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ÖNSÖZ
İktisat bilimi her şeyden önce beşeri bir bilimdir. Her ne kadar son on yıllarda iktisat
mühendisliğe çok yakın bir disiplin olarak görülse de, bu insan doğasının değişkenliği ve
öngörülemezliği sebebiyle her zaman kadük kalacak bir önerme olacaktır. En yalın haliyle
iktisat bilimi insan birey ve toplumlarının üretim ve tüketim davranışlarını sebep – sonuç ilişkisi
çerçevesinde inceleyen bir beşeri bilimdir. Dolayısıyla iktisatçının incelediği olgular geniş
tarihsel birikimin etkisinde, toplumsal ve siyasal etkenlerin belirleyiciliğinde ve insan birey ve
toplumlarının sürekli değişen ve dönüşen alışkanlıkları temelinde gerçekleşen olgulardır.
Neticede bir iktisatçı çok geniş bir bilgi kümesi içinde, belirsizliğin çok yüksek olduğu bir
ortamda araştırmasını yaptığı için müspet ilimlerde olduğu kadar kesin yargı sahibi olamaz.
İktisat biliminin yukarıda sayılan özellikleri ve iktisatçının içinde bulunduğu güçlüklere
rağmen, iktisat biliminin bir nevi mühendislik gibi addedilmesinin sebebi, iktisadi olguların
genelde parasal değerler olarak ifade edilmesi ve bu olgulara dair ölçülmüş geniş bir veri setinin
bulunmasıdır. İster istemez matematik araçlarının ve istatistik ölçümlerinin yaşamsal bir öneme
sahip olması, iktisat biliminin diğer beşeri bilimlerden bu açıdan ayrışmasına yol açmıştır. İşte
bu kitapta anlatılacak olan konular, genel olarak iktisadın bu ölçülebilir veri kümesine
uygulanabilecek olan modelleri ihtiva etmektedir.
İktisadi analiz dersinin konusunun genelde mikro iktisadi modellerin ve refah
ekonomisinin daha bir detaylı bir analizi olması yönünde uluslar arası akademik camiada bir
konsensüs oluşmuştur. Bu bağlamda, hem derslerinde iktisat öğrencilerine yardımcı olması
hem de iktisadın analitik yöntemlerinin cebirsel ve görsel araçlar yardımıyla daha detaylı
anlatılabilmesi bu kitabın temel amacını teşkil etmektedir. Dilerim bu amacımıza nail
olmuşuzdur.
Gayret bizden, tevfik Allah’tan…
Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz
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YAZARIN NOTU
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, matematiksel ayrıntılar
atlanmıştır. Konuların pekişmesi için üç farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri olan
Örnek Problem başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavramları pekiştirme olanağını bulacaksınız. Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme
fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi
Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama
olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız.
Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz
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1. TALEP ANALİZİ VE ELASTİKİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde piyasa talep eğrisini, eğimini ve konumunu inceleyeceğiz. Daha sonra ise
talebin fiyat, gelir ve çapraz elastikiyetleri incelenecektir. Elastikiyetler hem firmaların
pazarlama stratejilerini belirlemede, hem tüketici koruma derneklerinin kampanyalarında, hem
de yerel ve merkezi yönetimlerin kamu politikalarını belirlemede önemli bir mihenk taşı görevi
üstlenmektedir. Talebin etkilendiği faktörlerdeki değişimin talepteki değişime ne ölçüde etki
ettiğini ölçmek için kullanılan elastikiyetler


Talebin fiyat elastikiyeti



Talebin gelir elastikiyeti



Talebin çapraz elastikiyeti

kavramları altında incelenecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

“Fiyat düşerse talep artar, artarsa da talep düşer.” Bu ifadedeki yanlış nedir?

2)
Batı toplumlarında tüketici talebi üzerinde var olduğu savunulan Noel etkisinin
bir benzeri Türk toplumlarında da Ramazan etkisi ve bayram etkileri olarak varolduğu
savunulabilir mi? Eğer varsa bu etkiler hangi sektörlerde talebi hangi yönlerde etkiler?
3)
düşününüz.

Okulların açılmasıyla hangi sektörde talebin nasıl ve ne yönde değişeceğini

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Talep ve Talep
Elastikiyeti Kavramları

İktisat biliminde talep kavramı,
talep fonksiyonu ve bileşenleri,
talep eğrisini, talep eğrisinin
eğimi ve konumunu belirleyen
etkenler ve talep elastikiyetleri
öğrenilir.

Metinler, çözümlü problemler,
görsel materyaller ve
alıştırmalar ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Talep fonksiyonu



Talep eğrisi



Talebin fiyat elastikiyeti



Talebin gelir elastikiyeti



Talebin çapraz elastikiyeti
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Giriş
İktisadı teknik açıdan değerlendirecek olursak, en genel tanımıyla, tanımlanmış bir
amaca ulaşmak üzere tüm mümkün alternatiflerin ve tercihlerin nasıl değerlendirilmesi
gerektiğini, kıt kaynakların, sonsuz olan ihtiyaçları karşılamak üzere alternatif kullanım alanları
arasında nasıl dağıtılacağını inceleyen bir alan olduğunu belirtebiliriz. Söz konusu kıt
kaynakların alternatif kullanım alanlarına dağılımını sağlayan tüm piyasa süreçlerinin, talep,
arz, fayda, maliyet, üretim ilişkileri gibi araçlar vasıtasıyla incelendiği “Mikro İktisat” ise
iktisadın en temel alanlarından biridir. Tüketicilerin kıt bütçelerini, elde ettikleri faydayı
maksimum kılmak üzere, satın alabilecekleri mal ve hizmetler arasında nasıl dağıtacakları,
üreticilerin kıt finansal kaynaklarını, kâr maksimizasyonu sağlamak üzere, hangi mal ve hizmet
üretimine tahsis edecekleri ve bu kıt kaynaklarını üretim araçları arasında nasıl
bölüştürecekleri, işçilerin kıt çalışma saatlerini, çalışma ve dinlenme arasında nasıl
değerlendirecekleri mikro iktisadın temel araştırma konuları olmuştur.
İktisadi Analiz dersi, kıt kaynaklar varsayımı altında, karar alma süreçlerini inceleyen
mikro iktisadın temel ilkelerini, rekabetçi piyasaları, piyasa aksaklıklarını, refah teorisini
tanımlayıp bireylerin, üretici firmaların ve hükümetlerin belli kısıtlar ve varsayımlar altında
davranışlarını incelemek için daha gelişmiş modelleri incelemeye yönelik bir derstir.
Daha önceki Mikro İktisat derslerinde bireysel tüketicilerin denge tüketim miktarlarını,
bunların fiyatlardan ve tüketici gelirinden nasıl etkilendiğini incelemiştik. Ancak her tüketici
farklı bireysel özelliklere sahiptir. Çünkü tüketicilerin tercih ve beğenileri bireyden bireye çok
farklı psikolojik, sosyal ve kültürel etkenlere bağlıydı. Öte yandan farklı tüketicilerin elde
ettikleri gelir ve tüketime ayırdıkları bütçe açısından da farklı gelir gruplarına ayrıldıklarını da
görmüştük. Öyle ki bazen, gelir gruplarına göre, normal, lüks, zorunlu ve düşük malların
tanımları bile değişmekteydi. Gelir arttığı vakit (düşük mallar hariç) mallara olan tüketim talebi
artmakta ve azaldığı vakit de azalmaktaydı. Bunu gelir tüketim eğrileri ve engel eğrileri
analizlerinde görmüştük. Üçüncü bir faktör olarak malların fiyatları tüketici dengesini
etkilemekteydi. Malların fiyatları tüketici tercihleri ve tüketici gelirine göre mukayese edilerek
malları nispî ucuzluğu ve/veya nispî pahalılığı ortaya çıkmaktaydı. Nispeten pahalı mal daha
az, nispeten ucuz mal daha çok talep edilmekteydi. Fiyatlar derken, sadece ilgili malın fiyatı
değil, tüketicinin tüketim portföyünde bulunan bütün malları fiyatları da analize dâhil
edilmekteydi.
Tek bir tüketicinin tüketici dengesi bütün tüketicilerin tüketim talebine göre nispeten
daha kolay gibi gözükse de, aslında bir piyasadaki toplam piyasa talebinin analizi daha basittir.
Çünkü piyasanın toplamını incelediğimizde, bireysel farklılıkların önemi azalmakta ve
piyasanın gelir, tercihler ve fiyatlara verdiği tepki bütün tüketicilerin verdiği tepkilerin
ortalamasına yakınsamaktadır. Yine tüketicilerin belli mallarda sahip oldukları tam ikame veya
tam tamamlama şeklindeki tercihler bütün tüketicilerin toplamına sirayet etmez. Dolayısıyla,
bütün tüketicilerin tüketim miktarlarına bakıldığında kısmi ikame ve/veya kısmi tamamlama
ilişkileri ile karşılaşırız. Kişilerin tüketim tercihleri çok farklı etkenler tarafından belirlenirken,
tüm tüketicilerin tüketim miktarları ortak kültürel değerlerden etkilenmektedir. Dolayısıyla, bir
malı talep eden bütün tüketicilerin toplam tüketim miktarı daha basit ve daha kolay anlaşılır
6

kurallara bağlıdır. Bu bağlamda ilk önce talep kanununun ve piyasanın tanımlarını verelim.
Daha sonra piyasa talebinin oluşumu, talep fonksiyonu, piyasa talep eğrisinin eğimi ve konumu
gibi konuları sırasıyla inceleyelim.
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1.1. Tanımlar ve Kavramlar
1.1.1. Talep Kanunu
Talep Kanunu
“Tüketici geliri, tüketici tercihleri ve diğer malların fiyatları veri iken, bir malın fiyatı
düşerse o maldan talep edilen miktar artar, malın fiyatı yükselirse o maldan talep edilen miktar
azalır.”
Talep kanunu (the law of demand), bir mal için olan talep miktarını belirleyen en
önemli unsurun o malın fiyatı olduğu fikrine dayanır. Bir malın fiyatı arttıkça o mal piyasasında
o maldan satın alınmak istenen miktar azalmakta, yine bu malın fiyatı azaldıkça o maldan
alınmak istenen miktar artmaktadır. Unutmamalıdır ki, bir piyasada satın alıcıların o maldan ne
kadar miktar satın alacağına, o malın kendi fiyatının yanında, (ortalama gelir, gelir dağılımı,
diğer malların fiyatları, tercih ve beğeniler gibi) başka değişkenler de tesir etmektedir.

1.1.2. Piyasa
“Bir malın herkese açık bir fiyattan hiçbir sınırlama olmadan alınıp satıldığı ortam
piyasa olarak adlandırılır.”
Piyasalar ilk önce mallara göre, sonra coğrafi bölgelere ve/veya gelir gruplarına göre
sınıflandırılabilir. Eğer malların nakliye masrafları, yani üretim merkezinden pazarlara
ulaştırma maliyetleri çok fazla ise bölgesel piyasalar oluşabilir. Bu nakliye hizmeti fiyatlarının
yüksekliği ve üretim merkeziyle pazar arasındaki mesafenin uzunluğuna bağlıdır. Eğer bu
maliyetler ve mesafeler ihmal edilebilecek düzeydeyse tek bir pazar oluşur. Yine tüketiciler
arasındaki gelir dağılımı büyük farklılıklar içeriyorsa, piyasa farklı gelir gruplarına göre
yeniden tanımlanır. Eğer gelir dağılımı nispeten eşitlikçiyse, o zaman, yine bütün tüketiciler
için tek bir pazar söz konusudur.

1.1.3. Piyasa Talebi
“Piyasada bir maldan talep edilen miktar ile, o malın tüketicilerinin toplam geliri, tercih
ve beğenileri, malı tamamlayan ve ikame eden malların fiyatları, piyasadaki alıcı sayısı ve
malın kendi fiyatı arasındaki fonksiyonel ilişki genel olarak piyasa talebi olarak adlandırılır.”
Piyasa talebi talep fonksiyonu ile tanımlanır. Aşağıda denklem (10.1)’de bu fonksiyonu
görmektesiniz:
QD = D(P, PC , PS , B, T, N) … … … (1.1)

QD = Talep edilen miktar; P = Malın Fiyatı; PC = Tamamlayan Malların Fiyatları;
PS = İkame Malların Fiyatları; B = Tüketici Geliri; T = Tercih ve Beğeniler;
N: Piyasadaki alıcı sayısı
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1.1.4. Talep Eğrisi
“Tüketici geliri, tüketici tercihleri ve diğer malların fiyatları veri iken, dikey eksende
malın fiyatı (P) yatay eksende de talep edilen miktar (QD) var iken çizilen aşağı doğru eğimli
eğriye talep eğrisi adı verilir.” Aşağıda Şekil 1.1’de talep eğrisini görmektesiniz.
TALEP EĞRİSİ

P

E1

P1

QD1< QD 2< QD 3
P1>P2>P3
E2

P2

E3
P3

QD

0

Q

D

1

Q

D

2

Q

D

3

Şekil 1.1: Talep Eğrisi
Şekil 1.1’de talep eğrisini görmektesiniz. Tüketicilerin bazısı için bu mal kötü mal ve
düşük mal olabilir. Ama bütün tüketiciler için bu şekilde uç tercih ve beklentiler kabul edilemez.
Yine bazı mallar bazı tüketicilerde bağışıklık yaratır, tütün ve alkollü içkiler gibi. Bu durumda
tüketicinin tüketim miktarı arttıkça marjinal faydası azalmayabilir. Fakat bu tüketicilerin
toplamı için öne sürülemez. Dolayısıyla iyi huylu kayıtsızlık eğrilerindeki varsayımlar
ortalamada bütün tüketicilerin marjinal faydasını modellemek için kullanılır. Yine gelirdeki
değişimlere bütün tüketicilerin duyarlılığı ortalamada normal mallar durumundaki engel
eğrisini çağrıştırır. Bu özellikler altında Şekil 1.1’deki fiyat (P) ve talep edilen miktar (QD)
arasındaki ilişkiyi anlatalım.
E1 noktasında fiyat P1 düzeyindedir ve bu fiyat düzeyinde toplamda tüketicilerin talep
ettiği mal miktarı QD1 düzeyindedir. Fiyat P2 düzeyine indiğinde, QD1 tüketim düzeyinde elde
edilen marjinal fayda P2 düzeyinden daha yüksek olacağından piyasadaki mevcut alıcılar daha
fazla mal talep etmeye başlar. Aynı zamanda P1 düzeyinde mevcut malı satın alamayan bazı
potansiyel alıcılar da P2 düzeyinde piyasaya girip malı talep etmeye başlarlar. Dolayısıyla talep
edilen miktar QD1 artarak QD2 düzeyine kadar gelir. Bu nokta E2 noktasıdır. Fiyat P3’e
düştüğünde ise aynı süreç devam ederek Talep Edilen Miktar QD3 düzeyine yükselir ve talep
eğrisi üzerinde E3 noktasına gelinir.
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1.2. Talep Eğrisinin Eğimi ve Konumu
Talep eğrisinin eğimi ve konumu hem piyasada fiyat oluşumu açısından, hem firmalar
için pazarlama çalışmalarında hem de kamu otoritesinin uygulayacağı vergi, teşvik ve transfer
harcamaları gibi politika araçlarının sonuçlarını tahmin etmede önemli bir kriterdir. Bu açıdan
bu konuyu iki alt kısımda ele alacağız.

1.2.1. Talep Eğrisinin Konumu
“Dikey eksende malın fiyatı (P) ve yatay eksende de maldan talep edilen miktar
(QD) olduğu için, malın fiyatı dışındaki diğer değişkenlerin değişmeleri duruma göre
talep eğrisini aşağı veya yukarı kaydırır.”
Yukarıdaki temel kuralı daha bir ayrıntılı açıklayacak olursak talep fonksiyonundaki
diğer değişkenler, yani, gelir (B), tercih ve beğeniler (T), ikame malların fiyatları (PS),
tamamlayan malların fiyatları (PC) ve alıcı sayısındaki (N) değişimler talep eğrisinde de
değişimlere yol açar. İsterseniz bu değişimlerin talep eğrisine etkisini teker teker inceleyelim.
Buradaki temel varsayımımız malın fiyatının değişmediği yani veri kabul edildiğidir.

1.2.1.1. Tüketici Gelirinde Değişimin Talep Eğrisine Etkisi
Tüketici gelirinde değişimin tüketicinin tüketim miktarı ile “düşük mallar hariç” doğru
orantılı olduğunu biliyoruz. Bunu engel eğrileri analizinde incelemiştik. Düşük mallar belli
tüketiciler için, belli gelir düzeylerinde tanımlı istisnai örneklerdir. Piyasanın geneline şamil
olamaz. Bu durumda gelir arttıkça (B) talep edilen miktarın da artacağını (QD) söyleyebiliriz.
Tersi durumda ise, gelir azaldıkça (B) talep edilen miktarın da azalacağını (QD)
söyleyebiliriz.
Aşağıdaki Şekil 1.2’de bu durumu görmekteyiz.

10

P

TALEP EĞRİSİ

D2
D0
D1

QD1< QD 0< QD 2
B1<B0<B2
E0
P

E2

E1

QD

0

Q

D

Q

1

D

0

Q

D

2

Şekil 1.2: Gelirdeki değişimler ve Talep Eğrisi
Şekil 1.2’de kırmızı renkli D1 talep eğrisi B1 gelir düzeyine, siyah renkli D0 talep eğrisi
B0 gelir düzeyine ve mavi renkli D2 talep eğrisi de B2 gelir düzeyine karşılık gelmektedir. B0
gelir düzeyinden başlayalım. Örneğin bir ekonomik krizin etkisiyle ilgili piyasadaki alıcıların
gelirinde bir düşüş yaşanmış olsun ve bunun sonucunda da gelir düzeyi B1 seviyesine inmiş
olsun. Bu durumda insanlar fiyat P düzeyinde veri iken daha az mal talep edecektir. Talep eğrisi
de artık D0 talep eğrisi değil D1 talep eğrisi olacaktır.
Başka bir duruma örnek olarak da ekonominin genel bir büyüme trendi içine girdiğini
varsayalım. Bunun sonucunda da gelir düzeyi B2 düzeyine çıkmış olsun. Bu durumda insanlar
fiyat P düzeyinde veri iken daha fazla mal talep edecektir. Talep eğrisi de artık D0 talep eğrisi
değil D2 talep eğrisi olacaktır.

1.2.1.2. Tercih ve Beğenilerde Değişimin Talep Eğrisine Etkisi
Tüketicilerin toplamda tercih ve beğenileri farklı etkenlerden etkilenir. Bunların kabaca
şu şekilde sınıflandırabiliriz:


Kültürel ve dini faktörler



İklim etkileri



Mevsimlik ihtiyaçlar



Moda
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Kültürel ve dini faktörler çok sık aralıklarla değişmez. Ancak iklim etkileri ve
mevsimsel ihtiyaçlar yıl içinde düzenli aralıkla değişme eğilimindedir. Örneğin kışlık
kıyafetlere sonbaharda yazlık kıyafetlere de ilkbaharda talep artar. İklimden bağımsız olarak
okulların açılma dönemlerinde okul malzemelerine, Ramazan ayında tüketim mallarına,
bayramlar ve yılbaşlarında tatil ve seyahat hizmetlerine talep artmaktadır. Bunlar düzenli olarak
tüketici tercihlerindeki değişimi yansıtmakla birlikte, özellikle giyim sektöründe moda etkileri
düzensiz ve kitle psikolojisine bağlı olarak seyretmektedir. Demode olan mallara daha az talep
olurken, yeni modayı temsil eden mallara talep artar.
Aşağıdaki Şekil 1.3’te bu durumu görmekteyiz.

P

TALEP EĞRİSİ

D2
D0
D1

QD1< QD 0< QD 2
T1<T0<T2
E0
P

E2

E1

QD

0

Q

D

1

Q

D

0

Q

D

2

Şekil 1.3: Tercih ve Beğenilerdeki değişimler ve Talep Eğrisi
Şekil 1.3’de kırmızı renkli D1 talep eğrisi T1 tercih düzeyine, siyah renkli D0 talep eğrisi
T0 tercih düzeyine ve mavi renkli D2 talep eğrisi de T2 tercih düzeyine karşılık gelmektedir. T0
tercih düzeyinden başlayalım. Örneğin yukarıda bahsedilen sebeplerden bir veya birkaçındaki
değişimler sebebiyle piyasadaki alıcılar mevcut malı daha az tüketme ihtiyacı içine girmişlerse
ve bunun sonucunda da tercih düzeyi T1 seviyesine inmişse, bu durumda insanlar fiyat P
düzeyinde veri iken daha az mal talep edecektir. Talep eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D1
talep eğrisi olacaktır.
Tersi durumda yukarıda bahsedilen sebeplerden bir veya birkaçındaki değişimler
sebebiyle piyasadaki alıcılar mevcut malı daha fazla tüketme ihtiyacı içine girmişlerse ve bunun
sonucunda da tercih düzeyi T2 seviyesine çıkmışsa, bu durumda insanlar fiyat P düzeyinde veri
iken daha çok mal talep edecektir. Talep eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D2 talep eğrisi
olacaktır.
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1.2.1.3. İkame Malların Fiyatlarında Değişimin Talep Eğrisine Etkisi
Mevcut malla aynı ihtiyaçları karşılayan mallar ikame mallardı. Bir piyasa genelinde
malların tam ikamesi çok mümkün değildir. Ancak birçok mal cinsi birbirinin az ya da çok
kısmî ikamesidir. Aynı ihtiyaçları gören mallardan daha ucuzu daha fazla, daha pahalısı da daha
az talep edilir. Tabii bu azlık veya çokluk ikame düzeyine de bağlıdır. Eğer malların birbirine
yakınlık derecesi artarsa ikame malın fiyatının talep üzerindeki etkisi de artar.
Aşağıdaki Şekil 1.4’te ikame malların fiyatlarındaki değişimleri sergilemekteyiz:

P

TALEP EĞRİSİ

D2
D0
D1

QD1< QD 0< QD 2
PS1< PS0< PS2
E0
P

E2

E1

QD

0

Q

D

1

Q

D

0

Q

D

2

Şekil 1.4: İkame Malların Fiyatlarında Değişimler ve Talep Eğrisi
Şekil 1.4’te kırmızı renkli D1 talep eğrisi ikame malların PS1 fiyat düzeyine, siyah renkli
D0 talep eğrisi ikame malların PS0 fiyat düzeyine ve mavi renkli D2 talep eğrisi de ikame
malların PS2 fiyat düzeyine karşılık gelmektedir. PS0 fiyat düzeyinden başlayalım. Eğer
herhangi bir sebepten ikame mallar ucuzlamış ve bunun sonucunda da fiyat düzeyi PS1
seviyesine inmişse, bu durumda insanlar malın fiyatı P düzeyinde veri iken daha ucuzlamış olan
ve benzer faydayı sağlayan ikame mallara daha fazla talep göstereceklerdir. Bu da mevcut mal
talebini kısacaktır. Talep eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D1 talep eğrisi olacaktır.
Tersi durumda, eğer herhangi bir sebepten ikame mallar pahalanmış ve bunun
sonucunda da fiyat düzeyi PS2 seviyesine çıkmışsa, bu durumda insanlar malın fiyatı P
düzeyinde veri iken daha pahalanmış olan ve benzer faydayı sağlayan ikame mallara daha az
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talep göstereceklerdir. Bu da mevcut mal talebini arttıracaktır. Talep eğrisi de artık D0 talep
eğrisi değil D2 talep eğrisi olacaktır.

1.2.1.4. Tamamlayan Malların Fiyatlarında Değişimin Talep Eğrisine
Etkisi
Bazı durumlarda tüketiciler bir veya birkaç malı birlikte tüketirler. Bu mallara
tamamlayan mallar adı verilir. Tamamlayan malların fiyatlarındaki değişimler talebi malın
kendi fiyatındaki değişimle aynı yönde etkiler. Bu durumu aşağıda Şekil1.5’te inceleyeceğiz.
P

TALEP EĞRİSİ

D2
D0
D1

QD1< QD 0< QD 2
PC2< PC0< PC1
E0
P

E2

E1

QD

0

Q

D

1

Q

D

0

Q

D

2

Şekil 1.5: Tamamlayan Malların Fiyatlarında Değişimler ve Talep Eğrisi

Şekil 1.5’te kırmızı renkli D1 talep eğrisi tamamlayan malların PC1 fiyat düzeyine, siyah
renkli D0 talep eğrisi tamamlayan malların PC0 fiyat düzeyine ve mavi renkli D2 talep eğrisi de
tamamlayan malların PC2 fiyat düzeyine karşılık gelmektedir. PC0 fiyat düzeyinden başlayalım.
Eğer herhangi bir sebepten tamamlayan mallar pahalanmış ve bunun sonucunda da fiyat düzeyi
PC1 seviyesine çıkmışsa, bu durumda insanlar malın fiyatı P düzeyinde veri iken malı birlikte
tükettikleri tamamlayan malların daha pahalanmış olmasından dolayı hem tamamlayan mallara
hem de ilgili mala olan taleplerini kısacaklardır. Talep eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D1
talep eğrisi olacaktır.
Tersi durumda, eğer herhangi bir sebepten tamamlayan mallar ucuzlamış ve bunun
sonucunda da fiyat düzeyi PC2 seviyesine düşmüşse, bu durumda insanlar malın fiyatı P
düzeyinde veri iken malı birlikte tükettikleri tamamlayan malların daha ucuzlamış olmasından
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dolayı hem tamamlayan mallara hem de ilgili mala olan taleplerini arttıracaklardır. Talep eğrisi
de artık D0 talep eğrisi değil D2 talep eğrisi olacaktır.

1.2.1.5. Alıcı Sayısında Değişimin Talep Eğrisine Etkisi
Bireysel taleplerde önümüze gelmeyen, fakat çok sayıda tüketicinin bulunduğu piyasa
talebinde önemli olan bir faktör de piyasada alıcı olarak bulunan tüketici sayısındaki
değişimlerdir. Genel olarak piyasadaki tüketici sayısının ülkenin nüfusuna bağlı olduğu
söylenebilir. Ne var ki, küreselleşme süreçleri ve bölgesel entegrasyon gibi olgular ülke
nüfusundan bağımsız olarak piyasada tüketici sayısını arttırabileceği gibi, savaşlar, doğal
afetler veya siyasi problemler yine ülkenin nüfusundan bağımsız olarak tüketici sayısını
etkileyebilir. Bu yüzden tüketici sayısı arttıkça talep sağa ve yukarı kayar, tüketici sayısı
azaldıkça da talep aşağı ve sola kayar.

1.2.2. Talep Eğrisinin Eğimi
“Dikey eksende malın fiyatı (P) ve yatay eksende de maldan talep edilen miktar
var iken, malın fiyatındaki değişimin talep edilen miktardaki değişimle ters yönlü
olduğu bilinmektedir. İşte bu yüzden talep eğrisini eğimi negatiftir.”
(QD)

Talep eğrisinin eğimi negatiftir. Talep eğrisinin eğimini daha iyi anlayabilmek için Şekil
1.1’i tekrar hatırlayalım.
Aşağıda Şekil 1.1’de talep eğrisini görmektesiniz.
TALEP EĞRİSİ
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Şekil 1.1: Talep Eğrisi
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Talep eğrisinin eğimini en basit şekliyle görebilmek için başlangıçta E1 noktasında
olduğumuzu varsayalım. Fiyat bu noktada P1 düzeyinde ve talep edilen miktar da QD1
düzeyindedir. Fiyatın P2 düzeyine düştüğünü varsayalım. Bu durumda talep edilen miktar da
QD2 düzeyine yükselecektir. İşte burada basit bir hesapla talebin eğiminin tanımı aşağıdaki
gibidir:
“Gelir, tüketici tercihleri, diğer malların fiyatları ve piyasadaki alıcı sayısı veri iken,
fiyattaki bir birim değişimin talep edilen miktarda yarattığı değişim miktarına talep eğrisinin
eğimi adı verilir.”
Matematiksel olarak gösterecek olursak:
β=

[QD2 − QD
1]
< 0; QD2 > QD
1 ve P2 < P1 ; β = talebin eğimi … … … (1.2)
[P2 − P1 ]

Daha formel olarak ifade edecek olursak Denklem (10.1)’de tanımladığımız “genel
talep fonksiyonunun malın fiyatına göre 1.kısmî türevi talep eğrisinin eğimini verecektir.”
Buna göre talep eğrisinin eğimini bu tanıma göre yeniden ifade edecek olursak:
QD = D(P, PC , PS , B, T, N) … … … (1.1)

ve

β=

∂QD ∂D(P, PC , PS , B, T, N)
=
… … … (1.3)
∂P
∂P

Talebin eğiminin negatif olması azalan marjinal fayda ilişkisine kaynaklanmaktadır.
Bilindiği üzere bütçe kısıtı altında fayda maksimizasyonu probleminin gerçekleşmesi için ikinci
koşul olan toplam fayda fonksiyonunun ikinci türevinin negatif olması, aynı zamanda Marjinal
Faydanın da birinci türevinin negatif olması anlamına gelmekteydi. Bu ise tüketim miktarı
arttıkça marjinal faydanın azalması anlamına gelirdi ki bu durumu “azalan marjinal fayda
kanunu” olarak adlandırmaktayız.
Her tüketici için belli bir fayda fonksiyonu ve belli bir marjinal fayda ilişkisi
bulunmaktaydı. Fiyatların marjinal faydalarla oranlarının da birbirine eşit olması gerektiğini de
biliyoruz. Yani fayda maksimizasyonunun birinci ilkesi olan marjinal ikame oranının bütçe
doğrusunun eğimine eşit olması prensibinden yola çıkarak bu sonuca ulaşıyoruz. Denklem
(1.4)’i dikkatle inceleyelim:
MRS = −

MUX
PX
MUX MUY
=− ⟹
=
⟹ PX ↑→ MUX ↑→ X ↓ ⋯ … … (1.4)
MUY
PY
PX
PY

Diğer malların fiyatları veri iken, PX arttığında tüketici fayda maksimizasyonunu
gerçekleştirmek için X’in marjinal faydasını arttırmak durumundadır. Bu yüzden X’in tüketim
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miktarını düşürmek zorundadır. Bu ilişki bütün rasyonel tüketiciler için geçerli olduğundan
genel olarak piyasa talebinde malın fiyatı arttığında piyasada toplam talep edilen miktar azalır.
Bu “ilişki hem talep kanununun hem de talep eğrisinin negatif eğiminin çıkış noktasıdır.”

1.3. Talep Elastikiyetleri
Talep elastikiyetlerini problem çözümleri üzerinden inceleyeceğiz. Ancak ondan önce
üç çeşit elastikiyet olduğunu bildirmeliyiz:


Talebin fiyat elastikiyeti



Talebin gelir elastikiyeti



Talebin çapraz elastikiyeti

Her birinin tanımları verildikten sonra örnek problem çözümleri ile konu daha
pekiştirilecektir.

1.3.1. Örnek Talep Fonksiyonu
Yukarıda gördüğümüz denklem (1.1)’i tekrar hatırlayalım:
QD = D(P, PC , PS , B, T, N) … … … (1.1)

Talebin etkileyen faktörler hakkındaki bilgilerimizi hatırlarsak denklem (1.1)’deki
kapalı ifadeyi açık hâle getirebiliriz. Bu bağlamda, örnek bir talep fonksiyonu tanımlayalım.
Bu talep fonksiyonunu kısaca örnekleri çözerken kullanacağız.
QD = 10 + 0,6B − 20PC + 10PS − 30P … … … (1.5)

Elastikiyet hesaplamasında tercih ve beğeniler (T) gibi soyut, tüketici sayısı (N) gibi
ölçülmesi zor değerler kullanılmamaktadır. Bu yüzden talep fonksiyonuna bu iki değişkeni
dâhil etmedik. Şimdi örnek problem çözümlerine geçelim.

1.3.2. Talebin Fiyat Elastikiyeti
Tanım:
“Diğer etkenler veri iken bir malın talep edilen miktarında oluşan %değişimin piyasada
malın fiyatındaki %1’lik değişime oranı talebin fiyat elastikiyeti olarak adlandırılır ve “ɛP” ile
gösterilir.”
Örnek Problem 1.1
B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, malın fiyatı 5 birime çıkarsa
(a)

P=3 ve P=5 iken talep edilen miktarlar nelerdir?

(b)

Talebin eğimi nedir?
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(c)

Talebin fiyat elastikiyeti nedir?

Cevap 1.1
(a)

P=3 iken
QD = 10 + (0,6 .1000) − (20 .4) + (10 .2) − (30 .3) =

P=5 iken

10 + 600 − 80 + 20 − 90 = 𝟒𝟔𝟎 = 𝐐𝐃

QD = 10 + (0,6 .1000) − (20 .4) + (10 .2) − (30 .5) =
10 + 600 − 80 + 20 − 150 = 𝟒𝟎𝟎 = 𝐐𝐃

(b)

Talebin eğimi basit hesapla

[QD2 − QD
[400 − 460]
60
1]
=
=−
= −30
β=
[P2 − P1 ]
[5 − 3]
2
(c)

Talebin fiyat elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır:

𝛆𝐏 =

D
[QD
2 −Q1 ]

QD
1
[P2 −P1 ]
P1

[QD2 − QD
𝐏𝟏
1 ] P1
=
. D = 𝛃. 𝐃
[P2 − P1 ] Q1
𝐐𝟏

𝛆𝐏 = (−30).

3
= −𝟎, 𝟏𝟗𝟓𝟕
460

1.3.3. Talebin Gelir Elastikiyeti
Tanım:
“Diğer etkenler veri iken bir malın talep edilen miktarında oluşan %değişimin tüketici
gelirindeki %1’lik değişime oranı talebin gelir elastikiyeti olarak adlandırılır ve “ɛB” ile
gösterilir.”
Örnek Problem 1.2
B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, Gelir 600 birim artarsa
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(a)

Her iki gelir düzeyinde talep edilen miktarlar nelerdir?

(b)

Piyasa engel eğrisinin eğimi nedir?

(c)

Talebin gelir elastikiyeti nedir?

Cevap 1.2
(a)

B=1000 iken
QD = 10 + (0,6 .1000) − (20 .4) + (10 .2) − (30 .3) =

B=1600 iken

10 + 600 − 80 + 20 − 90 = 𝟒𝟔𝟎 = 𝐐𝐃

QD = 10 + (0,6 .1600) − (20 .4) + (10 .2) − (30 .3) =
10 + 960 − 80 + 20 − 90 = 𝟖𝟐𝟎 = 𝐐𝐃

(b)

Piyasa Engel Eğrisinin Eğimi basit hesapla

[QD2 − QD
[820 − 460]
360
1]
=
=
= 0,6
γ=
[B2 − B1 ] [1600 − 1000] 600
(c)

Talebin Gelir Elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır:

𝛆𝐁 =

D
[QD
2 −Q1 ]

QD
1
[B2 −B1 ]
B1

[QD2 − QD
𝐁𝟏
1 ] B1
=
. D = 𝛄. 𝐃
[B2 − B1 ] Q1
𝐐𝟏

𝛆𝐁 = (0,6).

1000
= 𝟏, 𝟑𝟎𝟒𝟑
460

1.3.4. Talebin Çapraz Elastikiyeti
Tanım:
“Diğer etkenler veri iken bir malın talep edilen miktarında oluşan %değişimin diğer
malların fiyatlarındaki %1’lik değişime oranı talebin çapraz elastikiyeti olarak adlandırılır ve
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“ɛC” ile gösterilir.PC <0 ise incelenen malların tamamlayan mallar, P C >0 ise incelenen
malların ikame mallar olduğu anlaşılır ”
Örnek Problem 1.3
B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, tamamlayan malların fiyatı 5 birime yükselirse
(a)

Her iki PC düzeyinde talep edilen miktarlar nelerdir?

(b)

Talebin tamamlayan malların fiyatına olan duyarlılığı nedir?

(c)

Talebin çapraz elastikiyeti nedir?

Cevap 1.3
(a)

PC=4 iken
QD = 10 + (0,6 .1000) − (20 .4) + (10 .2) − (30 .3) =

PC=5 iken

10 + 600 − 80 + 20 − 90 = 𝟒𝟔𝟎 = 𝐐𝐃

QD = 10 + (0,6 .1000) − (20 .5) + (10 .2) − (30 .3) =
10 + 600 − 100 + 20 − 90 = 𝟒𝟒𝟎 = 𝐐𝐃

(b)

Talebin tamamlayan malların fiyatına olan duyarlılığı basit hesapla

[440 − 460]
[QD2 − QD
20
1]
=
=−
= −𝟐𝟎
𝛂=
[5 − 4]
[PC2 − PC1 ]
1
(c)

Talebin çapraz elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır:

𝛆𝐂 =

D
[QD
2 −Q1 ]

QD
1
[PC2 −PC1 ]
PC1

[QD2 − QD
𝐏𝐂𝟏
1 ] PC1
=
. D = 𝛄. 𝐃
[PC2 − PC1 ] Q1
𝐐𝟏

𝛆𝐂 = (−20).

4
= −𝟎, 𝟏𝟕𝟑𝟗
460
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Örnek Problem 1.4
B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, ikame malların fiyatı 4 birime yükselirse
(a)

Her iki PS düzeyinde talep edilen miktarlar nelerdir?

(b)

Talebin ikame malların fiyatına olan duyarlılığı nedir?

(c)

Talebin çapraz elastikiyeti nedir?

Cevap 1.4
(a)

PS=2 iken
QD = 10 + (0,6 .1000) − (20 .4) + (10 .2) − (30 .3) =

PS=4 iken

10 + 600 − 80 + 20 − 90 = 𝟒𝟔𝟎 = 𝐐𝐃

QD = 10 + (0,6 .1000) − (20 .4) + (10 .4) − (30 .3) =
10 + 600 − 80 + 40 − 90 = 𝟒𝟖𝟎 = 𝐐𝐃

(b)

Talebin ikame malların fiyatına olan duyarlılığı basit hesapla

[480 − 460] 20
[QD2 − QD
1]
=
=
= 𝟏𝟎
𝛍=
[4 − 2]
[PC2 − PC1 ]
2
(c)

Talebin çapraz elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır:

𝛆𝐂 =

D
[QD
2 −Q1 ]

QD
1
[PC2 −PC1 ]
PC1

[QD2 − QD
𝐏𝐂𝟏
1 ] PC1
=
. D = 𝛄. 𝐃
[PC2 − PC1 ] Q1
𝐐𝟏

𝛆𝐂 = (10).

2
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟓
460
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Uygulama Soruları
1)
Aşağıdaki piyasalarda takvim etkileri ve mevsimsellikler talep üzerinde ne
yönde etkili olabilir?
a)

Beyaz ekmek piyasası

b)

Okul eşyaları ve kırtasiye piyasası

c)

Hurma piyasası

d)

İlaç piyasası

e)

Futbolcu transfer piyasası

2)
Tüketici gelirindeki artışın farklı malların piyasa taleplerine farklı oranlarda
yansımasının sebebi ne olabilir?
3)
Gazlı içecekler sektöründeki fiyatlar ile meyve suyu piyasasındaki fiyatlar
arasında nasıl bir etkileşim olabilir?
4)
Traş köpüğü piyasası ve traş bıçağı piyasasındaki talepler birbirleri ile nasıl bir
ilişki içinde olabilir?
5)
Küresel ekonomik entegrasyonun Türkiye içinde özellikle hangi sektörlerde alıcı
sayısının artışına ve hangi sektörlerde alıcı sayısının azalmasına yol açtığını düşününüz. Bu
bağlamda, acaba küreselleşmeden alıcı sayısı bakımından etkilenmeyen sektörler olabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde piyasa talep eğrisi, eğimi ve konumu incelendi. Talep eğrisinin konumunu
belirleyen faktörler görsel materyaller desteğinde ele alındı. Talep eğrisinin eğimi ve bunun
arkasında yatan sebepler incelendi. Daha sonra ise talebin fiyat, gelir ve çapraz elastikiyetleri
çözümlü problemler eşliğinde pekiştirilerek anlatıldı.
.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi talebin bileşenlerinden değildir?

a)

Aragirdi fiyatları

b)

Tamamlayan malların fiyatları

c)

Tüketici geliri

d)

Tercih ve beğeniler

e)

Malın fiyatı

2)

Talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi nedeniyle aşağı doğru eğimlidir?

a)

Artan marjinal maliyet kanunu

b)

Gelirle talep edilen miktar arasındaki

c)

Azalan verimler kanunu

d)

Artan marjinal ikame oranı

e)

Azalan marjinal faydalar kanunu

3)

Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin yukarı ve sağa kaymasına neden olur?

a)

İkame malların fiyatının düşmesi

b)

Tüketici gelirinin artması

c)

Malın fiyatının düşmesi

d)

Tamamlayan malların pahalanması

e)

Malın demode olması

4)

Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin aşağı ve sola kaymasına neden olur?

a)

Tüketici gelirinin artması

b)

İkame malların ucuzlaması

c)

Tamamlayan malları ucuzlaması

d)

Malın moda olması

e)

Malın fiyatının artması
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5)

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

a)

Fiyat artınca talep edilen miktar azalır.

b)

Tüketici geliri artınca talep artar.

c)

Fiyat düşünce talep artar.

d)

Fiyat düşünce talep edilen miktar artar.

e)

İkame malların fiyatı artınca talep artar.

6)

Talebin fiyat elastikiyetinin sıfırdan küçük olmasının sebebi nedir?

a)

Talep edilen miktar ile tamamlayan malların fiyatı arasında ters orantılı ilişki

b)

Talep edilen miktar ile ikame malların fiyatı arasında doğru orantılı ilişki olması

c)

Talep edilen miktar ile tüketici geliri arasında doğru orantılı ilişki olması

d)

Talebin aşağı doğru eğimli olması

e)

Mevsimselliklerin varlığı

7)

Talebin çapraz elastikiyeti negatif ise bu ne anlama gelir?

a)

İlgili diğer malların ikame mal olması

b)

İlgili diğer malların tamamlayan mal olması

c)

Gelir dağılımında adaletsizlik

d)

Talebin aşağı doğru eğimli olması

e)

Yüksek vergi uygulaması

8)

Talebin çapraz elastikiyeti pozitif ise bu ne anlama gelir?

a)

İlgili diğer malların ikame mal olması

b)

Yüksek işsizlik

c)

Yüksek belirsizlik olması

d)

İlgili diğer malların tamamlayan mal olması

e)

Malın demode olması

olması
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9)

Talebin gelir elastikiyeti negatif ise bu ne anlama gelir?

a)

Malın lüks mal olduğunu

b)

Malın normal mal olduğunu

c)

Malın zorunlu mal olduğunu

d)

Tüketici gelirinin çok yüksek olduğunu

e)

Malın düşük mal olduğunu

10)
Talebin fiyat elastikiyetinin 0 olduğu durum (yani talebin dikey olduğu durum)
ne anlama gelir?
a)

Alıcılar fiyat değişikliklerine karşı aşırı duyarlıdır.

b)

Satıcılar fiyat değişikliklerine karşı aşırı duyarlıdır.

c)

Fiyatlar aşağı doğru katıdır.

d)

Alıcılar fiyat değişikliklerine karşı duyarsızdır.

e)

Piyasada beklentiler olumsuzdur.

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)b, 5)c, 6)d, 7)b, 8)a, 9)e, 10)d
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2. ARZ ANALİZİ VE ELASTİKİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde piyasa arz eğrisini, eğimini ve konumunu inceleyeceğiz. Daha sonra ise
arzın fiyat, ölçek ve çapraz elastikiyetleri incelenecektir. Elastikiyetler hem firmaların
pazarlama stratejilerini belirlemede, hem de yerel ve merkezi yönetimlerin kamu politikalarını
belirlemede önemli bir mihenk taşı görevi üstlenmektedir. Arzın etkilendiği faktörlerdeki
değişimin arzdaki değişime ne ölçüde etki ettiğini ölçmek için kullanılan elastikiyetler


Arzın fiyat elastikiyeti



Arzın ölçek elastikiyeti



Arzın çapraz elastikiyeti

kavramları altında incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Genelde piyasaya arz edilen mal miktarı ile malın fiyatı arasında diğer her şey
veri iken doğru orantılı bir ilişki vardır. Hangi şartlarda bu ilişki değişebilir, tartışınız.
2)
Kapitalist sistemdeki gerek toplam gerekse de endüstriyel üretim bazındaki
dalgalanmalar olan konjonktür dalgalarının arzın elastikiyetleri ile nasıl bir bağlantı sahibi olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Arz Analizi ve Elastikiyetler

Arz fonksiyonu, arz eğrisi, arz
eğrisinin eğimi ve konumu, arz
eğrisinin konumunu belirleyen
bileşenler arzın elastikiyetleri
kavramları öğrenilir.

Metinler, örnek problemler ve
görsel materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Arz fonksiyonu



Arz eğrisi



Arz eğrisinin eğimi



Arz eğrisinin konumu



Arzın fiyat elastikiyeti



Arzın ölçek elastikiyeti



Arzın çapraz elastikiyeti
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Giriş
İktisadi analizin temelini ve iktisat biliminin en eski analiz birimini piyasa
oluşturmaktadır. Piyasa dengesi kavramı iktisat biliminde analizin yönünü ve ağırlığını
belirlemekte kullandığımız en temel mihenk taşlarından birisidir. Diyebiliriz ki, piyasa dengesi
bize “olması gereken ideal durumu” göstermektedir. Eğer bu durumu bilirsek, o zaman arz ve
talep edilen miktarlar ile fiyatların güncel konumlarını bu denge konumları ile karşılaştırarak,
fiyat ve miktarların ne yöne hareket edeceğini rahatlıkla bulabiliriz.
Bir önceki bölümde talep analizini işlemiştik. Bu bölümde ise piyasanın ikinci ayağı
olan arz analizini işleyecek ve sonra piyasa dengesine kısaca değineceğiz. Arz analizinde
öncelikle arz kanununu görecek ve buna bağlı olarak da arz fonksiyonu ve arz eğrisinin
tanımlarını vereceğiz. Arzın eğrisinin eğimi ve konumlarını belirleyen faktörleri inceledikten
sonra arz elastikiyetlerini tartışacağız.
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2.1. Arz Kanunu
Arz Kanunu
“Üretim teknolojisi, ham madde, aragirdi, faktör ve diğer malların fiyatları veri iken, bir
malın fiyatı artarsa o maldan arz edilen miktar artar, malın fiyatı düşerse o maldan arz edilen
miktar azalır.”
Arz kanunu (the law of supply), bir malın arz edilen miktarını belirleyen en önemli
unsurun o malın fiyatı olduğu fikrine dayanır. Bir malın fiyatı arttıkça o mal piyasasında o
maldan satılmak istenen miktar artmakta, yine bu malın fiyatı azaldıkça o maldan satılmak
istenen miktar azalmaktadır. Unutmamalıdır ki, bir piyasada satıcıların o maldan ne kadar
miktar satmak isteyeceğine, o malın kendi fiyatının yanında, (üretim teknolojisi, ücret, faiz ve
rant gibi faktör fiyatları, aragirdi ve ham madde fiyatları, benzer teknolojiye sahip piyasalardaki
fiyatlar ve bunun gibi) başka değişkenler de tesir etmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında piyasada
satıcıların piyasaya arz ettikleri mal miktarı ile piyasa fiyatı arasında doğru orantılı bir ilişki
olduğu bilinmektedir. Bu ilişkiyi iktisatçılar arz fonksiyonu ile tanımlarlar. Takip eden kısımda
arz fonksiyonunu tanımlayacağız.

2.2. Arz Fonksiyonu ve Arz Eğrisi
Aşağıda arz fonksiyonunun tanımı verilmektedir.
Arz Fonksiyonu
“Piyasada arz edilen mal miktarı ile satılan mal fiyatı, malların maliyeti, teknoloji
düzeyi ve satıcı sayısı arasındaki fonksiyonel ilişkiye ARZ FONKSİYONU adı verilir”
Denklem 2.1’de arz fonksiyonunun matematiksel ifadesi görülmektedir:

QS= Arz edilen miktar

QS = S(P, A, C, M) … … … (2.1)

P= Malın fiyatı, arz edilen miktar ile doğru orantılı bir ilişkide
A= Teknoloji düzeyi, arz edilen miktar ile doğru orantılı bir ilişkide
C= Satılan malların maliyeti, arz edilen miktar ile ters orantılı bir ilişkide
M=Satıcı sayısı, arz edilen miktar ile doğru orantılı bir ilişkide
İktisadi analizin yöntemi her şeyden önce karmaşık iktisadi ve sosyal hadiselerin
soyutlama yolu ile basite indirgenerek ele alınmasıdır. Sonra adım adım diğer faktörler de
modele dâhil edilerek model daha karmaşık hâle getirilir. Bununla birlikte, iktisatta denge
kavramının öneminden ve analizin yönünü tayin etmesinden de bahsetmiştik. Her iktisadi
modelde, o modelin anlattığı durum ölçeğine uygun olarak bir dengeleyici değişken
bulunmaktadır. Piyasa dengesinin de fiyatların arz ve talebi eşitlemesi yolu ile gerçekleştiği
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düşünüldüğü için, öncelikli olarak, modelin analitik araçları fiyatın birer fonksiyonu olarak
tanımlanır. Bu yüzden hem arz hem de talep fiyat miktar düzleminde ifade edilir. İktisatçılar
arz fonksiyonunu fiyat - miktar düzleminde ifade ederken arz eğrisini kullanırlar. Arz Eğrisinin
tanımı aşağıdadır:
Arz Eğrisi
“Dikey eksende malın fiyatı (P) ve yatay eksende arz edilen miktar (QS) varken ve diğer
etkenler veri iken yukarı doğru eğimli eğrinin adı ARZ EĞRİSİ adı verilir.”
Arz Eğrisini aşağıda Şekil 2.1’de görmektesiniz:
P

ARZ EĞRİSİ
P3
D3

P2

D2

P1
D1

QS

0

S

Q1

S

Q2

S

Q3

Şekil 2.1: Arz Eğrisi
Şekil 2.1’de arz eğrisi görülmektedir. Arz eğrisi piyasadaki bütün satıcıların piyasaya
toplamda arz ettikleri mal miktarını gösterir. Her bir satıcı için malı birim başına piyasaya
sunacağı minimum bir fiyat bulunmaktadır. Bu fiyata “rezerv fiyat” adı verilir. Bu rezerv fiyat
düzeyi satıcıdan satıcıya değişmekte ve temelde satılan malların maliyetine bağlı
bulunmaktadır. Eğer piyasa fiyatı rezerv fiyatın altındaysa, satıcı malları piyasaya arz eder.
Fiyat arttıkça daha fazla satıcı için piyasaya mal arz etmek kârlı hâle gelecektir. Öte yandan
fiyat düştükçe daha az satıcı piyasa fiyatının altında bir rezerv fiyata sahip olacağından
toplamda arz edilen miktar düşecektir. Bu özellikler altında Şekil 2.1’deki fiyat (P) ve arz edilen
miktar (QS) arasındaki ilişkiyi anlatalım.
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D1 noktasında fiyat P1 düzeyindedir ve bu fiyat düzeyinde toplamda satıcıların arz ettiği
mal miktarı QS1 düzeyindedir. Fiyat P2 düzeyine çıktığında, QS1 üretim düzeyinde elde edilen
marjinal marjinal P2 düzeyinden daha düşük olacağından piyasadaki mevcut satıcılar daha fazla
mal arz etmeye başlar. Aynı zamanda rezerv fiyatı P1 düzeyinden daha yüksek olan bazı
potansiyel satıcılar da P2 düzeyinde piyasaya girip mal arz etmeye başlarlar. Dolayısıyla arz
edilen miktar QS1 artarak QS2 düzeyine kadar gelir. Bu nokta D2 noktasıdır. Fiyat P3’e çıktığında
ise aynı süreç devam ederek arz edilen miktar QS3 düzeyine çıkar ve arz eğrisi üzerinde E3
noktasına gelinir.
Fiyat arttıkça arz edilen miktar da artmaktadır. Bunun sebebi arz eğrisinin eğiminin
pozitif olmasıdır. Arz eğrisinin eğiminin pozitif olmasının temel sebebi “azalan verimler
kanunudur”.

2.3. Arz Eğrisinin Eğimi
Arz eğrisinin eğiminin pozitif olmasının, yani eğrinin yukarı doğru eğimli olmasının
sebebi “azalan verimler kanunudur”. Tanım olarak azalan verimler kanunu şu şekilde ifade
edilebilir:
Tanım: Azalan Verimler Kanunu
“Firmalar kâr maksimizasyonlarını gerçekleştirebilmek için marjinal maliyetlerin artan,
marjinal ürünlerin azalan seyir izlediği üretim aralığında üretim yapar. Dolayısıyla üretim
arttıkça verim azalır ve birim maliyetler artar.”
Eğer piyasada mevcut üretim teknolojisi ilave bir birim üretimin toplam maliyetlerde
yaratacağı artış olan marjinal maliyet ile üretim miktarı arasında çok kuvvetli bir ilişkiye sebep
oluyorsa, o zaman piyasadaki ortalama firmanın piyasaya arz ettiği mal miktarı ile rezerv fiyatı
arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Firmanın marjinal maliyetin artan olduğu üretim aralığında
üretim yaptığı hatırlanırsa, bu durumda marjinal maliyet daha dik olacaktır. Tersi durumda,
yani, piyasada mevcut üretim teknolojisi marjinal maliyet ile üretim miktarı arasında daha zayıf
bir ilişkiye sebep oluyorsa, o zaman piyasadaki ortalama firmanın piyasaya arz ettiği mal
miktarı ile rezerv fiyatı arasında daha zayıf bir ilişki olacaktır. Bu durumda marjinal maliyet
daha yatık olacaktır. Marjinal maliyetin daha dik olması satıcıların piyasa fiyatında ancak daha
yüksek artışlar gerçekleşirse daha fazla mal arz etmelerini kârlı kılacaktır. Bu durumda, daha
dik bir arz eğrisi oluşmakta ve piyasada arz edilen miktar fiyatlara daha az duyarlı
bulunmaktadır. Tersi durum, yani marjinal maliyetin daha yatık olması durumu, satıcıların
piyasa fiyatında nispeten çok daha küçük artışlar gerçekleşmesiyle bile daha fazla mal arz
etmelerini kârlı kılacaktır. Bu durumda, daha yatık bir arz eğrisi oluşmakta ve piyasada arz
edilen miktar fiyatlara daha duyarlı bulunmaktadır.
Arz eğrisinin eğimi bize arz eğrisi üzerindeki hareketleri vermektedir. Ancak arz
eğrisinin analitik düzlemde yer değiştirmesine yol açan etkenler de bulunmaktadır. Bu yüzden
ayrıca arz eğrisinin konumunu da incelemek gerekir.
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2.4. Arz Eğrisinin Konumu
Arz eğrisinin konumunu belirleyen muhtelif etkenler vardır. Bunlar kabaca aşağıdaki
gibi özetlenebilir:
(i)

Satılan malların maliyeti

(ii)

Teknoloji düzeyi

(iii)

Satıcı sayısı

Bu üç etkendeki değişimler arz eğrisini aşağı veya yukarı kaydıracaktır. Şimdi her bir
durumu ayrı ayrı inceleyelim.

2.4.1. Satılan Malların Maliyeti ve Arz Eğrisi
Satılan Malların Maliyeti:
“Satıcıların piyasaya arz ettikleri malların üretiminin başlangıcından pazara gelmesine
kadar olan katlandıkları maliyetlerin tümüne satılan malların maliyeti adı verilir.”
Satılan malların maliyetleri üretim maliyetleri ve nakliye maliyetlerinin toplamından
ibarettir.
Üretim Maliyetleri:
“Üretim maliyetleri satılan malların üretim sürecinde kullanılan bütün girdilerin
yarattığı toplam maliyettir.”
Üretim maliyetlerini kabaca üç kalemde sınıflandırabiliriz: Faktör maliyetleri, ham
madde ve enerji maliyetleri, aragirdi maliyetleri.

2.4.1.1. Faktör Maliyetleri
Üretim faktörleri üretim sürecinde aragirdi ve ham maddeleri işleyen üretim girdileridir.
Bunlar, bilindiği gibi dört ana kategoride ele alınır: “Emek, sermaye, girişim ve toprakgayrimenkul”. Belli bir süre içinde belli bir miktarda ürün çıktısı elde edebilmek amacıyla
üretim sürecinde edilgen girdileri, yani, ham madde ve ara girdileri işleyen ve üretim sürecinde
değişmeyen her türlü girdiye ÜRETİM FAKTÖRLERİ adı verilir. Üretim faktörleri çok çeşitli
olabileceği gibi, yine de, iktisatçılar üretim faktörlerini dört ana gruba ayırırlar. Aşağıda bunları
görmektesiniz:
(a) İşgücü – Emek: Üretim sürecinde kullanılan her türlü insan gücüne işgücü veya
emek adı verilir. Kullanılan işgücü miktarı iki farklı şekilde ölçülür: Üretimde kullanılan insan
sayısı veya üretimde harcanan toplam çalışma saati. İşgücünün bedeli ücrettir. İşgücü üretim
sürecinde aldığı role göre iki sınıfa ayrılır: Üretimde kullanılan kol gücünü temsilen fizikî emek
ve üretim sürecinde kullanılan zihin gücünü temsilen zihnî emek. Emek aynı zamanda eğitim
düzeyi ve tecrübeyle alakalı olarak vasıflı işgücü ve vasıfsız işgücü olarak iki kısma ayrılır.
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(b) Sermaye: Üretimde kullanılan birikmiş makine ve teçhizat, birikmiş bilgi
düzeyi ve finansal kaynaklara sermaye adı verilir. Sermaye üretim sürecinde aldığı role göre
üç sınıfa ayrılır: Fizikî sermaye, mali sermaye ve beşerî sermaye. fizikî sermaye üretim
sürecinde kullanılan her türlü makine ve teçhizattan oluşur. Beşerî sermaye üretim sürecinde
çalışanların birikmiş bilgi birikimi ve eğitim düzeyini gösterir. Mali sermaye ise fizikî ve beşerî
sermayeye yapılan yatırımlar ile üretim faaliyetinin sürmesi için yapılan her türlü harcamanın
finansmanında kullanılan nakit ve fonlara verilen addır. Sermayenin bedeli faizdir. Dolayısıyla
faiz gelirleri de sermaye sahiplerinin gelirleridir.
(c) Girişim: Üretim sürecin etken ve edilgen girdileri bir araya getiren, örgütleyen
ve teknolojik gelişmeleri teknik inovasyon, iş idaresi alanındaki yenilikleri iş inovasyonu
olarak iktisadin hayata geçiren gerçek ve tüzel kişilere girişimci adı verilir. Girişim gücü
özellikle yeni teknolojinin, yeni ürünlerin ve yeni iş anlayışlarının hayata geçirilmesinde önem
arz eder. Girişimcinin geliri ve girişimin bedeli kârdır.
(d) Toprak-Gayrimenkul: Üretim yapabilmek için tesisin kurulacağı belli bir alan,
o alan üzerinde tesis binası ve binanın altyapısı gerekmektedir. İşte bütün bu faktörler
gayrimenkul olarak adlandırılır. Kapitalist sistem öncesinde, üretim temelde tarımsal ürün
üzerine olduğu için toprağın fonksiyonu ve önemi çok daha hayati idi. Ancak, bugün,
sanayileşmiş toplumlarda, toprağın fonksiyonu sadece tarımsal üretim de temel faktör olarak
değil fakat gayrimenkul olarak da gözlemlenmektedir. Toprak ve/veya gayrimenkulün bedeli
ve toprak sahiplerinin geliri rant / kiradır.
İşte faktör maliyetleri üretimde kullanılan bu faktörler ödenen tutarların toplamından
oluşur. Faktör Maliyetlerini belirleyen iki etken bulunmaktadır: Faktör fiyatları ve faktör
verimliliği.
Faktör fiyatlarında artış, yani ücret, rant ve faizlerde artış firmaların üretim maliyetlerini
de arttıracaktır. Kullanılan faktör miktarı aynı olsa da, fiyatlarda bir artış toplam üretim
maliyetlerini, dolayısıyla satılan malların maliyetini de arttıracaktır. Burada ayrı tutulacak bir
faktör fiyatı da kârdır; çünkü kâr satış gelirlerinden diğer girdi maliyetleri çıkarıldığında elde
edilen kalıntı değeridir. Diğer faktör gelirleri negatif değer almazken, kârlar negatif olabilir.
Negatif kâr durumu zarar olarak adlandırılır.
Faktör verimliliği ile aslında faktörlerin ortalama ve marjinal ürünleri kastedilmektedir.
Bilindiği üzere, reel üretim değerleri üzerinden hesaplandığında, faktör maliyetleri faktör
verimliliğinin ters eşleniğidir. Yani, faktör verimliliği artarsa faktör maliyeti azalır, tersine
faktör verimliliği azalırsa faktör maliyeti artar.

2.4.1.2. Ham Madde ve Enerji Maliyetleri
Üretimde kullanılan ham madde ve enerjiye harcanan miktar toplam ham madde ve
enerji maliyeti olarak tanımlanır. Doğada bulunduğu hâlde üretim sürecine giren, işlenen ve
nihai mala dönüşen girdiler enerji ve ham maddedir. Bunların verimliliği söz konusu değildir.
Çünkü bu girdiler üretime aktif – etken olarak değil, pasif – edilgen olarak katılırlar. Burada,
arz eğrisi bağlamında, esas olarak birim maliyetlerle ilgileniyoruz. Yani kullanılan ham madde
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ve enerji miktarındaki artış üretimdeki artışla aynı oranda arttığı için birim maliyetlerde
değişime yol açmaz. Dolayısıyla, ham madde ve enerji maliyetleri içinde birim maliyetlerin
değişmesine yol açan tek etken ham madde ve enerji fiyatlarındaki değişimlerdir.
Eğer ham madde ve enerji fiyatları artarsa, o takdirde, ham madde ve enerji maliyetleri
de artar. Eğer ham madde ve enerji fiyatları azalırsa, o takdirde, ham madde ve enerji maliyetleri
de azalır.

2.4.1.3. Aragirdi Maliyetleri
Üretimde kullanılan ham madde ve enerjiye harcanan miktar toplam ham madde ve
enerji maliyeti olarak tanımlanır. Daha önce bir üretim sürecinde imal edildikten sonra tekrar
üretim sürecine giren, işlenen ve nihai mala dönüşen girdiler aragirdilerdir. Ham madde ve
enerjide olduğu gibi bunların verimliliği söz konusu değildir. Çünkü aragirdiler de üretime aktif
– etken olarak değil, pasif – edilgen olarak katılırlar. Arz eğrisi açısından esas olarak birim
maliyetlerle ilgilendiğimiz için kullanılan ham madde ve enerji miktarında olduğu gibi aragirdi
miktarında artış üretimdeki artışla aynı oranda arttığı için birim maliyetlerde değişime yol
açmaz. Dolayısıyla, aragirdi maliyetleri içinde birim maliyetlerin değişmesine yol açan tek
etken aragirdi fiyatlarındaki değişimlerdir.
Eğer aragirdi fiyatları artarsa, o takdirde, aragirdi maliyetleri de artar. Eğer aragirdi
fiyatları azalırsa, o takdirde, aragirdi maliyetleri de azalır.

2.4.1.4. Nakliye Maliyeti
Mallar üretim merkezinden pazara nakledilirken oluşan ve tahakkuk eden her masrafta
Nakliye Maliyeti olarak tanımlanır. Nakliye maliyetlerini belirleyen temel etkenler aşağıda
sıralanmıştır:


Ulaştırma altyapısının etkinliği



Üretim ve pazar merkezi arasındaki mesafe



Akaryakıt fiyatı



Ulaştırma sektöründeki rekabet ve piyasa yapısı

Nakliye maliyetlerinde bir artış satılan malların maliyetinde de bir artışa yol açar.
Nakliye maliyetlerinde bir azalış ise satılan malların maliyetinde de bir azalışa yol açar.
Genel olarak satılan malların maliyetinde bir artı veya azalış piyasa arz eğrisinin
konumunun değişmesine yol açar. Aşağıda Şekil 2.2’de bu durum sergilenmektedir:
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Şekil 2.2: Satılan Mal Maliyeti ve Arz Eğrisinin Konumu

Şekil 2.2’de satılan mal maliyeti ile arz eğrisi arasındaki ilişki görülmektedir. Yukarıda
bahsettiğimiz nedenlerle, satılan mal maliyetlerinde bir düşüş (C) gerçekleşirse S0 arz eğrisi
aşağı ve sağa kayarak S1 arz eğrisine doğru kayar. Bunun sebebi ham madde (PM), enerji (PE)
ve faktör fiyatlarında ucuzlama (W, R, PE ve PM) veya toplam verimlilikte artış olabilir.
Benzer şekilde, satılan mal maliyetlerinde bir artış (C) gerçekleşirse S0 arz eğrisi yukarı ve
sola kayarak S2 arz eğrisine doğru kayar. Bunun sebebi ham madde (PM), enerji (PE) ve faktör
fiyatlarında pahalanma (W, R, PE ve PM) veya toplam verimlilikte azalma olabilir. Netice
olarak;
“Satılan malların maliyeti artınca arz eğrisi sola ve yukarı kayar, azalınca sağa ve
aşağı kayar.”

2.4.2. Teknolojik Yenilikler
Üretim Teknolojisi üretim fonksiyonunda sergilenen üretim miktarı ve üretim girdileri
arasındaki ilişkinin genel adıdır. Üretim fonksiyonunda aynı üretim miktarını sağlayan
alternatif faktör bileşimlerinde her biri de üretim tekniği adını alır. Teknolojik yenilikle
kastedilen, bir firma veya üreticinin aynı sayıda girdi kullanarak daha fazla ürün elde etmesine
yol açan üretim fonksiyonundaki değişimdir. Toplam üretim düzeyinde bu yönde bir değişim
birim verimlilikte ve dolayısıyla maliyetlerde de bir düşüş yaratacaktır. Teknolojik değişim
sadece üretim miktarını değil ama üretimin girdi kompozisyonunu da değiştirecektir. Aşağıda
Şekil 2.3’te teknolojik değişim ve arz eğrisinin konumu üzerindeki etkilerini görmektesiniz:
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Şekil 2.3: Teknolojik Yenilik ve Arz Eğrisinin Konumu

Şekil 2.3’de teknolojik yenilik ile arz eğrisi arasındaki ilişki görülmektedir. Teknolojik
yenilikler bazı piyasalarda üretim maliyetlerinin ucuzlamasına ve üretim kapasitesinin
artmasına yol açar. Böyle bir durum gerçekleştiği takdirde, teknolojik yeniliğin üretimde
yarattığı bir artış etkisi (A) gerçekleşirse S0 arz eğrisi aşağı ve sağa kayarak S1 arz eğrisine
doğru kayar. Ancak teknolojik yenilikler her piyasada aynı etkiyi yaratmaz. Bazı malların
üretiminde kullanılan üretim teknolojisi demode olacak ve devamı firmaların bir kısmı için
zarar yaratabilecektir. Örneğin artık çevirmeli telefonlar, merdaneli çamaşır makinaları ve tüplü
televizyonlar üretilmemektedir. Üretilse bile arzları çok azalmıştır. Yani, teknolojik değişimin
üretimde yaratacağı bir azalış etkisi (A) gerçekleşirse S0 arz eğrisi yukarı ve sola kayarak S2
arz eğrisine doğru kayar. Netice olarak;
“Teknolojik yeniliğin olumsuz etkisi ile arz eğrisi sola ve yukarı kayar, olumlu etkisi
ile sağa ve aşağı kayar.”

2.4.3. Satıcı Sayısı
Bir piyasadaki satıcı sayısı da arz eğrisinin konumunu belirleyebilir. Satıcı sayısı hem
iktisadi hem de iktisadi olmayan etkenlerle değişebilir. Bunlar arasında aynı işkolunda yer alan
piyasalar arasında kârlılık farkları, ülkenin bir bölgesel entegrasyon üyesi olması veya
entegrasyondan çıkması sayılabilir. Satıcı sayısının artması arz eğrisini sağa ve aşağı,
azalması ise arz eğrisini sola ve yukarı kaydırır. Şekil 2.4’te bu durumu görmektesiniz:
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Şekil 2.4: Satıcı Sayısı (M) ve Arz Eğrisinin Konumu

2.5. Arz Elastikiyetleri
Tıpkı talep elastikiyetlerinde olduğu gibi, arz eğrisinde de çeşitli elastikiyet hesapları
uygulanmaktadır. Bunlar kısaca üç kalemde sınıflandırılabilir: Arzın fiyat elastikiyeti, ölçek
elastikiyeti, çapraz elastikiyeti.

2.5.1. Arzın Fiyat Elastikiyeti
Tanım:
“Diğer etkenler veri iken bir malın arz edilen miktarında oluşan %değişimin piyasada
malın fiyatındaki %1’lik değişime oranı arzın fiyat elastikiyeti olarak adlandırılır ve “ɛp” ile
gösterilir.”
Genel formülü ise şöyledir:

𝛆𝐏 =

S

s

[Q2 −Q1 ]

QS1
[P2 −P1 ]
P1

> 0 … … … (𝟐. 𝟐)

Arzın fiyat elastikiyeti genel olarak pozitiftir. Bunun sebebi arzın yukarı doğru eğimli
olması yani azalan verimler kanunu veya artan marjinal maliyetlerdir.
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Arz eğrisi istisnai olarak sadece belli üretim aralılarında ve belirli süreler için negatif
eğimli olabilir. Özellikle yeni ortaya çıkan sektörlerde veya yüksek teknolojili üretimin
bulunduğu sektörlerde piyasaya yeni çıkan ürünleri il çıkış aşamalarında bu duruma
rastlanabilir. Fakat bu geçici bir durumdur. Bu durumda arzın fiyat elastikiyeti de negatif
olacaktır.
Arzın fiyat elastikiyetinin sıfır olduğu durum ise piyasa arz eğrisinin yatay bir doğru
olduğu şartlarda gerçekleşir. Bu şartlar, özellikle ağır sanayi sektörlerinde belirli üretim
aralıklarında uzun dönem ortalama maliyet ve marjinal maliyet eğrilerinin yatay eksene paralel
uzandığı yani ölçeğe sabit getirilerin olduğu durumda gerçekleşir.
Arzın fiyat elastikiyeti, özellikle ihraç edilen mallarda, yurt dışı ihraç mallarının
fiyatlarındaki değişimin ihracatı ne yönde etkileyeceğini tahmin etmekte ve yine yatırımcılar
için gelecekteki tahminin fiyat hareketlerinin genel piyasa hacmini ne yönde etkileyeceğini
tahmin etmekte kullanılır. Yatırımcıların yatırım ve ihracatçıların ihracat stratejilerini
belirlemede ve kamu otoritesinin para, maliye, dış ticaret ve kur politikalarını belirlemede
önemli bir orandır.
Örnek Problem 2.1
Piyasa arz eğrisi aşağıdaki gibi tanımlansın:
𝐐𝐒 = 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟓 𝐏 𝟏,𝟓

Bu durumda fiyat P1=5 birimden P2 = 10 birime çıkarsa,
a) arzedilen miktar ne yönde ve ne kadar değişir.
b) arzın fiyat elastikiyeti nedir?
Cevap 2.1
a)
𝐐𝟏 = 10 + 0,5 P11,5 = 10 + 0,5. 51,5 = 10 + (0,5 × 11,18) = 10 + 5,59 = 𝟏𝟓, 𝟓𝟗
𝐐𝟐 = 10 + 0,5 P21,5 = 10 + 0,5. 101,5 = 10 + (0,5 × 31,62) = 10 + 15,81 = 𝟐𝟓, 𝟖𝟏

b)

𝛆𝐏 =

𝐒

𝐬

[𝐐𝟐 −𝐐𝟏 ]

𝐐𝐒𝟏
[𝐏𝟐 −𝐏𝟏 ]
𝐏𝟏

=

[𝟐𝟓,𝟖𝟏−𝟏𝟓,𝟓𝟗]

𝟏𝟓,𝟓𝟗
[𝟏𝟎−𝟓]
𝟓

=

𝟎, 𝟔𝟔
= 𝟎, 𝟔𝟔 > 0
𝟏

Arzın fiyat elastikiyeti 0,66 çıkmış ve bu değerde bize genelde rastlanan yukarı doğru
eğimli arz eğrisi ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Piyasa fiyatındaki %1’lik artış
miktarda %0,66’lık bir artışa karşı gelecektir.
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2.5.2. Arzın Ölçek Elastikiyeti
Tanım:
“Diğer etkenler veri iken bir malın arz edilen miktarında oluşan %değişimin aynı
üretimde kullanılan girdi miktarındaki %1’lik değişime oranı arzın ölçek elastikiyeti olarak
adlandırılır ve “ɛs” ile gösterilir.”
Genel Formülü ise şöyledir:

εS =

S

s

[Q2 −Q1 ]

QS1
[S2 −S1 ]
S1

𝛆𝐒 < 1 → Ölçeğe azalan getiri
𝛆𝐒 = 𝟏 → Ö𝐥ç𝐞ğ𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐠𝐞𝐭𝐢𝐫𝐢
𝛆𝐒 > 1 → Ölçeğe artan getiri }

… … … (𝟐. 𝟑)

Bu oran, uzun dönemde üretim ölçeğinde artan, azalan veya sabit getirilerden hangisinin
geçerli olduğunu bulmak için önemlidir. Üretim, üretimde kullanılan girdilerdeki artış
oranından daha yüksek oranda artarsa ölçeğe artan, daha düşük oranda artarsa ölçeğe azalan ve
aynı oranda artarsa da ölçeğe sabit getirilerden bahsetmek mümkündür.
Borsa analistleri sektörleri özel olarak incelerken sektör hacmi ile ham madde, enerji ve
finansal sermaye girdilerindeki değişimi de göz önüne alırlar. Bu hem sektöre kredi veren
bankacıların kredi analizlerinde, hem sektördeki firmaların yatırım stratejilerinin
belirlenmesinde hem de kamu otoritesinin sanayi politikası stratejilerini belirlemede önemli bir
orandır.
Örnek Problem 2.2
Sanayi bakanlığı uzmanlarının hesaplarına göre Türkiye’de imalat sanayi üretimi ile
toplam girdi kullanımı arasında aşağıdaki ilişki kurulmaktadır:

𝐐𝐒𝐭 = 𝟑𝟎𝟎 + 𝟐, 𝟓. 𝐒𝐭𝟎,𝟕𝟓
Buna göre imalat sanayinde 2015 yılında toplam kullanılan girdi 500 milyar TL iken
2016’da bunun 580 milyar TL olacağı hesaplanmıştır. Bu durumda
a)

İmalat sanayi üretimi 2016 yılında tahmini olarak yüzde kaç büyüyecektir.

b)

İmalat sanayi arzının ölçek elastikiyeti nedir, bunu nasıl yorumlarsınız?
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Cevap 2.2
a)
0,75
𝐐𝐒𝟐𝟎𝟏𝟓 = 300 + 2,5. S2015
= 300 + 2,5. 5000,75 = 300 + (2,5.105,74) = 300 + 264,35 = 𝟓𝟔𝟒, 𝟑𝟓

0,75
𝐐𝐒𝟐𝟎𝟏𝟔 = 300 + 2,5. S2016
= 300 + 2,5. 5800,75 = 300 + (2,5.118,19) = 300 + 295,48 = 𝟓𝟗𝟓, 𝟒𝟖

Buna göre tahmini üretim artışı
𝐐𝐒𝟐𝟎𝟏𝟔 − 𝐐𝐒𝟐𝟎𝟏𝟓
𝐐𝐒𝟐𝟎𝟏𝟓

=

594,48 − 564,35
= 0,0534 = %𝟓, 𝟑𝟒′tür
564,35

b)
[QS2016 −Qs2015 ]
QS2015

𝛆𝐒 =

[S2016 −S2015 ]
S2015

=

594,48−564,35
564,35
580−500
500

=

0,0534
= 𝟎, 𝟑𝟑 < 1
0,16

Bu duruma göre imalat sanayi arzın ölçek elastikiyeti 0,33’tür. Yani toplam üretim
girdileri %1 arttığında imalat sanayi üretimi %0,33 artmaktadır. Sonuç olarak imalat sanayii
üretiminde ölçeğe azalan getiri bulunmaktadır.

2.5.3. Arzın Çapraz Elastikiyeti
Tanım:
“Diğer etkenler veri iken bir malın arz edilen miktarında oluşan %değişimin aynı
işkolunda veya sektörde üretilen farklı malların fiyatlarındaki %1’lik değişime oranı arzın
çapraz elastikiyeti olarak adlandırılır ve “ɛc” ile gösterilir”
Genel Formülü ise şöyledir:

εC =

s

s

[Q2 −Q1 ]

Qs1

[P∗2 −P∗1 ]
P∗1

, P2∗ = aynı işkolundaki başka piyasa fiyatı … … … (𝟐. 𝟒)

İşadamları ve profesyonel analistler sektör ve piyasa hacimlerini tahmin ederken diğer
işkollarındaki fiyatları da dikkate almak zorundadırlar. Arzın çapraz elastikiyeti iki sektör
arasındaki girdi çıktı ilişkisini ölçmeye yarar. Eğer çapraz elastikiyet negatif ise arz edilen
miktarın ait olduğu sektörün diğer sektörden ara girdi almakta olduğu anlaşılır. Eğer çapraz
elastikiyet pozitif ise arz edilen miktarın ait olduğu sektörün diğer sektöre ara girdi satmakta
olduğu anlaşılır. Eğer çapraz elastikiyet sıfır ise iki sektör arasında ara girdi ilişkisi yoktur.
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Örnek Problem 2.3
Hazır giyim sektörü üretim miktarı ile tekstil sektörü fiyatlar genel düzeyi arasında
aşağıdaki gibi bir ilişki vardır:
𝐐𝐒𝐭 = 𝟐𝟎𝟎 − 𝟎, 𝟖𝐏𝐭∗
göre,

Ocak ayı tekstil fiyat endeksi 100 iken, şubat ayı endeksi ise 120 olmuştur. Bu duruma

a)
Hazır giyim sanayi üretim endeksi ocak ve şubat aylarında ne olacaktır ve aylık
büyüme oranı nedir?
b)

Hazır giyim sanayi arzının çapraz elastikiyeti nedir ve bu ne anlama gelir?

Cevap 2.3
a)
∗
𝐐𝐒𝐎𝐂𝐀𝐊 = 200 − 0,8POCAK
= 200 − 0,8.100 = 200 − 80 = 𝟏𝟐𝟎
𝐒
∗
𝐐Ş𝐔𝐁𝐀𝐓 = 200 − 0,8PŞUBAT = 200 − 0,8.120 = 200 − 96 = 𝟏𝟏𝟒

Bu durumda Hazır Giyim Sanayi üretim endeksindeki büyüme oranı aşağıdaki gibi
hesaplanır:

𝐐𝐒Ş𝐔𝐁𝐀𝐓 − 𝐐𝐒𝐎𝐂𝐀𝐊
𝐐𝐒𝐎𝐂𝐀𝐊

=

114 − 120
= −0,05 = −%𝟓′tir
120

b)

𝛆𝐂 =

[QsŞUBAT −QsOCAK ]
QsOCAK

[P∗ŞUBAT −P∗OCAK ]
P∗OCAK

=

114−120

120
120−100
100

=

−0,05
= −𝟎, 𝟐𝟓 < 0
0,2

Bu durum çapraz elastikiyetin negatif olduğunu gösterirken aynı zamanda hazır giyim
sanayiinin tekstil sanayiinden ara girdi satın aldığı anlamına gelmektedir.

2.6. Piyasa Dengesi
Piyasada alıcıların mal talebi ile satıcıların mal arzının eşitlenmesi piyasadaki bütün
aktörleri daha iyi duruma getirecektir. Bu duruma piyasa dengesi adı verilir. Piyasa dengesi mal
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fiyatlarının arz ve talebi eşitleyecek düzeye intibak etmesi sayesinde gerçekleşir. Bu yüzden
fiyatların serbestçe dalgalanması ve fiyatlara kamu otoritesinin müdahalenin olmaması
piyasada kendiliğinden dengenin gerçeklemesi için çok önemlidir.
Piyasa dengesi aşağıda denklem (2.5)’de gösterilmektedir.
𝐐𝐒 (𝐏 ∗ ) = 𝐐𝐃 (𝐏 ∗ ); P ∗ = Piyasa Denge Fiyatı … … … (𝟐. 𝟓)

Dengeye giden süreçte fiyatlar nasıl hareket etmektedir? Bu sorunun cevabı aşağıda
denklem (2.6)’de görülmektedir:
{

𝐐𝐃 < 𝐐𝐒
𝐐𝐃 > 𝐐𝐒

Piyasada arz fazlası → 𝐏 ↓
} … … … (𝟐. 𝟔)
Piyasada talep fazlası → 𝐏 ↑

Denklem (2.6)’deki bilgileri Şekil 2.5’te grafik üstünde inceleyelim:

P

ARZ FAZLASI, P

A

P*

B

E
D

C

TALEP FAZLASI, P
QD, QS

0

Q

*

Şekil 2.5: Piyasada Denge Fiyat Oluşumu

Yukarıda Şekil 2.5’te piyasada dengenin nasıl meydana geldiği görülmektedir.
Öncelikle arz fazlası durumunu ele alalım. Şekil 2.5’te piyasada fiyat A ve B noktalarına
karşılık gelecek şekilde belirlenmişse, bu fiyat düzeyinde, denklem 2.6’da belirtildiği üzere arz
edilen miktar talep edilen miktardan fazladır; (QS>QD). Bu durumda piyasada satıcıların elinde
mevcut fiyat düzeyinde alıcıların istediğinden daha fazla satılmayan mal kalmıştır. Bu durumda
satıcılar fiyatı düşürmeye başlarlar; (P↓→QS↓ ve QD↑→ arz fazlası azalır). Fiyat düştükçe arz
fazlası azalmaya devam eder. Fiyat P* düzeyine geldiğinde fiyattaki düşüş durur. Bunun sebebi
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artık arz edilen miktar ile talep edilen miktarın eşitlenmesi, yani, piyasaya satıcıların arz ettiği
bütün malların satılmasıdır, (P=P* →QS= QD=Q*).
Tersi durumda, bu sefer piyasa fiyatının C ve D noktalarına tekabül eden düzeyde
olduğunu varsayalım. Bu durumda ise piyasada arz edilen miktar talep edilen miktardan daha
düşük düzeydedir; (QS>QD). Yani mevcut fiyat düzeyinde satıcıların arz etmek istediği mal
miktarı yine mevcut fiyat düzeyinde alıcıların satın almak istediği mal miktarından daha
düşüktür ve bu duruma talep fazlası adı verilir. Talep fazlası durumunda, piyasada bazı alıcılar
kıt olan mala daha yüksek fiyat teklif ederler. Bu durumda fiyat yükselmeye başlar, (P↑→Q S↑
ve QD↓→ talep fazlası azalır). Fiyat arttıkça talep fazlası azalmaya devam eder. Fiyat P*
düzeyine geldiğinde fiyattaki artış durur. Bunun sebebi artık arz edilen miktar ile talep edilen
miktarın eşitlenmesi, yani, piyasaya satıcıların arz ettiği bütün malların satılmasıdır, (P=P*
→QS= QD=Q*).
İşte, piyasada arz ve talebin eşitlendiği fiyat düzeyi (P=P*) denge fiyat düzeyi ve
miktarda denge miktar düzeyidir, (QS= QD=Q*). Bu durumun gerçekleştiği yer arz ve talep
eğrilerinin kesiştiği E noktasıdır ve denge noktası olarak adlandırılır.
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Uygulama Soruları
1)
Bir piyasada fiyatlar sürekli artış hâlindeyse bu piyasadaki arz ve talebin büyüme
oranları hakkında ve piyasadaki dinamik dengesizlik hakkında ne söyleyebiliriz?
2)
Türkiye’nin hemen hemen her sektöründe ithal girdiler kullanılmaktadır. Bu
durumda, yüksek oranda bir devalüasyonun özellikle sanayi mamulleri piyasalarında arz
eğrisine ne yönde etki edeceğini ve bu piyasalardaki denge fiyat ve üretim miktarının ne yönde
değişeceğini tartışınız.
3)
Türkiye ekonomisinde toplam arzın döviz kuruna olan elastikiyeti negatiftir. Bu
ne anlama gelir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir önceki bölümde talep analizini işlemiştik. Bu bölümde ise piyasanın ikinci ayağı
olan arz analizi işlendi, sonra piyasa dengesine kısaca değinildi. Arz analizinde öncelikle arz
kanunu görüldü ve buna bağlı olarak da arz fonksiyonu ve arz eğrisinin tanımları verildi. Arzın
eğrisinin eğimi ve konumlarını belirleyen faktörleri inceledikten sonra arz elastikiyetleri
tartışıldı. En sonunda da piyasa dengesi, arz ve talep fazlaları ve fiyatların dengeye intibakı
incelendi.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi arzın bileşenlerinden değildir?

a)

Aragirdi fiyatları

b)

Tamamlayan malların fiyatları

c)

Ham madde fiyatları

d)

Teknoloji

e)

İşçi Ücretleri

2)

Aşağıdakilerden hangisi arzın yukarı ve sola kaymasına yol açar?

a)

Aragirdi fiyatlarında düşüş

b)

İşçi ücretlerinde artış

c)

Toprak rantının düşmesi

d)

Teknolojinin yükselmesi

e)

İşçi Ücretleri

3)

Aşağıdakilerden hangisi arzın aşağı ve sağa kaymasına yol açar?

a)

Petrol fiyatlarında artış

b)

İşçi ücretlerinde artış

c)

Yatırım malları fiyatlarında artış

d)

Faiz maliyetini artması

e)

Teknolojik gelişim

4)

Aşağıdakilerden hangisi arzın eğiminin yukarı doğru olmasının sebebidir?

a)

Azalan marjinal fayda kanunu

b)

Artan marjinal fayda kanunu

c)

Arzın yatırım malları fiyatlarına olan duyarlılığı

d)

Kaynakların kıt olması

e)

Azalan verimler kanunu
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5)
olabilir?

Bir piyasada arzın fiyat elastikiyeti negatifse bu aşağıdakilerden hangi sektör

a)

Akıllı telefon piyasası

b)

Dökme demir piyasası

c)

Ekmek piyasası

d)

İşgücü piyasası

e)

Domates piyasası

6)
ABD’de toplam arazın döviz kuruna olan çapraz elastikiyeti sıfıra yakındır.
Bunun sebebi ne olabilir?
a)

ABD’de işsizliğin yüksek olması

b)

ABD’de ileri teknoloji bulunması

c)

ABD’nin ithalatını dövizle değil kendi parasıyla yapması

d)

Doların değerinin yüksek olması

e)

Bu konuda bir şey söylenemez.

7)
Ekonomi Bakanlığı kalkınma için inşaat sektörüne ağırlık verilmesi gerektiğini,
çünkü bu sektörde ithal aragirdi kullanımının çok düşük olduğunu belirtmiştir. Bu bilgiye
dayanarak inşaat sektörü arzının elastikiyetleri hakkında ne söylenebilir?
a)

Sektörün arzının ithal aragirdiye olan çapraz elastikiyetinin sıfıra yakın olduğu

b)

Sektörün arzının fiyat elastikiyetinin yüksek olduğu

c)

Sektörün arzının fiyat elastikiyetinin düşük olduğu

d)

Sektörün arzının ölçek elastikiyetinin yüksek olduğu

e)

Bu konuda bir şey söylenemez.
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8)
Sabit döviz kuru sisteminde içeriye giren veya çıkan yabancı döviz fonları
miktarına bağlı olarak Merkez Bankası para arz miktarını değiştirmek zorundadır. Yabancı fon
miktarı ise faizlere bağlıdır. Bu durumda para arzının elastikiyeti hakkında ne söylenebilir?
a)

Para arzının faiz elastikiyetinin düşük olduğu

b)

Para arzının faiz elastikiyetinin yüksek olduğu

c)

Para arzının döviz kurlarına bağlı çapraz elastikiyetinin yüksek olduğu

d)

Para arzının ölçek elastikiyetinin yüksek olduğu

e)

Bu konuda bir şey söylenemez.

9)
Bir sektörde üretim girdileri %10 artarsa arz edilen miktar %20 artmaktadır. Bu
durumda ne söylenebilir?
a)

Sektörün arzının fiyat elastikiyeti 0,5’dir.

b)

Sektörün arzının ölçek elastikiyeti 0,5’dir.

c)

Sektörün arzının ölçek elastikiyeti 2’dir

d)

Sektörün arzının fiyat elastikiyeti 2’dir.

e)

Bu konuda bir şey söylenemez.

10)
Bir sektörde fiyat %10 artarsa arz edilen miktar %2,5 artmaktadır. Bu durumda
ne söylenebilir?
a)

Sektörün arzının fiyat elastikiyeti 4’tür.

b)

Sektörün arzının ölçek elastikiyeti 4’tür.

c)

Sektörün arzının ölçek elastikiyeti 0,25’dir.

d)

Sektörün arzının fiyat elastikiyeti 0,25’dir.

e)

Bu konuda bir şey söylenemez.

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)e, 4)e, 5)a, 6)c, 7)a, 8)b, 9)c, 10)d
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3. FAYDA FONKSİYONU VE KAYITSIZLIK EĞRİLERİ ANALİZİ

53

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk önce belli bir teknoloji ve belli bir üretim düzeyinde firmanın alternatif
üretim tekniklerini gösteren eş-ürün eğrilerini tartışacağız. Daha sonra da firmanın maliyet
minimizasyonu problemini inceleyeceğiz. Eş-ürün eğrileri uzun dönemli analizde kullanılırlar.
Yani, firmanın her iki üretim faktörünü de değiştirebileceği durumda alternatif üretim
tekniklerini gösterirler. Bundan sonra eş-ürün eğrilerini kullanarak UZUN DÖNEMDE belli
bir teknoloji ve belli bir üretim düzeyinde firmanın alternatif üretim teknikleri arasından kendi
maliyetini minimize eden üretim tekniği nasıl ve hangi yönde tercih edeceğini araştıracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir vejetaryenin fayda fonksiyonunda etin yeri olabilir mi? Olursa nasıl olur?

2)
Hâkim iktisat anlayışında kullanılagelen ordinal fayda teorisine göre insanların
ihtiyaçları sınırsızdır. Bu önerme ne derece geçerli olabilir?
3)
Sadece bireysel faydasını düşünen bir insan tipi olarak tanımlanan homo
economicus ne kadar gerçek insan davranışını temsil edebilir? İnsanda bulunan sosyal
sorumluluk, toplumsal rol ve işbölümü, empati ve vicdan gibi kavramları nasıl açıklarız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fayda Fonksiyonu ve
Kayıtsızlık Eğrileri
Analizi

Fayda fonksiyonuna bağlı olarak
kayıtsızlık eğrilerinin türetilmesi,
kayıtsızlık eğrilerinin özellikleri
ve faklın tercih yapılarını gösteren
kayıtsızlık eğrileri öğrenilecektir.

Metinler, çözümlü problemler ve
görsel materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Fayda



Fayda fonksiyonu



Kayıtsızlık eğrileri



Marjinal ikame oranı



Marjinal fayda



Doyum noktası
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Giriş
Ordinal Fayda Teorisinin kullandığı araçlardan en önemlisi kayıtsızlık eğrileridir.
Ordinal Fayda Teorisine göre bireylerin faydayı sayamayacağını, ancak sıralayabileceğini ve
öncelikli tercihlerini belirleyeceğini biliyoruz. Böyle bir durumda toplam fayda soyut bir değer
olarak tanımlanmaktadır. Somut olan ve sayılabilen tüketim tercihleri ile soyut olan,
ölçülemeyen ve sayılamayan fayda arasındaki irtibatın nasıl sağlanacağı önemli sorunlardan
biridir. İşte bu bölümde, bu amaçla fayda fonksiyonu ve kayıtsızlık eğrilerinin tanımları
yapılacak ve farklı kayıtsızlık eğrileri incelenecektir.
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3.1. Fayda Fonksiyonu ve Kayıtsızlık Eğrilerinin Tanımlanması
Fayda Fonksiyonu
“Tüketicinin X ve Y mallarından yaptığı tüketimlerin toplamda sağladığı faydayı
gösteren X ve Y mallarından yaptığı tüketimlerin bileşik fonksiyonu ‘fayda fonksiyonu olarak
adlandırılır.”
Ordinal Fayda Teorisinde bildirilen en önemli noktalardan biri, fayda fonksiyonunun
bütün malların tüketimlerinin bileşik fonksiyonu olduğudur. Dolayısıyla, tanımı verilen fayda
fonksiyonunun analizimizde yer alacak X ve Y mallarının tüketiminin bileşik fonksiyonu
olması gerekmektedir.
Fayda fonksiyonu tüketim miktarlarının fonksiyonu olduğu ve tüketim miktarları da
negatif değer içermediği için fayda fonksiyonu şu aralıkta geçerli olmaktadır:
Ω = {∀X ≥ 0, ∀Y ≥ 0} … … … … … … (3.1. a)

Denklem (3.1.a)’da tanımlanan  kümesi fayda fonksiyonlarının ve dolayısıyla
kayıtsızlık eğrilerinin tanımlandığı kümedir.  kümesi, aynı zamanda, kayıtsızlık eğrilerinin
çizildiği alan olan kayıtsızlık paftasının da cebirsel ifadesidir.
Fayda fonksiyonunun türevi alınabilecek bir fonksiyon olması da gereklidir. Bunun
sebebi, marjinal faydaların tespitinde ve kayıtsızlık eğrilerinin eğiminin hesaplanmasında buna
ihtiyaç duyulmasıdır. Bir fonksiyonun türev alınabilir olabilmesi için analiz yapılan aralıkta ki,
burada  kümesi kastedilmektedir, fonksiyonun
(i)

Sürekli

(ii)

Tam

olması gerekmektedir.
Yine de, özel bazı durumlarda (örneğin tam tamamlayan mallarda), fonksiyon
sürekliliğini kaybetmektedir.
Kayıtsızlık Eğrileri
“Yatay eksende X dikey eksende Y malı varken, tüketici birey için veri bir toplam
fayda düzeyini sağlayan bütün X ve Y tüketim bileşimlerinin geometrik kümesi ‘kayıtsızlık
eğrisi olarak adlandırılır.”
Kayıtsızlık eğrileri her şeyden önce aynı fayda düzeyini sağlayan tüketim noktalarının
bileşimini sergiler. Yani eğrinin üstündeki her nokta aynı fayda düzeyini temsil eder. Bu da
tüketicinin eğri üzerindeki iki nokta arasında öncelik belirleyemeyeceğini, yani her iki tüketim
noktası arasında kayıtsız kalacağını vurgular. Eğrinin ismi bu yüzden kayıtsızlık eğrisidir
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3.2. Kayıtsızlık Eğrilerinin Özellikleri
Kayıtsızlık eğrilerinin dört temel özelliği vardır:
(i)

Kayıtsızlık eğrileri tek bir toplam fayda düzeyini temsil ederler.

Bir kayıtsızlık eğrisi üzerinden rastgele seçilecek noktaların her biri farklı X ve Y
tüketimlerini gösterseler bile hepsini sağladığı toplam fayda aynı olur.
(ii)
Kayıtsızlık eğrileri yukarı ve sağa kaydıkça daha yüksek, aşağı ve sola kaydıkça
daha düşük toplam fayda düzeylerini temsil ederler.
Burada daha yüksek veya daha düşükten kastedilen kayıtsızlık eğrisinin temsil ettiği
toplam faydanın sayılabilir olması değil. Burada kastedilen, kayıtsızlık eğrilerinin tüketicinin
tercih sıralamasında daha yüksek oranda önceliğe veya daha düşük oranda önceliğe sahip
olmasıdır.
(iii) Kayıtsızlık eğrileri genelde orijine göre dışbükeydir. Bu eğri üzerinde her
hangi bir iki noktanın daha fazla toplam göstermesi, dolayısıyla ortalama değerlerin aşırı
değerlere tercih edildiği anlamına gelir. (iyi huylu kayıtsızlık eğrileri)
Bu tanım özellikle iyi huylu kayıtsızlık eğrileri için geçerlidir. Bu eğriler toplumun
genelini temsil eden ortalama ve temsili bir tüketicinin davranışlarını temel alarak
modellenmiştir. Bu yüzden özel durumlar haricinde tüketici teorisinde kayıtsızlık eğrilerinin iyi
huylu kayıtsızlık eğrileri olduğu varsayılır.
(iv)

Kayıtsızlık eğrileri birbirine paraleldir ve birbirlerini kesmezler.

3.2.1. İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrilerinin Özellikleri
İktisatçılar, bir piyasada çok farklı tercihlere sahip olan milyonlarca tüketicinin
varlığının bilincindedirler. Ancak piyasanın toplam talebinin oluşturan, bu milyonlarca bireyin
tercihlerinin ortalamasından ibarettir. O yüzden, genelde analizimizde ortalama bir tüketiciyi
temsilen “iyi huylu kayıtsızlık eğrilerini” kullanırız. İyi huylu kayıtsızlık eğrilerini en iyi
temsil eden fayda fonksiyonu da Cobb – Douglas Fayda Fonksiyonudur.
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U(X,Y)= X Y

U3

U1<U2<U3

U
2
U1
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Şekil 3.1: İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri
Şekilde de görüldüğü gibi iyi huylu kayıtsızlık eğrileri, ki bundan böyle sadece
kayıtsızlık eğrisi adı vereceğiz, orijine göre dışbükeydir ve negatif eğimlidir. Birbirlerinin
kesmezler ve paraleldirler. Her biri üzerindeki noktalar aynı toplam fayda düzeyini gösterir.
Şekil 3.1’de üç tane kayıtsızlık eğrisi görmekteyiz. Düşük fayda düzeyinden yüksek
fayda düzeyine sırasıyla U1, U2 ve U3 olarak sıralanmaktadır. Görüleceği üzere fayda düzeyi
daha tercih edilebilir oldukça kayıtsızlık eğrileri yukarı ve sağa kaymaktadır.
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Y MALI

A
U(A)=U(B)=U(E)
U(E) > U(C)
U(A)=U(B) < U(D)
D

E
C

U3

U1<U2<U3

B
U
2
U1
X MALI

0

Şekil 3.2: İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrilerinin Dışbükeyliği

Şekil 3.2’de de görüldüğü gibi iyi huylu kayıtsızlık eğrileri ortalama değerlerin daha
yüksek fayda sağladığını gösterirler. Piyasadaki tüketiciler toplamda aşırı tüketim bileşimlerine
ortalamaya daha yakın tüketim bileşimlerini tercih ederler. Bu kayıtsızlık eğrilerinin
dışbükeyliğinin nedenidir.
Şekil 3.2’de A noktası ile B noktası U2 kayıtsızlık eğrisi üzerindedir. Yani A ile B aynı
fayda düzeyine karşılık gelmektedi4r. Bu iki noktanın farkı A noktasında Y malının daha fazla
X malının daha az, B noktasında ise Y malının daha az X malının daha fazla tüketilmesidir.
Normal koşullarda aynı faydayı sağlayan A ve B noktalarının ortalamasını temsil eden ve AB
doğrusunun orta noktası olan D noktasının sağladığı fayda A ve B noktalarının sağladığı
faydaya eşit olması gerekirdi. Ancak görüldüğü üzere D noktası daha tercih edilebilir bir nokta
olarak U3 fayda düzeyini tüketiciye sağlamaktadır. D noktasının bir başka özelliği de, X ve Y
tüketimlerinin A ve B noktalarına göre çok daha birbirine yakın olduğudur. Buradan da marjinal
tüketim bileşimlerine göre ortalama tüketim bileşimlerinin daha tercih edilebilir olduğu ve daha
yüksek fayda sağladığıdır. Bu, iyi huylu kayıtsızlık eğrilerinin dışbükey olmasının temel
sebebidir.
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3.3. Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonu
Toplam fayda, “tüketicinin X ve Y mallarından yaptığı tüketim sonunda elde ettiği
toplam fayda düzeyidir” ve tüketici Teorisinde U ile temsil edilir. Fayda fonksiyonu Xi
(i=1,2,…,n) tüketim mallarının bir bileşik fonksiyonu olarak U(Xi; i=1,2,…,n) tanımlanır.
Bizim örneğimizde iki mal olduğu için fayda fonksiyonu U(X,Y) olarak tanımlanır. İyi huylu
kayıtsızlık eğrilerinin Fayda Fonksiyonu Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonları ailesindendir.
Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonu:
U(X, Y) = X a Y1−a ; 0 < a < 1; x ≥ 0; y ≥ 0 … (3.1. b)

Fayda Fonksiyonunda
-

“X”, X malından yapılan tüketim miktarını;

-

“Y”, Y malından yapılan tüketim miktarını;

“a”, tüketicinin “X malında tercih katsayısıdır” ve ne kadar yüksekse,
tüketicinin X’i Y’ye göre o kadar daha fazla tercih etmektedir.
“1-a”, tüketicinin “Y malında tercih katsayısıdır” ve ne kadar yüksekse,
tüketici Y’yi X’ e göre o kadar daha fazla tercih etmektedir.
Cobb Douglas Fayda Fonksiyonu ve Marjinal Fayda
Marjinal fayda, “tüketicinin mallardan birinden yaptığı bir birimlik ilave tüketimin
sonunda toplam faydada elde ettiği artış düzeyidir” ve Tüketici Teorisinde MU ile temsil edilir.
MUX: “tüketicinin X malından yaptığı bir birimlik ilave tüketimin sonunda toplam
faydada elde ettiği artışa X’in marjinal faydası adı verilir” ve MUX ile gösterilir.
MUY: “tüketicinin Y malından yaptığı bir birimlik ilave tüketimin sonunda toplam
faydada elde ettiği artışa Y’nin marjinal faydası adı verilir” ve MUY ile gösterilir.
Matematiksel olarak U(X,Y) Fayda fonksiyonunun
X’e göre kısmî türevi MUX’i,
Y’ye göre kısmî türevi MUY’i oluşturur.
MUX:

MUY ise:
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Şeklinde ifade edilmektedir
Denklem (3.3) ve (3.4)’e göre
X’in tüketimi arttıkça MUX, yani X’in marjinal faydası;
Y’in tüketimi arttıkça MUY, yani Y’nin marjinal faydası;
AZALMAKTADIR.
Bu durum “azalan marjinal fayda kanunu” olarak bilinmektedir.
İleride göreceğiz ki, talep eğrisinin eğiminin negatif olmasının temel nedeni “azalan
marjinal fayda kanunu”dur.

3.4. Kayıtsızlık Eğrilerinin Eğimi
Kayıtsızlık eğrilerinin eğimi marjinal ikame oranı (MRS) olarak adlandırılır. İngilizce
“marginal rate of substitution” ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur. Genelde tüketicinin
tükettiği mallar arasında kısmî de olsa bir ikame olduğu için bu oran marjinal ikame oranı adını
almıştır. Marjinal ikame oranının tanımı:
“Dikey eksende Y malı yatay eksende X malı olmak üzere, belli bir fayda düzeyinde
kalmak şartıyla, tüketicinin X malından tüketimini bir arttırdığında Y malı tüketiminden kaç
birim fedakârlık yapacağını gösteren orandır.”
İkinci ve daha teknik bir tanımla ifade edersek, “marjinal ikame oranı, tüketicinin X
malı tüketiminden elde ettiği marjinal faydanın (MUX) Y malı tüketiminden elde ettiği marjinal
faydaya (MUY) oranının negatifine eşittir.”
MRS’nin negatif olması tüketicinin X ve Y sektörü tüketimleri arasında bir ikame
ilişkisi olduğunu,
Eğrinin dışbükey olması da tüketicinin bir maldan tüketimini arttırırken, aynı toplam
fayda düzeyinde, diğer maldan olan tüketiminden artan bir fedakârlık gösterdiği anlamına gelir.
Matematiksel olarak ifade edersek, toplam faydadaki değişim X ve Y mallarının tüketim
düzeyinde meydana gelen değişime bağlıdır. Yani zincir kuralına bağlı olarak U(X,Y)
fonksiyonunun toplam diferansiyelini hesaplarsak:

Toplam diferansiyeli sıfıra eşitlememizin sebebi, kayıtsızlık eğrisi üzerinde toplam
faydanın sabit olması ve sabitin türevinin sıfıra eşit olmasıdır.
Denklem (3.5)’i Y’nin X’e göre türevi için çözersek aşağıdaki denklemi elde ederiz:
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Burada görüleceği gibi MRS marjinal faydaların oranının negatifidir.

3.5. Kayıtsızlık Eğrisinin Konumu
Kayıtsızlık eğrilerinin konumu, toplam fayda düzeyine bağlıdır. Dolayısıyla
Daha yüksek toplam fayda da, o fayda düzeyini gösteren kayıtsızlık eğrisinin
sağa ve yukarı kayması,
Daha düşük toplam fayda da, o fayda düzeyini gösteren kayıtsızlık eğrisinin sola
ve aşağı kayması beklenmelidir.

3.6. Tam Tamamlayan Mallar
Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi tüketici için bazı mallar birlikte tüketilecek
mallardır. Bu durumda mallara “tamamlayan mallar” adı verilmekteydi. Tüketiciler bazı
malları birlikte kullanırken bunu her iki maldan belli oranlarda tüketebilirler. Çoğu zaman
malların birbirini tamamlama oranı değişebilir.
Eğer iki mal arasındaki tamamlama ilişkisi sadece tek bir oranda gerçekleşiyorsa o
zaman bu durumda mallar birbirini “tam tamamlayan mallar” olarak tanımlanır. Tam
tamamlayan mallarda, tüketici, her zaman Y malı tüketimi ile X malı tüketimini tek bir oranda
tutar. Tabiîdir ki, bu tarz tercihlerin fayda fonksiyonu da farklıdır. Aşağıda tam tamamlayan
mallar durumunda tüketicinin bileşik fayda fonksiyonunu görmektesiniz:

U(X, Y) = min(aX, bY) … … … (3.7. a)
Bu fayda fonksiyonunu bir örnekle açıklamak daha doğru olur. Örneğin, ben ince belli
bardakta çayımı her zaman 3 küp şekerle içerim. Ne 4 ne de 2.
Eğer X çay ve Y de şekerse o zaman benim fayda fonksiyonum şu hali alır:
1
U(X, Y) = min (X, Y) … … … … (3.7. b)
3
Denklem (3.7)’deki fayda fonksiyonundan aşağıdaki şekilde gösterilen kayıtsızlık
eğrileri doğmaktadır:
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U(X;Y)=min(aX;bY)
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X MALI(Çay)

Şekil 3.3: Tam Tamamlayan Malların Kayıtsızlık Eğrileri: Çay Şeker Örneği

Şekil 3.3’de sergilenen kayıtsızlık eğrileri tam olmakla birlikte süreksiz eğrileridir.
Bunun anlamı fayda fonksiyonunun türevinin alınamayacağıdır. Nitekim U1 kayıtsızlık eğrisini
dikkate alırsak E1 noktasında yukarıda verdiğimiz örnekteki 1 bardak çaya 3 küp şeker oranı
tam olarak gerçekleşmektedir. Eğer A noktasını dikkate alırsak, elimizde 1 bardak çay ve 6 küp
şeker var demektir. Ben sadece 3 küp şeker tüketebilirim çünkü elimde sadece i bardak çay
vardır ve ben her zaman ve sadece 1 bardak çayı 3 küp şekerle içerim. O zaman fonksiyonu
yerine koyarsak
1
1
U(A) = U(XA , YA ) = min (XA , YA ) = min (1, 6) = min(1,2) = 1 … … (3.8. a)
3
3
Burada XA = 1 = Bardak çay sayısı ve YA = 6 = Küp şeker sayısı olduğuna göre;

benim elde ettiğim fayda E1 noktası ile aynı düzeydedir ve kalan 3 küp fazla şeker
tüketilmeyecektir. Aynı duruma B noktası için bakacak olursak; elimizde 2 bardak çay ve 3 küp
şeker var demektir. Ben sadece 1 bardak çay tüketebilirim çünkü elimde sadece 3 küp şeker
vardır ve ben her zaman ve sadece 1 bardak çayı 3 küp şekerle içerim. O zaman fonksiyonu
yerine koyarsa
1
1
U(B) = U(XB , YB ) = min (XB , YB ) = min (2, 3) = min(2,1) = 1 … … (3.8. b)
3
3
Burada XB = 2 = Bardak çay sayısı ve YB = 3 = Küp şeker sayısı olduğuna göre;
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benim elde ettiğim fayda E1 ve A noktası ile aynı düzeydedir ve kalan 1 bardak fazla
çay tüketilmeyecektir. Demek ki tam tamamlayan mallarda E noktalarıyla simgelenen
kayıtsızlık eğrilerinin “dirsek noktaları” her zaman tüketim dengesinin gerçekleştiği yerlerdir.
Bunu daha sonra göreceğiz.
Eğer E1 noktasına bakacak olursak 2 bardak çay ve 6 küp şeker tüketmekteyim. Bu
durumda elde edeceğim fayda daha fazla olacaktır. Nitekim E2 noktasının üzerinde bulunduğu
U2 kayıtsızlık eğrisi U1 kayıtsızlık eğrisinden daha tercih edilebilir bir fayda düzeyini
simgelemektedir. Nitekim E3 noktasında da 3 bardak çay ve 9 küp şeker tüketilmekte ve bunun
sonucunda da U3 fayda düzeyine erişilmektedir.

3.7. Tam İkame Mallar
Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi tüketici için bazı mallar birbirine benzer tatmin
duygusu yaratan ve dolayısıyla birbirinin yerine geçebilecek mallardır. Bu durumda mallara
“ikame mallar” adı verilmekteydi. Eğer iki mal arasındaki ikame ilişkisi sadece tek bir malın
tüketilmesine yol açacak kadar kuvvetli ise bu durumda mallar “tam ikame mallar” olarak
adlandırılır.
Tam ikame malların fayda fonksiyonu:
U(X, Y) = aX + bY … … … (3.9)

Görüldüğü üzere fonksiyon doğrusaldır. Kayıtsızlık eğrileri de doğru şeklindedir.
Örneğin, Ahmet yemekten sonra ya tatlı ya da meyve yiyorsa ve hiçbir zaman hem tatlı hem
de meyve yemiyorsa, Ahmet için tatlı ve meyve tam ikame mallardır.
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Şekil 3.4: Tam İkame Malların Kayıtsızlık Eğrileri

3.8. Yoğunlaşmış Tercihler
Tüketici için bazı mallardan elde edilen toplam fayda belli bir tüketim miktarında
maksimum noktasına ulaşır. Bu durum kardinal fayda teorisinde bahsedilen durumdur. Bu
durumdaki tüketici tercihine “yoğunlaşmış tercihler” adı verilmektedir. Kardinal fayda
teorisinde genel bir durum olarak kabul edilen “yoğunlaşmış tercihler” Ordinal Fayda
Teorisinde özel bir durumu gösterir.
Yoğunlaşmış tercihlerde, kayıtsızlık eğrileri eliptik bir şekle sahip kapalı kümeler olarak
tasvir edilir. Eliptik kayıtsızlık eğrilerinin merkezindeki bir nokta “doyum noktasını” oluşturur.
Aşağıdaki Şekil 3.5’de E noktası doyum noktasıdır. Kayıtsızlık eğrileri, doyum noktasına
yaklaştıkça fayda artar.
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Şekil 3.5: Yoğunlaşmış Tercihler ve Kayıtsızlık Eğrileri

3.9. Kötü Mal
Tüketici için bazı malların tüketiminden fayda elde edilmez. Aksine, bu malları
tüketmek zahmet verir ve toplam faydayı azaltır. Herkesin sevmediği, dolayısıyla tüketmediği
mallar vardır. Örneğin bir vejetaryen, et tüketmez. Onun için et tüketmek toplam faydayı
arttırmayacağı gibi, aksine azaltır. Bu durumda et vejetaryen için KÖTÜ MAL’dır.
Kayıtsızlık eğrilerinin en temel özelliği, eğrinin üzerindeki her noktada toplam faydanın
eşit olmasıdır. Eğer X malı kötü mal ve Y malı normal mal ise, o zaman; X malı tüketimi artarsa
toplam faydayı azaltacaktır. Toplam faydanın eğri üzerinde aynı kalması için normal mal olan
Y’nin de tüketiminin artması gerekir. Bu durumda kayıtsızlık eğrisinin pozitif eğimli olması
gerekir.
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Şekil 3.6: Kötü Mal – Normal Mal: Pozitif Eğimli Kayıtsızlık Eğrileri
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Uygulama Soruları
1)
Bir kişi her sabah kahvaltıda sadece 5 adet zeytin, bir adet yumurta ve bir dilim
peynirle 2 bardak çay içiyorsa, bu insanın kahvaltısına dair fayda fonksiyonu nasıldır? Hangi
tercih tipini yansıtır?
2)
Ben her gün iki demlik çay ve bir şişe su içersem en yüksek doyuma
ulaşmaktayım. O zaman benim fayda fonksiyonum hangi tercih tipini yansıtır ve kayıtsızlık
eğrim nasıl olur?
3)
Ali hayatında hiç tavuk eti yememektedir. Bu onun psikolojik etkenlerle
yapamadığı bir eylemdir. Bu durumda Ali için tavuk eti nasıl bir mal olmaktadır? Kayıtsızlık
eğrisi nasıl bir şekil alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, fayda fonksiyonu ve kayıtsızlık eğrilerinin tanımlarını yapıldı ve farklı
kayıtsızlık eğrileri incelendi. Marjinal fayda, doyum noktası gibi kavramlar ile tamamlama ve
ikame ilişkileri öğrenildi.
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Bölüm Soruları
Ali’nin fayda fonksiyonu U(X,Y) = X0,25Y0,75 ise 1’den 5’e kadar soruları buna göre
cevaplayınız.
1)

Aşağıdakilerden hangisi Ali için X malının marjinal faydasını verir?

a)

0,75.X0,25Y0,75

b)

0,25.X0,75Y0,75

c)

0,75.X0,25Y-0,25

d)

0,25.X-0,75Y0,75

e)

Hiçbiri

2)

Aşağıdakilerden hangisi Ali için Y malının marjinal faydasını verir?

a)

0,25.X0,25Y0,75

b)

0,75.X0,75Y0,75

c)

0,75.X0,25Y-0,25

d)

0,25.X-0,75Y0,75

e)

Hiçbiri.

3)

Aşağıdakilerden hangisi Ali için marjinal ikame oranını (MRS) verir?

a)

(1/3).(Y/X)

b)

(1/4).(Y/X)

c)

-(1/3).(Y/X)

d)

-(1/4).(Y/X)

e)

Hiçbiri.
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4)
Eğer Ali aylık 81 br. X ve 256 br. Y tüketiyorsa toplam faydası ne kadardır?
4
(3 =81; 4 =256)
4

a)

144

b)

192

c)

12

d)

108

e)

Hiçbiri

5)
Dikey eksende Y ve yatay eksende X var iken, Ali’nin Y tüketimi 36 br.’dir ve
X tüketimi 3 birimdir. Ali X tüketimini %100 arttırırsa MRS’nin değeri nasıl değişir?
a)

2’den 4’e

b)

-4’ten +4’e

c)

-2’den +2’ye

d)

-4’ten -2’ye

e)

Bilinemez.

6)
Eğer bir tüketici için X ve Y malları tam ikame, Y ve Z malları ise tam
tamamlayan ise üç maldan bileşik fayda fonksiyonu nedir?
a)

U(X,Y,Z) = min(aX,0) + min(bY,0) + min(cZ,0)

b)

U(X,Y,Z) = min(aX, bY) + min(bY,cZ)

c)
d)

U(X,Y,Z) = aX + bY + cZ

e)

Bilinemez.
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7)
Eğer Ahmet her sabah 2 tost (x) yiyip 1 ayran (Y) içiyorsa, ayran ve tostun da
Ahmet için tam tamamlayan mallar olduğu biliniyorsa Ahmet’in fayda fonksiyonu nedir?
a)

U(X,Y,Z) = min(0,5X, Y)

b)

U(X,Y,Z) = min(X, 0,5Y)

c)

U(X,Y,Z) = min(X, Y)

d)

U(X,Y,Z) = min(2X, Y)

e)

Hiçbiri

8)

Hangi durumda marjinal ikame oranı SABİT ve NEGATİFTİR?

a)

İyi huylu kayıtsızlık eğrileri

b)

Tam tamamlayan mallar

c)

Tam ikame mallar

d)

Yoğunlaşmış tercihler

e)

Kötü mal

9)

Hangi durumda marjinal ikame oranı POZİTİFTİR?

a)

İyi huylu kayıtsızlık eğrileri

b)

Tam tamamlayan mallar

c)

Tam ikame mallar

d)

Kötü mal

e)

Hepsi
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10)
Hangi tip tercihler Kardinal Fayda Teorisinde genel, Ordinal Fayda Teorisinde
ise özel bir durumu gösterir?
a)

İyi huylu kayıtsızlık eğrileri

b)

Tam tamamlayan mallar

c)

Tam ikame mallar

d)

Yoğunlaşmış tercihler

e)

Kötü mal

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4) b, 5) d, 6) c, 7) b, 8) c, 9) d, 10) d
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4. BÜTÇE KISITI VE OPTİMAL TÜKETİCİ TERCİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bütçe kısıtı ve tüketici tercihini grafik analizi ve cebir analizi vasıtasıyla
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“İnsanların yaşam tarzları tüketim davranışı ile çok kuvvetli bir ilişki içindedir.
Bu yüzden insanları yaşam tarzının, yani tüketim davranışının, kamu otoritesi tarafından
kısıtlanması insanların faydalarını maksimize etmelerini engelleyerek onların daha mutsuz
olmasına yol açar. Mutsuz bireyler ise huzursuz toplum demektir.” Bu görüşe katılır mısınız?
2)

“Ne kaa ekmek, o kaa köfte…” Bu Rumeli deyişinin iktisadi anlamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bütçe Kısıtı
ve Tüketici
Tercihi

Bütçe kısıtı, bütçe kısıtı altında
tüketicinin fayda maksimizasyonunun
grafik ve cebirsel yöntemlerle çözülmesi
öğrenilir.

Metinler, çözümlü problemler
ve görsel materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bütçe kısıtı



Bütçe kümesi



Tüketici dengesi



Kısıt altında optimizasyon



LaGrange çarpanı yöntemi
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Giriş
Bu bölümde ilk olarak bütçe kümesi ve bütçe doğrusunu daha sonra da tüketici
dengesini inceleyeceğiz. Bütçe kümesi ve bütçe doğrusu hem sözel hem de analitik yöntemlerle
tanımlandıktan sonra bütçe doğrusunun konumunu ve bütçe doğrusunun eğimini tahlil
edeceğiz. İkinci aşamada hem kayıtsızlık paftasını hem de bütçe kümesini kullanarak bütçe
kısıtı altında tüketicinin faydasını nasıl maksimize ettiğini göreceğiz. Bu analizi hem analitik
düzlemde hem de cebirsel işlemlerle yapacağız. Analizin sonunda tüketicinin X ve Y mallarına
bireysel taleplerini türeteceğiz.

.
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4.1. Bütçe Doğrusu ve Bütçe Kümesi Tanımları
Bütçe doğrusu ve bütçe kümesi araçları tüketici talebini oluşturan bileşenlerden tüketici
geliri ve malların fiyatlarının analitik düzlemde sergilenmesine amacına hizmet etmektedir.
Bütçe doğrusu ve bütçe kümesi birbirine bağlı kavramlardır. Bu yüzden ilk etapta bunları
tanımlayacağız.
Bütçe Kümesi Tanımı:
“Dikey eksende Y malı ve yatay eksende X malı olduğu durumda Tüketicinin gelirinden
tüketime ayırdığı kısmı ve malların fiyatları veri ikeni tüketicinin satın alabileceği bütün X ve
Y tüketim miktarlarını içeren kümeye ‘bütçe kümesi’ adı verilir”
Tüketiciler, elde ettikleri geliri belirli aralıklarla tahsil eder. Bu yüzden, geliri belli bir
dönemde harcama planı oluştururlar. Gelirlerinin bir kısmını tasarrufa, bir kısmına da tüketime
ayırırlar. Tüketime ayrılan gelirle satın alabilecekleri farklı mal bileşimleri bulunabilir. Satın
alınabilecek bütün tüketim bileşimleri, sadece tüketime ayrılan gelirin tamamının harcandığı
tüketim bileşimleri değil, aynı zamanda tüketime ayrılan gelirin bir kısmının da harcandığı
tüketim bileşimleridir. Dolayısıyla, bütçe kümesi, “bir tüketicinin gelirinin tamamı veya bir
kısmıyla satın alabileceği bütün mümkün tüketim bileşimlerini içerir.”
Matematiksel olarak ifade edersek:
Z = {∀(X, Y)|PX X + PY Y ≤ B; X ≥ 0; Y ≥ 0} … … … (4.1)
PX= X malının fiyatı
PY=Y malının fiyatı
B=Tüketicinin gelirinin tüketime ayrılan kısmı, tüketicinin Bütçesi
Z= Bütçe Kümesi
Bütçe Doğrusu Tanımı:
“Dikey eksende Y malı ve yatay eksende X malı olduğu durumda tüketicinin gelirinden
tüketime ayırdığı kısmı ve malların fiyatları veri ikeni tüketicinin bütün bütçesi ile satın
alabileceği X ve Y tüketim miktarlarının geometrik kümesine ‘bütçe doğrusu adı verilir”
Tüketicinin bütçesini tam olarak kullandığı durumda en fazla tüketimi yapabildiğini
biliyoruz. Bir tüketicinin tüketime ayırdığı gelirin bir kısmını harcaması, o tüketicinin elde
edebileceği fayda düzeyinden daha azına razı olması anlamına gelir. Bu ise, rasyonel değildir.
Aklınıza gelebilecek bir soru “tüketicilerin belki de tasarruf etmek isteyeceği ve bunun da
kendince rasyonel olduğudur.” Ancak, tanım itibariyle tüketici bütçesi zaten gelirin tüketime
ayrılan kısmı, yani, tüm gelirden tasarrufa ayrılan kısım çıktıktan sonra kalandır. Sonuç olarak
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tüketici, kendi faydasını en yüksek düzeye çıkarmak için her şeyden önce bütçe doğrusu
üzerinde bir tüketim bileşimini seçmek durumundadır.
Matematiksel olarak ifade edersek:
BD = {(X, Y)|PX X + PY Y = B; X ≥ 0; Y ≥ 0} … … … (4.2)

PX= X malının fiyatı
PY=Y malının fiyatı

B=Tüketicinin gelirinin tüketime ayrılan kısmı, tüketicinin bütçesi
BD= Bütçe doğrusu

Y MALI
𝐵
𝑃𝑌

BD; BÜTÇE DOĞRUSU

Z=BÜTÇE KÜMESİ
B = PXX + PYY

0

𝐵
𝑃𝑋

X MALI

Şekil 4.1: Bütçe Doğrusu ve Bütçe Kümesi
Şekil 4.1’de kırmızı renkli çizgi bütçe doğrusudur. Bütçe doğrusunu çizmek için
aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:

84

PX X + PY Y = B

B
… … … … (4.3. a)
PY

X = 0 → PY Y = B → Y =

B
… … … … (4.3. b)
PX

Y = 0 → PX X = B → X =

Denklem (4.3.a)’da görüldüğü üzere, X=0 iken, yani bütçe doğrusu dikey ekseni
keserken, Y =“B/PY” değerindedir. Aynı şekilde, denklem (4.3.b)’de görüldüğü üzere, Y=0
iken, yani bütçe doğrusu yatay ekseni keserken, X = “B/PX” değerindedir. Bu iki noktayı
birleştiren doğru da, “bütçe doğrusudur”.
Bütçe doğrusunun altında kalan alan, Şekil 4.1’de görüldüğü üzere bütçe kümesidir ve
tüketicinin toplam satın alma gücünü gösterir. Bu alan büyürse tüketicinin satın alma gücü artar,
küçülürse satın alma gücü düşer.

4.2. Bütçe Doğrusunun Konumu
Tüketicinin satın alma gücü arttıkça, yani bütçesi büyüdükçe, bütçe doğrusu sağa ve
yukarı ve satın alma gücü azaldıkça, yani bütçesi küçüldükçe, bütçe doğrusu sola ve aşağı
kayar. Aşağıda, Şekil 4.2’de bu durum görülmektedir.

Y MALI
𝐵3
𝑃𝑌
𝐵2
𝑃𝑌
𝐵1
𝑃𝑌

S3
S2

B1<B2<B3

B = PXX + PYY

S1

0

𝐵1
𝑃𝑋

𝐵2
𝑃𝑋

𝐵3
𝑃𝑋

X MALI

Şekil 4.2: Bütçe Doğrusu ve Gelir Değişimleri
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Şekil 4.2’de üç farklı Bütçe ve üç farklı Bütçe Doğrusu görülmektedir. Her bütçe
doğrusu farklı bir satın alma gücünü, yani farklı bir bütçe kümesini göstermektedir. Şekilde
görüldüğü üzere düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2 ve B3 bütçe düzeyleri ve onlara bağlı Bütçe
Doğruları görünmektedir. Bütçe, yani tüketici geliri arttıkça bütçe doğruları sağa ve yukarı
kaymaktadır. Aynı zamanda, bütçe kümesi büyümekte, yani tüketicinin satın alma gücü de
artmaktadır. Aşağıda üç farklı bütçede üç farklı bütçe kümesini görmektesiniz:

Tüketici Bütçesi

Bütçe Doğrusu

Bütçe Kümesi

B1

B1 = PXX + PYY

Z1 = S1

B2

B2 = PXX + PYY

Z2 = S1+S2

B3

B3 = PXX + PYY

Z3 = S1+S2+S3

Tablo 4.1: Gelir Artışları ve Bütçe Kümesi

B1 bütçe doğrusunun altında kalan S1 alanı aynı zamanda tüketicinin satın alma gücünü
temsil eden Z1 bütçe kümesini oluşturmaktadır. Tüketici geliri veya bütçesi B1’den B2’ye
çıktığında, B1 ve B2 bütçe doğruları arasında kalan alan olan S1 alanı da bütçe kümesindeki
artışı göstermekte ve yeni bütçe kümesi olan Z2, S1 ve S2 alanları toplamından oluşmaktadır.
Aynı şekilde Z3 Bütçe Kümesi de S1, S2 ve S3 alanlarının toplamından oluşmaktadır.

4.3. Bütçe Doğrusunun Eğimi
Bütçe doğrusu netice itibarı ile dikey eksende Y malı ve yatay eksende X malı
bulunurken çizilen bir doğrudur. Dolayısıyla bu doğrunun, analitik geometri kurallarınca, dikey
eksendeki değişkeni denklemin sol tarafında bırakarak oluşturulan bir denklemle ifade edilmesi
gerekir. Aşağıda denklem (4.4)’de bu durum gösterilmektedir:
B = PX X + PY Y
PY Y = B − PX X

Y=

B PX
− X … … … (4.4)
PY PY

Denklem (4.4)’de görüldüğü üzere tüketicinin bütçesini tam kullandığı durumda, yani
Bütçe Doğrusu üzerinde, eğer bir birim daha fazla X satın alırsa, (P X/PY) kadar Y tüketimini
azaltmak zorundadır. Matematiksel olarak ifade edersek:
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dY
PX
= − … … … . (4.5)
sX
PY
Denklem (4.5)’te bütçe doğrusunun eğimini görmektesiniz. Bütçe doğrusunun eğimi,
-

Negatiftir.

-

Mutlak değer olarak nispî fiyat oranına eşittir.

Eğimin negatif olması tüketimimizin bütçemizle sınırlı olduğunu gösterir. Dünya cennet
değildir. Yapılan her fiilin bir bedeli vardır, çünkü dünyadaki kaynakların hepsi sınırlıdır.
Tüketicinin tüketim yapmak içinde kaynağı bütçesidir. Bütçe doğrusunun eğimi de bu kıt
kaynakla tüketicinin X tüketimini bir birim arttırmak için Y tüketiminden ne kadar fedakârlık
yapacağını gösterir. Bu ise bir birim X’in Y cinsinden fiyatı, yani nispî fiyat oranı kadardır.

4.3.1. PX’teki Değişim ve Bütçe Doğrusunun Eğimi

Y MALI
𝐵
𝑃𝑌

PX0<PX1; PX0>PX1

C

B = PXX + PYY

B
A

0

𝐵
𝑃𝑋2

𝐵
𝑃𝑋0

𝐵
𝑃𝑋1

X MALI

Şekil 4.3: Bütçe Doğrusu ve X’in Fiyatındaki Değişimler
X’in fiyatı PX azalırsa, bütçe doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak azalmakta
ve doğru daha yatıklaşmaktadır. Yalnız, bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta aynı
kalmakta; buna karşın, yatay ekseni kestiği nokta değişmektedir. X ucuzladığında, bütçe
doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta daha yüksek bir X düzeyini göstermektedir. Şekil 4.3’te
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görüldüğü gibi X’in fiyatı PX0 düzeyinden PX1 düzeyine düşerse, bütçe doğrusu dikey ekseni
kestiği nokta etrafında saatin tersi yönünde dönecek ve daha yüksek bir satın alma gücüne
ulaşacaktır. Z0 bütçe kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z1 bütçe kümesi C alanı kadar
artacak ve A, B ve C alanlarının toplamı kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır.
X’in fiyatı PX artarsa, bütçe doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak artmakta
ve doğru daha dikleşmektedir. Bu sefer, bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta yine aynı
kalmakta; fakat yatay ekseni kestiği nokta değişmektedir. X pahalandığında, bütçe doğrusunun
yatay ekseni kestiği nokta daha düşük bir X düzeyini göstermektedir. Şekil 4.3’te görüldüğü
gibi X’in fiyatı PX0 düzeyinden PX2 düzeyine yükselirse, bütçe doğrusu dikey ekseni kestiği
nokta etrafında saat yönünde dönecek ve daha düşük bir satın alma gücüne ulaşacaktır. Z0 bütçe
kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z2 bütçe kümesi B alanı kadar küçülecek ve A
alanından ibaret kalacaktır.

4.3.2. PY’deki Değişim ve Bütçe Doğrusunun Eğimi

Y MALI
𝐵
𝑃𝑌1

𝐵
𝑃𝑌0

C
PX0<PX1; PX0>PX1

B = PXX + PYY

B

𝐵
𝑃𝑌2
A

0

𝐵
𝑃𝑋

X MALI

Şekil 4.4: Bütçe Doğrusu ve Y’nin Fiyatındaki Değişimler
Y’nin fiyatı PY azalırsa, bütçe doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak artmakta
ve doğru daha dikleşmektedir. Yalnız, Bütçe Doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta aynı
kalmakta; buna karşın, dikey ekseni kestiği nokta değişmektedir. Y ucuzladığında, bütçe
doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta daha yüksek bir Y düzeyini göstermektedir. Şekil 4.4’te
görüldüğü gibi Y’nin fiyatı PY0 düzeyinden PY1 düzeyine düşerse, bütçe doğrusu yatay ekseni
kestiği nokta etrafında saat yönünde dönecek ve daha yüksek bir satın alma gücüne ulaşacaktır.
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Z0 bütçe kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z1 bütçe kümesi C alanı kadar artacak ve A,
B ve C alanlarının toplamı kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır.
Y’in fiyatı PY artarsa, bütçe doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak azalmakta
ve doğru daha yatıklaşmaktadır. Bu sefer, bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta yine
aynı kalmakta; fakat dikey ekseni kestiği nokta değişmektedir. Y pahalandığında, bütçe
doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta daha düşük bir Y düzeyini göstermektedir. Şekil 4.4’te
görüldüğü gibi Y’nin fiyatı PY0 düzeyinden PY2 düzeyine yükselirse, bütçe doğrusu dikey ekseni
kestiği nokta etrafında saatin tersi yönünde dönecek ve daha düşük bir satın alma gücüne
ulaşacaktır. Z0 bütçe kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z2 bütçe kümesi B alanı kadar
küçülecek ve A alanından ibaret kalacaktır.

4.4. Tüketici Dengesi: Grafik Analizi
Aşağıda Şekil 4.4’te hem kayıtsızlık eğrilerini hem de bütçe doğrusunu görmekteyiz.
Tüketici hangi maldan ne kadar tüketeceğini bütçe kısıtı altında faydasını maksimize ederek
belirler. Eğer bütçe kısıtımız olmasaydı, tüketicinin tercihi her maldan sınırsız miktarda tüketim
olacaktı. Bu ise ancak Cennet’te geçerlidir. Dünyada ise, kaynaklar sınırlıdır ve tüketiciler de
kararlarını bütçe kısıtı altında verirler. Bu yüzden hem tüketici tercihlerini temsil eden
kayıtsızlık eğrileri, hem de tüketici bütçesini ve malların fiyatlarını temsil eden bütçe doğrusunu
birlikte kullanacağız.

Y MALI

𝐵
𝑃𝑌

A

TÜKETİCİ DENGESİ = E

D

E

U3

C

U1<U2<U3
B = PXX + PYY

U2
B

0

𝐵
𝑃𝑋

U1
X MALI

Şekil 4.4’te Mavi renkte olanŞekil
çizgi4.4:
bütçe
doğrusunu
göstermektedir. Kırmızı renkli
Tüketici
Dengesi
Şekil 4.4’te Mavi renkte olan çizgi bütçe doğrusunu göstermektedir. Kırmızı renkli
eğriler ise düşükten yükseğe sırasıyla U1, U2 ve U3 fayda düzeylerini gösteren Kayıtsızlık
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Eğrileridir. İnceleyeceğimiz 5 nokta vardır: A, B, C, D ve E. Bu noktalardan bir tanesi
tüketicinin optimal tercihini göstermektedir. Şimdi yorumlara geçelim.

4.4.1. A Noktası
A noktasında U1 kayıtsızlık eğrisi ve bütçe doğrusu kesişmektedir. Yani, tüketici
parasının tamamını harcamaktadır. Ancak U1 kayıtsızlık eğrisi bütçe doğrusuna göre daha
diktir. Bu ise, X malının marjinal faydasının fiyatından daha yüksek (MUX>PX), Y malının
marjinal faydasının fiyatından daha düşük olduğu anlamına gelir (MUY<PY). Bu durumda
tüketici Y malını olması gerektiğinden fazla tüketmektedir ve bu yüzden marjinal faydası da
fiyatın altında kalmaktadır. Diğer yandan, X malını da olması gerektiğinden az tüketmekte ve
bu yüzden bu malın marjinal faydası fiyatının üstünde kalmaktadır. Makul olan, tüketicinin Y
tüketimini kısıp X tüketimini arttırması yani Bütçe doğrusu üzerinde daha sağa doğru
kaymasıdır.

Y MALI

𝐵
𝑃𝑌

A

MUX (A)<PX; MUY (A)<PY
B = PXX + PYY

𝐵
𝑃𝑋

0

U1
X MALI

Şekil 4.5: Tüketici Dengesi ve A noktası

4.4.2. B Noktası
B noktasında U1 kayıtsızlık eğrisi ve bütçe doğrusu kesişmektedir. Yani, tüketici yine
parasının tamamını harcamaktadır. Ancak U1 kayıtsızlık eğrisi bütçe doğrusuna göre daha
yatıktır. Bu ise, X malının marjinal faydasının fiyatından daha düşük (MUX<PX), Y malının
marjinal faydasının fiyatından daha yüksek olduğu anlamına gelir (MUY>PY). Bu durumda
tüketici Y malını olması gerektiğinden az tüketmektedir ve bu yüzden marjinal faydası da
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fiyatın üstünde kalmaktadır. Diğer yandan, X malını da olması gerektiğinden fazla tüketmekte
ve bu yüzden bu malın marjinal faydası fiyatının altında kalmaktadır. Makul olan, tüketicinin
Y tüketimini arttırıp X tüketimini kısması yani Bütçe doğrusu üzerinde daha sola doğru
kaymasıdır.

Y MALI

𝐵
𝑃𝑌

MUX (B)<PX; MUY (B)>PY
B = PXX + PYY

B

U1
X MALI

0

Şekil 4.6: Tüketici Dengesi ve B noktası

4.4.3. C Noktası
C noktasında grafikte görüleceği üzere bütçe doğrusunun eğimi ile U1 kayıtsızlık
eğrisinin eğimi eşittir. Bunun sebebi kesikli mavi çizgi ile gösterilen teğet çizgisinin bütçe
doğrusuna paralel olmasıdır. Yani, tükettiğimiz her mala ödediğimiz fiyat karşılığında buna
denk bir fayda elde etmekteyiz. Ancak, C noktası bütçe doğrusunun altındadır ve paramız daha
yüksek bir fayda elde etmeye yettiği hâlde C noktası tüketicinin daha düşük bir faydaya sahip
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla C noktası da rasyonel bir tercih değildir. Makul olan hem
X hem de Y mallarının tüketimini arttırmaktır.
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Y MALI

𝐵
𝑃𝑌

TÜKETİCİ DENGESİ = E

MUX (C)=PX; MUY (C)=PY

C
B = PXX + PYY

𝐵
𝑃𝑋

0

U1
X MALI

Şekil 4.7: Tüketici Dengesi ve C Noktası

4.4.4. D Noktası
D noktasında grafikte görüleceği üzere bütçe doğrusunun eğimi ile U3 kayıtsızlık
eğrisinin eğimi eşittir. Bunun sebebi kesikli mavi çizgi ile gösterilen teğet çizgisinin bütçe
doğrusuna paralel olmasıdır. Yani, tükettiğimiz her mala ödediğimiz fiyat karşılığında buna
denk bir fayda elde etmekteyiz. Ancak, D noktası bütçe doğrusunun üstündedir ve paramız bu
noktayı almaya yetmemektedir. Dolayısıyla bu noktada bütçe yetersizliği yüzünden satın
alınamaz.

4.4.5. E Noktası
E noktasında U2 kayıtsızlık eğrisi ve bütçe doğrusu teğettir, yani hem tek nokta da
kesişmekte hem de eğimleri de eşitlenmektedir. Yani, tüketici yine parasının tamamını
harcamaktadır. Aynı zamanda U2 kayıtsızlık eğrisi U1 kayıtsızlık eğrisinden daha yüksek bir
fayda düzeyini göstermektedir. Bu yüzden A, B ve C noktalarından daha tercih edilebilir bir
noktadır. Hem X hem de Y mallarının marjinal faydaları fiyatlarına eşittir, (MUX=PX) ve
(MUY>PY). Yani tüketici hem X hem de Y mallarını olması gerektiği kadar tüketmektedir.
Makul olan, tüketicinin E noktasını tercih etmesidir. E noktasının üstünde kalan herhangi bir
nokta (D noktası gibi) satın alınması imkânsız birer nokta olacağından mevcut bütçeyle EN
YÜKSEK FAYDA E NOKTASINDA elde edilir. Tüketici dengesi E noktasında oluşur.
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Y MALI

𝐵
𝑃𝑌

TÜKETİCİ DENGESİ = E NOKTASI

A

D

E

U3

C

U1<U2<U3
B = PXX + PYY

U2
B
𝐵
𝑃𝑋

0

U1
X MALI

Şekil 4.8: E Noktasında Tüketici Dengesi

4.5. Tüketici Dengesi: Cebirsel Analiz
Tüketici dengesini fayda fonksiyonu ve bütçe denklemini kullanarak cebirsel
yöntemlerle nasıl ifade ederiz? Bu soruyu cevaplamak için matematikte “kısıt altında
optimizasyon” denen yöntemi ve bunun için de araç olarak Lagrange çarpanını kullanacağız.

4.5.1. Model
Tüketicinin fayda fonksiyonu U(X,Y) ile tanımlanırsa:
U(X, Y) = X a Y1−a ; 0 < a < 1 ve X ≥ 0; Y ≥ 0; … … … (4.6)

Ve bütçe doğrusunun denklemi de;

B = PX X + PY Y; … … … (4.7)
ise tüketicinin amacı bütçe kısıtı altında faydasını maksimize etmektir. Yani, parası
elverdiği ölçüde en yüksek faydayı sağlayan tüketim bileşimine ulaşmaktır. Bunun cebirsel
yolda ispatı için öncelikle aşağıdaki denklemleri inceleyelim:
Denklem (4.7)’den yola çıkarsak
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B − PX X − PY Y = 0 … … … (4.8)

Olduğunu görürüz. O zaman,

ℒ = U(X, Y) + λ(B − PX X − PY Y) = U(X, Y) … … … (4.9)

Olacaktır. Çünkü denklem (4.8)’e göre “ B − PX X − PY Y = 0 ” olacaktır. Denklem
(4.8)’de ifade edilen fonksiyon Lagrange fonksiyonudur. Bunun maksimum değer aldığı nokta,
aynı zamanda, faydanın da maksimum olduğu yer olacaktır.

4.5.2. Bütçe Kısıtı Altında Fayda Maksimizasyonu
“Bütçe kısıtı altında faydayı maksimize” etmek demek, eldeki parayla toplam faydayı
en yüksek düzeye çıkaracak tüketim bileşimine ulaşmak demektir. Tanım itibariyle, bu, seçim
noktasının bütçe doğrusu üzerinde olacağı anlamına gelir. Nitekim denklem (4.9)’de de bu
amaçla Lagrange katsayısı ile çarpılan parantez içindeki ifade bize denklem (4.8)’deki Bütçe
Doğrusunun denklemini vermektedir. Denklem (4.9)’de “” ile ifade edilen Lagrange katsayısı,
tüketim miktarlarının dengeye uyarlanma hızını vermektedir. Sonuç olarak, tüketici dengesini,
yani veri bütçe ve veri fiyat düzeylerinde oluşan bütçe kısıtı altında fayda
maksimizasyonunu sağlayan tüketim bileşimini, bulmak için Lagrange Fonksiyonunun
mallara ve “” ile ifade edilen Lagrange katsayısına göre kısmi türevlerini alıp 0’a eşitlemek
gerekecektir. Bu üç denkliği sağlayan X ve Y değerleri, eğer Lagrange fonksiyonunun ikinci
kısmi türevleri negatifse tüketiciye fayda maksimizasyonu noktasını verecektir. O zaman
denklem (4.9)’teki Lagrange fonksiyonunun kısmi birinci türevlerini alarak işlemin birinci
aşamasını gerçekleştirelim.
BİRİNCİ AŞAMA
U
𝐔
∂ℒ ∂U
=
− λPX = 0 → MUX = λPX → a = λPX → 𝐏𝐗 𝐗 𝐄 = 𝐚 … … … (4.10. a)
X
𝛌
∂X ∂X

∂ℒ ∂U
U
𝐔
=
− λPY = 0 → MUY = λPY → (1 − a) = λPY → 𝐏𝐘 𝐘 𝐄 = (𝟏 − 𝐚) (4.10. b)
∂Y ∂Y
Y
𝛌

∂ℒ
= 𝐁 − 𝐏𝐗 𝐗 𝐄 − 𝐏𝐘 𝐘 𝐄 = 𝟎 … … … … … (4.10. c)
∂λ

Denklemler (4.10.a) ve (4.10.b)’deki “XE” ve “YE” değerlerini denklem (4.10.c.) içinde
yerine koyar ve bunları “U/” için çözersek:
PX X E + PY Y E = B → a

U
U
𝐔
+ (1 − a) = B → = 𝐁 … … … (4.10. d)
λ
λ
𝛌

Soyut olan ve sayılamayacak fayda “U” ve Lagrange katsayısı “” değerlerinin oranının
𝐔

“ 𝛌 ” Bütçe değeri gibi “B” somut, ölçülebilen ve sayılabilen bir değere eşit olduğunu görürüz.
Buradan hareketle, dengede “XE” ve “YE” değerlerini hesaplarız:
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PX X E = a

U
𝐁
U
𝐁
→ 𝐗 𝐄 = 𝐚 ; PY Y E = (1 − a) → 𝐘 𝐄 = (𝟏 − 𝐚) ; … … … . (4.11)
λ
𝐏𝐗
λ
𝐏𝐘

Denklem (4.11)’in bize bildirdiği önemli bir nokta, bir malın bireysel tüketici talebinin


Tüketicinin tercih ve beğenilerinin (X için “a”, Y için “1-a”)



Tüketicinin gelirinin (B)



Malın fiyatının (PX ve PY)

bir fonksiyonu olmasıdır. Ancak faydanın maksimize edildiğinden emin olmak için
ikinci aşamayı da gerçekleştirmek gerekir:
İKİNCİ AŞAMA
İkinci aşamada denklem (4.9)’deki Lagrange fonksiyonunun ikinci kısmî türevlerini X
ve Y mallarına göre almak ve negatif olduğunu göstermek gerekir. Yani;
∂2 ℒ ∂MUX
=
< 0 … … … (4.12. a)
∂X 2
∂X

∂2 ℒ ∂MUY
=
< 0 … … … (4.12. b)
∂Y 2
∂Y
Denklemler (4.12.a) ve (4.12.b) bize ikinci aşamanın geçerli olması ve kısıt altında
faydanın maksimize edilmesi için hem X hem de Y mallarının marjinal faydalarının azalan bir
fonksiyon olması gerektiğini söylemektedir. Zaten bu durumda azalan marjinal faydalar kanunu
ile sabittir. Dolayısıyla, sonuç olarak, “XE” ve “YE” noktaları tüketici dengesini, yani Şekil
4.8.’deki E noktasını göstermektedir.
Örnek Problem 4.1
Ahmet’in Fayda Fonksiyonu aşağıda verilmiştir:
𝐔(𝐗, 𝐘) = 𝐗 𝟎,𝟓 𝐘 𝟎,𝟓

Ahmet için X malının fiyatı 10 TL, Y malının fiyatı 15 Tl iken Ahmet’in geliri 6000
TL’dır. Bu durumda Ahmet ne kadar X ve Y tüketir?

Cevap 4.1
6000 = 10X + 15Y → Bütçe Kısıtı
→
U(X, Y) = X 0,5 Y 0,5

𝓛 = 𝐗 𝟎,𝟓 𝐘 𝟎,𝟓 + 𝛌(𝟔𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝐗 − 𝟏𝟓𝐘) → LaGrange Fonksiyonu
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LaGrange fonksiyonunu kullanarak birinci aşamayı gerçekleştirelim:
∂ℒ ∂U
U
𝐔
=
− 10λ = 0 → MUX = 10λ → 0,5 = 10λ → 𝟏𝟎𝐗 𝐄 = 𝟎, 𝟓
∂X ∂X
X
𝛌

∂ℒ ∂U
U
𝐔
=
− 15λ = 0 → MUY = 15λ → 0,5 = 15λ → 𝟏𝟓𝐘 𝐄 = 𝟎, 𝟓
Y
𝛌
∂Y ∂Y

∂ℒ
U
U
𝐔
= 6000 − 10X E − 15Y E = 0 → 6000 = 0,5 + 0,5 → 𝟔𝟎𝟎𝟎 =
∂λ
λ
λ
𝛌
U
6000
→ 𝐗 𝐄 = 0,5
= 𝟑𝟎𝟎
λ
10
U
6000
= 𝟐𝟎𝟎
15Y E = 0,5 → 𝐘 𝐄 = 0,5
λ
15

10X E = 0,5

Problemin ikini aşaması ise şöyle çözülür:

𝛛𝟐 𝓛 ∂MUX
=
= −(0,5)(0,5)X −1,5 Y 0,5 = −0,25 × 300−1,5 × 2000,5
∂X
𝛛𝐗 𝟐
= −0,25 × 0,0002 × 14,14 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕 < 0
∂2 ℒ ∂MUY
=
= −(0,5)(0,5)X 0,5Y −1,5 = −0,25 × 3000,5 × 200−1,5
∂Y 2
∂Y
= −0,25 × 17,32 × 0,0004 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟕 < 0

Böylece birinci aşamada bulunan X = 300 ve Y= 200 değerlerinin faydayı maksimize
ettiğini ispatlayabiliriz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak bütçe kümesi ve bütçe doğrusu daha sonra da tüketici dengesi
incelendi. Bütçe kümesi ve bütçe doğrusu hem sözel hem de analitik yöntemlerle
tanımlandıktan sonra bütçe doğrusunun konumu ve bütçe doğrusunun eğimi tahlil edildi. İkinci
aşamada hem kayıtsızlık paftasını hem de bütçe kümesini kullanarak bütçe kısıtı altında
tüketicinin faydasını nasıl maksimize ettiği görüldü. Bu analiz hem analitik düzlemde hem de
cebirsel işlemlerle yapıldı. Analizin sonunda tüketicinin X ve Y mallarına olan bireysel talepleri
türetildi.
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Bölüm Soruları
B=1200; PX=20; PY= 15
Aşağıdaki 1’den 6’ya kadar olan soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.
1)

Bütçe doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

1200 = 20X + 15Y

b)

Y = 80 – (4/3)X

c)

240 = 4X + 3Y

d)

80-(4/3)X-Y = 0

e)

Hepsi

2)

Tüketici bütün parası ile X alırsa, satın aldığı X miktarı nedir?

a)

45

b)

80

c)

1200

d)

60

e)

Hiçbiri

3)

Tüketici bütün parası ile Y alırsa, satın aldığı Y miktarı nedir?

a)

120

b)

100

c)

80

d)

60

e)

Hiçbiri
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4)

Bütçe doğrusunun eğimi nedir?

a)

60

b)

-80

c)

4/3

d)

-3/4

e)

Hiçbiri

5)

PX=30’a ve PY= 20’ye çıkarsa bütçe doğrusu nasıl değişir?

a)

Dikey olur

b)

Yatıklaşır

c)

Dikleşir

d)

Değişmez

e)

Hiçbiri

6)

B=1800’e çıkarsa tüketicinin satın alma gücü ne olur?

a)

Artar

b)

Azalır

c)

Değişmez

d)

Yeterli bilgi yoktur

e)

Hiçbiri

7)

Bütçe doğrusunun tüketici dengesi açısından önemi nedir?

a)

Bütçe kümesinin sınırını teşkil eder.

b)

Tüketici dengesi her zaman bütçe doğrusu üzerinde gerçekleşir.

c)

Gelir ve fiyatların etkilerini gösterir.

d)

Eğimi nispî fiyat oranının negatifini gösterir.

e)

Hiçbiri
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“Ahmet’in fayda fonksiyonu U(X,Y) = X0,3Y0,7’dir. Ahmet’in bütçesi: 4200 TL, X’in
fiyatı 10 TL, Y’nin fiyatı ise 20 TL’dir.”
Aşağıdaki sorulardan 8’den 12’ye kadar olanları bu bilgilere göre cevaplandırılacaktır.
8)
a)

Tüketici dengesinde Ahmet’in marjinal ikame oranı kaça eşittir?
+2

b)

-0,5

c)

+0,5

d)

-2

e)

–(3/7)

9)
a)

Tüketici dengesinde Ahmet kaç birim X tüketmektedir?
126

b)

294

c)

63

d)

147

e)

42

10)
a)

Tüketici dengesinde Ahmet kaç birim Y tüketmektedir?
126

b)

294

c)

63

d)

147

e)

210

11)
yönde olur?
a)

X’in fiyatı 20 TL’ye çıkarsa tüketim miktarındaki değişim ne kadar ve ne
21 birim azalır.

b)

21 birim artar.

c)

63 birim azalır.

d)

63 birim artar.

e)

Hiçbiri.
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12)
yönde olur?
a)

Y’nin fiyatı 10 TL’ye düşerse tüketim miktarındaki değişim ne kadar ve ne
21 birim artar.

b)

42 birim artar.

c)

63 birim artar.

d)

105 birim artar.

e)

147 birim artar.

13)

Tüketici dengesini sağlayan şart nedir?

a)

Marjinal ikame oranı ile bütçe doğrusunun eğiminin eşitlenmesi

b)

Kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusunu kesmesi

c)

Marjinal ikame oranının bütçe doğrusunun eğiminden büyük olması.

d)

Marjinal ikame oranının bütçe doğrusunun eğiminden küçük olması

e)

Kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olması.

14)
Yatay eksende A malı ve dikey eksende B malı var iken, bir tüketicinin tüketici
dengesinde marjinal ikame oranı -2 ve A’nın birim fiyatı da 18 TL ise B’nin fiyatı kaçtır?
a)
-9
b)

-36

c)

18

d)

9

e)

36
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15)
Yatay eksende A malı ve dikey eksende B malı var iken, bir tüketicinin tüketici
dengesinde marjinal ikame oranı -3 ve A’nın marjinal faydası da 21 ise B’nin marjinal faydası
kaçtır?
a)
-63
b)

-7

c)

14

d)

63

e)

7

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c, 4)e, 5)b, 6) a, 7) b, 8)b, 9)a, 10)d, 11)c, 12)e, 13) e, 14) d, 15)e
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5. ÜRETİCİ DENGESİ

103

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk önce belli bir teknoloji ve belli bir üretim düzeyinde firmanın alternatif
üretim tekniklerini gösteren eş-ürün eğrilerini tartışacağız. Daha sonra da firmanın maliyet
minimizasyonu problemini inceleyeceğiz. Eş-ürün eğrileri uzun dönemli analizde kullanılırlar.
Yani, firmanın her iki üretim faktörünü de değiştirebileceği durumda alternatif üretim
tekniklerini gösterirler. Bundan sonra eş-ürün eğrilerini kullanarak UZUN DÖNEMDE belli
bir teknoloji ve belli bir üretim düzeyinde firmanın alternatif üretim teknikleri arasından kendi
maliyetini minimize eden üretim tekniği nasıl ve hangi yönde tercih edeceğini araştıracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Yatırım üretim fonksiyonuna bağlı kriterlerle belirlenebilecek teknik bir
kavramdır. Beklentilerle bir bağlantısı yoktur.” Bu görüşe katılır mısınız?
2)
Bir firmanın üretim faaliyetini bütçelemesi ile bir bireyin mutfak giderlerini
bütçelemesi aynı prensiplere tâbi olduğu söylenebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Üretici Dengesi

Üretim tekniği, eş ürün
eğrileri ve eşmaliyet doğruları
kavramları öğrenilecektir.
Daha sonra firmanın faktör
istihdam ve maliyet
minimizasyon süreçleri
incelenecektir.

Metinler, çözümlü problemler
ve görsel materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Üretim tekniği



Eş-ürün eğrisi



Eş-maliyet doğrusu



Maliyet minimizasyonu
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Giriş
Uzun dönemde bütün faktörler değişkendir. Firmalar, özellikle sanayi firmaları, siparişli
satışlarla çalışırlar. Bu ise, yatırım ve fiyatlama kararlarının gelecekteki belli bir tahmini satış
düzeyine uyarlanarak yapılması anlamına gelir. Yani, firmalar üretimde kullanacakları faktör
miktarlarını belli bir üretim hedefini gerçekleştirmek için belirlemektedirler. O takdirde,
firmalar, ne kadar sermaye ve emek kullanacaklarına hangi kriterle karar vereceklerdir? İşte
üretici dengesi bu soruya cevap vermek için geliştirilmiştir.
Bu bölümde eş ürün eğrileri ve eş maliyet doğrularını kullanarak, firmanın hedeflediği
üretimi uzun dönem maliyetlerini en düşük düzeye indirecek sermaye ve emek miktarlarını
kullanarak gerçekleştirmek için hangi karar mekanizmalarına dayandığını aritmetik ve
geometrik analiz yardımıyla inceleyeceğiz.
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5.1. Uzun Dönemde Üretim Teknolojisi ve Üretim Teknikleri
Uzun dönemde firma için sermaye (K) ve emek (L) faktörlerinin her ikisi de
değişkendir. Bu durumda, firma için aynı üretim miktarını sağlayan farklı sermaye (K) ve Emek
(L) bileşimleri de mümkün hâle gelmektedir. Ürün çıktısı, yani toplam ürünle (Q) üretim
girdileri ki, örneğimizde sermaye (K) ve emek (L) faktörleridir, arasındaki ilişkinin genel adı
üretim teknolojisidir. Toplam ürün eğrisi, faktörlerden biri veri iken diğer faktör ile toplam ürün
arasındaki ilişkiyi görsel olarak sergileyen bir araçtır. Aynı şekilde toplam ürün veri iken üretim
faktörlerindeki değişimler arasındaki ilişkiyi gösteren bir görsel araca da ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ise, farklı alternatif üretim tekniklerini analiz etmeye yarayacaktır. İşte bu görsel araç eşürün eğrileridir.
Eş-Ürün eğrisi - Tanım: “Dikey eksende sermaye (K) ve yatay eksende emek (L)
teknoloji ve toplam üretim veri iken, sermaye ve emek istihdamları arasındaki ilişkiyi gösteren
eğrilere eş-ürün eğrileri adı verilir.”
Eş-ürün eğrisi üzerinde her nokta aynı üretim düzeyini sağlayan farklı sermaye ve emek
bileşimlerini gösterir. Bu noktalar üretim tekniklerini gösterir.
Üretim Tekniği – Tanım: “Eş ürün eğrisi üzerinde aynı üretim düzeyini sağlayan farklı
sermaye (K) ve emek (L) bileşimlerine üretim tekniği adı verilir.”
Ürün eğrisi Q1 düzeyinde üretimi sağlayacak emek (L) ve sermaye (K) bileşimlerini
göstermektedir. Bu eş-ürün eğrisi üzerinde C ve D noktalarını inceleyelim. C ve D noktalarının
her ikisi de Q1 üretim düzeyini sağlamaktadır. C noktasına bakarsak, C noktası D noktasına
nispetle daha fazla sermaye kullanılmaktadır, (KC>KD). Bu yüzden C noktasında D noktasına
göre daha “sermaye yoğun üretim tekniğine” sahiptir. D noktası da C noktasına nispetle daha
fazla emek kullanılmaktadır, (LD>LC). Bu yüzden D noktasında C noktasına göre daha “emek
yoğun üretim tekniğine” sahiptir.
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5.2. Eş-Ürün Eğrilerinin Konumu
Aşağıda Şekil 5.1’de eş-ürün eğrilerinin konumu incelenmektedir:

K

Q1<Q2<Q3
Q2

Q3
Q1

L

0

Şekil 5.1: Eş-Ürün Eğrisinin Konumu

Yukarıdaki şekilde Q1 eş–ürün eğrisi Q1 düzeyinde üretimi, Q2 eş–ürün eğrisi Q2
düzeyinde üretimi ve Q3 eş–ürün eğrisi Q3 düzeyinde üretimi göstermektedir. Üretim arttıkça
eş-ürün eğrileri yukarı ve sağa kayar, üretim azaldıkça eş-ürün eğrileri aşağı ve sola kayar.
Yukarıda görüldüğü üzere Q1<Q2<Q3 sıralaması bulunmaktadır. Yine Q1 eş-ürün eğrisinin
üstünde Q2 eş-ürün eğrisi bulunmaktadır. Q2 Eş-Ürün Eğrisinin üstünde de Q3 eş-ürün eğrisi
bulunmaktadır.
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5.3. Eş-Ürün Eğrilerinin Eğimi
Aşağıda Şekil 5.2’de eş-ürün eğrilerinin eğimi incelenmektedir:

K

Q1

G

A-B NOKTALARI ARASINDA
FİRMA HEM SERMAYE (K) HEM
DE EMEK (L) İÇİN
KA

II.BÖLGE’DEDİR.

A

𝑴𝑹𝑻𝑺 = −

C

𝑴𝑷𝑳
𝑴𝑷𝑲

F
KB
B
L

0

LA

LB

Şekil 5.2: Eş-Ürün Eğrisinin Eğimi
Yukarıdaki şekilde Q1 eş–ürün eğrisinin eğimi A ve B noktaları arasında negatif ve
dışbükey, diğer noktalarda ise pozitiftir. A noktasından daha yukarıda bir noktada ( örneğin G
noktası) sermayenin marjinal ürünü negatif, (MPK<0) ve emeğin marjinal ürünü pozitiftir,
(MPL>0). B noktasından daha sağda bir noktada ( örneğin F noktası) sermayenin marjinal
ürünü pozitiftir, (MPK>0) ve emeğin marjinal ürünü negatiftir, (MPL<0). A ve B noktaları
arasında ise (örneğin C noktası) hem sermayenin marjinal ürünü hem de emeğin marjinal ürünü
azalan ve pozitiftir, (MPL>0, MPL’<0, MPK>0, MPK’<0). Dolayısıyla firmanın tercih
edebileceği üretim teknikleri A ve B arasındadır. A noktasında L arttıkça mutlak değer olarak
eş-ürün eğrisinin eğimi azalmakta, yani, eş-ürün eğrisi yatıklaşmaktadır.
Eş ürün eğrisinin eğimi iktisat biliminde marjinal teknik ikame oranı (MRTS) olarak
adlandırılır.
Marjinal Teknik İkame Oranı (Mrts) – Tanım: “Üretim teknolojisi ve üretim miktarı
veri ve dikey eksende sermaye (K) ve yatay eksende emek (L) var iken, emek (L) istihdamının
bir birim artışı sonucunda firmanın sermaye istihdamından tasarruf edeceği miktara marjinal
teknik ikame oranı adı verilir.”
Marjinal teknik ikame oranı emeğin marjinal ürününün sermayenin marjinal ürününe
oranının negatifidir. Yani,
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MRTS = −

MPL
… … … … (5.1)
MPK

Denklem (5.1)’i Şekil 5.2’deki noktalara göre yorumlarsak:
A Noktası: A noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için gerekli minimum
emek kullanılmaktadır, (LA). Bu da kullanılabilecek maksimum sermaye düzeyine işaret
etmektedir, (KA). Bu sebeple sermayenin marjinal ürünü sıfıra eşittir, (MPKA=0). Bununla
birlikte emeğin marjinal ürünü pozitiftir, (MPLA>0). Yani;
MRTSA = −

MPLA
MPLA
=−
→ ±∞ … … … (5.2)
MPK A
0

B Noktası: B Noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için gerekli minimum
Sermaye miktarı kullanılmaktadır, (KB). Bu da kullanılabilecek maksimum emek düzeyine
işaret etmektedir, (LB). Bu sebeple emeğin marjinal ürünü sıfıra eşittir, (MPLB=0). Bununla
birlikte sermayenin marjinal ürünü pozitiftir, (MPKB>0). Yani;
MRTSB = −

0
MPLB
=−
= 0 … … … (5.3)
MPK B
MPK B

C Noktası: C Noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için kullanılan
emeğin marjinal ürünü pozitif ve azalan bir fonksiyondur, (MPLC>0, MPL’C<0). Aynı şekilde
sermayenin marjinal ürünü pozitiftir, (MPKC>0, MPL’C<0). Yani;
MRTSC = −

MPLC
< 0 … … … (5.4)
MPK C

MRTSF = −

MPLF
> 0 … … … (5.5)
MPK F

F Noktası: F noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için kullanılan emeğin
marjinal ürünü negatiftir. (MPLF<0). Bununla birlikte sermayenin marjinal ürünü pozitiftir,
(MPKF>0). Yani;

G Noktası: G noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için kullanılan
emeğin marjinal ürünü pozitiftir. (MPLG>0). Bununla birlikte sermayenin marjinal ürünü
pozitiftir, (MPKG<0). Yani;
MRTSG = −

MPLG
> 0 … … … (5.6)
MPK G
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5.4. Uzun Dönemde Toplam Maliyet Fonksiyonu ve Eş Maliyet
Doğruları
Firmanın uzun dönemde ana hedefi tahmin ettiği satış gelirine ulaşmak için üretmeyi
planladığı toplam ürünü en düşük maliyetle üretmektir. Kısa dönemde firma alternatif üretim
teknikleri arasında bir seçim yapma şansına sahip değildi. Sadece emek faktörünün
değişebildiği sermayenin ise sabit miktarda bulunduğu bu dönemde eş ürün eğrisi üzerinde
zorunlu olarak tek bir noktaya (tek bir üretim tekniğine) bağımlı kalmaktaydı. Bu yüzden kısa
dönemde firma kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarını ve işgücü istihdamını
belirlemeye çalışmaktaydı. Uzun dönemde ise firma eş-ürün eğrisi üzerinde birden fazla
alternatif üretim tekniği ile karşı karşıyadır. Bu durumda kendisi için en etkin – en verimli sermaye –emek bileşimini kullanmayı amaçlar. Bu sermaye emek bileşimi ise belli bir üretim
düzeyinde toplam maliyeti minimum düzeye getiren bileşimdir.
Toplam maliyet, modelin varsayımlarına göre sadece kullanılan faktörlere, yani emek
ve sermayeye, ödenen bedellerin toplamından oluşur. Bu ise matematiksel olarak aşağıdaki
denklemle ifade edilir:
TC = wL + rK; TC = toplam maliyet; … … … (5.7)

Denklem (5.7) toplam maliyeti üretim faktörlerine ödenen meblağlar olarak
tanımlamaktadır. Firmanın toplam maliyetini minimize etme problemini analitik olarak
inceleyebilmek için dikey eksende sermaye (K) ve yatay eksende emek (L) olmak üzere her
biri aynı toplam maliyet düzeyini gösteren görsel araçlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu görsel
araçlar eş-maliyet doğruları ismini alır.
Eş-Maliyet Doğrusu - Tanım: “Dikey eksende sermaye (K) ve yatay eksende emek
(L) olmak üzere aynı toplam maliyet düzeyini gösteren sermaye ve emek bileşimlerinin
geometrik kümesine eş-maliyet doğrusu adı verilir.”
Dikey eksende sermaye (K) olduğu için denklem (5.7) K eşitliğin sol tarafında olmak
üzere yeniden düzenlenir.
K=

TC w
− L … … … (5.8)
r
r
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Denklem (5.8) eş-maliyet doğrusunun formülünü vermektedir. Buna göre eş maliyet
doğrusu dikey eksende K ve yatay eksende L var iken Şekil 5.3’te gösterildiği gibidir.

K

tan 𝛾 = −

𝑇𝐶
𝑟

𝑤
𝑟


𝑇𝐶
𝑤

0

L

Şekil 5.3: Eş-Maliyet Doğrusu

Yukarıdaki şekilde eş –maliyet doğrusu aynı toplam maliyet düzeyini sağlayacak emek
(L) ve sermaye (K) bileşimlerini göstermektedir. Eş maliyet doğrusunun yatay ekseni kestiği
noktada 0 birim sermaye (K) ve

TC
w

birim emek (L) bulunmaktadır. Aynı şekilde dikey ekseni

kestiği noktada da 0 birim emek (L) ve

TC
r

birim sermaye (K) bulunmaktadır.

114

5.4.1. Eş-Maliyet Doğrularının Konumu
Aşağıda Şekil 5.4’te eş-maliyet doğrularının konumu incelenmektedir:

K

TC1<TC2<TC3

TC

TC
3
2
1
L

0

Şekil 5.4: Eş-Maliyet Doğrusunun Konumu

Yukarıdaki şekilde 1 no’lu eş–maliyet doğrusu TC1 düzeyinde maliyeti, 2 no’lu eş–
maliyet doğrusu TC2 düzeyinde toplam maliyeti ve 3 no’lu eş–maliyet doğrusu TC3 düzeyinde
toplam maliyeti göstermektedir. Toplam maliyet arttıkça eş-maliyet doğruları yukarı ve sağa
kayar, toplam maliyet azaldıkça eş-maliyet doğruları aşağı ve sola kayar. Yukarıda görüldüğü
üzere TC1<TC2<T3 sıralaması bulunmaktadır. Yine 1 no’lu eş–maliyet doğrusunun üstünde 2
no’lu eş–maliyet doğrusu bulunmaktadır. 2 no’lu eş–maliyet doğrusunun üstünde de 3 no’lu
eş–maliyet doğrusu bulunmaktadır.

5.4.2. Eş-Maliyet Doğrularının Eğimi
Denklem (5.8)’de eş-maliyet doğrusunun formülü verilmektedir. Eş-maliyet
doğrusunun eğimi dikey eksende K ve yatay eksende L olduğu için (
tanımlanmalıdır. Denklem (5.8)’deki verilere dayanarak bu işlemi uygularsak:

dK
dL

) şeklinde

dK
w dL
w
=0−
= − … … … (5.9)
dL
r dL
r
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Eş maliyet doğrusunun eğimi reel ücret – reel faiz oranının negatifine eşittir. Firma
kendi isteğiyle faktör fiyatlarını değiştiremeyeceği için bu oran veridir ve sabittir. Bu da,
aslında, eş-maliyet doğrularının doğrusallığının asıl sebebidir.

5.5. Maliyet Minimizasyonu: Geometrik Analiz
Aşağıda Şekil 5.5’te eş maliyet doğruları mavi renkle gösterilmiştir ve düşükten
yükseğe sırasıyla 1, 2 ve 3 olarak sıralanmıştır. Firma belli bir üretim düzeyini hedeflemektedir.
Bu da o üretim düzeyindeki eş-ürün eğrisiyle sembolize edilmektedir. Eş-ürün eğrisi Şekil
5.5’te görüldüğü üzere kırmızı renklidir. Geçen haftadan hatırlanacağı üzere üretim miktarı veri
iken firmanın hem sermaye (K) hem de emek (L) için kârlı olan üretim teknikleri eş-ürün eğrisi
üzerindeki A ve B noktaları arasındadır. Bu aralıkta her iki faktör için azalan verimler kanunu
geçerlidir ve eş-ürün eğrisinin eğimi olan marjinal teknik ikame oranı negatiftir.

K

3

𝑴𝑹𝑻𝑺𝑬 = −

𝑴𝑷𝑳𝑬
𝒘
=−
𝑴𝑷𝑲𝑬
𝒓

C

2

A

1

KE
E
D

F
B

L

0

LE

Şekil 5.5: Maliyet Minimizasyonu

Şekil 5.5’te tartışılması gereken 4 nokta vardır. Firma için veri olan üretim miktarıdır.
Çünkü modelin varsayımına göre firmanın aldığı sipariş düzeyi önceden belirlenmiştir.
Problem bu üretimi en az maliyetle gerçekleştirmektir. Dolayısıyla denge her şeyden önce
kırmızı renkli eş-ürün eğrisi üzerinde olmalıdır. Bu durumda en düşük eş-maliyet doğrusu (1
no’lu eş-maliyet doğrusu) üzerinde bulunan F noktası denge noktası olamaz. Çünkü bu noktada
o kadar az sermaye ve emek kullanılmaktadır ki maliyeti az olsa da istenilen üretim miktarını
sağlamaya yetmemektedir.
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D ve C noktaları bize istenilen üretim miktarını sağlamaktadır. Ancak 3 no’lu eş-maliyet
doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Bu ise 2 no’lu eş-maliyet doğrusuna göre daha yüksek bir
maliyet düzeyini sergilemektedir. 1 no’lu eş-maliyet doğrusunun üzerindeki her nokta kırmızı
renkli eş-ürün eğrisinin altındadır. 2 no’lu eş-maliyet doğrusunun üzerindeki E noktası
haricindeki her nokta kırmızı renkli eş-ürün eğrisinin altındadır. Dolayısıyla 2 no’lu eş maliyet
doğrusundan daha düşük maliyetli eş maliyet doğruları istenilen üretim miktarını
sağlayamamaktadırlar. Daha yüksek maliyetli eş maliyet doğrularını da tercih etmek rasyonel
olmayacağında D ve C noktaları da denge noktası olamaz. Denge noktası E noktasıdır. Bu
noktanın iki önemli özelliği vardır:
i)
Kırmızı
sağlamaktadır.
ii)

renkli

eş-ürün eğrisinin

üstündedir,

yani

planlanan üretimi

Eş-ürün eğrisinin eğimi ile eş maliyet doğrusunun eğimi birbirine eşittir.

Bu iki özellik birlikte denge noktasının karakterini ortaya koymaktadır: Denge eş
maliyet doğrusu ve eş ürün eğrisinin teğet olduğu noktada gerçekleşir. Buradan yola
çıkarak elde edilecek ikinci sonuç ise dengenin A ve B noktaları arasında kalan aralıkta
gerçekleşmesi gerektiğidir. Çünkü ancak bu aralıkta eş ürün eğrisinin eğimi olan marjinal
teknik ikame oranı negatiftir; (MRTS<0).

5.6. Maliyet Minimizasyonu: Aritmetik Analiz
Firmanın belli bir üretim düzeyini gerçekleştireceğini varsayalım, (Q=Q0). Bu düzeyi
gerçekleştirecek alternatif emek (L) ve sermaye (K) bileşimlerinden en düşük maliyete sahip
olanını seçmesi gerekmektedir. Bu firmanın maliyet minimizasyonu problemidir. Matematiksel
olarak ifade edersek;
TC = wL + rK ve Q0 = F(L, K) iken

maxL,K TC öyle ki Q0 − F(L, K) = 0 … … … (5.10)

Bu problemin çözümünde, kısıt altında minimizasyon yöntemi olarak Lagrange
çarpanını kullanacağız. Üretim kısıtımız altında toplam maliyeti minimum düzeye getiren
sermaye (K) ve emek (L) miktarlarını şu yöntemle bulacağız:
ℒ = wL + rK + λ(Q0 − F(L, K)) = Lagrange Fonksiyonu … … … (5.11)

Lagrange fonksiyonu toplam maliyet (TC) fonksiyonuna özdeştir çünkü
Q0 − F(L, K) = 0

Dolayısıyla denklem (5.10)’in L ve K’ya göre minimum değerini belirlediğimiz de aynı
zamanda maliyetin de minimum değerini hesaplamış olacağız. Bunu için iki aşamalı bir işlem
yapmak zorundayız:
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∂ℒ
∂ℒ
∂ℒ
= 0,
= 0 ve
= 0 → 1. AŞAMA
∂K
∂λ
∂L
{ 2
∂ ℒ
∂2 ℒ
> 0; 2 > 0 →
2. AŞAMA … . (5.12)
∂L2
∂K
BİRİNCİ AŞAMA
w
∂ℒ
∂Q
= w−λ
= 0 → MPL(LE , K E ) =
λ
∂L
∂L
∂ℒ
∂Q
r
= r−λ
= 0 → MPK(LE , K E ) =
… … … (5.13. a)
1. AŞAMA
∂K
∂K
λ
∂ℒ
MPL(LE , K E ) w
= Q0 − F(LE , K E ) = 0 →
=
{ ∂λ
MPK(LE , K E ) r

Denklem (5.12.a)’yı sadeleştirir ve özetlersek
MRTSE = −

MPL(LE , K E )
w
= − (5.13. b)
MPK(LE , K E )
r

Denklem (5.13.b) denge noktasın Eş-Maliyet Doğrusu ve Eş-Ürün Eğrisinin eğimlerinin
eşit olması gerektiğini gösteriyor.
İKİNCİ AŞAMA
∂2 ℒ
∂MPL(LE , K E )
∂MPL(LE , K E )
∂2 ℒ
>
0
→
= −λ
>0 →
< 0;
2
2
∂L
∂L
∂L
∂L
2. AŞAMA
∂2 ℒ
∂MPL(LE , K E )
∂MPL(LE , K E )
∂2 ℒ
>
0
→
=
−λ
>
0
→
<0
{ ∂K 2
∂K
∂K
∂K 2
İkinci aşamanın bize söylediği şey hem sermayenin hem de emeğin marjinal ürünün
kendilerinin azalan bir fonksiyonu olması gerektiği ve her ikisini de sağlayan noktaların EşÜrün Eğrisi üzerinde A ve B noktaları arasında kalan eğri parçasıdır.

Örnek Problem 5.1
Bir firmanın üretim fonksiyonu aşağıda verilmiştir:
Q = F(K, L) = K 0,5 L0,5

Bu firmanın birim emek başına ödeyeceği ücret W=600 TL ve birim sermayeye
ödeyeceği faiz gideri de R=200TL’dır. Firmanın ürettiği mal için elde ettiği birim fiyat 80
TL’dir. Firma bir sene sonrası için 120 birim mal siparişi almıştır. Bu miktarı en düşük
maliyetle üretebilmek için kaç birim sermaye ve emeğe ihtiyaç bulunmaktadır?
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Cevap 5.1
Öncelikle reel ücret ve reel faizleri hesaplayalım:
𝐖 𝟔𝟎𝟎
=
= 𝟕, 𝟓
𝐏
𝟖𝟎
𝐑 𝟐𝟎𝟎
= 𝟐, 𝟓
𝐑𝐞𝐞𝐥 𝐅𝐚𝐢𝐳 = 𝐫 = =
𝐏
𝟖𝟎

𝐑𝐞𝐞𝐥 Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 = 𝐰 =

Daha sonra LaGrange fonksiyonunu oluşturalım:

𝓛 = wL + rK + λ(Q0 − F(L, K)) = 𝟕, 𝟓𝐋 + 𝟐, 𝟓𝐊 + 𝛌(𝟏𝟐𝟎 − 𝐊 𝟎,𝟓 𝐋𝟎,𝟓 )

Şimdi birinci aşamayı çözebiliriz:

K 0,5 L0,5
K 0,5 L0,5 7,5
𝐊 𝟎,𝟓 𝐋𝟎,𝟓 𝛌
∂ℒ
= 7,5 − λ0,5
= 0 → 0,5
=
→𝐋=
L
L
λ
𝟏𝟓
∂L
0,5 0,5
0,5 0,5
𝟎,𝟓 𝟎,𝟓
∂ℒ
K
L
K
L
2,5
𝐊
𝐋 𝛌
𝟏. 𝐀Ş𝐀𝐌𝐀
= 2,5 − λ0,5
= 0 → 0,25
=
→𝐊=
K
K
λ
𝟓
∂K
∂ℒ
= Q0 − F(LE , K E ) = 0 → 𝟏𝟐𝟎 = 𝐊 𝟎,𝟓 𝐋𝟎,𝟓
{
∂λ

Birinci aşama bulgularını takiben önce “” değerini bulacağız. Daha sonra Sermaye ve
emek değerlerini bulacağız. Bu amaçla;
120 = (

𝐊 𝟎,𝟓 𝐋𝟎,𝟓 𝛌
𝟏𝟓

0,5

)

(

𝐊 𝟎,𝟓 𝐋𝟎,𝟓 𝛌
𝟓

)

0,5

𝟏𝟐𝟎𝛌 0,5 𝟏𝟐𝟎𝛌 0,5

=(

𝟏𝟓

)

(

𝟓

)

inci aşamada

120 = (𝟖𝛌)0,5 (𝟐𝟒𝛌)0,5 ≅ 13,85λ = 120 → 𝛌 =
𝛌 ≅ 𝟖, 𝟔𝟔

𝟏𝟐𝟎
𝟏𝟑, 𝟖𝟓

120λ
→ L = 8 × 8,66 = 𝟔𝟗, 𝟐𝟖
15
120λ
𝐊=
→ K = 24 × 8,66 = 𝟐𝟎𝟕, 𝟖𝟒
5
𝐋=

İkinci aşamada ise birinci aşama bulgularının sağlamasını yaparız. Bunun için
∂(0,5𝐊 𝟎,𝟓 𝐋−𝟎,𝟓 )
∂2 ℒ
∂MPL(LE , K E )
∂2 ℒ
>
0
→
=
−λ
=
−8,66
= −8,66(−0,25)𝐊 𝟎,𝟓 𝐋−𝟏,𝟓
2
2
∂L
∂L
∂L
∂L
2. AŞAMA 2
∂(0,5𝐊 −𝟎,𝟓 𝐋𝟎,𝟓 )
∂ ℒ
∂2 ℒ
∂MPL(LE , K E )
>
0
→
=
−λ
=
−8,66
= −8,66(−0,25)𝐊 −𝟏,𝟓 𝐋𝟎,𝟓
{∂K 2
∂K 2
∂K
∂K
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∂2 ℒ
∂2 ℒ
>
0
→
= 8,66(0,25)207,840,5 69,28−1,5 = 0,54 > 0
2
2
∂L
∂L
2. AŞAMA 2
∂ ℒ
∂2 ℒ
>
0
→
= 8,66(0,25)207,84−1,5 69,280,5 = 0,006 > 0
{∂K 2
∂K 2
Buna göre birinci aşamada bulunan sermaye ve emek değerleri 120 birim mal üretmek
için maliyet minimizasyonunu sağlamaktadır. Görüldüğü üzere her iki faktörün teknoloji
katsayıları aynı olduğu için, firma daha ucuz olan sermaye faktörünü daha çok kullanmış ve
sermaye yoğun ir üretim tekniğini tercih etmiştir.
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Uygulama Soruları
1)
Bir firmanın üretim tekniğinde değişime gitmesi ile üretim teknolojisini
yenilemesi arasındaki fark nedir?
2)
Türkiye’de tarım üretimi toprak, sermaye ve emek faktörlerinin kullanıldığı bir
üretim teknolojisine sahiptir. Genelde küçük ölçekli ve geçimlik tarım yapılmaktadır. Yani
kullanılan hane başı toprağa nispetle yüksek sermaye ve emek kullanılmaktadır. Bu durumun
tarım sektöründe ne tür mahzurlara yol açabileceğini tartışınız. Ne tür bir çözüm uygulanabilir?
3)
Bu model sadece üretim faaliyetinden kaynaklanan maliyetleri içermektedir.
Üretim dışı maliyetler modele dâhil edilebilir mi? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde de ilk önce belli bir teknoloji ve belli bir üretim düzeyinde firmanın
alternatif üretim tekniklerini gösteren eş-ürün eğrilerini tartıştık. Daha sonra da firmanın
maliyet minimizasyonu problemini inceledik. Eş-ürün eğrileri uzun dönemli analizde
kullanılırlar. Yani, firmanın her iki üretim faktörünü de değiştirebileceği durumda alternatif
üretim tekniklerini gösterirler. Bundan sonra eş-ürün eğrilerini kullanarak UZUN DÖNEMDE
belli bir teknoloji ve belli bir üretim düzeyinde firmanın alternatif üretim teknikleri arasından
kendi maliyetini minimize eden üretim tekniği nasıl ve hangi yönde tercih edeceğini araştırdık.
Problem çözümleri ile öğrencinin bilgisini pekiştirdik.

122

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisinde eş maliyet doğrusunun eğimi değişmez?

a)

Ücretin düşmesi

b)

Faizin düşmesi

c)

Malın fiyatının artması

d)

Faizin artması

e)

Ücretin artması

2)

Marjinal teknik ikame oranı nedir?

a)

Faktör fiyatları oranıdır.

b)

Emek – Hasıla oranıdır.

c)

Sermaye – Hasıla oranıdır.

d)

Marjinal ürünlerin oranıdır.

e)

Emek – Sermaye oranıdır.

3)

Niye eş ürün eğrisi belli noktalardan sonra pozitif eğimli olur?

a)

Faktörlerin dengeli kullanılmasından dolayı

b)

Faktörlerden irinin aşırı istihdamından dolayı

c)

Üretimin artmasından dolayı

d)

Asgari ücretten dolayı

e)

Doğal afetlerden dolayı
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4)
Reel ücret w=10 br ve reel faiz r=5 br, bir firmada dengede sermayenin
marjinal ürünü de MPK=8 br ise firmada emeğin marjinal ürünü nedir?
a)

2

b)

4

c)

6

d)

8

e)

10

Üretim fonksiyonu =Q=K0,25L0,75, Reel ücret= w=16, Reel faiz=r=4, hedeflenen üretim
=Q0=766
Aşağıdaki 5’ten 10’a kadar olan soruları u verileri göre cevaplayınız
5)

Emeğin marjinal ürününün formülü nedir?

a)

0,75 K0,25L-0,25

b)

16 K0,25L-0,25

c)

0,25 K-0,75L0,75

d)

0,25 K0,25L-0,25

e)

0,75 K-0,75L0,75

6)

Sermayenin Marjinal ürününün formülü ürünü nedir?

a)

0,75 K0,25L-0,25

b)

4 K-0,75L0,75

c)

0,75 K-0,75L0,75

d)

0,25 K0,25L-0,25

e)

0,25 K-0,75L0,75
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7)

Marjinal teknik ikame oranının formülü nedir?

a)

-4 L

b)

-16 K

c)

-4

d)

-0,33 K/L

e)

-3K/L

8)

Dengede sermaye miktarı yaklaşık olarak nedir?

a)

200

b)

400

c)

800

d)

1000

e)

1200

9

Dengede emek miktarı yaklaşık olarak nedir?

a)

200

b)

400

c)

600

d)

1000

e)

1200
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10

Dengede marjinal teknik ikame oranı nedir?

a)

-2

b)

-4

c)

-6

d)

-8

e)

-10

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)d, 5)a, 6)e, 7)e, 8)a,9)e, 10)b
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6. MALİYET EĞRİLERİ ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde firmanın optimal faktör seçiminden kaynaklanan toplam maliyetlerinin
üretim miktarı ile olan ilişkisini analitik düzlemde sergileyen maliyet eğrilerini inceleyeceğiz.
Toplam maliyet (TC) eğrisi kadar, marjinal maliyet (MC), ortalama sabit (AFC), ortalama
değişken (AVC) ve ortalama maliyet eğrilerini (AC) de gözlemleyeceğiz. Elde edeceğimiz ana
sonuç, firmanın faktör verimliliği ve üretkenliği ile maliyetlerinin birbirinin ters eşleniği
olduğudur.

128

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Bir firmanın kriz anında ilk yapması gereken aşırı maliyetlerini kısmak ve
tasarruf etmektir. Bunun en güzel yolu işçi çıkarmaktır.” Bu görüşe katılır mısınız?
2)
“Türk sanayinde en önemli sorun verimliliktir. Gelişme yolunda ilerlemek için
kısa dönemde sabit maliyetlerimizi indirmemiz gerekir.” Bu görüş ne anlama geliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Maliyet Eğrileri Analizi

Üretici dengesinden maliyet
eğrilerini türetilmesini,
toplam, marjinal ve ortalama
maliyet eğrilerinin anlam,
işlev ve birbirleriyle
ilişkisibi öğrenir

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Toplam maliyet



Marjinal maliyet



Ortalama maliyet
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Giriş
Geçen bölümde firmanın belli bir üretim düzeyinde faktörlerini toplam maliyetini
minimize edecek şekilde istihdam ettiğini görmüştük. Pekâlâ, firmanın üretim miktarı değiştiği
vakit, firmanın optimal maliyet tercihi ne olmaktadır? Bu soruya analitik düzlemde cevap
vermek için maliyet eğrileri türetilmiştir.
Maliyet eğrileri aynı zamanda faaliyet dışı maliyetlerin de modellenmesi için uygun bir
aygıttır. Aynı zamanda farklı piyasa yapılarında firma stratejilerini incelemek için de maliyet
eğrileri kullanılır. Bu bölümde işte maliyet eğrileri türetilecek ve özellikleri tartışılacaktır.
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6.1. Maliyet Eğrileri ve Firmanın Optimal Faktör Tercihi
Maliyet eğrilerini oluştururken çeşitli varsayımlar yapılmaktadır. Bunlar,
1)
Firmanın alıcı olduğu faktör piyasaları tam rekabetçidir, dolayısıyla firma ücret
ve fiyatları belirleyemez.
2)
Uzun dönemde firma her üretim düzeyinde maliyetlerini minimize edecek faktör
seçimlerini kullanmaktadır.
3)
etmektedir.

Kısa dönemde firma sadece değişken faktörlerini optimal düzeyde istihdam

4)
Firmanın üretimden kaynaklanmayan maliyetleri, yatırım maliyetleri ve işlem
maliyetleri ihmal edilmektedir.
5)
Maliyet eğrileri yatay eksende Toplam Ürün (Q) dikey eksende de Maliyet
olmak üzere çizilmektedir.
6)

Maliyet düzeyleri reel değil nominaldir.

Bu durumda geçen bölümde gördüğümüz ve eş-ürün eğrileri ile eş-maliyet doğrularının
kesiştiği yerde gerçekleşen maliyet minimizasyonu noktalarının farklı üretim düzeylerinde
karşılık geldikleri farklı maliyet düzeyleri bu eğriler vasıtasıyla sergilenmektedir. İsterseniz bu
ilişkiyi matematiksel olarak ifade edelim:
𝐓𝐂 = 𝐑𝐊 𝟎 + 𝐖𝐋𝐄 ; LE → P. MPLE = W → LE = P. ℓ(Q+ , w − ) ↔ LE ∈
[LA , LB ] … (𝟔. 𝟏)
Denklem (6.1) bize kısa dönemdeki Toplam Maliyet düzeyini göstermektedir. İsterseniz
Toplam Maliyet (TC) Eğrisinin tanımını yapalım:
Toplam Maliyet Eğrisi – Tanım:
“Firmanın maliyet minimizasyonunu sağlayacak faktör seçimi yaptığı varsayımı
altında, üretimi karşılamak yaptığı parasal masraflarla üretim miktarı arasındaki ilişkiyi
gösteren eğriye toplam maliyet eğrisi (TC) adı verilir.”
Dikkat edilirse denklem (6.1)’de toplam maliyeti tanımlarken faktör fiyatları nominal –
parasal değerlerle ifade edilmiştir, (W= Nominal ücret, R=Nominal faiz). Çünkü 6.
Varsayımda bahsedildiği gibi maliyet eğrileri analizi nominal değerler üzerinden
yapılmaktadır.
Bilindiği üzere kısa dönemde sermaye sabit değerdedir yani (K=K0). Bu durumda
üretim düzeyi ne olursa olsun kısa dönemde Sermayenin maliyeti yani (RK0) değişmemektedir.
Bu yüzden, aşağıdaki tanımı yapalım:
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Toplam Sabit Maliyet Doğrusu – Tanım:
“Sabit faktörlerden kaynaklanan ve firmanın değiştiremeyeceği ve veri aldığı faktör
fiyatlarından fiyatlanan bu maliyetleri gösteren doğruya toplam sabit maliyet doğrusu (TFC)
denir.”
Aşağıda Denklem (6.2) bu ilişkiyi göstermektedir:
𝐓𝐅𝐂 = 𝐑𝐊 𝟎 … … … (𝟔. 𝟐)

Denklem (6.2)’de sergilenen toplam sabit maliyet doğrusu grafik olarak Şekil 6.1’de
görülmektedir:

TFC

A

B

RK0

Q

0

QA

QB

Şekil 6.1: Toplam Sabit Maliyet

Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere toplam sabit maliyet doğrusu (TFC) yatay eksende
toplam ürün (Q) olmak üzere yatay eksene paralel olarak uzanan bir doğru şeklindedir. Örneğin
üretim miktarı (Q) A noktasında iken de, B noktasında iken de toplam sabit maliyet aynı
düzeydedir, (TFC = RK0). Bunun sebebi firmanın sermaye miktarı ve bu sermayeye ödediği
nominal faiz tutarının firmanın üretim düzeyinden bağımsız olmasıdır. Bu durumda toplam
sabit maliyet (TFC) miktarında da bir değişim olmamaktadır.
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Toplam maliyetin değişken faktöre bağlı olan kısmı Denklem (5.1)’de denge düzeyinde
istihdam edilmiş İşgücüne ödenen toplam nominal ücret miktarı (WLE) ile gösterilmiştir.
Toplam Maliyetin (TC) bu kısmına Toplam Değişken Maliyet adı verilir.
Toplam Değişken Maliyet Eğrisi – Tanım:
“Firmanın maliyet minimizasyonunu sağlayacak değişken faktörleri kullandığı
varsayımı altında, üretimi karşılamak için değişken faktörlere yaptığı parasal masraflarla üretim
miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye toplam değişken maliyet eğrisi (TVC) adı verilir.”
Aşağıda denklem (6.3) bu ilişkiyi göstermektedir:
𝐓𝐕𝐂 = 𝐖𝐋𝐄 … … … (𝟔. 𝟑)

Denklem (6.3)’de görüleceği üzere firmanın üretim düzeyinden bağımsız olan nominal
ücret düzeyi (W) ile doğrudan firmanın üretim düzeyine bağlı olan denge emek istihdamının
(LE) çarpımından oluşan toplam değişken maliyet eğrisinin yatay eksende toplam ürün (Q)
olacak şekilde çizilebilmesi için denge sermaye miktarı sabitken emek istihdamı ile toplam ürün
arasındaki ilişkinin gösterilmesi gerekmektedir. Şekil 6.2 bize bunu sağlayacaktır:
Aşağıda Şekil 6.2’de emek istihdamı ile toplam ürün arasındaki ilişkiyi görmektesiniz.
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PANEL A

Q

PANEL B

Q
II

I

III

B

B
QB

QB

QA

QA

A
A

45o
C

0

0

L

QA

QB

Q

PANEL D
PANEL C

L

L

Şekil 1.1’de belirlenen üç bölge yu

LC
III
B

B

LB
II
A

A

LA

I
45o

L

0

LA

LB

LC

0

QA

QB

Q

Şekil 6.2: Kısa Dönemde Toplam Ürün ve Emek İstihdamı İlişkisi

Şekil 6.2’de dört panel bulunmaktadır. A paneli bildiğimiz toplam ürün eğrisi grafiğidir.
D paneli ise bu eğrinin eksenleri değişmiş halidir. B ve C panelleri eksenleri değiştirmek için
kullanılan yansıma panelleridir. Görüleceği üzere D panelinde I. bölgede toplam ürün (Q)
arttıkça emek istihdamı azalarak artmakta, II. bölgede emek istihdamı artarak artmakta ve III.
bölgede de eğri geriye doğru kıvrılmaktadır. Rasyonel bir firma için III. bölgede üretim yapmak
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makul değildir. Çünkü aynı miktarda üretimi daha az işgücü çalıştırarak yapabileceği noktala
I. ve II. bölgelerde bulunmaktadır.
Bu bilgiler ışığında, nominal ücret (W) ile panel D’de sergilene emek istihdamı
çarpılırsa toplam değişken maliyet (TVC) elde edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta QB
üretim düzeyinin firmanın maksimum üretim düzeyi olmasıdır. Dolayısıyla toplam değişken
maliyetin (TVC) B noktasından sonra devam etmeyeceğini söyleyebiliriz.
Toplam maliyet (TC) toplam sabit maliyet (TFC) ile toplam değişken maliyetin (TVC)
toplamından oluşur. Aşağıda denklem (6.4)’de bu durum ifade edilmiştir:

𝐓𝐂 = 𝐓𝐅𝐂 + 𝐓𝐕𝐂 … … … (𝟔. 𝟒)
Denklem (6.4)’ü görsel olarak sergilemek için Şekil 6.3’te toplam maliyet eğrisi, toplam
sabit maliyet doğrusu ve toplam değişken maliyet eğrisinin toplamı olarak sergilenmektedir.
Aşağıda Şekil 6.3’te toplam, toplam sabit ve toplam değişken maliyetler
incelenmektedir:

TC
II.BÖLGE

I.BÖLGE

B

TC =WL +RK0
B’
F

A

TVC=WL
+RK0
D
A’
TFC=RK0

Q

0

QA

QB

Şekil 6.3: Toplam Maliyet, Toplam Sabit ve Toplam Değişken Maliyet İle Toplam Ürün
Arasındaki İlişki
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Yukarıdaki Şekil 6.3’te Şekil 6.2’de ki panel D’de gösterilen emek istihdamı eğrisinden
yola çıkılarak toplam değişken maliyet eğrisi erguvanî renkte çizilmiştir. Yine Şekil 6.1’de
gördüğümüz toplam sabit maliyet doğrusu da mavi renkte çizilmiştir. İkisini toplam değerini
göstermek için toplam değişken maliyet eğrisinin sabit maliyet tutarınca yukarıya
kaydırdığımızda karşımıza kırmız renkte çizilmiş toplam maliyet eğrisi çıkmaktadır. Toplam
maliyet eğrisine orijinden çekilen bir doğru F noktasında eğriye teğettir. Aynı şekilde toplam
değişken maliyet eğrisine orijinden çekilen bir doğru da D noktasında bu eğriye teğettir. Bu
noktala ortalama maliyet ve ortalama değişken maliyet eğrilerinin minimum noktalarını
oluşturacaktır.
Grafikte I. bölgede toplam maliyet ve toplam değişken maliyet eğrileri azalarak
artmaktadır. Bu da eğimlerinin pozitif ama toplam ürün arttıkça azalan bir trend içerdikleri
anlamına gelmektedir. II. bölgede ise toplam maliyet ve toplam değişken maliyet eğrileri
artarak artmaktadır. Bu da eğimlerinin pozitif ve toplam ürün arttıkça artan bir trend içerdikleri
anlamına gelmektedir. Toplam maliyetin eğiminden bahsetmişken marjinal maliyete değinmek
gerekmektedir. Takip eden kısım marjinal maliyete ayrılmıştır.

6.2. Marjinal Maliyet Eğrisi
Marjinal maliyet kavramı iktisadi analiz açısından çok önemlidir. Firma davranışını,
fiyatlama stratejisini ve arz eğrisinin eğimini açıklarken bu kavramın ne kadar önemli olduğu
anlaşılacaktır. Dilerseniz marjinal maliyetin (MC) tanımını yapalım:
Marjinal Maliyet Eğrisi – Tanım
“Üretimde bir birim artışın toplam maliyet düzeyinde kaç birim artışa yola açacağını
gösteren değer marjinal maliyet, yatay eksende toplam ürün (Q) ve dikey eksende de marjinal
maliyet var iken çizilen eğriye de marjinal maliyet eğrisi (MC) olarak adlandırılır.”
Marjinal maliyetin matematiksel tanımı denklem (6.5.a)’de verilmiştir.

𝐌𝐂 =

dTVC dL
dL dL
𝐖
dTC dTFC dTVC
=
+
=0+
=W
=
… … … (𝟔. 𝟓. 𝐚)
dQ
dQ
dQ
dL dQ
dL dQ 𝐌𝐏𝐋

Denklem (6.5.a)’da görüldüğü üzere marjinal maliyet kısa dönem de emeğin marjinal
ürününün ters eşleniğidir. Yani marjinal ürün (MPL) arttıkça marjinal maliyet (MC) azalır
ve marjinal ürün (MPL) azaldıkça Marjinal Maliyet (MC) artar. Aynı zamanda emek
piyasasında nominal ücret (W) artarsa marjinal maliyet de (MC) artar ve nominal Ücret
(W) azalırsa marjinal maliyet de (MC) azalır.
Aşağıda Şekil 6.4’de marjinal maliyet (MC) ile toplam ürün (Q) arasındaki ilişkiyi
görmektesiniz.
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MC

I.BÖLGE

II.BÖLGE

𝑑𝑀𝐶
<0
𝑑𝑄
𝑑𝑀𝐶
𝑄 = 𝑄𝐴 →
=0
𝑑𝑄
𝑑𝑀𝐶
𝑄 > 𝑄𝐴 →
>0
{
𝑑𝑄
𝑄 < 𝑄𝐴 →

MC

MCmin

A
Q

QB

QA

0

Şekil 6.4: Marjinal Maliyet

Şekil 6.4’te gösterilen marjinal maliyet grafiği A noktasında minimum değeri
almaktadır. Hatırlanacağı üzere A noktasında emeğin marjinal ürünü de (MPL) maksimum
noktasına ulaşmaktaydı. Yine QB üretim düzeyine yaklaştıkça marjinal maliyet “artı sonsuza”
gidecek şekilde bu üretim düzeyinde asimptot yapmaktadır. Hatırlanacağı üzere, bu üretim
düzeyinde emeğin marjinal ürünü de (MPL) “sıfır” düzeyindeydi. I. bölgede, dolayısıyla
marjinal maliyet “pozitif değerde ama üretim arttıkça azalan bir fonksiyon” olmakla
beraber II. bölgede de “pozitif değerde ama üretim arttıkça artan bir fonksiyondur”.
Marjinal maliyetin (MC) emeğin marjinal ürünü (MPL) arasındaki bu ters yönlü ilişki
denklem (6.5.b)’de görülmektedir.

MC =

dMPL
dMC
>0→
<0
dL
dQ
dMC
dMPL
→
=0→
= 0 … … … (𝟔. 𝟓. 𝐛)
dQ
dL
dMPL
dMC
→
<0→
>0
dL
dQ

Q < Q A → L < LA →

W
Q = Q A → L = LA
MPL

Q > Q A → L > LA
{

Marjinal maliyet toplam maliyetin türev fonksiyonu olması ve yukarıdaki özelliklere
sahip olması nedeniyle, bu iki eğri arasında da belli bir ilişki bulunmaktadır. Denklem (6.5.c)’de
bu ilişki özetlenmektedir:
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MC =

dTC
{
dQ

Q = QA → MC′ nin minimum, TC′ nin dönüm noktası
Q = 0 → TC = 0 ve lim MC = ∞
Q→0

′

Q = QB → TC nin maksimum noktası ve lim MC = ∞
Q→0

6.3. Ortalama Maliyet Eğrileri

… … … (6. 𝟓. 𝐜)

Ortalama sabit maliyet (AFC) aşağıdaki gibi tanımlanır:
Ortalama Maliyet - Tanım
“Firmanın ürettiği ürün başına düşen birim nominal sabit maliyet miktarına ortalama
sabit maliyet, yatay eksende toplam ürün (Q) dikey eksende de ortalama sabit maliyet düzeyi
varken çizilen eğriye de ortalama sabit maliyet eğrisi (AFC) adı verilir.”
Ortalama sabit maliyet (AFC) toplam sabit maliyetin (TFC) toplam ürüne (Q)
bölümünden oluşur. Yani:
𝐀𝐅𝐂 =

R
𝐑
TFC RK 0
=
= Q =
… … … (6.6. a)
Q
𝐀𝐏𝐊 𝟎
Q
K0

Aşağıda Şekil 6.5’te ortalama sabit maliyet (AFC) ile toplam ürün arasındaki ilişkiyi
görmektesiniz.

AFC

𝑨𝑭𝑪 > 0;

A

𝒅𝑨𝑭𝑪
<0
𝒅𝑸

AFCA
AFCB

B
Q

0

QA

QB

Şekil 6.5: Ortalama Sabit Maliyet
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Toplam sabit maliyet (TFC) toplam üründen etkilenmediği için toplam ürün arttıkça
(Q) ortalama sabit maliyet azalır, (AFC). Bu yüzden ortalama sabit maliyet eğrisi (AFC)
aşağı doğru eğimlidir ve yatay eksene asimptot yapar, (AFC0). Aynı şekilde toplam ürün
sıfıra yaklaştıkça (Q0) ortalama sabit maliyet eğrisi de dikey eksene asimptot yapar,
(AFC).
Aşağıda denklem (5.6.b)’de ortalama sabit maliyetin eğimi matematiksel olarak ifade
edilmektedir.
𝐝𝐀𝐅𝐂 (
=
𝐝𝐐

dTFC
dQ

dQ

Q) − (TFC dQ)
Q2

=

(0. Q) − TFC
𝐓𝐅𝐂
= − 𝟐 < 0 … … … (𝟔. 𝟔. 𝐛)
2
Q
𝐐

Ortalama Değişken Maliyet (AVC) aşağıdaki gibi tanımlanır:
Ortalama Değişken Maliyet - Tanım

“Firmanın ürettiği ürün başına düşen birim nominal değişken maliyet miktarına
ortalama değişken maliyet, yatay eksende toplam ürün (Q) dikey eksende de ortalama
değişken maliyet düzeyi varken çizilen eğriye de ortalama değişken maliyet eğrisi (AVC) adı
verilir.”
Ortalama değişken maliyet (AVC) toplam değişken maliyetin (TVC) toplam ürüne (Q)
bölümünden oluşur. Yani:
𝐀𝐕𝐂 =

TVC WL W
𝐖
=
= Q =
… … … (𝟔. 𝟕. 𝐚)
Q
Q
𝐀𝐏𝐋
L

Aşağıda Şekil 6.6’da ortalama değişken maliyet (AVC) ile toplam ürün (Q) arasındaki
ilişkiyi görmektesiniz.
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𝑸 = 𝑸𝑫 → 𝑨𝑽𝑪′ 𝒏𝒊𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎 𝒏𝒐𝒌𝒕𝒂𝒔𝚤

AVC
AVC

AVCA

A
B
AVCB

D

AVCD

Q

QA

0

QB

QD

Şekil 6.6: Ortalama Değişken Maliyet

Aşağıda denklem (6.7.b)’de ortalama değişken maliyetin eğimi matematiksel olarak
ifade edilmektedir.
dAVC (
=
dQ

dTVC
dQ

dTC

dQ

Q) − (TVC dQ)
Q2

dTFC

=

(

d(TC−TFC)
dQ

Q) − (TVC)

Q2

dAVC ( dQ Q) − ( dQ Q) − TVC (MC. Q) − (AVC. Q)
=
=
Q2
dQ
Q2
𝐝𝐀𝐕𝐂 (𝐌𝐂 − 𝐀𝐕𝐂)
=
… (𝟔. 𝟕. 𝐛)
𝐝𝐐
𝐐
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Aşağıda denklem (6.7.c)’de marjinal ürün (MC) ile ortalama değişken maliyet (AVC)
arasındaki ilişki anlatılmaktadır:
𝐝𝐀𝐕𝐂
<0
𝐝𝐐
𝐝𝐀𝐕𝐂
= 𝟎 … (𝟔. 𝟕. 𝐜)
→ 𝐌𝐂 = 𝐀𝐕𝐂 →
𝐝𝐐
𝐝𝐀𝐕𝐂
→ 𝐌𝐂 > AVC →
>0
𝐝𝐐

Q < QD → 𝐌𝐂 < AVC →

dAVC (MC − AVC)
=
Q = QD
dQ
Q
{

Q > QD

Aşağıda Şekil 6.7’de marjinal maliyet (MC) ile ortalama değişken maliyet (AVC)
arasındaki ilişkiyi görmektesiniz.

AVC, MC

MC

AVC

D

AVCmin

B

MCmin

A
Q

0

QA

QD

QB
𝑑𝐴𝑉𝐶
<0
𝑑𝑄
𝑑𝐴𝑉𝐶
→ 𝑀𝐶 = 𝐴𝑉𝐶 →
=0
𝑑𝑄
𝑑𝐴𝑉𝐶
→ 𝑀𝐶 > 𝐴𝑉𝐶 →
>0
𝑑𝑄

𝑄 < 𝑄𝐷 → 𝑀𝐶 < 𝐴𝑉𝐶 →
𝑄 = 𝑄𝐷

𝑄 > 𝑄𝐷
{

Şekil 6.7: Marjinal Maliyet ve Ortalama Değişken Maliyet İlişkisi
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Ortalama Maliyet - Tanım
“Firmanın ürettiği ürün başına düşen birim nominal toplam maliyet miktarına ortalama
maliyet, yatay eksende toplam ürün (Q) dikey eksende de ortalama maliyet düzeyi varken
çizilen eğriye de ortalama maliyet eğrisi (AC) adı verilir.”
Ortalama maliyet (AC) toplam maliyetin (TC) toplam ürüne (Q) bölümünden oluşur.
Yani ortalama sabit maliyet (AFC) ve ortalama değişken maliyetin (AVC) toplamına eşittir.
Denklem (6.8.a) bu ilişkiyi göstermektedir:
𝐀𝐂 =

TC TFC TVC
𝐑
𝐖
=
+
=
+
… … … (𝟔. 𝟖. 𝐚)
Q
Q
Q
𝐀𝐏𝐊 𝟎 𝐀𝐏𝐋

Aşağıda Şekil 6.8’de ortalama sabit maliyet (AFC), ortalama değişken maliyet ve
ortalama maliyet toplam ürün arasındaki ilişkiyi görmektesiniz.

AC, AVC, AFC

AC =AVC +AFC

AC

AVC

A’
AFC

A

B’

D

B
Q

0

QA

QD

QB

Şekil 6.8: Ortalama, Ortalama Değişken ve Ortalama Sabit Maliyet İlişkisi

Aşağıdaki denklemler ortalama maliyet ile marjinal maliyet arasındaki ilişkiyi
göstermektedir:
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dQ

dTC

dAC ( dQ Q) − (TC dQ) (MC. Q) − (AC. Q)
=
=
Q2
dQ
Q2
𝐝𝐀𝐂 (𝐌𝐂 − 𝐀𝐂)
=
… (6.8. b)
𝐝𝐐
𝐐

𝐝𝐀𝐂
<0
𝐝𝐐
dAC (MC − AC)
𝐝𝐀𝐂
=
Q = QF → 𝐌𝐂 = 𝐀𝐂 →
= 𝟎 … (6.8. c)
Q
dQ
𝐝𝐐
𝐝𝐀𝐂
>0
Q > QF → 𝐌𝐂 > AC →
{
𝐝𝐐
Q < QF → 𝐌𝐂 < AC →

Örnek Problem 6.1
Bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibidir:
TC = 4Q3-240Q2+4810Q+250
Buna bağlı olarak firmanın TVC, TFC, AFC, AVC, AC ve MC fonksiyonlarını türetin

Cevap 6.1
TC = 4Q3-240Q2+4810Q+250 ise fonksiyonun sabit bileşeni toplam sabit maliyeti
verecektir. Yani;
TFC= 250
Toplam değişken maliyet ise fonksiyonun değişken kısmı veya daha teknik ifadeyle
TVC=TC-TFC olarak tanımlanabilir. Bu takdirde;
TVC = TC-TFC = 4Q3-240Q2+4810Q
Marjinal maliyet toplam maliyetinin türev fonksiyonudur; yani,
MC = TC’ = 12Q2 – 480Q + 4810
Ortalama maliyet toplam maliyetin üretilen birim başına düşen payıdır; yani,
AC = TC/Q = 4Q2 – 240Q + 4810 + 250/Q
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Ortalama değişken maliyet toplam değişken maliyetin üretilen birim başına düşen
payıdır; yani,
AVC = TVC/Q = 4Q2 – 240Q + 4810
Ortalama sabit maliyet toplam sabit maliyetin üretilen birim başına düşen payıdır; yani,
AFC = TFC/Q =250/Q
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Uygulama Soruları
1)

Bir firmanın marjinal maliyetinin azalan olduğu yerde üretim yapması akılcı

2)

Ortalama sabit maliyetin fiyatı yüksek oranda etkilediği sektörler hangileridir?

mıdır?

3)
Marjinal maliyet ve ortalama maliyet ile ortalama değişken maliyet arasındaki
ilişki neden aynıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde firmanın optimal faktör seçiminden kaynaklanan toplam maliyetlerinin
üretim miktarı ile olan ilişkisini analitik düzlemde sergileyen maliyet eğrilerini inceledik.
Toplam maliyet (TC) eğrisi kadar, marjinal maliyet (MC), ortalama sabit (AFC), ortalama
değişken (AVC) ve ortalama maliyet eğrilerini (AC) de araştırdık ve tahlil ettik. Elde ettiğimiz
ana sonuç, firmanın faktör verimliliği ve üretkenliği ile maliyetlerinin birbirinin ters eşleniği
olduğudur.
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Bölüm Soruları
1)

Toplam maliyet doğrusunun eğimi neye bağlıdır?

a)

Ücret düzeyi

b)

Faizin düzeyi

c)

Ortalama değişken maliyet

d)

Marjinal maliyet

e)

Sermaye düzeyi

2)
Aşağıdakilerden hangisi toplam maliyetin orijinden geçen bir doğru ile teğet
olduğu üretim düzeyinde gerçekleşir?
a)

Ortalama maliyetin minimum düzeyi

b)

Ortalama sabit maliyetin minimum düzeyi

c)

Ortalama değişken maliyetin minimum düzeyi

d)

Marjinal maliyetin minimum düzeyi

e)

Ücretin artması

3)
Aşağıdakilerden hangisi ortalama değişken maliyetin minimum olduğu üretim
düzeyinde gerçekleşir?
a)

Toplam maliyet orijinden geçen bir doğru ile teğettir.

b)

Toplam değişken maliyet orijinden geçen bir doğru ile teğettir.

c)

Toplam sabit maliyet orijinden geçen bir doğru ile teğettir.

d)

Toplam maliyet minimum düzeydedir.

e)

Bir şey söylenemez.
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4)
Marjinal maliyet ortalama değişken maliyetin altında ise ortalama değişken
maliyet hakkında ne söyleyebiliriz?
a)

Önce durur, sonra artar.

b)

Önce artar sonra azalır

c)

Azalır.

d)

Artar.

e)

Bir şey söylenemez.

5)
Marjinal maliyet ortalama değişken maliyetin üstünde ve ortalama maliyetin
altında ise ortalama değişken maliyet ve ortalama maliyet hakkında ne söyleyebiliriz?
a)

Ortalama değişken maliyet artar ve ortalama maliyet değişmez

b)

Ortalama değişken maliyet düşer ve ortalama maliyet artar

c)

Ortalama değişken maliyet artar ve ortalama maliyet düşer

d)

İkisi de artar

e)

İkisi de azalır

İnegöl’deki bir mobilya firmasının toplam maliyet fonksiyonu şöyledir:
TC= 3Q3 – 270Q2 + 8120Q + 300
Aşağıdaki 6’dan 10’a kadar olan soruları verilen bilgilere göre cevaplayınız.
6)

Firmanın toplam değişken maliyeti hangisidir?

a)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q

b)

3Q2 – 270Q + 8120

c)

9Q2 – 540Q + 8120

d)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q + 300/Q

e)

300/Q
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7)

Firmanın ortalama değişken maliyeti hangisidir?

a)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q

b)

3Q2 – 270Q + 8120

c)

9Q2 – 540Q + 8120

d)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q + 300/Q

e)

300/Q

8)

Firmanın ortalama maliyeti hangisidir?

a)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q

b)

3Q2 – 270Q + 8120

c)

9Q2 – 540Q + 8120

d)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q + 300/Q

e)

300/Q

9)

Firmanın marjinal maliyeti hangisidir?

a)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q

b)

3Q2 – 270Q + 8120

c)

9Q2 – 540Q + 8120

d)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q + 300/Q

e)

300/Q

151

10)

Firmanın ortalama sabit maliyeti hangisidir?

a)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q

b)

3Q2 – 270Q + 8120

c)

9Q2 – 540Q + 8120

d)

3Q3 – 270Q2 + 8120Q + 300/Q

e)

300/Q

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)b, 4)c, 5)c, 6)a, 7)b, 8)d, 9)c, 10)e
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7. TAM REKABETÇİ PİYASADA FİRMA DENGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tam rekabetçi piyasanın tanımı, tam rekabetçi piyasada bir firmanın gelir
fonksiyonu ve ortalama ve marjinal gelirlerini inceledikten sonra, firmanın kısa dönemde kâr
maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarını inceleyeceğiz. Analizimizin sonunda, firmanın
başabaş ve iflas noktalarını bularak tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisini çıkartacağız.
Daha sonra ölçeğe getirileri ve uzun dönem tam rekabetçi firma dengesini inceleyeceğiz.
Ölçeğe artan, ölçeğe sabit ve ölçeğe azalan getirileri tanımladıktan sonra, firmanın uzun dönem
ortalama maliyet eğrisini ve minimum etkin ölçek kavramını tartışacağız. Nihayetinde,
firmanın uzun dönem dengesini analiz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kendi sattığı malın fiyatını belirleyemeyen, kendi ürettiği ürünün patentini
alamayan, kendi firmasına ait bir markası dahi olmayan firma ne derecede rekabetçi bir
firmadır?
2)
Günümüzde inovasyon (üründe, teknolojide ve iş yapma tarzında yenilik)
firmalar arasındaki rekabette çok hayati ir yere sahiptir. Girişimci de inovasyonu yapan kişi
veya kurumdur. Acaba inovasyon yapmayan girişimcilerden oluşan bir piyasa ne derece
rekabetçidir ve bu girişimciler gerçek girişimci sayılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tam Rekabetçi Piyasada
Firma Dengesi

Tam rekabetçi firma
dengesinde kavramları,
yaklaşımları ve problem çözüm
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tam rekabet piyasası



Ürün özdeşliği



Tercihlerin özdeşliği



İflas noktası



Başabaş noktası



Ekonomik kâr
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Giriş
Geçen bölümlerde firmanın belli bir üretim düzeyinde faktörlerini toplam maliyetini
minimize edecek şekilde istihdam ettiğini ve bu minimum maliyet düzeylerinden de kârını
maksimize edecek üretim seviyesine ulaştığını görmüştük. Bunu yaparken hep temel
varsayımımız tam rekabetçi piyasa olmuştu. Bugün ilk olarak tam rekabetçi piyasanın ne
olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle tam rekabetçi piyasa varsayımlarını gördükten sonra, bu
piyasanın gerçek hayatla ilintisini vurgulayacak ve teoride ifade ettiği anlamı inceleyeceğiz.
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7.1. Tam Rekabetçi Piyasa
Tam rekabetçi piyasada firma dengesini incelemeden önce, tam rekabetçi piyasa
varsayımlarını gözden geçirelim.

7.1.1. Tam Rekabetçi Piyasa Varsayımları
Tam rekabetçi piyasanın ayırıcı özellikleri aşağıdaki varsayımlarla ele alınmıştır:
(1)

Çok sayıda üretici ve tüketici olması

(2)

Malların tüketici gözünde homojen olması

(3)

Üretim teknolojisinin firmalar için özdeş olması

(4)

Tüketici tercihlerinin özdeş olması

(5)

Firmaların faaliyet dışı maliyetlerinin olmaması

(6)

Piyasaya giriş çıkış serbestisinin tam olması

(7)

Bilginin tam ve piyasa aktörlerince eşit paylaşılıyor olması

(8)

Fiyatların tam esnek olması

7.1.2. Varsayımlardan Kaynaklanan Sonuçlar
(a)
Küçük Ölçekli Üreticiler: Tam rekabetçi piyasada piyasa hacmine oranla tek
bir firmanın üretimi ihmal edilebilecek kadar küçük düzeydedir. Bunun temel sebebi hem
piyasa talebinin çok sayıda tüketici olmasından kaynaklanan sebeplerle tek bir firmanın
üretiminin çok üstünde olması, hem de piyasa arzının çok sayıda firma varsayımına bağlı olarak
yine tek bir firma arzının çok üstünde olmasıdır. Dolayısıyla bu durum 1.varsayımın sonucudur.
(b)
Fiyat Alıcı Firmalar: Tam rekabetçi piyasada firmalar, sattıkları malın fiyatını
belirleyemez. Çünkü çok sayıda özdeş teknoloji kullanan firmalardan ve yine çok sayıda özdeş
tüketim tercihlerine sahip tüketicilerden oluşan bu piyasa da firmalardan biri piyasa fiyatından
daha yüksek fiyattan mallarını pazarlarsa, tüketiciler daha ucuz olan malları alacağı için hiç
satış yapamaz. Dolayısı ile, firmalar, piyasada fiyat ne ise o düzeyden mallarını pazarlarlar. Bu
durum 1, 2, 3 ve 4 numaralı varsayımların ortak sonucudur.
(c)
Marka ve Reklam Yoktur: 2. varsayımın sonucuna göre farklı firmaların
ürettiği malların tüketici gözünde hiçbir farkı yoktur. Bu da, bu piyasa da firma markalarının
ve mal farklılaştırmasının olmadığı anlamına gelir. Yani firmalar reklam ve promosyon
harcamaları yapmazlar.
(d)
Firmaların Üretim Ölçeklerinin Uzun Dönemde Özdeşliği: 3.varsayımın
sonucuna göre bütün firmalar özdeş üretim teknolojisine sahiptir. Bu ise tam rekabetçi
firmaların uzun dönemde tam olarak aynı üretim aralığına, aynı maksimum ve minimum üretim
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kapasitelerine sahip olmaları anlamına gelir. Kısa dönemde ise üretim teknolojisi aynı olmakla
birlikte farklı firmalar farklı sermaye düzeylerine sahip olabileceklerinden üretim kapasiteleri
ve üretim aralıkları farklılaşabilir.
(e)
Firmaların Uzun Dönemde Maliyet Yapılarının Özdeşliği: 3 ve 5 numaralı
varsayımların ortak sonucuna göre firmaların hepsi sadece üretim faaliyetinden kaynaklanan
maliyetlere maruz kaldığı ve özdeş üretim teknolojisine sahip oldukları için uzun dönemde
maliyet yapıları da özdeş olmaktadır. Ancak kısa dönemde farklı firmaların farklı fizikî sermaye
stoklarına sahip olması onların aynı zamanda farklı sabit maliyetlere sahip olmasına yol
açacağından maliyet yapıları farklılaşabilir.
(f)
Uzun Dönemde Sıfır Kârın Olması: Kısa dönemde talepteki değişimler
firmaların maliyet yapılarını optimal düzeye ulaştıramadıkları için (kısa dönemde fizikî
sermaye sabit olduğu ve dolayısıyla sabit maliyetler bulunduğu için) firmalar pozitif veya
negatif kâr elde edebilirler. Ne var ki, uzun dönemde hem mevcut firmaların fizikî sermaye
stoklarına değiştirebilmeleri hem de piyasaya yeni firmaların girmesi veya bazı firmaların
piyasadan çıkması serbest olduğu için firmaların kârları sıfır olur.
(g)
Belirsizliğin Olmaması: 7.varsayımın sonucuna göre tüketici ve üreticilerin
başta fiyat sistemi vasıtasıyla olmak üzere piyasadaki gelişmelere dair tam bilgiye sahip olması
geleceğe yönelik belirsizliğin olmaması sonucunu doğurmaktadır.
(h)
Arz ve Talep Dengesinin Fiyat İntibakı İle Sağlanması: 8. varsayımın
sonucuna göre piyasada dengeyi sağlayan ana değişken fiyatlardır. Fiyatlar hem tüketici ve
üreticilere piyasa hakkında bilgi sağlamakta hem de denge düzeylerine hızla intibak ederek
piyasa dengesini sağlamaktadır.

7.1.3. Tam Rekabet Piyasası ve Kapitalist Üretim Sistemi
Kapitalist üretim biçimi ve günümüzde aldığı şekliyle sanayi kapitalizmi tam rekabet
piyasasının varsayımları ile örtüşmemektedir. Bunun birkaç sebebi vardır. Aşağıda bunları
özetliyoruz:
(a)
Üretimde Gecikmeler ve Vadeli Sözleşmeler: Sanayi kapitalizmi geliştikçe
üretimde geçen zaman daha da uzamaktadır. Bu sadece firmaların bireysel üretim sürelerindeki
uzamadan kaynaklanmaz, aynı zamanda endüstrilerin birbirleri ile girdikleri aragirdi ve yatırım
malı alışverişlerinden de kaynaklanır. Üretim süresi uzadıkça firmalar siparişli satışlara
yönelirler. Bu ise iki firmanın karşılıklı uzun vadeli sözleşme yolu ile fiyatı önceden
belirlemelerine yol açar. Daha önceden belirli bir vade sonrasında mal teslimatı için yapılan
sözleşmelerde belirlenen bu fiyata vadeli fiyat adı verilir. Teoride tam rekabetçi piyasada anlık
fiyatlar ve anlık üretim söz konusudur. Hâlbuki günümüz sanayi kapitalizminde, özellikle
imalat sanayi mamullerinde siparişli satış ve vadeli fiyatlar geçerlidir. Bu ise özellikle 7 ve 8
numaralı varsayımları geçersiz kılar.
(b)
Dayanıklı Tüketim Malları ve Taksitli Satışlar: Firmalar arası ticarette
olduğu gibi firmayla tüketici arasındaki ticarette de vadeli işlemler söz konusudur. Özellikle
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dayanıklı tüketim mallarında taksitli satışlar firmanın geliri ile bu günkü üretim ve satışı
arasındaki ilişkiyi kopartmaktadır. Ancak günümüzde taksitli satışlar daha çok Kredi kartı
üzerinden yapılmakta ve bu firmaların satış ve geliri arasındaki bağlantıyı tekrar kurmaktadır.
(c)
Teknolojik Gelişme ve Teknolojik Rekabet: Günümüz teknolojik değişmenin
çok hızlı gerçekleştiği bir sürece sahne olmaktadır. Teknolojik yenilikler (inovasyon) rekabetin
yapısını belirlemektedir. Üç tip teknolojik yenilik vardır:
-

Süreç yeniliği

-

Ürün yeniliği

-

İş yeniliği

İş yeniliği firmaların yeni şartlara göre daha verimli iş örgütlenme modelleri kumasına
yönelik bir yenilik biçimidir. Bu ise üretim faaliyeti dışındaki maliyetlerin minimize edilmesi
amacı gütmektedir. Ancak teoride firmanın bütün maliyetlerinin üretim faaliyetinden
kaynaklandığı varsayılmaktadır. Bu durum 5. varsayımla çelişmektedir.
Ancak süreç yeniliği üretim teknolojisinde değişimler yaratan; böylelikle, hem
üretkenliği arttıran hem de değişken maliyetleri düşüren ve bununla birlikte sabit maliyetleri
arttıran bir sonuç yaratmaktadır. Bu ise firmadan firmaya farklılaşmaktadır. Bu ise 3 ve 5.
varsayımlarla çelişmektedir. Ürün yeniliğini (d) şıkkında inceleyeceğiz.
(d)
Üretimde Mal Farklılaşması ve Markalaşma: Ürün yenilikleri firmaların
ürünlerinde ufak değişikliklere giderek diğer firmaların mallarından farklılaştırmasına ve
markalaşmasına, dolayısıyla farklı tüketim tercihlerini sömürmesine neden olmaktadır.
Firmalar bunun için promosyon ve reklam harcamalarına gitmekte ve sabit maliyetlerini
arttırmaktadırlar. Bununla birlikte, bu harcamalar, kendi malları için özellikli bir müşteri kitlesi
yaratabilmelerine ve mallarının fiyatlarını belirleyebilme gücüne ulaşmalarına imkân
vermektedir. Bu ise 2, 4 ve 5. varsayımlarla çelişmektedir.
(e)
Kamu Mallarının Varlığı: Bazı mallar tek bir tüketici veya tek bir firmaya
yönelik olmayabilir. Bu tür mallar toplumun tamamına sunulan ve toplumun tamamı tarafından
ortak olarak tüketilen mallardır. Bu mallara kamu malları adı verilir. Sanayi kapitalizmi
geliştikçe, ortaya çıkan ihtiyaçlardan biri de kamu mallarının üretimine yönelik harcamaların
artmasıdır. Sözgelimi, enerji dağıtımı, sağlık, eğitim, ulaştırma ve haberleşme altyapısı ve iç ve
dış güvenlik gibi. Ayrıca son dönemde yaşanılan finansal krizlerin sonucunda devletin finans
sektörünü yönlendirecek ve denetleyecek tedbirlere ağırlık vermesi finans sektörünü de bu
kapsam içine almaktadır. Bütün bu sektörlerde, devlet tarafından denetlenen ve düzenlenen
sektörler olmak itibariyle piyasa mekanizması işlememektedir. Ayrıca bu denetleme ve
düzenlemeler dolaylı yoldan özel mal piyasalarını da etkilemekte ve fiyat mekanizmasını
etkilemektedir. Bu yüzden bu durum 6, 7 ve 8. varsayımlarla çelişmektedir.
(f)
Finansal Sistem ve Tekelleşme: Tam rekabetçi piyasalar doğası gereği
yukarıda (f) şıklı sonuçta da belirtildiği gibi en düşük kâr düzeylerinin oluştuğu piyasalardır.
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Firmalar (a) şıklı sonuçta belirtildiği gibi küçük ölçekli, yani sermaye düzeyi düşük firmalardır.
Bu ise finansal sistemin davranış kalıbıyla çelişmektedir. Özellikle bankacılık sektörünün kredi
plasmanları kârlılığı ve sermaye hasıla rasyosu (

K

Q

oranı ) yüksek sektörlere dağılmaktadır.

Dolayısıyla krediler daha az rekabetçi firmalar ve piyasalara daha çok, daha çok rekabetçi firma
ve piyasalara daha az plase edilmektedir. Yani, finans sistemini tekelleşmeyi arttırıcı yönde bir
işlev sergilemektedir.

7.2. Tam Rekabetçi Firmanın Toplam (Tr), Ortalama (Ar) ve Marjinal
Geliri (Mr)
7.2.1. Tam Rekabetçi Firmanın Toplam Geliri
Hangi tip piyasada olursa olsun bir firmanın toplam geliri fiyat (P) çarpı toplam ürün
(Q)’den oluşur. Aşağıda denklem (7.1.a)’da bu durum gözlemlenmektedir.
TR(P(Q), Q) = P(Q). Q … … … (7.1. a)

Tam rekabetçi bir piyasadaki firma için fiyat değiştirilemez. Bu yargı 1, 2 ve 3 numaralı
varsayımlara bağlı olarak (b) sonucunda belirtilmişti. Dolayısıyla fiyat fonksiyonu sabit bir
fonksiyon ve toplam gelir fonksiyonu ise doğrusal bir fonksiyon olmaktadır. Denklem (7.1.b)
bu durumu anlatmaktadır:

P(Q) = P0 → TR(P(Q), Q) = 𝐓𝐑(𝐐) = 𝐏𝟎 𝐐 … … … (7.1. b)

Bütün ürünlerin satıldığı varsayımı altında, tam rekabetçi firmanın ne kadar üretim
yaparsa onun fiyata eşit bir katı kadar satış geliri elde edeceğini görürüz. Şekil (7.1) bu durumu
göstermektedir.
Denklem (7.1.b)’de sergilenen toplam gelir doğrusu grafik olarak Şekil 7.1’de
görülmektedir:

162

TR

B

TR

A



0

Q

QA

QB

Şekil 7.1: Toplam Gelir

7.2.1.1. Toplam Gelir Doğrusunun Eğimi
Toplam gelir doğrusu B noktasına kadar “” açısının gösterdiği eğimli doğal seyrini
takip ederken maksimum üretim noktası olan B noktasından itibaren dikey bir doğru
olmaktadır. Bu aralıkta doğrunun eğimi piyasa fiyatına eşittir. Aşağıda denklem (7.2) bu
durumu sergilemektedir.
𝐭𝐚𝐧 𝛂 = 𝐏𝟎 … … … (7.2)
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7.2.1.2. Fiyat Değişimleri ve Toplam Gelir Doğrusu
Fiyat değişimlerinin toplam gelir doğrusu üzerinde etkisi Şekil 7.2’de görülmektedir:
TR

P1 < P 2 < P 3
B3
TR3

B2
TR2

B1
TR1
3
2
1

Q

0

QB

Şekil 7.2: Toplam Gelir ve Fiyat Değişimleri

Şekil 7.2’de fiyat arttıkça toplam gelir doğrusunun daha dikleştiği görülmektedir.
Denklem (7.2)’de ifade edildiği gibi toplam gelir doğrusunun eğimi fiyattan ibarettir. Fiyat
arttıkça toplam gelir doğrusunun eğimi artmakta ve bu yüzden toplam gelir doğrusu
dikleşmektedir.

7.2.2. Tam Rekabetçi Firmanın Ortalama ve Marjinal Gelirleri
Tam rekabetçi firma için ortalama gelir (AR) “üretilen birim başına satış geliri”
anlamına gelir. Bu ise toplam gelirin (TR) toplam ürüne (Q) oranına eşittir. Denklem (7.3) bunu
göstermektedir:
𝐀𝐑(𝐐) =

TR(Q) P0 Q
=
= 𝐏𝟎 … … … (7.3)
Q
Q

Denklem (7.3)’te verilen ortalama gelir (AR) formülü sabit bir fonksiyondur ve piyasa
fiyatına eşittir, (AR=P0). Firma piyasa fiyatını değiştiremeyeceği için ortalama gelir (AR)
fonksiyonu firmanın üretiminden bağımsızdır.
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Tam rekabetçi firma için “üretilen son birimin toplam gelirde (TR) yarattığı artış
miktarı” marjinal gelir (MR) olarak tanımlanır. Bu ise toplam gelirin (TR) toplam ürüne (Q)
göre türevine eşittir. Denklem (7.4) bunu göstermektedir:
𝐌𝐑(𝐐) =

dTR(Q) d(P0 Q)
dQ
=
= P0
= 𝐏𝟎 … … … (7.4)
dQ
dQ
dQ

Denklem (7.3) ve Denklem (7.4)’ün sonucunda karşımıza şu denklik çıkmaktadır:
𝐀𝐑(𝐐) = 𝐌𝐑(𝐐) = 𝐏𝟎 … … … (7.5)

Tam rekabetçi firma için ortalama gelir (AR), marjinal gelir (MR) ve piyasa fiyatı (P)
birbirine eşittir. Bu durum bazı sonuçlara yol açmaktadır:
(i)

Firmanın karşı karşıya kaldığı talebin fiyat elastikiyeti sonsuzdur.

(ii) Firmanın üretim ve satış miktarı ne olursa olsun ortalama gelir (AR) ve marjinal
gelir (MR) sabittir ve piyasa fiyatına eşittir.
(iii) Firmanın üretim ve satış miktarını belirlerken esas alacağı kriter bu yüzden toplam,
ortalama değişken, ortalama ve marjinal maliyetlerdir, (TC, AVC, AC, ve MC).
Şekil 7.3’te bu durum sergilenmektedir:

AR, MR, P

A

B

AR=MR=P

P

Q

0

QA

QB

Şekil 7.3: Ortalama ve Marjinal Gelir
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7.3. Kısa Dönem Tam Rekabetçi Firma Dengesi
Firmanın amacı toplam parasal kârını maksimize etmektir. Bu durum denklem (7.6)’de
gösterilmektedir:
Π(Q) = TR(Q) − TC(Q) … … … (7.6)

Toplam Kâr () Toplam Ürünün fonksiyonları olan Toplam Gelir (TR) ve toplam
maliyetin (TC) farkına eşittir. Eğer firma denklem (7.6)’deki kâr fonksiyonunu maksimize
edecek üretim miktarını arıyorsa iki aşamalı bir işlem yapmak durumundadır. Buna
maksimizasyon problemi adı verilir. Çözümüm iki aşaması aşağıda gösterilmektedir:
Maksimizasyon Probleminin Çözümünde İki Aşama:
1.AŞAMA: Toplam kârın () toplam ürüne (Q) göre birinci türevi alınarak sıfıra
eşitlenir. Bu bize ekstremum noktalarını sağlayan üretim düzeylerini verecektir.
2.AŞAMA: Toplam kârın () toplam ürüne (Q) göre ikinci türevi alınır. Birinci
aşamada elde edilen ekstremum noktalarındaki toplam ürün (Q) düzeylerinde ikinci türevin
değeri eğer;
(i) negatifse, bu nokta toplam kâr () fonksiyonunun MAKSİMUM
(ii) pozitifse, bu nokta toplam kâr () fonksiyonunun MİNİMUM
noktasıdır.
Aşağıdaki denklemlerde denklem (7.6)’de gösterilen toplam kâr () fonksiyonunun
maksimizasyon probleminin çözümünün birinci aşaması sergilenmektedir:

𝟏. 𝐀Ş𝐀𝐌𝐀:

dΠ(Q) dTR(Q) dTC(Q)
=
−
= MR(Q) − MC(Q) =
dQ
dQ
dQ

𝐏 = 𝐌𝐂(𝐐∗ ) → Kâr Fonksiyonunun Ekstremum Noktası … (7.7)

Denklem (7.7)’de görüldüğü üzere firmanın toplam kâr () fonksiyonunun ekstremum
noktası Fiyatın (P) marjinal maliyete (MC) eşitlendiği toplam ürün (Q*) düzeyidir. Ancak bu
şartı sağlayan her ekstremum noktası toplam kâr () fonksiyonunun maksimum noktası
olmayabilir. Onun için ikinci aşamanın uygulanması gerekmektedir. Aşağıdaki denklemlerde
denklem (7.7)’de gösterilen toplam kâr () fonksiyonunun maksimizasyon probleminin
çözümünün Birinci aşamasının sonrasında uygulanması gereken ikinci aşaması
sergilenmektedir:
𝟐. 𝐀Ş𝐀𝐌𝐀:

d2 Π(Q) dMR(Q) dMC(Q)
=
−
<0→
dQ
dQ
dQ2
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dP dMC(Q)
dMC(Q)
−
= 0−
<0→
dQ
dQ
dQ

𝐝𝐌𝐂(𝐐)
|
> 0 → Kâr Fonksiyonunun 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐍𝐨𝐤𝐭𝐚𝐬ı … … … (7.8)
𝐝𝐐 𝐐=𝐐∗
𝐝𝐌𝐂(𝐐)
|
< 𝟎 → Kâr Fonksiyonunun 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐍𝐨𝐤𝐭𝐚𝐬ı … … … (7.9)
𝐝𝐐 𝐐=𝐐∗

Denklem (7.8)’e göre toplam kâr () fonksiyonunun ikinci türevinin ekstremum
noktasındaki (Q=Q*) değeri pozitifse bu ekstremum noktası toplam kâr () fonksiyonunun
maksimum noktasıdır. Bu noktanın özelliği marjinal maliyetin “artan bir fonksiyon” olduğu
yerde bulunmasıdır. Denklem (7.9)’a göre toplam kâr () fonksiyonunun ikinci türevinin
ekstremum noktasındaki (Q=Q*) değeri negatifse bu ekstremum noktası toplam kâr ()
fonksiyonunun minimum noktasıdır. Bu noktanın özelliği marjinal maliyetin “azalan bir
fonksiyon” olduğu yerde bulunmasıdır. Yani firma marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu ve
artan bir fonksiyon olduğu noktada üretim yapar. Bu tam rekabetçi firmanın denge noktasıdır.
Aşağıda Şekil 7.4’te farklı fiyatlarda tam rekabetçinin denge noktaları gösterilmiştir.

P, MC
MC
G3
P3
E3
G2
P2

E2

G1
P1
E1
PA

A
Q

0

QA

Q1

Q2

Q3

Şekil 7.4: Firma Dengesi ve Fiyatlar

Şekil 7.4’te kırmızı renkli marjinal maliyet (MC) eğrisini göstermektedir. Düşükten
yükseğe sırasıyla PA, P1, P2 ve P3 fiyatları da yatay eksene paralel siyah doğrular olarak
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gösterilmektedir. A noktası marjinal maliyet (MC) eğrisinin minimum noktası olmakla birlikte,
orijinden QA toplam ürün düzeyine kadar olan aralık birinci bölgeyi, QA’dan sonrası ise ikinci
bölgeyi göstermektedir. PA düzeyinin üstünde her fiyat (P) düzeyinde fiyatı (P) marjinal
maliyete (MC) eşitleyen iki tane ekstremum noktası bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:
(1)

P1 Fiyatı = MC(Q*)  G1 ve E1 Noktaları

(2)

P2 Fiyatı = MC(Q*)  G2 ve E2 Noktaları

(3)

P3 Fiyatı = MC(Q*)  G3 ve E3 Noktaları

Her fiyat düzeyinde G ve E noktaları kâr maksimizasyonu probleminin çözümünde
birinci aşamanın sonuçlarını oluşturmaktadır. Ancak hangi noktaların maksimum
hangilerininse minimum toplam kâr ( ) düzeylerini gösterdiğini anlayabilmek için ikinci
aşamanın koşullarını irdelemek gerekir. Buna göre ise marjinal maliyet eğrisinin (MC) yukarı
doğru eğimli olduğu, yani ikinci bölgedeki noktalar olan E noktalarının her fiyat düzeyindeki
kâr maksimizasyonunu sağlayan toplam ürün (Q*) düzeylerini gösterdiğini söyleyebiliriz. G
Noktaları ise Toplam Kârın () minimum olduğu yerleri göstermektedir.
Buradan iki sonuç çıkmaktadır:
(1)
Tam rekabetçi firma piyasa fiyatı (P) arttıkça maksimum toplam kâr ( ) elde
edebilmek için toplam ürün (Q) miktarını arttırmak zorundadır.
(2)
Fiyat artışı (P) ile toplam ürün artışı (Q) arasındaki ilişkiyi ise marjinal
maliyet (MC) eğrisinin “A noktasından sonraki eğimi” belirlemektedir.
Bütün bu bilgilere rağmen toplam kârın () maksimum olduğu düzeyde toplam kârın
() pozitif olup olmadığı belirsizdir. Bu durumu netleştirebilmek için firmanın ortalama
maliyet (AC) ve ortalama değişken maliyetlerini mukayese etmek gerekmektedir.

7.4. Firmanın Başabaş ve İflas Noktaları
Denklem (7.6)’ya göre toplam kâr () fonksiyonun pozitif olması için toplam gelirin
toplam maliyetten yüksek olması gerekir, (TR(Q) > TC(Q)). Bu durumda firma pozitif kâr
elde eder. Aynı şekilde, toplam kâr () fonksiyonun negatif olması için toplam gelirin toplam
maliyetten düşük olması gerekir, (TR(Q) < TC(Q)). Bu durumda firma negatif kâr yani zarar
elde eder. Toplam kâr () fonksiyonu toplam gelirin toplam maliyete eşit olduğu yerde ise
“sıfır” düzeyindedir, (TR(Q) = TC(Q)). Bu durumda firma ekonomik kâr elde eder. Firmanın
kârlılığı eşik noktası olan Fiyat (P) düzeyi, o ortalama maliyete (AC) eşit olan fiyat düzeyidir.
Dengede, denklem (7.7)’de gördüğümüz üzere fiyat (P) marjinal maliyete (MC) eşittir.
Dolayısıyla, firmanın kâra (> 0) geçmesi için eşik noktasını gösteren kritik nokta, fiyatın
marjinal maliyete ve ortalama maliyete eşit olduğu noktadır, (P= MC=AC). Bu noktaya
“başabaş noktası” adı verilir. Aşağıda bu ilişki gösterilmektedir:
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𝚷(𝐐) > 0 →

𝐊â𝐫𝐥ı𝐥ı𝐤 𝚷(𝐐) = 𝟎 →
{

𝚷(𝐐) < 0 →

Π(Q) TR(Q) − TC(Q)
=
= P − AC(Q) > 0 → 𝐏 > AC(𝐐)
Q
Q
Π(Q) TR(Q) − TC(Q)
=
= P − AC(Q) = 0 → 𝐏 = 𝐀𝐂(𝐐) (7.10)
Q
Q
Π(Q) TR(Q) − TC(Q)
=
= P − AC(Q) < 0 → 𝐏 < AC(𝐐)
}
Q
Q

Bir firma zarar ettiği vakit ne yapar? Hemen işi gücü bırakıp, iflasını ilan eder mi?
Burada kısa dönem ve değişken maliyet kavramları öne çıkmaktadır. Her firmanın kârlılığı
muhasebe denkliği olarak toplam gelirlerinden (TR) toplam maliyetlerini (TC) çıkararak
hesaplanır. Ancak bu toplam maliyetleri için de bugün ödemek zorunda olmadığımız maliyetler
de bulunmaktadır. Bunlar toplam sabit maliyet (TFC) olarak adlandırılmaktaydı. Firma, ancak
bugünkü üretimi gerçekleştirmek için gerekli olan aragirdi ve işgücü maliyetlerini ödeyemezse
iflas eder. Yani, toplam geliri (TR) toplam değişken maliyetinin (TVC) altında olursa İFLAS
eder. Bu ise firmanın marjinal maliyetinin (MC) ve piyasa fiyatının (P) ortalama değişken
maliyetinin altında olması ile gerçekleşir. Eğer firma, en azından ortalama geliri (AR=P) ile
ortalama değişken maliyetini karşılıyorsa (AVC) firma zarar etse bile iflas etmez. İşte Fiyat
(P), marjinal maliyet (MC) ve ortalama değişken maliyetin (AVC) eşitlendiği bu noktaya
firmanın “iflas noktası” adı verilir. Aşağıdaki denklem (6.11) bize bu ilişkiyi göstermektedir.

𝐓𝐑(𝐐) − 𝐓𝐕𝐂(𝐐) > 0 →

İ𝐟𝐥𝐚𝐬 𝐓𝐑(𝐐) − 𝐓𝐕𝐂(𝐐) = 𝟎 →
{

𝐓𝐑(𝐐) − 𝐓𝐕𝐂(𝐐) < 0 →

TR(Q) TVC(Q)
>
→ 𝐏 > A𝐕𝐂(𝐐)
Q
Q
TR(Q) TVC(Q)
=
→ 𝐏 = 𝐀𝐕𝐂(𝐐) (7.11)
Q
Q
TR(Q) TVC(Q)
<
→ 𝐏 < A𝐕𝐂(𝐐)
}
Q
Q

Denklemler (7.7), (7.10) ve (7.11)’den elde edilen bilgileri bir araya getirdiğimizde
aşağıdaki Denklem (7.12)’deki özet sonuçlara ulaşmaktayız:
MC(Q) < AVC(Q) < AC(Q) → 𝐅İ𝐑𝐌𝐀 İ𝐅𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐃𝐄𝐑
AVC(Q) ≤ MC(Q) < AC(Q) → 𝐅İ𝐑𝐌𝐀 𝐙𝐀𝐑𝐀𝐑𝐃𝐀
𝐏 = 𝐌𝐂(𝐐)
(7.12)
AVC(Q) < AC(Q) = MC(Q) → 𝐅İ𝐑𝐌𝐀 𝐁𝐀Ş𝐀𝐁𝐀Ş 𝐍𝐎𝐊𝐓𝐀𝐒𝐈𝐍𝐃𝐀
VC(Q) < AC(Q) = MC(Q) → 𝐅İ𝐑𝐌𝐀 𝐊Â𝐑𝐃𝐀
{

Aşağıda Şekil 7.5’te marjinal maliyet (MC), ortalama değişken maliyet (AVC) ve
ortalama maliyet (AC) eğrileri vasıtasıyla başabaş ve iflas noktalarını görmektesiniz:
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AC, AVC, MC
AC
MC

AVC

PF

F

PD

D
A
Q

0

QA

QD

QF

Şekil 7.5: Firmanın İflas ve Başabaş Noktaları

Yukarıdaki Şekil 7.5’te üç önemli nokta göze çarpmaktadır. A, D ve F noktaları.
A Noktası: Marjinal maliyet (MC) eğrisinin minimum noktası ve firmanın üretim
yapabileceği aralık olan ikinci bölgenin başlangıcı.
D Noktası: Ortalama değişken maliyet (AVC) ile marjinal maliyetin (MC) kesiştiği
nokta olmakla birlikte, aynı zamanda, ortalama değişken maliyetin (AVC) de minimum
noktasıdır. Bu nokta denklem (6.12)’deki bilgilere göre firmanın “iflas noktasıdır”.
F Noktası: Ortalama maliyet (AC) ile marjinal maliyetin (MC) kesiştiği nokta olmakla
birlikte, aynı zamanda, ortalama maliyetin (AC) de minimum noktasıdır. Bu nokta denklem
(6.12)’deki bilgilere göre firmanın “başabaş noktasıdır”.
Firma QD toplam ürün düzeyinin altında üretim yapmaz, yani PD fiyat düzeyinin altında
üretim yapmaz. Eğer PD fiyat düzeyinin altında üretim yaparsa elde edeceği gelir bugün ödemek
zorunda olduğu kısa vadeli borçlarını bile karşılayamayacaktır. Bu yüzden firmanın üretim
yapması, “kepenkleri kapamaması” için minimum fiyat PD fiyatıdır.
Firmanın karşı karşıya kaldığı fiyat PD üzerinde oldukça, bu sefer fiyat artışıyla (P)
birlikte toplam üründe artmaya (Q) başlayacaktır. Bu durum iktisat bilimindeki en temel
kanunlardan birini oluşturmaktadır:
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Arz Kanunu: “Üretim teknolojisi, piyasa yapısı, ürün çeşitliliği veri iken, eğer bir malın
fiyatı artarsa (P) firmanın o maldan piyasaya arz ettiği miktarda (Q) artar.”
Bu kanuna bağlı olarak da firmanın arz eğrisi aşağıda Şekil 7.6’da görülmektedir:

P, AVC, MC
MC

AVC

PF

D

Q

0

QD

QF

Şekil 7.6: Tam Rekabetçi Firmanın Arz Eğrisi

7.5. Uzun Dönem Firmanın Üretim ve Maliyet Yapısı
Geçen hafta tam rekabetçi firmanın kısa dönem dengesini incelemiştik. Hatırlanacağı
üzere kısa dönemde emek / İşgücü (L) değişken ve sermaye (K) de sabit faktörlerdi. Bu ise,
firmanın toplam maliyetlerini (TC) toplam sabit ve toplam değişken maliyet (TFC ve TVC)
adları altında sınıflandırmamıza neden olmuştu. Uzun dönemde bütün faktörler değişken
faktördür. Dolayısıyla, bütün faktörlerin istihdam ve kullanım düzeyleri üretimle ilişkilidir.
Sonuçta toplam sabit maliyet (TFC) uzun dönemde yoktur. Aşağıda denklem (7.13) bize bu
durumu göstermektedir:
𝐓𝐅𝐂 = 𝟎 … … … (7.13)

Denklem (7.13)’in sonuçlarına göre toplam maliyetle (TC) toplam değişken maliyet
(TVC) birbirine eşittir. Denklem (7.14) bize bunu göstermektedir:
𝐓𝐂 = TFC + TVC = 0 + TVC = 𝐓𝐕𝐂 … … … (7.14)
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Toplam sabit maliyetin (TFC) olmaması ortalama sabit maliyetin (AFC) olmaması
anlamına gelir. Bu ise ortalama maliyet (AC) ile ortalama değişken maliyetin (AVC) birbirine
eşit olması anlamına gelir. Aşağıda denklemler (7.15), (7.16.a) ve (7.16.b) bize bu durumu
göstermektedir:
𝐀𝐅𝐂 =

TFC 0
= = 𝟎 … … … (7.15)
Q
Q

𝐀𝐂 = AFC + AVC = 0 + AVC = 𝐀𝐕𝐂 … … … (7.16. a)

dAC dAVC
=
= 0 → 𝐁𝐚ş𝐚𝐛𝐚ş 𝐍𝐨𝐤𝐭𝐚𝐬ı = İ𝐟𝐥𝐚𝐬 𝐍𝐨𝐤𝐭𝐚𝐬ı … … … (7.16. b)
dQ
dQ
Eğer ortalama değişken maliyet ve ortalama maliyet eşitse, o zaman, bu eğrilerin
minimum noktaları da birbirine eşittir. Yani denklem (7.16.b)’de görüleceği üzere başabaş
noktası ve iflas noktası uzun dönemde aynı noktadır. Bunun yarattığı bazı sonuçlar vardır:

Kısa dönemde firmanın zarar etmesi iflas etmesi anlamına gelmemekteydi.
Çünkü firma sermaye düzeyini değiştiremediği için ve buna bağlı maliyetler de acil ödenmesi
gereken maliyetler olmadığı için belli bir süre zarar ile devam edebilirdi. Ancak uzun dönemde
sabit maliyetler de değişken hâle geldiği için, eğer bir firma uzun dönemli zarar içerisindeyse
iflas etmiş sayılır.

Gerçek hayatta, özellikle kriz dönemlerinde, iflas eden firmalara bakarsak kısa
vadeli borçlarını karşılayacak kadar gelir elde edemediklerini görmekteyiz. Firmaların uzun
vadeli alacakları olsa da, bugün ellerinde bu borçlarını karşılayacak bir gelir bulunmadığı iflas
ederler. Bu duruma vade uyuşmazlığı adı verilir.

Firmalardan bazıları iflas etmeseler de kısa dönem zararı içinde olabilirler. Uzun
dönemde eğer ortalama gelirleri, yani piyasa fiyatı, ortalama maliyetini karşılayabilirse
piyasada tutunurlar. Aksi takdirde iflas etmiş sayılırlar. Gerçek hayatta bu durumdaki firmalar
kısa dönemde kredi ile nakit akışlarını çevirirler. Ancak kredilerin ve diğer maliyetlerin ödenme
zamanı geldiğinde, yani uzun dönemde, bu borç karşılanmazsa iflas etmiş sayılırlar.
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7.5.1. Sermaye Düzeyinin Kısa ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet
Eğrileri İle Olan İlişkisi
Aşağıda Şekil 7.7’de sermaye düzeyleri ile kısa dönem ortalama maliyetleri (SAC)
arasındaki ilişkiyi görmektesiniz:

SAC

K1< K2< K3< K4< K5
SAC5

SAC1

SAC4
SAC2
SAC3

D5

D1

D4
D2
D3

Q

0

Q1=F(K1)

Q2=F(K2)

Q3=F(K3)

Q4=F(K4)

Q5=F(K5)

Şekil 7.7: Sermaye Düzeyleri ve Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri

Kısa dönemde firmanın sermayesi sabit olduğu için kısa dönem ortalama maliyetler
(SAC) içinde ortalama sabit maliyetlerin de (AFC) bulunduğunu belirmiştik. Yine emeğin
ortalama ürünü (APL) ile ortalama değişken maliyet arasında da ters yönlü bir ilişkinin
bulunduğunu da görmüştük. Sermaye (K) düzeyleri değiştikçe sermayenin ortalama ürünü de
(APK) tıpkı emeğin ortalama ürünü (APL) gibi değişmektedir. Bu yüzden sermaye (K) düzeyi
ile kısa dönem ortalama maliyetler (SAC) arasında da benzeri bir ilişki bulunmaktadır.
Yukarıdaki Şekil 7.7’de bu ilişkiyi görmektesiniz. Sermaye arttıkça “K3” düzeyine gelene kadar
o sermaye düzeyi ile ilişkili kısa dönem ortalama maliyetler (SAC) azalmaktadır. Bu düzeyden
sonra sermayenin (K) artışıyla birlikte kısa dönem ortalama maliyetler artmaya başlamaktadır.
Şekil 7.7’de D noktaları ile kısa dönem ortalama maliyet (SAC) Eğrilerinin minimum noktaları
göstermektedir. Bu düzeyler hatırlanacağı üzere firmanın her sermaye düzeyindeki “başabaş
noktalarını” temsil etmektedir. Uzun dönemde firmanın kendisi için en düşük maliyet
sağlayacak sermaye düzeyini (KE) seçeceğini 4. Haftaki dersimizde görmüştük. Kısa dönem
ortalama maliyetler içinde en düşük düzeyi “K3” sermaye düzeyindeki 3 numaralı kısa dönem
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ortalama maliyet eğrisi (SAC3) göstermektedir. Bunun başabaş noktası olan “D3 noktası” ise
başabaş noktaları arasında minimum maliyetli olan noktadır. Uzun dönemde firmanın en az
başabaş noktasında üretim yapması gerekmektedir, yoksa iflas edecektir. Bütün bu bilgilerden
yola çıkarak bir uzun dönem ortalama Maliyet (LAC) eğrisi çizelim.
Aşağıda Şekil 7.8’de kısa ve uzun dönem ortalama maliyetleri (SAC ve LAC)
arasındaki ilişkiyi görmektesiniz:

SAC, LAC
SAC1

SAC5

SAC4
A1

A5

SAC2
SAC3
A4

D1

D5

A2
D4
D2

LAC

E=A3=D3

Q

0

Q1

Q2

QE=MES

Q4

Q5

Şekil 7.8: Kısa ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri
Şekil 7.8’de çeşitli sermaye düzeyinde oluşan mavi renkli kısa dönem ortalama maliyet
eğrileri (SAC) A noktalarında kırmızı renkli uzun dönem ortalama maliyet eğrisine (LAC)
teğettir. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aynı zamanda “zarf eğrisi” olarak adlandırılır.
Zarf eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrilerini bir zarf gibi içine aldığından, A noktaları
dışında her noktada kısa dönem maliyet eğrileri (SAC) zarf eğrisinin üstündedir.
1 ve 2 numaralı kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin (SAC1 ve SAC2) minimum
noktaları (D1 ve D2) kırmızı renkli uzun dönem ortalama eğrisine (LAC) teğet oldukları
noktaların (A1 ve A2) sağında kalmaktadır. Bu ise (A1 ve A2) noktalarının hem kısa dönemde
hem de uzun dönemde 1. bölgede kaldıkları anlamına gelir. Bu ise bu ölçeklerde işleyen
firmaların kendi başa baş noktalarında olsalar dahi optimal noktaya göre daha düşük kâr ve
daha yüksek maliyetle çalıştıkları anlamına gelir. Aynı zamanda bu ölçeklerde hiçbir firma A
noktalarında üretim yapmaz.
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4 ve 5 numaralı kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin (SAC4 ve SAC5) minimum
noktaları (D4 ve D5) kırmızı renkli uzun dönem ortalama eğrisine (LAC) teğet oldukları
noktaların (A4 ve A5) solunda kalmaktadır. Bu ise (A4 ve A5) noktalarının hem kısa dönemde
hem de uzun dönemde 2. bölgede kaldıkları anlamına gelir. Bu ise bu ölçeklerde işleyen
firmaların A noktalarında üretim yapabildiklerini gösterir. Fakat bu firmaların kendi başa baş
noktalarında olsalar dahi optimal noktaya göre daha düşük kâr ve daha yüksek maliyetle
çalıştıkları gerçeğini değiştirmez.
3 numaralı kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin (SAC3) minimum noktası (D3) kırmızı
renkli uzun dönem ortalama eğrisine (LAC) teğet olduğu noktaya (A3) eşittir ve bu noktayı E
noktası olarak adlandıralım. Bu noktada hem kısa dönem ortalama maliyet eğrisi hem de uzun
dönem ortalama eğrisi minimum noktasındadır. Bu, aynı zamanda, E noktasının hem kısa hem
uzun dönem için firmanın başabaş noktası olduğu anlamına gelir. İktisat biliminde bu noktada
yapılan üretim düzeyi (QE) minimum etkin ölçek (MES) olarak adlandırılır.
Aşağıda denklem (7.6) bize minimum etkin ölçek noktasını vermektedir:
TVC

RK

dSAC dAVC dAFC d ( Q ) d ( Q )
=
+
=
+
=
dQ
dQ
dQ
dQ
dQ
dTVC

dSAC
=(
dQ

dQ

Q − TVC
Q2

)+(

dRK
dQ

Q − RK
Q2

)=

𝐝𝐒𝐀𝐂
SMC − AVC
0 − AFC
=(
)−(
)=
𝐝𝐐
Q
Q

𝐝𝐒𝐀𝐂 SMC − (AFC + AVC) 𝐒𝐌𝐂 − 𝐒𝐀𝐂
=
=
… (7.17. a)
Q
𝐐
𝐝𝐐

Denklem (7.17.a) kısa dönem ortalama maliyetin (SAC) minimum olduğu noktayı
tanımlamaktadır. Uzun dönem ortalama maliyet de aynı şekilde tanımlanır:
𝐝𝐋𝐀𝐂 𝐋𝐌𝐂 − 𝐋𝐀𝐂
=
; LAC = LAVC; LFC = 0 … … … (7.17. b)
𝐐
𝐝𝐐

Her ikisinin teğet olduğu aynı zamanda da 0’a eşit olduğu yerde ise:
𝐝𝐋𝐀𝐂 𝐝𝐒𝐀𝐂
=
= 0 → 𝐒𝐌𝐂 = 𝐋𝐌𝐂; 𝐒𝐀𝐂 = 𝐋𝐀𝐂;
𝐝𝐐
𝐝𝐐
𝐊 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐝ü𝐳𝐞𝐲𝐝𝐞 𝐯𝐞 𝐐𝐄 = 𝐌𝐄𝐒 (7.18)

Denklem (7.18)’e göre minimum etkin ölçekte sadece ortalama maliyetlerin değil aynı
zamanda marjinal maliyetlerin de eşitliği söz konusudur. Yani 3 numaralı kısa dönem ortalama
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maliyetin (SAC3) minimum noktasından geçen marjinal maliyet eğrisi (SMC3) aynı zamanda
uzun dönem marjinal maliyet eğrisidir, (LMC).
Minimum Etkin Ölçek – Tanım
“Bir firmanın uzun dönemde bütün üretim girdilerinden kaynaklanan birim parasal
maliyetlerini minimum düzeye indirdiği yani bütün üretim faktörlerini en verimli şekilde
kullandığı üretim düzeyi (QE) minimum etkin ölçek (MES) olarak tanımlanır. Minimum etkin
ölçekte kısa dönem ortalama maliyet eğrisi ve uzun dönem ortalama maliyet eğrisi teğettir ve o
noktada eğimleri sıfırdır.”

7.6. Piyasaya Giriş Çıkış Serbestisi, Yerleşik Firma Yatırımları ve
Uzun Dönem Tam Rekabetçi Firma Dengesi
Tam rekabetçi piyasada piyasaya giriş ve çıkışlar serbesttir. Piyasa dışındaki firmalar
niye bu piyasaya girmek ister veya piyasada yerleşik firmalar niçin piyasadan çıkmak ister? Bu
sorunun cevabı ortalama kâr düzeyinde gizlidir. Eğer bir piyasada pozitif kârlar elde ediliyorsa,
bu piyasaya yeni firmalar girmek ister. Elbette ki her firmanın sermaye düzeyi, dolayısıyla kısa
dönem ortalama maliyeti (SAC) farklıdır. Piyasada kısa dönemde oluşan fiyat düzeyinin altında
kısa dönem ortalama maliyete (SAC) sahip piyasa dışı firmalar bu piyasaya girip pozitif kâr
elde etmek isterler. Dolayısıyla, piyasada arz edilen mal miktarı artar ve piyasa arz eğrisi aşağı
ve sağa kayar. Bu talep veri iken piyasa fiyatının düşmesine yol açar. Piyasada yerleşik
firmalardan bazılarının başabaş noktalarındaki üretim düzeyleri minimum etkin ölçeğin altında
ise bu firmaların yatırım yaparak sermaye (K) miktarlarını arttırmaları gerekir. Eğer başabaş
noktalarındaki üretim düzeyleri Minimum Etkin Ölçeğin üstünde ise bu firmaların sermaye
stoklarını azaltarak ölçek küçültmeleri gerekir. Eğer yerleşik firmalar bu işlemi
gerçekleştirmezlerse piyasaya giriş ve çıkışlar fiyatı “sıfır kâr” düzeyine kadar indirecektir.
Uzun dönemde sıfır kârın oluşması için şu şartın oluşması gerekir:
P = LMC → Kâr Maksimizasyonu noktası; LMC = LAC → Minimum Etkin Ölçek;
𝐏 = 𝐋𝐌𝐂 = 𝐋𝐀𝐂 … … … (7.19)

Uzun dönemde tam rekabetçi firma dengesi fiyat ve uzun dönem ortalama maliyetin
(LAC) birbirine eşit olduğu yerde gerçekleşir. Uzun dönemde ölçeklerinde gerekli
düzenlemeleri yapamayan, yani minimum etkin ölçek düzeyinde sermaye stoku oluşturamayan
firmalar iflas eder ve piyasadan çıkar. Çünkü uzun dönemde başabaş noktası ve iflas noktası
aynıdır. Öte yandan (P>LAC) olduğu müddetçe piyasaya yeni firmalar girmeye devam
edeceğinden (P=LAC) olana kadar piyasa fiyatı da düşmeye devam eder.
Sonuç:
(1)
Uzun dönemde tam rekabetçi piyasada bütün firmalar aynı sermaye
büyüklüğünde yani minimum etkin ölçeği sağlayacak sermaye büyüklüğünde olurlar. (Şekil
7.2’de K3 Sermaye düzeyi).
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(2)
Uzun dönemde tam rekabetçi piyasada bütün firmalar SIFIR KÂR düzeyindedir
yani (P-LAC=0). Bu durum iktisat biliminde ekonomik kâr olarak adlandırılır. Ekonomik kâr
muhasebe kârı olarak sıfır kâr elde etmek anlamına gelmez. Çünkü iktisatçılar analizlerinde
üretimde kullanılan sermayenin salt maliyetini değil, aynı zamanda FIRSAT MALİYETİNİ de
dâhil ederler. Bu yüzden ekonomik kâr muhasebe değeri olarak makinalara harcanan
anaparanın piyasadaki en düşük ve en az riskli faiz oranından elde edeceği faiz geliri kadar bir
Muhasebe Kârına karşılık gelir.
(3)
Uzun dönemde yerleşik firmalar için yatırım kararları, dolayısıyla yatırımın
finansmanı önemli olmaktadır. Küçülmeye giden firmalar (Güncel örnek Beşiktaş Spor
Kulübü) için bu kolay olmakla birlikte, büyümesi gereken firmalar eğer yeterli finansman
kaynağına ulaşamazlarsa yatırım yapamazlar ve piyasadan çıkmak zorunda kalırlar.
(4)
Yeni firmalar için en önemli kriter kendi maliyet yapıları ile piyasa fiyatı
arasındaki ilişkidir. Eğer pozitif kârlar mümkünse o zaman piyasaya giriş yaparlar. Ekonomik
kâra ulaşıldığında ise yeni firmaların bu piyasaya girmesi için hiçbir sebep kalmayacaktır.
Aşağıda Şekil 7.3’de uzun dönem tam rekabetçi firma dengesini görmektesiniz:

SAC, LAC, LMC, P

P = LAC = LMC; QE=MES
LAC

LMC=SMC3

SAC3

P
E=A3=D3

0

QE=MES

Q

Şekil 7.9: Uzun Dönem Tam Rekabetçi Firma Dengesi
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Uygulama Soruları
1)
Günümüz sanayi ekonomisinde, özellikle imalat sanayi ürünlerinde fiyatların
esnekliği ne derecede geçerli olabilir?
2)

Günümüzde tam rekabetçi piyasalar var olabilir mi? Varsa bunlar hangileridir?

3)
Tam rekabetçi piyasaların varlığı devletin tamamen ekonomik politikalardan
uzak durması anlamına gelebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tam rekabetçi piyasanın tanımı, tam rekabetçi piyasada bir firmanın gelir
fonksiyonu ve ortalama ve marjinal gelirlerini inceledikten sonra, firmanın kısa dönemde kâr
maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarını inceledik. Analizimizin sonunda, firmanın
başabaş ve iflas noktalarını bularak tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisini çıkardık.
Daha sonra ölçeğe getirileri ve uzun dönem tam rekabetçi firma dengesini inceledik. Ölçeğe
artan, ölçeğe sabit ve ölçeğe azalan getirileri tanımladıktan sonra, firmanın uzun dönem
ortalama maliyet eğrisini ve minimum etkin ölçek kavramını tartıştık. Nihayetinde, firmanın
uzun dönem dengesini analiz ettik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tam rekaet piyasası varsayımlarından değildir?

a)

Tüketici tercihlerinin özdeş olması

b)

Teknolojinin özdeş olması

c)

Ürünlerde marka olması

d)

Piyasaya giriş çıkış serbestisi olması

e)

Çok sayıda satıcı olması

2)

Aşağıdakilerden hangisi başabaş noktasıdır?

a)

Ortalama maliyetin marjinal maliyete eşit olduğu nokta

b)

Ortalama değişken maliyetin marjinal maliyete eşit olduğu nokta

c)

Ortalama sabit maliyetin marjinal maliyete eşit olduğu nokta

d)

Ortalama maliyetin fiyata eşit olduğu nokta

e)

Ücretin faize eşit olduğu nokta

3)

Aşağıdakilerden hangisi iflas noktasıdır?

a)

Ortalama maliyetin marjinal maliyete eşit olduğu nokta

b)

Ortalama sabit maliyetin marjinal maliyete eşit olduğu nokta

c)

Ortalama maliyetin fiyata eşit olduğu nokta

d)

Ücretin faize eşit olduğu nokta

e)

Ortalama değişken maliyetin marjinal maliyete eşit olduğu nokta

4)

Aşağıdakilerden hangisi artarsa marjinal maliyet yukarı doğru kayar?

a)

Faiz

b)

Kâr

c)

Mal fiyatı

d)

Ücret

e)

Rant
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5)

Aşağıdakilerden hangisi artarsa ortalama sabit maliyet yukarı doğru kayar?

a)

İstihdam

b)

Faiz

c)

Malın fiyatı

d)

Üretim

e)

Ücret

6)

Aşağıdakilerden hangisi firma arzına eşittir?

a)

MC eğrisi

b)

AC eğrisinin azalan kısmı

c)

AVC eğrisinin artan kısmı

d)

İflas noktasından itibaren MC eğrisi

e)

AFC eğrisi

7)

Eğer AVC<P<AC ise bu firmanın durumu nedir?

a)

İflas eder.

b)

İflas etmez ama zarar eder.

c)

Ekonomik kâr elde eder.

d)

Aşırı kâr elde eder.

e)

Bu bilgilerle bir yargıya varılamaz.

8)
Uzun dönemde bir firma kendi zarf eğrisinin yukarı doğru eğimli kısmında ise
ne yapmalıdır?
a)

Sermayesini küçültmelidir.

b)

Yeni bir reklam kampanyası yapmalıdır.

c)

Fiyatı arttırmalıdır.

d)

Sermayesini büyütmeli, yatırım yapmalıdır.

e)

Hiçbiri
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9)
yapmalıdır?

Uzun dönemde bir firma kendi zarf eğrisinin aşağı doğru eğimli kısmında ise ne

a)

Sermayesini küçültmelidir.

b)

Fiyatı düşürmelidir.

c)

Sermayesini büyütmeli, yatırım yapmalıdır.

d)

Reklam masraflarını kısmalıdır.

e)

Hiçbiri

10)

Hangisi uzun dönem tam rekabetçi firma dengesini sağlayan koşuldur?

a)

P<LMC<LAC

b)

LMC<P=LAC

c)

LAC<LMC<P

d)

LMC<P<LAC

e)

LMC=LAC=P

Cevaplar
1)c, 2) a, 3) e, 4) d, 5) b, 6) d, 7) b, 8) a, 9) c, 10) e
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8. TEKELCİ FİRMA DENGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir piyasada sadece tek satıcı firma olduğunda gerçekleşen tekelci piyasayı
ve bu piyasadaki firmanın dengesini inceleyeceğiz. Tekelcinin tam rekabetçi firmadan
farklılığını ve bu bağlamda elde ettiği aşırı kârı tartışacağız. Bölüm tekelci ve tam rekabetçi
firma dengelerinin karşılaştırılması ile tamamlanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Hep aynı futbol takımı 30 sezon boyunca şampiyon olsa bu genel futbol
seyircisinin faydasını olumlu etkileyebilir mi?
2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulunda “Dünya beşten
büyüktür!” derken neyi kastediyordu?
3)
Modern şirket yönetiminde stratejik kararlar alınırken en alttan en üst kademeye
bütün çalışanların fikrinin alınması önerilmektedir. Acaba bütün kararların tek bir yönetici
tarafından alınması verimli sonuçlar doğurabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tekelci Firma Dengesi

Tekelci de toplam gelir,
marjinal gelir, tekelcinin
dengesi ve tamrekabetçi ile
farklarını öğrenir.

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

186

Anahtar Kavramlar


Tekel piyasası



Tekel gücü



Sığa kaybı – Kaynak israfı



Aşırı kâr
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Giriş
Tekel piyasada sadece tek bir satıcının olduğu durumdur. Doğal olarak bu piyasadaki
tek satıcı olan tekelci piyasa miktarı ve fiyatını belirleme gücüne sahiptir. Bu güce iktisat
biliminde tekel gücü adı verilmektedir. İşte bu bölümde tekelcinin tekel gücü vasıtasıyla
piyasada oluşturduğu denge üretim ve fiyat düzeyi, bu dengeye bağlı olarak oluşan refah
koşulları incelenecek ve tam rekabet piyasası ile karşılaştırılacaktır.
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8.1. Tekelci Piyasa Yapısı ve Koşulları
Geçen hafta tam rekabetçi firmanın kısa dönem dengesini incelemiştik. Tam rekabetçi
bir piyasada bulunan firma piyasa fiyatını veri olarak kabul etmekteydi. Aynı zamanda firma
ne kadar üretim yaparsa yapsın, piyasa talebine göre üretim kapasitesi çok küçük olduğu için
yaptığı üretimin hepsini satabilmekteydi. Bu yüzden, firmanın toplam geliri (TR) firmanın
toplam ürününün (Q) doğrusal bir fonksiyonu olmaktaydı. Sonuç olarak doğrusal
fonksiyonların doğası gereği marjinal gelir (MR) ve ortalama gelir (AR) birbirlerine ve piyasa
fiyatına (P) eşit olmaktaydı.
Tekelci bir piyasa tam rekabetçi bir piyasadan çeşitli varsayımları itibariyle
farklılaşmaktadır. En önemli değişim 6. haftada incelediğimiz tam rekabetçi piyasanın birinci
varsayımındadır. Tekelci piyasada çok sayıda tüketici olmasına karşın TEK BİR ÜRETİCİ
bulunmaktadır. Diğer varsayımlar aynı kalsa bile, sadece bu varsayımın değişmesi bile piyasa
yapısı, denge fiyatı ve miktarı üzerinde çok önemli sonuçlara yol açmaktadır. Üretici sayısında
bu değişimin yarattığı sonuçlar aşağıda kısaca özetlenmektedir:

8.1.1. Tek Üreticinin Olmasının Yarattığı Sonuçlar
(i) Tekelci Firmanın Üretiminin Aynı Zamanda Piyasa Arzını Oluşturması
Tekelci piyasada tek üretici olduğu için çok sayıda tüketicinin toplam talebine karşılık
gelecek mal arzı da tek bir firma tarafından piyasaya sunulmaktadır. Firmanın üretim ve
pazarlama stratejisi tek elden belirlenmekte ve piyasadaki mal arzı da bu kararların sonucunda
oluşmaktadır. Tam rekabetçi piyasada, firmalar birbirlerine tam bağımlıdır. Üretim planları,
pazarlama stratejileri tek bir firmanın kararlarından bağımsızdır. Bütün firmaların arzlarının
toplamı piyasa arzını oluşturur. Firmalardan birinin hatalı kararı piyasayı etkilemez, ancak,
tekelci firmanın hatalı kararı bütün piyasa arzını etkiler.
(ii) Tekelci Firmanın Piyasa Fiyatını Belirleme Gücü
Tekelci firmanın üretimi aynı zamanda piyasa arzını belirlediği için üretim
planlamasında ve pazarlama stratejisinde değişimler doğrudan piyasa fiyatını da etkilemektedir.
Tam rekabetçi firmanın böyle bir durumu yoktur.
(iii) Tekelci Firmanın Uzun Dönemde Pozitif Kâr Elde Etme Gücü
Tam rekabetçi firma kısa dönemde pozitif kâr elde edebilmekte, ancak uzun dönemde
rekabet şartları tam rekabetçi piyasada kâr oranlarını “ekonomik kâr” düzeyine indirmekteydi.
Ekonomik kâr iktisadi olarak “sıfır seviyesine” karşılık gelmekteyken, muhasebe anlamında
“piyasadaki en düşük, en az riskli faiz oranı kadar bir kâr oranına karşılık gelen kâr
düzeyini” ifade etmekteydi. Tekelci firmanın piyasa fiyatını belirleme gücü, ona aynı zamanda
uzun dönemde “pozitif kâr – aşırı kâr” elde etme imkânı sağlamaktadır. Bu ise tam rekabetçi
piyasa şartlarına göre çok sayıda tüketici vatandaşın aleyhine ve tekelci firmanın lehine gelir
dağılımının bozulması anlamına gelir.
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(iv) Tekelci Piyasada Gelir Dağılımının Adaletsizliği
Tekelci firmanın piyasa belirleme gücü ve aşırı kâr elde etme gücü üreticinin tam
rekabetçi piyasa şartlarına oranla daha yüksek gelir düzeyine kavuşması ve çok sayıda
tüketicinin tam rekabetçi piyasa şartlarına oranla aynı malları daha yüksek fiyattan satın alma
durumu nedeniyle daha düşük yaşam standardına mecbur olması sonuçlarını doğurur. Bu ise
tüketici kitlesinde tekelci firma sahiplerine gelir transferi anlamına gelir ki, bu durum Pareto
optimal değildir.
(v) Tekelci Piyasada Kaynak Tahsisinde Bozukluk ve Kaynak İsrafı
Rekabet baskısının varlığı, firmaların kaynaklarını en verimli şekilde kullanması
sonucunu doğurur. Tersi durumda, uzun dönemde firmaların rekabetin dayattığı fiyat düzeyinde
üretime devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Ancak rekabet baskısının olmadığı tekelci
piyasada, firmalar kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak durumunda değildir. Kaynakların
en verimli şekilde tahsis edilmesi için gerekli yatırımlara girişmektense, kaynak tahsisindeki
bozukluktan kaynaklanan maliyetlerin fiyata yansıtılması hem daha kolay hem de risksizdir.
Bu ise hem kaynak tahsisindeki bozukluktan kaynaklanan maliyetlerin, hem de
kaynakların en verimli şekilde kullanılmamasından kaynaklanan israfın doğrudan fiyata
yansımasına, yani tüketiciye ödetilmesine yol açmaktadır. Bu da, gelir dağılımındaki
adaletsizliği arttıran bir etkendir.

8.1.2. Tekelci Piyasanın Oluşmasında Etkin Olan Faktörler
(i) Kamu Mal veya Hizmetleri
Kamu mallarının bölünemeyecek mallar olduğunu ve faydasından tüm toplumca ortak
istifade edildiği bilinmektedir. Bunlara örnek olarak sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, enerji
üretimi, güvenlik ve milli savunma, ulaştırma ve haberleşme gösterilebilir. Ayrıca ülkenin
sanayileşme düzeyine göre belli sektörler stratejik olabileceğinden, bu sektörlerde de kamu
üretimi gerekebilir. Böyle mal veya hizmetlerin üretilmesi, genelde, kamu firmaları eliyle
yürütülür. Bu firmalar kendi piyasalarında tekelci konumda bulunurlar. Ancak kamu
tekelcisinin fiyatlama ve üretim stratejisi özel tekelciden çok farklıdır.
(ii) Üretim Ölçeği ve Piyasa Talebinin Sığlığı: Doğal Tekel
Uzun dönemde zarf eğrisi veya uzun dönem ortalama maliyet eğrisini (LAC) daha önce
görmüştük. Bütün faktörlerin en düşük maliyetle kullanıldığı ve firmanın en verimli üretim
yaptığı yer olarak tanımlanan minimum etkin ölçek (MES) bu eğrinin minimum noktasındaki
üretim düzeyini gösteriyordu. Minimum etkin ölçek (MES) düzeyine karşılık gelen fiyat düzeyi
uzun dönem firma dengesini gösteriyordu. Şimdi farz edelim ki, minimum etkin ölçekteki
üretim düzeyi aynı zamanda uzun dönem denge fiyatından piyasada talep edilen miktara eşit
olsun. Bu durumda teknik olarak piyasada uzun dönemde sadece ve sadece tek bir firmaya yer
vardır. Aşağıdaki Şekil (8.1) bunu göstermektedir.
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P, LAC

P = A –bQ = Piyasa Talebi

LAC

0

E

QE=MES

Q

Şekil 8.1: Minimum Etkin Ölçek ve Piyasa Talebi: Doğal Tekeller
Şekil 8.1’de ki örnek, bir piyasada toplam talebin tek bir firmanın uzun dönemde
minimum etkin ölçeğinde yaptığı üretim miktarına denk olduğu durumu göstermektedir. Bu tür
piyasalara “doğal tekel” adı verilmektedir. Doğal tekeller tam rekabetçi piyasa şartlarında
teknik etkenler sonucunda oluşmaktadır. Haliyle, bu durumdaki tekelci firmanın uzun dönemde
“ekonomik kâr” ile çalışması beklenmektedir. Yine de, özel tekelci firmanın aşırı kâr ihtiyacına
kapılmaması mümkün değildir. Bir kere piyasaya hâkim olursa, fiyat belirleme gücünü
kullanarak aşırı kârlar elde edebilir. Bu tür piyasalarda kamu otoritesi denetleme ve düzenleme
kurulları oluşturarak fahiş kâr oluşumunun önüne geçebilir. Örneğin Enerji Piyasası Denetleme
ve Düzenleme Kurulu. Her kamu mal veya hizmetinin üretildiği piyasa tanım itibarı ile
“doğal tekeldir”, ancak her “doğal tekel” kamu malı üretmeyebilir.
(iii) Dışa Kapalı Ekonomi ve Korumacı Politikalar
Dışa kapalı ekonomilerde, bazı piyasalarda teknik sebeplerle doğal tekeller oluşabilir.
Buna sebep ya talebin sığlığı ya da minimum etkin ölçeğin büyüklüğüdür. Ancak bu ekonomiler
dışa açık hâle gelirlerse yerli firmalar için ulusal talebin dışında ihracat pazarlarındaki talep de
olacağı için yeni firmalar üretime geçebilirler. Aynı zamanda dışarıdan gelecek ithal mallar da
tekelci üzerinde rekabet baskısı yaratacaktır. Dolayısıyla dış rekabet otarşi hâlinde tekelci olan
piyasaları tam rekabetçi piyasalara doğru evriltebilir.
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(iv) Patentler ve Teknolojik Gelişme
Teknolojik gelişme tekelciliğe yol açabileceği gibi, rekabeti de arttırabilir. Buradaki
temel nokta teknolojik gelişmenin tek bir firma tarafından gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinde gizlidir. Eğer, tek bir firma yeni bir üretim tekniği veya yeni bir ürün
geliştirmişse patent hakları bu firmayı diğer firmalara göre avantajlı konuma sokar. Bu durumda
teknolojik yeniliği yapan firma daha düşük maliyetle uzun dönem denge fiyatından daha düşük
fiyatta satış yaparak diğer firmaları piyasadan atabilir. Ancak, eğer teknolojik gelişme ve patent
tek bir firmanın elinde ve mülkiyetinde değilse, o zaman üretim kapasitesi artacak ve fiyatlar
daha da düşecektir. Piyasaya düşük maliyetli ve yüksek kârlı üretimden faydalanmak isteyecek
yeni firmalar girecek ve fiyat totalde düşecektir.

8.2. Tekelci Firma Dengesi
𝐏 = 𝐀 − 𝐛𝐐 → Ters Piyasa Talebi … … … (8.1)

Yukarıda gördüğünüz denklem (8.1)’deki ilişki bize geleneksel ve doğrusal bir ters talep
fonksiyonunu göstermektedir. Tüketici geliri, tüketici tercih ve beğenileri ve diğer malların
fiyatları gibi etkenler “A” katsayısı içinde modellenmiştir. “b” katsayısı talebin fiyata
duyarlılığının ters eşleniğidir. “Q” üretim düzeyi hem firmanın ürettiği mal miktarını hem de
piyasada talep edilen toplam miktarı göstermektedir. Bu durumda tekelci firmanın toplam geliri
(TRM) doğrusal olmamaktadır.
𝐓𝐑 𝐌 = P. Q = (A − bQ). Q = 𝐀𝐐 − 𝐛𝐐𝟐 → Firmanın Toplam Geliri … (8.2)

Denklem 8.2’de fiyat (P) ve miktarın (Q) çarpımından oluşan toplam gelir, tekelci
firmanın bütün bir piyasaya üretim yapması nedeniyle fiyat yerine denklem (8.1)’deki ters talep
fonksiyonun ikame edilmesi ile elde edilmektedir. Bu ise bize ikinci dereceden bir ters parabol
denklemi vermektedir.
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Aşağıda Şekil 8.1’de tekelci firma için toplam gelir eğrisini görmektesiniz.

TRM

𝑨𝟐
𝟒𝒃

TRM=AQ-bQ2

𝑨
𝟐𝒃

0

𝑨
𝒃

Q

Şekil 8.2: Tekelci Firma İçin Toplam Gelir Eğrisi
Yukarıdaki Şekil 8.2’de görüleceği üzere kırmızı renkli ters parabol eğrisi tekelci
firmanın toplam gelir grafiğini vermektedir “Q = A/2b” değerinde en yüksek değerine
ulaşmaktadır, (TRM=A2/4b). İlk bakışta tekelci firmanın satış gelirini maksimize etmeyi
amaçladığı düşünülebilir. Ancak, özel bazı piyasa koşulları haricinde tekelci firma toplam
gelirini (TRM) maksimize etmeyi amaçlamaz. Denklem 8.2’de elde ettiğimiz tekelci firmanın
toplam gelirini (TRM) kullanarak tekelci firmanın marjinal ve ortalama gelirlerini (MRM ve
ARM) hesaplayabiliriz. Aşağıda denklem (8.3) tekelci firmanın marjinal gelirini (MRM)
göstermektedir:
𝐌𝐑 𝐌 =

dTR
= 𝐀 − 𝟐𝐛𝐐 → Tekelci Firmanın Marjinal Geliri … (8.3)
dQ

Denklem (8.3) bize tekelci firmanın tam rekabetçi firmadan farklılaştığı bir noktayı
göstermektedir. Tam rekabetçi firma için orijinden başlayan bir toplam gelir (TRC) doğrusu,
marjinal gelir ve ortalama gelirin her zaman birbirlerine ve piyasa fiyatına eşit ve dolayısıyla
sabit olacağı anlamına gelmekteydi, (MRC=ARC=PC). Ancak tekelci firma için bunun böyle
olmadığını görmekteyiz. Denklem (8.3)’e göre üretilen mal miktarı arttıkça tekelci firmanın
marjinal geliri düşmektedir, (Q MRM). Doğal olarak tekelci firmanın marjinal geliri artık
sabit değil fakat üretim miktarının azalan ve doğrusal bir fonksiyonudur, (MRM = f(Q);
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f’(Q)<0). Bununla birlikte ortalama gelir ile olan ilişkisinin de incelenmesi gerekmektedir.
Aşağıda denklem (8.4) tekelci firmanın ortalama gelirini (ARM) göstermektedir.
𝐀𝐑 =

TR
= 𝐀 − 𝐛𝐐 → Firmanın Ortalama Geliri = Piyasa Talebi … (8.4)
Q

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tam rekabetçi firma için orijinden başlayan bir toplam
gelir (TRC) doğrusu, marjinal gelir ve ortalama gelirin her zaman birbirlerine ve piyasa fiyatına
eşit ve dolayısıyla sabit olacağı anlamına gelmekteydi, (MRC=ARC=PC). Denklem (8.3)’e göre
de üretilen mal miktarı arttıkça tekelci firmanın marjinal geliri düşmekteydi, (Q MRM).
denklem (8.4)’e göre ise tekelci firmanın ortalama geliri (ARM) hem üretim miktarının (Q)
azalan bir fonksiyonudur (Q ARM), hem de marjinal gelirden farklılaşmakta ve her noktada
daha büyük olmaktadır, (ARM>MRM).
Aşağıda Şekil 8.3’te tekelci firma için ortalama ve marjinal gelir doğrularını
görmektesiniz.
P, ARM,
MRM
A

P=ARM=A-bQ

MRM=A-2bQ

0

𝑨
𝟐𝒃

𝑨
𝒃

Q

Şekil 8.3: Tekelci Firma İçin Ortalama ve Marjinal Gelir Doğruları

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, tekelci firma için mavi renkli ortalama gelir (ARM)
ve kırmızı renkli marjinal gelir (MRM) doğruları aşağı doğru eğimlidir. Her iki doğru da
üretimin sıfır olduğu “ARM = MRM = A” noktasında dikey ekseni keserken, mavi renkli
ortalama gelir (ARM) doğrusu yatay ekseni toplam gelirin (TRM) sıfır olduğu “Q = A/b”
noktasında ve kırmızı renkli marjinal gelir (MRM) doğrusu da yatay ekseni toplam gelirin
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(TRM) maksimum olduğu “Q = A/2b” noktasında kesmektedir. Bu iki doğru da tekelcinin
dengesi için önemlidir. Denge fiyatı mavi renkli ortalama gelir (ARM) doğrusu ve denge miktarı
da kırmızı renkli marjinal gelir (MRM) doğrusu üzerinde bulunacaktır. Ancak dengenin
hesaplanması için tekelcinin maliyet yapısını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Aşağıda denklem (8.5) tekelci firmanın toplam maliyetini (TCM) göstermektedir.
𝐓𝐂𝐌 = 𝐜𝐐 → Toplam Maliyet … … … (8.5)

Denklem (8.5)’de tekelci firmanın toplam maliyet (TCM) fonksiyonu bilinçli olarak
doğrusal fonksiyon olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere toplam sabit maliyet yoktur ve
toplam maliyet toplam değişken maliyete eşittir, (TC=TVC, TFC=0)Bunun iki sebebi vardır:
(i)
Bu ve bundan sonraki konularda farklı piyasaları fiyat, miktar, gelir dağılımı ve
kaynak tahsisi açısından karşılaştıracağız. Farklı piyasa yapılarında firmaların minimum etkin
ölçekleri farklılaşmaktadır. Piyasa üretimini firma üretimlerinden bulmak “toplama sorunu”
denilen ve gayet karmaşık hesapları zorunlu kılan bir problem yaratmaktadır. Dolayısıyla sabit
getirili bir üretim teknolojisi varsaymak farklı piyasaları bir arada incelemek için kolaylaştırıcı
bir yöntemdir.
(ii)
Gerek tekelci gerekse tam rekabet dışındaki diğer piyasalar olsun, farklılık
maliyet yapılarından çok toplam, ortalama ve marjinal gelirlerden kaynaklanmaktadır. Bu
yüzden nispeten kolaylık sağlayan ve meselenin özünü değiştirmeyen bu varsayımda bulunduk
Denklem (8.5)’teki tekelcinin toplam maliyet (TCM) fonksiyonundan aşağıdaki gibi
tekelcinin ortalama maliyet (ACM) ve marjinal maliyet (MCM) fonksiyonları türetilebilir.
ACM =

MCM =

TC

=c

Q
dTC
dQ

} 𝐌𝐂𝐌 = 𝐀𝐂𝐌 = 𝐜 → Firmanın Marjinal ve Ortalama Maliyetleri … (8.6)
=c

Denklem (8.6) bize, bu maliyet yapısında, tekelcinin ortalama maliyet (ACM) ve
marjinal maliyet (MCM) fonksiyonlarının birbirlerine ve “c” katsayısına eşit olduğunu
söylemektedir. Bu durumda maliyetlerden gelen karmaşanın minimize edildiği ve piyasalar
arası farklılıkların Gelir fonksiyonlarından, dolayısıyla firmanın piyasada fiyatı belirleme
gücünden kaynaklandığı söylenebilir. Aşağıda Şekil 8.4’te tekelci firma için toplam, ortalama
ve marjinal maliyet doğrularını görmektesiniz.
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TCM, ACM,
MCM

TCM=cQ

A

MCM=ACM=c

c

Q

0

Şekil 8.4: Tekelci Firma İçin Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet Doğruları

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere tekelcinin ortalama maliyet (ACM) ve marjinal
maliyet (MCM) fonksiyonlarının birbirlerine ve “c” katsayısına eşittir. Bu yüzden yatay eksene
paralel uzanan mor renkli doğruyla temsil edilmektedirler. Yeşil renkli tekelci firmanın toplam
maliyet (TCM) doğrusu ise sabit ve “c” katsayısına eşit bir eğime sahip orijinden geçen yukarıya
doğru eğimli bir doğrudur.
Tekelci firmanın amacı tam rekabetçi firmanın amacı ile aynıdır: “Kârını maksimize
etmek.” Bu amaca ulaştığı üretim düzeyi tekelcinin dengesini gösterecektir. Ancak bunun için
tekelcinin kâr fonksiyonunu ( M) tanımlamalıyız.

Aşağıda Denklem (8.7)’de tekelci firmanın kâr fonksiyonu (

M)

oluşturulmuştur:

ΠM = TR − TC = AQ − bQ2 − cQ

𝚷𝐌 = (𝐀 − 𝐜)𝐐 − 𝐛𝐐𝟐 → Tekelci Firmanın Toplam Kârı … (8.7)

Denklem (8.7)’deki tekelci firmanın kâr fonksiyonunun ( M) üretim miktarına göre
birinci türevini alır ve sıfıra eşitlersek kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarını
buluruz.
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𝐝𝚷 d(TR − TC) dTR dTC
=
=
−
= 𝐌𝐑 − 𝐌𝐂 = A − 2bQ − c = 𝟎 →
𝐝𝐐
dQ
dQ
dQ

(A − c) = 2bQ → 𝐐𝐌 =

𝐀−𝐜
→ Tekelcinin Kâr Maksimizasyonu noktası … (8.8)
𝟐𝐛

Bu durumu iki farklı grafikle hem toplam hem de marjinal ve ortalama değerler ile
gösterelim.
Aşağıda Şekil 8.5’te tekelci firma için toplam gelir ve maliyet grafiklerini kullanarak
kâr maksimizasyonu noktası elde edilmektedir.

TRM,

Maksimum Kâr Noktası

TCM,
Maksimum Gelir Noktası
TCM=cQ
𝑨𝟐
𝟒𝒃

D
E
F

Sıfır Kâr Noktası

Maksimum Kâr Miktarı
TRM=AQ-bQ2

G

c

Q

0

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

𝑨
𝟐𝒃

Şekil 8.5: Tekelci Firma İçin Toplam Gelir ve Maliyet: Kâr Maksimizasyonu Doğruları
Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere E ile G noktaları arasında kalan alan doğru parçası
tekelci firma toplam gelirini (TRM) kırmızı renkli ters parabol ile yeşil renkli tekelci firmanın
toplam maliyet (TCM) doğrusu arasındaki farkın maksimum olduğu yerdir. E noktasından yeşil
renkli tekelci firmanın toplam maliyet (TCM) doğrusuna paralel olarak çizilen yeşil renkli ve
kesikli bir doğru tekelci firmanın kırmızı renkli toplam gelir (TRM) eğrisine teğettir. Bu da
tekelci firmanın marjinal gelirinin (MRM) marjinal maliyetine (MCM) eşit olduğu yeri gösterir.
Eğer bu durumu tekelci firmanın marjinal ve ortalama gelirlerini (MRM ve ARM) ve marjinal
ve ortalama maliyetlerini (MCM ve ACM) kullanarak gösterecek olursak aşağıdaki şekle
ulaşırız.

197

Aşağıda şekil 8.6’da tekelci firma için ortalama ve marjinal gelir ve maliyet doğruları
kullanılarak kâr maksimizasyonunu görmektesiniz.
ARM, MRM,
ACM, MCM
MRM=A-2bQ
Maksimum Kâr Noktası

A

PM=ARM=A-bQ

E

𝑨+𝒄
𝟐

Maksimum Birim Kâr
F

Sıfır Kâr Noktası
MCM=ACM= c

G

c

D
𝑨−𝒄
𝟐𝒃

0

𝑨
𝟐𝒃

Maksimum Gelir Noktası
Q

𝑨
𝒃

Şekil 8.6: Tekelci Firma İçin Ortalama ve Marjinal Gelir ve Maliyet: Kâr Maksimizasyonu
Tekelci piyasada dengede oluşan Üretim (QM =

𝐀−𝐜
𝟐𝐛

) düzeyinde nasıl bir fiyat

oluşmaktadır? Bu sorunun cevabını Denklem (8.9) vermektedir:
𝐏 𝐌 = A − bQM = A − b (

A−c
2A − A + c
𝐀+𝐜
) = b(
)=(
) … … … (8.9)
2b
2b
𝟐

Görüleceği üzere tekelci tam rekabetçiye göre hayli yüksek bir fiyat koymaktadır,
A>c). Böyle fahiş bir fiyatın sonunda nasıl bir kâr yapısı oluşmaktadır? Denklem
(8.10) bize bu kâr yapısını göstermektedir:

(PM>PC;

A+c A−c
𝐀𝟐 − 𝐜 𝟐
𝐓𝐑 = P Q = (
)(
)=
> 0; 𝐀 > c
2b
𝟒𝐛
2
𝐀𝐜 − 𝐜 𝟐
A−c
𝐌
M
(8.10)
𝐓𝐂 = cQ = c (
)=
>0
2b
𝟐𝐛
A2 − c 2 Ac − c 2 A2 − 2Ac + 2c 2 − c 2 (𝐀 − 𝐜)𝟐
𝐌
M
M
𝚷 = TR − TC =
−
=
=
> 0}
𝟒𝐛
4b
2b
4b
𝐌

M M

Bilindiği üzere tam rekabetçi firma marjinal ve ortalama maliyetin fiyata eşit olduğu
yerde üretim yapmaktaydı. Bu ise sıfır kârın olduğu bir piyasa sonucuna yol açmaktaydı. Ancak
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denklem (8.10)’e göre tekelci piyasada pozitif kâr bulunmaktadır. Tam rekabetçi piyasa ile
mukayese yapmak için denklem (8.11)’de tam rekabetçi firma dengesini özetledik:
𝐌𝐑𝐂 = 𝐀𝐑𝐂 = 𝐏

(𝐀 − 𝐜) 𝐂
; 𝐏 = 𝐜} … (8.11)
𝐛
𝚷𝐂 = TRC − TCC = (P C QC ) − (cQC ) = (𝐏 𝐂 − 𝐜)𝐐𝐂 = 𝟎

𝐌𝐑𝐂 = P = MCC → 𝐀 − 𝐛𝐐𝐂 = 𝐜 → 𝐐𝐂 =

Görüleceği üzere maliyet yapıları aynıyken dahi, tekelcinin fiyat koyma gücü denge
fiyatını marjinal gelirin ve dolayısıyla da tam rekabetçi fiyatın üstünde belirlemesine neden
olmaktadır. Tekelciye “Niye böyle yapıyorsun?” demek mantıklı ve makul bir soru değildir.
Çünkü tekelci de her rasyonel üretici gibi kâr maksimizasyonunu sağlayan noktada üretim
yapmaktadır ve durum gereği onun için en optimal çözüm budur.
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal bilimciler bir süredir gelişmekte olan ülkelerde rekabetçi piyasalardan
daha çok tekelci veya tekel gücüne sahip öncü firmalar tarafından yönlendirilen piyasaların
kalkınma açısından daha etkili olup olmadığını tartışmaktadırlar. Siz ne dersiniz?
2)
“Tam rekabet piyasası ne kadar ütopik ise tekel piyasası da o kadar ütopiktir. Bu
yüzden iktisat biliminin bunları araştırması yanlış ve zaman kaybıdır”. Bu görüşe katılır
mısınız? Neden?
3)

Bir hükümet tekelci piyasalara nasıl müdahale edebilir? Etmeli midir?

4)

Küreselleşme rekabeti arttırmakta mıdır? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir piyasada sadece tek satıcı firma olduğunda gerçekleşen tekelci piyasayı
ve bu piyasadaki firmanın dengesini inceledik. Tekelcinin tam rekabetçi firmadan farklılığını
ve bu bağlamda elde ettiği aşırı kârı tartıştık. Bölüm tekelci ve tam rekabetçi firma dengelerinin
karşılaştırılması ile tamamlandı.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tek üreticinin olmasının yarattığı sonuçlardan değildir?

a)

Tekelci firmanın üretiminin aynı zamanda piyasa arzını oluşturması

b)

Tekelci firmanın uzun dönemde pozitif kâr elde etme gücü

c)

Tekelci piyasada kaynak tahsisinde bozukluk ve kaynak israfı

d)

Tekelcinin yüksek sermaye birikimi ile teknoloji yatırımları yapması

e)

Tekelci firmanın piyasa fiyatını belirleme gücü

2)

Aşağıdakilerden hangisi tekelci için söylenemez?

a)

Piyasa fiyatını mutlak olarak belirleme gücü vardır.

b)

Üretim ve piyasa arzı üzerinde tam elirleyiciliğe sahiptir.

c)

Tüketicilerin talebini değiştirme ve talep eğrisini yukarıya kaydırma gücü vardır.

d)

Aşırı kâr elde eder.

e)

Kaynak israfı yaratır.

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tekelci piyasanın oluşmasında etkin olan faktörlerden

a)

Kamu mal veya hizmetleri

b)

Fiyatların aşağı doğru katı olması

c)

Dışa kapalı ekonomi ve korumacı politikalar

d)

Üretim ölçeği ve piyasa talebinin sığlığı

e)

Patentler ve teknolojik gelişme
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4)

Tekelcinin tekel gücünü oluşturan ana etken nedir?

a)

Maliyet yapısı

b)

Toplam gelir fonksiyonunun eğimi veya marjinal gelir

c)

Talep eğrisinin eğimi

d)

Devlet koruması

e)

Ekonominin dışa kapalı olması

5)

Bir tekelci firma kâr maksimizasyonunu hangi noktada gerçekleştirir?

a)

P=AC olduğu yerde

b)

P=MC olduğu yerde

c)

MR = AR olduğu yerde

d)

P=AR olduğu yerde

e)

MR=MC olduğu yerde

6)

Tekelcinin gelir dağılımında adaletsizlik yaratmasının sebebi nedir?

a)
Tek bir satıcı/üreticinin aşırı kâr elde ederken, çok sayıda alıcı/tüketicinin
refahının düşmesi
b)

Canı öyle istediği için

c)

Devlet müsaade ettiği için

d)

Tekelciler kamu kurumlarına rüşvet verdiği için

e)

Tüketiciler haklarını savunamadığı için

7)

Tekelcinin kaynak tahsisinde etkinsizlik yaratmasının sebebi nedir?

a)
Rekabet baskısının olmamasından ve yüksek ölçekli üretimden kaynaklanan
faktör verimsizliği
b)

Kapitalist emperyalizmin gelişmekte olan ülkelere dayatmaları

c)

Emek sönmürüsü

d)

Tüketici haklarının kanunla teminat altına alınmaması

e)

Zenginlerden vergi alınmaması
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8)
Bir tekelcinin fiyatlama ve üretim stratejisi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)

Fiyat her zaman marjinal maliyetin üzerindedir.

b)

Piyasa üretim miktarı tam rekabet piyasa üretiminden çok daha fazla düşüktür.

c)

Maliyetler aşırı kârla birlikte tüketiciye yansıtılır.

d)

Bazı durumlarda toplam gelirini maksimize etmeyi hedefleyebilir.

e)

Her zaman pozitif kâr elde eder.

9)
Piyasa talebi = P = A-bQ ve toplam maliyet = TC= cQ ise piyasa talebinin
konumu sabitken (A sabit) eğimi daha dikleşirse (b artarsa) tekelcinin fiyat ve üretim stratejisi
nasıl etkilenir?
a)

Fiyat ve üretim azalır.

b)

Fiyat düşer üretim aynı kalır..

c)

Fiyat aynı kalır ama üretim düşer.

d)

Hem fiyat hem üretim artar.

e)

Her ikisi de aynı kalır.

10)
Piyasa talebi = P = A-bQ ve toplam maliyet = TC= cQ ise talebin eğimi
değişmezken (b sabit) konumunda (A artar) bir artış tekelci ve tam rekabetçi piyasalarda denge
fiyatı üzerinde hangi etkiye sebep olur?
a)

Tekelci piyasada fiyat artar, tam rekabetçi piyasada ise düşer.

b)

Tekelci piyasada fiyat artar, tam rekabetçi piyasada ise aynı kalır.

c)

Tekelci piyasada fiyat düşer, tam rekabetçi piyasada ise artar.

d)

Her ikisinde de fiyat artar.

e)

Her ikisinde de fiyat düşer.

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) b, 5) e, 6) a, 7) a, 8) e, 9)c, 10)b

204

9. DÜOPOL PİYASALARI: COURNOT VE BERTRANDT MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iki satıcının ulunduğu piyasa modelleri ele alınacaktır. Bu durumda piyasa
dengesini belirleyen en önemli etken firma stratejisidir. Farklı firma stratejilerinin çok farklı
fiyat, üretim ve refah sonuçlarına neden olacağını göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce satranç mı daha zor bir oyundur yoksa briç mi?

2)
Kamuoyunda yaygın olan görüşe göre koalisyonlar istikrarsızlık doğurur. Bunu
kartel modeli çerçevesinde değerlendiriniz.
3)
Son haftaya kadar çok sayıda takımın şampiyon olma ihtimali mi daha çok seyir
zevki verir, yoksa ligin başından itibaren Fenerbahçe – Galatasaray rekabeti mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Düopol Piyasaları

İki satıcılı piyasalarda
alternatif firma stratejilerini
ve bunların sonuçlarını
öğrenir.

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Düopol



Fiyat rekabeti



Miktar rekabeti



Kartel
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Giriş
Bu bölümde ilk önce bir piyasada tüketici ve üretici artıklarını ve bunun sonucunda
oluşan sosyal refah düzeyini inceleyeceğiz. Daha sonra çok sayıda alıcı ve iki satıcıdan oluşan
piyasa dengesini inceleyecek ve tüketici ve üretici artıkları ile bunların sonucunda oluşan sosyal
refah düzeyini tartışacağız. Üçüncü olarak piyasadaki firma sayısı ile piyasa yapısı arasındaki
ilişkiyi anlatan genel bir modeli inceleyecek ve firma davranışının piyasadaki firma sayısı ile
oluşan piyasa yapısına etkisini analiz edeceğiz.
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9.1. Tüketici ve Üretici Artıkları: Sosyal Refah Analizi
Geçen hafta tekelci firma dengesini incelemiştik. Tekelci firmanın üretimi tek başına
piyasa arzını oluştururken, aynı zamanda bu özellik tekelci firmanın piyasa fiyatını da belirleme
gücüne sahip olmasına yol açmaktaydı. Bu ise tam rekabetçi bir piyasada oluşan fiyata göre
çok daha yüksek bir fiyata, yine tam rekabetçi bir piyasada oluşan toplam üretime göre çok
daha düşük bir üretime yol açmaktaydı. Bu farklılıkları elbette toplumsal refah açısından önemli
sonuçları olmaktadır. Bu hafta ilk olarak bütün piyasa tipleri için ortak bazı refah kavramlarını
inceleyecek ve burada oluşturduğumuz araçları farklı piyasaları karşılaştırmak için
kullanacağız. Bu yüzden tüketici ve üretici arttığı kavramlarını sosyal refah kavramıyla birlikte
inceleyeceğiz. Daha sonra, piyasada iki firma olduğu durumda bu değerlerin nasıl etkilendiğini,
Cournot ve Bertrandt Modelleri bağlamında analiz edeceğiz.

9.1.1. Tüketici Artığı
Aşağıda denklem (9.1)’de lineer bir piyasa talebi tanımlanmaktadır:
𝐏 = 𝐀 − 𝐛𝐐 = Piyasa Talebi … … … (9.1)

Denklem (9.1)’e göre, piyasa fiyatının alabileceği maksimum düzey “A”dır. Bu talep
edilen miktarın sıfırlandığı fiyat düzeyidir. Denklem (9.2) bize bu durumu göstermektedir.
Q = 0 → 𝐏 𝐌𝐀𝐗 = A − b. 0 = 𝐀 … (9.2)

P MAX = Piyasada alıcıların vermeye razı aldıkları maksimum fiyat düzeyi

Piyasa talebinin işleyiş mekanizması kısaca şöyledir: Her bir alıcı ilgili ürüne belli bir
fiyat biçer. Buna “rezerv fiyatı - PR” adı verilir ve bu tüketici için o mala ödenebilecek
maksimum fiyat düzeyidir. Her tüketici için rezerv fiyatı (PR) farklıdır ve tüketicinin gelirlerine,
servetine, diğer malların fiyatlarına ve tercih ve beğenilerine bağlı olarak belirlenir. Eğer
piyasada oluşan fiyat rezerv fiyatının üstündeyse ( P>PR ), alıcı o malı satın almaz. Eğer
piyasada oluşan fiyat rezerv fiyatının altında veya rezerv fiyatına eşitse ( P≤PR ), alıcı o malı
satın alır ve rezerv fiyattan ne kadar daha az verirse kendi beklentilerine nispetle o kadar daha
fazla kâr içindedir.
Örneğin bir araba için 15.000 TL rezerv fiyatı olan bir alıcı bu arabanın 12.000 TL’den
satıldığını görürse vermeyi planladığından (15.000 – 12.000 =3.000 TL) daha az masrafa
girecektir. Bu da ek 3.000 TL’lik bir refaha (V) kavuşmasına yol açar.
Piyasada fiyat yükseldikçe daha fazla insanın rezerv fiyatı piyasa fiyatının altında
kalacağından toplam talep edilen miktar da azalır. Piyasa fiyatı düşerse de daha az insanın
rezerv fiyatı piyasa fiyatının altında kalacağından toplam talep edilen miktar da artar. Piyasa
fiyatı düştükçe, daha yüksekte de o malı satın almaya razı olanlar için ekstra bir refah (V) artışı
olacaktır. Bir alıcının belli bir fiyat düzeyinde elde edebileceği refahın hesaplanması için bir
kere o malı talep etmesi gerekir ki bu da fiyatın rezerv fiyatının altında veya rezerv fiyatına eşit
( P≤PR ) olması anlamına gelir. Yine, i’nci alıcı için piyasada oluşabilecek en yüksek fiyatla
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rezerv fiyatın farkı (PMAX – PRi) ile rezerv fiyat ile piyasa fiyatının farkının (PRi-P) toplamı, bu
alıcının o fiyat düzeyindeki toplam refah düzeyini gösterir, [Vi= (PMAX – PRi) + (PRi-P) = (PMAX
–P) ; (P≤PRi )].
Tanım: Tüketici Artığı
“Bütün alıcıların belli bir fiyat düzeyinden sahip olacağı refah düzeyi, bütün satılan mal
miktarına bağlı olarak elde edilen toplam refahı gösterir ki, buna tüketici artığı adı verilir.”
Denklem (9.3) 0 ile Q* arasındaki malların yarattığı birim refahların toplamı olarak
Tüketici Artığını göstermektedir.
𝐐∗

𝐕𝐢 = 𝐂𝐒 = ∫ (𝐏 𝐌𝐀𝐗 − 𝐏(𝐐)) 𝐝𝐐 = Tüketici Artığı … … … (9.3)
𝟎

Denklem (9.3)’teki integralı çözersek şöyle bir durumla karşı karşıya geliriz:
Q∗

CS = ∫ (P
0

MAX

Q∗

Q∗

− P(Q)) dQ = ∫ (A − P(Q))dQ = ∫ (A − (A − bQ))dQ
0

𝐂𝐒 =

Q∗

Q
1
CS = +b ∫ QdQ = bQ2 |
2
0
0

∗

0

1
𝟏
b(Q∗ 2 − 0) = 𝐛𝐐∗ 𝟐 … … … (9.4)
2
𝟐

Denklem (9.4)’de tüketici artığı satın alınan mal cinsinden tanımlanmaktadır.
Grafiksel olarak aşağıda Şekil 9.1’de bir piyasada oluşan tüketici artığını görmektesiniz.
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P
A - bP* = bQ*
A

P = A-bQ = Talep Doğrusu
S1= Tüketici Artığı = (b/2)Q*2=A(AP*E)

S1
E
P*

Q*

0

Q*

𝑨
𝒃

Q

Şekil 9.1: a:Piyasada Denge Fiyatı, Talep Edilen Miktar ve Tüketici Artığı
Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, (AP*E) üçgeninin alanı tüketici artığını
oluşturmaktadır. Bu alan denklem (9.4)’deki tanıma karşılık gelmektedir.

9.1.2. Üretici Artığı
Üretici Artığı – Tanım
“Bir Piyasadaki bütün firmaların kârlarının toplamı o piyasadaki Üretici Artığı
olarak tanımlanır.”
Piyasadaki satıcıları mal satışından elde ettiği kâr o satıcı için üretici artığını oluşturur.
Bir piyasadaki kârları toplamı ise piyasadaki toplam Üretici Artığını oluşturur. Sabit marjinal
maliyetli bir üretim teknolojisi varsayımı altında üretici artığı (PS) aşağıda denklem (9.5)’de
gösterilmektedir:
𝐏𝐒 = 𝚷(𝐐) = (𝐏 ∗ − 𝐜)𝐐∗ … … … (9.5)

PS = Piyasadaki Toplam Kâr = Üretici Artığı; TC = cQ

Denklem (9.1)’de ki talep denklemini fiyatın (P) yerine ikame edecek olursak denklem
(9.6)’deki tanıma ulaşırız:
𝐏𝐒 = 𝚷(𝐐) = ((A − bQ∗ ) − c)Q∗ = (𝐀 − 𝐜)𝐐∗ − 𝐛𝐐∗ 𝟐 … … … (9.6)
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Denklem (9.6)’de üretici artığı (PS) piyasadaki denge miktarı cinsinden tanımlanmıştır.
Piyasadaki rekabet yapısı ne olursa olsun hem tüketici artığı (CS) hem de üretici artığı (PS)
tanımları değişmemektedir. Aşağıda Şekil 9.1.b’de üretici artığı sergilenmektedir:

P

A

S2=Üretici Artığı = (A-c)Q*-bQ*2=A(P*EFc)

E
P*
P*-c = Birim Kâr

S2

P*=c

c

F
Q*

0

Q*

𝑨
𝒃

Q

Şekil 9.1: b:Piyasada Denge Fiyatı, Satılan Miktar ve Üretici Artığı

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere fiyat ve marjinal maliyet farkıyla o fiyat düzeyinde
yapıla satışın çarpımı piyasadaki toplam kâr düzeyini ve üretici artığını göstermektedir. Bu ise
(P*EFc) dörtgeninin alanından oluşur, (S2 = A(P*EFc)).

9.1.2. Sosyal Refah
Sosyal refah (SW), bir piyasada hem üretici hem de tüketicilerin elde ettiği toplam
refah düzeyine karşılık gelir. Denklem (9.7) bize bu durumu göstermektedir.

𝐒𝐖 = 𝐂𝐒 + 𝐏𝐒 = TOPLUMSAL REFAH … … … (9.7)

Daha önce gördüğümüz denklemler (9.4) ve (9.6)2daki tanımları kullanarak sosyal
refahı (SW) toplam ürün cinsinden tanımlayacak olursak:
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𝐒𝐖 =

1 ∗2
𝟏
bQ + (A − c)Q∗ − bQ∗ 2 = (𝐀 − 𝐜)𝐐∗ − 𝐛𝐐∗ 𝟐 … … … (9.8)
2
𝟐

Denklem (9.8) bize sosyal refahı (SW) toplam ürün (Q) cinsinden tanımlamaktadır.
Bunu grafiksel düzlemde Şekil 9.1.c’de görebilirsiniz:
Aşağıda Şekil 9.1.c’de sosyal refah sergilenmektedir:

P

A

S1= Tüketici Artığı = (b/2)Q*2=A(AP*E)

S2=Üretici Artığı = (A-c)Q*-bQ*2=A(P*EFc)
S1
E
P*
S2
P*=c

c

F

0

Q*

𝑨
𝒃

Q

Şekil 9.1.c: Piyasada Denge Fiyatı, Satılan Miktar ve Sosyal Refah

Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere sosyal refah (SW), S1 ve S2 alanlarının toplamına
ya da, başka bir deyişle, [AcFE] dik yamuğunun alanına eşittir, (A[AcFE] = S1 + S2).

9.2. İki Satıcılı Piyasa Modeli: Cournot Düopolü
Geçen hafta incelediğimiz tekelci piyasa modelinin bütün varsayımlarını kabul edelim.
Sadece piyasada tek bir firma yerine iki tane, aynı sermaye yapısında, aynı teknolojiyi kullanan
aynı maliyetlere sahip, homojen bir malı üreten İKİ FİRMA olsun. Bu durumda bu piyasa bir
DÜOPOL (İKİ FİRMALI PİYASA) olarak tanımlanır. Her bir firmanın üretimi sırasıyla (q1)
ve (q2) olarak tanımlansın. Piyasada tek bir fiyatın varlığını ve piyasada mal arzının iki firmanın
toplam üretimine eşit olduğunu da eklersek aşağıdaki modeli kurabiliriz. Bu model COURNOT
MODELİ olarak bilinir:
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𝐏 = 𝐀 − 𝐛𝐐
𝐂𝐨𝐮𝐫𝐧𝐨𝐭 𝐃ü𝐨𝐩𝐨𝐥ü 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢 → {𝐓𝐂𝟏 = 𝐜𝐪𝟏 ; 𝐓𝐂𝟐 = 𝐜𝐪𝟐 ; 0 < c < A … … … (9.9)
𝐐 = 𝐪𝟏 + 𝐪𝟐

Denklem (9.9)’da tanımlanan Cournot Modeli’nde 1 numaralı firmanın kâr fonksiyonu
talep ve maliyet denklemlerinden yararlanarak şu şekilde tanımlanır:
Π1 (q1 , q 2 ) = TR1 − TC1 = Pq1 − cq1 = (A − bQ − c)q1

𝚷𝟏 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 ) = (A − b(q1 + q 2 ) − c)q1 = (𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟐 )𝐪𝟏 − 𝐛𝐪𝟐𝟏 … … … (9.10)

Benzer şekilde 2 numaralı firmanın kâr fonksiyonu talep ve maliyet denklemlerinden
yararlanarak şu şekilde tanımlanır:
𝚷𝟐 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 ) = (𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟏 )𝐪𝟐 − 𝐛𝐪𝟐𝟐 … … … (9.11)

Denklem (9.10) ve (9.11)’e göre her iki firmanın da kârı sadece kendi üretim
miktarlarına değil aynı zamanda diğer firmanın üretim miktarına da bağlıdır. Dolayısıyla bu
durumda her iki firma da kendi kârlarını maksimize etmek isterken diğer firmanın üretim
stratejisine de kulak asmak durumdadırlar. Bu amaçla kâr maksimizasyonunu tanımlamak için
iki aşamalı bir süreç izleyeceğiz 1. aşamayı denklem (9.12) bize bunu göstermektedir:
∂𝚷𝟏 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 )
=0
∂𝐪𝟏
… … … (9.12)
Kâr Maksimizasyonu 1. Aşama →
∂𝚷𝟐 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 )
=0
∂𝐪𝟐
{

Denklem (9.12)’i denklem (9.9)’deki bilgileri kullanarak çözersek aşağıdaki sonuçlara
ulaşırız:
(𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟐 )
∂𝚷𝟏 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 )
= (𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟐 ) − 𝟐𝐛𝐪𝟏 = 0 → 𝐪∗𝟏 =
𝟐𝐛
∂𝐪𝟏
… … … (9.13. a)
(𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟏 )
∂𝚷𝟏 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 )
∗
= (𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟏 ) − 𝟐𝐛𝐪𝟐 = 0 → 𝐪𝟐 =
𝟐𝐛
∂𝐪𝟏
{

Denklem (9.13.a)’da her iki firma içinde kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim
miktarları görülmektedir. Bunlar teorik analizde firmaların denge üretimlerinin birbirine
bağımlı olduğunu göstermektedir. Bu yüzden henüz somut bir denge değerine ulaşamadık. Bu
yüzden denklem (9.13.a)’deki firmaların kâr maksimizasyonu sağlayan üretim miktarlarını
tanımlayan fonksiyonlar firmaların tepki fonksiyonları olarak tanımlanır ve denklem
(9.13.b)’de gösterilmektedir:
(A − c − bq 2 ) (𝐀 − 𝐜) 𝟏
𝐑 𝟏 (𝐪𝟐 ) = q∗1 =
=
− 𝐪𝟐
2b
𝟐𝐛
𝟐 … … … (9.13. b)
Firmaların Tepki Fonksiyonları {
(A
)
(𝐀
−
c
−
bq
−
𝐜)
𝟏
1
𝐑 𝟐 (𝐪𝟏 ) = q∗2 =
=
− 𝐪𝟏
2b
𝟐𝐛
𝟐
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Denklem (9.13.b)’de görüldüğü üzere tepki fonksiyonları (R1 ve R2) doğrusal
fonksiyonlardır. Tepki fonksiyonlarının eğimi, denklem (9.9)’de tanımlanmış koşullar altında
sabittir ve dikey eksende 2. firmanın üretimi ve yatay eksende 1. firmanın üretimi olarak
çizilirlerse 1. firmanın tepki doğrusu daha dik ve 2. firmanın tepki doğrusu daha yatık olacaktır.
Aşağıda Şekil 9.2’de Cournot Modeli’nde tepki doğrularını görmektesiniz.

q2

𝑨−𝒄
𝒃

1.Firmanın Tepki Doğrusu

R1

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

2.Firmanın Tepki Doğrusu
R2

0

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

𝑨−𝒄
𝒃

q1

Şekil 9.2: Cournot Düopolü Modeli’nde Tepki Doğruları

Yukarıdaki şekilde mavi renkli doğru 1. firmanın tepki doğrusunu ve kırmızı renkli
doğru da 2. firmanın tepki doğrusunu oluşturmaktadır. Bu doğrular denklem (9.13.b)’deki
tanıma karşılık gelmektedir.
Piyasada denge, her iki firmanın da birbirlerinin üretim stratejisini dikkate alarak aynı
anda kâr maksimizasyonun sağlayana kadar üretim miktarlarını değiştirmeleri yoluyla sağlanır.
Buna göre her iki firmanın da kendi tepki doğrusu üzerinde olması ancak onları kesiştiği yerde
mümkündür. Nitekim denklem (9.14) bize bu durumu göstermektedir:
𝐪∗𝟏 = 𝐑 𝟏 (𝐪∗𝟐 ) = 𝐑 𝟏 (𝐑 𝟐 (𝐪∗𝟏 ))
Firmaların Dengeleri → { ∗
… … … (9.14)
𝐪𝟐 = 𝐑 𝟐 (𝐪∗𝟏 ) = 𝐑 𝟐 (𝐑 𝟏 (𝐪∗𝟐 ))

217

Denklem (9.14)’deki şartları sağlayacak doğru denge çözümü ve her iki firmanın da
piyasa dengesini sağlayan denge üretim düzeyleri aşağıda denklem (9.15)’de gösterilmektedir.
𝟏 (𝐀 − 𝐜) 𝟏 (𝐀 − 𝐜) 𝟏 ∗
𝟏 (𝐀 − 𝐜) 𝟏 ∗
𝟏 (𝐀 − 𝐜)
− (
− 𝐪𝟏 ) =
+ 𝐪𝟏 → 𝐪∗𝟏 =
𝟐 𝐛
𝟐
𝟐𝐛
𝟐
𝟒 𝐛
𝟒
𝟑 𝐛
… … … (9.15)
(𝐀
(𝐀
(𝐀
(𝐀
𝟏
−
𝐜)
𝟏
−
𝐜)
𝟏
𝟏
−
𝐜)
𝟏
𝟏
−
𝐜)
𝐪∗𝟐 =
− (
− 𝐪∗𝟐 ) =
+ 𝐪∗𝟐 → 𝐪∗𝟏 =
𝟑 𝐛
𝟐
𝐛
𝟐
𝟐𝐛
𝟐
𝟒
𝐛
𝟒
{
𝐪∗𝟏 =

Denklem (9.15)’de her iki firmanın üretimi tekelci firmanın üretiminden düşük ve
birbirlerine eşittir. Teknoloji ve maliyetler açısından özdeş iki firmanın aynı homojen müşteri
kitlesini paylaşması durumunda böyle bir sonucun çıkması normaldir. Ancak bu değerlerin kâr
maksimizasyonu noktası olduğunu söyleyebilmemiz için İkinci Aşamanın da tamamlanması
gerekir. Denklem (9.16) bize bu sınamayı sağlamaktadır:
∂2 𝚷𝟏 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 )
< 0 → −𝟐 < 0
∂q21
Kâr Maksimizasyonu 2. Aşama →
… … … (9.16)
∂2 𝚷𝟐 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 )
< 0 → −𝟐 < 0
∂q22
{

Denklem (9.16)’e göre, Denklem (9.15)’deki denge değerleri firmaların kâr
maksimizasyonu değerleridir. Peki bu durumda, teker teker firmaları kaç birim kâr elde
etmektedirler. Bunu denklem (9.17) bizlere göstermektedir:
𝟏 (𝐀 − 𝐜)𝟐
𝟑
𝐛
… … (9.17)
Dengede Firma Kârları
𝟏 (𝐀 − 𝐜)𝟐
𝟐
(𝐪
) (𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟏 )𝐪𝟐 − 𝐛𝐪𝟐 =
{𝚷𝟐 𝟏 , 𝐪𝟐 =
𝟑
𝐛
𝚷𝟏 (𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 ) = (𝐀 − 𝐜 − 𝐛𝐪𝟐 )𝐪𝟏 − 𝐛𝐪𝟐𝟏 =

Her iki firma da, toplamda pozitif kâr elde etseler de, gerek teker teker, gerekse
toplamda tekelci firmanın elde ettiğinden daha kâr elde etmektedirler. Aynı zamanda üretimleri
gibi bu firmaların kârları da özdeştir.
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Aşağıda Şekil 9.3’de Cournot Modeli’nde tepki doğrularını yardımıyla firmaların denge
üretim miktarlarını görmektesiniz.

q2
1.Firmanın Tepki Doğrusu

R1

DENGE NOKTASI

𝑨−𝒄
𝟑𝒃

0

E

2.Firmanın Tepki Doğrusu
R2

𝑨−𝒄
𝟑𝒃

q1

Şekil 9.3: Cournot Düopolünde Denge

Yukarıdaki şekilde mavi renkli doğru 1. firmanın tepki doğrusunu ve kırmızı renkli
doğru da 2. firmanın tepki doğrusunu oluşturmaktadır. E noktası her iki firmanın tepki
doğrularını kesiştiği yerdedir ve piyasa dengesini oluşturur. E noktasının haricinde bir nokta ya
firmalardan birinin kârını maksimize ettiği ve diğerinin irrasyonel bir üretim noktasında
durduğu, ya da her iki firmanın da kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyini arz
etmediğini gösterir. Her ikisini de kâr maksimizasyonu sağladığı nokta E noktasıdır ve bu da
piyasanın denge noktasıdır.
Denklem (9.18) Cournot dengesini özetlemektedir:
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𝐪∗𝟏 = 𝐪∗𝟐 =

Cournot Dengesi

𝐂𝐒
{

𝐂𝐑

1

𝟏 (𝐀−𝐜)
𝟑

𝐛
𝟐 (𝐀−𝐜)

𝐐𝐂𝐑 = q∗1 + q∗2 = 𝟑
𝐀 + 𝟐𝐜
𝐏 𝐂𝐑 =
𝟑
CR 2

= 2 bQ

1

𝐛

2 (A−c) 2

= 2 b (3

b

𝐏𝐒 𝐂𝐑 = Π1 + Π2 =

) =𝟗

𝟐 (𝐀−𝐜)𝟐
𝟗

𝟐 (𝐀−𝐜)𝟐

𝐒𝐖 𝐂𝐑 = CS CR + PS CR =

𝐛
𝟒 (𝐀−𝐜)𝟐
𝟗

𝐛

;

… … … (9.18)

𝐛

Cournot düopolünü tekelci ve tam rekabetçi piyasalarla karşılaştıracak olursak bu piyasa
yapısının iki aşırı uç arasında durduğunu göreceğiz. Aşağıda Tablo 9.1 bize bu karşılaştırmayı
sağlayacak doneler sunmaktadır:
PİYASA TÜRÜ

TABLO 9.1
DEĞİŞKEN

TAM REKABET TEKEL

Firma Üretimi

qi

limitte 0

Piyasa Üretimi

Q

A−c
b

Piyasa Fiyatı
Firma Kârı
Üretici Artığı
Tüketici Artığı

Sosyal Refah

P
i

c

0

PS

0

CS

1 (A − c)2
b
2

SW

1 (A − c)2
2
b

COURNOT

1 A−c
(
)
b
2

1 A−c
(
)
b
3

A+c
2

A + 2c
3

1 A−c
(
)
2
b

2 A−c
(
)
3
b

1 (A − c)2
4
b

1 (A − c)2
9
b

1 (A − c)2
b
8

2 (A − c)2
b
9

1 (A − c)2
b
4
3 (A − c)2
8
b

2 (A − c)2
b
9
4 (A − c)2
9
b

Tablo 9.1’e göre tam rekabetçide firmaların bireysel üretimlerinin çok düşük olmasına
rağmen, toplam üretim olarak en fazla üretimin bu piyasada yapıldığı ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte tekelci bireysel firma üretiminin en yüksek olduğu piyasa yapısı olmasına
rağmen, toplamda en az üretime sahip piyasa yapısı olmaktadır. Piyasa fiyatı bununla bağlantılı
220

olarak tekelcide en yüksek, Cournot düopolünde ortanca ve tam rekabette de en düşük
düzeydedir. Bütün bunlar tekelde bireysel kârlar ve üretici artığının en yüksek olduğu ve
piyasada firma sayısı arttıkça bunun düştüğü ve tam rekabetçi piyasada sıfırlandığı anlamına
gelmektedir. Buna ters olacak bir şekilde, rekabet arttıkça tüketici artığı ve tüketici refahı
artmakta, insanlar daha ucuza ve daha bol tüketim imkânlarına kavuşmaktadırlar. Bu durumu
Grafikle göstermemiz gerekmektedir.
Aşağıda Şekil 9.4’te üç farklı piyasada oluşan üretici ve tüketici artıklarını ve sosyal
refah düzeylerini görmektesiniz.

CSM=a1; PSM=a2+a4; SWM= a1+ a2+a4; Kaynak İsrafı=a3+a5+a6

P

CSCR=a1+a2+a3; PSCR=a4+a5;SWCR=a1+a2+a3+a4+a5; Kaynak İsrafı=a6
A
CSC=a1+a2+a3+a4+a5+a6; PSC=0; SWC=a1+a2+a3+a4+a5+a6;

a3

a1
EM

PM=(A+c)/2
a2

ECR
PCR=(A+2c)/3
a4

a5

EC

a6

PC=c

c

Q

0

Q

M

Q

CR

Q

C

A/b

Şekil 9.4: Farklı Piyasalarda Denge Fiyatı ve Miktarı

9.3. Firma Davranışı ve Düopol Piyasasında Tekelci Oluşum: Kartel
Firmaların birbirleri ile rekabete girerek üretim miktarlarını (q1 ve q2) hem üretici
artığını (PS) hem de firmaların bireysel kârlarını düşürmektedir. O hâlde firmalar neden
birbiriyle rekabet etmek yerine birlikte ortak hareket ederek piyasayı paylaşmazlar ve bir tekelci
gibi davranmazlar? Aslında düopollerde ve diğer az sayılı firmanın bulunduğu piyasalarda bu
eğilim her zaman bulunmaktadır. Eğer bu tarz piyasalarda firmalar anlaşır ve piyasayı
paylaşırlarsa, piyasada ortak bir satış stratejisi izlerlerse o zaman bir KARTEL oluşturmuş
sayılırlar. Bu durumda Tablo 9.1’de gösterilen tekelci kârlar iki firma arasında paylaşılır ve her
iki firma da rekabete göre daha fazla kâr elde ederler. Ancak unutulmaması gereken bir nokta,
firmalardan birinin her zaman diğerini piyasada atıp tekelci kârlara tek başına sahip olmak
isteyeceğidir. Onun için kartel oluşumları her zaman kalıcı olmamaktadır. Yine de devletin
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Sosyal Refahı düşüren ve azınlıktaki üreticilere aşırı kârlar sağlayan bu tür oluşumların önüne
geçecek hukuki ve idari önlemleri alması gerekir.
Cournot Modeli’ndeki iki firma bir kartel oluşturursa ne olur: Denklemler (9.19.a),
(9.19.b) ve (9.19.c) bize bu durumu göstermektedir.

𝐐𝐌𝐂𝐑 = 𝐐𝐌 =

𝐏

𝐌𝐂𝐑

𝟏 𝐀−𝐜
𝟏 𝐀−𝐜
(
) ; 𝐪𝐌𝐂𝐑
= 𝐪𝐌𝐂𝐑
= (
) … (9.19. a)
𝟏
𝟐
𝟐
𝐛
𝟒
𝐛

𝟏 (𝐀 − 𝐜)𝟐 1 (A − c)2
𝐀+𝐜
𝐌𝐂𝐑
𝐌𝐂𝐑
=
; 𝚷𝟏 = 𝚷𝟐 =
>
= Π1CR = ΠCR
2 … … (9.19. b)
𝟐
𝟖
9
𝐛
b

𝐏𝐒 𝐌𝐂𝐑 = 𝐏𝐒 𝐌 =

𝟏 (𝐀 − 𝐜)𝟐 2 (A − c)2 CR
𝟏 (𝐀 − 𝐜)𝟐
; 𝐂𝐒 𝐌𝐂𝐑 = 𝐂𝐒 𝐌 =
<
CS … … (9.19. c)
𝟖
9
𝟒
𝐛
𝐛
b

9.4. Firma Davranışı: Fiyat Rekabeti ve Bertrandt Düopolü
Firmalar bir düopol piyasasında her zaman üretim stratejileri üzerinden rekabet etmek
istemeyebilirler. Özellikle rakiplerini piyasadan silmek istiyorlarsa, genelde fiyat rekabeti içine
girebilirler. Bu durumun sonuçları çok çarpıcı olabilmektedir. Bertrandt Düopolü fiyat
rekabetini iki firmalı bir piyasada ne tür sosyal etkilere yol açacağını göstermektedir.
Denklem (9.20)’de fiyat rekabeti durumunda bir piyasada oluşacak talep eğrisini
göstermektedir. Dikkat edilirse bu eğri ters talep eğrisi değildir, yani miktar fiyat cinsinden
tanımlanmıştır.
Q = A − bmin(P1 , P2 ) = Piyasa Talebi; Q = q1 + q 2 = Piyasa Arzı … (9.20)

Denklem (9.20)’e göre firmalar farlı fiyatlar koyarsa tüketici malları kendilerine göre
özdeş olan bu firmalardan en düşük fiyatlı olanın mallarını alırlar. Fiyatlar eşitse, piyasa iki
firma tarafından eşit olarak paylaşılır. Denklem (9.21) bunu göstermektedir
q1 = Q, q 2 = 0 ve P = P1 ↔ P1 < P2
Q
Q
Bertrandt Düopolü {q1 = , q 2 = ve P = P1 = P1 ↔ P1 = P2 … … … (9.21)
2
2
q1 = 0, q 2 = 2 ve P = P2 ↔ P1 > P2

Denklem (9.21)’deki şartlar, firmaların, eğer fiyat rekabetine devam etmek istiyorlarsa,
sürekli rakiplerinin fiyatlarından daha düşük fiyat komasına yol açacak şartlardır. Ancak fiyat
düşürmenin de bir sınırı vardır. Bu sınır sabit marjinal ve ortalama maliyet varsayımı altında
ortalama maliyet düzeyidir. Bu şartlarda firma stratejileri denklem (9.22)’deki gibi
özetlenebilir:
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c ≤ P1 ≤ P2 → 1. Firma
Firma Staratejileri → {
… … … (9.22)
c ≤ P2 ≤ P1 → 2. Firma

Firmalar karşılıklı olarak fiyat düşürmeye fiyatları ortalama ve marjinal maliyete eşit
olana kadar devam ederler. Ancak bu durum beklenmedik bir sonuç yaratır. Eğer firmaları
teknolojileri ve maliyet yapıları özdeşse iki firmalı piyasa tam rekabetçi fiyatları ve üretim
miktarını yaratır. Aşağıda denklem (9.23)’de bu durumu, yani Bertrandt düopolü dengesini
görmektesiniz.
Bertrandt Düopolü Dengesi → c = P1 = P2 = P C … … … (9.23)

Dolayısıyla firmalardan biri diğerine göre daha düşük maliyet ve daha ileri teknoloji ile
üretim yapmadıkça, fiyat rekabeti firmalar açısından öldürücü etkilere sahiptir. Öte yandan
sosyal refahı arttıran ve tüketici refahını tam rekabet düzeyine getiren bir sonuç da
yaratmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Piyasadaki firma sayısı arttıkça tüketici artığının artma sebebi nedir?

2)

Piyasada firma sayısı azaldıkça bunun tüm topluma yansıyan sosyal maliyeti

nedir?
3)
Bu bölümde öğrendiklerinize göre, küreselleşme ve bütün mal ve hizmetlerde
serbest dış ticaret toplumsal refahı arttırır mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk önce bir piyasada tüketici ve üretici artıklarını ve bunun sonucunda
oluşan sosyal refah düzeyini inceledik. Daha sonra çok sayıda alıcı ve iki satıcıdan oluşan
piyasa dengesini analiz ettik ve tüketici ve üretici artıkları ile bunların sonucunda oluşan sosyal
refah düzeyini tartıştık. Üçüncü olarak piyasadaki firma sayısı ile piyasa yapısı arasındaki
ilişkiyi anlatan genel bir modeli inceledik ve firma davranışının piyasadaki firma sayısı ile
oluşan piyasa yapısına etkisini analiz ettik.
.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları cevaplarken piyasa talebini P = A – bQ ve toplam maliyeti de
TC = cQ olarak alınız.
1)

Piyasada denge miktarı artarsa tüketici ve üretici artıkları bundan nasıl etkilenir?

a)

İkisi de artar.

b)

Tüketici artığı artar, üretici artığı azalır.

c)

Tüketici artığı azalır, üretici artığı artar.

d)

Tüketici artığı artar, üretici artığı değişmez.

e)

İkisi de azalır.

2)

Piyasada rekabet arttıkça sosyal refah hangi sebepten artar?

a)

Kaynak israfının (sığa kaybı) azalması sebebiyle.

b)

Malların ucuzlaması sebebiyle.

c)

Tüketim miktarının artması sebebiyle

d)

Vergi gelirlerinin artması sebebiyle

e)

Böyle bir şey söylenemez

3)

Düopol piyasası ne demektir?

a)

Eksik rekabet piyasası

b)

Çok alıcılı piyasa

c)

İki alıcılı piyasa

d)

İki satıcılı piyasa

e)

Yüksek rekabet piyasası
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4)

Cournot modelinin temel unsuru nedir?

a)

İki satıcının farklı malları fiyat rekabeti içinde satması

b)

İki satıcının özdeş malları fiyat rekabeti içinde satması

c)

İki satıcının özdeş malları miktar rekabeti içinde satması

d)

İki satıcının farklı malları miktar rekabeti içinde satması

e)

İki satıcının birleşerek tekel oluşturması

5)

Kartel modelinin temel unsuru nedir?

a)

İki satıcının farklı malları miktar rekabeti içinde satması

b)

İki satıcının özdeş malları miktar rekabeti içinde satması

c)

İki satıcının özdeş malları fiyat rekabeti içinde satması

d)

İki satıcının farklı malları fiyat rekabeti içinde satması

e)

İki satıcının birleşerek tekel oluşturması

6)

Bertrandt modelinin temel unsuru nedir?

a)

İki satıcının farklı malları miktar rekabeti içinde satması

b)

İki satıcının farklı malları fiyat rekabeti içinde satması

c)

İki satıcının özdeş malları miktar rekabeti içinde satması

d)

İki satıcının özdeş malları fiyat rekabeti içinde satması

e)

İki satıcının birleşerek tekel oluşturması
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7)
Talep doğrusu yukarı kayarsa (A artarsa) Cournot, Bertrandt ve kartel
modellerindeki denge fiyatları nasıl etkilenir?
a)

Her üçünde de artar.

b)

Cournot ve Bertrandt’da artar, kartel de değişmez.

c)

Cournot ve Kartel’de artar, Bertrandt’da değişmez.

d)

Cournot ve Kartel’de değişmez, Bertrandt’da artar.

e)

Her üçünde de azalır.

8)
Kartel modeline göre her iki firma da birlikte hareket ederlerse tekelci kârını
paylaşırlar. Niçin gerçek hayatta düopollerde her zaman kartel oluşmaz?
a)

Firmalar kamu yararını düşünmek zorundadır.

b)
Firmalar çoğu zaman bütün piyasayı diğer firmayla paylaşmadan kendi tekeline
almak isteyebilir ve diğer firmayla rekabete girebilir.
c)

Firmalar maliyet yapıları farklıdır.

d)

Firmalar farklı mallar üretirler.

e)

Devler müsaade etmez

9)

Bertrandt modelinde oluşan en temel sonuç nedir?

a)

İki firmalı bir piyasada bile fiyat rekabeti tam rekabetçi fiyat ve sosyal refah

b)

Firmalar aşırı kârlı olabilirler.

c)

Firmalar irrasyonel davranır.

d)

Devletin fiyat rekabetini teşvik etmesi gerekir.

e)

Hiçbiri

üretir
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10)
Cournot modelinde firmaların maliyet yapıları birbirinden farklı olursa, yani
c1>c2 iken TC1=c1q1 ve TC2=c2q2 ise, o zaman firmaların kârlılık yapıları hakkında ne
söyleyebiliriz?
a)

Bu konuda veriler yetersizdir.

b)

Birinci firma zarar eder, ikinci firma kâr eder.

c)

Birinci firma kâr eder, ikinci firma zarar eder

d)

Birinci firma ikinci firmadan daha fazla kâr eder

e)

Birinci firma ikinci firmadan daha az kâr eder.

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)c, 5)e, 6)d, 7)c, 8)b, 9)a, 10)e
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10. OLİGOPOL PİYASALARI VE SINAİ YOĞUNLAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde oligopol piyasaları ve sebep ve sonuçları ile ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Bizim makine teçhizat imalat sanayinde 990 küçük firmaya değil, her biri 10
milyar dolar ihracat yapabilen 10 dev firmaya ihtiyacımız var.” Siz bu görüşe katılır mısınız?
2)
Survivor yarışma programında adada yalnız kalan yarışmacılar hepsi birbirini
kollayarak adada kalabilmek için stratejiler geliştiriyorlar. Sizce neden hepsi kardeşçe bir araya
gelip hep beraber yaşamaya çalışmıyorlar?
3)
“Yedi derviş bir posta sığar da, iki şah bir cihana sığmaz.” Bir İran atasözü olan
bu deyiş size insan karakteri hakkında ne söylemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Oligopol Piyasaları ve Sınai
Yoğunlaşma

Gevşek ve sıkı oligopol
piyasaları, ortaya çıkış
nedenleri, olası farklı
sonuçları ile birlikte
öğrenilir.

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Gevşek oligopol



Sıkı oligopol
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Giriş
Bu bölümde geçen bölümde öğrendiğimiz konuları devam ettiren bir tartışma
sergileyeceğiz. Tam rekabet ve tekel piyasaları arasında kalan ve az sayıda satıcının bulunduğu
oligopol piyasalarını inceleyeceğiz. Geçen bölümde incelediğimiz düopol piyasaları da özel
şartlar altında oluşan oligopol piyasalarıdır. Dolayısıyla geçen bölümde elde ettiğimiz bazı
sonuçları bu bölümde genelleştireceğiz.
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10.1. Oligopol Piyasaları
Daha önce incelediğimiz tam rekabetçi piyasa, tekelci piyasa ve Cournot piyasası,
piyasadaki alıcı sayısındaki farklılaşmadan kaynaklanan farklılıklar arz etmekteydi. Yine
piyasadaki firma sayısı Cournot piyasası ile aynı olan iki firmalı Bertrandt piyasasında firma
davranışındaki farklılıklardan kaynaklanan bambaşka sonuçlar olduğunu görmüştük. Bilindiği
ü firma davranışındaki farklılıklardan kaynaklanan bambaşka sonuçlar olduğunu görmüştük.
Bilindiği üzere ancak tam tekel ve tam rekabette firma sayısı piyasada oluşacak dengenin tam
ve tek belirleyicisi olmaktadır. Firma sayısı az olmakla birlikte birden fazla ise karşımıza
oligopol piyasaları çıkmaktadır. Bu bağlamda düopol piyasaları iki firmalı oligopol piyasası
olarak adlandırılmaktadır. Ancak firma sayısı arttıkça piyasada oluşan dengenin şartlarını
belirleyen faktörler artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Bu açıdan oligopol piyasalarını tek bir
modelle incelemek yetersiz olacaktır. İsterseniz oligopol piyasalarını tanımlayalım.
Tanım – Oligopol Piyasaları
“Piyasa dengesinin fiyat ve miktarı belirleme gücüne sahip firmaların karşılıklı olarak
belirledikleri stratejilerin sonuçlarına bağlı olarak belirlendiği, ve birbirlerine karşılıklı
bağımlı az sayıda satıcının bulunduğu piyasalar genel olarak oligopol piyasası olarak
adlandırılır.”

10.1.1. Oligopol Piyasalarının Oluşmasının Nedenleri
Oligopol piyasalarının oluşmasında çeşitli etkenler göz önüne çıkmaktadır. Bunlar
kısaca şu şekilde özetlenebilir:
(i)

Ölçek Ekonomileri:

Bir piyasada aynı teknoloji ve maliyet yapılarına sahip firmaların minimum etkin
ölçekleri yanı piyasa fiyatının uzun dönem ortalama maliyetin minimum noktasına eşit
oldukları üretim miktarları piyasa talebine nispetle yeterli bir büyüklükteyse, o piyasada sınırlı
sayıda firmaya yer vardır. Piyasa giriş çıkışlarının kısıtlı olduğu bir ortamda bu piyasa bir
oligopol piyasasına dönüşebilir.
(ii)

Teknoloji ve Maliyet Farklılıkları:

İş ve organizasyonda etkinlik ve teknolojik gelişmeye intibak açısından sadece az sayıda
firma başarılı olmuşsa, uzun dönem rekabet şartları bu piyasada sadece bu gelişmelere uyum
sağlayan firmaların ayakta kalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda piyasa uzun dönemde
tam rekabetten oligopol piyasasına dönüşür.
(iii)

Kamusal Düzenlemeler:

Bazı mal ve hizmetlerin üretimleri kamu denetimine ve iznine tâbi olabilir. Bunlar kamu
malları olabileceği gibi politika otoritesinin tayin ettiği stratejik sektörler de olabilir. Bu
durumda, eğer kamu denetçisinin belirlediği uygun koşulları sağlayan az sayıda firmam
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bulunuyorsa, üretim ve satış işlemini de ancak bu firmalar sağlayabilecektir. Dolayısıyla piyasa
şartları ile değil fakat kamu düzenlemesi ile bir oligopol piyasası oluşabilir.
(iv)

Belirsizlik:

Tam rekabetçi piyasadaki firmaların birbirlerinin teknoloji ve maliyet yapılarından
haberi bulunmaktaydı. Bütün firmalar özdeş teknolojiye sahip olduğu gibi, aynı zamanda
diğerlerinin kendileriyle aynı teknoloji düzeyinde olduklarını biliyorlardı. Eğer bu bilgi
olmazsa, yani firmalar rakiplerinin maliyet ve teknoloji düzeyleri hakkında belirsizlik
içindeyseler tahmini değerlerle kendi üretim ve fiyatlama stratejilerini oluştururlar. Ancak
böyle bir durumda, tahminlerinde yanılgı olmayan ve doğru stratejileri oluşturabilen firmalar
ayakta kalabilir. Eğer piyasada az sayıda firma kalmışsa, bu durumda piyasada oligopolist bir
yapı oluşmuştur.
(v)

Dışa Açıklık:

Dış Rekabete açık olmak ve küresel piyasalara satış yapmak, ülke piyasalarının da tam
rekabete doğru evrilmesine yol açmaktaydı. Eğer politika otoritesinin dış ticaret politikası belli
pazarlarda kısmî veya tam korumaya yol açmaktaysa, o zaman diğer koşullar da müsait
olduğunda bu piyasalarda oligopolist yapılar oluşabilir.
(vi)

Ürün Yenilikleri ve Mal Farklılaşması:

Firmalar rekabet sürecinde ürünlerini rakiplerinin ürünlerine göre farklılaştıracak ürün
yeniliklerine tâbi tutarlarsa, o zaman kendi müşteri kitleleri üzerinde belli bir tekel gücüne sahip
olabilirler. Bu durumda piyasada markalaşma ve ürün yeniliğini gerçekleştiremeyen firmalar
tasfiye olurken geriye az sayıda firma kalırsa piyasa da bir oligopol piyasasına dönüşür.

10.1.2. Oligopol Piyasası Varsayımları
Oligopol piyasasının ayırıcı özellikleri aşağıdaki varsayımlarla ele alınmıştır:
(i)

Az sayıda üretici vardır

(ii)

Firmalar piyasada denge fiyatını ve miktarını belirleyebilir.

(iii)

Malların tüketici gözünde homojen olmayabilir.

(iv)

Üretim teknolojisinin firmalar için özdeş olmayabilir.

(v)

Tüketici tercihleri özdeş olmayabilir.

(vi)

Piyasaya giriş çıkış serbestisi olmayabilir.

(vii)

Bilgi tam olmayabilir ve piyasa aktörlerince eşit paylaşılmayabilir.

(vii)

Fiyatların tam esnek olmayabilir.
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10.2. Piyasada Rekabetin Analizi: Yapı, Davranış ve Performans
Bir piyasayı incelerken üç temel kriter açısında incelenmesi genel kabul görmüştür. Bu
üç temel kriter yapı, davranış ve performanstır. Yani;
(i)
Yapı: Genel olarak piyasadaki firma sayısı ve genel talep hacminin
karşılaştırılması ile ortaya çıkan bir kriterdir. Teknoloji ve maliyet yapılarının özdeş olduğu ve
firmaların tam belirlilik altında benzer stratejiler izlediği bir ortamda, piyasada denge fiyatı ve
miktarı piyasadaki firma sayısına bağlı olarak belirlenir. Pratikte, 100 firmanın üstünde
firmanın varlığında iktisatçılar bu piyasayı tam rekabetçi piyasa olarak adlandırırlar. 2 ilâ 20
firma arasında firmanın bulunduğu piyasalar oligopol piyasaları, 20 ilâ 100 firma arasında
firmanın bulunduğu piyasalar tekelci rekabet piyasaları ve tek firmanın bulunduğu piyasalar da
tekelci piyasalar olarak adlandırılır. Ancak piyasadaki firma sayısına bağlı olarak yapılan bu
yapı analizi tek başına piyasa dengesini açıklamaya yetmez. Örneğin bir önceki bölümde
bahsettiğimiz Bertrandt dengesi farklı firma stratejileri uygulandığı durumda (fiyat rekabeti)
iki firmalı piyasada bile tam rekabetçi dengenin oluşabildiğini bize göstermişti. Bu yüzden
davranış’ta önemli bir kriter olmaktadır.
(ii)
Davranış: Piyasayı analiz ederken davranışla kastedilen firmaların birbirlerine
karşı uyguladığı rekabet stratejileridir. Çok sayıda firmanın olduğu bir piyasada bile firmaların
bir araya gelerek bir kartel oluşturmaları ihtimali her zaman bulunmaktadır. Öte yandan az
sayıda firmanın bulunduğu bir piyasada da her zaman fiyat rekabeti ve dolayısıyla tam rekabetçi
piyasaya yakın sonuçlar oluşması ihtimali vardır. Özellikle oligopol piyasalarında piyasa
dengesi ağırlıklı olarak firma davranışının yönü ve şeklinden etkilenmektedir. Belirsizlik
arttıkça, stratejik davranışların önemi artmaktadır. Ancak yine de varsayılan temel olgu
firmaların özdeş teknoloji ve maliyet yapılarında olduklarıdır. Bu durumun incelenmesi üçüncü
bir kriter olarak performansı öne çıkarmaktadır.
(iii) Performans: Özellikle Chicago Okulu ve daha eskilerde Schumpeter firmaların
teknoloji geliştirmede başarılarını, verimlilik artışlarını yönlendirebilme güçlerini hem piyasa
yapısını hem de firma davranışını etkileyen en temel faktör olduğunu bildirmektedir. Örneğin,
tam rekabetçi bir piyasada, teknolojik bir gelişmeyi ve bunun sonucu olarak ortalama
maliyetlerinde dikkate değer bir düşüşü hayata geçirebilen bir firma diğer rakiplerini piyasadan
atabilir ve tekelci konumuna erişebilir. Böyle bir durumda piyasanın yapısı o tek firmanın
performansı tarafından belirlenmektedir. Maliyet ve teknoloji düzeylerindeki farklılıklar hem
yapıyı hem de davranışı belirler demek, aslında tekelcilerin yüksek verimlilik sebebiyle ortaya
çıktığını savunmakla eş anlamlıdır. Bu da tamamen ideolojik bir tutum sergilemekle eşdeğerdir.

10.2.1. Oligopol Piyasasında Yapı Analizi
Oligopol piyasasında pratikte 2 ilâ 20 arasında firma olacağının varsayıldığını bir önceki
kısımda belirtmiştik. Bu duruma göre oligopol piyasalarını piyasa yapısına göre iki kısma
ayırabiliriz: Sıkı oligopol ve gevşek oligopol.
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Sıkı Oligopol:
Eğer piyasadaki firma sayısı 2 ilâ 10 arasındaysa bu piyasanın sıkı oligopol olma
ihtimali yüksektir. Sıkı oligopollerde az sayıda firma olduğu için belirsizliğin daha az olma
ihtimali yüksektir. Bu ise firmaların birlikte hareket edebilme ve piyasa tayınlama ihtimalini
arttıran bir olgudur. Başka bir açıdan bakıldığında, sıkı oligopollerde kartel oluşması ihtimali
yüksektir. Tüketici artığı ve sosyal refah firma sayısı azaldıkça daha azalacak ve üretici artığı
ile kaynak israfı daha artacaktır. Daha az sayıda firmanın varlığı, her bir firmanın piyasada
denge fiyat ve miktarını belirleme gücünü arttıracaktır. Ancak, yine de her zaman, firma
davranışının değişme ve firmaların öldürücü bir fiyat rekabetine gitme olasılığı vardır.
Gevşek Oligopol:
Eğer piyasadaki firma sayısı 10 ilâ 20 arasındaysa bu piyasanın gevşek oligopol olma
ihtimali yüksektir. Gevşek oligopollerde sıkı oligopollere göre daha fazla sayıda firma olduğu
için belirsizliğin daha fazla olma ihtimali yüksektir. Bu ise firmaların birlikte hareket edebilme
ve piyasa tayınlama ihtimalini azaltan bir olgudur. Başka bir açıdan bakıldığında, gevşek
oligopollerde kartel oluşması ihtimali düşüktür. Tüketici artığı ve sosyal refah firma sayısı
arttıkça daha artacak ve üretici artığı ile kaynak israfı daha azalacaktır. Daha çok sayıda
firmanın varlığı, her bir firmanın piyasada denge fiyat ve miktarını belirleme gücünü
azaltacaktır. Ancak, yine de her zaman, firma davranışının değişme ve firmaların karttelleşme
olasılığı vardır.
Piyasadaki yapının firma davranışını ve performansını belirlediğini savunanlar genelde
Klasik Okul taraftarlarıdır. Ancak kapitalist üretim sistemi, Klasik Okul’un gayet soyut
modelinin içeremeyeceği kadar karmaşıktır. Bu okula göre, eğer piyasaya giriş ve çıkış
serbestisi sağlanırsa ve fiyatların esnekliği korunursa her piyasa kendiliğinden – eğer doğal
tekel şartları oluşmuyorsa – tam rekabete evrilebilir. Bu yüzden devletin rekabet arttırıcı ve
teşvik edici düzenlemeler dışında hiçbir şey yapmasına gerek yoktur.

10.2.2. Oligopol Piyasasında Davranış Analizi
Bir önceki bölümde, iki firmalı bir oligopolün bile, firma davranış ve stratejisindeki
farklılıktan dolayı Tekelci Piyasaya özdeş sonuçlar doğuran kartel’e veya tam rekabetçi
piyasaya özdeş sonuçlar doğurabilecek fiyat rekabeti’ne yönelebileceğini vurgulamıştık.
Firmaların davranışlarının hem piyasa yapısını hem de performansı belirleyebileceğini
vurgulayalım. Kartelleşme ve fiyat rekabeti olasılıkları çeşitli etkenlerden beslenmektedir.
(a)
Belirsizlik: Firmaların fiyat rekabetine girme sebeplerinden birisi rakiplerin
teknoloji ve maliyet yapıları hakkında bilgi sahibi olduklarına inanmaları ve aynı zamanda
rakiplerinin kendilerinden daha yüksek maliyetle çalıştıklarına emin olmalarıdır. Bu
tahminlerinde ne derece doğru oldukları önemli değildir, önemli olan böyle bir kanıya sahip
olmalarıdır. Belirsizlik azaldıkça, firmalar rakipleri hakkında daha net bilgi sahibi oldukları
kanısına varabilirler. Genellikle piyasanın istikrarlı bir büyüme trendinde olduğu, görece
kamuda yaygın şekilde bilinen bir üretim teknolojisinin kullanıldığı ve vergi ve teşvik
politikalarının şeffaf olduğu bir ortam piyasada belirsizliğin azalmasına yol açar. Tersine
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piyasanın istikrarsız bir büyüme trendinde olduğu, görece kamuda yaygın şekilde bilinmeyen
ve yeni bir üretim teknolojisinin kullanıldığı ve vergi ve teşvik politikalarının şeffaf olmadığı
bir ortam piyasada belirsizliğin artmasına yol açar. Belirsizliğin azalması durumunda, eğer
firmalar rakiplerinden daha düşük maliyetlere sahip olduklarına kâni iseler, fiyat rekabeti
ihtimali artar. Eğer belirsizlik artarsa, firmalar aksine fiyat rekabetinden ziyade, çeşitli
yollardan birleşmelere, satın almalara yönelebilirler. Daha da net olarak Kartel kurulma ihtimali
artar.
(b)
Bölgeler Arası Kalkınmışlık Farkları: Genellikle gelişmekte olan ülkelerde
daha fazla olan ülkenin belli coğrafi bölgeleri arasındaki kalkınmışlık farkları aynı malın
piyasasının farklı bölgelere göre tayınlanmasına yol açar. Bazen Bölgeler belli konsorsiyumlar
tarafından paylaşılabilir. Çünkü hem maliyet yapıları hem de tüketici tercihleri farklı bölgelerde
farklı alt piyasalara yol açabilir. Aynı zamanda ulaştırma maliyetleri de bölgesel pazarları
birbirinden ayırabilir. Eğer, oligopolcü piyasalar coğrafi bölgelere göre alt piyasalara ayrılırsa,
her bir bölgesel piyasanın birkaç firma tarafından paylaşıldığı Kartel veya Kartel benzeri
yapıların ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Öte yandan, bölgeler arası gelişmişlik farkları çok
değilse, nakliye masrafları ihmal edilecek düzeydeyse, o zaman ulusal pazarda fiyat rekabeti
ihtimali daha fazladır.
(c)
Finansal Gelişmişlik: Eğer bir ülkenin finans sektörü yeterli ve geniş miktarda
kredi plasmanı sağlayabilecek düzeydeyse, ki bu da yeterli tasarrufların sağlanabilmesi ve dış
finans piyasalarına entegrasyonla artabilecek bir olgudur, o zaman, oligopolcü piyasadaki
firmalar rakiplerini piyasadan dışlama eğilimine daha çok sahip olurlar. Eğer finansal
gelişmişlik düzeyi yeterli değilse, o zaman finans sektörü sermayesi daha yüksek ve belirsizlik
ortamında daha dayanıklı olduğunu düşündüğü büyük firmalara öncelik tanır. Bu durumda,
finansal kaynaklardan yararlanabilmek için küçük firmaların birlikte hareket etmesi zorunluluk
hâline gelir. İncelendiğinde, belirli gelişmişlik standartlarının altındaki ülkelerde oligopoller
kartelleşme eğilimi içindedirler. Buna mukabil daha yüksek gelişmişlik standartlarındaki
ülkelerdeyse oligopoller fiyat rekabetine daha fazla eğilimlidir.
Oligopol Piyasasında unutulmaması gereken en önemli husus, bu piyasaların diğer
piyasa yapılarından daha fazla firma davranışından etkilendiğidir. Firma sayısı tek olsa, zaten
tekelcini endişe etmesi gereken bir rakibi olmayacaktır. Firma sayısı 20’nin üzerinde olsa, bu
sefer bütün rakiplerin davranışlarını dikkate alarak strateji belirlemek çok zor olacaktır. Ancak
az sayıda firmadan oluşan bir piyasa da her firmanın belli bir piyasa gücü, yani piyasa dengesini
etkileme gücü, olacak ve her kes rakiplerinin stratejilerini dikkate almak zorunda kalacaktır. Bu
yüzden diyebiliriz ki, oligopolcü piyasanın analizi, hepsinden önce firma davranışı kriterine
dayanmalıdır.
Davranış analizi daha çok “Davranışçı Okul” tarafından savunulmaktadır. Bu okula göre
firma davranışı hem yapıyı hem de performansı belirlemektedir. Ancak yukarıda belirtildiği
gibi bu analiz pratikte daha çok Oligopol Piyasalarında geçerlidir.
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10.2.3. Oligopol Piyasasında Performans Analizi
Oligopol piyasalarında firmaların maliyet ve üretim teknolojilerindeki farklılıklar o
firmaların üretim ve kârlılıklarına etki eder. Ancak Chicago Okulu’nun başına çektiği görüş bu
farlılıkların, aynı zamanda hem piyasadaki firmaların sayısı ve piyasa paylarını (yani piyasa
yapısını) hem de firma davranışlarını belirleyen temel faktör olduğunu savunur. Sanayi
tekelleşme ve eksik rekabete yönelik eğilimler, dolayısıyla, yüksek performans gösteren bu
firmaların bireysel başarısından kaynaklanmaktadır. Ancak bu eğilimler, yani piyasada
teknoloji geliştirebilen az sayıda firmanın varlığı nedeni ile oligopolist yapıların oluşması ancak
belli şartlar altında geçerlidir. Bunlar:


Hâkim teknolojik paradigmanın olgunluk çağında olması



Piyasa talebinin doygunluk noktasına yaklaşmış olması



Belirsizliğin az olması

Bu şartlar altında, oligopolist piyasada hem yapı hem de davranış performans tarafından
belirlenebilir.
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Uygulama Soruları
1)
“Doğu Asya bize göstermiştir ki, endüstriyel kalkınma rekabetçi piyasalarla
gerçekleşmez. Genel olarak az sayıda büyük sermaye gücüne sahip oligopolist piyasalara
ihtiyaç vardır.” Bu görüşü, bu bölümde incelediğiniz Oligopol piyasası hakkındaki
bilgilerinizle değerlendiriniz.
2)
Tartışınız.

Kapitalist üretim biçimi özellikle finansal sermaye rekabete karşı mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde oligopol piyasaları ve sebep ve sonuçları ile ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi kamusal düzenlemeler yolu ile oligopol oluşumuna
örnek değildir?
a)

Belediye başkanı’nın sadece 10 milyon tl sermayesi olan firmalara ihâle vermesi

b)
Sağlık sektöründe sadece lazerle ameliyat yapmaekipmanına sahip ve
personelinin %30’u tıp profesörü olan hastanelere izin verilmesi.
c)
Bir gazete dağıtım şirketinin sadece kendi yayın grubuna angaje gazeteleri yurt
içine dağıtması
d)
Kamu ihâle kanununun sadece yabancı iştiraki bulunan firmalara ihâle verilecek
şekilde düzenlenmesi
e)
2)
sayılamaz?

Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasalarının oluşmasının nedenleri arasında

a)

Ölçek ekonomileri

b)

Firmaların fiyatlama stratejileri

c)

Teknoloji ve maliyet farklılıkları

d)

Belirsizlik

e)

Dışa açıklık

3)

Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasası varsayımları arasında sayılamaz?

a)

Malların tüketici gözünde homojen olmayabilir.

b)

Üretim teknolojisinin firmalar için özdeş olmayabilir.

c)

Tüketici tercihleri özdeş olmayabilir.

d)

Az sayıda alıcı vardır.

e)

Firmalar piyasada denge fiyatını ve miktarını belirleyebilir.
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4)
“Genel olarak piyasadaki firma sayısı ve genel talep hacminin karşılaştırılması
ile ortaya çıkan bir kriterdir. Teknoloji ve maliyet yapılarının özdeş olduğu ve firmaların tam
belirlilik altında benzer stratejiler izlediği bir ortamda, piyasada denge fiyatı ve miktarı
piyasadaki firma sayısına bağlı olarak belirlenir.”
Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir?
a)

Piyasa yapısı

b)

Piyasa ve firma performansı

c)

Piyasada firma davranışı

d)

Giriş çıkış serbestisi

e)

Sınai yoğunlaşma

5)
“Piyasayı analiz ederken ……….. kastedilen firmaların birbirlerine karşı
uyguladığı rekabet stratejileridir.” Boşluğu dolduracak en uygun kavram hangisidir?
a)

Oligopolle

b)

Fiyat farklılaşmasıy

c)

Piyasa yapısıyla

d)

Piyasa performansıyla

e)

Firma davranışıyla

6)
“Özellikle Chicago Okulu ve daha eskilerde Schumpeter firmaların teknoloji
geliştirmede başarılarını, verimlilik artışlarını yönlendirebilme güçlerini hem piyasa yapısını
hem de firma davranışını etkileyen en temel faktör olduğunu bildirmektedir.”
Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir?
a)

Piyasa yapısı

b)

Giriş çıkış serbestisi

c)

Piyasa ve firma performansı

d)

Oligopol

e)

Piyasada firma davranışı
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7)
gerekir?

Bir piyasanın sıkı oligopol sayılabilmesi için o piyasada kaç firmanın bulunması

a)

1-4

b)

2-10

c)

8-12

d)

12-16

e)

10-20

8)
göstermez?

Aşağıdakilerden hangisi gevşek oligopolün sıkı oligopole göre farklılığını

a)
Gevşek oligopollerde sıkı oligopollere göre daha fazla sayıda firma olduğu için
belirsizliğin daha fazla olma ihtimali yüksektir.
b)
Gevşek oligopollerde sıkı oligopollere göre firmaların birlikte hareket edebilme
ihtimali daha azdır.
c)
yüksektir.
d)

Gevşek oligopollerde sıkı oligopollere göre firmaların fiyat belirleme gücü daha
Gevşek oligopollerde sıkı oligopollere göre kartel oluşması ihtimali düşüktür.

e)
Gevşek oligopollerde sıkı oligopollere göre tüketici artığı ve sosyal refah daha
yüksek ve üretici artığı ile kaynak israfı daha düşüktür.
9)
Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasalarında kartelleşme ve fiyat rekabeti
olasılıklarını besleyen etkenlerdendir?
a)

Belirsizlik

b)

Bölgeler arasında dengeli gelir dağılımı

c)

Bölgeler arası dengeli kaynak tahsisi

d)

Geniş hacimli bir finansal sektörün varlığı

e)

Dış ticaret rejiminin serbestleşmesi
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10)

Aşağıdakilerden hangisi oligopolde geçerli değildir?

a)

Tekelci piyasa fiyatlarının oluşması

b)

Tam rekabetçi fiyatların oluşması

c)

Miktar rekabeti

d)

Kaynak israfının ortadan kalkması

e)

Çok sayıda satıcı olması

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) a, 5) e, 6) e, 7) b, 8) c, 9) a, 10) e,
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11. MAL FARKLILAŞMASI VE TEKELCİ REKABET PİYASASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde modern kapitalist ekonomideki firma yapısı ve piyasa rekabetini en iyi
temsil eden tekelci rekabet modeli incelenecektir. Tekelci rekabet piyasasında reklam ve
promosyonun yeri, bu piyasanın oluşum nedenleri ve bu piyasadaki firmaların kısa ve uzun
dönem dengeleri tartışılacaktır.

249

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
New York’ta Çin Mahallesinde çiğ köfte satan bir Türk girişimci çiğ köfteyi
soya sosu ve hamburger ekmeği içinde sunmaktadır. Bu ne anlama gelir?
2)
Yüksek teknolojinin kullanılması artık firmaların tek çeşit değil aynı anda çok
çeşitli mal üretmesine yol açmaktadır. Mağazalara girdiğinizde bunu görebilirsiniz. Bu
durumda firmaların pazarlama stratejileri değişebilir mi?
3)

Satın aldığınız mallar içinde markasız olanı var mı? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tekelci Rekabet Piyasası

Tekelci rekabet piyasasının
oluşum nedenleri, firmanın
kısa ve uzun dönem
dengeleri öğrenilir.

Metinler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tekelci rekabet



Ürün farklılaşması



Reklam ve promosyon
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Giriş
Bu bölümde tam rekabetçi piyasa varsayımlardan homojen mal varsayımını ortadan
kaldırdığımızda nasıl sonuçlar doğduğunu inceleyeceğiz. Böyle bir piyasada firmaların
mallarını farklılaştırmak nasıl bir pazarlama ve satış stratejisi izleyeceklerini ve bunların ne tür
sonuçlar doğuracağını tartışacağız. Aynı zamanda kısa ve uzun dönemde bu piyasadaki
firmanın dengesini de ortaya koyacağız.
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11.1. Mal Farklılaşması
Daha önce incelediğimiz tam rekabetçi piyasa, tekelci piyasa ve oligopol piyasaları,
piyasadaki alıcı sayısındaki farklılaşmadan kaynaklanan farklılıklar arz etmekteydi. Yine
piyasadaki firma sayısı Cournot piyasası ile aynı olan iki firmalı Bertrandt piyasasında firma
davranışındaki farklılıklardan kaynaklanan bambaşka sonuçlar olduğunu görmüştük. Bugün
firma sayısı veya giriş çıkış engellerinin varlığının sonucu belirlemediği, yani üreticiden
kaynaklanan farklılıkların asli rolü oynamadığı bir piyasa yapısını inceleyeceğiz:
Tanım – Tekelci Rekabet Piyasası
“Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, firmaların özdeş teknoloji ve maliyet
yapılarına sahip olduğu ve fiyatların tam esnek olduğu, ancak heterojen mal ve heterojen
tüketici tercihlerinin varlığı sebebiyle her firmanın kendi müşteri kitlesi üzerinde belli bir tekel
gücüne, yani fiyat belirleme gücüne sahip olduğu piyasa tekelci rekabet piyasasıdır.”

11.1.1. Tekelci Rekabet Piyasasının Oluşma Nedenleri
Tekelci rekabet piyasalarının oluşmasında çeşitli etkenler göz önüne çıkmaktadır.
Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:
(i) Şehirleşme ve Hizmetler Sektörünün Gelişimi:
Bir ekonomide şehirleşme oranı arttıkça, şehir bölgelerinde işbölümü ve uzmanlaşmada
artar. Bu ise normal olarak aile içinde üretilebilecek hizmetlerin pazarlanabilir hâle gelmesi
demektir. Hizmetler sektörü ve hizmet piyasaları geliştikçe, mal piyasalarındaki firmaların da
mallarına ek olarak çeşitli hizmetler sunması gündeme gelebilir. Bu tür mal ve hizmet, mal ve
mal ve hizmet ve hizmet kombinasyonlarına promosyon adı verilir. Promosyonla bir firmanın
kendi malını diğer firmaların mallarından ekstra bir hizmet sunarak farklılaştırdığını görüyoruz.
(ii) Patent, Telif ve Ürün Standartları:
Patent ve telifler teknoloji veya üretilen üründe yapılan değişikliklerin kullanım ve
mülkiyet hakkını belli bir süre için sahibine veren belgelerdir. Bir firma mallarında ufak bir
değişiklik yaptıysa (ürün inovasyonu) ve bu değişimi belli bir süre boyunca sadece kendisi
yapma hakkına sahipse, o hâlde mallarını diğerlerinden farklılaştırır. Bu da yapılan ürün
inovasyonundan istifade etmek isteyen alıcıların patent veya telife sahip olan firmanın müşterisi
olması anlamına gelir. Bu durumda firma genel piyasa içinde kendi alt piyasasını yaratır.
(iii) Tercih ve Beğeni Farklılıkları:
Müşteriler piyasada tercih yapılarındaki farklara göre farklılaşabilirler. Bir ürünün genel
özellikleri onu belli bir piyasa içinde tutarken, aynı piyasa içinde kalmak şartıyla ürünlerin
birbirinden farklılaşması küçük ve özel farklılıklar vasıtasıyla olur. Örneğin bir fırın sadece
beyaz ekmek satabilir. Ancak, eğer farklı tüketim tercihleri belirginleşmişse çok çeşitli
ekmeklere talep duyan farklı müşteri kitleleri belirginleşebilir. Dolayısıyla, hepsi ekmek olmak
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genel şartını karşılayarak farklı fırınlar farklı tip ekmekleri üretirlerse, her biri kendi müşteri
kitlesi, üzerinde tekel gücü sahibi olur.
(iv) Müşteri Kitlesinde Farklı Gelir Gruplarının Varlığı:
Müşteri kitlesi farklı gelir gruplarına ayrılıyor ve bu gelir farklılıkları satılan ürünün
özel niteliklerinde değişimi gerektirecek kadar büyükse, o zaman bazı firmalar lüks üretime
ağırlık verebilir. Bazı firmalar da normal üretimini yaparken diğer firmalar düşük mal üretimi
yapabilirler. Örneğin şarap piyasası: Yüksek gelir grubuna yönelik üretilen şaraplar lüks
şaraplardır. Bazı firmalar bunun üzerine uzmanlaşır. Orta gelir grubuna normal şaraplar
pazarlanır ve düşük gelir grubuna ise kalitesiz ve düşük mal statüsünde şaraplar pazarlanır.
(v) Küreselleşme:
Dış Rekabete açık olmak ve yabancı malların ülke piyasalarında pazarlanmasına
müsaade etmek, alıcıların bir kısmını bazı ithal mallara yönlendirebilir. Bu ise ürünlerin
menşeinden kaynaklanan bir farklılaşma yaratır. Tüketiciler hangi tip ürüne eğilim gösterirlerse
o ürünün alt pazarına dâhil olurlar.
(vi) İletişim Sektörü ve Kitlelere Ulaşan Reklam Olanakları:
İletişim sektörü geliştikçe firmaların daha büyük kitlelere ulaşma ve kendi ürünlerini
tanıtma, diğer ürünlerden farklılıklarını ve üstünlüklerini anlatma ve dolayısıyla diğer
firmaların alt pazarlarında müşterileri kendi alt pazarlarına aktarma imkânları artar. Bütün bu
işle reklam harcamaları vasıtasıyla gerçekleşir. Reklam harcamaları iki sonuca yol açar:
(a)
dikleşir.
(b)

Firmaların alt piyasalarındaki talep eğrilerinin fiyata duyarlılığı azalır ve eğriler
Firmaların ortalama maliyetleri artar.

11.1.2. Tekelci Rekabet Piyasası Varsayımları
Oligopol piyasasının ayırıcı özellikleri aşağıdaki varsayımlarla ele alınmıştır:
(i)

Çok sayıda üretici ve tüketici vardır.

(ii)
Her firma kendi alt piyasasında kendi malının denge fiyatını ve miktarını
belirleyebilir.
(iii)

Malların tüketici gözünde homojen değildir.

(iv)

Üretim teknolojisi firmalar için özdeştir.

(v)

Tüketici tercihleri özdeş değildir.

(vi)

Piyasaya giriş çıkış serbestisi vardır.
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(vii)

Bilgi tamdır ve piyasa aktörlerince eşit paylaşılmaktadır.

(viii) Fiyatlar tam esnektir.

11.2. Tekelci Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
Tekelci rekabet piyasasında bir firma için belli bir piyasa talebi ve bütün firmaların
mallarına şamil belli bir fiyat yoktur. Ürünler birbirinden farklılaştığı ve firmalar belli markalar
altında kendi müşteri kitleleri üzerinde fiyat belirleme gücüne kavuştuğu için, her firma kendi
ürünü üzerinde belli bir sınır içinde fiyat koyma gücüne sahiptir. Tekelci rekabette firma tekelci
firmadan farklı olarak mutlak bir fiyat belirleme gücüne sahip olamaz. Bunun sebebi ürünlerin
her ne kadar farklılaşmış olsalar da, birbirlerinin yakın ikamesi olması ve dolayısıyla her bir
firmanın ürününe olan talebin diğer firmaların fiyatlarına çok duyarlı olmasıdır. Bu da bize
firma taleplerinin çapraz elastikiyetlerinin yakın ikame mallarda yüksek olduğunu gösterir.
Aynı zamanda, tekelci rekabette firmanın talep eğrisi, Tekelcinin piyasa talebinde daha yatıktır,
yani talebin fiyat elastikiyeti çok yüksektir. Onun için tekelci rekabet piyasalarında pozitif kâr
olmakla birlikte, bu tekelci piyasadaki gibi fahiş kârlar düzeyinde olamaz.
Kısa Dönem
Tekelci rekabet piyasasında firma dengesi her zamanki kâr maksimizasyonu kuralını
karşılayacak şekilde gerçekleşir:
𝐌𝐑(𝐐) = 𝐌𝐂(𝐐) → QE = Kâr Maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyi … (11.1)

Tabiî ki, piyasa fiyatı tekelcide olduğu gibi AR(Q) fonksiyonunu temsil eden Ortalama
Gelir Grafiği üzerinde belirlenir:
𝐏 𝐄 = 𝐀𝐑(𝐐𝐄 ) … … … (11.2)

Bu durumda kâr da denge üretim düzeyinde şekillenir:
𝚷 = (P E − AC(QE ))QE = (𝐀𝐑(𝐐𝐄 ) − 𝐀𝐂(𝐐𝐄 ))𝐐𝐄 … … … (11.3)
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Aşağıda Şekil 11.1 bize bu durumu göstermektedir:
AR, MR, AC,
MC,P

MC

AC

F
PE
Maksimum Birim Kâr
A

G
Maksimum Kâr Noktası
E
AR
MR

Q

0

QE

Şekil 11.1: Tekelci Rekabet Piyasasında Firma Kısa Dönem Firma Dengesi
Yukarıdaki şekilde çeşitli noktalar bulunmaktadır ve bunların farklı yorumları vardır.
Öncelikle mavi renkli doğru ortalama gelir doğrusu veya başka bir deyişle firmanın kendi talep
doğrusudur. Kırmızı renkli doğru ise marjinal gelir doğrusudur. Görüleceği üzere her üretim
düzeyinde ortalama gelir marjinal gelirin üzerindedir (AR>MR) ve firmanın kendi müşterileri
üzerinde fiyat belirleme gücünü gösterir. Bu özellik Tekelci firma ile aynıdır. Ancak tekelci
firma bütün tüketiciler üzerinde böyle bir güce sahipken, tekelci rekabet piyasasında firma
sadece kendi müşterileri üzerinde bu tarz bir fiyat belirleme gücüne sahiptir.
Siyah renkli eğri marjinal maliyet eğrisidir ve bu eğrinin kırmızı renkli marjinal gelir
doğrusu ile kesiştiği nokta E noktasıdır. E noktasında üretim miktarı (QE) kâr
maksimizasyonunu sağlayan miktardır, (Denklem (11.1)’de gösterilen nokta). E noktasından
çekilen bir dikmenin yeşil renkli ortalama maliyet eğrisini kestiği nokta G noktasıdır ve bu
nokta (QE) üretim düzeyindeki birim maliyeti göstermektedir. Bu dikmenin mavi renkli
ortalama gelir doğrusu ile kesiştiği F noktasında ise kâr maksimizasyonunu sağlayan fiyat
düzeyi (PE) yer alır, (denklem (11.2)’de gösterilen nokta). F ve G noktası arasında kalan doğru
parçası bize maksimum kâr düzeyindeki birim kârı göstermektedir. Bütün bunları bir araya
getirdiğimizde A[AGFPE] yani (AGFPE) dikdörtgenin alanı bize tekelci rekabet piyasasında
firmanın kısa dönem dengesinde elde ettiği maksimum toplam kârını göstermektedir, (Denklem
(11.3)’te gösterilen alan).
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Uzun Dönem
Uzun dönemde üç önemli etken ön plana çıkmaktadır:
(i)
Her firma kendi talep doğrusunun hem fiyat hem de çapraz elastikiyetini
düşürmek ve daha yüksek tekel gücü elde etmek için ekstra reklam, promosyon ve ürün
inovasyonu için AR-GE masrafına girer. Bu ortalama maliyet eğrisini yukarı kaydırır. (AC)
(ii)
Yapılan reklam ve benzeri harcamalar aynı zamanda ortalama gelir doğrusunu
da yukarı kaydırır. (AR)
(iii) Pozitif kârlar olduğu müddetçe piyasa yeni farklılaştırılmış ürünler satan yeni
firmalar girer bu da ortalama maliyetteki artışın ortalama gelirdeki artıştan daha fazla olmasına
yol açar. (AC>AR)
Sonuç:
Uzun Dönem dengesi firma kârlarının sıfırlandığı yerde gerçekleşir. Bu da ortalama
maliyetin ortalama gelire teğet olduğu noktadır. Bu durumda artık yeni firmaların piyasa
girmesi için bir sebep kalmamış ve piyasadaki müşteri kitleleri firmalar arasında paylaşılmıştır.
Aşağıda Şekil 11.2 bize bu durumu göstermektedir:
AR, MR, AC,

Sıfır Kâr

MC,P

AC

MC

A=PE
F=G
MR

Maksimum Kâr Noktası

E

AR

Q

.

0

Q

E

Şekil 11.2: Tekelci Rekabet Piyasasında Firma Uzun Dönem Firma Dengesi
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Uygulama Soruları
1)
Tekelci rekabet piyasalarında talebin hem çapraz hem de fiyat elastikiyeti
önemlidir. Bu iki elastikiyet katsayısının büyüklüğüne bağlı olarak reklam stratejisi değişebilir
mi?
2)
Tekelci rekabet piyasalarında genişleme dönemleri ile daralma dönemlerinde
reklam stratejileri nitelik ve nicelik olarak nasıl etkilenir?
3)
“Bilgi, icat ve yenilikler kamusal mallardır. Dolayısıyla patent hakları, telif
ücretleri ve marka hakları ahlâksızlık ve kamu malının gaspıdır.” Bu görüşü tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde modern kapitalist ekonomideki firma yapısı ve piyasa rekabetini en iyi
temsil eden tekelci rekabet modeli incelendi. Tekelci rekabet piyasasında reklam ve
promosyonun yeri, bu piyasanın oluşum nedenleri ve bu piyasadaki firmaların kısa ve uzun
dönem dengeleri tartışıldı.

260

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasında geçerli değildir?

a)

Çok sayıda alıcı olması

b)

Çok sayıda satıcı olması

c)

Piyasaya giriş çıkış serbestisi olması

d)

Tüketici tercihlerinin özdeşliği

e)

Ürünlerin farklılaşması

2)

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasası için söylenemez?

a)

Kısa dönemde aşırı kârlar olailir.

b)

Uzun dönemde ekonomik kâr vardır.

c)

Firmanın ortalama geliri aşağı doğru eğimli ve marjinal gelirin üzerindedir.

d)

Uzun dönemde dahi belli bir kaynak israfı mevcuttur.

e)

Firmanın ortalama geliri aynı zamanda bütün piyasa talebidir.

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının oluşma nedenleri arasında

a)

Şehirleşme ve hizmetler sektörünün gelişimi

b)

Ölçek ekonomileri

c)

Patent, telif ve ürün standartları

d)

Tercih ve beğeni farklılıkları

e)

Müşteri kitlesinde farklı gelir gruplarının varlığı
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4)
Piyasaya yeni giren bir firma agresif ve başarılı bir reklam kampanyası
başlattığında, buna karşın piyasadaki yerleşik firma başarısız bir reklam kampanyası yaparsa
firmaları ortalama gelirleri ne olur?
a)
Yerleşik firmanın ortalama geliri sola ve aşağı, yeni firmanın ortalama geliri
sağa ve yukarı kayar.
b)

Hem yerleşik firmanın hem de yeni firmanın ortalama geliri sağa ve yukarı

kayar.
c)
Yerleşik firmanın ortalama geliri sağa ve yukarı, yeni firmanın ortalama geliri
sola ve aşağı kayar.
d)

Hem yerleşik firmanın hem de yeni firmanın ortalama geliri sola ve aşağı kayar..

e)

Yerleşik firma müşteri kaybetmez

5)
Tekelci rekabet firmasının
aşağıdakilerden hangisine neden olamaz?

reklam

kampanyasının

a)

Ortalam gelirin dikleşmesi

b)

Ortalam gelirin sağa ve yukarı kayması

c)

Ortalama gelirin yatıklaşması

d)

Firma talebinin çapraz elastikiyetinin azalması

e)

Ortalama maliyetin yukarı kayması

başarılı

olması

6)
Tekelci rekabet firmasının reklam kampanyasının aşağıdakilerden hangisine
kesinlikle neden olur?
a)

Ortalam gelirin dikleşmesi

b)

Ortalama maliyetin yukarı kayması

c)

Ortalama gelirin yatıklaşması

d)

Ortalam gelirin sağa ve yukarı kayması

e)

Ortalam maliyetin aşağı kayması
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7)
Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasında uzun dönemde ekonomik
kâr olmasının nedenidir?
a)

Piyasaya giriş çıkış serbestisi

b)

Firma talebinin aşağı doğru eğimli olması

c)

Firma ortalama gelirinin marjinal gelirin üstünde olması

d)

Mal farklılaşması

e)

Başarısız reklam kampanyası

8)

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekaet piyasasında kısa dönem denge şartıdır?

a)

AR>MR>AC>MC

b)

AR<MR< AC=MC

c)

AR=MR=AC=MC=

d)

MR=MC ve AR=AC

e)

/MR=MC<AC<AR

9)
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir reklam kampanyası sonrasında kesinlikle
gerçekleşmez?
a)

Ortalama gelir dikleşir.

b)

Ortalama maliyet yukarı kayar.

c)

Ortalama gelir yukarı ve sağa kayar.

d)

Ortalama gelir sola ve aşağı kayar.

e)

Veriler kesin bir cevap vermeye yeterli değildir.
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10)
“Dışa açık bir ekonomide, tekelci rekabet şartlarında ülkenin dış ticaret politikası
için en önemli araç ……” Boşluk için en uygun kavram hangisidir?
a)

Kotalardır.

b)

İthalat vergileridir.

c)

İthalat teşvikleridir.

d)

Ürün standartlarıdır.

e)

Döviz kurudur.

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)b, 4)a, 5)c, 6)b, 7)a, 8)e, 9)c, 10)d

264

12. OYUN TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iktisat biliminde önemli bir yer tutan ve özellikle karşılıklı iktisadi
aktörlerin içinde bulunduğu rekabet ve müzakere süreçlerini incelemek için kullanılan oyun
teorisi ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hayatı bir oyuna benzetirsek, satranca mı, tavlaya mı yoksa briçe mi benzer? ?

2)
Koalisyon görüşmelerinde iki partinin karşılıklı pazarlık ve müzakeresinde
sonucun ne olacağını tahmin etmek ne kadar zordur?
3)
Futbol basit bir oyundur. Üç ihtimali vardır. Buna rağmen niye çok zor olduğu
düşünülen satranca göre sonucu tahmin etmek zordur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Oyun Teorisi

Oyunların nasıl
kurgulandığımı, her bir
oyunun nasıl
çözümlendiğini, oyun
teorisinde temel kavramları
öğrenir.

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

268

Anahtar Kavramlar


Oyun Teorisi



Oyuncular



Stratejiler



Nash Dengesi
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Giriş
Stratejik davranış, katılımcıların birbirini ve birbirinin bireysel davranışlarını göz önüne
aldığı, birinin davranışının diğerinin seçimi üzerinde etkiye sahip olduğu durumları
içermektedir. Başka bir deyişle, seçimlerinin başkaları tarafından yapılan seçimleri
etkilediğinin farkında olan katılımcılar (oyuncular), seçimlerinde stratejik davranış sergilerler.
Stratejik davranış, pek çok beşeri ilişkiyi açıklamaktadır. Örneğin, bir piyasada faaliyette
bulunan iki büyük firmanın üretim miktarı ve fiyat kararları alması; bir firmanın, giriş engelleri
bulunan bir piyasaya girme kararı; suç ortağı polis tarafından sorgulanmakta olan şüpheli
birinin suçunu itiraf etme ya da inkâr etme kararı; ekonomik politika yapıcıların bir ülkenin
ithalatına gümrük vergisi uygulayıp uygulamama kararı alması durumlarında oyuncular,
stratejik bir oyunun içindedirler. Oyuncuların davranışları, diğer oyuncuların davranışlarına
bağlıdır ve bu nedenle, planladıkları davranışlar arzu ettikleri sonucu vermeyebilir.
Önceki derslerde, bir firmanın, kararlarını alırken, rakiplerinin olası tepkilerini dikkate
aldığından bahsetmiştik. Ancak piyasa yapısı ve firma davranışı konusunda üzerinde durulması
gereken daha pek çok konu bulunmaktadır. Örneğin, firmaların neden bazı piyasalarda
birleşmeye giderken, bazı piyasalarda diğer firmalarla kıyasıya rekabete girdiklerini; firmaların
bazı piyasalara rakiplerinin girişini engellemeyi nasıl başardıklarını veya yeni firmalar piyasaya
girdiğinde, fiyatlama kararlarını nasıl verdiklerini, kısaca stratejik davranışlarını incelemek için
daha gelişmiş analitik araçlara gereksinim vardır. İktisatta stratejik davranışı incelemeye
yardımcı olan en önemli araç, oyun teorisidir. Oyun teorisi, ekonominin aktörleri arasındaki
stratejik etkileşimin genel analizini sunan, politik görüşmelerden askeri stratejilere ve
ekonomik davranışa kadar pek çok alanda kullanılabilen bir araçtır. Başka bir deyişle,
ekonomik aktörlerden birinin davranışının sonucunun bu aktörün davranışına değil, diğer
aktörün veya aktörlerin davranışına da bağlı olduğu durumları incelemek üzere geliştirilen bir
tekniktir. Bu gibi durumlarda, söz konusu aktörlerin planları veya stratejileri, diğer aktörlerin
planları ya da stratejileri hakkındaki beklentilerine bağlıdır. Dolayısıyla, bu tür durumlarda,
aktörler birbirinden bağımsız bir biçimde karar almazlar, tersine kararları birbirine bağlı bir
biçimde alırlar. Bu, stratejik bağımlılık olarak tanımlanır ve bu tür durumlar da strateji
oyunları ya da kısaca oyun olarak, bu tür oyunların katılımcıları ise oyuncu olarak adlandırılır.
Oyuncular, davranışlarının başkalarının davranışlarını etkilediğini ve başkalarının
davranışlarından etkilendiğini bildiklerinden, karar alırken, diğer aktörlerin olası davranışlarını
göz önünde bulundurma gereği duyarlar. Ancak bireyler, diğer bireylerin davranışları veya
stratejileri hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarından, bu stratejiler ve olası sonuçları hakkında
tahminde bulunmak zorunda kalırlar.
Oyun teorisinin ortaya çıkışı, fikri anlamda 18. yüzyıla kadar götürülebilir, ancak
teoriye önemli katkının 1940’larda matematikçi John von Neumann (1903-1957) tarafından
yapıldığını belirtebiliriz. Oyun teorisi metotları, 1950’lerde John Nash’in katkılarıyla, özellikle
mikro iktisatta kullanılmaya başlandı. Ancak teorinin diğer sosyal ve davranışsal bilimlerin pek
çok alanında kullanılmaya başlanması 1970’lerde gerçekleşti. Ekonomik davranışların büyük
kısmı oyun teorisinin özel durumları olarak yorumlanabildiğinden, son yıllarda, özellikle
ekonomik modellerde stratejik etkileşimi inceleme konusunda oldukça ilerleme sağlanmıştır.
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Bu durumun, 1994’te Nobel İktisat Ödülünün oyun teorisi alanında çalışmalarıyla tanınan John
C. Harsanyi, John F. Nash ve Reinhard Selten’a verilmesiyle ifade bulduğunu belirtebiliriz.
Bu derste, oldukça kapsamlı ve görece karmaşık bir konu olan oyun teorisinin temel
kavramlarını, matris oyunların temel mantığını, mahkûmlar açmazını, Nash dengesini ve karma
stratejileri basit örneklerle açıklayacağız..
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12.1. Bazı Temel Kavramlar
Oyuncular: Bir oyunda, birbirlerinin davranışlarından ve kararlarından etkilenen,
diğerinin veya diğerlerinin tepkisi veriyken, kendisi için en yüksek kazancı elde etmek üzere
davranışlarını belirleyen temel birimlerdir. Oyunda, rasyonel oldukları varsayılan ve
kazançlarını maksimize etmeyi amaçlayan en az iki oyuncunun bulunduğu varsayılır.
Stratejik kararlar: her oyuncunun, diğer oyuncuların nasıl tepki vereceklerini göz
önünde bulundurarak aldığı kararlardır.
Denge strateji: Bütün diğer oyuncuların stratejik seçimleri veriyken, oyuncuya en
yüksek kazancı sağlayan en iyi strateji olarak tanımlanır.
Oyunda denge: Oyuncuların, birbirlerine karşı verebilecekleri en iyi tepkiyi ifade eden
stratejilerinin bileşimidir.
Kazanç veya ödemeler (Payoffs): Oyunun sonucunda, her oyuncunun strateji seçimine
bağlı olarak diğer oyunculara karşı elde edeceği kazanç ya da kayıpları ifade eder.
Ödemeler (Payoff) matrisi: Oyuncuların strateji seçimlerinin bileşiminin sonuçlarını,
kazanç ya da kayıplar şeklinde gösteren matristir.
Dominant strateji: Oyundaki diğer oyuncu veya oyuncular hangi stratejiyi seçerse
seçsin, oyuncuya yüksek kazanç sağlayan stratejidir.

12.2. Oyun
Oyun, oyuncuların, birbirilerinin davranışlarını ve tepkilerini göz önünde bulundurarak
stratejik kararlar aldıkları her durumu tanımlamaktadır. Bu karşılıklı etkileşim sürecinin belirli
bazı kuralları ve her olası sonuçla ilgili kazanç veya kayıpları vardır.
Stratejik oyun, bazı varsayımlara dayanır:
1)

Oyuncular rasyoneldir.

2)
Oyuncular, davranış seçimlerini, eş zamanlı olarak ve birbirlerinden bağımsız
olarak yaparlar.
3)

Oyuncular, eksik bilgiye sahiptirler ve belirsizlik ortamında karar alırlar.

Oyunlar çatışma ve işbirliği olasılıklarını içinde barındıran durumları tarif eder. İktisatta
ve diğer sosyal bilimlerde pek çok sosyal etkileşim durumu bu özellikleri taşır. Bir firmanın,
ürettiği bir ürünün tek satıcısı olmak istediğini, yani monopol olmak istediğini, düşünelim. Bu
ürünün piyasasında başka bir rakip firmanın bulunması monopol olmak isteyen söz konusu
firmanın karlarını tehdit eder. Bu iki firma, aralarında anlaşıp işbirliğine gidebilirler. Bu
durumda, toplam üretim miktarını azaltmaya ve ürünün fiyatını artırmaya karar verip karlarını
artırabilirler. Başka bir seçenek de, iki firmanın rekabete girmeleridir. Bu durumda piyasada
ürün miktarı artıp firmaların elde ettikleri karlar azalacaktır. Bu iki firma, hangi davranışı tercih
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edip nasıl karar alacaktır? Oyun teorisinin sunduğu araçlar, bu tür kararların nasıl alındığını
ifade etmektedir.

12.3. Matris Oyunlar
Oyunların en basit formu, iki oyuncunun bulunduğu ve bu oyuncuların genellikle satır
oyuncu ve sütun oyuncu olarak adlandırıldığı, ödemeler (payoff) matris oyunudur.1 Ödemeler
matrisinde, tüm davranışlar eş zamanlı olarak seçilir. Satır oyuncusu matriste bir satırda
belirtilen davranışı seçerken, sütun oyuncusu eş zamanlı olarak bir sütunda belirtilen davranışı
seçer. Oyunun sonucu, ilk sayının satır oyuncusunun ödemesini, ikincinin sütun oyuncusunun
ödemesini gösteren bir ödemeler serisidir. Tabloda görüldüğü gibi, eğer satır oyuncusu X,
davranış 1’i ve sütun oyuncusu Y davranış 4’ü seçerse, X oyuncusu 16 sonucuyla, Y oyuncusu
ise 8 sonucuyla karşılaşacaktır.
Y

Davranış 3

Davranış 4

Davranış 1

20, 5

16, 8

Davranış 2

24, 10

20, 2

X

Tablo 12.1: Ödemeler Matrisi
Yeni bir piyasaya girme konusunda iki firmanın rekabetinin söz konusu olduğu durumu
düşünelim. Firmalardan biri olan X firması büyük bir firma iken, Y firması görece yeni
kurulmuş bir firma olsun. Tablodan da görüleceği gibi, eğer her iki firma da bu yeni piyasaya
grime kararı alırsa, görece büyük bir firma olan X firması, piyasayı ele geçirecektir. Bu durumu,
matrisin rakamlarıyla ifade edersek, her iki firmanın piyasaya girmesi hâlinde, X 10 kazanırken,
Y 10 kaybedecektir. Bir firma piyasaya girerken, diğeri girmezse, piyasaya giren firma 5
kazanacakken, diğerinin kazancı olmayacaktır. Her iki firma da piyasaya girmezse, ikisinin
kazancı da sıfır olacaktır.
Burada, diğer oyuncunun kararı ne yönde olursa olsun, her oyuncu için optimal bir
strateji seçimi söz konusudur. Bu stratejiye, dominant strateji adı verilir. Bir oyunda her bir
oyuncu için bir dominant strateji varsa, oyunun denge sonucu da bu dominant strateji olacaktır.
Şimdi bu durumu dominant strateji açısından değerlendirirsek, görece büyük firma olan X’in
dominant stratejisinin, Y firması ne karar verirse versin, piyasaya girme kararı olduğu görülür.
Stratejik etkileşime dayalı matris oyunları pek çok oyuncu ve stratejiyi kapsayan durumlara uygulanabilir.
Ancak basitlik sağlamak açısından, biz örneklerimizi iki oyunculu oyunlarla sınırlayacağız.
1
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Y piyasaya girerse 10, girmezse 16 kazanır. Y firmasının dominant stratejisi ise bu örnekte
mevcut değildir. Başka bir deyişle, Y’nin optimal stratejisi X’in girip girmeme kararına bağlı
olacaktır. X firması piyasaya girerse, Y’nin optimal stratejisi girmemek, X piyasaya girmezse,
Y’nin optimal stratejisi piyasaya girmek olacaktır. Burada Y firması için önemli olan, X
firmasının kararını tahmin etmektir. X firmasının davranışını tahmin ederek, Y piyasaya girip
girmeme kararı alacaktır. Eğer Y firması, X’in kayıp ve kazançlarını ve buna göre dominant
stratejisinin piyasaya girmek olduğunu bilirse, kendisi için optimal stratejinin de piyasaya
girmemek olduğunu kestirecektir. Bu durumda, bu oyunun dengesi X firmasının piyasaya
girmesi, Y firmasının ise piyasaya girmemesi olarak belirecektir.
Y

X

Girme

Girmeme

kararı

kararı

Girme kararı

10, -10

16, 0

Girmeme
kararı

0, 16

0, 0

Tablo 12.2: Dominant Strateji

Bazı oyunlarda ise, oyuncular için bir dominant stratejiden söz edilemez. Dolayısıyla,
bu durumlarda dominant strateji bize oyunun sonucunu tahmin etme yolu sunmaz.
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Y

A Stratejisi

T Stratejisi

D Stratejisi

K Stratejisi

0, 12

12, 0

8, 3

M Stratejisi

12, 0

0, 12

8, 3

P Stratejisi

3, 8

3, 8

10, 5

X

Tablo 12.3: Dominant Stratejinin Bulunmadığı Oyun
Yukarıdaki tabloda X ve Y oyuncuları için dominant bir stratejinin bulunmadığını
görüyoruz. Y oyuncusu, T stratejisini seçtiğinde, X oyuncusunun kazancı 12, 0 ya da 3
olacaktır. Y oyuncusu D stratejisini seçerse, X için kazanç 8, 8 veya 10 olacaktır. Y oyuncusu
T stratejisini seçtiğinde, X oyuncusu K stratejisini, Y S stratejisini seçtiğindeyse, X P stratejisini
seçecektir. Dominant stratejide olduğu gibi, Y’nin seçtiği strateji ne olursa olsun X’in kazancını
maksimize eden bir sonuç yerine, burada Y’nin optimal strateji seçimi için X’in optimal
stratejisinden bahsederiz. Bu durumda, her oyuncunun, diğer oyuncunun stratejisi veriyken,
kendisi için en iyi alternatifi seçtiği denge durumları söz konusudur. Aşağıda göreceğimiz Nash
dengesi de bu denge durumlarından birini tanımlar.

12.4. Mahkûmlar Açmazı
Matris oyununun en bilineni “mahkûmlar açmazı” olarak adlandırılan 2x2 matris
oyunudur.
Mahkûmlar açmazında, X ve Y olarak tanımladığımız, X’in satır ve Y’nin sütunda yer
aldığı iki şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerin her birinin polis tarafından birbirlerinden
farklı yerlerde sorgulandığı varsayılır. Her iki şüphelinin suçu beraber işlediği varsayılmakta
olup birbirinin suç ortağı oldukları kabul edilmektedir. İki şüpheli de (burada oyuncu) suçunu
ya itiraf etme ya da inkâr etme seçeneği ile karşı karşıyadır. Eğer X itiraf ederse, ödeme
(payoff), tabloda gösterilen matrisin İtiraf yazılı bulunan en üst satırında; eğer Y itiraf ederse
İtiraf yazılı ilgili sütunda oluşur. Bu durumda, matriste parantez içinde yazılı olan süreler, her
iki oyuncunun hapiste kalacağı süreyi göstermekte ve her iki oyuncunun suçlarını itirafı hâlinde
beşer yıl hapis yatacaklarını göstermektedir. Eğer yalnızca bir şüpheli (oyuncu) suçunu itiraf
ederse, bu oyuncu serbest kalacak ve diğeri 10 yıl hapse mahkûm olacaktır (satır ve sütunların

275

içindeki ilk rakam X’in ödemesini, ikincisi Y’nin ödemesini gösterir). Bu durumda, eğer Y
suçunu itiraf ederse ama X suçunu inkâr ederse, bu oyunun ödemesi (payoff) ilk sütunun ikinci
satırı olacak ve X 10 yıl ceza alırken, Y serbest kalacaktır. Tersine, X suçunu itiraf edip Y suçu
inkâr ederse, X serbest kalırken, Y 10 yıl hapse mahkûm olacaktır.
Y

İtiraf

İnkâr

X
İtiraf

5 yıl, 5 yıl

Serbest, 10 yıl

İnkâr

10 yıl, serbest

1 yıl,1yıl

Tablo 12.4: Mahkûmlar Açmazı
Tabloda da görüldüğü gibi, eğer şüphelilerden biri suçunu itiraf ederken diğeri inkâr
ederse, inkâr eden oyunun kaybedeni olup 10 yıl hapse mahkûm olurken, diğeri oyunun
kazananı olup serbest kalmaktadır. Eğer her ikisi de suçunu itiraf ederse, hiçbirisi serbest
kalmamakta ama her ikisi de 5 yıl hapis cezası almaktadır. Her ikisi de suçunu inkâr ederse,
başka delillere dayanılarak, her ikisi de sadece 1 yıl ceza almaktadırlar.
Y

İtiraf

İnkâr

X
İtiraf

5 yıl, 5 yıl

Serbest,10 yıl

İnkâr

10 yıl, serbest

1 yıl,1yıl

Tablo 12.5: Mahkumlar Açmazının Çözümü
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Bu durumda, mahkûmlar açmazı nasıl çözümlenecektir? X’in, Y ne tür bir davranışta
bulunursa bulunsun, itiraf ettiğini düşünelim. X itiraf ederken, Y’nin de itiraf ettiği durumda X
5 yıl ceza alacak ama Y itiraf ederken X inkâr ederse 10 yıl ceza alacaktır; X itiraf ederken
Y’nin inkâr ettiği durumda ise serbest kalacaktır. Dolayısıyla, X için en iyi seçenek, her
halükârda, Y neyi seçerse seçsin, suçunu itiraf etmektir. Diğer oyuncunun hangi davranışı tercih
edeceğinden bağımsız olarak, her durumda optimal olan bir davranış, dominant strateji olarak
adlandırılır. Burada X’in stratejisi dominant stratejidir. Aynı optimal strateji, itiraf etme
seçeneği, Y oyuncusu için de geçerlidir – Y de, X’in neyi seçeceğine bakmaksızın, itiraf ederek
kendisi için en avantajlı durumu elde etmiş olur- ve dolayısıyla, dominant stratejiye sahiptir.
Bu durumda, dominant strateji bize her iki oyuncunun da itiraf etmesinin optimal
olduğunu gösterir. Her iki oyuncu itiraf ederse beşer yıl ceza alacaklardır. Bu, birinin inkâr
ettiği durumda, itiraf ederek serbest kalan oyuncu için en avantajlı seçenek değildir. Ancak
diğerinin stratejisinin belirsizliği durumunda, diğer alternatif 10 yıl ceza almaktır: ya 5 yıl ya
da 10 yıl ceza alacaktır. Her ne kadar bu size mantıksız gelse de, oyuncular kendileri için
görünürde en iyi çözüm gibi görünen İnkâr stratejisini değil kendileri için içinde bulundukları
şartlarda dominant strateji olan İtiraf stratejisini tercih edeceklerdir.

12.5. Nash Dengesi
Nash dengesinde, her oyuncu, diğer oyuncuların stratejileri veriyken, beklenen
kazancını maksimize eden stratejiyi seçer. Başka bir deyişle, iki oyunculu matris oyununu
düşünürsek, nash dengesi, sütun oyuncusunun seçtiği sütun veriyken satır oyuncusunun seçtiği
satır kazancını maksimize eder. Aynı şekilde, satır oyuncusunun seçtiği satır veriyken sütun
oyuncusunun seçtiği sütun kazancını maksimize eder. Şimdi mahkûmlar açmazı örneğine
dönelim.
Y

İtiraf

X

İnkâr

İtiraf

5 yıl, 5 yıl

Serbest, 10 yıl

İnkâr

10 yıl, serbest

1 yıl, 1 yıl

Tablo 12.6: Mahkumlar Açmazı (yukarıdaki tablonun tekrarı)
Satır oyuncusunun itiraf etme kararı aldığı durumda, 10 yıl ceza almaktansa 5 yıl ceza
almak makul geldiğinden, sütun oyuncusu da itiraf etmeyi tercih edecektir. Bu durumda, Nash
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dengesi, her iki oyuncu için de itiraf etme kararı ile gerçekleşir. Her iki oyuncunun da daha
yüksek kazanç sağlayacağı başka bir sonuç mevcut olmadığından, başka bir sonuç Nash dengesi
olarak değerlendirilemez. Nash dengesinde, hiçbir oyuncunun stratejisini değiştirme isteği
yoktur. Bu nedenle, Nash dengesi bir durağan durumu işaret eder. Her dominant strateji
dengesi atnı zamanda bir Nash dengesidir. Ancak her Nash dengesi bir dominant strateji dengesi
değildir.
Nash dengesi kavramıyla ilgili bazı problemler de söz konusudur. Bazı durumlarda,
oyunun birden fazla Nash dengesi olduğu da görülür. Bazı durumlarda ise, oyunlarda hiç Nash
dengesinin bulunmadığı görülür. Örnek olarak aşağıdaki oyuna bir göz atalım:
STRATEJİLER

SOL

ORTA

SAĞ

YUKARI

0,0

5,5

3,4

ORTA

5,5

0,0

4,4

AŞAĞI

4,3

4,4

0,0

Tablo 12.7: Birden fazla Nash Dengesi
Tabloda görüldüğü üzere satır oyuncusunun stratejileri YUKARI, ORTA ve AŞAĞI
olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte Sütun oyuncusunun da stratejileri SOL, ORTA ve
SAĞ olarak adlandırılmaktadır. Tablo 12.8’de görüleceği üzere iki tane Nash Dengesi
işaretlenmiştir. İlki (ORTA – SOL) dengesidir ki her iki oyuncu 5 birim elde etmektedir.
İkincisi de (YUKARI – ORTA) stratejisidir ki bu da her iki oyuncuya da 5 birim ödeme
sunmaktadır. Oyun şöyle çözülür:
Eğer satır oyuncusunun YUKARI stratejisini uygulayacağı veri ise sütün oyuncusu SOL
stratejisinde 0 birim, ORTA stratejisinde 5 birim ve SAĞ stratejisinde de 4 birim ödeme
alacaktır. Doğal olarak sütun oyuncusu ORTA stratejisini tercih eder. Eğer sütun oyuncusunun
ORTA stratejini veri kabul ettiğimizde aynı denge noktası oluşuyorsa bu Nash dengesidir. Eğer
sütun oyuncusunun ORTA stratejisini veri kabul ettiğimizde satır oyuncusu YUKARI
stratejisini oynarsa 5 birim, ORTA stratejisini oynarsa 0 birim ve AŞAĞI stratejisini uygularsa
da 4 birim ödeme elde edecektir. Bu durumda sütun oyuncusu da ORTA stratejini
uygulayacaktır. Dolayısıyla YUKARI – ORTA dengesi Nash dengesidir.
Eğer satır oyuncusunun ORTA stratejisini uygulayacağı veri ise sütun oyuncusu SOL
stratejisinde 5 birim, ORTA stratejisinde 0 birim ve SAĞ stratejisinde de 4 birim ödeme
alacaktır. Doğal olarak sütun oyuncusu SOL stratejisini tercih eder. Eğer sütun oyuncusunun
SOL stratejisini veri kabul ettiğimizde aynı denge noktası oluşuyorsa bu Nash dengesidir. Eğer
Sütun oyuncusunun SOL stratejini veri kabul ettiğimizde Satır oyuncusu YUKARI stratejisini
oynarsa 0 birim, ORTA stratejisini oynarsa 5 birim ve AŞAĞI stratejisini uygularsa da 4 birim
ödeme elde edecektir. Bu durumda sütun oyuncusu da SOL stratejini uygulayacaktır.
Dolayısıyla ORTA-SOL dengesi Nash dengesidir.
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12.6. Karma Strateji
Şimdiye kadarki oyunlarda, oyuncuların ilk ve son kez bir strateji seçtiklerini varsaydık.
Başka bir deyişle, her oyuncu bir seçim yapmakta ve sonuna kadar ona bağlı kalmaktadır. Bu
durum, saf strateji olarak adlandırılır. Alternatif olarak, oyuncular, her seçimlerine bir olasılık
değeri verebilir ve seçimlerini de bu olasılık değerlerine göre gerçekleştirebilirler. Bu tür
stratejiye ise karma strateji adı verilir.
Y

Yazı

Tura

X
Yazı

1, -1

-1, 1

Tura

-1, 1

1, -1

Tablo 12.8: Karma Strateji
Yukarıdaki yazı-tura oyununda, X oyuncusunun %25 olasılıkla yazı ve %75 olasılıkla
tura oynamaya karar verdiğini düşünelim. Bu durumda, Y oyuncusu, %100 olasılıkla yazı
oynamaya karar verirse, beklenen kazancı 0.75 × 1 + 0.25 × (-1) = 0.5 olacaktır. Ancak hal
böyle olunca, X oyuncusu, önceki karma stratejisinden vazgeçerek, %100 olasılıkla yazı
oynamak isteyecektir. Bu oyun, tabloda görüldüğü gibi, simetrik bir oyundur ve bu nedenle
oyuncular karma stratejide Nash dengesine ulaşmak için %50 olasılıkla yazı ve %50 olasılıkla
tura oynayacak ve her iki oyuncu için de beklenen kazanç 0.5 × 1 + 0.5 × (-1) = 0 olacaktır. Bu
durumda, hiçbir oyuncu, başka bir stratejiye geçerek daha iyi bir duruma gelemeyecektir.
Karma stratejilerde Nash dengesi, diğer oyuncu ya da oyuncuların seçim olasılığı veriyken, her
oyuncunun stratejisini uygulayacağı optimal olasılık derecesini seçtiğini ifade eder.

Örnek problem 12.1
9. bölümde işlediğimiz düopol piyasasını ele alalım. Talep P =300 – 60Q olsun.
Piyasada iki firmanın var olduğunu ve her ikisinin de toplam maliyet fonksiyonlarının TC1 =
30q1 ve TC2 = 30q2 olduğunu varsayalım. Bu durumda her iki firmanın marjinal maliyetleri
birbirine ve 30’a eşit olacaktır; MC1 = MC2 = c = 30. Tablo 9.1’e bakarsanız tam rekabet, tekel
ve Cournot’nun model sonuçlarının özetini göreceksiniz. Bu bilgiler altında, sorumuza geçelim.
Miktar rekabeti içerisinde olan iki firma (Cournot Modeli) birbirlerini kollayarak kartel kurmak
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veya fiyat rekabetine girmek seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Acaba her iki firmanın
da dominant bir stratejisi var mıdır? Varsa bu işlediğimiz özel durum olan mahkûm açmazına
benzemekte midir?
Cevap 12.1:
Mevcut durumda Tablo 9.1’e göre her bir düopolcü firma Cournot modelindeki kâr olan
320’şer birim elde etmektedirler. Eğer her ikisi de Kartel kurmakta anlaşırlarsa yine Tablo
9.1’de görülen Tekelcinin kârı olan 720 birim eşit olarak paylaşacaklardır. Bu durumda Kartelci
firmalardan her biri 360 birim kâr elde ederek toplam kârını mevcut duruma göre 40 birim
arttıracaktır, (360-320=40). Eğer firmalardan biri kartel anlaşmasına uyar da diğer fiyat
rekabetine giderse o zaman fiyat rekabetine giren taraf rakibini piyasadan kovacak ve tekel kârı
olan 720 birimi tek başına alacaktır. Bu durumda piyasadan kovulan taraf mevcut 320 birim
kârı yerine 0 kâr elde edecek ve toplam kârı 320 birim düşecektir, (0-320=-320). Fiyat
rekabetine girip de rakibini alt eden firma ise mevcut kârını 320 birimden 400 birim arttırarak
720 birime çıkaracaktır, (720-320=400). Eğer her ikisi de fiyat rekabetine girerse (Bertrandt
Modeli) bu durumda her ikisi de 0 birim ekonomik kâr elde ederek toplam kârlarını 320 birim
azaltacaklardır, (0-320=-320). Bu şartlar altında oyun matrisini şu şekilde yazabiliriz:
Kartel

Fiyat Rekabeti

Kartel

40,40

-320,400

Fiyat Rekabeti

400,-320

-320,-320

Görüldüğü üzere her iki firma içinde kartel kurmak gibi gayet makul bir tercih varken,
her ikisi de birbirini ekarte ederek tek başına tekel olma stratejisini uygulamaktadırlar. Her iki
firma için de dominant strateji fiyat rekabetine girmektir. Ancak bunun sonucu her ikisi için de
hiç arzu edilmeyecek kâr kayıplarına yol açmaktadır. Bu yukarıda gördüğümüz mahkûm
açmazının farklı bir versiyonudur.
Ortaya çıkan bu denge aynı zamanda bir Nash dengesidir. Çünkü her dominant strateji
dengesi bir Nash dengesidir.
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Uygulama Soruları
1)
10. Bölümde gördüğümüz düopol modelini her iki firmanın Kartel oluşturmak,
Cournot rekabetine girmek veya Bertrandt rekabetine girmek gibi üç stratejiye sahip olduğunu
varsayarak oyun matrisiyle modelleyebilir misiniz?
2)
Birinci soruyu firmaların kendi aralarında birbirlerinin maliyet yapılarına dair
kesin ilgi olmadığı durumda nasıl modellersiniz?
3)
Hükümetin uygulayacağını deklare ettiği faiz politikası ile BIST’teki
oyuncuların portföy stratejilerini bir oyun matrisine yerleştirerek oyunun sonucunu yorumlayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisat biliminde önemli bir yer tutan ve özellikle karşılıklı iktisadi
aktörlerin içinde bulunduğu rekabet ve müzakere süreçlerini incelemek için kullanılan Oyun
Teorisi ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)
Bir oyunda, birbirlerinin davranışlarından ve kararlarından etkilenen, diğerinin
veya diğerlerinin tepkisi veriyken, kendisi için en yüksek kazancı elde etmek üzere
davranışlarını belirleyen temel birimlere ne ad verilir?
a)

Oyunda denge

b)

Stratejik karar

c)

Rakip

d)

Oyuncu

e)

Ödeme

2)
Her oyuncunun, diğer oyuncuların nasıl tepki vereceklerini göz önünde
bulundurarak aldığı kararlara ne ad verilir?
a)

Stratejik karar

b)

Denge strateji

c)

Ödeme

d)

Dominant strateji

e)

Oyunda denge

3)
Bütün diğer oyuncuların stratejik seçimleri veriyken, oyuncuya en yüksek
kazancı sağlayan en iyi strateji nedir?
a)

Nash stratejisi

b)

Zayıf strateji

c)

Denge strateji

d)

Dominant strateji

e)

Mahkûm açmazı
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4)
Oyuncuların, birbirlerine karşı verebilecekleri en iyi tepkiyi ifade eden
stratejilerinin bileşimine ne ad verilir?
a)

Nash dengesi

b)

Statik denge

c)

Oyunda denge

d)

Piyasa dengesi

e)

Dinamik denge

5)
Oyunun sonucunda, her oyuncunun strateji seçimine bağlı olarak diğer
oyunculara karşı elde edeceği kazanç ya da kayıplara ne ad verilir?
a)

Stratejik karar

b)

Kazanç veya ödemeler

c)

Ödemeler matrisi

d)

Oyunda denge

e)

Dominant strateji

Bir firma toplu sözleşme aşamasında sendika ile açmaz içerisindedir. Sendika ücretlere
zam istemekte ancak firma kabul etmemektedir. Buna bağlı olarak firma ya işçileri işten
çıkarmakla tehdit edecek ya da belli bir zam üzerine sendika ile anlaşma sağlayacaktır.
sendika’da firmayı grevle tehdit edecek ya da yine belli bir zam üzerine firma ile anlaşma
sağlayacaktır. Aşağıdaki ödemeler matrisinde firma satır oyuncusu, sendika sütun
oyuncusudur.

Grev Tehdidi

Toplu Sözleşmeyi İmzala

İşten çıkarma tehdidi

-5,-5

5,0

Toplu Sözleşmeyi İmzala

0,5

0,0

Aşağıdaki 6’dan 8’e kadar olan soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayın.
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6)

Bu oyunda dominant strateji dengesi hangisidir?

a)

(İşten çıkarma tehdidi, Grev tehdidi)

b)

(Toplu sözleşmeyi imzala, Grev tehdidi )

c)

(İşten çıkarma tehdidi, Toplu sözleşmeyi imzala)

d)

(Toplu sözleşmeyi imzala, Toplu sözleşmeyi imzala)

e)

Dominant strateji yoktur.

7)

Bu oyunda kaç tane Nash dengesi vardır?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

Nash dengesi yoktur.

8)

Eğer var ise Nash denge veya dengeleri hangileridir ?

a)
tehdidi)
b)

(İşten çıkarma tehdidi, Toplu sözleşmeyi imzala) ve (İşten çıkarma tehdidi, Grev
(Toplu sözleşmeyi imzala, Toplu sözleşmeyi imzala)

c)
(Toplu sözleşmeyi imzala, Grev tehdidi ) ve (İşten çıkarma tehdidi, Toplu
sözleşmeyi imzala)
d)

(İşten çıkarma tehdidi, Grev tehdidi)

e)

Nash dengesi yoktur
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9)

Aşağıdakilerden hangisi stratejik oyunun varsayımlarından değildir?.

a)

Bilgi tamdır.

b)

Oyuncular rasyoneldir.

c)
Oyuncular, davranış seçimlerini, eş zamanlı olarak ve birbirlerinden bağımsız
olarak yaparlar.
d)

Oyuncular, eksik bilgiye sahiptirler ve belirsizlik ortamında karar alırlar.

e)

Stratejik oyunun varsayımları yoktur.

Aynı seçmen en kitlesini paylaşan iki parti koalisyon görüşmeleri yapmaktadır. Her iki
partinin stratejileri ve ödemeleri aşağıdaki ödemeler matrisinde gösterilmektedir.
Muhalefette kal

Koalisyon Kur

Muhalefette kal

0,0

5,0

Koalisyon kur

0,5

10,10

10)

Bu oyundaki dominant strateji dengesini bulunuz?

a)

(Muhalefette kal, Koalisyon kur)

b)

(Koalisyon Kur, Koalisyon kur)

c)

(Koalisyon Kur, Muhalefette kal)

d)

(Muhalefette kal, Muhalefette kal)

e)

Dominant strateji yoktur.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) c, 5) b, 6) e, 7) b, 8) c, 9) a, 10) b
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13. REFAH EKONOMİSİ VE PARETO ETKİNLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iktisadi etkinlik kavramını incelemek için gerekli araçlar, bunların kullanım
yolları, iktisadi problemlerin çözümünde bu araçları kullanımı ve yöntemleri açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Eşiniz bayramda tatile gitmek isterken siz babanızın köyüne ziyarete gitmek
istiyorsunuz. Nasıl anlaşacaksınız?
2)
“Orduda ve okulda demokrasi olmaz, eğer askerler müzakereyle komutanlarını
öğrenciler de müzakereyle öğretmenlerini seçecek olursa ne o ordudan ne de o okuldan hayır
gelir.” Bu görüşü eğitimin ve savunmanın kamu hizmeti özelliğini de dikkate alarak
değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Refah Ekonomisi ve Pareto
Etkinliği

Metinler, çözümlü
Refah ekonomisi kavramları, problemler ve interaktif
materyaller ile konuların
analiz yöntemini ve
daha kolay anlaşılması
araçlarını öğrenir.
sağlanacaktır.

290

Anahtar Kavramlar


Refah ekonomisi



Pareto etkinlik



Müzakere (sözleşme) eğrisi



Edgeworth kutusu
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Giriş
Daha önceki derslerde, tek bir mal için piyasa örneklerini inceledik. Bu mal için arz ve
talep fonksiyonlarının, yalnızca bu malın fiyatıyla ilişkili olduğunu gördük. Ancak, piyasa
dengesini analiz ederken, diğer piyasalardaki arz ve talep koşullarını ve piyasadaki diğer
malların fiyatlarını denge analizine dâhil etmedik. Bu tür tek bir piyasadaki denge koşullarını
ele alan analiz, kısmi denge analizi olarak adlandırılmaktadır. Tersine, tüm piyasalardaki arz ve
talep koşullarının ve dolayısıyla denge durumlarının eş anlı olarak incelenmesi ise genel denge
analizini tanımlamaktadır. Genel denge analiziyle, birçok mal fiyatının belirlenmesi için arz ve
talep koşullarının, pek çok piyasada eş anlı olarak etkileşim içerisinde olduğu
gösterilebilmektedir. Genel denge analizinin etkin olduğu bir alan da refah ekonomisidir. Refah
ekonomisi, sunduğu yöntemlerle, bir iktisadi durumda, diğerlerine kıyasla sosyal refahın daha
fazla ya da daha az olduğu hakkında yorum yapabilmemizi sağlayan bir çalışma alanıdır. Bu
alanda, birbirinin alternatifi olabilecek iktisadi durumlardan hangisinin toplumsal açıdan daha
tercih edilir olduğu incelenmektedir. Söz konusu tercihleri belirlemede ise bazı etkinlik
kriterleri göz önüne alınmaktadır. Bu kriterlerden en bilineni ise Pareto etkinliği kriteridir.
Bu dersin amacı, refah ekonomisinde en yaygın kullanılan kriter olan Pareto etkinliğini
ele almaktır. Öncelikle, etkinlik kavramını ve Pareto etkinliğini açıklayacağız, daha sonra
Edgeworth kutu diyagramı analizinden yararlanarak iki mal ve iki tüketicinin bulunduğu bir
değişim ekonomisinde, denge koşullarını ele alacağız.
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13.1. Pareto Etkinliği
İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto (1848–1923) tarafından tanımlanan Pareto etkinliği
kavramı, sosyal bilimlerde geniş bir uygulama alanına sahip olmakla birlikte, enformasyon ve
mühendislik gibi alanlara da uygulanmıştır; refah ekonomisinde ise önemli bir yere sahiptir.
Pareto etkinliği, bir değer yargısı olarak ve en önemli refah kriterlerinden biri olarak yaygınca
kabul edildiğinden, bu kavrama dayanarak, pek çok teori ve etkinlik kıstası formülleştirilmiştir.
Öncelikle, bu prensipte önemli role sahip olan etkinlik kavramını açıklayalım.

13.1.1. Etkinlik Kavramı ve Pareto Etkinliği
Bir ekonominin etkin işlemesi, o ekonominin refah düzeyiyle yakından ilişkilidir.
İktisadi etkinliği 3 gereklilik çerçevesinde ele alırız: Birincisi, malların, her iki taraf için de
daha faydalı bir ticaretin yapılmasının mümkün olmadığı düzeyde, etkin bir biçimde değiş
tokuşunun yapılması olarak tanımlanan ticari etkinliktir. İkincisi, malları üretirken kaynak
israfının bulunmadığı üretim etkinliğidir. Üçüncüsü, ekonominin hangi malları üretirse
mümkün olan en yüksek refah seviyesine geleceğini ifade eden ürün etkinliğidir. Ekonomik
durumların sonuçlarını karşılaştırmak için bir kriter olan Pareto etkinliği prensibini açıklarken,
etkinlik kavramını da bu çerçevede değerlendireceğiz.
Eğer birilerinin durumunu daha kötüleştirmeden, başka birilerinin durumunu
iyileştirmek mümkün ise, Pareto iyileştirme denilen durumla karşı karşıyayız demektir. Eğer
bir dağılımda Pareto iyileştirme olanağı hâlen bulunuyorsa bu duruma Pareto etkinsizliği; eğer
dağılım daha fazla Pareto iyileştirmeye imkân vermeyecek gibi biçimlenmişse, bu duruma
Pareto etkinliği denilmektedir. Başka bir deyişle, başka birilerinin mevcut durumlarını daha
kötü hâle getirmeden, birilerinin refahını artırmak mümkün olmuyorsa, bu ekonomik durum
Pareto etkindir. Pareto etkinliğini tanımlayan durumlara pek çok örnek verilebilmektedir. Ama
rekabetçi piyasalardaki denge tanımı en bilinen Pareto etkinlik örneklerinden biridir.
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P

S
P1
A

B

PE
E

D

Q

0

QA

QE

QB

Şekil 23.1: Rekabetçi Piyasada Denge Durumu
Yukarıdaki şekilde rekabetçi bir piyasada denge durumunu görmekteyiz. Arz ve talebin
kesiştiği noktada oluşan QE denge üretim miktarını, PE ise denge fiyat düzeyini göstermektedir.
QB ve QA ise sırasıyla, tüketicinin mal için ödemeye razı olacağı miktar düzeyini ve üreticinin
malını satmaya razı olacağı miktar düzeyini göstermektedir. P1 fiyat düzeyinde örneğin bir arz
fazlası bulunmaktadır. Burada üreticiler istedikleri miktarda mal satamamaktadırlar. Tersi
Durumda bir talep fazlası olsa bu sefer tüketiciler istedikleri miktarda mal tüketememektedirler.
Dolayısıyla, piyasada dengesizlik aynı zamanda Pareto etkinsizlik yaratmaktadır. Dengede ise
hem üreticiler hem de tüketiciler memnun olmaktadırlar. Dengeden sapıldığı durumda ise
muhakkak ya üreticiler ya da tüketiciler daha kötü duruma düşmektedirler. Bu yüzden Piyasa
Dengesi Pareto etkindir.

13.1.2. Edgeworth Kutu Diyagramı
Yukarıda değindiğimiz tanımlamalara dayalı olarak, Pareto prensibini daha detaylı
tanımlayabilmek üzere kaynakların farklı dağılımlarını gösteren ve analizi ortaya atan Francis
Ysidro Edgeworth’ün adıyla anılan Edgeworth kutu diyagramını kullanacağız. Bu analiz
yardımıyla, örneğin, iki mal bulunan bir ekonomide bu malların her birinden ne kadar üretilmesi
gerektiği, üretilen malların iki tüketici arasında nasıl paylaşılması gerektiği ve her iki malın
üretilmesinde ne kadar sermaye ve ne kadar emek kullanmak gerektiği incelenebilmektedir.
Örneğimizde, kutu diyagramından, bir değişim ekonomisinde iki tüketicinin malların
değişiminden kaynaklanan kazanç ve kayıplarını göstermek üzere yararlanacağız. Başka bir
deyişle, A ve B tüketicilerinin X ve Y mallarını kendi aralarında değiştirerek bu değişimden
nasıl kazanç elde edeceklerini ya da ne şekilde kayba maruz kalacaklarını veya her iki
tüketicinin de en iyi sonuca erişmesiyle nasıl dengeye geleceği bu diyagram ile açıklanacaktır.
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Öncelikle, iki tüketicinin tercihlerinin aşağıdaki gibi iki ayrı kayıtsızlık eğrisiyle
gösterilebileceğini varsayalım (ICA tüketici A’nın, ICB tüketici B’nin kayıtsızlık eğrilerini
göstermektedir):

TÜKETİCİ A

TÜKETİCİ B

YA

YB

UB2

UA2

UB1

UA1

0A
XA

0B

XB

Şekil 13.2: Tüketici A ve Tüketici B’nin Kayıtsızlık Eğrileri
Tüketici A ve tüketici B için Edgeworth kutusu oluşturmak için, bu iki kayıtsızlık eğrisi
ile gösterilen tüketici tercihlerini aynı piyasa içine yerleştirmemiz gerekmektedir. Bunun için,
tüketici A’nın kayıtsızlık eğrisi her zaman olduğu gibi çizilirken, tüketici B’nin kayıtsızlık
eğrisi diyagramını, tüketici A’nın kayıtsızlık eğrisi diyagramı üzerine 180 derece döndürülerek
yerleştirilir.
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TÜKETİCİ B

XB

0B
UB1

YA

UB2

UA2

YB

UA1

0A

XA

TÜKETİCİ A

Şekil 13.3: Edgeworth Kutu Diyagramı
Edgeworth kutusunda, bütçe doğruları yerine, tüketicilerin başlangıç donanımları
gösterilir. Buna göre, tüketici A’nın başlangıçta sahip olduğu mal demetinin (X A, YA) ve
tüketici B’nin başlangıçta sahip olduğu mal demetinin (XB, YB) olduğunu düşünelim.
Egdeworth kutusunun içindeki herhangi bir nokta, iki tüketici arasında malların nasıl
dağıtıldığını göstermektedir. Dolayısıyla, kutunun içindeki herhangi bir nokta, tüketici A’nın
ve tüketici B’nin tercih edebileceği X ve Y malları bileşimini göstermektedir. Diyagramda,
toplam X malı miktarları yatay kenarlarda, toplam Y malı miktarları ise dikey kenarlarda temsil
edilmektedir. Buna göre, Edgeworth diyagramının eni toplam X malı miktarını
göstermekteyken, boyu toplam Y malı miktarını göstermektedir. Diyagramın alt kısmında sağa
doğru hareket ettikçe tüketici A’nın daha fazla X malı ve tüketici Y’nin daha az X malı
tükettiğini görürüz. Yukarıya doğru hareket etmekse, tüketici A’nın daha fazla Y malı ve
tüketici B’nin daha az Y malı tükettiğini gösterir. Başka bir deyişle, sol alt köşeden sağa doğru
hareket ettikçe, tüketici A için daha tercih edilir bileşimler; sol aşağıya doğru hareket ettikçe
tüketici B için daha tercih edilir bileşimler elde ederiz. Dolayısıyla, kuzeydoğu yönünde hareket
etmek A tüketicisi için, güneybatı yönünde hareket etmek ise B tüketicisi için daha fazla refah
anlamına gelecektir.
Yukarıda belirttiklerimizi sayısal olarak da ifade edelim. Aşağıdaki şekilde, tüketici
A’nın başlangıçta 30 birim X malı ve 65 birim Y malı; tüketici B’nin ise 70 birim X malı ve 35
birim Y malı tükettiğini görmekteyiz. Bu da bize, toplam mal piyasasının 100 birim X malı ve
100 birim Y malından oluştuğunu göstermektedir.
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XEB=70

XB

0B
YA

TÜKETİCİ B

YEB=35

E

YEA=65

UA1
UB1

0A

YB
XA

XE

TÜKETİCİ A

A=30

Şekil 13.4: Edgeworth Kutu Diyagramı İçin Sayısal Örnek
Başlangıç donanımları veriyken, malların aralarında değişimi yoluyla tüketici A ve/veya
tüketici B’nin refahının artmasının mümkün olup olmadığını artık inceleyebiliriz.

XEB=70

XB

0B
YA

TÜKETİCİ B

YEB=35

E
Ekstra fayda alanı

YEA=65

UA1
UB1

0A
TÜKETİCİ A

YB
XA

XE

A=30

Şekil 13.5: Edgeworth Kutu Diyagramında Başlangıçtaki Mal Dağılımı ve Mal Değişimi
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E noktası, malların iki tüketici arasındaki başlangıç dağılımını göstermektedir. Tüketici
A ve tüketici B’nin kayıtsızlık eğrileri de E noktasından geçmektedir. Tüketici A’nın refahının
başlangıç durumundan daha fazla olduğu bölge, kayıtsızlık eğrisinin (U1A) üzerindeki tüm mal
bileşimlerini kapsamakta; tüketici B’nin refahının başlangıç durumundan daha fazla olduğu
bölge, kayıtsızlık eğrisinin (U1B) üzerindeki (ters döndürülmüş şekle göre altındaki) tüm mal
bileşimlerini kapsamaktadır. Her iki tüketicinin de refahının daha fazla olduğu bölge ise, bu iki
bölgenin kesişimidir. İki tüketicinin mal değişimleri sonucunda, karşılıklı olarak avantajlı bir
konuma gelmeleri, mal değişimlerini yukarıdaki şekilde mavi ile gösterilen bölgenin içinde
herhangi bir noktaya gelecek şekilde yapacaklardır. Bu durum bize, her iki tüketici de mal
değişimi yoluyla ok gösterilen bölgedeki bir mal bileşimine erişerek refahlarını artırabilecekleri
için, tüketicilerin E noktasında gösterilen başlangıç tercihlerinin Pareto etkin olmadığını
göstermektedir. Bu çıkarım bizi Pareto etkinliği kavramına götürmektedir. Tüketicilerden
birinin refahını azaltmadan, mal dağılımında yapılan bir değişiklik diğer tüketicinin refahını
artırıyorsa, bu duruma Pareto iyileştirmesi dediğimizi anımsayalım. Mal dağılımlarını
değiştirmek suretiyle daha fazla Pareto iyileştirmesi yapılamayan durum ise, Pareto etkin
durumu tanımlamaktadır. Başka bir deyişle, bir mal dağılımının Pareto etkin olabilmesi, mal
bileşiminde yapılacak bir değişimin bir tüketicinin refahını azaltmadan diğerinin refahını
artıramaması gerekmektedir.

XB

0B

TÜKETİCİ B

YA

E

UA1
UB1

0A

YB
XA

TÜKETİCİ A

Şekil 13.6: Pareto Etkin Denge Noktası
Şekil 13.6’da, E’deki dağılımdan herhangi bir yöne doğru hareket etmek tüketicilerden
birinin refahını artıracak, ancak diğer tüketicinin durumunu kötüleştirecek, refahını
azaltacaktır. Bu durumda artık her iki tüketicinin de durumunun iyileşmesi için yapılacak bir
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değişim yoktur, herhangi bir değişimle mutlaka birinin durumu iyileşirken diğerinin durumu
kötüleşecektir. Dolayısıyla, E’deki dağılım Pareto etkindir.
Şekil 13.6’deki gösterimden, Pareto etkinliğinin, iki tüketicinin kayıtsızlık eğrilerinin
birbirine teğet olduğu noktada oluşacağı sonucu çıkartılabilmektedir. Pareto etkinliğinin
gerçekleştiği durumda, iki tüketici de en yüksek kayıtsızlık eğrisi üzerinde bulunmaktadır.
Pareto etkinliğinin sağlandığı noktada iki tüketicinin kayıtsızlık eğrilerinin birbirine teğet
olduğundan, bu iki eğrinin eğimi de birbirine eşittir. Başka bir deyişle, her iki tüketici için de
malların marjinal ikame oranı (MRS) aynıdır:
A
B
MRSx,y
= MRSx,y
… … … (13.1)

Kayıtsızlık eğrilerinin birbirine teğet olduğu bu tür noktaları birleştiren eğriye
müzakere (sözleşme) eğrisi, OAOB, denilmektedir. Bu eğri üzerinde her noktada, tüketici A ve
tüketici B arasında denge sağlanmış olur.

TÜKETİCİ B
XB

0B

UA3
UA2

YA

E3
UA1

E2
UB3

UB2

E1

YB
UB1

0A

XA

TÜKETİCİ A

Şekil 13.7: Müzakere Eğrisi

Tüketiciler arasında dengenin sağlandığı noktaların geometrik yerini ifade eden
müzakere eğrisi üzerindeki her noktada Pareto etkinliği gerçekleşir ve bu noktalardaki mal
dağılımları, bir tüketicinin durumunu kötüleştirmeden ya da refahını azaltmadan, diğerinin
durumunu iyileştirmenin, refahını arttırmanın, mümkün olmadığı mal dağılımlarını
göstermektedir.
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Sonuç olarak, iki tüketicinin durumunu aynı zamandan iyileştirmenin mümkün
olmadığı, bir tüketicinin durumunu kötüleştirmeden diğerinin durumunu iyileştirmenin
mümkün olmadığı durum, Pareto etkin ya da Pareto etkinliğinin gerçekleştiği durum olarak
tanımlanmaktadır.

13.2. Edgeworth Kutularının İktisatta Kullanım Alanları ve Dengenin
Niteliği
Edgeworth diyagramı burada verdiğimiz iki tüketicinin takasa dayalı mübadele işlemi
dışında çok farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Burada bazı temel varsayımların sağlanması
gerekmektedir. Bunları kısaca özetlememiz gerekirse:
1)
Edgeworth diyagramının her iki köşesinde de birden fazla aktörün bulunduğu
durumlarda aktörlerin her açıdan homojen olması gerekir.
2)
Nispî ve cari fiyatların aktörlerin davranışlarına bağlı olarak değişmesi
gerekmektedir.
3)
Kayıtsızlık eğrileri ile temsil edilen aktörlerin fayda yahut refah fonksiyonları
sürekli ve türev alınabilir fonksiyonlar olmalıdır.
Bu şartlar altında Edgeworth diyagramı birçok iktisadi modelde uygulanabilir. Bunlar:
-

Dış ticaret teorisi (Üretim olanakları eğrisi ve sosyal kayıtsızlık eğrisi)

-

Dış ticaret politikası (Optimal kota ve tarife – Sunum eğrileri kullanılarak)

-

İktisadi politikaların farklı toplum kesimleri arasında yarattığı refah etkileri

-

Seçim teorisi

İki yanlı tekel modeli (Örnek: İşçi sendikası ve işveren sendikası arasındaki ücret
müzakereleri)
Tekelci rekabette uzun dönem denge ve reklam savaşları (Firmaların ortalama
maliyet eğrileri temel araç)
Dış politikadaki müzakereler (Kıbrıs Görüşmeleri veya Suriye ile ilgili Cenevre
Müzakereleri)
Savaş ekonomisi (Hem umumi harp sonuçları için iktisadi modelleme hem de
tek muharebe veya çatışma için askeri stratejik modelleme)
-

Merkez Bankasının para programının başarısı

-

Hazinenin Borçlanma Politikası

-

Sipariş usulü vadeli satışlarda fiyat ve miktar belirlenmesi
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Bütün bu modellerde dengeyi belirleyen temel nokta tarafların müzakere gücüdür.
Müzakere gücünü şu şekilde tanımlayabiliriz:
“Tarafların karşı tarafa kendileri lehine daha fazla fayda – refah sağlayacak sonucu
dayatma veya kabul ettirme gücü.”
Dolayısıyla tarafların müzakere gücüne bağlı olarak müzakere eğrisi üzerinde birden
fazla Pareto etkin denge çıkabilir. Eğer denge daha kuzeydoğuda oluşursa A’nın, daha
güneybatıda oluşursa B’nin müzakere gücünün baskın olduğuna hükmedilir.
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Uygulama Soruları
1)
Kıbrıs’taki toplumlar arası müzakereler esnasında 1980’lerin sonuna doğru
Filistin lideri Yaser Arafat Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a “Senin de durumun bize benziyor
ama bizim arkamızda bir Türkiye yok!” demişti. Bunu öğrendiğiniz müzakere gücü kavramını
kullanarak Edgeworth diyagramı ile modelleyebilir misiniz?
2)
“Makro iktisat toplam değişkenlerle çalışmayı prensip hâline getirerek toplumun
içindeki kesimler arasında çatışma ve uzlaşmanın modellenmesini engellemiştir” Bu görüşe
katılır mısınız?
3)
Edgeworth diyagramının temel varsayımları eşit şartlarda karşılaşan rakiplere ve
dengeye fiyat intibakına dayalı olması sebebiyle aslında neo-klasik iktisadın bir uzantısıdır. Bu
bağlamda, bütün bu teknik detayların arkasında nasıl bir dünya görüşü olabilir?
4)
Yukarıdaki sorunun devamı olarak, acaba bu itirazın sebebi neo-klasik iktisat
karşıtlarının aynı araçları kullanarak kendi dünya görüşlerini savunamama yetersizliği midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisadi etkinlik kavramını incelemek için gerekli araçlar, bunların kullanım
yolları, iktisadi problemlerin çözümünde bu araçları kullanımı ve yöntemleri açıklandı. Bu
amaçla Edgeworth diyagramlarının arkasındaki temel mantık ve bunların kullanımıyla Pareto
etkinlik kavramının hangi yolla modelleneceği gösterildi. Bu araçların iktisadın hangi
branşlarında kullanıldığı açıklandı.
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Bölüm Soruları
1)
“Her iki taraf için de daha faydalı bir ticaretin yapılmasının mümkün olmadığı
düzeyde, etkin bir biçimde değiş tokuşunun yapılmasına ………….. denir.” Boşluğu en uygun
şekilde dolduracak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ticari etkinlik

b)

Üretim etkinliği

c)

Ürün etkinliği

d)

Pareto etkinliği

e)

Hiçbiri

2)

Aşağıdakilerden hangisi bir pareto etkin durumu göstremez?

a)

Tam istihdam milli geliri

b)

Ekonominin üretim olanakları eğrisi altında bir üretim düzeyinde olması

c)

Tam rekaetçi piyasa dengesi

d)

Enflasyonu arttırmadan toplam üretimin artamadığı makro ekonomik denge

e)

Devletin bir kesime destek verirken diğer kesimleri vergilendirmesi

3)
Kayıtsızlık eğrilerinin birbirine teğet olduğu bu tür noktaları birleştiren eğriye
ne ad verilir?
a)

Arz eğrisi

b)

Talep eğrisi

c)

Müzakere eğrisi

d)

Üretim olanakları eğrisi

e)

Hiçbiri
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Edgeworth Diyagramı’nın kullanılabilmesi için geçerli
olması gereken varsayımlardan değildir?
a)
Kayıtsızlık eğrileri ile temsil edilen aktörlerin fayda yahut refah fonksiyonları
sürekli ve türev alınabilir fonksiyonlar olmalıdır.
b)
Nispî ve cari fiyatların aktörlerin davranışlarına bağlı olarak değişmesi
gerekmektedir.
c)
Edgeworth Diyagramının her iki köşesinde de birden fazla aktörün bulunduğu
durumlarda aktörlerin her açıdan homojen olması gerekir.
d)

Eksik rekabet şartlarının geçerli olması gerekir.

e)

Hepsi de temel varsayımlardır.

5)
“Malların kaynak israfının bulunmadığı bir ortamda üretilmesine …………..
denir.” Boşluğu en uygun şekilde dolduracak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ürün etkinliği

b)

Ticari etkinlik

c)

Pareto etkinliği

d)

Üretim etkinliği

e)

Hiçbiri

6)
Aşağıdakilerden hangisi Edgeworth Diyagramı’nın kullanıldığı iktisadi
alanlardan biri değildir?
a)

Dış ticaret teorisi

b)

Dış ticaret politikası

c)

Tekelci rekabette uzun dönem denge ve reklam savaşları

d)

Sipariş usulü vadeli satışlarda fiyat ve miktar belirlenmesi

e)

Keynesgil toplam talep toplam arz modeli
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7)
“Eğer birilerinin durumunu daha kötüleştirmeden, başka birilerinin durumunu
iyileştirmek mümkün değilse mevcut durum ………….’dir.” Boşluğu en uygun şekilde
dolduracak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ticari etkinlik

b)

Ürün etkinliği

c)

Üretim etkinliği

d)

Pareto etkinliği

e)

Hiçbiri

8)

Aşağıdakilerden hangisi müzakere gücü’nün tanımıdır?

a)
Tarafların karşı tarafa kendileri lehine daha fazla fayda – refah sağlayacak
sonucu dayatma veya kabul ettirme gücü
b)
Tarafların karşı tarafa kendileri lehine daha az fayda – refah sağlayacak sonucu
dayatma veya kabul ettirme gücü
c)
Tarafların karşı tarafa kendileri aleyhine daha fazla fayda – refah sağlayacak
sonucu dayatma veya kabul ettirme gücü
d)
Tarafların kendilerine karşı taraf lehine daha az fayda – refah sağlayacak sonucu
kabul etme kabiliyeti
e)

Hiçbiri

9)
“Ekonominin hangi malları üretirse mümkün olan en yüksek refah seviyesine
geleceğini ifade eden etkinliğe ………….. denir.” Boşluğu en uygun şekilde dolduracak
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Pareto etkinliği

b)

Ürün etkinliği

c)

Ticari etkinlik

d)

Üretim etkinliği

e)

Hiçbiri
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10)

İki yanlı tekel modelinde fiyatın tekelci fiyatına yakın olması ne anlama gelir?

a)

Tekelcinin müzakere gücünün monopsonistinkinden daha az olması

b)

Tekelcinin marjinal maliyetinin monopsonistin marjinal gelir ürününden az

c)

Tekelcinin müzakere gücünün monopsonistinkinden daha fazla olması

d)

Tekelcinin marjinal maliyetinin monopsonistin marjinal gelir ürününden fazla

e)

Tekelcinin müzakere gücünün monopsonistinkine eşit olması

olması

olması

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) c, 6) e, 7) d, 8) a, 9) b, 10) c
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14. KAMU TEKELİ, PİYASA DÜZENLEMESİ VE ÖZELLEŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir kamu firmasının ne amaçla ve ne kadar üretim yapacağını
inceleyeceğiz. Kamu tekellerine neden olan olgular incelenecek ve en uygun kamu üretiminin
hangi amaçla yapılacağı açıklanacaktır. Bu bağlamda, özelleştirme kavramı incelenecek,
optimal özelleştirme programları tanımlanacaktır. En nihayetinde piyasa düzenlemesi
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Vergi kaçırdığını bildiğiniz bir işverenin özelleştirmeleri kamu firmalarının
devleti zarara soktuğu gerekçesiyle desteklemesi hakkında ne düşünürsünüz?
2)
2000’li yılların başında uygulanan faiz dışı fazlanın önemli bir kısmını kârlarıyla
sağlayan TÜPRAŞ’ın devlet giderlerini kısmak gerekçesiyle özelleştirilmesi hakkında ne
düşünürsünüz?
3)
Bütün insanlık tarihi boyunca gıda maddelerinin en bol ve reel olarak en ucuz
olduğu bu dönemde Türkiye’de neden gıda fiyatları çok yüksektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kamu Tekeli, Özelleştirme
ve Piyasa Düzenlemesi

Kamu tekelci firmasının
denge üretim ve fiyatlama
stratejisini, bunun toplumsal
refaha katkısını, özelleştirme
politikalarının amaç ve
araçları ve piyasa
düzenlemesini öğrenir.

Metinler, çözümlü
problemler ve görsel
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kamu mal ve hizmetleri



Kamu tekeli



Toplumsal refah



Piyasa düzenlemesi



Özelleştirme
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Giriş
Bu bölümde bir piyasada kamu firmasının tekel konumunda olduğu durumu
inceleyeceğiz. Genel olarak kamu işletmeciliği toplumsal yarar sağlamayan bir kurum olarak
bilinmektedir. Son otuz yıldır dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkeler ile geçiş
ekonomilerinde özelleştirmenin “her derde deva” bir politika uygulaması olduğu yönünde bir
görüş hâkim oldu. Bunun sonucunda, ülkemizde de ciddi özelleştirmeler yapıldı. Böylece, bu
bölüm özelleştirmenin hangi şartlarda yapılması gerektiğini de ele alacaktır.
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14.1. Kamu İşletmeciliğinin Amacı ve İşlevi
Son otuz yıldır dünyada hâkim hâle bir görüş bulunmaktadır: “Kamu işletmeciliği
toplumsal yarar sağlamaz, aksine kamu firmalarından doğan zararlar toplumsal refaha zarar
vermektedir.” Bu görüşün doğal sonucu olarak Sanayi Politikasının en önemli hatta tek unsuru
Özelleştirme olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomilerinde bu görüş
daha kuvvetli şekilde hâkim kılınmıştır. Her krizden sonra, krizin sebebi ne olursa olsun,
istisnasız bütün istikrar programları ciddi oranda özelleştirme içermektedir. “Bu görüş ne
derece doğrudur?” Bu görüşün sorgulanması bile belli güç odaklarını alarma geçirmekte ve
hemen gericilikten, uygarlığa ve çağdaşlığa karşıtlıktan dem vurulmaktadır. Böylesi bir
kamuoyu tepkisinin arkasında siyasi sebepler vardır. Yine Türkiye benzeri ülkelerde niye bu
görüşün daha yoğunlukla savunulmasının temel sebeplerinden birisi de Küreselleşmedir. Bu
hafta, yukarıdaki tartışmaları iktisat yöntemlerini kullanarak bilimsel kriterlere bağlayacağız.
Bu kriterleri kabaca şöyle özetleyebiliriz:
Kamu Firmalarını Değerlendirme Kriterleri
1.
Bir kamu firması üretim yaparken kârı amaçlamaz. Kamu firmasının amacı
“Sosyal Refahı maksimize etmektir.” Bu ise firmanın belli bir düzeye kadar zarar edebileceği
anlamına gelir.
2.
Bir piyasa da Doğal Tekel şartlarının oluşması kamu firmasının varlığını
gerekli kılar. Doğal Tekeller genelde kamu firmalarıdır. Burada da özel tekelleri kâr
maksimizasyonu için fahiş fiyat koyması, buna rağmen kamu firmalarının kâr amacı
gütmemesidir.
3.
Bütün ülke bazında ve bütün ulusa yönelik, bölünemez özellikteki kamu
mal veya hizmetlerinin üretilmesi her zaman özel firmalar için kârlı veya tatminkâr
değilken kamu firması tam da kamu mal veya hizmetini üretmek için kurulur. Hangi malı
kamu malı olduğu hangisinin özel mal olduğu ülkeden ülkeye ve zamandan zamana değişir.
Ancak, önemli olan, şartların kamu malı olarak işaretlediği malların sektörlerinde kamu
firmasının varlığının gerekliliğidir.
4.
Sanayileşme ve kalkınmasını tamamlayamamış ülkelerde ve bu ülkelerin
kalkınması için belirli stratejik önemi olan sektörlerde sermaye birikimi oluşturma
amaçlı politikalar kamu yatırımlarını gerekli kılar. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’de
sermaye birikimi yaratmanın yolunun özel teşebbüsten geçtiği yönündeki azınlık görüşü hemen
terk edilmiştir. Bunun en temel sebebi, belirli bir sanayileşme ve şehirleşme seviyesine
ulaşamamış ekonomilerde Kapitalist Üretim Biçiminin yerleşmesi ve kurumlaşması zaman
almaktadır. Hâlbuki örnek olarak aldığımız erken dönem Cumhuriyet Türkiye’si gibi ülkeler
gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapatmak için hızlı kalkınmak zorundadırlar. Buda kamu
üretimini zorunlu kılmaktadır.
5.
Sanat ve amatör spor gibi bazı özellikli işkolları piyasa şartlarında yüksek
kaliteli üretim yapamazlar. İnsanlık tarihi boyunca, sanat kolları popüler ve klasik (yüksek)
sanat olarak iki kısma ayrılmıştır. Sanatın popüler olan kısmı eğlencelikken, klasik olan sanat
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yüksek bir kültür ve beğeni seviyesini zorunlu kılmaktadır. Ülkelerin kalkınması için sadece
fabrika bacaları değil, fikir ve estetik üreten yaratıcı beyinlere ihtiyaç vardır. Normal piyasa
şartlarında geniş kitlelerin talep etmeyeceği ve dolayısıyla kendi kendini idame ettiremeyecek
klasik sanat ürünlerini destekleyecek kamu finansmanına gereksinim duyulmaktadır. Yine
toplumun zihnî ve bedenî sağlığı ve gençliğin sağlıklı bir sosyalleşme sürecine girmesi için
devlet desteğinin AMATÖR spora kaydırılması gerekmektedir. Bütün bunlar bazı hallerde spor
ve kültür gibi işkollarında kamu firmalarını gerekli kılabilir.
6.
Teknoloji geliştirmek ve yüksek teknolojili alanlarda üretim yapmak büyük
miktarda ve uzun vadeli sabit maliyetler içerir. Eğer bir ülke kalkınmasını tamamlamak
istiyorsa, teknoloji yarışında geri kalmamalıdır. Ancak firmaları yeterli sermaye birikimine
ulaşamamış ekonomilerde bu iş de kamu eliyle yürütülmek zorunda olabilir.
Bütün bu sayılan kriterler, kamu firmasının temel amacını öne çıkarmaktadır: “kişilerin
değil toplumun çıkarına faaliyet göstermek.” Toplumun çıkarının nasıl tanımlanacağı önemli
bir sorundur. Eğer belli bir azınlık, kendi dünya görüşlerine göre toplumun çıkarını tanımlıyorsa
bu pek de toplumun çıkarı sayılmayacaktır. Burada çok sayıda ölçülemeyecek etken vardır.
Ancak iktisadi faaliyet alanında toplumun yararı ve zararını tanımlayabileceğimiz kavramlar
mevcuttur. Bu kavramlar parasal ve fiziki dışsallıklardır. Bu değerler ölçülebilse bile, yine de,
kamu çıkarının en rahat demokrasinin bütün kurumlarıyla işletildiği coğrafyalarda
tanımlanabileceği açıktır.
Biz iktisatçılar, bütün bir ekonomiyi değil de, belli bir piyasayı incelerken, sosyal refahı
çok daha teknik ve ölçülebilir kavramlarla açıklayabilmekteyiz. 9. haftadan hatırlanacağı üzere
sosyal refah tüketici ve üretici artıklarının toplamına eşitti. Bir sonraki kısımda bu durumu
inceleyeceğiz.

14.2. Kamu Firması Dengesi
Hatırlayacağınız üzere sosyal refah (SW) tüketici artığı (CS) ve üretici artığının (PS)
toplamından oluşmaktaydı. Eğer piyasada Talep “P = A - bQ” denklemi ile ifade ediliyorsa ve
toplam maliyet “TC = cQ” ise o zaman SW refah aşağıdaki genel ifadeyi alır:
bQ2
CS =
𝐛 𝟐
2
(𝐀
}
→
𝐒𝐖
=
−
𝐜)𝐐
−
𝐐 … … … (14.1)
𝟐
PS = (A − c)Q − bQ2
SW = CS + PS

Bir kamu firması bu piyasada ise Denklem (14.1)’deki sosyal refah fonksiyonunu
maksimize etmek durumundadır. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapar:
1. AŞAMA:

(𝐀 − 𝐜)
dSW
b
= (A − c) − 2 Q = 0 → 𝐐∗ =
= 𝐐𝐂 … … … (14.2)
dQ
2
𝐛
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P∗ = A − b

(A − c)
= A − A + c = 𝐜 = 𝐏 ∗ = 𝐏 𝐂 … … … (14.3)
b

Optimizasyonun ikinci aşaması ise:

2. AŞAMA:

𝐝𝟐 𝐒𝐖
= −𝐛 < 0 … … … (14.4)
𝐝𝐐𝟐

Dolayısıyla sosyal refahı maksimize etmek isteyen bir kamu firması tam rekabetçi
fiyattan üretim yapmalıdır. Bu şu demek oluyor: Örneğin Türkiye’de fiyatları kamu tarafından
belirlenen akaryakıt, doğal gaz gibi kamu mallarının fiyatları dünya fiyatlarına eş olmalıdır. Bu
ne yazık ki tam tersi durumdadır ve dünyadaki en pahalı enerji fiyatlarından birisi de
Türkiye’dedir.
Yine buradan anlıyoruz ki, kamu tekeli, ekonomik kârla çalışmalıdır. Bu ise, pratikte en
düşük faiz haddine eş değer bir kâr oranıyla çalışmaları anlamına gelir. Yani kamu firmaları
aşırı kârlı olmamalıdır.
İktisat modellerinde firmaların sadece faaliyetten kaynaklanan maliyetleri ön plana
alınır. Ancak, neo-klasik okulun savunucuları, genelde kamu firmalarının bürokrasiden
kaynaklanan faaliyet dışı maliyetlerinin bulunduğu, bunun da ister istemez vergi mükelleflerini
ekstra vergi yüküne soktuğunu savunmaktadırlar. Bunun kaynak tahsisini ve gelir dağılımını
bozduğunu iddia eden bu görüş sahibi iktisatçılar kamu üretiminin verimsiz olduğu ve
toplumsal yarar sağlamadığını bildirirler. Eğer bu bakış açısını kabul edecek olursak Kamu
firmalarının tam rekabetçi fiyattan satış yapmaları hâlinde belli bir zararla çalışacakların
ortadadır. Ancak bu sadece üretici artığının negatif olması anlamına gelir. Bununla birlikte
tüketici artığı çok yüksektir. Yani çok yüksek bürokratik maliyetler olmadıkça kamu tekeli
ciddi bir sosyal refah sağlayacaktır.

14.3. Özelleştirme
Tıpkı kamu işletmeciliğinde olduğu gibi özelleştirmede de sosyal refahı maksimize
etmek esası teşkil eder. Yani bir firma, kamu firmalarının özel firmalardan farklı olarak
bürokrasiden kaynaklanan ekstra maliyetler varsayımından hareketle ancak iki gerekçeyle
özelleştirilebilir:
(i)
Eğer özelleştirme sonucunda tam rekabet veya tam rekabete yakın bir piyasa
yapısına yol açacak ölçek ekonomileri mevcut ise özelleştirme sosyal refahı arttırır.
(ii)
Eğer kamu tekelinin yarattığı bürokratik zarar sosyal refahı özel tekelin
yarattığının da altına çekmişse, kamu firması özel tekele dönüştürülebilir.
Bunlar haricinde bütçe açığının kapatılması, Avrupa Birliği kriterleri gibi gerekçeler
iktisadi açıdan anlamsız gerekçelerdir.
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Bu iki kriter ve daha önce bahsettiğimiz kamu işletmeciliği kriterleri bize şu sonuçları
sağlamaktadır:


Kamu firmaları zarar edebilirler.



Kamu firmaları hiçbir zaman aşırı kârla çalışmamalıdır.


Özelleştirmenin nedeni kaynak tahsisini düzeltmek ve Sosyal Refahı
arttırmaktır. Bütçe Açığını kapatmak gibi bir amaçla özelleştirme yapılamaz.

Ancak ve ancak kamu firması çok yüksek maliyetlerle çalıştığı ve bu
maliyetlerden kaynaklanan zarar tekelci piyasanın yarattığından bile daha düşük bir Sosyal
Refah oluşturuyorsa firma bedelsiz özelleştirilebilir.

Türkiye’de kamu işletmeciliği yukarıda belirtilen kriterlere göre
yapılmamaktadır. Çünkü stratejik sektörlerdeki kamu firmaları aşırı kârlarla, adeta Özel
Tekelmişçesine faaliyet göstermektedirler. Bunun sebebi, doğru düzgün bir vergi sisteminin
olmamasıdır. Bu da devletin açıklarını kapatmanın yolu olarak KİT ürünlerinin aşırı kârla
satılmasına yol açmaktadır.

Türkiye’de özelleştirme politikaları da, özünde özel tekeller yaratan
uygulamalar olmuştur. Bu durum ancak elden bedelsiz çıkarılabilecek kadar zararda olan
KİT’ler için geçerli olmalıdır. Ancak dönüp geçmişe baktığımızda, özelleştirilen bu firmalar
hem aşırı kârla çalışan firmalardır (dolayısıyla bütçe açığının kapanmasında katkısı olan
firmalardır) hem de bunların satışında gerekçe olarak bütçe açığı öne sürülmektedir. Aslında,
yoklukları bütçe açığını daha da arttıracak bu firmaların, en azından sabit sermaye amortisman
dönemi kadar bir vadede elde edebileceği kârları şimdiki değerleri toplamı kadar bir fiyata
satılmaları gerekir. Bu ise en azından 15 yıllık kârların şimdiki değerleri toplamına denk gelir.
Hâlbuki geçmişe baktığımızda özelleştirilen firmaların 1-2 senelik kârların toplamına elden
çıkarıldığı gözlemlenmektedir. Bu bütçe açığını daha da arttıracaktır.
Kamu firmalarında birikmiş fizikî ve beşeri sermaye stoku, bu firmaların özelleştirilme
yerine ciddi bir denetim ve yeniden örgütlemeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Faaliyet dışı
maliyetleri ortadan kaldıracak hiçbir önlem alınmadan, sadece son çare olan özelleştirmeye
başvurmak, refahı arttıracağına azaltmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

SEKA’nın özelleştirme sürecini inceleyiniz. Kendi görüşlerince değerlendiriniz.

2)
Soma ve Ermenek facialarının bize verdiği mesaj nedir? Acaba kamulaştırma
yeniden düşünülebilir mi? Tartışınız.
3)
Türkiye’de kamu bankaları ihtisas (belli sektörlerde uzmanlaşma) amaçlı
kurulmuştur. Kamu bankalarını inceleyerek, hangisinin ne amaçla kurulduğu ve u hedefini
yerine getirip getirmediğini araştırınız?
4)
Türk Hava Yolları ve yan kuruluşu Anadolu Jet’in faaliyetlerini kamu
işletmeciliği prensipleri doğrultusunda değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir kamu firmasının ne amaçla ve ne kadar üretim yapacağı incelendi.
Kamu tekellerine neden olan olgular incelendi ve en uygun kamu üretimin hangi amaçla
yapılacağı açıklandı. Bu bağlamda, özelleştirme kavramı incelendi, optimal özelleştirme
programları tanımlandı. En nihayetinde piyasa düzenlemesi incelendi.
.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Kamu firmasının amacı kendi kârını maksimize etmektir.

b)

Kamu firmasının amacı özel sektör firmalarına destek vermektir.

c)

Kamu Bankasının amacı ucuza kredi sağlamaktır.

d)

Kamu hastanelerinin amacı tam rekabetçi fiyattan sağlık hizmeti sunmaktır.

e)

Kamu firmasının amacı bütçe açığını kapatmaktır.

2)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Bir piyasa da doğal tekel şartlarının oluşması kamu firmasının varlığını gerekli

b)

Bir piyasada doğal tekel varsa hükümet burada özel tekele göz yummalıdır.

c)

Şeker fabrikaları çok düşük kârla çalıştığı için özelleştirilmelidir.

d)

Zarar eden bir kamu firması derhal ikiye ölünüp özelleştirilmelidir.

e)

Hiçiri doğru değildir.

3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Kamu televizyonunun amacı özel sektörü televizyonlarını reytingde geçmektir.

kılar.

b)
Özel güvenlik şirketleri güvenlik hizmetini daha ucuza üretiyorlar, bu yüzden
emniyet teşkilatının lağvedilmesi gerekir.
c)
Kamu eğitim kurumlarının amacı daha fazla para kazanabilecek işgücü
yetiştirmektir.
d)
Türkiye Kömür İşletmeleri madenlerin özel sektöre kiralanmasından kâr elde
etmektedir, bu yüzden toplumsal refah artmaktadır.
e)
Kamu bankaları kredi politikalarını toplumsal yarara göre belirlemelidir, bu
durumda bu bankalar zarar da edebilirler.
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4)
doğrudur?

Türkiye’de kamu işletmeciliği ve özelleştirme politikaları hakkında hangi görüş

a)
uygundur.

Türkiye’de hem kamu işletmeciliği hem de özelleştirme bilimsel kriterlere

b)
uygundur.

Türkiye’de ne kamu işletmeciliği ne de özelleştirme bilimsel kriterlere

c)
Türkiye’de kamu işletmeciliği bilimsel kriterlere uygun değildir ama
özelleştirme politikası uygundur.
d)
Türkiye’de kamu işletmeciliği bilimsel kriterlere uygun olmakla birlikte
özelleştirme yanlış amaçlarla uygulanmaktadır.
e)
Türkiye’de kamu yararı kamunun ekonomide hiç olmamasındadır, Bu yüzden,
özelleştirme politikası eksiktir. Bütün kamu kurumlarının özelleştirilmesi gerekir.
5)
Türkiye 1923 yılında 1. İzmir İktisat Kongresi’nde özel girişime dayalı
kalkınmayı benimsemiştir. Fakat bu uygulama sonuç vermemiş ve sonuçta Devletçilik ilkesi
benimsenmiştir. Bunun sebebi nedir?
a)

Türk toplumu ticareti bilmez, yüzyıllardır ya asker ya bürokrat ya da köylüdür.

b)

Milliyetçi politikalar yüzünden İngiliz sermayesi gelmemiştir

c)
Türkiye özel girişimle kalkınma için gerekli olan yeterli eğitilmiş işgücüne,
sermaye birikimine ve altyapı tesislerine sahip değildi.
d)

Emperyalizm yüzünden Türkiye’de dışa bağımlı bir ekonomi oluşmuştur.

e)

Cumhuriyet yönetimi halkı sömürmek için girişimin önünü kapatmıştır.

6)

Bir ülkenin spor politikası neyi amaçlamalıdır?

a)
Toplumun zihnî ve bedenî sağlığı ve gençliğin sağlıklı bir sosyalleşme sürecine
girmesi için devlet desteğinin amatör spora kaydırılması.
b)

Profesyonel spor klüplerinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması

c)

Bütün milletin bir ordu disipliniyle örgütlenmesi

d)
Toplumun zararlı siyasi görüşlere meyletmesini önlemek için profesyonel
sporun desteklenmesi
e)

Spor karşılaşmalarının sonucuna bağlı olan bahis sektörünü desklenmesi
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7)
Doğrudan kamu eliyle veya dolaylı yoldan kamu desteğiyle teknoloji geliştirme
politikası açısından aşağıdaki hangi gerekçe doğrudur?
a)
Hükümet kendine yakın ve partiye destek veren işadamlarına yeni imkânlar
açmak için teknoloji ihâlelerini düzenlemelidir.
b)
Teknoloji geliştirmek ve yüksek teknolojili alanlarda üretim yapmak büyük
miktarda sabit maliyetler içerir.
c)
Bilişim teknolojisi yoluyla devletin sırları yabancıların eline geçmektedir bu
yüzden ileri teknoloji üretim ve yatırımları devlet kontrolünde olmalıdır.
d)
Teknoloji geliştirmek askeri önceliği olan bir alandır ve özel sektör içinde
casuslar olabilir.
e)

Hepsi doğrudur.

8)
ABD’de Çay Partisi adı ile maruf derneğin, Başkan Obama’nın sağlık
sektöründe sosyal harcamaların artması ve genel sağlık sigortası yönündeki politikalarını
eleştiriken kullandığı “Alnımızın teriyle kazandığımız gelirlerin tembellerin tedavisi için
kullanılmasını istemiyoruz.” ifadesi bu bölümde öğrendiğiniz kriterlere göre doğru mudur
yanlış mıdır?
a)

Doğrudur.

b)

Yanlıştır.

9)

Kamu firmalarının stratejileri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Kamu firmaları zarar edebilirler.

b)

Kamu firmaları hiçbir zaman aşırı kârla çalışmamalıdır.

c)

Kamu firmalarının temel amacı bütçe açığını kapatmaktır.

d)
Ancak ve ancak kamu firması çok yüksek maliyetlerle çalıştığı ve bu
maliyetlerden kaynaklanan zarar tekelci piyasanın yarattığından bile daha düşük bir Sosyal
Refah oluşturuyorsa firma bedelsiz özelleştirilebilir.
e)
Aragirdi üreten kamu firmaları özel sektöre tam rekabetçi piyasa fiyatından girdi
sağlamakla yükümlüdür.
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10)

Kamu tekelcisi’nin üretimi hangi düzeyde olur?

a)

Tekelci piyasa üretim düzeyi

b)

Düopolcü piyasa üretim düzeyi

c)

Tekelci rekabet piyasası üretim düzeyi

d)

Oligopolcü piyasa üretim düzeyi

e)

Tam rekabetçi piyasa üretim düzeyi

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)b, 5)c, 6)a, 7)d, 8)b, 9)c, 10)e
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