.
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ΔM

eA =

M1

eA = Arzın fiyat esnekliği
ΔM = Arz miktarımdaki değişim

ΔF

M1 = İlk arz miktarı

F1

ΔF = Fiyattaki değişme
F1 = İlk fiyat miktarı

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
∆M = 1200
M1 = 10000
∆F = 20
F1 = 200 verileri formülde yerine koyularak;

1200

eA =

10000

eA = 1.2 bulunur.

20
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 urumunda 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.
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eA = 0 (esnek olmayan arz, katı arz)
eA < 1 (az esnek arz)
eA = 1 (birim esnek arz)
eA > 1 (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 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
M1 + M2

eA =

F2 – F1

F1 + F2
Yukarıdaki örneği birde yay esnekliği formülü kullanarak çözülürse;
11200 – 10000
10000 + 11200

eA =

220 – 200
200 + 220

Arz esnekliğinin 1.91 bulunduğu görülecektir.

4.7. 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.
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Şekil 2.18: Birim Esnek Arz Eğrisi
F

eA1=1
eA2=1
eA3=1

0

M

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 2.19’da sonsuz esnek arz eğrisi gösterilmiştir.
Şekil 2.19: Sonsuz Esnek Arz Eğrisi
F

eA=∞

0

M

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 2.20’de sıfır esnek arz eğrisi gösterilmiştir.
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Şekil 2.20: Sıfır Esnek Arz Eğrisi
F

eA=0

0

M

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 küçük, eğer miktar eksenini kesiyorsa esnekliği her noktada farklı olmakla beraber
esnekliği daima birden büyüktür. Bu durum şekil 2.21’de gösterilmiştir.
Şekil 2.21: Esnekliği Farklı Arz Eğrileri
F

eA > 1
eA<1

0

M

Şekil 2.22’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.
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Şekil 2.22: Arz Eğrilerinin Esneklik Sıralaması
A1

F

A2
A3

eA=∞

eA=0
0

M

Şekil 2.22’de arz esnekliklerini büyünden küçüğe doğru sıraladığımızda sonsuz esnek
arza en yakın olan arz eğrisinin esnekliğinin en fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda
esneklik sıralaması A3>A2>A1 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.

4.8 Tersine Esnek Arz Eğrisi
Arz kanunun tersine bazı durumlarda fiyattaki artış arz edilen miktarda artışa neden
olmayabilmektedir. Bu konunun en temel örneğini bir işcinini emek arzında görmek
mümkündür. Bir işçinin emek arzı ücret dışındaki diğer faktörler sabitken farklı ücret
seviyelerinde çalışmaya razı olduğu süreleri göstermektedir. Ücret artışlarında işci çalışma
saatlerinde başlangıçta bir artış görülürken belirli bir ücret seviyesinden sonra işçi çalışma
süresini azaltmakta, diğer bir ifadeyle işcinin emek arzı tersine dönmektedir.
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Şekil 2.23: Kısa Dönem Bireysel Emek Arz Eğrisi
Ücret

W1

T1

Zaman

Şekil 2.23’de bir işçinin tersine esnek emek arz eğrisi gösterilmektedir. Şekilde dikey
eksen ücret seviyesi yatay eksen de ise işçinin çalışmak için ayordoğı zaman gösterilmektedir.
İşçi W1 ücret seviyesine kadar ücret artışlarında daha fazla çalışmaktadır bu durumda işci ücret
artışlarında çalışmayı tercih etmekte diğer bir ifadeyle işçi için ikame etkisi baskın olmaktadır.
W1 ücret seviyesi üzerinde ise işçi çalışma saatlerini azaltmakta daha yüksek ücret
seviyelerinde daha az çalışmayı tercih etmekte diğer bir ifade ile gelir etkisi baskın olmaktadır.
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5. TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ
OLUŞUMU
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Giriş
Beşinci haftada tam rekabet piyasasında denge fiyatındaki değişmeler, piyasa fiyatının
oluşmaması, arz, talep ve piyasa denge fiyatına yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde
durulmuştur.
Tam rekabet piyasası dört özelliği barındıran piyasa olarak tanımlanmaktadır. Bu
özellikler atomisite, mobilite, homojenlik ve açıklık koşuludur. Tam rekabet piyasasında piyasa
fiyatı ve arz ve talebin birbirine eşit olduğu noktada oluşmaktadır. Tam rekabet piyasasında
piyasa fiyatı arz ve talep miktarının eşit olduğu noktada oluştuğundan arz ve talepte meydana
gelen değişiklikler bir yandan piyasa fiyatını diğer yanda arz ve talep edilen mal ve hizmet
miktarını değiştirmektedir. Piyasa fiyatının tüketicilerin beklentisinden daha düşük oluştuğu
durumda tüketici rantı, üreticilerin beklentisinden daha yüksek oluştuğu durumda ise üretici
rantı oluşmaktadır.
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5. TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ 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 2 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
değerlendirildiğinde ülke ekonomisinde 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
Talep
Arz
Talep-Arz
Fiyat
Fiyat
Miktarı
Miktarı
Fark
Fazlası
Değişmesi
3
10
2
8
Talep Fazlası
Artış
5
9
5
4
Talep Fazlası
Artış
6
8
8
Denge
7
6
9
3
Arz Fazlası
Azalış
9
2
10
8
Arz Fazlası
Azalış
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. Tablo 2.5’teki veriler
kullanılarak X malının piyasa denge fiyatının oluşumu Şekil 2.19’da gösterilmiştir.
Şekil 2.24: X malının Piyasa Fiyatı Oluşumu
Arz Fazlası

F

A

9

6

Talep
Fazlası

T

3
1

2

8

10

12

M
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Şekil 2.24’de, 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.
Soru:
Bir malın talep fonksiyonu F = 4-0,3M ve arz fonksiyonu F= 3+0,2M ise söz konusu
malın denge miktarı ve denge fiyatı kaçtır?
Cevap:
Arz ve talep fonksiyonlarını eşitlersek;
4-0,3M = 3+0,2M
M = 2 çıkmaktadır. Bu durumda denge mal miktarı 2 dir.
Talep veya arz fonksiyonunda miktar yerine 2 yazıldığında denge fiyatı bulunacaktır.
F = 4-0,3M
F = 4-0,3.(2)
F = 4-0,6
F = 3,4 bu durumda denge fiyatı 3,4 iken denge mal miktarı 2 olmaktadır.

5.1 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 2.25’de talep sabitken
arzda meydana gelen bir değişme gösterilmiştir.
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Şekil 2.25: Talep sabitken Arzın değişmesi
F
A2
A1
D

F2

A3
D

F1
F3

D

T

0

M2 M1

M3

M

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.
Şekil 2.26: Arz Sabitken Talebin Değişmesi
T2

F

A

T1
D2

F2

T3
D1

F1
D3

F3
0
M

M3

M1

M2

Şekil 2.26’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.
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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.
Şekil 2.27: Arz ve Talebin Aynı Anda Değişmesi
A1

F

A2
F2

D2
D1

F1

T2

T1

0

M1

M2

M

Şekil 2.27’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.

5.2 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 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 2.28: Tüketici Rantı
F
A

F1

Fd

D
T

0

Md

M

Soru:
Bir X malının talebi M=75-F dir. X malının fiyatı 50 ise tüketici rantı kaçtır?
Cevap:
İlk olarak M=0 değeri için X malının en üst fiyatı (F1) belirlenir.
F1= 75
Daha sonra X malının fiyatı olan F2=50 fonksiyonda yerine yazıldığında, X malının
fiyatının 50 olması durumunda kaç birim X malı talep edileceği bulunur;
M=75-50
M=25
Bu verileri şekil üzerinde kullanırsak, tüketici rantının şekli, Şekil 2.29’daki gibi
olmaktadır.
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Şekil 2.29: Tüketici Rantı
F
A

75

50

D
T

0

25

M

Şekil 2.29’da oluşan üçgenin alanı bize tüketici rantını vermektedir.
Tüketici rantı = (25.25)/2
Tüketici rantı = 312,5
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.
Şekil 2.29: Üretici Rantı
F
A

D

Fd

T
F1

0

Md

M
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Şekil 2.29’da 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.
Soru:
Piyasa arz eğrisi F= 20 + M ise piyasa fiyatı 40 olduğunda tüketici rantı nedir?
Cevap:
M=0 için F1 fiyatı 20 çıkmaktadır. Bu durum aşağıdaki gibi gösterilebilir.
Şekil 2.30: Üretici Rantı
F
A

D

40

T
20

0

20

M

Şekil 2.30’danda görüleceği gibi oluşan üçgenin alanı üretici rantını vermektedir. Üreti
rantı hesaplandığında;
Üretici rantı = (20.20)/2
Üretici rantı = 200 olarak bulunur.
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Giriş
Altıncı haftada hangi durumlarda piyasa fiyatının oluşmadığı, örümcek ağı teoremi,
esneklik ve vergilerin yansıması taban ve tavan fiyat uygulamaları üzerinde durulmuştur.
Bazı durumlarda bir malın fiyatı oluşmayabilmektedir. Bu durumda ya malının arzı
talep edilenden daha fazladır ve malı talep edenler gereksinim duydukları miktarı hiçbir karşılık
ödemeden alırlar, yada bir mal için ödemeye razı olunan en yüksek fiyat bile satıcının o malı
satmak için talep ettiği en düşük fiyatın altındadır. Tam rekabet piyasasında bir malın piyasa
fiyatı arz ve talebin eşit olduğu noktada gerçekleşmektedir. Bu durumda arz sabitken talepte
meydana gelen ani artışlar malın fiyatını arttırmakta, tersi bir durum ise malın fiyatını
düşürmektedir. Özellikle dönemsel tarımsa ürünlerin arzları hemen değişmemektedir. Ekimin
yapılması ve ürünlerin toplanması belirli bir zaman gerektirmektedir. Üreticiler hangi ürünün
ne miktarda ekileceğine bir önceki dönem ürün fiyatlarını temel alarak karar vermektedirler.
Tarımsal ürünlerin arzının hemen arttırılamaması arz ve talep eğrilerinin eğimlerine göre çeşitli
dalgalanmalara neden olmaktadır.
Herhangi bir mal için talep eğrisinin esnekliği sıfır ise, verginin tamamı tüketicilere
yansıtmış olmaktadır. Herhangi bir mal için talep eğrisinin esnekliği sonsuz ise, verginin
tamamı üreticilere yansıtmış olmaktadır.
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6. PİYASA FİYATININ OLUŞMAMASI
Bazı durumlarda bir malın fiyatı oluşmayabilmektedir. Bu durumda ya malının arzı
talep edilenden daha fazladır ve malı talep edenler gereksinim duydukları miktarı hiçbir karşılık
ödemeden alırlar, yada bir mal için ödemeye razı olunan en yüksek fiyat bile satıcının o malı
satmak için talep ettiği en düşük fiyatın altındadır.
Şekil 2.31: Serbest Mallar
F

T

0

A

M1

M2

M

Şekil 2.31’de serbest bir malın fiyatının oluşmamasının nedeni gösterilmiştir.
Tüketicinin mala olan talebi M1 seviyesindeyken malın arzı M2 seviyesindedir. Bu durumda
tüketici hiçbir bedel ödemeksizin mala sahip olabilmektedir. Serbest mallar verilebilecek en
güzel örneklerden bir tanesini hava oluşturmaktadır. Yaşamımız için hayati bir öneme sahip
olan hava, çevremizde çok bol olduğu ve üretiminde bir emek bulunmadığı için serbest mal
özelliği taşımaktadır.
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Şekil 2.32: Aşırı Lüks Mallar
F
A

F1

T
0

M

Şekil 2.32’de aşırı lüks bir malın fiyatının neden oluşmadığı görülmektedir. Malın
arzının en düşük fiyatı olan F1 fiyatı, tüketicinin mala vereceği en yüksek fiyat olan F2 fiyatının
üzerindedir. Bu durumda söz konusu malın arz ve taleplerinin birleştiği bir denge noktası
oluşamamaktadır.

6.1 Arz, Talep Ve Piyasa Denge Fiyatına Yönelik Çeşitli Uygulama
Örnekleri
6.1.1 Örümcek Ağı (Cobweb) Teoremi
Tam rekabet piyasasında bir malın piyasa fiyatı arz ve talebin eşit olduğu noktada
gerçekleşmektedir. Bu durumda arz sabitken talepte meydana gelen ani artışlar malın fiyatını
arttırmakta, tersi bir durum ise malın fiyatını düşürmektedir. Özellikle dönemsel tarımsa
ürünlerin arzları hemen değişmemektedir. Ekimin yapılması ve ürünlerin toplanması belirli bir
zaman gerektirmektedir. Üreticiler hangi ürünün ne miktarda ekileceğine bir önceki dönem
ürün fiyatlarını temel alarak karar vermektedirler. Tarımsal ürünlerin arzının hemen
arttırılamaması arz ve talep eğrilerinin eğimlerine göre çeşitli dalgalanmalara neden olmaktadır.
Arz ve talep eğrilerinin eğimlerine bağlı olarak üç tür dalgalanmadan söz etmek mümkündür.
Bunlardan birincisi sürekli dalgalanmadır.
Sürekli dalgalanmada arz eğrisi ile talep eğrisinin eğimleri birbirine eşittir. Bu sebepten
dolayı ürünün fiyatı dönemler arasında iki fiyat aralığında sürekli dalgalanmaktadır. Bu durum
şekil 2.33’de gösterilmiştir.
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Şekil 2.33: Sürekli Dalgalanma
F
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Şekil 2.33’de arz ve talep ilk olarak D1 denge noktasında eşitlenmiştir. Bu durumda F1
fiyatından M1 miktarı kadar mal arz ve talep edilmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı
talepde bir artış olduğunda talep eğrisi sağa doğru kayarak D2 konumuna gelmiştir. Bu durumda
piyasa fiyatı arz ve talebin eşit olduğu F3 seviyesinde oluşurken arz ve talep edilen mal miktarı
M3 seviyesinde oluşmaktadır. Ancak tarımsal ürünlerin arzları hemen arttırılamadığı için arz
seviyesi M1 miktarında kalmaya devam edecektir. Bu durumda M1 miktarındaki ürün F2
fiyatından satılacaktır. Üreticiler bir sonraki dönem için, F2 fiyatını göz önüne alacağından bir
sonraki dönemde M2 miktarı kadar ürün üreteceklerdir. Bir sonraki dönem M2 miktarı kadar
ürün arz edildiğinde ise ürünün fiyatı tekrar F1 seviyesine gerileyecektir. Arz ve talep
eğrilerinin eğimlerinin eşit olduğu böyle bir durumda fiyat dalgalanmalı dönemsel olarak artış
ve azalış şeklinde kendini gösterecektir.
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Şekil 2.34: Dengeye Yönelen Dalgalanma
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Şekil 2.34’de dengeye yönelik dalgalanma gösterilmiştir. Bir tarımsal ürünün talep
eğrisinin eğimi arz eğrisinin eğiminden daha düşükse söz konusu malın fiyatı dönemler
içerisinde giderek dengeye yönelen bir şekilde dalgalanacaktır. Dengeden uzaklaşan
dalgalanma ise benzer bir mantıkla bir malın talep eğrisinin eğiminin arz eğrisinin eğiminde
daha büyük olduğu durumda söz konusu olacaktır. Dengeden uzaklaşan dalgalanmada
dalgalanan fiyat farkı sürekli artış gösterecektir.
6.1.2 Esneklik Ve Vergilerin Yansıması
Herhangi bir mal için talep eğrisinin esnekliği sıfır ise, tüketiciler farklı fiyatlardan
taleplerini değiştirmeyeceklerdir. Satılan birim başına ek bir vergi konulduğunda bu vergi
üretici için ek bir maliyet getireceğinden, maliyetlerdeki artış arz eğrisinin sola kaymasına
neden olacaktır. Bu durumda talep eğrisi sabit iken arz eğrisinin sola kayması sonucunda
üreticiler verginin tamamını tüketicilere yansıtmış olmaktadır. Bu durum şekil 2.35’de
gösterilmiştir.
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Şekil 2.35: Verginin Tamamının Tüketiciye Yansıması
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Şekil 2.35’de ürüne konulan ek bir satış vergisinin tüketiciye nasıl yansıtıldığı
görülmektedir. Talep eğrisinin esnekliğin sınır olduğu durumda tüketici farklı fiyat
düzeylerinde talep ettiği miktarı değiştirmemektedir. Maliyetlerde meydana gelen bir arışla arz
eğrisi sola kayan ürün başlangıçta F1 fiyatından M1 miktarı kadar satılırken, ek maliyetlerle F2
fiyatından M1 miktarında satılmaya devam etmektedir. Bu durumda F2-F1 kadar olan ek vergi
miktarı tamamen tüketiciye yansıtılmaktadır.
Ürünün talep eğrisinin esnekliğinin sonsuza eşit olduğu durum da ise ürüne konulacak
ek bir verginin tamamını üretici karşılamak zorunda kalmaktadır. Bu durum şekil 2.36’da
gösterilmiştir.
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Şekil 2.36: Verginin Tamamının Üreticiye Yansıması
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Talebin sonsuz ensek olduğu durumlarda küçük bir fiyat artışında bile tüketici talep
edeceği mal miktarını sıfıra indirecektir. Bu sebepten dolayı üreticiler gelen ek vergiden sonra
bile satış fiyatlarında bir değişiklik yapmayacaklar, verginin tamamını kendileri
üstleneceklerdir. Şekil 2.36’da arz ve talep ilk olarak A noktasında eşitlendiği için F1 fiyatından
M1 kadar mal arz ve talep edilmektedir. Ek vergi ile birlikte üreticilerin arzında bir azalma
olmakta Arz eğrisi sola kayarak A2 konumuna gelmektedir. Bu durumda F1 fiyatından M2
miktarı kadar mal arz ve talep edilmektedir.
Talebin sonsuz esnek ve sıfır esnek olması istisnai durumlardır. Genellikle talep eğrisi
az talep edilen malın özelliklerine göre az veya çok esnek olmaktadır. Bu durumda talep
esnekliğinin şiddetine göre konulan ek vergi üreticiler ve tüketiciler arasında paylaşılmaktadır.
6.1.3 Taban Ve Tavan Fiyat Uygulaması
Bazı durumlarda hükümetler bir malın belirli bir fiyatın altında satılmasını engellemek
için piyasaya müdahale ederler. Bu müdahalenin amacı fiyatına müdahale edilen malın fiyatını
desteklemektir. Bu tür taban fiyat uygulamaları genellikle çiftçiyi korumaya yönelik olarak
tarımsal ürünlerde uygulanmaktadır.
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Şekil 2.37: Taban Fiyat Uygulaması
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Şekil 2.37’de taban fiyat uygulamasının bir örneği gösterilmektedir. İlk olarak piyasa
dengesi A1 arz eğrisi ve T talep eğrinsin kesiştiği F1 fiyat düzeyi ve M1 ürün seviyesinde
oluşmaktadır. F1 fiyat seviyesini düşük bulan hükümetin ürünün taban fiyatını F2 olarak
belirlediğini varsayalım. Bu durumda ürünün yeni fiyatı F2 olacaktır. F2 fiyat seviyesinde M2
miktarı kadar ürün talep dilirken M3 miktarı kadar ürün arz edilecektir. Görüldüğü gibi F2 fiyat
seviyesinde M3-M2 miktarı kadar bir arz fazlası oluşmaktadır. bu arz fazlasının oluşmansın
önüne geçebilmek için arzın azaltılması yolu seçilebilir. Bu durumda alınacak arz kısıcı
önlemlerde A1 arz eğrisinin sola kayması ve A2 arz eğrisi konumuna gelmesi sağlanmalıdır.
Taban fiyat uygulamalarının bir başka örneği asgari ücret uygulamasıdır. Şekil 2.38’de
asgari ücret uygulaması gösterilmiştir.
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Şekil 2.38: Asgari Ücret Uygulaması
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Şekil 2.38’de, dikey eksende ücretler, yatay eksende işgücü miktarı gösterilmektedir.
İlk olarak İşgücü arzı ile işgücü talebi W1 ücret seviyesinde ve M1işgücü miktarında
dengededir. Hükümetin işçiyi koruma amacıyla W1 ücret seviyesini düşük bulduğunu ve asgari
ücretin tabanını W2 seviyesinde belirlediğini varsayalım. Bu durumda emek talebi M2’ye
düşerken emek arzı da M3’e yükselecektir. M3 ile M2 ararsındaki fark ise işsizliğe eşit
olacaktır.
Hükümetler çeşitli nedenlerden dolayı bir mal veya hizmetin maksimum fiyat seviyesini
belirleme yoluna da gidebilirler. Bu tür bir tavan fiyat uygulamasının etkileri şekil 2.39’da
gösterilmiştir.
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Şekil 2.39: Tavan Fiyat Uygulaması
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Şekil 2.39’da denge noktası ilk olarak arz ve talebin kesiştiği F1 fiyat ve M1 miktarında
gerçekleşmiştir. Hükümetin F1 fiyatının çok yüksek olduğunu düşündüğünü ve fiyatın F2
olacak şekilde bir tavan fiyat uygulaması yaptığını varsayalım. Bu durumda F2 fiyatında arz
edilen mal miktarı M2 olurken talep edilen mal miktarı da M3 olacaktır. Piyasada arz edilen
mal miktarı ile talep edilen mal miktarı arasındaki fark kadar bir talep fazlası oluşmaktadır.

66

7. TÜKETİCİ TEORİSİ

67

Giriş
Yedinci haftada toplam fayda ve azalan marjinal fayda kanunu, değer çelişkisi, kardinal
yaklaşımda tüketici dengesi, kayıtsızlık eğrileri analizi ve ordinal yaklaşımda tüketici dengesi
konuları açıklanmıştır.
Faydanın ölçülebileceğini savunan iktisatçılara kardinal faydacılar denilmektedir.
Kardinal faydacılara göre fayda ölçülebilmektedir. Faydanın ölçü birimine util, ya da utilon
denilmektedir. 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 iktisatçılar olmuştur. 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.
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
dengesi kayıtsızlık eğrisi ve bütçe doğrusu yardımıyla bulunmaktadır.
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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.

7.1 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 iktisatçılar arasında çeşitli fikir ayrılıkları oluşmuştur.
Bir grup ekonomist faydanın ölçülebileceğini savunurken başka bir grup ekonomist
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
iktisatçılar olmuştur.
Ordinalist iktisatçılara göre, fayda kardinalist iktisatçıların ileri sürdüğü gibi bir fayda
birimiyle ölçülemez ancak büyüklük bakımından sıralanabilir.
7.1.1 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
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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.
Tablo 3.1: Toplam Fayda ve Marjinal Fayda Arasındaki İlişki
İçilen Su Miktarı
Toplam Fayda
Marjinal Fayda
0
0
0
1
10
10 - 0= 10
2
18
18-10= 8
3
23
23-18= 5
4
25
25-23= 2
5
25
25-25= 0
6
20
20-25= -5
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.
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Şekil 3.1: Toplam Fayda ve Azalan Marjinal Fayda
Toplam Fayda
25
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Toplam Fayda

18
10

0
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Marjinal Fayda
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6 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.

7.2. 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
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elmasın marjinal faydasından çok daha fazla olacağı için bir bardak suyu elmasa tercih
edecektir.

7.3. 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.
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.
Soru:
X tiketicisi A, B, C mallarından bir tüketim sepeti oluşturarak dengeye ulaşmıştır.
Tüketicinin A ve B mallarından elde etmiş olduğu marjinal fayda sırasıyla 7 ve 4 dür. B ve C
mallarının fiyatları ise sırasıyla 2 ve 4 dür. Bu bilgiler ışığında A malının fiyatı ve tüketicinin
C malından elde etmiş olduğu marjinal fayda nedir?
Cevap:
Tüketici dengede iken mallara harcadığı son liranın marjinal faydaları birbirine eşit
olmaktadır.
MFa/Fa = MFb/Fb = MFc/Fc
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7/F a= 4/2 ise
Fa = 3.5 dir.
Benzer şekilde;
4/2 = MUc/4 ise
MUc = 8 dir.
Sonuç olarak A malının fiyatı 3.5 ve C malının marjinal faydası 8 dir.

7.4 Kayıtsızlık Eğrileri Analizi Ve Ordinal Yaklaşımda Tüketici
Dengesi
Faydanın ölçülebileceğini savunan kardinal faydacılar zaman içerisinde önemli
eleştiriler almıştır. Bir gurup iktisatçı 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.

7.4.1. Kayıtsızlık Eğrileri
Tüketicinin sadece iki mal tükettiği varsayımına dayanarak, tüketiciye aynı tatmin
düzeyini sağlayan farklı noktaların geometrik yerine kayıtsızlık eğrisi denilmektedir.
Şekil 3.2: Kayıtsızlık Eğrisi
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Y Malı

Y1

A
B
C

Y2
U

0

X1

X2

X3

X Malı

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.
7.4.2. 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.
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Şekil 3.3: Kayıtsızlık Eğrisi Üzerinde Hareket
Y Malı

Y1

A
ΔMy
B
C

Y2
U

0

X1
ΔMx

X2

X3

X Malı

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
Y Malı

U3
U2
U1
0

X Malı

Şekil 3.4’te kayıtsızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek tatmin seviyesini
göstermektedir. Kayıtsızlık eğrilerinin tatmin seviyesini sıraladığımızda U1<U2<U3
olmaktadır.
7.4.3. 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
Y Malı

G/Fy
C

A

0

B

D

G/Fx

X Malı

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
Y Malı
G/Fy

G/Fy
1

G/Fy
2

0

G/Fx

G/Fx

G/Fx

X Malı

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.
Şekil 3.7: Fiyat Değişmesi ve Bütçe Doğrusu
Y Malı

G/Fy

0

G/Fx

G/Fx

X Malı

X malının fiyatında meydana gelen düşme Y malının fiyatında dolayısıyla gelirin
tamamının Y malına harcandığında alınabilecek Y malı miktarında bir değişiklik yapmadığı
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için, bütçe doğrusu Y malı ekseninde bir değişikliğe uğramazken, X malının fiyatında meydana
gelen düşme ile bütçe doğrusu, X malı eksenine doğru kaymıştır.
7.4.4 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.
Şekil 3.8: Tüketici Dengesi
Y Malı

A

U3
U2
U1
0

X Malı

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.
7.4.5 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
Y Malı

G2/Fy
D2

G1/Fy
D1

U2
U1

0

G1/Fx

G2/Fx

X Malı

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.
Şekil 3.10: Gelir Tüketim Eğrisi

G3/Fy

Y Malı
Gelir tüketim eğrisi

D3
G2/Fy
D2
D1

G1/Fy

X Malı
0
G3/Fx

G1/Fx

G2/Fx

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.
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Şekil 3.11’de bir malın fiyatında meydana gelen bir değişme sonucunda oluşan yeni
bütçe doğrusu üzerinde yeni tüketici dengesinin nasıl oluştuğu gösterilmektedir.
Şekil 3.11: Fiyat Değişmesi ve Tüketici Dengesi
Y Malı

G/Fy

D2

U2

D1
U1
Y2
0

X1 X2

G/Fx1

X Malı

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.
Şekil 3.12: Fiyat Tüketim Eğrisi

Y Malı
G/Y
Fiyat tüketim eğrisi

D2

D3

D1

0
X Malı

G/X1

G/X2

G/X3

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
81

denge noktaları gelirde meydana gelen değişiklikler yüzünden değişiyorsa, bu durumda yeni
denge noktalarının birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi oluşmaktadır.
7.4.6 Tam İkame Ve Tamamlayıcı Mallar
Kayıtsızlık eğrileri sol yukarıdan sağ aşıya inen eğrilerdir. Kayıtsızlık eğrilerinin orijine
göre iç bükey olması marjinal ikame oranıyla açıklanmaktadır. Ancak kayıtsızlık eğrisinde
gösterilen iki malın birbiriyle tam ikame olması durumunda kayıtsızlık bu malların kayıtsızlık
eğrisi orijine göre iç bükey olmamakta, düz bir doğru şekli almaktadır. Bu durum şekil 3.13. de
gösterilmiştir.
Şekil 3.13: Tam İkame Mallar

Y

U
0

X

Şekil 3.13 de tam ikame iki malın kayıtsızlık eğrisi gösterilmektedir. Şekilde yatay
eksende X malı dikey eksende ise Y malı bulunmaktadır. Şekilde X ve y malları arasındaki
marjinal ikame oranını sabittir. Bu durum tüketici açısından X ve Y mallarının tam ikame
olduğu göstermektedir.
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Şekil 3.14: Tamamlayıcı Mallar
Y

Y1

U

0

X1

X

Şekil 3.14’de iki mal arasındaki tamamlayıcılık etkisi gösterilmiştir. İki malın birbirinin
tamamlayıcısı olduğu durumlarda bir mal kendi başına kullanılamayacağı için farksızlık eğrisi
L şeklini almaktadır.
İki mal arasındaki ikame etkisi ne kadar güçlüyse, farksızlık eğrisi aynı oranda
düzleşirken, tamamlayıcılık etkisi daha baskın olan mallarda farksızlık eğrisi L şekline daha
yakın olmaktadır.
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8. ÜRETİCİ TEORİSİ
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Giriş
Sekizinci haftada üretim fonksiyonu, rn düşük maliyette üretim, eş ürün eğrileri, eş
maliyet eğrileri ve üretici dengesi konuları üzerinde durulmuştur.
Üretim faktörleri emek, sermaye, doğal kaynak ve girişimden oluşmaktadır. 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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8.ÜRETİCİ TEORİSİ
Bu bölümde firmanın en düşük maliyette üretimi nasıl gerçekleştireceği, kısa dönem ve
uzun dönem firma maliyetleri üzerinde durulacaktır.

8.1 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.

8.2 En Düşük Maliyette Üretim
Firmanın en yüksek karı en düşük maliyetle nasıl elde edileceği eş ürün eğrileri ve eş
maliyet doğrusu yardımıyla açıklanmaktadır.
8.2.1. Eş Ürün Eğrileri
Eş ürün eğrisi, üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan çeşitli faktör birleşenlerinin
geometrik yeridir. Şekil 4.1’de eş ürün eğrisi gösterilmiştir.
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Şekil 4.1: Eş Ürün Eğrisi
Y
Faktörü

A
Y1
B

q

X
Faktörü
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.
0

X1

X2

Şekil 4.2: Eş Ürün haritası
Y
Faktörü

q3
q2
q1

0

X
Faktörü

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.
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8.2.2 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. Şekil 4.3.’te bu durum gösterilmiştir.
Şekil 4.3: Eş Ürün Eğrisi Üzerinde Hareket
Y Faktörü

Y1

A

ΔMy
B
C
Y2
q

0

X1

X2

ΔMx

X3

X Faktörü

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.
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.
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Şekil 4.4: Faktörler Arasında Tam İkame Durumu
Y
Faktörü

X Faktörü

q

Üretim faktörleri arasındaki ikame oranı sabit olduğunda aynı ürünü elde etmek için
faktörler birbirleriyle sürekli aynı oranda ikame edilmektedir. Bu durum da azalan marjinal
ikame oranı geçerli olmamaktadır. Dolayısıyla da eş ürün eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya inan
bir doğru şeklini almaktadır.
Şekil 4.5: Faktörler Arasında Tam Tamamlayıcılık Durumu
Y Faktörü

q

X Faktörü
Üretim faktörleri arasında bir ikame ilişkisi hiç yoksa, diğer bir ifadeyle üretim
faktörleri üretim aşamasında birbirinin tamamlayıcısıysa eş ürün eğrisi Şekil 4.5’de olduğu gibi
bir L şeklinde olmaktadır. Bu durumda bir üretim faktörün tek başına arttırılması üretim
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seviyesi açısından bir şey değiştirmemektedir. Ürün miktarını arttıra bilmek için her iki üretim
faktörünü de sabit oranda arttırmak gerekmektedir.
8.2.3 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.
Şekil 4.6: Eş Maliyet Doğrusu
Y Faktörü

B/Fy
C

A

0

B

D

B/Fx

X Faktörü

Şekil 4.46da 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 eşmaliyet 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 4.7’de eş maliyet doğrusundaki kaymalar gösterilmiştir.
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Şekil 4.7: Eş Maliyet Doğrusunun Yer Değiştirmesi
Y Faktörü
B/Fy

B/Fy
1

B/Fy
2

0

B/Fx

B/Fx

B/Fx

X Faktörü

Şekil 4.7’de bir numaralı ok yünü firmanın bütçe imkanlarının genişlemesini iki
numaralı ok yönü ise bütçe imkanlarının daralmasını göstermektedir.
8.2.4. 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 4.8: Üretici Dengesi
Y Faktörü

B/Fy

D
q

0

X Faktörü

B/Fx

Şekil 4.8’de 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 4.9’da firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile oluşan yeni eş maliyet
doğruları ve yeni denge noktalarının oluşması gösterilmiştir.
Şekil 4.9: Genişleme Yolu
Y Faktörü
B3/Fy
Genişleme Yolu

D3
B2/Fy
D2

D1
X Faktörü

B1/Fy
0
B3/Fx

B1/Fx

B2/Fx
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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.
Şekil 4.10: Firmanın Y Faktörü Ağırlıklı Genişleme Yolu
Y
faktörü
Genişleme

X Faktörü

Şekil 4.10’da Y faktörü ağılıklı olarak genişleyen bir firmanın genişleme yolu eğrisi
gösterilmiştir.
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Şekil 4.11: Firmanın X Faktörü Ağırlıklı Genişleme Yolu
Y faktörü

Genişleme

X Faktörü

Şekil 4.11’de X faktörü ağırlıklı olarak genişleyen bir firmanın genişleme yolu eğrisi
gösterilmiştir.
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9. KISA DÖNEM MALİYET EĞRİLERİ VE AZALAN VERİMLER
KANUNU
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Giriş
Dokuzuncu haftada kısa dönem maliyet eğrileri ve azalan verimler kanunu, uzun dönem
maliyet eğrileri ve ölçek ekonomisi konuları anlatılmıştır.
Kısa dönemde firmanın üretim faaliyetlerinden bağımsız olan maliyetlere kısa dönem
sabit maliyetler denir. Ortalama sabit maliyet, üretilen birim başına düşen sabit maliyeti
göstermektedir. Toplam değişir maliyetler, üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.
Dolayısıyla toplam sabit maliyetten farklı olarak üretim yapılmadığında toplam değişir maliyet
değeri de sıfır olmaktadır. Ortalama değişir 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. 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.
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9. KISA DÖNEM MALİYET EĞRİLERİ VE AZALAN VERİMLER
KANUNU
Kısa dönem üretim faktörlerinin tamamının değiştirilemeyeceği bir zaman aralığıdır.

9.1 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.
Şekil 4.8: Toplam Sabit Maliyetler
TSM

TSM

M
0
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.
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Şekil 4.9: Ortalama Sabit Maliyet
OSM

OSM

M

0

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.

9.2 Toplam Değişir Maliyetler
Toplam değişir maliyetler, üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.
Dolayısıyla toplam sabit maliyetten farklı olarak üretim yapılmadığında toplam değişir maliyet
değeri de sıfır olmaktadır.
Yemek fabrikası örneğimize geri döndüğümüzde, toplam değişir maliyetler yemek
fabrikasında üretilen ürünlerin yapımında kullanılan üretim faktörlerinin maliyetleridir. Yemek
yapmak için kullanılan un, şeker, tuzun firmaya olan maliyetleri toplam değişir maliyet kalemi
içerisinde yer almaktadır.
Firma hiç üretim yapmıyorken toplam değişir maliyetler sıfırdır. Firma üretim yapmaya
aşladığında üretim faktörlerine ihtiyaç duyacağı için yemek fabrikasında ki un, şeker, tuz
98

örneğinde olduğu gibi toplam değişir 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 değişir maliyet ise üretilen birim başına düşen toplam değişir maliyettir.
Ortalama değişken maliyetler;
ODM = TDM/M olarak hesaplanır.
Ortalama değişir 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 değişir maliyet ve ortalama değişir maliyet grafiği
gösterilmiştir.
Şekil 4.10: Toplam ve Ortalama Değişir Maliyetler
TDM
TDM

M1

ODM

M

ODM

0

M1

M
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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.

9.3 Toplam Maliyet
Toplam maliyetler, toplam sabit maliyetler ile topla değişir 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 değişir 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. Şekil
4.11’de toplam maliyet eğrisi gösterilmiştir.
Şekil 4.11: Toplam Maliyet Eğrisi
TM
TM

TDM
TSM

TSM
TSM

0

M1

M
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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.
Şekil 4.12: Marjinal Maliyet ve Ortalama Maliyet Eğrileri
OTM
OTM

ODM
MM

ODM

OSM

0

M1

M

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 ortalama değişken maliyetin toplamı olduğundan, üretim miktarı arttıkça ortalama
değişir maliyetin, ortalama sabit maliyetteki düşüş kadar artması gerekmektedir.
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9.4 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.
Şekil 4.13: Azalan Verimler Kanunu
Toplam Ürün (TÜ)
TÜ

Değişken girdi (X)
0
X3 OÜ

X1

X2

MÜ

OÜ
0
Girdi (X)

X1

X2

MÜ

X3

Değişken

102

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.

9.5 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.
4.14: Uzun Dönem Maliyetler
Maliyetler
UMM
UOM
KMM1

KMM2
KOM2
KOM1

D

0
Miktarı

Md

Üretim

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
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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 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.
Şekil 4.15: Ölçeğe Göre Sabit Getiri
Maliyet

KDMM1

KDMM2

KDOM1

0

KDOM2

UDOM

Miktar

Şekil 4.15’de uzun dönemde ortalama maliyetin değişmesi durumu, diğer bir ifadeyle
ölçeğe göre sabit getiri durumu gösterilmektedir. Şekil 4.15’den de görüldüğü gibi, ölçeğe göre
sabit getiri durumdan uzun dönem ortalama maliyet eğrisi miktar eksenine paralel bir duruma
gelmektedir.

9.6 İçsel Ve Dışsal Ölçek Ekonomileri
Firmanın üretim ölçeğini değiştirmesiyle sağlanan içsel ekonomiler pozitif içsel
ekonomi ve negatif içsel ekonomi olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Firma maliyetlerinin
azalmasına olanak veren avantajlar pozitif içsel ekonomileri oluştururken, firma maliyetlerinde
artışa neden olan dezavantajlara ise negatif ölçek ekonomilerini oluşturmaktadır.
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Pozitif içsel ekonomilerin ortaya çıkışını dört temel grupta toplamak mümkündür.
 Emekte işbölümü ve uzmanlaşma sebebiyle sağlanan avantajlar,
 Teknolojik avantajlar,
 Yönetim avantajları,
 Parasal avantajlar.
Emekte sağlanan iş bölümü ve uzmanlaşma sonucunda işçinin söz konusu işi daha
az zamanda ve daha az hatayla yapması sağlanarak üretimde bir artış gerçekleşmektedir.
Gelişmiş teknoloji kullanımı ise kuşkusuz daha az zaman ve emekle daha çok mal üretimine
olanak sağlamaktadır. İşletmenin tesisi büyüdükçe sabit maliyetler içerisinde önemli bir yer
tutan yönetim maliyetleri toplam maliyetlerinin toplam maliyetler içerisindeki oranı
azalmaktadır. İşletme ölçeğinin büyümeyle birlikte, işletme daha çok hammadde almaya ve
daha çok üretim yapmaya yönelecektir. Bu durum işletmeye hem hammadde piyasasında bir
pazarlık gücü hem de ürettiği ürün piyasasında bir pazarlık gücü sağlayacaktır.
İşletme ölçeğinin büyümesiyle işletme pozitif içsel ekonomiler ile
karşılaşabileceği gibi, negatif içsel ekonomiler ile de karşılaşa bilir. Negatif içsel ekonomilerin
oluşma nedenin iki temel grupta toplamak mümkündür.
 Aşırı uzmanlaşma,
 Yönetimin aşırı genişlemesi
İşçilerin üretimde aşırı uzmanlaşması ve monotonluk işçilerin dikkatlerinin
dağılmasına ve hatılı ürün üretilmesi veya iş kazalarına neden olmaktadır. Tesisin gereğinden
fazla büyümesi ise yönetici kadrosunun etkinliğinin kaybolmasına ve iş yerinde kırtasiyeciliğin
artmasına neden olmaktadır.
Firma üretimde bulunduğu endüstri alanının genişlemesi veya daralması ile de bazı
avantajlar ve dezavantajlar sağlayabilmektedir. Bu durum firmanın kendi ölçeğini
değiştirmesinden ziyade endüstri ölçeğinin değişmesinde kaynaklanmaktadır. Endüstri
ölçeğinin değişmesi firmayı olumlu yönde etkiliyorsa, diğer bir ifadeyle maliyetlerinde bir
azalmaya neden oluyorsa pozitif dışsal ekonomi söz konusudur. Endüstri ölçeğinde meydana
gelen değişmeler firmayı olumsuz yönde etkiliyorsa, diğer bir ifadeyle firmanın maliyetlerinde
bir artışa neden oluyorsa negatif dışsal ekonomileri söz konusudur.
Pozitif dışsal ekonominin oluşmasını başlıca dört temel başlık altında incelemek
mümkündür.
 Satın alına yarı işlenmiş ürünlerden sağlan avantajlar,
 Uzmanlaşmış iş gücü temininde sağlanan avantajlar,
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 Satın alınan hizmetlerden sağlanan avantajlar,
 Altyapı tesis ve hizmetlerinden sağlana avantajlar.
Günümüzde uçak, gemi gibi bazı malların üretimi her geçen gün daha karmaşık
hale gelmektedir. İşletmeler bu gibi büyük ve karmaşık malların üretiminde ara malları başka
üreticilerden tedarik ederek üretim maliyetlerinde bir düşüş sağlamayı tercih edebilmektedirler.
Endüstrinin büyümesi ve gelişmesi, endüstri içindeki yetişmiş işgücü miktarı da
arttırmaktadır. Endüstrideki işgücü hareketliliği ise firmaların uzmanlaşmış işgücü bulmasını
daha kolay hale getirmektedir.
Endüstriler büyüyüp geliştikçe firmaların o endüstri içerisinde sağlamış oldukları
avukatlık, mali danışmanlık gibi yan hizmetler çeşitlenmekte ve daha kaliteli hale gelmektedir.
Endüstrinin büyüyüp genişlemesi endüstriye sağlan altyapı imkanlarının da
gelişmesine olanak vermektedir. Yol, su, elektrik gibi alt yapı yatırımları büyüyün endüstriler
için maliyeti düşürücü önemli etkenleri oluşturmaktadır.
Endüstrilerin büyümesinin sadece maliyetleri azaltıcı etkisi yoktur. Bazı
durumlarda büyüyen endüstriler maliyet artışlarına da neden olmaktadır. Trafik tıkanmaları,
çevre kirliliği, işçilerin verimliliğin düşmesi gibi endüstrilerin büyümesinden kaynaklanan
sorunlar maliyetlerde bir artışa neden olmaktadır. Bu tür maliyet artışları negatif dışsal
ekonomiler olarak adlandırılmaktadır.
Dışsal ekonomilerin firma üzerinde üç tür ektisinden bahsetmek mümkündür.
Şekil 4.16: Azalan Maliyetler
Ortalama Maliyet
UDOM1

UDOM2

o

Üretim Miktarı
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Eğer bir endüstride, endüstri büyüyüp geliştikçe endüstride qazalan maliyetler söz
konusu ise, diğer bir ifadeyle endüstrideki firmalar azalan maliyetler ile karşılaşıyor ise
firmaların uzun dönem ortalama maliyet eğrisi azalacaktır. Bu durum şekil 4.16’ da
gösterilmiştir.
Şekil 4.17’de sabit maliyetli endüstriler için uzun dönem ortalama maliyet eğrisi
gösterilmektedir.
Şekil 4.17: Sabit Maliyetler
Ortalama Maliyet

UDOM

o

Üretim Miktarı

Eğer endüstride sabit maliyet söz konusu ise endüstrideki firmaların maliyetlerinde bir
değişme olmamaktadır.
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Şekil 4.18: Artan Maliyetler
Ortalama Maliyet
UDOM2

UDOM1

o

Üretim Miktarı

Şekil 4.18’de artan maliyetler gösterilmiştir. Eğer endüstride artan maliyetler varsa
firmalar her üretim seviyesinde daha yüksek maliyete katlanarak üretim yapmaz zorunda
kalacaklardır. Şekilde 4.18’de de görüldüğü gibi başlangıçta UDOM1 olan uzun dönem
ortalama maliyet eğrisi artan maliyetlerden dolayı yukarıya kayarak UDOM2 konumuna
gelmiştir.

9.7 Maliyetlerle İlgili Diğer Kavramlar
Firmalar için yapılan maliyet hesaplarında muhasebeciler üretilen ürünün maliyetini
hesaplarken, iktisatçılar 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 ekonomik 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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10.FİRMA DENGESİ VE FİYAT OLUŞUMU
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Giriş
Onuncu haftada firma dengesi ve kar maksimizasyonu koşulu, endüstri dengesi, tam
rekabet piyasasında kısa dönem firma dengesi, tam rekabet piyasasında firma geliri, tam rekabet
piyasasında uzun dönem firma firma dengesi ve endüstri dengesi konuları anlatılmıştır.
Tam rekabet piyasasında firma marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu üretim
seviyesinde dengeye gelmektedir. Tam rekabet piyasasında firma kısa dönemde normalüstü
kar, normal kar veya zarar yapabilir. Kısa dönemde tam rekabet piyasasında firmanın arz eğrisi
marjinal maliyetin ortalama değişken maliyetin üzerinde kalan kısmındır. Tam rekabette
firmalar kısa dönemde normal üstü kar elde etme şansına sahipken uzun dönemde normal kar
elde etmektedirler.
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10. FİRMA DENGESİ VE FİYAT OLUŞUMU
Bu bölümde tam rekabet piyasasında firma ve endüstri dengesi hakkında genel bilgiler
verilecektir.

10.1 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 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.

10.2 Endüstri Dengesi
Bir ekonomide aynı grup mal ya da hizmetleri üretenlerin tamamına endüstri
denilmektedir. Endüstri dengesi, mevcut endüstriye hiçbir yeni firmanın gelmek istemediği ve
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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.

10.3 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. 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.
10.3.1 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
F

A

F
F=OH=MH

F1
T
0

M

0

M

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
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.
10.3.2. 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
TH
TH1 = F 1 X M
TH2 = F 2 X M

0

M

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.
10.3.3 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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5.3: Tam Rekabette Firma Dengesi
TM

TM
TH

B

A

Zarar
Alanı
TH

Kar Alanı

Zarar
Alanı

0

M1

M2 M3

M

F
MM
MM

OM

OTM
F1

A

B
F = OH = MH

0

M3

M1
M2

M

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 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
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gelen M1 üretim düzeyi ile B noktasına denk gelen M3 üretim düzeyi arasında firma kar
yapmaktadır. M3 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.
Şekil 5.4: Normal Kar Durumu
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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
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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.
Şekil 5.6: Zarar Durumu
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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.
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10.3.4. 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.
Şekil 5.7: Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi
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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.
10.3.5. 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
118

dengesi normal kar düzeyinde oluşmaktadır. Normal kar düzeyi yeni firmaların endüstriye
girmesi için yeterli bir kar düzeyi olamadığı için yeni firmalar endüstriye girmezler. Aynı
zamanda normal kar düzeyi endüstrideki firmalar için yeterli bir kar düzeyi olduğu için mevcut
firmalar endüstriden çıkmak istemezler.
Şekil 5.8: Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
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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.
10.3.6. Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Endüstri Arz Eğrisi Ve Azalan,
Artan, Sabit Maliyetli Endüstriler
Tam rekabet piyasasında uzun dönemde endüstri dengededir ve firmalar normal kar elde
etmektedir. Herhangi bir nedenle endüstrideki denge fiyatının yükselmesi örneğin denge fiyatın
artması endüstride faaliyet gösteren firmaların normal üstü kar elde etmesine neden olur.
Endüstride normal üstü bir kar oluşması endüstriye hareket getirmektedir. Bu kar ile
endüstrideki firmalar üretimini arttırmaktadır. Ayrıca endüstride meydana gelen normal üstü
kar, diğer firmaların da endüstriye girmesini daha çekici hale getirmektedir. Bu durumda
endüstri arzında bir artış gerçekleşir.
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Şekil 5.9: Sabit Maliyetli Endüstriler
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Şekil 5.9’da Endüstri ve firmalar A noktasında uzun dönem dengesini sağlamıştır.
Talepte meydana gelen bir artış ile talep eğrisi T1’den T2 ye doğru kaymıştır. Talepte meydana
gelen bu artış fiyatların artmasına neden olmaktadır. Fiyatların artmasıyla endüstrideki bütün
firmalar normal kar elde ederken, aşırı kar elde etmeye başlarlar. Bu durum endüstriye yeni
firmaların gelmesi için teşvik edici bir unsur yaratır. Gerek endüstrideki firmaların daha fazla
ürün üretmesi gerekse endüstriye yeni firmaların girmesiyle endüstri arzında bir artış yalanır.
Bu artıi sonucunda endüstri arz eğrisi sağa doğru kayarak A2 noktasına gelir. Yeni endüstri
denge noktası, B noktasında oluşmaktadır. B noktasında fiyatlar başlangıç seviyesine geri
dönerken endüstri arzının M2 üretim seviyesinden M2 üretim seviyesine çıktığı görülmektedir.
Bu durumda endüstrinin uzun dönem arz eğrisi olan AB, miktar eksenine paralel bir konum
alır.
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Şekil 5.10: Azalan Maliyetli Endüstriler
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Şekil 5.10’da endüstri il olarak A noktasında dengededir. Bu noktada M1 miktarında
mal arz edilirken fiyat F1 dir. Talepte meydana gelen artış ile talep T1 den T2 ye yükselmiştir.
Bu durumda malın piyasa fiyatı F3’e yükselmiştir. Bu durumda endüstrideki firmalar normal
üstü kar yapmaya başlamışlardır. F3 fiyatı diğer firmaların da endüstriye girmesi ve
endüstrideki mevcut firmaların üretimlerini arttırmasına olanak sağlayacak bir fiyattır.
Dolayısıyla endüstri arzında bir artış yaşanmıştır. Başlangıçta A1 olan endüstri arzı sağa doğru
kayarak A2 konumuna gelmiştir. İlk durumda A noktasına gelen endüstri artık B noktasında
dengeye gelmiştir. Endüstri arz eğrisi olan AB eğrisi negatif eğimli olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu durum arz miktarının artması, diğer bir ifadeyle endüstrinin kalabalıklaşması
ile maliyetlerde bir düşüş olduğunu göstermektedir.
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Şekil 5.11: Artan Maliyetli Endüstriler

F

A1
A2
B

F2

A

F1

T2

T1
0

M1

M2

M

Şekil 5.11’de endüstri dengesi başlangıçta A noktasında dengededir. Telepte meydana
gelen artış başlangıçta T1 olan talep eğrisini sağa kaydırarak T2 konumuna getirmiştir.
Talepteki bu artış endüstrideki arzında artmasına ve arz eğrisinin A1’den A2 ya kaymasına
neden olmuştur. Bu durumda yeni denge noktası B olarak belirlenmiştir. B noktasında endüstri
dengesi M2 üretim seviyesi ve F2 fiyatında gerçekleşmektedir. Şekil 5.11’dende görüldüğü gibi
endüstri arz eğrisi AB, pozitif eğimli bir eğridir. Bu durum endüstrinin genişlemesiyle faktör
fiyatlarında meydana gelen artıştan dolayı maliyetlerin arttığını göstermektedir.
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11.AKSAK REKABET PİYASALARI
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Giriş
On birinci haftada aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri, monopol
piyasasının oluşma nedenleri, monopolcünün talebi, monopolcü firma hasılatı, monopol
piyasasında firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, lerner endeksi konuları üzerinde
durulmuştur.
Ancak günümüz piyasalarında tam rekabet piyasasının özellikleri olan atomisite,
mobilite, homojenlik ve açıklık koşullarının bir ve bir kaçının aksadığı görülmektedir. Bu tür
piyasalara aksak rekabet veya 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. 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 monopolcü piyasada ki tek üretici
olduğu için piyasa toplam talebi, monopolcü firmanın talebine eşittir.

124

11. AKSAK REKABET PİYASALARI
Mevcut ekonomik düzende alıcı ve satıcılar arasındaki ekonomik rekabetin en iyi
uygulanışına örnek olarak verilen tam rekabet piyasalarına rastlamak oldukça güçtür. Gerçek
ekonomik düzende tam rekabet piyasalarının özellikleri olan atomisite, mobilite, homojenlik ve
açıklık koşulunun bir veya bir kaçının oluşmaması nedeniyle piyasalar çeşitli isimlerle
adlandırılmaktadır. Bu bölümde aksak rekabet piyasasının ortaya çıkış nedenleri açıklandıktan
sonra en çok görülen aksak rekabet piyasaları olan monopol, monopolcü rekabet piyasası ve
oligopol piyasaları üzerinde durulacaktır.

11.1 Aksak 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
aksak rekabet veya eksik rekabet piyasaları denir. Aksak 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.

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.
Aksak rekabet piyasaları, tam rekabet piyasalarının özelliklerinden hangisi ya da
hangilerini taşımadığına göre kendi içinde yeni piyasa türlerine ayrılmaktadır.
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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.

11.2 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.
11.2.1 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.
11.2.2 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.
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Benzer şekilde monopolcü piyasada ki tek üretici olduğu için piyasa toplam talebi, monopolcü
firmanın talebine eşittir.
Şekil 6.1: Monopolcü Firmanın Karşılaştığı Talep Eğrisi
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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.
11.2.3. 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
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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
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11.2.4. 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.
Şekil 6.4: Monopolde Kısa Dönem Firma Dengesi
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Monopolcü firma satış yapmadığında toplam hasılatı sıfır olduğundan dolayı
monopolcü firmanın toplam hasılatı orijinden başlamaktadır. Monopolcü firma hiç üretim
yapmasa dahi katlanmak zorunda olduğu sabit maliyetler olduğu için toplam maliyet eğrisi
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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.
Şekil 6.5: Monopolde Kısa Dönem Firma Dengesi
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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.
11.2.5. 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.
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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.
Şekil 6.6: Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması
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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
gruplarının tüketici rantlarının bir kısmını kendisine almaktadır. Bu durum şekil 6.7’de
gösterilmiştir.
Şekil 6.7: İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması
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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 ekonomik sınıf ve lüks sınıf ayrımı verilebilir.
11.2.6. Lerner Endeksi
Monopolcü firma malın arzının tek kontrol edicisi özeliğine sahiptir. Ancak monopolcü
firmanın monopol gücü, piyasada karşılaştığı talebin fiyat esnekliğine göre değişmektedir.
Abba Lerner,piyasadaki monopolcü firmanın, monopol gücünün ölçülmesi için bir endeks
geliştirmiştir. Bu endeks;
L = (Fiyat –Marjinal Maliyet)/Fiyat şeklindedir.
Monopolcünün satış fiyatı marjinal maliyetinin ne kadar üzerinde ise firmanın monopol
gücü o derece yüksektir. Lerner endeksi sıfırdır ile 1 ararsında çeşitli değerler almaktadır.
Endeksin sıfır olması piyasanın tam rekabet piyasası olduğunu göstermektedir. Lerner endeksi
sıfırdan uzaklaştıkça firmanın piyasada monopol gücü artmaktadır.
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12.MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI
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Giriş
On ikinci monopolcü rekabet piyasası, monopolcü rekabet piyasasında firmanın talep
eğrisi, monopolcü rekabet piyasasından firmanın kısa dönem dengesi, monopolcü rekabet
piyasasında uzun dönem firma dengesi, oligopol piyasası ve oligopol piyasası teorileri üzerinde
durulmuştur.
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. Firmalar kendi mallarını farklıymış gibi göstererek
kendi tüketici kitlesi, üzerinde monopolcü firma gibi hareket etmeye çalışmaktadır. Monopolcü
rekabet piyasasında firma, kendisine özgü bir tüketici kitlesine sahip olduğu için kısa dönemde
monopolcü firma gibi hareket etmektedir. Dolayısıyla monopolcü rekabet piyasasında kısa
dönemde monopol piyasasına benzer özellik gösteren aşırı kar eden firmalar, uzun dönemde
tam rekabet piyasasına benzer özellik göstererek normal kar elde etmektedir.
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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12.1 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
karşısında n sayıda tüketici bulunmaktadır. Firmalar kendi mallarını farklıymış gibi göstererek
kendi tüketici kitlesi, üzerinde monopolcü firma gibi hareket etmeye çalışmaktadır.
12.1.1 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, monopolcü piyasasında firmanın
karşılaştığı talep eğrisine benzer şekilde sol yukarıdan sağ aşağıya inmektedir. Ancak
monopolcü rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi, monopolcü 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.
Şekil 6.8: Monopolcü Rekabet Piyasasında Firmanın Karşılaştığı Talep Eğrisi
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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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12.1.2. 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.
Şekil 6.9: Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi
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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.
12.1.3. 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 rekabet 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
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
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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.

12.2 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 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
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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.
12.2.1. Cournot Modeli
Oligopol modellerinin ilki Augustin Cournot tarafından geliştirilmiştir. Cournot, sadece
iki satıcının bulunduğu düopol piyasasını incelemiştir. Cournot,iki maden suyu kaynağının
farklı işletmelerce işletildiğini, ve işletmelerin marjinal maliyetlerinin sıfır olduğunu
varsaymıştır. Cournot’un düopol modeli şekil 6.11’de gösterilmiştir.
Şekil 6.11: Cournot Düopol Modeli
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Cournot, ilk olarak bir firmanın maden suyu işlettiğini var saymıştır. Bu durumda
endüstride sadece bir firma olacaktır. dolayısıyla bu piyasaya monopol piyasası olmaktadır.
Monopol piyasasında karını en üst seviyeye çıkarmak isteyen firmama marjinal maliyetin
marjinal hasılaya eşit olduğu M1 üretim seviyesinde üretimini gerçekleştirecektir. Bu durumda
piyasada monopol gücüne sahip olan firma F2 fiyat seviyesinden M1 miktarında mal üretip
satacak ve toplam geliri AF20M1 dörtgeninin alanı kadar olacaktır. M1 üretim seviyesi fiyat
sıfırken talep edilen toplam miktarın yarısı kadardır. Piyasa M1 üretim seviyesinde ve F2 fiyat
seviyesinde dengedeyken piyasaya yeni bir üreticinin girdiğini düşündüğümüzde yeni üretici
karnı en üst seviyeye çıkarabilmek için, toplam talebin karşılanmayan kısmının yarısı kadar mal
üretecektir. Piyasada toplam talebin yarısı olan M1 üretim seviyesinde üretimi piyasaya ilk
giren firma yaptığına göre, piyasaya ikinci olarak giren firma ilk firmanın üretmediği ürün
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miktarının yarısı kadar üretim yapacak dolayısıyla da piyasadaki toplam üretim miktarı M2
seviyesine çıkacaktır. M2 üretim seviyesinin 0M1 lik kısmını piyasadaki ilk firma ve M1M2
lik kısmını piyasaya ikinci giren firma üretmektedir. Piyasanın yeni denge noktası, M2 üretim
seviyesi ve F3 fiyatı olarak belirlenmektedir. Şekil 6.11’den de görüldüğü gibi birinci işletme
toplam talebin 2/4’ünü üretirken ikinci işletme toplam talebin ¼ ünü üretmektedir. Bu durumda
ikinci işletmenin toplam talebin 1/4 ünü karşılamaya devam edeceğini düşünen ilk işletme
karını maksimuma çıkartabilmek için üretim seviyesini düşürecektir. İki firmanın birbirlerinin
üretim seviyelerine vermiş oldukları karşılıklı tepkiler sonucunda piyasa dengesi her iki
firmanın da üretim hacimleri toplam talebin 1/3 ünü karşılayacak üretim seviyesinde
oluşacaktır.
Cournot modelinin genel uygulamasına baktığımızda, modele göre eğer piyasada X adet
firma varsa piyasadaki toplam üretim miktarı, toplam talebin;
X/(X+1) ine eşit olmaktadır.
Eğer piyasada 2 firma varsa, toplam üretim talebin 2/3 üne eşit olacaktır. eğer piyasada
4 firma varsa toplam üretim, toplam talebin 4/5 ine eşit olmaktadır.
12.2.2. Edgeworth Modeli
Edgeworth, endüstride sıfır maliyette üretim yapan iki firma olduğunu varsaymaktadır.
Model her firmanın karını maksimum düzeye çıkartırken diğer firmanın fiyatını sabit tutacağını
varsaymaktadır. Ayrıca model her firmanın sınırlı bir üretim kapasitesi olduğunu dolayısıyla
firmanın tek başına tam rekabet denge fiyatında talebin tamamını karşılayamayacağını
savunmaktadır. Bu varsayımlar altında Edgeworth piyasadaki fiyat ve miktarın sürekli
dalgalanacağını savunmaktadır.
Şekil 6.12: Edgeworth Modeli
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Şekil 6.12’de Edgeworth modeli gösterilmektedir. İlk olarak piyasada iki firma
olduğunu ve her bir firmanın üretim seviyesinin belirli olduğunu varsayalım. Örneğin her
firmanın üretim seviyesi 5 birimdir. Bu durumda piyasanın toplam arzı 10 birim olacaktır. Şekil
6.12’de 10 birimlik piyasa arzı M2 üretim seviyesine deng gelmektedir. Bu sebepten dolayı
piyasa arz eğrisi M2 seviyesinden çıkarak fiyat eksenine paralel çizilmiştir. Bu durumda tam
rekabet piyasasına benzer bir şekilde piyasa fiyatı arz ve talebin kesiştiği noktada F3 fiyat
seviyesinde belirlenecektir. Toplam üretim ise M2 seviyesinde olacaktır. Ancak firmalar
işbirliği yaptığı taktide piyasada tek bir firma gibi hareket ederek monopolcü duruma
gelebileceklerdir. Bu durumda ise karını en üst seviyeye çıkarmaya yönelik hareket eden
firmalar üretim seviyelerini marjinal hasılat ile marjinal maliyetin birbirine eşit olduğu MM1
üretim seviyesinde belirleyeceklerdir. Piyasaya M1 miktarında mal arz edildiğinde ise fiyat F2
seviyesinde oluşmaktadır. Edgewort, her iki durumunda istikrarlı bir denge olmadığını
savunmaktadır. Edgewort’a göre piyasada fiyat F2 ve F3 fiyat seviyeleri arasında sürekli
dalgalanırken, Piyasaya arz edilen mal miktarı M1 ve M2 seviyeleri arasında sürekli
dalgalanıcaktır.
12.2.3. Chamberlin Modeli
Edward Chamberlin, Cournot modelini geliştirerek yeni bir düopol modeli ortaya
koymuştur. Chamberlin’de, Cournot gibi aynı varsayımlardan hareket etmiştir. Modelde
piyasada iki firma olduğu, firmaların marjinal maliyetlerinin sıfır olduğu varsayılmaktadır.
Şekil 6.12: Chamberlin Modeli
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Şekil 6.12’de ilk olarak X firmasının piyasaya girdiğini varsayıldığında, piyasada
monopol gücüne sahip olan X firması karını en üst seviyeye çıkarmak için marjinal maliyetin
marjinal hasılaya eşit olduğu M1 üretim seviyesinde üretim yapacaktır. Bu üretim seviyesi
toplam talebin yarısına, diğer bir ifadeyle M1 üretim seviyesine denk gelmektedir. Bu durumda
malın fiyatı ise F2 seviyesinde oluşmaktadır. Daha sonra Y firması piyasaya girerek X
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firmasının M1 üretim seviyesini değiştirmeyeceğini varsayarak M2M1 üretim eviyesini tek
başına karşılamaktadır. Burumda X firmasına karını en üt seviyeye çıkartmak amacıyla üretimi
azaltma yoluna gidecektir. Sonuç olarak her iki firma da karşılıklı bir anlaşmaya girmeden
karşılıklı bağımlılıklarını kabul ederek F3 fiyat seviyesinden M4 miktarı üretim miktarı
seviyesinde üretim yaparak monopolcü karını eşit olarak paylaşacaktır.
Chamberlin, Cournot’dan farklı bir yol izlemiştir. Chamberlin’ e göre X firması Y
firmasının M2-M1 üretim seviyesinde tutacağını düşünmemektedir. Cournot’un bu varsayımı
verine X firması, Y firmasının X firmasının hareketine tepki göstereceğini bilmektedir. X
firması kendi ve Y firmasının uygulayabileceği en iyi stratejinin monopolcü karını paylaşmak
olduğunu düşünmektedir. Y firması içinde benzer bir durum söz konudur. B firması da en iyi
stratejinin monopolcü karını paylaşmak olduğunu düşünmektedir. Bu şekilde X firması gönüllü
olarak ve herhangi bir anlaşmaya gerek duyulmadan üretim seviyesini M2-M1 üretim
seviyesine eşit olan M4 üretim seviyesine düşürecektir. Y firması ise aynı M2-M1 miktarındaki
M4 üretim seviyesine denk gelen üretim miktarını koruyacaktır. Bu sayede piyasa arzı M1
üretim seviyesinde belirlenirken fiyat F2 seviyesinde oluşacaktır. Modelde toplam maliyet sıfır
olduğu için M1 üretim seviyesinde oluşan karı firmalar eşit olarak bölüşeceklerdir.
12.2.4. Dirsekli Talep Eğrisi Modeli
Dirsekli talep eğrisi modeli Sweezy Modeli olarak da isimlendirilmektedir. Model
piyasa fiyatının neden hangi düzeyde oluştuğunu değil maliyetlerdeki değişmelere karşın
fiyatlardaki yapışkanlığı incelemektedir.
Dirsekli talep eğrisi modeli başlıca iki varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımlardan
birincisi oligopol piyasasında iki talep eğrisinin olmasıdır. Bu talep eğrilerinden birincisi
firmanın talep eğrisi iken ikincisi endüstrinin talep eğrisidir. Firmanın talep eğrisi endüstri talep
eğrisinden daha esnektir.
Diğer varsayım ise firmanın satış fiyatını düşürdüğü zaman endüstrideki diğer firmalar
tarafından izleneceği, firmanın satış fiyatını yükselttiğinde ise endüstrideki diğer firmalar
tarafından izlenmeyeceğidir.
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Şekil 6.13: Dirsekli Talep Eğrisi
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Şekil 6.13’de dikey eksende fiyat ve maliye, yatay eksende miktar gösterilmektedir.
Şekilde firmanın talebi t ile ve endüstri talebi de T ile gösterilmektedir. Piyasada fiyat F
seviyesinde oluşmuştur. Firma fiyatı F seviyesinden daha yüksek bir seviyeye çıkarmak isterse,
firmanın rakipleri bu durumdan yararlanmak için kendisini izlemeyeceklerdir. Dolayısıyla
firma F fiyatının üzerindeki fiyat seviyeleri için Pazar payını kaptırma riski ile karşılaşmaktadır.
Bu nedenle F fiyat seviyesinin üzerindeki fiyat seviyelerinde kendi talep eğrisinin üst kısmı
olan tD eğrisini göz önüne alacaktır. Firma satış fiyatını F fiyat seviyesinin altına indirdiğinde
endüstrideki firmalar Pazar paylarını kaybetmemek için fiyatlarını indirecektir. F fiyat
seviyesinin altındaki fiyat seviyelerinde T endüstri talep eğrisinin alt kısmında kalan DT eğrisi
geçerli olacaktır. Bu sayede oligopolcü firmanın karşılaştığı talep eğrisi D noktasında dirsek
Yapan tDT talep eğrisi şeklinde oluşacaktır.
Dirsekli talep eğrisi modelinde denge istikralıdır. Dengenin istikrarlı olmasının nedeni,
firmanın maliyetlerindeki değişmeler nedeniyle marjinal maliyetin AB boşluğundan geçtiği
sürece firma dengesinin değişmeyeceğidir. Diğer bir ifadeyle firmanın maliyetleri ne olursa
olsun marjinal maliyet eğrisi AB boşluğunda MM1 veya MM2 gibi herhangi bir noktadan
geçtiğinde 0M1 miktarında mal üretim maksimum karı sağlamaktadır.
12.2.5. Anlaşmalı Oligopol Teorileri
Oligopolcü firmalar kendi aralarında anlaşarak karlarını arttırmak için rekabeti
azaltmaya yönelik politikalar uygulayabilir. Bu ablaşma ile firmalar dışarıya karşı monopolmüş
gibi hareket etme şansını yakalayabilirler. Oligopolcü firmaların monopol gücünden
yararlanabilmek için ortak hareket etmesi kartel olarak isimlendirilmektedir. Birçok kartel türü
bulunmaktadır. Bunlardan en çok rastlanan kartel çeşitlerini merkezi karteller, piyasa paylaşan
karteller ve fiyat kartelleri olarak üç gruba ayırmak mümkündür.
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Merkezi karteller de malın monopol fiyatı tespit edilerek monopol üretim miktarı karteli
oluşturan üyeler arasında dağıtılmaktadır. Kartel, üretim sonucunda elde edilen karı karteli
oluşturan firmalar arasında firma büyüklüklerine göre dağıtmaktadır. Karteli oluşturan firmalar
aynı büyüklükte ve aynı maliyete sahipseler piyasa karı firmalar arasında eşit dağıtılacaktır.
Piyasa paylaşan kartellerde, karteli oluşturan firmalar piyasayı nasıl paylaşacaklarına
yönelik olarak anlaşmaktadır. Bu tür kartellerde firmalar anlaşma gereği sadece kendi
bölgelerine faaliyetlerde bulunmaktadır.
Bazı durumlarda oligopol piyasasında bir firma fiyat lideri konumunda olabilir. Bu
durumda fiyat lideri konumundaki firma fiyat değişikliklerini başlatır ve endüstrideki diğer
firmalar fiyat lideri firmayı fiyatlama konusunda takip ederler. Fiyat liderliği, lider firma ile
izleyici firmalar arasında resmi bir anlaşmayı gerektirmemektedir. Bazı endüstrilerde fiyat
liderliği sürekli aynı firmada kalabilirken bazı endüstrilerde fiyat lideri olan firma dönemsel
olarak değişebilir. Endüstrideki fiyat lideri firma genellikle endüstriye hakim büyük firmalar
veya endüstrideki düşük maliyetli firmalardır.
Hakim firma modelinde tek bir büyük firma ile küçük firmaların oluşturduğu bir
endüstri için geçerlidir. Hakim firma endüstrinin toplam üretim hacminin önemli bir kısmını
temsil etmektedir. Hakim firma karını maksimum düzeye çıkaracak fiyatı belirlemektedir.
Endüstrideki diğer firmalar ise hakim firmanın belirlediği fiyattan istedikleri kadar mal
satabilmektedirler.
12.2.6. Piyasa Yoğunlaşma Ölçütleri
Bir endüstride firma sayısı arttıkça, firmaların ortak hareket etmesi güçleşmektedir.
Dolayısıyla da firmalar arasında rekabette artış yaşanmaktadır. Endüstrideki firma sayısının
azalması ise endüstrideki firmalara kendi aralarında açık yada gizli anlaşma yapma imkanı
yaratmaktadır. Firmalar arasında anlaşma ortamının ne denli uygun olduğu piyasa yoğunlaşma
ölçütleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Başlıca firma yoğunlaşma ölçütlerini N Firma
Yoğunlaşma Endeksi ve Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) olarak sıralamak mümkündür.
N firma yoğunlaşma endeksinde bir endüstrideki en büyük iki, dört, altı ve ya N sayıdaki
firmaların piyasa paylarının toplamını hesaplayarak, piyasayı ne ölçüde kontrol edebildiklerini
belirlemektir. Eğer endüstrideki en büyük ilk iki firma için pazar payları belirleniyorsa CR2
şeklinde, endüstrideki en büyük ilk dört firma için Pazar payları belirleniyorsa CR4 şeklinde
ifade edilmektedir. Firmaların Pazar payları toplandığında CR endeksi %40’ın üzerinde ise söz
konusu piyasa oligopolistik bir yapıya sahiptir. Oran yükseldikçe endüstrinin oligopolistlik
yapısı da güçlenmektedir. Tam rekabet piyasasında CR endeks, %0 iken monopol piyasasında
CR endeksi %100 olmaktadır.
Herfindahl-Hirschman Endeksi firmaların tek tek Pazar paylarını ön plana çıkartarak
endüstrideki yoğunlaşma hakkında bilgi vermektedir. Herfindahl-Hirschman Endeksi’nde
pazar payı daha büyük olan firmaların yoğunluk içindeki ağırlığı ve HII değerleri artmaktadır.
HHI hesaplanırken firmaların piyasa yoğunluğunun kareleri alınmaktadır. Bu işlem sonucunda
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1000 den küçük bir değer de tam rekabet, 1000 ile 1800 arası çıkan bir değerde monopolcü
rekabet, 1800 den büyük bir değerde oligopol ve 10000 değerinde ise monopol piyasası
koşullarından söz etmek mümkündür.
Bir endüstride yoğunlaşma oranı ne derece yüksek ise firmaların ortak hareket etmeleri
aynı derecede kolaylaşmaktadır. İkamesi mümkün olan malları üreten yada satan firmalar
arasında yapılan anlaşmalara yatay anlaşma veya yatay birleşme denilmektedir. Ayrıca firmalar
tedarikçileri yada aynı endüstride ara mal üreten firmalar ile anlaşma yoluna gidebilir. Bu tür
anlaşmalara dikey anlaşma yada dikey birleşme denilmektedir.
12.2.7. 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 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.
Tablo 6.1: Mahkumlar Çıkmazı
Ali

İtiraf

İnkar

3

10

3

1

1

1

10

1

Ahmet
İtiraf
İnkar

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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13. FAKTÖR PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU
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Giriş
On üçüncü haftada faktör talebinin özellikleri, üretim faktörlerinden emek faktörü,
toprak faktörü, sermaye faktörü ve girişim faktörü konuları açıklanmıştır.
Üretici mal ve hizmet talebinde daha başka bir mal veya hizmet oluştura bilmek amacına
yönelik bulunmaktadır. Bu bağlamda bir üreticinin mal ve hizmet talebi, üreticinin ürettiği mal
ve hizmet talebine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenden dolayı üreticinin mal ve hizmet
talebi dolaylı talep veya türev talep olarak adlandırılmaktadır.
Faydalı bir mal veya hizmet üretme amacına yönelik olarak kullanılan her türlü insan
çabası emek tanımı içerisine girmektedir. Toprak, diğer adıyla doğal kaynak, insan emeğiyle
üretilmemiş, doğada hazır olarak bulunan olan her şeyi kapsamaktadır. Sermayeyi, üretim
sürecinde kullanılan ve daha önceden insanlar tarafından üretilen her şey olarak tanımlamak
mümkündür. Üretilen malın satış olanaklarından kaynaklanan ekonomik belirsizlikten doğan
riski üstlenen, diğer üretim faktörleri olan emek, doğal kaynak ve sermayeyi kendi bünyesinde
toplayıp üretim sürecine yönlendiren kişilere girişimci, bu faaliyete ise girişim denilmektedir.
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13. FAKTÖR PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU
13.1 Faktör Talebinin Özellikleri
Üreticiler, tüketicilerden farklı nedenlerle mal ve hizmet talep etmektedir. Bir tüketici
mal ve hizmetin tüketimi sonunda fayda elde etmeyi amaçlar ve bu amaç doğrultusunda mal ve
hizmet talebinde bulunur. Üretici ise mal ve hizmet talebinde daha başka bir mal veya hizmet
oluştura bilmek amacına yönelik bulunmaktadır. Bu bağlamda bir üreticinin mal ve hizmet
talebi, üreticinin ürettiği mal ve hizmet talebine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenden
dolayı üreticinin mal ve hizmet talebi dolaylı talep veya türev talep olarak adlandırılmaktadır.
Bir firmanın faktör talebi, firmanın kar yapma isteğine bağlıdır. Firma üretimde
kullandığı değişken girdi miktarından elde edeceği marijinal gelirin söz konusu faktörün
kullanımı ile katlanacağı marjinal maliyete eşit olacak şekilde faktör kullanımını seçmektedir.
Firma bir faktörden daha fazla kullanırsa üretim miktarı artmaktadır. Tabi ki bu durumun teside
geçerlidir. Yani firma bir faktörden daha az kullanırsa üretim miktarı azalmaktadır. Üretimde
bir birim daha fazla üretim faktörü kullanımı sonucu toplam üretim miktarında meydana gelen
bir artış, üretimde kullanılan üretim faktörünün marjinal fiziki ürününü oluşturmaktadır.
Bir faktörün piyasa talep eğrisi, bu faktörü talep edenlerin piyasadaki çeşitli fiyatlardan
satın alacakları toplam miktarı göstermektedir. Firmanın deişken faktör girdisinin işgücü
olduğunu varsaydığımızda, firma karını maksimum seviyeye çıkarmak için ne kadar işçi
istihdam edeceğine her ilave işçinin firmaya olan maliyeti ve faydasını göz önüne alarak karar
verecektir. Firma her işçiye cari fiyat seviyesinden bir ücret ödeyeceği için her ilave işçinin
firmaya ilave bir maliyeti olacaktır. Ancak her ilave işçi üretimi arttırdığı için de firmanın
gelirini arttıracaktır. Üretim artışıyla kazanılan ilave gelir, işçinin maliyetini aştığı sürece firma
yeni işçi talebinde bulunacaktır. İşgücünün istihdamı şeklinde ortaya çıkan ilave fayda ile ek
bir ek bir işçinin istihdamı sonucunda ortaya çıkan marjinal maliyet birbirlerine eşit olduğunda
firma daha çok işgücü talep etmeyecektir.
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Şekil 6.1: Emek Arz ve Talebi
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Şekil 6.1’de dikey eksende ücretler, yatay eksende ise emek miktarı gösterilmektedir.
Tam rekabet piyasası koşulları altında piyasadaki emek arzı Ae, ücret seviyeleriyle aynı yönde
hareket etmektedir. Piyasadaki ücret seviyesi arttıkça daha fazla emek arz edilmektedir.
Piyasadaki emek talebi Te ise ücret seviyesiyle ter yönde hareket etmekte, ücretler yükseldikçe
daha az emek talebi oluşmaktadır. piyasada ücret emek arzı ve emek talebinin eşitlendiği D
noktasında oluşmaktadır. bu durumda geçerli ücret seviyesi W1 iken emek arz ve talep miktarı
ise M1 seviyesinde oluşmaktadır.
Şekil 6.2: Firmanın Karşı Karşıya Olduğu Emek Arz Eğrisi
W

W1

0

M
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Şekil 6.2’de tam rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı emek arz eğrisi gösterilmiştir.
Tam rekabet koşullar altında emek arz ve talebiyle oluşan cari ücret seviyesinde firmanın
karşılaştığı emek arz eğrisi miktar eksenine paralel olan esnekliği sonsuz bir doğru olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca W1 ücret seviyesi marjinal faktör maliyeti ve ortalama faktör
maliyetine de eşittir.

13.2 Emek Faktörü
Faydalı bir mal veya hizmet üretme amacına yönelik olarak kullanılan her türlü insan
çabası emek tanımı içerisine girmektedir. Bir ülkedeki emek faktörünün sayısı o ülkedeki
toplam nüfustan çalışamayacak kişilerin ve çocukların sayısı çıkarılarak bulunmaktadır. Emek
faktörünün getirisi ücrettir. Ücreti, emeğin üretime katılması sonucu üretimden aldığı pay veya
üretime katılan emeğin fiyatı olarak tanımlamak mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken
husus ücretin geçerli olabilmesi için emeğin bir başkası hesabına çalışıyor olmasıdır. Çünkü
üretimde kendi adana çalışanlar, üretimin risk ve belirsizliğini yüklenenlere girişimci
denilmektedir.
Ücret, ücreti alan kişiye sağladığı satın alma gücü bakımından reel ücret ve nominal
ücret olarak iki ayrılmaktadır. Nominal ücret işciye emeği karşılığında ödenen ücrettir. Nominal
ücrete nakdi ücret de denilmektedir. Reel ücret ise işçinin nominal ücretiyle satın alabileceği
mal ve hizmet miktarını temsil etmektedir. Bir işçinin nominal ücretinin arttığı her zaman reel
ücretinin arttığı anlamına gelmez. Reel ücret nominal ücretin fiyat endeksine bölünmesiyle
bulunmaktadır.
Reel Ücret = Nominal Ücret / Fiyat Endeksi
Formülden de görüldüğü gibi reel ücretler fiyatlar genel seviyesi arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Diğer koşullar değişmezken fiyat endeksinde bir azalma reel ücreti arttırır. Fiyat
endeksinde bir artma ise reel ücretlerde bir azalmaya neden olmaktadır.
13.2.1 Bir İşçinin Emek Arzı Ve Piyasa Emek Arzı
Bir işçinin emek arzı, ücret dışındaki emek arzını etkileyen değer faktörler değişmezken,
işçinin çeşitli ücret seviyelerinde çalışmaya razı olduğu sürelerdir. Piyasa emek arzı ise, arzı
etkileyen ücret dışındaki diğer koşullar sabitken, belirli bir piyasada, belirli bir dönemde çeşitli
ücret seviyelerinde çalışmak istenilen süreleri göstermektedir.
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6.3: Kısa Dönem Bireysel Emek Arzı
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Şekil 6.3’de arz konusu incelenirken kısaca bahsedilen kısa dönem bireysel arz eğrisi
daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Şekil 6.3’de dikey eksende ücret seviyesi yatay eksende ise
işçinin emek miktarı ve işçinin çalışmaya razı olduğu zaman gösterilmektedir. W3 ücret
seviyesinde işçi M1 kadar çalışmak istemektedir. Ücretlerde bir artış durumunda ücret seviyesi
W3’den W1’e çıkmaktadır. Bu durumda işçi çalışmak istediği zamanı arttırmakta ve M3
seviyesine getirmektedir. Bu durumda işçi ücret artışı karşısında çalışma tercihinde
bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle ikame etkisi baskındır. Ücret seviyesi W1 ücret seviyesinin
üzerinde belirlendiğinde ise işçi, çalışma zamanını azaltmaktadır. W2 ücret seviyesinde işçi M2
kadar çalışmayı tercih etmektedir. Bu durumda gelir etkisi baskındır. Görüldüğü gibi W1 ücret
seviyesinden sonra bireysel talep eğrisi tersine dönmekte, diğer bir ifadeyle ücret artışları
karşısında işçi daha az çalışmak istemektedir. Bir işçinin emek arz eğrisinin tersine esnek
olmasının nedeni emek arzının işçiye bağlı olmasıdır. İşçinin çalıştığı süre arttıkça kendine
ayıracağı zaman azalmaktadır. İşçi ücret artışlarına paralel olarak başlangıçta daha çok
çalışmaktadır. Bunun nedeni, ücretlerin artmasıyla boş zamanın maliyetinin de artmasıdır.
Ücret seviyesi arttığında boş zaman yerine ücret gelirinin elde edilmesinin tercih edilmesi ücret
gelirin ikame etkisi olarak isimlendirilmektedir. Belirli bir ücret seviyesinin üzerinde ise işçi
için ücret yüksek olsa dahi kendisine ayıracağı zaman çok azalacaktır. Ayrıca elde ettiği yüksek
geliri harcamak içinde işçinin boş zaman ihtiyacı vardır. Ücretlerin belirli bir gelir seviyesinin
üzerine çıktığında, işçinin daha az çalışmak istemesi ücret artışının gelir etkisi olarak
isimlendirilmektedir.
Bir işçi için geçerli olan emek arz eğrisi piyasa için geçerli değildir. Piyasa emek arz
eğrisi piyasadaki bütün işçilerin emek arzlarının toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla
piyasada farklı iş kollarında farklı özelliklere sahip işçiler ve piyasada çeşitli ücret seviyesinde
çalışacak işçiler bulunmaktadır. Ayrıca bir işçinin haftada kaç saat çalışacağı yasalarla
belirlenmektedir.
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Şekil 6.4: Piyasa Emek Arz Eğrisi
W
Ae

0

Emek Miktarı- Zaman

Şekil 6.4’de piyasa emek arz eğrisi gösterilmiştir. Ücretlerin belirli bir seviyenin üzerine
çıkmasıyla söz konusu sektörde çalışmak iççiler için daha cazip hale geleceğinden, diğer
sektörlerde çalışan işçiler de ücretlerin yüksek olduğu sektöre geçecektir. Dolayısıyla piyasa
emek arz eğrisi pozitif eğimlidir. Diğer bir ifadeyle ücret artışları arz edilen emek miktarını da
arttırmaktadır.
Piyasa emek arzını ücret dışındaki bazı faktörlerde etkilemektedir. Bu faktörleri işçilerin
zevk ve tercihleri, piyasada söz konusu yapacak emek faktörünün niteliği ve alternatif iş
alanlarındaki ücret seviyesi olarak sıralamak mümkündür.
Şekil 6.5: Emek Arz Eğrisinin Değişmesi
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Emek arzını etkileyen ücret dışındaki faktörlerde meydana gelen bir değişiklik emek
arzının olduğu gibi yer değiştirmesine neden olmaktadır. Bu durum şekil 6.5’de gösterilmiştir.
Emek arzını etkileyen ücret dışındaki faktörlerden dolayı emek arzında bir artış olması
durumunda başlangıçta Ae1 olan emek arzı Ae3 konumuna gelmiştir. Ücret dışındaki
faktörlerden dolayı emek arzının azalması durumunda ise Ae1 emek arz eğrisi Ae2 sola kayarak
konumuna gelecektir.
13.2.2 Emek Piyasasında Denge Ve Asgari Ücret Uygulaması
Tam rekabet koşulları altında emek arz ve emek talebinin eşit olduğu noktada ücret
seviyesi belirlenmektedir.
Şekil 6.6: Tam Rekabet Piyasasında Denge Ücret Seviyesi
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Şekil 6.6’da dikey eksende ücret seviyesi yatay eksende ise emek miktarı yer
almaktadır. Emek arzı (Ae) ve emek talebi (Te), E noktasında dengeye gelmiştir. Emek arz ve
talebinin eşitlendiği ücret seviyesi ise W1 ücret seviyesidir. Emek piyasası W1 ücret seviyesi
ve M1 emek arz ve talebinde dengededir. Hiçbir işveren W1 ücret seviyesinin altında işçi
bulamayacağı gibi, bir işçi de W1 ücret seviyesinin üstünde bir ücret talep ettiğinde iş
bulamayacaktır. Ücret seviyesinin W3 olduğu durumda ise Emek arzı M4 ve Emek talebi M5
düzeyinde olacaktır. Görüldüğü gibi, ücret seviyesinin herhangi bir nedenden dolayı denge
ücret seviyesinin altında belirlendiği bir durumda piyasada emek talebi fazlası oluşacaktır. W3
ücret seviyesinde emek arzı, emek talebi karşılamadığı için piyasada ücret artışları meydana
gelecektir. Benzer bir şekilde, herhangi bir nedenden dolayı piyasadaki ücret seviyesinin W2
de oluşması durumunda ise piyasada emek arzı fazlası meydana gelecektir. W2 ücret
seviyesinde emek arzı M3 seviyesinde iken emek talebi M2 seviyesinde kalmaktadır. Böyle bir
durumda piyasada yüksek ücret veren firmalara işçi başvuruları hızla artacaktır. Bu nedenden
dolayı firma ya ücretlerini düşürecek yada ücretlerin getirdiği ek maliyetlerden dolayı
rakipleriyle rekabet edemeyecek konuma gelecektir. Görüldüğü gibi tam rekabet piyasasında
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ücretlerin W2 ve W1 gibi seviyelerde bulunması gecici bir durumdur. Ücret seviyesi çeşitli
nedenlerle dalgalansa bile, tam rekabet piyasasında emek arzı ve emek talebinin eşit olduğu
ücret seviyesi olan W1 ücret seviyesinde dengeye gelecektir.
Şekil 6.7: Asgari Ücret Uygulaması
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Şekil 6.7’de asgari ücret uygulaması gösterilmektedir. Başlangıçta W1 ücret seviyesinde
ve M1 emek arz ve talep seviyesinde dengede olan piyasada asgari ücretin W2 ücret seviyesi
olarak belirlendiğini varsayalım. Bu durumda W2 ücret seviyesinden M2 kadar emek talep
edilecektir. W2 ücret seviyesinden arz edilen emek ise M3 miktarı kadardır. Dolayısıyla
piyasada AB boşlunun sayısal değeri kadar bir işsizlik oluşacaktır.
13.2.3 Farklı Ücretlendirme Nedenleri
Tam rekabet piyasada ücret seviyesi emek arzı ile emek talebinin eşit olduğu ücret
seviyesinde oluşmaktadır. Bu teorik varsayım gerçek hayatta tam karşılığını bulamamaktadır.
Bunun nedeni çeşitli meslek gruplarındaki işçilerin ve hatta aynı meslek grubundaki işçilerin
ücretleri arasında çeşitli farklar bulunmasıdır. Bu farkları temelde üç gruba ayırmak
mümkündür.
İlk olarak işgücü homojen değildir. Aynı işi yapan işçiler eğitim açısından bir
olmayabilirler. Ayrıca emek piyasasında birbirine rakip olmayan gruplar bulunmaktadır.
Örneğin bir ülkeye gelen Alman turistlerin sayısında bir artış olduğunda turizm sektöründe
Almaca bilen turizm personeline talep artmaktadır. Bu talep artışı nedeniyle bu dili bilen
personelin ücretlerinde artış yaşanır. Turizm sektöründe çalışan ve İngilizce bilen personel ise
talebin ve dolayısıyla ücretlerin fazla olduğu bu alana giremezler. Emeğin homojen
olmamasının bir diğer nedeni ise bazı mesleklerin özel yetenek gerektirmesidir. Bu özel
yeteneklere sahip insanların sayısı ne kadar az ise almış oldukları ücret seviyesi de fazla
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olacaktır. Bunun nedeni ressamlık, müzisyenlik gibi özel yeteneklere sahip insanları sınırlı
olmasıdır.
Ücret farklılıklarının ikinci nedeni bazı mesleklerde para ile ölçülemeyen avantajlar
olmasıdır. Bazı kişiler daha yüksek ücrete farklı meslekler yapabilme imkanına sahipken, daha
düşük ücretli meslekleri yapmaktadır. Bunun sebebi zevk ve alışkanlıklar gibi kişisel tercihler
olabileceği gibi, çalışma saatinin düzenli olması, işin garanti olması, sosyal avantajlarının daha
iyi olması, işin daha güvenli olası gibi görülmeyen avantajlar da olabilir.
Piyasada oluşan ücret farklılıklarının bir diğer nedeni ise emek piyasasında akışkanlığın
az olmadır. Kişiler daha yüksek ücret alacaklarını bilseler bile yaşadıkları yerleri; alışkanlıklar,
sosyal çevrenin terk edilmek istenmemesi, akrabalık bağları gibi nedenlerle terk edip, daha
yüksek ücret alabileceği yerlere gitmek istemeyebilirler.

13.3 Toprak Faktörü
Toprak, diğer adıyla doğal kaynak, insan emeğiyle üretilmemiş, doğada hazır olarak
bulunan olan her şeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla toprak faktörü yer altı ve yer üstü
zenginlikleri de kapsamaktadır. Toprak faktörünü diğer üretim faktörlerinden ayran en önemli
fark miktarının arttırılamamasıdır. Bu özelliğinden dolayı toprak faktörünün arz esnekliği
sıfırdır. Ekonomide bir üretim faktörü olarak, toprağın üretimden aldığı paya rant
denilmektedir. Başka bir ifadeyle rant, toprak faktöründen bir süre faydalanabilmek için ödenen
bedeldir.
13.3.1 Diferansiyel Rant Ve Mutlak Rant
Ricardo tarafından ortaya atıldığı için Ricardo rantı da denilen diferansiyel rant,
toprakların farklı verimlilik düzeyleri ve iktisadi alanlara uzaklığından kaynaklanmaktadır.
Diferansiyel rantın temelinde toprakların homojen olmaması bulunmaktadır. Eğer
topraklar homojen olsaydı bütün üreticiler aynı birim emek ile aynı üretimi sağlayabileceklerdi.
Ancak toprakların homojen olmamasından dolayı toprakları verimli olan üreticiler, toprakları
verimsiz olan üreticiler ise aynı çaba sonucunda daha fazla gelir elde etmektedirler. Ricardo,
toprakları verimli olan üreticilerin, toprakları verimsiz olan üreticilerle aynı çabayı göstererek,
toprakları verimsiz olan üreticilerden fazla olarak kazandıkları fazlalık değere rant demektedir.
Ricardo’nun diferansiyel rantı üç temel varsayım üzerine kurulmuştur. Bu carsayımlar;
 Azalan verimler kanunun geçerli olması,
 Nüfus artışına paralel olarak daha az verimli toprakların da üretim sürecine dahil
edilmesi,
 Piyasada tek fiyat olması.
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Tam rekabet piyasasında tarım ürünlerinin arz ve taleplerinin eşitlendiği noktada
fiyat oluşmaktadır. Dolayısıyla da differansiel rant teorisine göre her tarım ürünün tek bir fiyatı
bulunmaktadır. Bu fiyat ise en verimsiz toprakta üretim yapan üreticinin maliyet fiyatına eşittir.
Ricardo, diferansiyel rantın bir diğer oluşum nedeninin toprakların iktisadi
merkezlere uzaklıklarından kaynaklandığını savunmuştur. İktisadi merkezlere daha yakın
topraklar, daha uzak olan topraklara göre daha az taşıma giderine sebep olacaktır. her tarımsal
ürünün tek bir fiyatı olacağı için, daha az maliyetle piyasaya getirilen mal ile daha çok maliyetle
piyasaya getirilen malın fiyatı eşit olacaktır. oysaki daha uzak bölgelerden piyasaya getirilen
malın maliyeti, üretim maliyeti aynı olsa bile, taşıma maliyetler dolayısıyla daha fazla olacaktır.
Ricardo, taşıma maliyetlerindeki farklılık nedeniyle oluşan bu artı değeri diferansiyel rant
olarak tanımlamıştır.
13.3.2 Diğer Rant Kavramları
Miktarı kıt veya farklı özelliklerdeki mal ve hizmete sahip olanları da toprak rantına
benzer bir rant elde ettikleri görülmektir.
Kent rantı, kentteki bina ve arsaların kent merkezlerine yakınlıklarından dolayı elde
ettikleri bir ranttır. Kent rantının kent nüfusuna paralel olarak nüfus arttıkça arttığı
görülmektedir. Ürünlerin farklı kalitede olmasından dolayı oluşan rata ise kalite rantı
denilmektedir. Aynı işi yapan insanların birbirlerinden farklı ücret almaları ise kabiliyet rantı
ile açıklanmaktadır. Bazı futbolcular, bazı avukatlar, aynı işi yapan diğer meslektaşlarından
daha fazla ücret almaktadır.
Çok kısa dönem olarak adlandırılan pazar döneminde ve kısa dönemde bir mala olan
talep arttığında malın arz esnekliğinin çok küçük olduğu durumlarda arz arttırılamamaktadır.
Bu durum ise talebi artan malı ellerinde bulunduran kişilere ek gelir sağlamaktadır. Bu ek gelir,
rant benzeri olarak tanımlanmaktadır. Bu ek gelire rant benzeri denilmesinin nedeni, rantın
ancak çok kısa dönem veya kısa dönemde sağlanabiliyor olmasıdır. Uzun dönemde üretim
talebe karşılık vereceği için rant ortadan kalkacaktır.
Son olarak da üretici ve tüketici rantlarından bahsetmek mümkündür. Bir malı daha
yüksek fiyattan almaya razıyken, malın piyasa fiyatının o malı almaya razı olunan fiyatından
düşük olmasına üretici rantı denilmektedir. Bir malı daha ucuza satmaya razıyken, malın
fiyatının tam rekabet koşullarında arz ve talebin eşit olduğu noktada oluşması ve bu fiyat
seviyesinin üreticinin malını satmaya razı olduğu fiyattan daha üst bir fiyata oluşmasıyla da
üretici rantı meydana gelmektedir.

13.4 Sermaye Faktörü
Sermayeyi, üretim sürecinde kullanılan ve daha önceden insanlar tarafından üretilen her
şey olarak tanımlamak mümkündür. Yollar, barajlar, köprüler sermaye kavramı içinde yer
almaktadır. Fiziki sermayeyi satın alabilmek için finansal sermayeye gereksinim
duyulmaktadır. Üreticilerin fiziksel sermayeyi satın alabilmek için kullandıkları paraya finansal
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sermaye denilmektedir. Finansal sermaye sadece fiziki sermayenin satıl alınmasında
kullanıldığı için üretim faktörleri arasında yer almamaktadır.
Sermaye faktörünün getirisi faizdir. Faiz tasarruf sahiplerine, tasarruflarını ödünç
vermeleri karşılığında ödenen bedeldir.
13.4.1 Genel Faiz Teorisi
Genel faiz teorisine göre faiz haddi, ödünç verilebilir fon arzı ve talebine bağlı olarak
oluşmaktadır.
Ödünç verilebilir fon arzının üç temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
hanehalkı tarafından yapılan reel tasarruflardır. Hanehalkının belirdi bir dönemde bir geliri
vardır. Gelirin harcanmaya kısmı ise tasarrufları oluşturmaktadır. Fon arzının bir diğer kaynağı
ise fonlardır. Firmalar belirli dönemlerde karlarının bir kısmını finans piyasasında
değerlendirme yolunu seçerler. Fon arzının üçüncü kaynağı ise yabancı sermaye ve sigorta
fonlarından oluşmaktadır.
Temel kaynağı tasarruflar olan fon arzı faize karşı duyarlıdır. Faiz oranları arttıkça arz
edilen fon miktarı da artmaktadır. Bunun nedeni faiz oranlarındaki artışla paranın faiz
getirisinin de artmasıdır.
Şekil 6.8: Fon Arzı
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Şekil 6.8’de dikey eksende faiz oranları, yatay eksen de ise fon arz miktarı
bulunmaktadır. R1 faiz seviyesinde arz edilen fon miktarı M1 dir. Faiz seviyesi R2’ye
yükseldiğinde ise arz edilen fon miktarı artmakta M2’ye yükselmektedir. Görüldüğü gibi faiz
oranları ve arz edilen fon miktarı aynı yönde hareket etmektedir. Bu sebepten dolayı fon arz
eğrisi pozitif bir eğri şeklindedir.
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M2
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Şekil 6.9: Fon Arzında Kaymalar
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Ödünç verilebilir fon arzı kişi başına düşen gelir düzeyine, gelir dağılımına, fiyatlarla
ilgili beklentilere toplumun genel tasarruf eğilimine bağlı olarak değişmektedir. Bir ekonomide
kişi başına düşen gelir seviyesi arttıkça tasarruflarda da bir artış olur. tersi bir durumda ise
tasarruflarda bir azalma olur. gelir dağılımı eşitliği bozuldukça daha yüksek gelire sahip
olanların tasarrufları, daha düşük gelire sahip olanların tasarruflarına göre daha çok artmaktadır.
Bir ekonomide fiyatların gelecekte daha da yükseleceği beklentisi varsa, tasarruflar azalır ve
harcamalar artar. Bir ekonomideki tasarruf eğilimi ne derece yüksek ise, diğer bir ifadeyle
ekonomik birimler bir gelir artışında, artış miktarının ne kadarını tasarrufa ayırıyorlarsa
ekonomideki tasarruf miktarı artış gösterir. Ancak tasarrufları etkileyen faiz dışındaki bu
faktörler fon arzının artış yönünde yada azalış yönünde yer değiştirmesine neden olur. Bu
durum şekil 6.9’da gösterilmiştir.
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Tam rekabet piyasasında piyasadaki faiz oranı fon arzı ve fon talebinin eşit olduğu
noktada oluşmaktadır. Fon talebi, diğer bir ifadeyle sermaye talebi, hane halkı ve firmaların
taleplerinden oluşmaktadır. Hanehalkı gelirlerinden daha fazla mal ve hizmet satın almak
amacıyla fon talep ederler. Firmalar ise yeni yatırımların finansmanında kullanılmak üzere fon
talebinde bulunurlar. Fon talebi faize duyarlıdır. Faiz oranları yükseldikçe fon talebi azalmakta,
tersi bir durumda, yani faiz oranları düştükçe fon talebi artmaktadır.
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Şekil 6.10: Fon Talebi
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Şekil 6.10’da fon talebi gösterilmiştir. Şekilde yatay eksende talep edilen fon miktarı ve
dikey eksende faiz oranları gösterilmiştir. Fon talep eğrisinin aşağıya doğru bir yön izlemesinin
nedeni daha düşük faiz oranlarında hane halkının daha fazla borçlanma isteğinde bulunması ve
firmaların düşük faiz oranlarında daha az karlı yatırımlara da yönelme imkanı bulmasıdır. Şekil
6.10’da R1 faiz düzeyinde M1 miktarında fon talep edilirken, faiz oranlarındaki düşme ile faiz
R2’ye gelmiş ve fon talebi M2 miktarına çıkmıştır.
Şekil 6.11: Piyasada Denge Faiz Oranının Oluşması
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Şekil 6.11’de faiz dengesi fon arz ve fon talebinin eşit olduğu Rd faiz düzeyinde ve Md
fon miktarı seviyesinde oluşmuştur.
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13.4.2 Sermayenin Marjinal Etkinliği
Sermayenin marjinal etkinliği, yatırımın karlılığına denilmektedir. Dolayısıyla yatırım
kararlarının alınmasında sermayenin marjinal etkinliği önemli bir yer tutmaktadır.
Firma yatırım kararı almadan önce sermayenin marjinal etkinliğinin ne olduğunu
hesaplamaktadır. Bu hesaplama için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
K = G/(1+r)
Formülü şu şekilde açıklayabiliriz.
K = Sermaye Malının fiyatı
G = Sermaye malından beklenen gelir
r = Sermayenin marjinal etkinliği, yada yatırımın karlılığı. örneğin bir yatırımın aracının
değerinin 1000 TL olduğunu ve bu yatırım sonrasında bir yıl içinde 1100 lira toplam gelir elde
edeceğimizi düşündüğümüzde sermayenin marjinal etkinliği;
1000 = 1100/(1+r) formülünden
r = %10 bulunmaktadır.
Örneğimizde sermaye malının ömrünün bir yıl ve sermaye malının hurda değerinin sıfır
olduğu varsayılmıştır. Ama birçok sermaye malının ömrü bir yıldan fazladır bu durumda
sermayenin marjinal etkinliğini N yıl için;
K = G/(1+r) + G/(1+r)2 + G/(1+r)3 + …….+ G/(1+r)n formülü kullanılarak
hesaplanmaktadır.
Sermayenin marjinal etkinliği piyasada geçerli faiz oranından büyük ise yatırımı
yapmak karlı olacaktır. sermayenin marjinal etkinliği piyasada geçerli faiz oranından düşük ise
yatırım yapmak karlı değildir. Sermayenin marjinal etkinliği ile piyasada geçerli faiz oranları
birbirine eşit ise bu durumda yatırım ne karlı nede zararlı olacaktır. görüldüğü gibi sermayenin
marjinal etkinliği faiz oranlarıyla ters yönlüdür. Faiz oranları arttığında sermayenin marjinal
etkinliği azalmakta, faiz oranları azaldığında ise sermayenin marjinal verimliliği artmaktadır.
Bu durum yüksek faiz oranlarında sermaye talebinin daha düşük, düşük faiz oranlarında ise
sermaye talebinin neden daha yüksek olduğunu da açıklamaktadır.

13.5 Girişim Faktörü
Üretilen malın satış olanaklarından kaynaklanan ekonomik belirsizlikten doğan riski
üstlenen, diğer üretim faktörleri olan emek, doğal kaynak ve sermayeyi kendi bünyesinde
toplayıp üretim sürecine yönlendiren kişilere girişimci, bu faaliyete ise girişim denilmektedir.
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Girişim faktörünün getirisi kardır. Kar üretimden girişimciye düşen paydır. Karı
açıklamaya yönelik olarak çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Karının nedenini açıklayan çeşitli
teorileri, karın girişimcinin faaliyetlerinden kaynaklandığını ve karın ekonomik koşullardan
kaynaklandığı savunan teoriler olma üzere iki temel gruba ayırmak mümkündür.
Schumpeter’e göre kar, yeniliklerin girişimciler tarafından ekonomik faaliyetlerde
kullanılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bir firmanın yenilik yaparak kar elde etmesi, diğer
firmalarında yenilikçi firmayı takip etmesine neden olmakta, bu süreç sonucunda yenilikçi
firmanın karı ortadan kalkmaktadır. Bu sebepten dolayı devamlı kar elde etmek isteyen
girişimci sürekli yenilik yapmak zorundadır.
Knitght ise karı girişimciler için gelecekteki belirsizlikten doğan risk pirimi olarak
tanımlamaktadır. Girişimci diğer üç üretim faktörünü kendi bünyesinde üretim amacına yönelik
olarak toplayan kişidir. Ancak girişimci mevcut ekonomi içerisinde geleceğe yönelik tam bir
kar yada zarar hesabı yapamaz. Kar girişimcinin bu riske üstlenmesinin getirisidir.
Karl Marx’a göre kar, kapitalistlerin işçileri sömürmesinden ortaya çıkan artı değerdir.
Bu değer, işçilerin üretim sonucundaki yarattıkları değer ile işçilere ödenen ücret arasındaki
farka eşittir.
Bu görüşlerin yanında karın piyasanın rekabet koşulları sonucunda oluştuğu ve karın
ekonominin konjonktürel dalgalanmalarından oluştuğuna yönelik görüşlerde bulunmaktadır.
Piyasanın rekabet koşullarının aksaması sonucunda piyasada aşırı kal elde edilmesi görülebilir.
Bu aşırı kar monopol piyasasında oluşabileceği gibi diğer eksik rekabet piyasası türlerinde de
oluşabilir.
Ekonomide konjonktürel bir dalgalanma olduğunda, konjonktürün genişleme
safhasında bir talep artışı yaşanacaktır. Talep artışı fiyatların artmasına neden olacaktır.
Firmalar ise ilk olarak mevcut stokları ve daha sonra yeni üretilen malları yeni ve daha yüksek
fiyattan satacaklardır. Fiyat artışıyla birlikte üretim artışına yönelen firmalar üretim faktörleri
teminini daha önceden yapılan anlaşmalar çerçevesinde sağlayacağından üretimdeki artışın
firmalara sağlayacağı maliyet fiyat artışından sağlanan gelirden daha düşük olacaktır. Bu
sayede firmalar fiyatlar ile maliyetler arasındaki bu artı değer kadar bir kar elde etmiş
olacaklardır.
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14.GELİR DAĞILIMI VE DIŞSALLIKLAR
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Giriş
On dördüncü haftada gelir dağılımı, lorenz eğrisi ve gini katsayısı, kişisel gelir
dağılımında adaletsizliğin nedenleri, dışsallıklar, Coase Teoremi, kamu malları konuları
açıklanmıştır.
Gelir dağılımı işlevsel ve kişisel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Fonksiyonel gelir
dağılımı da denilen işlevsel gelir dağılımı üretime katılan üretim faktörlerinin üretimden aldığı
paydır. Belirli bir dönemde, genellikle bir yıl, yaratılan milli gelirin ülkedeki kişiler arasındaki
dağılımı ise kişisel gelir dağılımı olarak isimlendirilmektedir. Kişisel gelir dağılımdaki
adaletsizliklerin nedenlerini Ücret farklılıkları, Piyasanın rekabet yapısı, Toprak
Mülkiyetindeki Adaletsizlikler, Bölgelerarası Gelişmişlik Farkları olarak sıralamak
mümkündür.
Bir beden ödemeksizin bir karar biriminin başka bir karar birimine sağladığı olumlu ya
da olumsuzluk dışsallık olarak tanımlanmaktadır. Dışsallık üretimde olabileceği gibi tüketimde
de olabilir.
Bir malın bir tüketici tarafından tüketilmesi diğer tüketicilerin tüketebilecekleri miktarı
azaltmıyorsa bu mal kamu malı niteliğindedir. Kamu mallarının iki önemli özelliği
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tüketimde rakip olmama özelliğidir. Kamu mallarının bir
diğer önemli özelliği dışlama etkisinin olmamasıdır.
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14.1 Gelir Dağılımı
14.1.1 Lorenz Eğrisi Ve Gini Katsayısı
Bir ekonomide kişisel gelir dağılımındaki adaletsizliği ölçmek için en çok kullanılan
yöntem Lorenz Eğrisi’dir. Lorenz Eğrisi’nin oluşturulmasında bir kutu diyagram
faydalanılmaktadır. Diyagramın dikey ekseninde gelir yüzde olarak, yatay ekseninde ise nüfus
yüzde olarak gösterilmektedir.
Şekil 8.1: Lorenz Eğrisi
%100

B

Gelirin yüzdesi

Mutlak eşitlik doğrusu
Lorenz
Eğrisi

A

0

Nüfusun
yüzdesi

C
%100

Şekil 8.1’de Lorenz Eğrisi gösterilmiştir. Şekil 8.1’de iki köşe arasında uzanan AB
mutlak eşitlik doğrusu bir ülkedeki gelir dağılımının mutlak eşitliği göstermektedir. Daha açık
bir ifadeyle eğri üzerindeki her noktada nüfusun yüzdesi aynı oranda gelirin yüzdesini
almaktadır. Örneğin bir ekonomideki kişisel gelir dağılımı mutlak eşitlik doğrusu üzerinde ise
nüfusun %25’i gelirin %25’ini almakta, nüfusun %60’ı gelirin %60’ını almaktadır. Eğer bir
ekonomide kişisel gelir dağılımdan bir adaletsizlik varsa ikinci bir eğri daha çizilmektedir.
Pelikan gagasını andıran bu eğri ekonomideki mutlak eşitlik doğrusundan ne kadar
uzaklaşmakta ise söz konusu ekonomide gelir dağılımı o denli adaletsiz dağılmaktadır. Pelikan
gagasını andıran bu eğri Lorenz Eğrisi olarak isimlendirilir.
Mutlak eşitlik doğrusu ile Lorenz Eğrisi arasında kalan alanın ABC ikizkenar üçgeninin
alanına bölündüğünde kişisel gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren gini katsayısı
bulunmaktadır. Kişisel gelir dağılımdaki adaletsizlik arttıkça gini katsayısı büyümektedir. Eğer
gini katsayısı sıfır ise o ekonomide gelir kişisel gelir dağılımda mutlak eşitlik söz konusudur.
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14.1.2 Kişisel Gelir Dağılımda Adaletsizliğin Nedenleri
Kişisel gelir dağılımındaki adaletsizlik farklı boyutlarda her ekonomide
bulunmaktadır. Kişisel gelir dağılımındaki bu adaletsizliklerin belli başlı nedenlerini şu şekilde
sıralamak mümkündür.
 Ücret farklılıkları: Farklı iş kollarında çalışanlar ve hatta aynı iş kolunda
çalışanlar bilgi, beceri, teknik yatkınlık gibi nedenlerle farklı ücretler almaktadır.
 Piyasanın rekabet yapısı: Bir ekonomide tam rekabet şartlarının aksaması ile
monopol ve diğer eksik rekabet piyasalarının oluşması sonucunda ekonomideki kesimler
arasında bir gelir transferi yaşanır. Örneğin firmalar sahip oldukları piyasada üretimi kısarak
mal ve hizmetin fiyatını arttırmaya yönelebilirler. Bu sayede eksik rekabet piyasasında bu tür
faaliyetlerde bulunan firmalara ve dolayısıyla da bu firmaların sahiplerine yönelik bir gelir
transferi meydana gelir.
 Toprak Mülkiyetindeki Adaletsizlikler: özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler gibi toprak reformu yapmamış ülkelerde büyük toprak sahipleri topraklarını kiraya
vererek önemli rantlar elde etmektedir.
 Bölgelerarası Gelişmişlik Farkları: bir ülke içerisinde ekonomik olarak her
bölge eşit oranda gelişmez. Öncelikle gelişmeye daha elverişli bölgeler gelişir. Bu durumda
gelişen bölgeler, gelişmemiş bölgelere göre daha fazla gelir elde etmektedir.

14.2 Dışsallıklar
Bir beden ödemeksizin bir karar biriminin başka bir karar birimine sağladığı olumlu ya
da olumsuzluk dışsallık olarak tanımlanmaktadır. Dışsallık üretimde olabileceği gibi tüketimde
de olabilir.
Üretimde negatif dışsallığa nehir kenarında kurulan bir fabrikanın atıklarını yeterli
arıtma işlemi yapmadan nehire bırakması örnek olarak verilebilir. Fabrikanın yaratmış olduğu
kirlilik nehrin aşağısındaki balık çiftliklerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumda balık
çiftlikleri fabrikayla bir ilgilerinin olmadığı durumda bile fabrikanın üretiminden olumsuz
etkilenmektedir.
Üretimde pozitif dışsallık konusunda ise meyve bahçeleri en çok verilen örnekler
arasındadır. Bir meyve bahçesi çevresinde arıcılıkla uğraşan üreticilere pozitif dışsallık
sağlamaktadır. Meyve bahçesinden dolayı arılar daha çok çiçek dolaşma olanağına
kavuşmaktadır.
Tüketimde negatif dışsallığa egzoz gazları örnek olarak verilebilir. Özellikle trafiğin
yoğun olduğu şehirlerde arabaların egzozlarından çıkan gazlar çevreyi önemli ölçüde
kirletmektedir. Bu çevre kirlenmesi ise insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
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Tüketimde pozitif dışsallık konusunda ise eğitim ve kültür seviyesi yüksek olan kişilerin
komşularına sağladığı yarar gösterilebilir. Eğitim ve kültür seviyesi yüksek kişiler komşularına
davranış ve sohbetleri farklı bakış açısı sağlayabilir, davranışlarıyla örnek olabilirler.
Şekil 8.2: Üretimde Negatif Dışsallık
A2

F

A1

F2

D2

D1

F1
D3

F3

T

0

M2

M1

M

Şekil 8.2’de negatif dışsallık gösterilmiştir. Tüketimde negatif dışsallık olmadığını
varsaydığımız için talep eğrisi T aynı zamanda marjinal özel maliyeti ve marjinal sosyal
maliyeti göstermektedir. Ancak Arz eğrisi A1 sadece marjinal özel maliyeti yansıtmaktadır. Bu
durumda F1 fiyatından M1 miktarı üretilecektir. Piyasada marjinal sosyal maliyet arz eğrisinin
üzerindedir. Marjinal sosyal maliyet, marjinal özel maliyet ve marjinal dışsal maliyetin
toplamından oluşmaktadır. bu durumda arz eğrisi A2 konumuna gelirken üretilen mal miktarı
M2’ye düşmekte ve malın fiyatı ise F2’ye yükselmektedir. Piyasa kendi haline bırakıldığında
denge D1 noktasında yani F1 fiyat seviyesinde ve M1 üretim seviyesinde gerçekleşmektedir.
Ancak marjinal dışsal maliyetlerle sola kayan arz eğrisinde optimal üretim seviyesi M2 olurken
fiyat F2’dir. F1 fiyatında M1 miktarı üretildiğinde bir üretim fazlası olduğu görülmektedir. Bu
üretim fazlasından dolayı hükümetler birim başına F2-F3 değeri kadar bir vergi ekleyeceklerdir.
Bu durumda marjinal özel maliyet F2-F3 değeri kadar artmış olacaktır. Üretim miktarı ise
M1’den M2’ye düşecektir. Konulan vergiden toplumun elde edeceği gelir D1D2D3 üçgeninin
alanına eşittir.
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Şekil 8.3: Üretimde Pozitif Dışsallık
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Şekil 8.3’de üretimde pozitif dışsallık gösterilmektedir. Piyasaya bir müdahale olmadığı
durumda talep üretim düzeyi ve fiyat talep eğrinsin T, arz eğrisini A1, kestiği F1 fiyat seviyesi
ve M1 miktarında oluşacaktır. Ancak piyasa için en uygun üretim düzeyi M2 üretim seviyesidir.
M2 üretim seviyesinde üreticiler F2 fiyatını elde ederken marjinal maliyet F3 seviyesinde
olmaktadır. Bu durumda üreticilere F3-F2 miktarı kadar yardım yapılarak üretim seviyesi
arttırılabilir. Yapılan yardımdan toplumun sağladığı fayda D1D2D3 üçgeninin alanı kadardır.
Bu yardımın nedeni bazı firmaların üretim seviyesini arttırmasının diğer firmalara da yarar
sağlayacağı görüşüdür. Bu durumda dışsal fayda ortaya çıktığı için marjinal sosyal maliyet
marjinal özel maliyetin altındadır.

14.3 Coase Teoremi
Bazı durumlar devlet müdahalesi olmadan taraflar arasında anlaşma ile çözülebilir.
Coase teoremine göre eğer dışsallık tarafların mülkiyetiyle sınırlı alandaysa, taraf sayısı azsa
ve tarafların paralık maliyeti çok düşükse devlet müdahalesine gerek kalmadan taraflar
arasındaki dışsallıkla ilgili problemler çözülebilir.
Coase teoremini açıklamak için kullanılan en genel örnek küçük bir göl kenarına kurulu
olan otel ve oteli çevreleyen ve mülkiyeti başkasına ait ormanlık alan ile ilgili dışsallık
örneğidir. Göl kenarındaki otelin değeri, gölü çevreleyen ormanlık alanın varlığı nedeniyle
artmıştır. Gölün çevresindeki ormanlık alanın sahibi ise gölün çevresindeki ağaçları kesip
satmak istemektedir. Ancak bu durumdan gölün kenarındaki otel olumsuz etkilenecektir. Bu
durumda otel mevcut manzarasını kaybedecek ve otele gelen misafirler için otelin çekiciliği
azalacaktır.
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Coase teoremine göre, otelin sahibi ve ormanlık alanın sahibi devlet müdahalesine gerek
kalmadan anlaşabilirler. Ormanlık alanın sahibi özel mülkü olan ormanları kesip paraya
çevirmek isterken, otel sahibi otelin manzarası bozulacağı için bunu istememektedir. Bu
durumda anlaşma otel sahibinin, ormanlık alanın sahibine, otel çevresindeki ağaçları
kesmeyerek uğrayacağı maddi kaybı vermesiyle sağlanabilir.
Ancak anlaşmadan başarılı bir sonuç alınması için pazarlık maliyetinin çok düşük
olması gerekmektedir. Anlaşmanın maliyetinin yüksek olması, veya çeşitli prosedürlerle
anlaşma sürecinin uzaması anlaşmayı yapacak olan tarafları anlaşma konusunda olumsuz
etkilemektedir. Dışsallıklardan etkilenen tarafların sayısının fazla olması anlaşma yapılmasını
daha güç hale getirmektedir.

14.4 Kamu Malları
Bir malın bir tüketici tarafından tüketilmesi diğer tüketicilerin tüketebilecekleri miktarı
azaltmıyorsa bu mal kamu malı niteliğindedir. Kamu mallarının iki önemli özelliği
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tüketimde rakip olmama özelliğidir. Örneğin bir kişi
televizyon izlerken diğer birçok kişinin televizyon izlemesini engellemez. Bu özellik kamu
malları ile özel malları birbirinden ayırmaktadır. Örneğin bir bilgisayar veya bir araba özel bir
maldır. Malın belirli bir miktarda üretilmesi durumunda bu mallardan satın alan tüketici diğer
tüketicilere daha az mal miktarı bırakmaktadır.
Kamu mallarının bir diğer önemli özelliği dışlama etkisinin olmamasıdır. Dışlama
etkinsin olmaması, bir malın kullanımından elde edilen faydalardan diğer kişilerinde
yararlanmasının kısıtlanamayacağı anlamına gelmektedir. Mesela savunma ve güvenlik
hizmetleri kamusal mal niteliğindedir ve bu hizmetlerden bütün toplum yararlanmaktadır.
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