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1. GENEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Bu bölümde makro iktisat üzerine genel anlamda bazı kavramlar açıklanmaya
çalışılmakta, makro iktisatın ortaya çıkışı, makro iktisatın konusu, mikro ve makro iktisat
kavramları üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. Daha sonra milli gelir ile ilgili kavramlar olan
toplam hasıla ve toplam gelir açıklanmaktadır.Bunun yanında kişisel gelir,kişibaşı gelir gibi
kavramlar üzerinde de durulmaktadır. Ayrıca GSYİH’nın hesaplanmasında kullanılan
yöntemler ile reel GSYİH ve nominal GSYİH arasındaki farklar açıklanmaya çalışılmıştır. Son
olarak ise akım ve stok değişken kavramları üzerinde kısaca durulmaktadır.

6

1.1.İktisatın Tanımı
Bireylerin istek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak olan kaynakların kısıtlı
olması iktisat ilminin doğuşuna neden olmuştur. Eğer üzerinde yaşadığımız yerkürede her bir
birey istediği mal ve hizmetlere erişme konusunda herhangi bir engelle karşılaşmayacak olsaydı
iktisat bilimin gelişmesi de söz konusu olmayacaktır.
Genel bir tanımlama yapmak gerekirse iktisat; bireylerin istek ve ihtiyaçlarının
giderilmesi amacıyla kullanıma sunulan üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynaklar)
kıt olmasına karşın ihtiyaçların sınırsız olması dolayısıyla ortaya çıkan dengesizliklerin
giderilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı üzere iktisat bilimi
doğadaki kaynakların kıt olması dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle İktisat;
ekonomik birimlerin kıt kaynakların kullanımı ile ilgili tercihlerini ve bu tercihlerin toplumsal
etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
Bu bağlamda, bireyler gereksinim duydukları ihtiyaçlarını karşılamak için elde
edebilecekleri kıt kaynaklar arasında en iyi seçimi yaparak maksimum doyuma ulaşmayı
hedeflemektedirler.
Kıt kaynaklar insanlar tarafından istenen ve insanların istediği miktarın bu kaynakların
mevcut mktarından fazala olduğu şeylerdir. Kıtlık, insanların sonu olmayan istekleri ile
dünyanın sınırlı kaynakları karşı karşıya geldiği zaman ortaya çıkar. Dünyamız herkese
istediklerinin tamamını verecek kadar çok kaynağa sahip değildir.

1.2.Mikro ve Makro İktisatın Tanımı
Mikro ve makro kelimelerinin kökü Yunanca olup sırasıyla küçük ve büyük anlamını
taşımaktadır. Mikro iktisat şahıs olarak bireylerin tüketim davranışlarını incelerken, tüzel
kişilik olarak da firmaların ve sanayi kuruluşlarının üretim davranışlarını konu almaktadır.
Burada önemli olan konu mikro iktisatın ilgi alanının tek tek bireylerin ve firmaların
davranışlarını konu almasıdır. Her bir bireyin ve firmanın tüketici ve üretici davranışları
birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde bakıldığında tüketicilerin sahip
oldukları bütçeleri ile elde edebilecekleri maksimum fayda ile şirketlerin ve firmaların sahip
oldukları üretim faktörleri ile elde edebilecekleri
maksimum karın sağlanmasına yönelik çalışmalar
mikro iktisatın çalışma alanlarını oluşturmaktadır.
Makro iktisat ise toplumun genelinin tüketim
davranışlarını ve firmaların genelinin üretim
davranışlarını konu almaktadır. Ayrıca makro iktisat
aracılığı ile ekonomideki toplam üretim düzeyi,toplam
harcama düzeyi, fiyatlar genel seviyesi vb. gibi
ekonominin genelini ilgilendiren konular analiz
edilmektedir.
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Diğer bir ifade ile ekonominin bir bütün olarak nasıl işlediği makro iktisat bilimi ile izah
edilmeye çalışılmaktadır. Makro iktisatın çalışma konusu kendi başlığı altında ileriki
bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır.

1.3. Makro İktisatın Doğuşu
Günümüzde modern makro iktisadın doğuşuna sebep olan 3 temel gelişmeden
bahsedilebilir. İlk olarak iktisadi gelişmelerle ilgili geriye yönelik bilgilerin toplanması ve
istatistiki bilgilerin elde edilmeye çalışılması makro iktisadın gelişmesine önemli katkı
yapmıştır. Diğer yandan ülkelerin yaşadığı iktisadi dalgalanmaları anlamaya yönelik çalışmalar
ve bu dalgalanmaların önlenmesi için çaba sarfedilmesi makro iktisadın gelişmesine katkı
sağlayan ikinci etkendir. Son olarak 1929 yılında ortaya çıkan ve büyük buhran olarak
adlandırılan ve ABD’den başlayıp kısa zaman sonra tüm batı ülkelerini etkisi altına alan
ekonomik krizdir. 1929 yılında yaşanan büyük buhrandan etkilenen ülke ekonomilerinin kriz
ortamından çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalar modern makro iktisadın doğuşuna büyük
katkılar yapmıştır.

1.4.Makro İktisadın Konusu
Makro iktisat genellikle beş konu ile yakından ilgilenmektedir. Bunlar büyüme, işsizlik,
enflasyon, gelir dağılımı ve ödemeler dengesi olarak sıralanabilir. Adı geçen kavramlar
aşağıdaki şekilde açıklanabilir.
Büyüme, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen unsurlardan biridir. Büyüme
oranlarının her yıl aynı düzeyde seyretmemesi ve dalgalı seyir izlemesi çeşitli sorunlar
yaratmaktadır. Makro iktisadi analizler aracılığı ile hızlı ve dengeli büyümenin sağlanması için
hangi adımların atılması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Makro iktisat diğer yandan
büyüme kavramından hareketle kalkınma kavramı üzerinde de durmaktadır. Ekonomik
büyümenin yanında bir adım ilerisi olan kalkınmanın nasıl sağlanacağı üzerinde de
durmaktadır.
İşsizlik, kaynakların israf edilmesi ve belirli kesimlerin gelir elde edememesinden
kaynaklanmaktadır. %3-4 arası işsizlik oranı doğal işsizlik olarak adlandırılırken %6 ve daha
yüksek işsizlik oranlarında ülke ekonomisi büyük sıkıntılar yaşamaktadır. İşsizlik oranının
doğal seviye düzeyine indirilmesi, daha fazla istihdam alanlarının yaratılması ve verimliliğin
arttırılması gibi konularda politikalar üretilmesi ve çözüm önerileri sunulması makro iktisadın
ilgilendiği konulardan bir diğeridir.
Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışları tanımlamakta ve enflasyonun
hüküm sürdüğü ülkelerde yaşayan bireylerin gelirlerini eritmektedir. Diğer yandan enflasyonun
varolduğu ülkelerde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Toplumsal düzenin bozulması,
adaletsizliklerin artması, gelir dağılımında meydana gelen dengesizlik dolayısıyla uçurumun
artması vb. gibi sorunların giderilmesi için fiyatlar genel seviyesinin dengede olması ve
enflasyonun kontrol altına alınması gerekmektedir. Enflasyonun durudurulması ve kalıcı fiyat
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istikrarının sağlanmasına yönelik izlenmesi gereken politikalar ve uygulamalar da makro
iktisadın konusunu oluşturmaktadır.
Gelir dağılımı, toplumsal düzenin sağlanmasında en önemli etkendir. Dengeli bir gelir
dağılımı toplumda adaletin hakim olmasını sağlamakta ve gelir farkından kaynaklanan sınıf
farklılıklarının giderilmesine katkıda bulunmaktadır.Bu bakımdan gelir dağılımının adil olması
ve gelir farklılıklarını azaltıcı politikaların geliştirilmesi makro iktisadın ilgilendiği konular
arasındadır.
Son olarak ödemeler bilançosunun dengede olması ülke ekonomisi için önemli bir
durumdur. Ödemeler bilançosu, ülkelerin dış ülkeler ile yapmış olduğu ekonomik faaliyetleri
gösteren bir muhasebe sistemidir. Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanamaması ülkelerin
büyüme ve kalkınmalarını engelleyen bir etkendir. Uzun dönemli perspektiften ele alındığında
ülkenin elde ettiği döviz gelirleri dış aleme ödediği döviz giderlerinden aşağıda olmamalıdır.
Bu bakımdan dış ticaretin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, dünya
pazarlarına entegrasyonun sağlanması ve uluslar arası rekabet gücünün arttırılması gibi
ödemeler bilançosuna pozitif etki yapacak unsurların geliştirilmesine yönelik politikaların
hayata geçirilmesi makro iktisadın konusunu oluşturmaktadır.

1.5.Milli Gelir İle İlgili Kavramlar
Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen gelir, yapılan üretim ve harcamaların
ölçülmesinde kullanılan muhasebe sistemine milli gelir muhasebesi denir.

1.5.1. Toplam Hasıla Kavramı
Bir ekonomide bir yıllık süre sonunda elde edilen ürünlerin nihai değerleri toplamına
toplam hasıla denmektedir. Toplam hasıma kavramı içerisinde ekonomide bir yılda üretilen
tüketim ve yatırım mallarının nihai değerleri ele alınmaktadır. Tüketim mallarını temel
gereksinim ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için direkt olarak kullanabilirken yatırım malları
mevcut üretimin arttırılmasına yönelik olarak üretilen malları kapsamaktadır.

1.5.1.1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYİH)
Bir ekonomide belirli bir dönem içerisinde ( bir yıl) ülke içerisinde üretilen nihai mal
ve hizmetlerin brüt toplamı GYSİH yı vermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus
üretimi tamamlanmış nihai malların hesaba katılmasıdır. Örneğin gömlek, simit ve çanta
tamamlanmış mallarıdr. Buna karşın iplik, un ve kumaş tamamlanmış mal değil ara mallardır.
Ara malların da hesaba katılması tamamlanmış malların değerini arttıracağından hesabı şişirmiş
olacaktır. Tamamlanmış malların değerleri toplanmayacaksa üretimin herbir aşamasındaki
katma değerlerin toplanması ile sonuca gidilebilir. Aşağıdaki hesaplama yöntemi buna örnek
olarak gösterilebilir.
Buğday

Un

Simit

Nihai mal

simit
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Katma değer 100 kr. + Katma değer 50 kr. + Katma değer 50 kr. = Katma değer
200 kr
Yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılacağı üzere buğday simit olmadan önce çeşitli
evrelerden geçerek katma değer oluşturmaktadır. Şöyle ki tarladan hasat edilen buğday 100
kuruş olarak satılmakta ve buğdayın un haline getirrilmesi sonrasındaki fiyatı ise 150 kuruş
olmaktadır. Bu durumda unun katma değeri 50 kuruş olarak hesap edilir. Bir başka anlatımla
buğdayın un haline gelmesi için 50 kuruşluk harcama yapılmıştır. Aynı şekilde unun simit
haline gelmesi için ise yine 50 kuruş harcama yapılmış ve simitin fiyatı 200 kuruş olarak
belirlenmiştir. Buradaki hesaplama yönteminde sadece katma değerlerin toplamı ele alınmış
her bir aramalın değerleri toplamı alınmamıştır. Bu şekilde nihai mal olan simitin değeri
şişirilmeden korunmuştur.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus GSYİH’nın hesap edilmesinde üretime
katılmayan hizmetlerin olmasıdır. Örnek vermek gerekirse bireylerin kendi kendilerine
yaptıkları hizmetler hesaba katılmaamktadır. Ev hanımının evde yaptığı temizlik GSYİH’ya
katkı sağlamazken temizlikçi çağırılması sonucu yapılan temizlik GSYİH’ya katkı
sağlamaktadır.
GSYİH üretilen ürünlerin değerlerinin brüt toplamından oluşmaktadır. Üretim
esnasında üretim faktörlerinde meydana gelen aşınmalar hesaba katılmamaktadır.

1.5.1.2. Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)
Bir ülke vatandaşları tarafından bir yıl içerisinde ülke içerisinde ve ülke dışarısında
üretilen nihai malların bedelleri toplamına GSMH denir. Tanımdan da alaşılacağı üzere
GSMH’ya katılan değerler hem ülke içerisinde hem de ülke dışarısında ülkenin kendi
vatandaşları tarafından yapılan üretimi kapsamaktadır. GSYİH’nın aksine GSMH yabancı ülke
vatandaşlarının ülke sınırları içerisinde ürettikleri nihai malların piyasa değerleri toplamını
içermemekte fakat ülke vatandaşlarının dış ülkelerde yaptıkları üretimlerin piyasa bedelleri
toplamını içermektedir. GSMH formülüze edilmek istendiğinde aşağıdaki gibi bir denklik
kurulabilir.
GSMH=GSYİH+Ülke Vatandaşlarının Dış Ülkelerde Yapılan Üretime Katkıları-Dış
Ülke Vatandaşlarının Ülke içerisinde Yaptıkları üretime Katkı
Konuyu detaylı olarak örneklendirmek gerekirse sözgelimi Fiat otomobil firmasının
Türkiye’de yapmış olduğu üretim sonucu elde ettiği nihai malın piyasa değeri Türkiye’nin
GSYİH’sına katkı yaparken üretim yabancı kişiler tarafından yapıldığı için Türkiye’nin
GSMH’sına katkı yapmamaktadır.
Diğer yandan İngiltere’de çalışan Türk vatandaşı işçilerimizin İngiltere’de yaptıkları
üretime katkı aynı şekilde o ülkenin GSYİH’sına katkı yaparken GSMH’sına katkı
sağlamamaktadır. Bu şekilde düşünüldüğünde Türkiye’nin GSYİH’sı ile GSMH’sı arasında
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büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise yabancı ülkelerde çalışan vatandaş
nüfusunun hayli fazla olmasıdır.
Yerli üreticilerin yabancı ülke üretim faktörleri aracılığı ile yapmış oldukları üretim ile
yabancı ülke vatandaşlarının üke sınırları içerisinde yapmış oldukları üretim arasındaki fark net
faktör gelirleri olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde baklıdığında Türkiye’nin net faktör
gelirlerinin, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşı sayısı hayli fazla olduğundan dolayı
pozitif olduğu da gözlenmektedir.

1.5.1.3.Safi Milli Hasıla(SMH)
Bilindiği üzere üretim esnasında üretim faktörlerinden biri olan ve sermayeye dahil
edilen makine ve teçhizat yıpranmaktadır. GSMH üretim esnasında oluşan yıpranma paylarını
dikkate almadığından gerçek üretimin belirlenmesi için bu yıpranma payı bedelinin üretilen mal
ve hizmetlerin piyasa değerleri toplamından düşülmesi gerekmektedir. Bu durumda SMH, bir
ekonomide bir yıllık süre zarfında üretilen nihai mal ve hizmetlerin safi miktarlarının piyasa
fiyatları toplamından oluşmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin safi miktarları ise toplam
üretim bedelinden yıpranma bedeli olan amortismanların çıkarılması sonucunda
bulunmaktadır.
SMH=GSMH-Amortismanlar
olarak formüle edilmektedir.
SMH, üretim esnasında makine ve teçhizatın yıpranması dolayısıyla oluşan
amortismanları üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerinden düşürdüğü için ekonominin
üretim gücünü göstermektedir.

1.6.Toplam Gelir Kavramı
Bir ekonominin üretim faktörleri aracılığı ile belirli bir dönemde elde ettiği
ücret,faiz,kar ve rant toplamı toplam gelir olarak adlandırılır. Üretim faktörlerinden emek,
üretime sağladığı katkı dolayısıyla ücretini, sermaye sahibi üretime kattığı sermayesinin
karşılığı olan faizi, müteşebbis girişimciliğinin sonucunda elde etmesi gereken karı ve
nihayetinde toprak sahibi de rantını kazanmaktadır.

1.6.1.Milli Gelir
Milli gelir kavramı başlığı altında da belirtildiği üzere bir ekonomide bir yıllık bir
dönemde üretim faktörlerinden olan emek, doğal kaynaklar, müteşebbis ve sermayenin elde
ettikleri ücret,rant, kar ve faiz gibi gelirler toplamıdır. Milli gelir hesaplanırken safi milli
hasıladan dolaylı vergiler ve sübvansiyonlar arasındaki farkın çıkarılması ile bulunmaktadır.
Burada dolaylı vergiler ve sübvansiyonlara değinilmesi gerekmektedir.
Dolaylı vergi satın alınan bir mal veya hizmetin fiyatı içerisinde bulunan vergiler olarak
tanımlanabilir. KDV bir dolaylı vergidir. Sübvansiyonlar devletin belirli üretim gruplarına
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yapmış olduğu doğrudan gelir destekleri olarak tanımlanabilir. Örneğin çiftçilere yapılan mazot
veya tohum destekleri sübvansiyon olarak adlandırılmaktadır. Milli gelir matematiksel olarak
aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.
Milli Gelir = Safi Milli Hasıla(SMH) – (Dolaylı vergiler – Sübvansiyonlar)

1.6.2. Kişisel Gelir
Bireylerin belirli bir dönemde fiilen elde ettikleri gelire kişisel gelir denir. Bireylerin
elde ettikleri gelirlerin bir kısmı emekli sandığı,sosyal sigortalar kurumu sigorta primleri olarak
kesilmektedir. Ayrıca yine dağıtılmayan şirket karları ve kurumlar vergisi kesintileri de kişisel
gelirden kesilen kısmı oluşturmaktadır. Diğer yandan devletin bireylere verdiği sübvansiyonlar
ile transfer ödemeleri kişisel gelire eklenmektedir.
Ayrıca emeklilere yapılan maaş ödemeleri, devlet tarafından öğrencilere verilen krediler
ve dul ve yetim aylıkları da transfer ödemelerine örnek olarak gösterilebilir.
Bu bakımdan genel bir tanım yapmak gerekirse kişisel gelir bireylerin elde ettikleri
gelirden emekli sandığı, sosyal sigortalar kurum primleri, dağıtılmamış şirket karları ve
kurumlar vergisi gibi kesintilerin düşülmesi ve elde edilen gelire devletin sağlamış olduğu
sübvansiyonların ve transfer ödemelerinin eklenmesi ile elde edilen gelirdir.

1.6.3. Harcanabilir Gelir
Bir ülke vatandaşlarının bir yıllık bir süre zarfında elde ettikleri gelirden doğrudan
vergilerin kesilmesi sonucunda geriye kalan kısım harcanabilir geliri oluşturmaktadır.
Harcanabilir Gelir = Kişisel gelir – Doğrudan vergiler
olarak yazılabilir.
Yukarıdaki tanımdan yola çıkılarak bireyler elde ettikleri
gelirin bir kısmını gelir vergisi, veraset vergisi, motorlu taşotlar
vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi(BSMV) olark
ayırmakta ve devlete doğrudan vergi olarak ödemektedirler.
Harcanabilir gelirin bir kısmı tüktim amacıyla
kullanılmakta geri kalan kısmı ise ileriki dönemlerde harcanmak
üzere tasarruf edilmektedir. Bu bakımdan harcanabilir gelir
tüketim ve tasarruf toplamından oluşmaktadır.
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1.6.4. Kişibaşı Milli Gelir
Ülkeler arasındaki ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirlemede kullanılan
yöntemlerden birisi kişibaşı milli gelir kavramıdır. Milli gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle
kişibaşı milli gelire ulaşılmaktadır. Kişibaşı milli gelir aşağıdaki şekilde formülize
edilmektedir.
Kişibaşı Milli Gelir =
Milli Gelir / Ülke Nüfusu
Kişibaşı milli gelirin yüksek olması
söz konusu ülkenin refah seviyesi hakkında
açıklayıcı bir bilgi verse de gelir
dağılımının adaletli olduğu hakkında kesin
bir bilgi verememektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımındaki adaletsizlik
dolayısıyla nüfusun büyük bir kısmı kişibaşı milli gelirden kendi payına düşeni
alamamaktadır.Bu bakımdan ülke zenginliğinin arttırılmasının yanısıra adaletli bir gelir
dağılımını sağlayıcı önlemlerin alınması ve gerekli politikaların hayata geçirilmesi son derece
önemlidir.

1.7. Nominal GSYİH ve Reel GSYİH Ayrımı
GSYİH’nın hesaplanmasında nominal ve reel GSYİH arasındaki ayrımın dikkate
alınması gerekmektedir. Herhangi iki dönem arasındaki GSYİH artışının analiz edilmesinin
gerektiği durumlarda artışın reel mi yoksa nominal mi artış olduğu büyük bir önem
kazanmaktadır.
Belirli bir dönemde üretilen bir mal veya hizmetin miktarı ile bir sonraki dönemde
üretilen mal veya hizmet miktarından az ise burada reel bir artıştan sözedilebilir. Örneğin belirli
bir ekonomide bir tek mal veya hizmetin üretildiğini ve üretilen miktarın sözkonusu dönem için
100 br olduğunu varsayalım. Aynı dönemde bu mal veya hizmetin fiyatının ise 10 br. Olduğunu
hesaba kattığımızda o dönemde elde edilen gelir 100*10 =1000 br. Olacaktır. Bir sonraki
dönemde aynı ekonomide üretilen mal veya hizmet miktarının 100 br’den 120 br’e çıktığı ve
fiyatın değişmediği varsayımı altında elde edilen gelir 120*10 =1200 br. Olacaktır. Burada fiyat
değişmediği halde üretilen mal miktarının artması dolayısıyla GSYİH’da meydana gelen artış
reel bir artıştır.
Diğer yandan aynı ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal veya hizmetin üretim
miktarı değişmediği halde mal veya hizmetin fiyatının bir sonraki dönemde üretilen mal veya
hizmet fiyatından düşük olması durumunda nominal artıştan söz edilir. Yukarıdaki örnek aynı
şekilde ele alındığında 100 br mal veya hizmet üretilmekte ve fiyat 10 birim olarak
belirlenmektedir. Bu durumda ülke GSYİH’sı 100*10 =1000 br. Olarak hesaplanır. Bir sonraki
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dönemde üretim miktarı değişmediği halde fiyatta meydana gelen artış dolayısıyla (100br*12
=1200) elde edilen hasılanın artması durumunda nominal GSYİH artışından söz edilir.
Yukarıdaki örnekler ayrı ayrı ele alındığında fiyatın veya üretim miktarının aynı anda
değişmediği varsayımı altında açıklamalar yapılmıştır. Hem fiyatın hem de üretim miktarının
artması sonucu oluşan yeni durumda artış oranlarına bakılır. Eğer üretilen mal ve hizmet miktarı
fiyattan daha fazla arttıysa reel artıştan söz edilir. Fakat üretilen mal ve hizmet miktarı fiyattan
daha az arttıysa buradaki artışın nominal bir artış olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin üretilen mal
ve hizmet miktarı %10 artarken aynı şekilde fiyat %5 oranında artıyorsa bu durumda GSYİH’da
meydana gelen artış reel bir artıştır. Diğer yandan üretilen mal ve hizmet miktarı %5 artarken
fiyat %10 artıyorsa nominal GSYİH artışından bahsedilir.
Aşağıdaki grafikte 2001-2012 yılları arasında cari fiyatlarla ve sabit fiyatlarla
GSYİH’daki değişiklikler gösterilmektedir. Cari fiyatlarla GSYİH rakamları bize nominal
değerleri vermektedir. Sabit fiyatlarla GSYİH rakamları ise bize reel değerleri göstermektedir.
Bir sonraki alt başlıkta nominal ve reel değerler arasındaki dönüşüm anlatılmaktadır.

Tablo-1 GSYİH (Sabit ve cari değerler bakımından)

Yıllar

GSYH-Cari fiyatlarla
(Bin TL)

GSYH-Kişi başına
GSYH ($)

GSYH-Sabit
(1998)
fiyatlarla (Bin TL)

2001

240.224.083,1

3.020,5

68.309.352,1

2002

350.476.089,5

3.491,9

72.519.831

2003

454.780.659,4

4.559,4

76.338.192,5

2004

559.033.025,9

5.764,5

83.485.590,6

2005

648.931.711,8

7.022,4

90.499.730,9

2006

758.390.785,2

7.586

96.738.320,2

2007

843.178.421,4

9.239,5

101.254.625,5

2008

950.534.250,7

10.438,1

101.921.729,9

2009

952.558.578,8

8.559,4

97.003.114,4

2010

1.098.799.348,4

10.021,6

105.885.643,9

2011

1.297.713.210,1

10.466,3

115.174.724,2

2012

1.415.786.010,3

10.496,6

117.674.715,2

Kaynak: TUİK
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1.8. Nominal GSYİH ve Reel GSYİH Arasındaki Dönüşüm
Makro iktisadi analiz yapılırken özellikle GSYİH hesaplamalarında nominal
değerlerden ziyade reel değerler ön plana çıkmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarda da değinildiği
üzere nominal GSYİH hesaplanırken cari dönemin (içinde bulunulan dönem) fiyatları ile
üretilen mal ve hizmet miktarı çarpılmaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde cari fiyatlar
ile yapılan GSYİH hesaplamaları, içerisinde enflasyondan kaynaklanan fiyat hareketlerini de
barındırmaktadır. Yapılan analizlerin gerçeği yansıtması amacıyla reel GSYİH’nın
hesaplanması gerekmektedir. Burada GYSİH deflatörü denilen bir endeks belirlenmektedir.
Deflatör, belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen
değişmeleri belirten bir endeks saysıdır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ülkemizde deflatörü
belirleyen kurumdur. GSYİH aşağıdaki şekilde förmüle edilmektedir.
GSYİH Deflatörü = (Nominal GSYİH/ Reel GSYİH)*100
Deflatör endeksinin belirlenmesinden sonra nominal GSYİH, reel GSYİH’ya aşağıdaki
şekilde dönüştürülebilir.
Reel GSYİH = (Nominal GSYİH / GSYİH Deflatörü)*100
Reel ve nominal değerler arasında dönüşüme gidilmesinin nedeni enflasyon olgusudur.
Enflasyon sorununun olmadığı ekonomilerde nominal değerler üzerinden GSYİH
hesaplamaları gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

1.9. GSYİH’nın Hesaplanma Yöntemleri
GSYİH’nın hesaplanmasında 3 farklı yöntemden yararlanılmaktadır. Bu hesaplama
yöntemlerine aşağıda maddeler halinde değinilmektedir.

1.9.1. Üretim Yöntemi İle GSYİH Hesabı
Üretim yöntemi ile hesaplamada ekonomide üretimi oluşturan 3 temel sektör olan tarım,
sanayi ve hizmet sektörlerinin üretime konu olan değerleri toplanmaktadır. Tarım sektöründe
belirli bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerleri , sanayi sektöründe bir yıl
içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerleri ve hizmet sektöründe bir yıl içerisinde
üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerleri toplanmakta, elde edilen değere sübvansiyonlar
eklenir ve aracılık hizmet bedelleri düşülürse üretim yöntemi ile GSYİH elde edilmiş
olmaktadır.
Üretim yöntemi ile GSYİH hesaplamasında dikkat edilmesi gereken nokta, üretilen mal
ve hizmetlerin nihai bedellerinin toplamının hesaba katılmasıdır. Üretim aşamalarında oluşan
ara mal değerleri hesaba katılmamaktadır. Bir başka deyişle üretim esnasında elde edilen katma
değerlerin toplamı da nihai mal ve hizmet bedellerinin toplamını vermektedir. Her iki şekilde
de üretim yöntemi ile GSYİH hesabı elde edilir.
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1.9.2. Harcama Yöntemi ile GSYİH Hesabı
Bir ekonomide bir yıl içerisinde üretim faktörlerinin yapmış oldukları üretim faaliyetleri
sonucu elde ettikleri gelirin harcanması yoluyla yapılan GSYİH hesabıdır. Bu durumda bir
ekonomide belirli bir dönemde yapılan tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu
harcamaları ve net ihracatın (ithalat-ihracat) toplanması sonucunda harcama yöntemi ile
GSYİH’ye ulaşılmaktadır.
Tüketim: Bu kavram yurtiçi tüketiciler tarafından satın alınan tüketim malları ve
hizmetlerin piyasa değeridir.
Yatırım: Bu kavram yurtiçi tüketiciler ve firmalar tarafından satın alınan yeni fiziki
sermayenin piyasa değeridir.
Kamu harcamaları: Bu kavram kamunun mal ve hizmet alımlarının piyasa değeridir.
İhracat: Bu kavram yurtiçinde üretilip yabancı ülkelerdeki hanehalkı, firmalar ve
hükümetlere satılan malların piyasa değerini ifade etmektedir.
İthalat: Bu kavram yabancı ülkelerde üretilip yurtiçindeki hanehalkı, firmalar ve
hükümetlere satılan mal ve hizmetlerin piyasa değeridir.
Harcama yöntemi ile GSYİH’nın hesaplanması gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde
oldukça zordur. Bunun nedeni devlet kurumlarının yapmış oldukları harcamaların tesbit
edilmesi kolay iken bireylerin yaptıkları tüketim veya yatrım harcamalarının tesbitinin zor
olmasıdır.

1.9.3.Gelir Yöntemi ile GSYİH Hesabı
Bir ekonomide belirli bir süre zarfında üretim faktörleri olan emek, sermaye,müteşebbis
ve toprak sahibinin yapmış oldukları üretimin karşılığı olan ücret, faiz, kar ve rant gibi üretim
gelirlerinin toplamından oluşmaktadır.
Uygulamada gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında harcama yöntemindeki gibi
bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde gelir
beyanının gerçekçi şekilde yapılmaması gelir yöntemi ile GSYİH’nın tesbitini
zorlaştırmaktadır.
Gelir yöntemi ile GSYİH’nın hesaplanmasında dikkate alınacak bir diğer husus transfer
ödemelerinin hesaba katılmamasıdır. Gelir yönteminde, sadece üretim faktörlerinin üretim
faaliyeti sonucunda elde ettikleri gelirler hesaba katılır. Bu bakımdan gelir yöntemi ile
GSYİH’nın hesap edilmesinde elde edilen gelirlere (ücret, faiz, kar, rant) amortismanlar ve
dolaylı vergiler ilave edilmekte transfer harcamaları ise bu genel toplamdan düşülmektedir.
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1.10.Akım ve Stok Değişkenler
Akım değişken belirli bir zaman aralığında ölçülebilen değişkenlerdir. Tanımda zaman
aralığından kasıt değişkenlerin haftalık,aylık ya da yıllık olarak ölçülebilmesidir. Bu bağlamda
GSYİH, yatırım harcamaları, devletin yapmış olduğu harcamalar,bireylerin ve tüzel kişilerin
tasarrufları akım değişkenler olarak adlandırılır.
Stok değişken içinde bulunulan an itibari ile ölçülebilen değişkenlerdir. Stok
değişkenler belirli bir dönemden başlayıp son ana kadar oluşan birikimi yansıtmaktadır.
Bireylerin sahip oldukları servetler, ülkelerin borçları stok değişkenlere örnek olarak
gösterilebilir.
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Uygulamalar

18

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. GSYİH, GSMH ve SMH kavramlarını açıklayarak bu büyüklüklerin hangi yöntemlerle
belirlendiğini değerlendiriniz.
2. Reel ve nominal GSYİH arasındaki farklar nelerdir. İktisadi analizlerde reel GSYİH nın
kullanılmasının nedenlerini belirtiniz.
3. Milli gelir, kişibaşı milli gelir ve harcanabilir gelir kavramlarını açıklayınız.
4. Bir ekonomide bir yıllık süre sonunda elde edilen ürünlerin nihai değerleri toplamına
………… denmektedir
5. Bir ekonomide belirli bir dönem içerisinde ( bir yıl) ülke içerisinde üretilen nihai mal
ve hizmetlerin brüt toplamı …………….vermektedir.
6. Aşağıdakilerden hangisi stok değişkendir?
A) Gelir

B) İhracat

C) Tüketim

D) Servet

E) Yatırım

7.Aşağıdakilerden hangisi GSYİH’nin hesaplanma yöntemlerindendir?
I)Gelir yöntemi
II) Üretim yöntemi
III)Tasarruf yöntemi
IV)Harcama yöntemi
A) I-II

B)I-III

C) II-IV

D)I-II-III

E) I-II-IV

8. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) GSMH - dış alem net faktör geliri
B) GSMH + dış alem net yatırım geliri
C) GSMH - yıpranma
D) GSMH - dış alem net yatırım geliri
E) GSMH - net sermaye giriş
9. Milli gelir = 4000
Dolaylı Vergiler = 200
Amortismanlar = 350
Sübvansiyonlar=100 olduğuna göre GSMH kaçtır?
A) 2750

B) 5300

C) 4700

D)5600

E) 4450

10. 2016 yılında reel GSYİH 200 ve nominal GSYİH 400 trilyon ise GSYİH deflatörü
kaçtır?
A) 100

B) 150

C) 200

D) 240

E) 300

Cevaplar
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1)
2)
3)
4) Toplam hasıla
5) GSYİH
6) D
7) E
8) A
9) E
10) C
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2. ENFLASYON

23

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İstikrarlı büyümenin önündeki en önemli ekonomik sorunlardan birisini enflasyon
oluşturmaktadır. Bu bölümde enflasyon ile ilgili genel tanımlamalar yapılmakta ve enflasyonun
nedenleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca enflasyon çeşitleri detaylı şekilde açıklanmakta ve
enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Son olarak ise enflasyonun
ölçülmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

25

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

26

Anahtar Kavramlar

27

Giriş
İstikrarlı büyümenin önündeki en önemli ekonomik sorunlardan birisini enflasyon
oluşturmaktadır. Bu bölümde enflasyon ile ilgili genel tanımlamalar yapılmakta ve enflasyonun
nedenleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca enflasyon çeşitleri detaylı şekilde açıklanmakta ve
enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Son olarak ise enflasyonun
ölçülmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmektedir.
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2.1.Enflasyonun Tanımı
Enflasyon, kısaca fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artışlar olarak
tanımlanabilir. Fiyatlar genel seviyesinin sürekli artış göstermesi genellikle bir ekonomide
belirli bir sürede mevcut toplam talebin toplam arzı aşması kaynaklıdır. Yukarıda yapılan
tanımda dikkat edilmesi gereken nokta, bir fiyat artışının enflasyon olarak adlandırılabilmesi
için fiyat artışlarının süreklilik arzetmesidir. Belirli dönemlerde oluşan ve süreklilik arzetmeyen
artışlar enflasyon olarak değerlendirilmemektedir. Enflasyon olgusunun yaşanmasındaki en
önemli etken toplam talebin toplam arzı aşmasıdır.
Fiyatlar
genel
seviyesinde
artış
olmasının yanısıra çeşitli nedenlerle fiyat
azalışları da görülmektedir. Böyle bir durumda
süreklilik arz eden fiyat azalışları ise deflasyon
olarak tanımlanmaktadır.
Deflasyonla karıştırılmaması gereken bir
de dezenflasyon kavramı vardır. Dezenflasyon;
fiyat artış hızının azalması anlamına
gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük
enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade etmektedir.
Diğer yandan enflasyon ortamının hakim sürdüğü ekonomide aynı zamanda işsizlik
olgusunun da varolduğu durum stagfilasyon olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle
stagflasyon; makroekonomide enflasyonun ve işsizlik oranının beraber artması durumudur.
Stagflasyondaki ekonomi; durgunluğu (üretimde düşüş) ve enflasyonu (fiyat artışlarını) bir
arada yaşar. 1973-1975 yılları arası ABD’yi vuran petrol fiyatları şoku bu duruma iyi bir
örnektir. Örneğin, 1975 yılında ABD’de işsizlik %8,5’e ve yıllık enflasyon oranı da %9,1’e
ulaşmıştı.
1970’li yıllarda bir yandan enflasyon hüküm sürerken diğer yandan işsizliğin
başgöstermesi sonucu oluşan kriz ortamı stagflasyon dönemi olarak adlandırılmaktadır.
Reel ekonomide her mal ve hizmetin fiyatı artmamakta hatta bazı mal ve hizmetlerin
fiyatları artarken diğer baıları artmamakta hatta düşmektedir. Bu bakımdan enflasyon
hesaplaması yaparken piyasadaki genel fiyat düzeyleri dikkate alınmaktadır. Piyasadaki genel
fiyat düzeyi ise bütün mal ve hizmetlerin veya bir çoğunda meydana gelen fiyat hareketlilikleri
göz önüne alınarak belirlenmektedir.

2.2.Enflasyonun Nedenleri
Enflasyon tanımlaması yapılırken toplam talep ve toplam arz kavramlarından
bahsedilmiştir. Toplam talpe bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin
belirli bir bedel karşılığı satın alınmak isteği olarak adlandırılabilir. Toplam arz ise yine bir
29

ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin tamamıdır. Toplam talep ve toplam
arz arasındaki dengenin sağlanması ülke ekonomisinin istikrarlı olması açısından oldukça
önemlidir. Çeşitli nedenlerden dolayı üretim faktörlerinin etkin kullanılamaması toplam talep
ve toplam arz arasındaki dengeyi bozmakta ve bu durumda enflasyon olgusundan söz
edilebilmektedir.
Enflasyona neden olan etkenlerin başında toplam talebin toplam arzı aşması fiyatlar
genel seviyesinde artışların görülmesi gelmektedir.diğer yandan toplam talep sabit iken toplam
arzda meydana gelen azalışlar dolayısıyla da fiyatlar genel seviyesi artmaktadır. Her iki türlü
durumda da enflasyonist baskıdan bahsedilebilir.
Kaynaklarına göre enflasyon talep enflasyonu ve arz enflasyonu olmak üzere ikiye
ayrılmakta ve her iki enflasyon türü de aşağıda açıklanmaktadır.

2.2.1. Talep Enflasyonu
Talep enflasyonu bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmet miktarının
yine aynı dönemde ortaya çıkan toplam talebi karşılayamaması durumunda ortaya çıkan fiyat
artışlarıdır. Talep enflasyonunun nedenleri arasında devletin para arzını genişletici politikalar
uygulaması, bireylerin daha önceki tasarruflarını bozdurarak piyasaya arz etmeleri, geleceğe
yönelik beklentilerin olumlu olması dolayısıyla bankaların kredi hacimlerini arttırmaları
gösterilebilir. Ayrıca döviz kuru üzerinde uygulanan baskıcı politika ithalat edilen mal ve
hizmetin göreli olarak ucuzlamasına neden olmakta ve enflasyonu tetikleyici etki
yaratmaktadır. Talep enflasyonuna yönelik açıklamalar geometrik olarak aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
Fiyatlar
Genel seviyesi

S
P’

A’

P

A

D’
D

Y

Y’

Milli gelir

Yukarıdaki şekilde dikey eksende fiyatlar genel seviyesi yatay eksende ise milli gelir
gösterilmektedir. Başlangıçta ekonomi P fiyatlar genel seviyesi ve Y milli gelir düzeyinde S
arz eğrisi ve D talep eğrisinin kesiştiği A noktasında dengeye gelmektedir. A noktasında toplam
arz ve toplam talep denkliği mevcuttur. Ekonomi A noktasında dengede iken toplam arzın
değişmediği halde toplam talepte meydana gelen bir artış ekonominin denge seviyesinin
bozulmasına neden olacaktır. toplam talebin artması D denge noktasını yukarıya kaydıracak ve
D’ ile gösterilen kesikli doğru halini alacaktır. Toplam arz ise değişmediğinden dolayı S arz
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eğrisi eski konumunda kalacaktır. Arzın değişmemesi ve talebin ise artması durumunda yeni
denge A’ noktasında sağlanacaktır. Bu yeni denge noktasında fiyatlar genel seviyesi P
noktasından P’ noktasına hareket edecek, toplam talep artışına bağlı olarak da milli gelirde bir
artış olacak ve milli gelir Y noktasından sağa doğru kayarak Y’ noktasına ulaşacaktır.
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi toplam talepte meydana gelen artış enflasyonist bir ortam
hazırlamaktadır.

2.2.2.Arz Enflasyonu
Bir ekonomide belirli bir dönemde toplam talepte herhangi bir artış olmazken toplam
arzda meydana gelen azalışlardan dolayı fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi arz enflasyonu
olarak adlandırılmaktadır.
Arz enflasyonuna neden olan etkenlerin
başında hammadde veya ara madde fiyatlarında
meydana gelen artışlar gösterilebilir. Diğer
yandan işçilik maliyetlerinin artması ve üretimde
kullanılan enerji fiyatlarının yükselmesi de arz
kaynaklı enflasyona neden olan etkenler
arasındadır. Arz enflasyonun yukarıda sayılan
nedenleri haricinde başka nedenleri de vardır.
Bunlardan birisi tam rekabet piyasası kurallarının işlerliğinin olmamasıdır. Firmaların karları
maksimize etmek amacıyla tekelleşmeleri, bazı sektörlerde devlet kurumları haricinde üretimin
özel sektör firmaları tarafından yapılmasının engellenmesi piyasada monopol etkisi yapmakta
ve fiyatlar monopol gücünü elinde bulunduran firmalar tarafından belirlenmektedir. Piyasada
böyle bir durumun olması arz kaynaklı enflasyonu körüklemektedir. Diğer yandan işgücü
arzında meydana gelen azalma sonucunda işçilik maliyetlerinin artması, reel para biriminin
değer kaybetmesi nedeniyle üretimde kullanılan ithal girdi fiyatlarının yükselmesi arz
enflasyonunun diğer nedenleri arasında gösterilebilir.
Arz enflasyonu ile ilgili olarak anlatılan bilgiler ışığında aşağıdaki şekil yardımıyla arz
enflasyonunu geometrik olarak da açıklamak mümkündür.

S’
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Fiyatlar genel seviyesi

P
P’

’

D

Yukarıdaki şekilde dikey eksende fiyatlar genel seviyesi P ile yatay eksende ise milli
Y’
gelir Y ile gösterilmektedir. Söz konusu ekonomide D toplam talep doğrusu ile S toplam arz
doğrusu A noktasında kesişerek denge milli gelir seviyesini oluşturmaktadır. A noktasında
toplam talep toplam arza denk durumdadır. Toplam talep sabitken savaş veya kıtlık gibi
olağandışı bir durum sonucunda toplam arzın düştüğünü varsaydığımız bir durumda toplam arz
eğrisi sola doğru hareket ederek S’ doğrusunun oluşturduğu konumu alacaktır. Toplam arzın
sola doğru kayması ve toplam talebin eski yerini koruması sonucunda fiyatlar genel seviyesinde
artış olacaktır. fiyatların artma nedeni toplam ardaki azalmaya karşın toplam talepte herhangi
bir zamanın olmayışıdır. Yeni durumda fiyatlar P seviyesinden P’ seviyesine yükselecektir.
Diğer yandan toplam arzın azalması üretim miktarının azalmasına neden olacak ve milli gelir
seviyesi Y ile gösterilen konumdan Y’ ile gösterilen konuma gerileyecektir.
Bu noktada iktisadi karar birimi olan hükümetler Keynezyen iktisat politikalarını
devreye sokma kararı almaktadırlar. Bilindiği üzere Keynezyen iktisat piyasalara devlet
müdahalesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. Piyasada darboğaz oluşması ve üretimde
meydana gelen düşüşlerin önlenmesi ve buna bağlı olarak toplam talebin arttırılması için devlet
piyasaya müdahale etmektedir. Aşağıdaki şekilde arzın kısılmasından dolayı oluşan
enflasyonun genişletici politikalar vasıtasıyla toplam talebi arttırması anlatılmaya
çalışılmaktadır.
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Fiyatlar genel seviyesi

P
P”
P
P’
P

”
’

D
M
YY
Y’
Y”
Arz kaynaklı enflasyonun grafik yardımı ile açıklandığı bir önceki şekilden yola çıkarak
genişletici maliye politikası uygulaması sonucunda toplam talebin nasıl arttırıldığı yukarıdaki
şekilde anlatılmaya çalışılmaktadır. Bir önceki şekilde A’ noktasında yeni denge sağlanmış ve
fiyatlar genel seviyesi P’ seviyesine yükselmiştir. Toplam arz miktarının azalması iktisadi karar
birimi olan devleti harekete geçirmektedir. Devlet genişletici para ve maliye politikaları
uygulayarak toplam talebin artmasını ve buna bağlı olarak da toplam arzda belirli bir dönem
sonra yükselme olmasını hedeflemektedir. Toplam arzın azalması sonucunda meydana gelen
arz şokuyla fiyatlar genel seviyesi P den P’ ne çıkarken toplam talebin arttırılması amacıyla
uygulanan genişletici para ve maliye politikaları sonucu talep şoku yaşanmakta ve fiyatlar
tekrardan P’ den P” e yükselmektedir.
Fiyatlarda ortaya çıkan bu artış tüketicilerin gelirlerini koruma altına alma çabalarını
kamçılamakta ücret artışı talepleri olmakta bu durum ise fiyatların tekrar yükselmesi ile
sonuçlanmaktadır. Bütün bu anlatılanlar eşiğinde fiyat artışları süreklilik kazanmakta ve
piyasada enflasyon olgusu yerleşmektedir.
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2.2.3. Beklenen Enflasyon
Beklenen enflasyon, bir ekonomide belirli bir oranda var olan enflasyonun ileriki
dönemlerde de devam edeceği beklentisidir. Beklenen
enflasyonun ekonomiye pozitif anlamda katkı
sağlayabileceği ileri sürülmektedir. Şöyle ki üreticiler
açısından ele alındığında ileriki dönemlerde fiyatların
yükseleceği beklentisi şimdiden üretim yapıp ileride
daha yüksek fiyattan satma ve karı arttırma isteğini
doğurmaktadır. Bu şekilde toplam arz artış
göstermekte ve bu durum istihdama katkı yapmaktadır.
Konu tüketiciler açısından ele alındığında ise
yine aynı şekilde ileriki dönemlerde fiyatların artacağı beklentisi şu anki tüketim harcamalarını
arttıracaktır. Beklenen enflasyon ücretlerin belirlenmesinde de etkindir. Toplu sözleşme
görüşmelerinde beklenen enflasyon oranında ücretlerde artış yapılması için sendikalar gerekli
çabayı sarfetmektedirler. Bu durum geliri artan ücretli kesimin tüketim harcamalarını arttırması
anlamına gelmektedir.
Beklenen enflasyonun pozitif yönlerinin yanısıra negatif yönleri de vardır. İleriki
dönemlerde fiyatların artacağı beklentisi gelirlerini ve karlarını arttırmak isteyen grupların fiyat
artışlarına karşı kendilerini koruma isteği, enflasyonun sürekli hale gelmesine neden
olabilmektedir.

2.3.Enflasyon Çeşitleri
Hızlarına göre enflasyon 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
-

Ilımlı enflasyon

-

Kronik enflasyon

-

Hiper enflasyon’ dur.

2.3.1. Ilımlı Enflasyon
Fiyat artışlarının çok düşük seviyelerde olduğu enflasyon türüdür. Sürünen enflasyon veya sinsi
enflasyon olarak da anılmaktadır. Ülkelerin ekonomik yapılarına göre farklılık gösteren ılımlı
enflasyon gelişmiş ülkelerde %4 veya daha da altında gelişmekte olan ülkelerde ise %6
civarındadır. Ilımlı enflasyon bireylerin yerli paraya
olan güvenlerini sarsmamaktadır. Diğer yandan
beklenen enflasyon başlığı altında değinildiği üzere
ılımlı enflasyonun ekonomiye pozitif katkı sağladığı da
bazı ekonomistler tarafından savunulmaktadır.
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2.3.2. Kronik Enflasyon
Kronik enflasyon yıllık enflasyon oranının iki hatta üç haneli rakamlara ulaştığı
enflasyon türüdür. Aşırı enflasyon veya dörtnala enflasyon olarak da adlandırılmaktadır.
Kronik enflasyon dönemlerinde mal ve hizmet fiyatları her ay artış göstermekte ve artış oranları
%10-15 düzeylerinde seyretmektedir. Kronik enflasyonun yaşandığı ekonomilerde yerli paraya
olan güven azalmakta yerli para tasarruf aracı olmaktan çıkmaktadır. Böyle bir ortamda tasarruf
sahipleri paraarının değerini koruyabilmek için ellerinde döviz bulundurma yoluna gitmekte
veya tasarruflarını gayri menkule yatırma şeklinde koruma altına almayı tercih etmektedirler.
Diğer yandan kronik enflasyon dönemlerinde müteşebbislerin yatırım iştahı kırılmakta ve bu
durum ekonomik büyüme ve kalkınmanın yara almasına neden olmaktadır. 2000’li yılların
başına kadar Türkiye kronik enflasyon ile mücadele eden ülkeler arasındaki yerini almıştır.

2.3.3. Hiper Enflasyon
Hiper enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının birkaç günde iki veya 3 katına çıktığı bir
enflasyon türüdür. Bu enflasyon türünün yaşandığı ekonomilerde bireyler satın aldıkları bir
malı bir sonraki gün hatta aynı gün içerisinde aynı fiyata alamamaktadırlar. Hiperenflasyona
neden olan etkenlerin başında devletlerin para basma yoluyla para arzını arttırmaları
gelmektedir.
Hiper enflasyon dönemlerinde enflasyon oranı yıllık %1000 hatta daha fazla oranlara
çıkmaktadır. Diğer yandan hiper enflasyonun yaşandığı ülkelerde yerel para yerini altın,döviz
veya trampa gibi değişim araçlarına bırakmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında
Almanya’nın yaşamış olduğu enflasyon türü buna en güzel örnektir. Bu dönemde Almanya’da
ekmek fiyatları çok kısa bir sürede 1000 Mark dolaylarına yükselmiştir.

2.4.Enflasyonun Etkileri
Enflasyon toplum ve ülke ekonomisi üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler
gelir ve servet dağılımı üzerindeki etkiler, ödemeler dengesi ve kaynak dağılımı üzerindeki
etkiler ve tasarruf ve yatırımlar üzerindeki etkiler olarak sıralanabilir.
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2.4.1. Gelir ve Servet Dağılımı Üzerindeki Etkileri
Enflasyon gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliği arttırmaktadır. Toplumu oluşturan
kesimlerin tamamı gelirlerinienflasyona karşı koruyamamaktadırlar. Memur ve işçilerin
gelirlerin enflasyon oranında artması durumunda söz konusu kesim eski satın alma güçlerini
koruyacak ve enflasyondan etkilenmeyeceklerdir. fakat memur ve işçi kesimi altı aylık
dönemlerde ücret zammı aldıklarından bu kişilerin
gelirleri enflasyon karşısında erimektedir.
Toplumu oluşturan diğer bir kesim olan
serbest meslek ve işveren kesimi ise gelirlerini
enflasyona
karşı
koruyabilme
avantajına
sahiptirler. Bu bakımdan enflasyonun hüküm
sürdüğü ekonomilerde gelir ve servet sabit gelirli
memur ve işçi kesiminden serbest meslek mensubu
ve işveren kesimine doğru aktarılmaktadır.
Enflasyon dönemlerinde gelrini enflasyona karşı
koruma altına alan serbest meslek mensubu ve
işverenlerin eonomik refah seviyeleri artarken sabit gelirli kesimin geliri erezyona
uğramaktadır. Diğer bir ifade ile toplumun bir kesimi zenginleşirken geri kalan kısmı
fakirleşmektedir. Bu durum gelir dağılımındaki adaletin bozulmasına, toplumda ekonomik ve
sosyal sorunların oluşmasına ortam hazırlamaktadır.
Toplumda ekonomik ve sosyal sorunların oluşmasına neden olan bir diğer faktör ise
vergilerdir. Özellikle enflasyon dönemlerinde alınan vergiler bireyleri gelirlerine göre
sınıflandırmamakta ve adaletsizliğin artmasına neden olmaktadır.
Enflasyon dönemlerinde borç ve alacak ilişkileri de sorunların yaşanmasına neden
olmaktadır. Enflasyon ortamında yerli para ile borç almak kazançlı bir durum iken borç vermek
ise kayıplı bir durumdur. Borç veren alacağının vadesi geldiğinde elde ettiği para ile borç
vrmeden önceki satın alma gücüne erişemeyecektir. Böyle bir durumda alacaklının satınalma
gücünü korumak amacıyla dolar,euro gibi yabancı paraya yönelmesi piyasada yerli paradan
kaçılmasına ve dolarizasyona neden olacaktır.

2.4.2. Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkisi
Enflasyonun gözlendiği ekonomilerde ülke içerisinde üretilen malların fiyatları
artmaktadır. Böyle bir durumda dış ülkelerde üretilen malların fiyatları görece olarak
ucuzlamaktadır. Bu sebeple enflasyonun hüküm sürdüğü ekonomilerde ithalat artmakta ve
buna bağlı olarak ihracat azalmaktadır. İthalat artışının kota veya gümrük vergileri aracılığı ile
engellenmeye çalışılması ise başarılı sonuçlar doğurmamaktadır.
Artan ihracat ve azalan ithalat ödemeler dengesini bozmaktadır. İhracat ve ithalat
arasındaki negatiffark dış ticaret açığını da arttırmakta ve ülkeden dış ülkelere doğru bir
kaynak transferinin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.
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Ucuz ithalat iç üretimde azalmaya neden olmakta ve bunun sonucunda işsizlik sorunu
ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan ucuz ithalat dolayısıyla kaynaklar verimli üretim
alanlarından uzaklaşmakta ve rekabetin olmadığı, düşük verimliliğin hakim olduğu alanlara
kaymaktadır. İthalatın azaltılmasına yönelik olarak geliştirilen devalüasyon politikaları
yurtiçinde ithal hammadde ve aramalı kullanan yerli firmaları ekonomik anlamda sıkıntıya
sokmaktadır.

2.4.3. Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi
Enflasyon dönemlerinde düşük ve orta gelirli bireylerin yapmış oldukları tasarruflardan
gelir elde edebilmeleri için faiz oranlarının enflasyon oranının üstünde olması gerekmektedir.
Enflasyonun olduğu bir ekonomide reel faiz etkili olmaktadır. Reel faiz, nominal
faizden enflasyon oranının düşülmesi sonucunda elde edilmektedir. Şöyle ki nomial faizin %10
olduğu bir ekonomide enflasyon oranı %8 seviyesinde ise tasarruf sahibinin dönem
sonundaelde edeceği faiz oranı reel olarak %2 dir. Nominal faizin %8’lik kısmı enflasyon
tarafından eritilmiştir. Bu bakımdan reel faiz oranları enflasyon oranının altında kalırsa bankaya
yatırılarak tasarruf edilmek istenen para negatif faiz geliri elde etmiş olacaktır. negatif getiri
ortamında özellikle düşük ve orta gelirli bireyler tasarruf etmek yerine tüketime yönelirler ve
bu durumda tüketim harcamaları artış gösterir.
Yüksek gelir grubu ise enflasyon dönemlerinde tasarruf eğilimlerini arttırmakta ve bu
durum bu kesimin gelirini yükseltmektedir. Ne var ki gelir artışı verimli yatırımlara
yönelmemekte altın,döviz ve gayrimenkul gibi etkin olmayan alanlara akmaktadır. Yüksek
gelir grubunun artan geliri verimli üretim alanlarına kanalize edilemediğinden toplam arz artışı
sağlanamamakta ve bunun sonucunda ise enflasyon daha da ivme kazanmaktadır.

2.5.Enflasyon Oranının Hesaplanması
Enflasyon oranı hesaplamalarında genelde iki yöntemden yararlanılmaktadır. Bunlardan
ilki TÜFE yani tüketici fiyat endeksi diğeri ise GSYİH deflatörüdür. Nu hesaplama
yöntemlerine aşağıda detaylı olarak değinilmektedir.

2.5.1. TÜFE ile Enflasyon Hesabı
TÜFE ile yıllık olarak 2012 yılına ait enflasyon oranı aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmaktadır.
Enflayon Oranı = (2012 yılı TÜFE endeksi – 2011 yılı TÜFE endeksi) * 100
2011 yılı TÜFE endeksi
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= 2012 yılı TÜFE endeksi (207) – 2011 yılı TÜFE endeksi (190) *100
2011 yılı TÜFE endeksi (190)

=

(207-190) *100
190

=

8.97

Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin 2012 yılı enflasyon oranı yüzde 8.97 olarak
hesaplanmaktadır. TÜFE fiyat endeksine Türkiye İstatistik Kurumunun internet sayfasından
ulaşılmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak 10.000 TL tasarruf eden bir kişinin 2012 yılı sonunda
parasının yüzde 8.97 enflasyon oranı kadar yani 897 TL’lik kısmının eridiği anlaşılmaktadır.
Enflasyon oranı TÜFE ile aylık olarak da hesaplanmaktadır. Böyle bir durumda
yapılması gereken hangi ayın enflasyon oranı hesaplanmak isteniyorsa yukarıdaki förmülde
yıllık TÜFE endeksi yerine aylık endeksin kullanılması gerekmektedir.

2.5.2. GSYİH Deflatörü ile Enflasyon Hesabı
2012 yılına ait enflasyon oranının GSYİH deflatörü yardımı ile hesaplanmasında
aşağıdaki formülden yararlanılmaktadır.
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2012 yılı enflasyon oranı = (2012 yılı GSYİH Deflatörü – 2011 yılı GSYİH Deflatörü) *100
2011 yılı GSYİH Deflatörü
= (1203-1126) * 100
1126
= 6,83
Ders notlarının birinci bölümünde GSYİH deflatörünün nasıl hesaplandığı
anlatıldığından burada tekrar değinilmemektedir.
GSYİH deflatörü yardımı ile yapılan hesaplamada enflasyon oranı yıllık olarak 6.83
çıkmaktadır. Görüldüğü üzere TÜFE ile GSYİH arasında enflasyon oran farkı bulunmaktadır.
Bunun nedenleri ise aşağıda açıklanmaktadır.
TÜFE sadece şehirlerde oturan tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarını
hesaba katarken GSYİH deflatörü bir ekonomide bir yıllık bir süre zarfında üretilen bütün mal
hizmetlerin bedellerini hesaplamaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde köylerde oturan
tüketicilerin yapmış oldukları mal ve hizmet alımları TÜFE’ ye dahil edilmemektedir.
TÜFE hesaplamalarında ithal edilen ve dışarıda üretilen mal ve hizmetler de endekse
dahil edilmektedir. GSYİH deflatöründe ise sadece yurtiçinde üretilen mal fiyatlarını
hesaplamaya dahil etmektedir.
Son olarak TÜFE hesaplamalarında belirli bir mal sepeti oluşturulmakta ve bu sepet
içerisine giren mallar zaman içerisinde değiştirilmez. Diğer yandan GSYİH deflatörü içine
giren mallar değişkenlik özelliğine sahiptir. Sepetteki mallar ve miktarları zaman içerisinde
değişkenlik göstermektedir.
Bu bakımdan değerlendirildiğinde TÜFE ile yapılan hesaplamalarda enflasyon oranının
GSYİH deflatörü aracılığı ile yapılan enflasyon oranından yüksek çıkması beklenir.

2.6. Enflasyon ile Mücadele
Enflasyonla mücadele politikaları toplam talebin kısılması veya toplam arzın
arttırılması konuları üzerinde durmaktadır. Toplam arzın azaldığı bir ekonomide eğer fiyatlar
artıyorsa böyle bir durumda stagflasyondan söz edilmekte ve toplam arzın arttırılması
gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Uygulanacak bu politika sayesinde arz ve talep edilen mal
miktarı dengesi sağlanacak diğer yandan ise fiyat artışları durdurulacaktır.
Vergi oranlarının düşürülmesi toplam arzı arttıracak politikarın başında gelmektedir.
Vergi oranlarının yüksek olduğu ekonomilerde üretim isteği kırılmakta tasarruf miktarı
azalmakta ve sonuç olarak yatırımlar sekteye uğramaktadır. Toplam talep toplam arz arasındaki
denge arz aleyhine bozulacak ve enflasyon oluşacaktır. Diğer yandan Laffer’e göre yüksek
vergi oranları her durumda yüksek vergi geliri anlamına gelmemektedir. Aşağıdaki şekilde
yüksek vergi oranı uygulanması ile vergi gelirleri arasındaki ters orantı gösterilmektedir.
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Vergi Oranı

v

Vergi Geliri
y

Laffer tarafından geliştirilen bu grafikte vergi oranı v noktasına kadar arttığında vergi
gelirleri artmaktadır. Vergi oranı v noktasına ulaştığında devletin elde edeceği vergi geliri
miktarı y noktasında maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Böyle bir durumda vergi oranları v
noktasının üzerine çıkarıldığında vergi gelirleri dramatik bir şekilde azalmaktadır. Vergi
oranında artış üretimin azalmasına, kaynakların verimli olmayan alanlara kaymasına veya gayri
ahlaki davranılarak vergi kaçırma teşebbüsüne ortam hazırlamaktadır.
Vergi oranlarının düşürülmesi toplam arzı arttıracak etkiler yaratmaktadır. Böyle bir
durumda toplam arz eğrisi sağa doğru kaymakta, fiyatlar genel seviyesi ise düşmektedir.

Fiyatlar Genel
Seviyesi

P

AS
AS’

P’
A
’ AD
Milli
Vergi oranlarının düşürülmesi sonucunda üretim artışı yukarıdaki grafikte
gösterilmektedir. Başlangıçta toplam talep toplam arz dengesi A noktasında sağlanırken vergi
’
oranlarının azaltılması
üretimi teşvik etmekte ve daha fazla mal üretilmesi toplam arz eğrisini
sağa doğru kaydırmaktadır. AS toplam arz eğrisi AS’ olarak sağa kaymakta fiyatlar genel
seviyesi ise P noktasından P’ noktasına gerilemektedir. Toplam arzda artışın sağlanması
enflasyonu önlemekte bunun yanında ekonomik canlanmayı da beraberinde getirmektedir.
Üretim artışı istihdam artışını sağlamakta, yeni istihdam alanlarının oluşması ise milli geliri
arttırmaktadır. Nihayet yukarıdaki şekilde vergi oranlarının azaltılması sonucunda toplam arz
artmış ve bu sayede milli gelir eski seviyesi olan Y noktasından Y’ noktasına doğru kaymıştır.
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Enflasyonla mücadelede toplam arzın arttırılması yanında toplam talebi kısıcı
politikalar da uygulanmaktadır. Bunlardan ilki toplam talebin kısılmasına yönelik para arzının
azaltılmasıdır. Merkez Bankası piyasaya sürdüğü para miktarını azaltarak toplam talebi baskı
altına almakta ve enflasyonu bu şekilde dizginlemeye çalışmaktadır.
Toplam talebi kısıcı diğer bir önlem ise kanuni karşılık oranlarının yükseltilmesidir.
Bankalar, tasarruf sahiplerinden mevduat olarak topladıkları paraların bir kısmını güvence
olması maksadıyla Merkez Bankası’na yatırmaktadırlar. Merkez Bankası’na yatırılan bu kısma
kanuni karşılık veya zorunlu karşılıklar denilmektedir. Bankaların ayırmak zorunda oldukları
kanuni karşılık oranlarının yükseltilmesi, bankaların kredi olarak kullandıracakları para
miktarının azalmasına neden olmaktadır. Böylelikle piyasaya kredi olarak sürülecek para arzı
azalmakta ve toplam talep de buna bağlı olarak düşüş sergilemektedir.
Merkez Bankası tarafından uygulanan açık piyasa işlemleri vasıtasıyla da toplam
kısılmaktadır. Merkez Bankası piyasaya bono ve tahvil gibi menkul değerler ihraç ederek
piyasadaki para arzını kısar. Bu şekilde piyasada tedavülde bulunan para miktarının azalması
da toplam talebin artışını frenlemektedir.
Merkez Bankaları tarafından uygulanan ve yukarıda saydığımız politikaların tamamı
toplam talebin arttırılmak istenmesi durumunda da tersi şekilde uygulanmaktadır.
Enflasyonun hiperenflasyon şeklinde yaşandığı ekonomilerde enflasyonu düşürmeye
yönelik uygulanan sıkı para ve maliye politikalarına ek olarak fiyat ve ücret artışlarının
önlenmesine yönelik uygulamalara da başvurulmaktadır. Belirli mallarda yaşanan fiyat artışları
devlet otoritesi tarafından alınan önlemler vasıtasıyla durdurulabilir. Fakat ileriki dönemlerde,
fiyatı yükselen mal sayısında meydana gelen artış denetimin aksamasına veya denetim
maliyetlerinin yükselmesine sebebiyet vermektedir.
Ücret artışlarının denetim altına alınması, verimlilik ve ücret artışları arasında bağ
kurulmasını gerektirmektedir. Verimlilik oranında ücret artışına izin verilmesi fiyatlarda
meydana gelen yükselişleri engelleyecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Enflasyonu tanımlayarak nedenlerine göre enflasyon çeşitlerini açıklayınız.
2.Enflasyonun ölçülmesinde kullanılan yöntemler nelerdir. Örnek yardımıyla açıklayınız.
Yöntemler arasındaki farklılıkları belirtiniz. Türkiye’de enflasyon hangi yöntemle
hesaplanmaktadır? Nedenleri ile belirtiniz.
3. Enflasyonun etkileri nelerdir. Maddeler halinde sıralayarak açıklayınız.
4.Talep enflasyonu ve arz enflasyonu kavramlarını açıklayınız. Talep ve arz enflasyonunun
gelişimini şekil yardımıyla açıklayınız.
5.Laffer eğrisi nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız.
6. Ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli yükselmesine ne ad verilir?
A) Develüasyon

B)Deflasyon C) Stagflasyon

D)Dezenflasyon

E) Enflasyon

7. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli düşmesi durumuna ne ad verilir?
A)Enflasyon B) Develüasyon

C)Stagflasyon

D) Deflasyon

E)Revelüasyon

8. Bir ülkede fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış ile birlikte işsizlik söz konusu ise buna ne
ad verilir?
A)Deflasyon B)Hiper Enflasyon

C) Revelüasyon D) Stagflasyon

E)Resesyen

9.Gelişmiş ülkelerde %4 veya daha da altında olan enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ilımlı Enflasyon
B) Kronik Enflasyon
C) Dörtnala Enflasyon
D) Hiper Enflasyon
E) Deflasyon
10. 2016 yılı TÜFE endeksi 200 ve 2017 yılı tüfe endeksi 230 ise 2017 yılına ait enflasyon
oranı yüzde kaçtır?
A) %10

B)%15

C)%20

D) %25

E)%30

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
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5)
6) E
7) D
8) D
9) A
10) B
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3. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

48

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

49

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve kalkınma süreçlerini belirleyen etkenlerden biri de
istihdamdır. İstihdam oranı ülke ekonomileri açısından hem üretim miktarının hem de milli
gelirin artması bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca toplumsal huzurun sağlanmsı
ve bireysel tatminin sürdürülmesi için de istihdam önemli bir ekonomik olgudur. Bu bölümde
istihdam ve buna bağlı olarak işsizlik kavramları üzerinde durulmakta ve başlıca işsizlik
çeşitleri açıklanmaktadır. Ayrıca işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişki değerlendirilmekte
işsizlik ve büyüme arasındaki bağlantı irdelenmeye çalışılmıştır
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3.1.İstihdam Kavramı
İktisat biliminin oluşmasına temel oluşturan sorunların başında kaynakların kısıtlı
olması gelmektedir. Üretim faktörlerinin (emek, sermaye, müteşebbis, toprak) tamamının israf
edilmeden üretimde kullanılması çabası iktisadın temelini oluşturmaktadır. Makro anlamda
bakıldığında üretim faktörlerinin tamamının üretime koşulması tam istihdam veya tam kullanım
olarak tanımlanırken mikro anlamda ise üretim faktörlerinden sadece biri olan emeğin tam
kapasite ile üretimde kullanılması tam istihdam olarak adlandırılır.
Diğer yandan makro anlamda üretim faktörlerinin tamamı üretime dahil edilemiyorsa
bu durum eksik istihdam olarak adlandırılmaktadır. Mikro anlamda baktığımızda ise eksik
istihdam kavramını emek faktörlerinin tam olarak
üretime dahil edilememesi şeklinde açıklamamız
mümkündür.
Emek faktörü diğer faktörlerden bazı
yönleriyle farklılık göstermektedir. İşgücünü temsil
eden emek kullanılmadığı zaman ileriki dönemler
için biriktirilmemekte ve sonraki dönemlerde
üretime dahil edilmemektedir. Bu durum emek
israfının telafi edilemeyeceği anlamına gelir.
Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal anlamda gelişmesi ve kalkınması üzerinde
istihdamın önemli bir rolü vardır. Üretim faktörlerinin eksiksik bir şekilde üretime koşulması
bu bakımdan önemlidir. Emek faktörünün tam kullanımı ülke ekonomisine katkısı yanında aynı
zamanda bireye psikolojik ve sosyal katkıyı da beraberinde getirmektedir. Bir ekonomide emek
faktörünün israf edilmesi psikolojik ve sosyal sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. İşsi
kalan birey kendine olan özgüvenini yitirmekte ve toplumda kendisine yer edinememektedir.
Ayrıca istihdam edilmeyen nüfusun büyüklüğü ülke ekonomisinin geleceğini de tehdit
etmektedir.
Tam istihdam ile ilgili olarak yukarıda yapılan anlatımlar teorik olarak doğru olmakla
birlikte pratik bakımdan işlerliği olmayan açıklamalardır. Şöyle ki emek faktörünün tamamının
üretime katılması bazı nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır. Örneğin şehir değiştiren,
meslek değiştiren veya işinden memnun olmayıp yeni iş arayanların olması gibi sebeplerden
dolayı bir işsizlik oluşması kaçınılmazdır. Bunun haricinde tam istihdam her zaman en iyi
durum olaraak nitelendirilemez. Emeğin tamamının istihdam edilmesi yeni iş kollarının
gelişmesine, yeni sektörlerin varolmasına ve yeni meslek kollarının ortaya çıkmasına engel
teşkil etmektedir. Bu bakımdan %2-3 arasındaki işsizlik normal karşılaşılan bir durum
olmaktadır. Bu değerlendirme ışığında tam istihdamı %2-3 işsizlik oranının hakim olduğu
durum olarak nitelemek mümkündür. Ülkelerin ekonomi yönetimleri tam istihdam seviyesine
ulaşmayı ekonomi politikası olarak benimsemektedirler. Eksik istihdam durumunun negatif
etkileri olduğu gibi tam istihdam durumunun da hem ekonomik hem de toplumsal anlamda
pozitif etkileri vardır. Tam istihdam dolayısıyla gelir dağılımı düzelmekte, toplumsal
huzursuzluklar giderilmektedir.
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İşsizlik ile ilgili açıklamalara geçmeden önce istihdam ve işsizlik ile ilgili bazı
kavramlarının tanımlanmasında fayda olacaktır.
Aktif nüfus, bir ülkedeki 15-64 yaş arasında kalan nüfustur. Aktif nüfus genellikle ülke
nüfusunun %30-60’ını oluşturmaktadır. Türkiye açısından değerlendirmek gerekirse genç
nüfusun çokluğundan dolayı aktif nüfusun yoğun olduğu söylenebilir.
İşgücü, aktif nüfustan çalışma isteği olmayanlarla akli ve bedeni durumları çalışmaya
elverişli olmayan nüfusun çıkarılması sonucu kalan kesimdir. Aktif nüfus bir nevi işgücünü
gösterse de akli ve bedeni engelleri olan bireyler ve sermaye sahibi veya müteşebbis olan
bireylerin kendi istekleri ile çalışmak istememeleri işgücünü aktif nüfustan ayırmaktadır. Bir
başka ifade ile işgücünü, ülke nüfusunun üretim gücüne sahip olan kesimi olarak tanımlamak
mümkündür.
İstihdam hacmi, işgücünün bir kısmı kendine ait bir iş bulup çalıştığı halde bir kısmı ise
iş bulamamakta ve çalışmamaktadır. İşgücünün çalışan kısmının toplam işgücüne oranına
istihdam hacmi denir.
İstihdam Hacmi = Çalışanların Toplamı / Toplam İşgücü
olarak ifade edilmektedir.
İşgücüne Katılma Oranı = Toplam İşgücü / Aktif Nüfus
olarak ifade edilmektedir.
Aktif Nüfus Oranı = Aktif Nüfus Toplamı / Toplam Nüfus
olarak ifade edilmektedir.

3.2. İşsizlik Kavramı
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre işsizlik, çalışma
güç ve isteği olduğu halde cari ücret seviyesinden iş
bulunamaması durumudur. Eğer işgücü istihdam hacminden
daha büyük ise bu durumda işsizlik ortaya çıkmaktadır. İşsiz,
çalışma isteği ve gücü olduğu halde cari ücret seviyesinden iş bulamayan kişi olarak
tanımlanmaktadır. Tanımda cari ücret seviyesinden iş bulamayan kimse ibaresinin kullanılması
aşırı ücret talep ettiğinden dolayı iş bulamayan kimseleri işsiz olarak tanımlayamayacağımızı
açıklamaktadır. Aynı şekilde çalışma gücü olmadığı için iş sahibi olmayan kimseler de işsiz
sınıfına girmemektedirler.
İşsizlik Oranı = (İşsiz Sayısı / İşgücü ) *100
olarak ifade edilmektedir.
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Daha önce de belirtildiği üzere bir ülkede işgücünün tamamının istihdam edilmesi
mümkün olmamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde %3 oranında, gelişmekte olan ülkelerde
ise %6 oranında işsizlik söz konusu olabilmektedir. Hangi ekonomik tedbir alınırsa alınsın
ülkede %3-6 arasında işsizlik olması durumuna doğal işsizlik denmektedir.
Tablo-1

İşgücü (Bin)

İstihdam
edilenler (Bin)

İstihdam
oranı (%)

İşgücüne
katılım
oranı (%)

İşsiz (Bin)

İşsizlik
oranı (%)

2009

24.748

21.277

41,2

47,9

3.471

14

2010

25.641

22.594
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48,8

3.046

11,9

2011

26.725

24.110
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49,9

2.615

9,8

2012

27.339

24.821

45,4
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2.518

9,2

Yıllar

Kaynak:TUİK
Yukarıdaki tabloda 2009-2012 yılları arasında Türkiye’nin istihdam verilerine ilişkin bilgiler
gösterilmektedir. Tablodan görüldüğü üzere istihdam oranı, 2009-2012 yılları arasında artış
gösterirken aynı yıllarda işsizlik oranında da azalış vardır. Diğer yandan işgücü ise yaklaşık 2,5
milyon kişi artmıştır.

3.3.İşsizlik Çeşitleri
İşsizlik çeşitlerini yapısal işsizlik, gizli işsizlik, friksiyonel işsizlik, konjonktürel işsizlik ve
mevsimlik işsizlik olmak üzere 5’e ayırmak mümkündür.

3.3.1. Yapısal İşsizlik
Zamanla üretim yapısında veya üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler
dolayısıyla çalışanların yeni yapı ve teknolojiye ayak uyduramaması dolayısıyla işlerini
kaybetmeleri sonucunda oluşan işsizlik türüdür. Daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülür.
Üretim teknolojisindeki gelişmeler hem tarım sektöründe hem de sanayi sektöründe
çalışanların yeni üretim yöntemlerine adapte olmalarını zorlaştırmaktadır. Diğer yandan
rekabet gücünün arttırılması ve uluslarası piyasalara entegre olunması açısından da yeni
teknolojilerin kullanımı ve üretimde emek yoğun konumdan sermaye yoğun konuma
geçilmesini zorunlu kılmaktadır.
Tüketim tercihlerinin değişmesi de yapısal işsizliğe neden olan faktörlerdendir.
Fabrikasyon ürünlerin tüketiciler tarafından daha yoğun şekilde talep edilmesi özellikle el
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sanatları ve zanaat ile geçimlerini sağlayan kesimin zaman içerisinde işlerini kaybetmelerine
neden olmaktadır.
Yapısal işsizlik sorunu yaşayan bireylerin üretim teknolojilerinde meydana gelen
değişime uyum sağlamaları veya yeni üretim teknolojilerini kullanma kabiliyeti kazanmaları
uzun bir zaman almaktadır. Bu bakımdan yapısal işsizlik durumundan çıkılıp iş bulunması uzun
zaman almaktadır.

3.3.2 Gizli İşsizlik
Kendine ait bir iş olup çalıştığı halde üretimde herhangi bir artı değeri olmayan bir başka
ifade ile marjinal verimi sıfır olanların oluşturduğu işsizlik türüdür. Böyle bir ekonomide gizli
işsizlerin işlerini kaybetmeleri toplam üretimi azaltmayacaktır.. Özellikle popilist politikaların
yaygın olarak uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen çalışanların bir kısmı gizli işsizliği oluşturmaktadır. Diğer yandan tarım kesiminde
çalışan nüfusun da verimlilikden yoksun olan kesimi gizli işsizler olarak tanımlanabilir.

3.3.3.Friksiyonel İşsizlik
Çalışanların daha iyi çalışma ve hayat şartları nedeniyle mevcut işlerini bırakıp yeni iş
aramak için geçirdikleri süre zarfında işsiz kalmaları friksiyonel işsizlik olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca işgücüne yeni katılıp iş arama sürecinde olan gençlerin içinde
bulundukları durum da friksiyonel işsizlik tanımına girmektedir.
Tanımdan anlaşıldığı üzere toplam emek arzı ile toplam emek talebi eşit olsa da
işsizlikten söz etmek mümkündür. Bu bakımdan friksiyonel işsizlik oranının %1-4 arasında
olması normal karşılanmaktadır.
Friksiyonel işsizliğin azaltılması veya işsiz olarak geçirilen zamanın en aza indirilmesi
iş arayanlar ile işgücü talep edenler arasında bilgi ağının güçlü olmasına bağlıdır. İki grup
aarsında iyi bir bilgi akışının sağlanması emek faktörünün israfını ez aza indirmektedir. Bu
bakımdan gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde iş ve işçi bulma kurumlarının sayısının
ve etkinliğinin arttırılması önem arzetmektedir.
Bir ekonomide friksiyonel işsizler ile yapısal işsizlerin toplamı doğal işsizlik haddini
oluşturmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere doğal işsizlik haddinin ortadan kaldırılması
mümkün değildir.
İşsizlik haddinin doğal işsizlik haddinden küçük olması, enflasyonu hızlandırıcı etki
yapmaktadır.bunun nedeni işçi ücretlerinin yükselmesi ve bunun da tüketimi hızlandırarak
fiyatlar genel seviyesini yükseltmesidir. Eğer işsizlik haddi doğal işsizlik haddine eşit ise ücret
düzeyleri sabi kalacak, fiyatlar genel seviyesi yükselmeyecek ve sonuçta enflasyonda da bir
artış olmayacaktır.
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3.3.4.Konjonktürel İşsizlik
Bir ülke ekonomisinin sürekli büyüme ve gelişme trendinde olması söz konusu değildir.
Üretim miktarı sürekli aynı kalmamakta belirli periyotlarda artış veya azalışlar sergilemektedir.
Ekonominin herbir gelişme ve daralma evresi arasındaki dönem konjonktür devresi olarak
adlandırılır. Üretim ve milli gelirin azalma dönemlerinde ortaya çıkan işsizlik türü ise
konjonktürel işsizlik olarak tanımlanır.
Konjonktür evresinin daralma döneminde toplam talebin azalması üretim miktarının
düşmesine ve bu durum da işsizlik olgusunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Daralma
dönemlerinde toplam arz toplam talebi aşmakta üretilen mal ve hizmet alıcı bulamamaktadır.
Bu durumda stok birikmeleri ortaya çıkacak ve girişimcilerin yatırım yapma iştahı azalacaktır.
Azalan yatırımlar ise üretim seviyesini ve buna bağlı olarak istihdam seviyesini azaltır.
Konjonktürel işsizlik geçici bir durumdur ve toplam talebi arttırıcı ve büyümeye katkı sağlayıcı
devlet müdahaleleri ile ortadan kaldırılabilmektedir.

3.3.5.Mevsimlik İşsizlik
Bir ülkede belirli dönemlerde ve belirli bölgelerde emek talebinin artması ve diğer
dönemlerde emek talebinin azalması dolayısıyla ortaya çıkan işsizlik türü mevsimlik işsizlik
olarak adlandırılmaktadır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde özellikle turizm, inşaat ve
tarıma dayalı sektörlerde mevsimlik işsizlikden söz etmek mümkündür.
Bir başka açıdan değerlendirildiğinde üretim teknoloji ve yöntemlerinin gelişmesi
turizm haricinde diğer sektörler olan inşaat ve tarımın kış aylarında da çalışmaya imkan
sağlaması mevsimlik işsizliğin eskisi kadar yaygın olmadığını göstermektedir. İnşaat
sektöründe kış aylarında çalışma imkanını arttıran yeni teknikler ve tarımda seracılığın
gelişmesi bu sektörde çalışanların yılın 12 ayı istihdam edilmelerine kolaylık sağlamaktadır.
Diğer yandan turizm sektöründe kış turizminin gelişmesine yönelik atılan adımlar da turizm
sektöründe çalışanların hem kış hem de yaz aylarında istihdamını kolaylaştırmaktadır.
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3.4. İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişki : Phillips Eğrisi
Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak ortaya koyan yaklaşımlardan
birisi Phillips Eğrisi dir. Phillips eğrisine göre enflasyon ile işsizlik arasında ters orantı vardır.
İşsizlik oranının yükseldiği dönemlerde enflasyon azalmakta, işsizlik oranının azaldığı
dönemlerde ise enflasyon oranı artmaktadır. Phillips eğrisi 1958 yılında A.W.Phillips adında
bir iktisatçı tarafından geliştirilmiştir. Phillips 1861-1957 yılları arasında İngiltere
ekonomisinde işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkileri incelemiş ve bu ikili arasındaki ilişkiyi
Phillips eğrisi aracılığı ile açıklamaya çalışmıştır.

Şekil-1
Enflasyon Oranı

a1

5

a2

3
b
2,5

İşsizlik Oranı

3,5

Yukarıdaki şekilde yatay eksende işsizlik oranı ve dikey eksende ise enflasyon oranı
gösterilmektedir. PE eğrisi ise Phillips eğrisini temsil etmektedir. Enflasyon oranının %3
olduğu bir ekonomide işsizlik oranı ise %3,5 olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu ekonomide
işsizlik oranının düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sonucunda istihdamın artırılması
aynı şekilde enflasyon oranını da %3 düzeyinden %5 düzeyine çıkarmaktadır. İşsizlik
tanımlarının yapıldığı kısımda doğal işsizlik oranından bahsedilmiş ve burada gelişmekte olan
ülkelerde %6 ve gelişmiş ülkelerde ise %3 düzeylerinde doğal işsizlik seviyelerinin normal
olarak karşılanabileceği vurgulanmıştır. Şekilde b noktası enflasyon oranının sıfır olduğu ve
işsizlik oranının ise %3-6 aralığına geldiği noktadır.
Yukarıdaki şekilden anlaşılacağı üzere enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında ters bir
ilişki vardır. Bir başka tanıma göre enflasyon, işsizlik oranının azalan fonksiyonudur. İşsizlik
arttığında enflasyon azalırken işsizlik azaldığında ise enflasyon artmaktadır.
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Phillips eğrisi ile ilgili olarak değinilmesi gereken diğer bir nokta ise eğrinin kısa
dönemi temsil ettiği gerçeğidir. Kısa dönem Phillips eğrisi enflasyon ve işsizlik arasındaki
ilişkiyi temsil ettiğinden stagflasyon dönemini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Monetarist
makro okul tarafından geliştirilen Uzun dönem Phillips eğrisi yukarıdaki şekilden biraz farklılık
göstermekte olup bu konuya ileriki bölümlerde tekrar değinilecektir.

3.5.İşsizlik ve Büyüme Arasındak İlişki :Okun Kanunu
Okun kanunu konjonktürel dalgalanmaların daralma dönemlerinde GSYİH açığı ile işsizlik
oranı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Okun kanunu iki şekilde açıklanmaktadır. Bunlardan
ilki GSYİH’de meydana gelen %3 lük bir azalmanın işsizlik oranını %1 arttırdığını ifade
etmektedir. Tam istihdam denge seviyesinin hakim olduğu bir ekonomide elde edilen GSYİH
potansiyel GSYİH olarak adlandırılır. Ekonominin tam istihdam seviyesinde olmadığı durumda
ise elde edilen hasıla cari GSYİH olarak ifade edilmektedir. Böyle bir durumda cari GSYİH nın
potansiyel GSYİH’dan küçük olması durumunda hasılada bir açık oluşmaktadır.
Potansiyel GSYİH nın 500 Milyar Dolar ve cari GSYİH’nın 470 Milyar Dolar olduğu bir
ekonomide GSYİH açığı ;
(Potansiyel GSYİH-Cari GSYİH) / Potansiyel GSYİH = GSYİH açığı
(500 Milyar Dolar - 470 Milyar Dolar) /500 Milyar Dolar = 0,06
olduğu görülmektedir.
Okun kanununun ilk açıklamasında her %3 GSYİH açığının %1 lik işsizlik doğuracağı ifade
edildiğinden %6 lık açık %2 lik bir işsizlik doğuracaktır.
İkinci açıklama ise işsizlikte meydana gelen artışın GSYİH’ da ne kadar bir düşüş yaratacağı
üzerinedir. Aşağıda hesaplama yöntemi formüle edilmektedir.
(Potansiyel GSYİH –Cari GSYİH) / Potansiyel GSYİH = 2.5 (Cari işsizlik Oranı-Doğal İşsizlik
Oranı)
Not : 2.5 değeri GSYİH ile işsizlik arsındaki ilişkiyi ifade eden bir değerdir ve sabittir.
Cari işsizlik oranının %8 doğal işsizlik oranının ise %5 olduğu varsayımı altında değerler yerine
yazılırsa;
(500 Milyar Dolar – cari GSYİH) / 500 Milyar Dolar = 2.5*(0.08-0.05)
(500 Milyar Dolar – Cari GSYİH) / 500 Milyar Dolar = 2.5*0.03
500 Milyar Dolar – ( 500 Milyar Dolar * 0.075) = Cari GSYİH
500 Milyar Dolar – 37.5 Milayr Dolar = 462.5 Milyar Dolar = Cari GSYİH
Yukarıdaki denklemde cari işsizlik oranı ( %8) ile doğal işsizlik oranı (%5) arasında %3 lük bir
fark GSYİH yı 37.5 milyar dolar azaltmaktadır. Diğer bir ifade ile cari işsizlik oranında
meydana gelen %1 lik azalış GSYİH yı 37.5 / 3 = 12.5 milyar dolar azaltmaktadır.
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3.6.İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi
İktisatçılar, belirli bir yıldaki işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamına iktisadi hoşnutsuzluk
endeksi derler.
İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi = Enflasyon Oranı + İşsizlik Oranı
Örneğin 2005 yılı enflasyon oranı %12 ve işsizlik oranı da % 10 olsun. 2005 yılına ait iktisadi
hoşnutsuzluk endeksi şu şekilde bulunur:
İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi = Enflasyon Oranı + İşsizlik Oranı
İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi = %12 + %10
İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi = %22
Görüldüğü itibariyle 2005 yılına ait iktisadi hoşnutsuzluk endeksi %22 olarak
bulunmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. İşsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi Okun Kanunu vasıtasıyla açıklayınız.
2. İşsizlik ve enflayon arasındaki ilişkiyi Phillips eğrisi ile açıklayınız.
3. İşsizlik çeşitleri nelerdir. Konjonktürel ve friksiyonel işsizlik kavramlarını açıklayınız.
4. İktisadi hoşnutsuzluk endeksi nedir açıklayınız?
5. Tam istihdam denge seviyesinin hakim olduğu bir ekonomide elde edilen çıktıya ne ad
verilir?
A) Nominal GSYİH

B) Fiili GSYİH

C) Potansiyel GSYİH

D) GSYİH

E) GSMH Deflatörü

6.Okun kanununa göre GSYİH açığındaki %6’lık artış işsizliği yüzde kaç artıracaktır?
A)%2

B)%3

C)%4

D)%5

E)%6

7.Zamanla üretim yapısında veya üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler dolayısıyla
çalışanların yeni yapı ve teknolojiye ayak uyduramaması dolayısıyla işlerini kaybetmeleri
sonucunda oluşan ve daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülen işsizlik türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Friksiyonel işsizlik

B) Yapısal işsizlik

D) Gizli işsizlik

E) Mevsimsel işsizlik

C) Doğal işsizlik

8. Emek ve mal piyasalarının dengede olduğu işsizlik oranına ne ad verilir?
A) Doğal işsizlik oranı
B) Teknolojik işsizlik
C) Konjonktürel işsizlik
D) Friksiyonel işsizlik
E) Açık işsizlik
9.Bir ülkede çalışanların sayısı 80 milyon ve iş arayanların sayısı 20 milyon ise bu ülkedeki
işsizlik oranı yüzde kaçtır?
A) %10

B)%20

C)%25

D) %30

E)%35

10. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon oranıyla işsizlik oranının toplamına eşit olan
makroekonomik performans endeksidir?
A) Toptan eşya fiyat endeks
B)Tüketici fiyat endeksi
C)Gelişmişlik Endeksi
D)Ekonomik Daralma Endeksi
E) Hoşnutsuzluk endeksi
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Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5) C
6) A
7) B
8) A
9) B
10) E
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4. PARA VE PARANIN EKONOMİDEKİ ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

68

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde para ve paranın ekonomideki rolü, para arzı ve para talebi kavramları
açıklanmaktadır. Para, para arzı ve para talebi makro ekonominin temelini oluşturan
konuların başında gelmektedir. İlk olarak para, paranın fonksiyonları ve çeşitleri
üzerinde durulmaktadır. Daha sonra para arzı, para arzının belirleyicileri, para talebi
kavramı açıklanmakta ve para talebinin nedenleri maddeler halinde belirtilmektedir.
Son olarak para talebi teorileri üzerinde durulmakta Klasik , Keynesyen ve Modern para
talebi teorileri örnekler aracılığıyla açıklanmaktadır.
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4.1. Para ve Paranın Ekonomideki Rolü
Para kavramının ortaya çıkmasından önceki dönemlerde bireyler temel ihtiyaçlarını
gidermek için sahip olmak istedikleri mal ve hizmetleri ancak trampa adı verilen malın malla
değişimi yoluyla karşılamayı tercih etmişlerdir. Fakat değişime konu olan malların değer
anlamında denkliklerinin olmaması mübadeleyi güçleştirmiştir. Ayrıca mübadele
uygulamasının olduğu dönemlerde karşılıklı değişime konu olan malların kıymet takdiri
tartışmalar ve uzun süre devam eden pazarlıklara sahne olmuştur. Diğer yandan bireylerin
piyasaya arz ettiği malın karşılığında kendi ihtiyacını karşılayacak malı satacak kimsenin kolay
şekilde bulunmaması trampanın bir başka zorluğunu ortaya koymuştur. Geçen süre zarfında
değişimi kolaylaştırmak için bir araca ihtiyaç
duyulmuştur.
Zamanla insanların tabiattaki madenleri
işlemeyi öğrenmeleri ve onlara şekil vermeleri ilk
dönemlerde bu madenleri para olarak kullanmalarını
sağlamıştır. Daha sonraki dönemlerde ise ticari
hayatın gelişmesi ve denizaşırı ticari faaliyetlerin
artması madeni paradan kağıt paraya doğru bir
evrilmeyi beraberinde getirmiştir.
İlk çağlardan günümüze kadar gelişim gösteren para ile ilgili çeşitli tanımlamalar
yapılmktadır. Parayı, kişilerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere sahip olabilmek için
kullandıkları ödeme aracı olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir tanıma göre ise para
malların ve hizmetlerin alım ve satımında mübadele aracı olarak kullanılan dolaylı bir maldır.
Para, kendine has bazı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki paranın
homojen olmasıdır. Paranın homejenliği, ödeme aracı olarak kullanılması nedeniyle parayı
temsil eden metaların hepsinin aynı değere sahip olmasını içermektedir.
Paranın taşınabilir olma özelliği rahat kullanım açısından son derece önemlidir. Eski
dönemlerde kullanılan madeni paranın hem büyük hem de ağır olması kolay kullanımı ve
taşınırlılığını engelleyen bir etkendir. Paranın bölünebilir olma özelliği çok küçük ticari
faaliyetlerin bile rahatlıkla yerine getirilebilmesi açısından önemlidir.
Paranın tanınabilir olması taklit edilmesini güçleştirmektedir. Toplum tarafından ödeme
aracı olarak kabul edilmiş para kendine has büyüklük renk ve ayırt edici bazı diğer özellikleri
bünyesinde barındırmaktadır. Bu şekilde taklit edilme olasılığı da minimum düzeye inmektedir.
Son olarak paranın dayanıklılığı önemli özelliklerinden biridir. Dayanıklı bir malzemeden
yapılan para uzun süreler kullanılmakta ve itibari değerini korumaktadır.

4.1.1. Paranın Fonksiyonları
Paranın, mübadele aracı olma, kıymet ölçme, kıymet biriktirme ve kıymetlerin nakli
gibi fonksiyonlarından behsedilmektedir.
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Paranın mübadele aracı olma fonksiyonu, mal ve hizmet alım satımında süreci
hızlandıran ve kolaylaştıran bir etken olmasıdır. Paranın kullanımı öncesi dönemde bireyler
karşılıklı olarak mal mübadelesi yaparak ihtiyaçlarını temin etmektedirler. Fakat malların
değişim değerlerinin hesaplanması ve karşılıklı olarak aynı mallara ihtiyaç duyan alıcıları
bulmak oldukça zor olmaktadır. Örneğin bir kasabada un satmak isteyen ve karşılığında kumaş
almak isteyen kişi una ihtiyacı olan ve aynı zamanda da kumaş satan birini bulmak zorundadır.
Ticari hayatı zora sokan bu etken paranın kullanımı ile ortadan kalkmıştır.
Paranın kıymet ölçme fonksiyonu, alım
satıma konu olan mal ve hizmetlerin değerlerini
belirlemektedir. Bu fonksiyonu dolayısıyla
bireyler, elde etmek istdikleri mal ve hizmetler için
ellerinde ne kadar para bulundurmaları gerektiğini
kolayca hesap edebilmektedirler. Mal ve hizmet
çeşitliliğinin çok yaygın olduğu günümüzde
paranın olmadığı bir durumda malların değerlerinin
hesaplanması ve karşılıklı değişiminin, büyük
sorunları berebarinde getireceği yadısnamayack bir
gerçektir.
Paranın kıymet biriktirme fonksiyonu, tasarruf etme imkanını kolaylaştırmaktadır. Mal
biriktirme yöntemi bir tasarruf etme aracı olsa da bazı mallar zaman içinde bozulmakta veya
değerleri düşmektedir. Ayrıca tasarruf edilen malın bir yerden başka yere nakli oldukça güçtür.
Böyle bir durumda paranın mübadelede kullanılıyor olması bireylerin istedikleri mala para
karşılığında kolayca ulaşmalarını sağlar. Bu bakımdan para iyi bir tasarruf aracı olma özelliği
kazanmıştır. Malın saklanması ile karşılaştırıldığında ise paranın saklanması çok daha kolaydır.
Diğer yandan tasarruf aracı olarak paranın biriktirilmesi aynı zamanda paranın kıymet ölçme
özelliğine de bağlıdır. Herkes tarafından kabul görülen ve kıymeti değişmeyen para ancak
tasarruf aracı olarak kullanılır. Örneğin enflasyon dönemlerinde para değer yitirdiğinden
birikim aracı olmaktan uzaklaşmaktadır. Her geçen gün değerini yitiren para, istikrar yönünden
daha güçlü paralar ile yer değiştirmekte ve güçlü para birikim aracı olma özelliğini
üstlenmektedir.
Son olarak paranın kıymet naklinin olması mal mübadelesinde olduğu gibi malın mal
karşılığında taşınmasını gerektirmemekte ve ticari hayatta zaman ve yer avantajı sağlamaktadır.

4.1.2. Para Çeşitleri
Para tarihi süreç içerisinde çeşitli evrelerden geçerek günümüze kadar gelmektedir. İlk
dönemlerde çıkarılan paralarla günümüzde kullanılan paralar arasında büyük farklılıklar
mevcuttur. Paranın gelişim süreci toplumların gelişim süreçleri ile paralellik arz etmektedir.
Gelişim süreci takip edilerek 3 çeşit paradan söz etmek mümkündür. Bunlar mal para, temsili
para ve kağıt para olarak sınıflandırılabilir.
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4.1.2.1. Mal Para
Paranın icat edilmesinden önceki dönemlerde mübadele aracı olarak kullanılan para
çeşididir. Bu dönemde bazı mallar ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmakta iken diğer bazı
mallar ise mübadele görevini yerine getirmek amacıyla kullanılmıştır. Yaşanılan bölgeye, halk
tarafından talep edilmesi veya dayanıklı olması gibi nedenlerle bazı mallar mübadeleye konu
olmuşlardır. İlerleyen dönemlerde ise hafif fakat değerli kabul edilen altın ve gümüş gibi
madeni paralar kullanılmaya başlanmıştır.
Bir görüşe göre madeni paraya geçilmesinin nedeni madenlerin dini veya psikolojik
özelliklerinin olduğu inancıdır. Diğer bir görüşe göre ise madenlerin tabiatta az miktarda
bulunmaları onları değerli kılmaktadır. Zaman içerisinde ikinci görüş daha çok benimsenmiş
ve madenlerin az olması onların kıymetini arttırmıştır. Madeni paranın kullanılmasının diğer
bir nedeni ise mal ile karşılaştırıldığında taşınmasının ve kullanımının daha kolay olmasıdır.

4.1.2.2. Temsili Para
Toplumsal yapının değişmesi ve gelişmesi madeni paralardan temsili paralara geçişi
hızlandırmıştır. Temsili paraların kullanılma nedenlerinden en önemlisi taşınma ve
korunmasının madeni paralara göre daha rahat ve kolay olmasıdır. Diğer yandan temsili
paraların basımının kolay olması madeni para yerine tercih edilmesinin nedenlerinden bir
diğeridir.
Madeni paraların yukarıda sayılan çeşitli sakıncalarından dolayı madeni paraların yerine
onun itibari değerini koruyan temsili paralar kullanıma sürülmüştür. Temsili para herhangi bir
yerde saklanan veya depo edilen mal ya da maden yerine kullanılır.
Temsili paraya örnek olarak banknotlar gösterilebilir. Para ihraç etme yetkisi olan bir
bankanın çıkardığı banknot bankaya götürülmesi durumunda altına çevrilmektedir. 19. yüzyılda
Bankalara olan güvenin artması banknot basımını hızlandırmıştır.başlangıçta madeni parayı
temsil ettiği için madeni para stoku kadar basılan banknot daha sonraları art niyete maruz kalmış
ve karşılıksız olarak basılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak suistimallerin önlenmesi
amacıyla banknot basma yetkisi sadece Merkez bankalarına devredilmiştir.
Temsili paraya bir diğer örnek kağıt paradır. Ticarete konu olan mal ve hizmet sayısının
artması ve ekonomik hayatın canlılığı paraya olan ihtiyacı da arttırmıştır. Kağıt para banknota
benzemekle beraber banknot gibi madeni paraya çevrilemez. Kağıt paranın üzerinde yazan
değer onun satın alma gücünü belirler. Kağıt paralar alışverişte üzerlerinde yazan değerden
işlem görürler. Piyasada dolaşacak kağıt para miktarının devlet otoritesi tarafından iyi
ayrlanması gerekir. Tedavülde bol miktarda kağıt para olması piyasada enflayonist baskı
oluşturmaktadır. Böyle bir durumda söz konusu ekonomide fiyatlar genl düzeyi hızlı bir şekilde
artış göstermektedir. Ayrıca paranın satın alam gücü de fiyat artışlarından negatif şekilde
etkilenmektedir.
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Banknot çıkarma yetkisinin çeşitli bankalara verilmesinden ziyade kağıt para basma
yetkisi sadece merkez bankasına aittir. Bunun sonucunda para basma ve piyasaya para sürme
yetkisi sadece bir bankanın tekelindedir
Banknota son örnek ise bozuk paralardır. Küçük ticri işlemlerin yerine getirilmesinde
ve ekmek su gibi temel ürünlerin alışverişinin sağlanmasında bozuk paralar kullanılmaktadır.
Kağıt para basma yetkisi merkez bankasında iken bozuk para basma yetkisi ise hazinededir.
1.2.3.Kaydi Para
Bankalar tarafından yaratılan sanal para kaydi para olarak adlandırılmaktadır. Sanal para
kavramından kasıt bireylerin para ile ilgili işlemlerini para ile temas etmeden banka hesapları
üzerinden yaptıkları durumu ifade etmektedir. Örneğin herhangi bir ticari alışveriş sonrası
borcun çekle ödenmesi, bankadan çekilen kredinin vadesiz hesapta tutularak ödemelerin bu
hesaptan yapılması vb. gibi işlemler dolayısıyla paranın kişi hesaplarında dolaşması sonucunda
sanal para varlığından söz edilebilmektedir.
Kaydi paranın oluşum aşaması bir örnek yardımıyla açıklanabilir. Banka hesabı açmak
isteyen x şahsı bankaya giderek 1000 TL yatırmaktadır. Yatırılan paranın vadeli hesapta olduğu
varsayımı altında banka, yatırılan bu parayı atıl şekilde tutmamakta ve ekonomiye kazandırma
yolunu tercih etmektedir. Bilindiği üzere bankaların ana iş kolu kar elde etmek olduğundan
banka x şahsına ait parayı kredi olarak kullandırmayı tercih edecektir. Daha önce de belirtildiği
üzere merkez bankaları mevduat olarak bankalara yatırılan paraların bir kısmının kanuni
karşılık olarak merkez bankası hesaplarında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan
bankaya yatırılan 1000 TL’nin %10 luk kısmı kanuni karşılık olarak Merkez bankası hesabına
yatırılmakta ve geri kalan 900 TL ise y şahsına kredi olarak kullandırılmaktadır.
Kredi olarak alınan 900 TL nin hesaptan çekilmeyerek bankada tutulduğu varsayımı
altında banka tekrar bu paranın %10 luk kısmını kanuni karşılık olarak ayırmakta ve geri kalan
(900-90) 810 TL yi başka bir müşteriye kredi olarak kullandırabilecektir. Vadesiz mevduatta
tutulan bu paraların banka sisteminden dışrı çıkmadan yine vadesiz hesaplara aktarılması işlemi
devam ettiği sürece bankalar kaydi para yaratacaklardır.
Bankaların kaydi para oluşturma şekli aşağıdaki formülle açıklanabilir.
KP = VM*(1-r / r)
KP = Banka tarafından yaratılan kaydi para
VM= Vadesiz mevduat
r= kanuni karşılık oranı
(1-r / r)= kaydi para çarpanı ‘ dır.
Formüldeki değerler yerine konursa aşağıdaki sonuca ulaşılacaktır.
KP= 1000*(1-0.10 / 0.10)
KP= 1000*(0.90 / 0.10)
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KP= 9000 TL
Görüldüğü gibi kredi olarak kullandırılan paranın banka sisteminden çıkmayarak
vadesiz mevduatta tutulması sonucunda 1000 TL 9 kat artarak 9000 TL lik bir kaynak
yaratmaktadır. Diğer yandan açılan kredilerin sisteme dahil olmadan bir kısmının nakit olarak
çekildiği varsayılırsa kaydi para miktarı azalacaktır.

4.2.Para Arzı
Bir ekonomide tedavülde bulunan yani dolaşımdaki para miktarı para arzı olarak
tanımlanmaktadır. Para arzı aynı zamanda para stoku olarak da ifade edilmektedir. Akım ve
stok değişken kavramı bölümünde de belirtildiği üzere para arzı stok değişkendir. Belirli bir
dönemdeki para arzı büyüklüğü iki dönem arasındaki büyüklüğüne göre daha
önemlidir.Yukarıda yapılan para arzı tanımı dar kapsamlı bir tanımdır. Geniş anlamda para arzı
M1, M2 ve M3 kavramlarını kapsamaktadır.
M1 para arzı, nakit ve vadesiz mevduatların toplamından oluşmaktadır. Dolaşımda
bulunan kağıt ve bozuk paralar nakit parayı oluşturmaktadır. Vadesi mevduatlar ise tasarruf
sahipleri tarafından bankaya yatırılan fakat karşılığında faiz geliri elde edilmeyen mevduat
türüdür. Bu durumda mevduat sahibi söz konusu parayı ihtiyaç duyduğu anda veya dilediği
zaman vadesiz mevduat hesabından çekebilmektedir. Çek yazılabilir mevduat vadesiz mevduat
hesaplarına benzemektedir. Bu hesaplardaki
birikim de faiz geliri getirmemektedir. M1 para
arzı ile ilgili açıklamalardan anlaşılacağı üzere
M1 para, istenildiği anda kullanılabilir
olduğundan son derece likit varlıklardır. Burada
likit kavramının da tanımının yapılması gerekir.
Likit, menkul kıymetlerin paraya dönüşüm
hızını belirleyen bir ifadedir. Hızlı şekilde
paraya çevrilebilen varlıklar likit varlık olarak
ifade edilir.M1 para arzı formüle edilmek
istenirse;
M1= Nakit Para +Vadesiz mevduat +Çek yazılabilir mevduat Şeklinde yazılabilir.
M2 para arzı, M1 para arzına ilave olarak para benzeri varlıklardan oluşmaktadır. Para
benzeri varlıklardan kasıt vadeli mevduatlardır. Vadeli mevduat belirli bir vade sonunda faiz
geliri elde etmek amacıyla bankaya yatırılan paradır. Vadeli mevduatın vade bitiminden önce
bankadan çekilmesi mümkündür. Fakat böyle bir durumda belirli bir kesinti yapılmaktadır.
Görüldüğü üzere M2 para arzı M1 para arzına göre daha kapsamlı bir kavramdır. M2 para arzı
formüle edilmek istenirse;
M2= M1 + Para Benzeri Varlık (vadeli mevduat)
Şeklinde yazılabilir.
M3 para arzı, M2 para arzına ilave olarak repo, para piyasası fonları ve bankalarca ihraç
edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Repo kısa dönemli bir menkul kıymetin- ki bunlar
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devlet tahvili, hazine bonosu ve banka bonosundan oluşmaktadır-belirli bir süre sonrasında geri
alımını öngören bir anlaşmadır. Para piyasası fonları bankaların oluşturduğu ve yatırım fonu
olarak adlandırılan menkul değerlerden oluşmaktadır. Bankalarca ihraç edilen menkul
kıymetler ise bankaların çıkardıkları ve en fazla 2 yıla kadar vadesi olan tahvil ve bonoları ifade
etmektedir.M3 para arzı aşağıdaki gibi formüle edilebilir.
M3= M2+Para Piyasası Fonları+Bankalarca İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Para arzı ile ilgili olarak değinilmesi gereken iki önemli konu vardır. Bunlardan ilki
nominal ve reel para arzı kavramıdır. Nominal para arzı bir ekonomide malların ve hizmetlerin
fiyatları artınca para miktarının arttırılmasıdır. Reel para arzı ise paranın satın alma gücünün
arttırılmasını ifade eder. Para arzı ile ilgili olarak değinilmesi gereken ikinci konu ise paranın
dolanım hızı kavramıdır. Paranın dolanım hızı belirli bir miktarda paranın bir yıl içerisinde kaç
kez el değiştirdiğini yani toplamda ne kadar bir hacim oluşturduğunu belirler. Paranın dolanım
hızı nominal gelirin para arzına bölünmesiyle elde edilmektedir. Bu bakımdan paranın dolanım
hızı ile milli gelir doğru orantılıdır.

4.2.1.Para Arzının Belirlenmesi
Para arzı belirlenirken parasal taban çarpanı mekanizması adı verilen bir sistemden
yararlanılır. Parasal taban çarpanı mekanizması iki alt grup olan para tabanı ve para çarpanından
oluşur. Para Tabanı, nakit para ve kanuni karşılıkların toplamından oluşmaktadır. Nakit para
daha önce de belirtildiği üzere dolaşımdaki kağıt para ve bozuk paralardan, kanuni karşılıkların
toplamı ise bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında belirli bir miktarı güvence olarak
Merkez Bankasının kasasında tutmaları gereken paradan oluşmaktadır.
Para çarpanı oluşum sürecinde nakit para ve zorunlu karşılık oranları önem
kazanmaktadır. Para çarpanının büyüklüğü mevduat hacmi ile doğru orantılıdır. Mevduat
miktarı ne kadar çok ise para çarpanı da o derece büyük olur. Diğer yandan eğer kanuni karşılık
oranı büyükse kredi olarak kullandırılacak kredi miktarı azalmakta ve para çarpanının değeri
düşmektedir. Eğer para nakit olarak elde tutuluyor ve banka sistemi içerisine girmiyorsa para
çarpanının değerini küçültmektedir. Para çarpanı aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
mm= (1+c )/ (r +c)
mm : para çarpanı
c

: nakit paranın mevduata oranı, yani C/D

r

: zorunlu karşılıkların mevduata oranı yani R/D’ dır.

Para arzı (MS) banka mevduatları (D) ile nakit para(C) toplamından oluşmaktadır.
MS= D+C olarak yazılabilir.
Para çarpanı ve parasal taban kavramlarının açıklanması sonrasında parasal taban çarpanı
mekanizmasının açıklanması yerinde olacaktır. parasal taban çarpanı mekanizması bir
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ekonomide para stokunun bir başka değişle para arzının belirlenme biçimini açıklayan bir
sistemdir. Parasal taban çarpanı mekanizması aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
MS=mm*M0
MS : para arzı
mm : para çarpanı
M0 : parasal taban olarak ifade edilmektedir.
Bu bilgiler ışığında sayısal bir örnek verilmesi konunun daha iyi kavranmasına yardımcı
olacaktır. Toplam mevduat 500 milyar TL, dolaşımdaki nakit paranın 40 milyar TL, nakit
paranın mevduata oranı c: 0.06 ve zorunlu karşılıkların mevduata oranı da r : 0,04 ise para arzı:
Öncelikle kanuni karşılık miktarı hesaplanmalıdır.
Toplam mevduat * kanuni karşılık oranı = kanuni karşılık miktarıdır.
500 Milyar TL *
MS= mm*M0

0.04

= 20 Milyar TL dir. Buradan;

Not: M0 nakit ve kanuni karşılıkların toplamından oluştuğundan

MS= (1+c / r+c ) * M0
MS= (1+0.06) / (0.04+0.06) * ( 40 Milyar TL+20 Milyar TL)
MS= (1.06 / 0.10) * 60 Milyar TL
MS= 10.6 * 60 Milayr TL
MS= 636 Milyar TL dir.
Para arzı piyasadaki nakit miktarı, kanuni karşılık oranı, bankalar tarafından ayrılan ve Merkez
Bankası’na yatırılan kanuni karşılık miktarına ve halkın nakit olarak ne kadar para tutmak
istediği gibi etkenlere bağlıdır.

4.3. Para Talebi
Para talebi bireylerin ve firmaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yanlarında
veya bankaların vadesiz mevduat hesaplarında tuttukları para miktarı olarak tanımlanabilir.
Bireylerin veya firmaların para talep etmelerinin nedeni paranın likit bir varlık olması ve
istenidiği anda ticarete konu olacak mallarla mübadelesinin sağlanmasıdır.
Her ne kadar para talebi nakit ihtiyacın karşılanması amacıyla tutulmak istenen para
miktarı olarak tanımlansa da Keynes’e göre bireyler ve şirketler 3 nedenle para talep
etmektedirler. Bunlar işlem güdüsüyle para talebi, ihtiyat güdüsüyle para talebi ve spekülasyon
amacıyla para talebidir.

4.3.1.İşlem Güdüsüyle Para Talebi
Gelir ve harcama arasında belirli bir zaman farkının olması bireylerin işlem yapma
amacıyla yanlarında veya vadesiz mevduat hesaplarında para tutmalarını gerektirir. Örneğin
maaşını her ayın ilk günü alan kişi bir aylık temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla cüzdanında
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veya banka hesabında belirli bir miktar para tutmaktadır. Keynes’e göre talep edilen para
miktarı nominal gelire bağlıdır. Nominal gelir arttıkça talep edilen para miktarı artmakta,
nominal gelir azaldıkça talep edilen para miktarı azalmaktadır.
İşlem güdüsüyle para talebi gelirin yanında başka etkenlere de bağlıdır. Örneğin
toplumda gelilerin günlük, haftalık yada aylık olarak elde edilmesi sonucunda gelir ile harcama
yapma arasındaki zamanın uzaması ile para talebi artmaktadır. Diğer yandan gelir değişmediği
halde fiyatlar genel düzeyinde bir artış varsa işlem güdüsüyle para talebi de artmaktadır. Son
olarak faiz oranları da bireylerin yanlarında nakit bulundurma isteklerini etkilemektedir.
Bilindiği üzere nakit para tutmak belirli bir faiz gelirinden fedakarlık etmek anlamına
gelmektedir. Faizler arttıkça bireyler faiz geliri elde etmek istemekte ve daha az nakit tutma
yolunu tercih etmektedirler. Bu bakımdan işlem güdüsü ile para talebi ile faiz oranı arasında
ters bir ilişki vardır. Faiz oranı arttıkça işlem güdüsüyle para talebi azalmakta, faiz oranı
azaldıkça işlem güdüsüyle para talebi artmaktadır.

4.3.2. İhtiyat Güdüsüyle Para Talebi
İşlem yapma güdüsü haricinde bireyler beklenmeyen anormal durumların ortaya çıkma
olasılığına karşı da para talep ederler. Beklenmeyen harcamaların karşılanması amacıyla
yapılan para talebi ihtiyat güdüsüyle para talebi olarak adlandırılır. Örneğin kaza, hastalık,
doğal afet gibi durumlarda bireyler oluşacak anormal harcamaların yapılabilmesi için
yanlarında veya banka hesaplarında para tutmayı tercih ederler. Keynes’e göre ihtiyat
güdüsüyle para talebi reel gelir düzeyine bağlıdır. Reel gelir düzeyi artınca ihtiyat güdüsüyle
reel para talebi artmaktadır. Reel gelir düzeyi azalınca ihtiyat güdüsüyle para talebi
azalmaktadır.
İşlem güdüsüyle para talebi ile ihtiyat güdüsüyle para talebi arasındaki fark gelirin reel
ve nominal olarak artması veya azalmasıdır. İşlem amacıyla para talebinin artması/azalması
gelirin nominal artması/azalmasına bağlıdır. Yani kişinin parasal gelirinin artması/azalması
etkilidir. Fakat ihtiyat güdüsüyle para talebinin artması/azalması, kişinin satın alma gücünün
artması/azalmasına bağlı olarak değişmektedir.

4.3.3. Spekülasyon Güdüsüyle Para Talebi
Bireyler ve firmalar piyasada oluşan fiyat hareketlerinden yararlanmak istemektedirler.
Bu nedenle yanlarında veya bankaların vadesiz hesaplarında para tutmayı tercih ederler.
Spekülasyon işlemi tahvil ve hisse senedi aracılığı ile yapılmaktadır. Spekülasyon güdüsüyle
elde tutulan para önce tahvil veya hisse senedi alımı için kullanılır ve daha sonra alınan bu
tahvil ve hisse senedi satılarak kar elde etmek amaçlanır. Spekülasyon güdüsüyle para talebinin
maliyeti faiz gelirinden vazgeçmektir. Faiz oranı düşük olursa spekülasyon güdüsüyle para
talebi artmakta, faiz oranı yüksek olursa spekülasyon güdüsüyle para talebi azalmaktadır.
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4.3.4. Para Talebi Teorileri
Başlıca para talebi teorileri paranın miktar teorisi, likidite tercihi teorisi ve modern
miktar teorisi olmak üzere 3 gruba ayrılabilir.

4.3.4.1. Miktar Teorisi
Klasik miktar teorisi olarak da adlandırılan bu teori Klasik iktisatçılar tarafından
geliştirilmiştir. Bu teoriye göre paranın değeri ile fiyatlar genel düzeyi para miktarına bağlıdır.
Miktar teorisi Fisher Yaklaşımı ve Cambridge yaklaşımı adı altında iki gruba ayrılmaktadır.
Fisher Yaklaşımı’na göre paranın bol olması onun değerini düşüren bir etkiye sahiptir.
Bu bakımdan miktar teorisine göre para miktarında meydana gelen değişmeler fiyatlar genel
seviyesini aynı oranda etkilemektedir. Yani para arzı %5 oranında artarsa fiyatlar genel seviyesi
de %5 oranında artmaktadır. Aynı şekilde para arzı %5 oranında azalırsa fiyatlar genel seviyesi
de %5 oranında azalmaktadır.
Fisher miktar teorisi ile ilgili açıklamalarını bir formül ile
göstermektedir. Bu formül aynı zamanda mübadele
denklemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu denkleme göre;
M.V=P.T dir. Burada
M : dolaşımdaki para miktarı
V : paranın dolaşım hızı (paranın bir yılda kaç kere el
değiştirdiği)
P : fiyatlar genel seviyesi
T . satın alınan mal miktarını ifade etmektedir.
Yukarıdaki eşitliğin sol tarafı toplam talebi sağ tarafı ise
toplam arzı göstermektedir. Denklem bir ekonomideki toplam talep ile toplam arzın bibirine
denk olduğunu ifade etmektedir. Diğer yandan yukarıdaki denklemde paranın dolanım hızı (V)
ve üretim miktarı(T) sabittir. Bu bakımdan para arzında meydana gelen bir değişme denkliğin
bozulmaması anlamında fiyatlar genel seviyesini de etkilemektedir. Yani para arzı (M)
bağımsız bir değişkendir ve fiyatlar genel düzeyi (P) para arzına bağlıdır. Konuyu bir örnek ile
açıklamak gerekirse;
Ekonomideki para arzı (M) : 1000 TL, paranın dolanım hızı (V): 8, fiyatlar genel düzeyi (P) :
5 TL ve çıktı miktarı yani toplam üretim ise (T) :1600 adet mal ise mübadele denklemi,
M.V.=P.T
1000.8 = 5.1600
8000=8000 olarak ifade edilir.
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Eğer para arzı arttırılır ve 2000 TL olursa dolanım hızı ve çıktı miktarı sabit olduğundan yeni
denklem,
2000.8= x.1600 olarak yazılacaktır. Buradan,
16000 = 1600x
X=10 olarak bulunacaktır. Görüldüğü gibi para arzının 1000 TL den 2000 TL’ye çıkarılması
fiyatlar genel seviyesini 5 TL’den 10 TL’ye yükseltmektedir.
Cambridge Yaklaşımı’na göre ise miktar teorisi bir para talebi yaklaşımı olarak
değerlendirilmektedir. Para talebinin yanında psikolojik öğeler de dikkate alınmaktadır.
Psikolojik hareketler dolayısıyla para talebinin değişeceği üzerinde durulmaktadır.cambridge
yaklaşımı da fisher yaklaşımından hareket etmektedir. Burada paranın dolanım hızı (V) yerine
Cambridge k’sı olarak adlandırılan (k) kullanılmaktadır. k,
kişilerin para tutma alışkanlıklarını ifade eden bir
semboldür. Fisher denkleminde;
M.V=P.T olarak yazılırken M’nin yalnız bırakıldığı
durumdan hareketle, (1)
M=P.T. 1/V olarak yazılabilir.

(2)

Cambridge denkleminde k sembolü paranın elde tutulma
alışkanlığı,yani toplam gelirin ne kadarının para olarak
tutulduğunu ifade eden sembol olduğuna göre (1/V) yerine
(k) yazılmakta ve Cambridge denklemi aşağıdaki konumu almaktadır. Diğer bir ifade ile k
paranın dolanım hızı (V) nin tersidir.
M=P.T.k

(3)

Fisher denkleminde olduğu gibi Cambridge denkleminde de eşitkiğin sol tarafı para arzını yani
(M) yi temsil ederken eşitliğin sağ tarafı para talebini (P.T.k) temsil etmektedir. Aynı şekilde 3
nolu formülde fiyatlar genel düzeyi olan P yalnız bırakılırsa,
P= T.k / M elde edilir. Üretim miktarı (T) ve Paranın elde tutulma alışkanlığı (k) sabitken para
arzı (M) artarsa fiyatlar genel düzeyi (P) de artar. Yine tersi durumda yani para arzı azalınca
fiyatlar genel düzeyi de azalmaktadır.
Anlatılanlar doğrultusunda Fisher ve Cambirde yaklaşımlarının aynı sonuçları ifade ettikleri
görülmektedir. İki yaklaşım arasındaki tek fark Cambridge yaklaşımında paranın dolanım hızı
yerine paranın elde tutulma alışlanlığının denklemde kullanılmasıdır.
Miktar teorisinde süreç önce para arzının arttırılması ile başlamakta , para arzı artışına bağlı
olarak harcamalar artış göstermekte ve son olarak da harcama artışı fiyatlar genel seviyesini
yükseltmektedir. Miktar teorisi yaklaşımında göz ardı edilen konu üretim miktarının ve
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gelirlerin artmadığı varsayımıdır. Ayrıca bireylerin spekülatif güdüsü ile para talep etme
istekleri de göz ardı edilen diğer konudur.

4.3.4.2.Likidite Tercihi Teorisi
John Maynard Keynes tarafından geliştirilen likidite tercihi teorisi spekülasyon
güdüsüyle para talebinden hareket etmektedir. Bilindiği üzere spekülasyon güdüsü ile para
talebi fiyat hareketlerinden yararlanmak suretiyle kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Keynes’e
göre para talebi ,fiyatlar genel seviyesine(P) , milli gelir seviyesine (Y), ve faiz oranına (R)
bağlıdır. Likidite tercihi teorisi aşağıdaki fonksiyon şeklinde yazılabilir.
MD = f(P,Y,R)
Keynes likidite tercihi teorisini açıklarken para ve tahvilden oluşan bir portföy
oluşturmaktadır. Bilindiği üzere tahvilin iki çeşit getirisi vardır. Bunlardan ilki faiz geliri diğeri

ise tahvilin piyasa fiyatının artması sonucunda oluşacak kardır. Buna göre bireyler ihtiyaçları
haricinde ellerinde ya hiç para tutmamakta ya da tahvil almaktadırlar. Kenes’in bahsettiği tahvil
konsol adı verilen bir tahvil türüdür ve üzerinde faiz ile tahvilin süresi bitiminde fiyatının ne
kadar olacağını belirten fiyat ibaresi vardır. Söz konusu tahvil ikincil piyasada alınıp satılmakta
ve fiyat arz talebe göre değişmektedir. Konsolun piyasa değeri yıllık faiz getirisi ile faiz haddi
arasındaki orana eşittir.
Konsolun fiyatı : KF
Yıllık faiz getirisi : YF
Yıllık faiz oranı : YO ise
KF= YF / YO olrak yazılabilir.
Yıllık faiz getirisi YF:100 TL ve itibari değeri yani fiyatı 2000 TL olan tahvilin faiz oranları
değiştiği zamanki piyasa fiyatı ;
Faiz oranının %4 olduğu durumda 100/0.04 = 2500 TL
Faiz oranının %5 olduğu durumda 100/0.05 = 2000 TL
Faiz oranının %6 olduğu durumda 100 /0.06 = 1666 TL dir.
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Görüldüğü gibi faiz oranı arttıkça tahvilin piyasa fiyatı azalmakta, faiz oranı azaldıkça
tahvilin fiyatı artmaktadır. Tahvil fiyatı ile faiz oranının arasında ters ilişki olmasının nedeni az
önce sözü edilen tahvilin hem faiz getirisi sağlaması hem de tahvil satışı sonucunda oluşacak
kardır.
Diğer bir örnek yardımıyla konu açıklanmak istenirse yine %5 faiz geliri olan ve fiyatı
2000 TL olan tahvilin dönem başında x şahsı tarafından alındığını varsayalım. Bir süre sonra
piyasada yeni tahvil satışları olduğunu ve bunların faizlerinin %7 olduğunu varsayarsak
elimizdeki tahvili ikinci piyasada satmak istediğimizde fiyatının düştüğü görülecektir. Bunun
nedeninin faiz geliri 100 TL olduğunda tahvilimizi 2000 TL ye satmak istememiz durumunda
yeni piyasa faiz oranları ile 140 TL faiz geliri getirmesinin(2000*0.07=140 TL) beklenmesidir.
Fakat bizim tahvilimizin faiz getirisi 100 TL olduğundan ancak tahvili (1430*0.07=100 TL)
1430 TL’ye satabiliriz. Bu hesaptan hareketle 2000 TL ödeyerek aldığımız tahvil dönem
sonunda faizi ile birlikte toplam 1430+100=1530 TL gelir getirmiş ve 470 TL zarar ettirmiştir.
Görüldüğü gibi faiz oranları arttıkça ve piyasaya yeni çıkan tahvillerin faizi yükseldikçe
eski tahviller ucuzlamaktadır. Diğer bir ifade ile faiz oranları normal düzey olarak kabul edilen
seviyenin üstüne çıktığında tahvil fiyatları ucuzlamakta, faiz oranları normal seviyenin altına
indiğinde ise tahvil fiyatları artmaktadır.
Keynes’e göre bireylerin normal olarak kabul ettikleri bir faiz oranı vardır. Eğer faiz
haddi normal olarak nitelenen faiz haddinden yüksekse bireyler faiz haddinin düşeceğini
varsayarak birikimlerini faiz geliri ve sermaye artışı sağlamak üzere tahvil olarak tutarlar. Diğer
yandan faiz haddi normal olarak nitelendirilen faiz haddinden düşükse faizlerin artacağı ve
tahvil fiyatlarının düşeceği , bunun sonucunda hem faiz zararından hem de sermaye kaybından
korunmak için birikimlerini nakit olarak tutarlar.
Bu noktada likidite tuzağı kavramının açıklanması yerinde olacaktır. Keynes’e göre
faizlerin düşeceği bir en alt nokta vardır ve faizler bu son noktanın daha da altına inmez. Çünkü
faiz geliri getirmeyeceği bilinen bir tahvilin satın alınmayacağı bilindiğinden dolayı çıkarılan
tahvilin mutlaka belirli oranda bir faiz ödemesi olması gerekmektedir. Bu bakımdan faizlerin
düşebileceği son nokta likidite tuzağı olarak adlandırılır. Diğer bir ifade ile faizler beklenen
seviyeye indiğinde bireyler bundan sonraki dönemde faizlerin artık yükseleceğine ve tahvilin
de fiyatının azalacağına inandıklarından tahvil satın almak yerine nakit para tutmayı tercih
ederler. İşte bu nakit para tutulma eylemi likidite tuzağıdır. Likidite tuzağı kavramı aşağıdaki
şekil yardımıyla da açıklanabilir.
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Rr r Md2

Rr
Rr
Rr
Ms0

Ms1

Yukarıdaki şekilde r faiz oranlarını ve MS para arzını göstermektedir.Md eğrileri ise
para talebini göstermektedir. Likidite tuzağının şekildeki ifadesi toplam para talebi eğrisi
faizlerin düşebileceği en düşük seviyeden itibaren para arzı doğrusuna (MS) yani yatay eksne
paralel hareket etmektedir. Para taleb eğrileri olan Md1 Md2 ve Md0 eğrileri milli gelir
seviyesine bağlı olarak sağa ve sola doğru hareket etmektedir. Milli gelir artınca md0 eğrisi
sağa hareket ederek Md2 konumunu almakta milli gelir azalınca Md0 para talebi eğrisi sola
doğru hareket ederek Md1 konumunu almaktadır. Diğer yandan MS1 noktasında ekonomi
likidite tuzağına girmiştir. Bu noktadan sonra para arzında meydana gelen artışlar faiz oranlarını
r2 seviyesinden daha da aşağıya indirmemektedir.

4.3.4.3.Baumol-Tobin İşlem Güdüsüyle Para Talebi
Likidite tercihi teorisini Baumol ve Tobin adındaki iktisatçılar geliştirmişlerdir. İki
iktisatçının ayrı ayrı üzerinde çalıştıkları teori zamanla birleştirilerek Baumol-Tobin işlem
güdüsüyle para talebi teorisi adını almıştır. Bu teoriye göre bireyler işlem yapmak üzere talep
ettikleri paranın bir kısmını nakit olarak harcarken geri kalan kısmını da hazine bonosu
yatırabilirler.
Örnek vermek gerekirse kişinin ayda bir maaş aldığı varsayılırsa ve bu kişi 2000 TL
maaşının tamamını işlem güdüsüyle talep ediyorsa klasik miktar teorisine göre kişi paranın
tamamını yanında tutacaktır. Baumol ve Tobin e göre ise söz konusu birey kısa vadeli yatırım
imkanlarını değerlendrmek isteyecek ve işlem amacıyla elinde tuttuğu paranın bir kısmını kar
elde etmek amacıyla değerlendrimektedir. Örneğin birey 2000 TL geliri 4 eşit parçaya bölerek
ilk 500 TL kısmını bir hafta harcamak üzere ayıracak geri kalan 3 haftalık kısım olan 1500 TL
ile finansal işlem yapma yolunu tercih edecektir. Bu şekilde kısa vadeli yatırım enstrümanlarını
kullanarak söz konusu birey kar elde etmeye çalışacaktır.
Keynes’e göre işlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebi kişinin reel gelirine bağlıyken
Baumol-Tobin modelinde işlem güdüsyle para talebi faiz oranlarına da bağlı olmaktadır. Bu
durumda faiz oranları arttığında işlem güdüsüyle para talebi azalmaktadır. Aynı şekilde faiz
oranlarında azalma meydana geldiğinde ise işlem güdüsüyle para talebi artmaktadır.
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4.3.4.4.Tobin Risk Para Talebi Teorisi
Likidite tercihi teorisinde bireyler servetlerini ya nakit olarak ya da tahvil alımı yaparak
değerlendirmekte iseler de gerçek hayatta servet çok farklı yatırım araçları aracılığıyla
oluşturulan portföylerle değerlendirilmektedir. Tobin’e göre spekülasyon güdüsüyle para
talebinin belirlenmesinde risk faktörü de büyük önem taşımaktadır. Yani bireyler gelir elde
edecekleri yatırım araçlarının risklilik durumlarını da göz önüne almaktadırlar. Portföyü
oluşturan araçların riskliliğinin çok fazla olması durumunda bireyler servetlerinin bir kısmını
nakit olarak tutmakta ve bir kısmını da bu riskli varlıklara yatırmaktadırlar. Burada parayı nakit
olarak elde tutmanın hiçbir getirisi olmadığı halde bireyler spekülatif yatırım araçlarının
rislkilik primini göz önüne alarak servetlerinin tamamını kaybetmektense bir kısmını gelir
getirmese de nakit olarak tutmayı tercih etmektedirler. Günümüz ekonomilerinde hazine
bonosu gibi risk faktörü barındırmayan yatırım araçlarının varlığı bu teorinin zayıflamasına
sebep olmaktadır.

4.3.4.5. Modern Miktar Teorisi
Modern miktar teorisi Milton Friedman tarafından geliştirilmiştir. Modern miktar
teorisine göre kişilerin para tutması paranın fayda sağlayıcı özelliğinden dolayıdır. Para talebi

kişilerin gelirleri ile yakından ilgilidir.
Reel gelirde meydana gelen artış para talebini aynı yönde ve daha fazla oranda
arttırmaktadır. Diğer yandan para talebi belirli bir miktar alternatif maliyete katlanılmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu alternatif maliyet ise faiz getirisidir. Enflasyonist etkinin yaşandığı
ülkelerde paranın elde tutulması satın alma gücünün azalmasına neden olmaktadır. Bu
nedenden dolayı modern miktar teorisine göre enflasyon ortamlarında bireyler nakit para
tutmaktan vazgeçeceklerdir.
Modern miktar teorisine göre para talebi fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir;
MD= F( Yp, rh,rm,rt,Pe,u)
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MD: reel para talebi
Yp: sürekli gelir
rh: değişken faizli yatırım araçlarının getirisi
rt: sabit faizli yatırım araçlarının getirisi
rm:para bulundurmanın faydası
Pe: beklenen enflasyon oranı
u: bireylerin zevk ve tercihleri
olarak ifade edilmektedir.
Klasik miktar teorisinde paranın elde tutulma sıklığı olarak ifade edilen (v), modern
miktar teorisinde sürekli gelir (Pe) haricindeki diğer faktörleri temsil etmektedir. Buradan
klasik miktar teorisindeki formül aynı şekilde modern miktar teorisi icin de yazılabilir. Modern
miktar teorisi risk faktörünü ayrıca ele almamakta ve fiyatı yüksek olan bir yatırım aracının
riskliliğinin zaten yüksek olduğunu kabul etmektedir. Diğer yandan klasik miktar teorisinde
paranın dolanım hızını ifade eden V sabit kabul edilmektedir. Oysa modern miktar teorisinde
V sabit değil sürekli gelire, zevk ve tercihlere, sabit faizli yatırım araçlarının getirisine, değişken
faizli yatırım araçlarının getirisine bağlıdır. Klasik miktar teorisinde üretim miktarını temsil
eden T sabit kabul edilmektedir. Oysa modern miktar teorisinde T yerine sürekli geliri ifade
eden Py kavramı kullanılmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Para çeşitleri nelerdir. Maddeler halinde sıralayarak açıklayınız.
2. Para arzı kavramını açıklayınız, dar ve geniş anlamda para arzı türlerini yazarak
detaylandırınız.
3. Klasik miktar teorisini açıklayınız. Fisher ve Cambridge yaklaşımları arasındaki farklar
nelerdir? Belirtiniz.
4. Likidite tuzağı kavramını şekil yardımıyla açıklayınız.
5. Modern miktar teorisi nedir? Klasik miltar teorisi ile arasındaki farklılıkları açıklayınız.
6. Bir ekonomide nakit paranın mevduata oranı yüzde 8, kanuni karşılık oranı yüzde 4 ise bu
ekonominin para çarpanı kaçtır?
A) 5

B)6

C)7

D)8

E)9

7.Aşağıdakilerden hangisi işlem güdüsüyle para talebini arttıran etkenlerden bir tanesi
değildir?
A) Gelirin düşmesi
B) Gelirin artması
C) Faiz oranının azalması
D) Çalışanların ücretlerini aylık olarak değil üç ayda bir olacak şekilde almaya başlaması
E) Fiyatlar genel düzeyinde bir artış
8. Spekülatif amaçlı para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir?
A)İşlem hacmine
B)Nominal GSMH
C)Faiz oranına
D)Reel GSMH
E)Senet Stokuna
9. Bireyler beklenmeyen anormal durumların ortaya çıkma olasılığına karşı da para talep
ederler. Bu tür para talebine ne ad verilmektedir?
A) İşlem güdüsüyle para talebi
B) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
C) İhtiyat güdüsüyle para talebi
D) Biriktirme güdüsüyle para talebi
E) Borç verme güdüsüyle para talebi
10. Nakit para, vadesiz mevduat ve çek yazılabilir mevduatın toplamı hangi para arzına denk
gelmektedir?
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A)M0

B)M1

C)M2

D)M3

E)M01

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) E
7) A
8) C
9) B
10) B
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5. TÜKETİM VE YATIRIM HARCAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde tüketim, tasaruf ve yatırımlar üzerinde durulacaktır. Tüketim harcamaları
milli geliri oluşturan en önemli öğelerden birini oluşturmaktadır. Bu bölümün ilk kısmında
tüketim harcamaları ve tüketim harcamalarına yönelik hipotezler açıklanmaktadır. Ayrıca
marjinal tüketim ve tasarruf eğilimi tanımları yapılmakta ve tüketim ve tasarrufu belirleyen
etkenler üzerinde durulmaktadır.
İkinci kısımda ise yatırım harcamaları kavramsal olarak açıklanmakta yatırımı
belirleyen etkenler anlatılmaktadır. Diğer yandan yatırım çeşitleri hakkında bilgi verilmekte
ayrıca otonom ve uyarılmış yatırım ayrımı grafik yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.
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5.1. Tüketim Harcamaları
Bireyler elde ettikleri gelirleri tüketim ve tasarruf harcamaları olarak ikiye
ayırmaktadırlar. Gelirin büyük bir kısmı tüketim harcamaları için kullanılmaktadır. Bir başka
ifade ile toplam talebi oluşturan harcanma kalemlerinin en önemlisi tüketim harcamalarıdır.
Türkiye’de 2012 yılında tüketim harcamaları GSYİH’nın %88 ini oluşturmaktadır.
Dışa açık bir ekonomide yani ihracat ve ithalat yapan bir ekonomide toplam talep ,
TT= C+I+G+(E-M) olarak yazılmaktadır. Burada ;
TT: Toplam talep
C : Tüketim harcamaları
I : Yatırım harcamaları
G: kamu harcamaları
E: ihracat
M: ithalatı temsil etmektedir.
Tüketim harcamalarını belirleyen faktörler mutlak gelir hipotezi, nispi gelir hipotezi, sürekli
gelir hipotezi, ömür boyu gelir hipotezi olmak üzere 4’e ayrılmaktadır.

5.1.1.Mutlak Gelir Hipotezi
Keynes tarafından geliştirilen bir hipotezdir. Mutlak gelir hipotezine göre bireyler
gelirleri nispetinde belirli bir hayat standardı yakalamakta ve bu standart çerçevesinde belirli
bir harcama alışkanlığı edinmektedirler. Bu
bakımdan mutlak gelir hipotezine göre
bireylerin gelir seviyesi arttıkça tüketim
harcamalaı artmaktadır. Fakat tüketimdeki artış
gelirdeki artış ile aynı oranda olmamaktadır.
Yani gelir artarken tüketime ayrılan kısım
azalmakta tasarrufa ayrılan kısım ise
artmaktadır.
Gelir arttığında tüketim harcamalarına
ayrılan kısmın gelir artışı ile aynı oranda artmaması marjinal tüketim eğilimi kavramının
açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Marjinal tüketim eğilimi gelirde meydana gelen bir birimlik
artışın tüketim harcamalarında ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösteren
orandır ve (c) ile ifade edilmektedir.marjinal tüketim eğilimi;
c = ∆C/∆Yd olarak formüle edilebilir.
c: marjinal tüketim eğilimi
∆C: tüketimde meydana gelen artış
∆Yd : kullanılabilir gelirde meydana gelen artış’ tır.
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Bununla birlikte ortalama tüketim eğilimi ise (apc) milli gelirin ne kadarlık kısmının tüketime
gittiğini gösteren orandır. Ortalam tüketim eğilimi,
apc = C/Y olarak formüle edilir.
apc: ortalama tüketim eğilimi
C: tüketim harcamaları
Yd: kullanılabilir gelirdir.
Diğer yandan bireyler hiç gelir elde etmeseler de gıda, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını
karşılamak üzere tüketim harcamasında bulunurlar. Gelirden bağımsız olan bu harcamalar
otonom tüketim harcamaları olarak adlandırılır. Bu durumda tüketim harcaması;
C = C0+ cYd olarak ifade edilir.
C0: otonom tüketim harcaması
c: marjinal tüketim eğilimi
Yd: kullanılabilir geliri ifade etmektedir.
Kullanılabilir gelir, gelirden ödenen vergilerin düşülmesi sonucunda geriye kalan kısımdır.
Gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi azalmaktadır. Tüketim meylinin azalması tasarrufların
arttığı anlamına gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin tasarruf düzeylerinin yüksek olması bu duruma
örnek olarak gösterileblir.
Ortalama tüketim meyli (apc) marjinal tüketim meylinden (c) büyüktür. Gelir yükseldiğinde
tüketime ayrılan kısım oran olarak azalacağından ortalama tüketim meyli marjinal tüketimden
büyük olmaktadır. Örneğin geliri 2000 TL olan bir birey gelirinin %95’ini tüketiyorsa geliri
6000 TL’ye çıkınca gelirinin belki %60’ını tüketecektir.
Tüketim harcamaları ile ilgili olarak tüketim fonksiyonu aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
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450 doğrusu
F

A

C C=C0 + cYd

C0

Y
Y2

Y2

Y3

Y3
Şekilde C=C0 + cYd doğrusu tüketim fonksiyonunu göstermektedir. Bu doğruyu orjinle
birleştiren çizginin eğimi ortalama tüketim eğilimini vermektedir. Görüldüğü üzere gelir
arttıkça (Y) ortalama tüketim eğrisinin eğimi azalmaktadır. Yani tüketim fonksiyonunu orjinle
birşeltiren eğriler gelir arttıkça daha da yatıklaşmaktadır. C0 doğrusunun Y2 milli gelir düzeyi
ile kesiştiği A noktasında tüketim harcamaları gelir düzeyinden yüksektir. C0 doğrusunun Y1
gelir düzeyi ile kesiştiği B noktasında tüketim harcamaları milli gelir seviyesine eşittir. B
noktasını orjinle birleştiren doğru 450 lik açı oluşturmaktadır. Bu açı gelir ve tüketim
doğrularının birbirine eşit olduğunu gösteren bir simgedir. Nihayet C0 doğrusunun Y3 milli
gelir seviyesini kestiği F noktasında ise gelir düzeyitüketim düzeyinden büyüktür.
Gelirin tüketilmeyen kısmı tasarruf olarak değerlendirildiğine göre mutlak gelir
hipotezine bağlı olarak tüketim fonksiyonunun belirlenmesi aynı zamanda tasarruf
fonksiyonunu da belirlemektedir. Tasarruf kullanılabilir
gelirin (Yd) tüketime gitmeyen kısmı olarak ifade
edilmektedir.
Marjinal tasarruf eğilimi ise kullanılabilir gelirde
meydana gelen bir birimlik artışın (∆Y) ne kadarının
tasarrufa gittiğini (∆S) gösteren orandır (∆S / ∆Y). Marjinal
tasarruf eğilimi (s) ile gösterilmektedir. Marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal tüketim eğilimin
toplamı 1’e eşittir. O halde
c+s = 1 olarak yazılabilir.
Ortalama tasarruf meyli ise gelirin tasarrufa giden kısmıdır. S/Y ile ifade edilmektedir.
O halde tasarruf fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir.
S = -C0+sYd
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Aşağıda tüketim ve tasarruf fonksiyonlarına ilişkin grafik gösterilmektedir..
C
CY

CY

S0

S0

C=Y
C= C0+scY

D

S= -C0+sY
Y
Y0
Şeklin dikey ekseninde tüketim ve tasarruf, yatay eksende ise gelir yer almaktadır.
Şekilde C=Y doğrusu 450 lik açı ile çizilmiştir. Hatırlanacağı üzere tüketim fonksiyonunda
gelirin tamamının tüketilmediği ve bir kısmının tasarruf edildiği belirtilmişti. Eğer gelirin
tamamı tüketilmiş olsaydı tüketim fonksiyonu olarak C=Y doğrusu alınacaktır. D noktasının
solunda tüketim gelirden büyüktür. Bu da otonom tüketim harcamaları ifade etmektedir.
C0+scY tüketim doğrusunun orjinden başlamamasının nedeni de otonom tüketim
harcamalarının varlığıdır. Yine D noktasının solunda tasarruf negatiftir. Negatif tasarruf, hiç
gelir olmadığı halde bireylerin hayatlarını sürdürmek için yapmak zorunda oldukları
harcamalardır. Bireyler bu harcamalarını ya eski tasarruflarını bozdurarak ya da borç alarak
gerçekleştirirler. D noktasının sağında ise gelir tüketimden büyüktür. Bu bakımdan D
noktasının sağında gelirden arda kalan kısım tasarruf olarak değerlendirilir. Sonuç olarak D
noktası tasarrufa geçiş noktası olarak ifade edilebilir.

5.2. Nispi Gelir Hipotezi
Nispi gelir hipotezi teoride iki temele dayanmaktadır. Bunlardan ilki bireylerin tüketim
tercihlerinin birbirinden etkilendiği ve bunun sonucunda birbirine bağlı olduğu üzerinde
durmaktadır. Bir başka ifadeyle bireylerin tüketim tercihleri içinde bulundukları sosyla sınıfın
tüketim tercihlerinden etkilenmektedir. Örneğin belirli bir meslek grubuna dahil olan kişinin
geliri iki kat artarken aynı gruptaki diğer bireylerin de gelirlerinin iki kat artması bu kişinin
nispi geliri değişmiyor demektir. Bunun sonucunda bireyin gelirden tüketime ayırdığı kesim de
değişmemektedir. İçinde bulunulan sosyal çevrenin tüketim alışkanlıklarını taklit etmek
tüketim miktarını arttırıcı etki yaratmaktadır. Bu durumun sonucunda uzun vadede ortalama
tüketim eğilimi azalmamakta ve tasarrufların düşmesine neden olmaktadır.
Nispi gelir hipotezinin açıklanmasında yararlanılan ikinci temel nokta ise tüketim
harcamalarının sadece içinde bulunulan dönemdeki gelire değil aynı zamanda geçmiş
dönemlerde elde edilen gelire göre şekillendiği üzerinedir. Bu bağlamda bireylerin alışkanlık
haline getirdikleri bir tüketim kalıpları olmakta ve gelirde herhangi bir düşme olması halinde
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bireyler bu tüketim kalıbından kolaylıkla vazgeçmemektedirler. Yani gelirde meydana gelen
artış sonucu tüketim miktarı artmakta fakat gelirde herhangi bir azalış olması durumunda ise
tüketim miktarı aynı oranda azalmamaktadır.
Gelirde meydana gelen düşme sonucunda tüketim miktarının da aynı oranda azaldığı
varsayılırsa toplam talepte keskin düşüşlerin yaşanması muhtemeldir. Bunun sonucunda ise
ekonomide üretim miktarının daralması ve istihdam düzeyinin düşmesi gibi olumsuz sonuçların
yaşanması kaçınılmazdır. Fakat gelirin düşmesine karşın tüketim miktarının düşmemesi
bireylerin önceki tasarruflarını çözmelerine veya borçlanma yoluyla tüketim alışkanlıklarını
sürdürmelerine imkan sağlamaktadır. Son olarak ifade etmek gerekirsr tüketicilerin tüketime
yönelik sergiledikleri bu davranışlar toplam talebin düşmesine engel olmaktadır.

5.3. İleriye Yönelik Tüketim Teorileri
İleriye yönelik tüketim teorileri yaşam boyu gelir hipotezi ve sürekli gelir hipotezi
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

5.3.1. Yaşam Boyu Gelir Hipotezi
Yaşam boyu gelir hipotezine göre bireyler yaşamları boyunca elde etmeyi planladıkları
gelirlerinin toplamına göre tüketim harcamalarını şekillendirmektedirler. Tüketim tercihi
sadece cari dönemde elde edilen gelire bağlı olarak belirlenmemektedir. Tanımdan yola çıkarak
bireylerin istikrarlı bir tüketim kalıbına göre teüketim harcamalarını belirledikleri ifade
edilebilir.
Ekonominin durgun olduğu dönemlerde bireylerin geliri azalacağından tüketime daha
fazla pay ayırdıkları gözlenmekte ekonominin genişleme dönemlerinde ise özellikle yüksek
gelir grubuna mensup bireylerin gelirleri artmakta ve tüketim meyilleri düşmektedir.
Rasyonel bir birey tüketim ve tasarruf miktarını belirlerken yaşam sürecini göz önüne
almaktadır. Birey çocukluk dönemlerinde geliri olmayacağı için ya ebeveynleri tarafından
fianse edilecek veya borçlanma ile tüketim harcamalarını karşılayacaktır. Orta yaştaki bir birey
ise gelir seviyesi yüksek olacağından tüketime giden kısım yani bireyin tüketim meyli düşük
olacaktır. orta yaş dönemlerinde tüketim meylinin düşük olması tasarrufların yüksek olacağı
anlamına gelmektedir. Nitekim yaşlılık dönemlerinde birey çalışamayacağından ya transfer
ödemeleri veya emekli aylıkları aracılığı ile tüketim harcamalrını finanse edecektir. Bu
anlatılanlar eşliğinde bireylerin çocukluk ve yaşlılık dönemlerinde negatif tasaruf yaptıkları
orta yaş dönemlerinde ise tasarruf miktarınn arttığı gözlenmektedir.
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C,Y

(C)
(Y)
Çocuk

yetişkin
t1

yaşlı
t2

t

Yukarıda yapılan açıklamalar şekil üzerinde gösterilmektedir. Y eğrisi gelir seviyesini
gösterirken C doğrusu tüketimi ifade etmektedir. t1 ve t2 dönemleri arasında kalan yetişkinlik
dönemlerinde gelir seyiyesi tüketim seviyesini geçmektedir. Bu iki nokta arsındaki dönem
tasrruf dönemi olarak adlandırılabilir. Çocukluk ve yetişkin dönemlerinde ise bireyler negatif
tasarruf eğilimi sergilemektedirler.
Yaşam boyu gelir hipotezine göre tüketim fonksiyonu;
Ct = [Yt + (N-1)Ye + W-M] / T
olarak yazılabilir. Burada ,
Ct = bireyin t yılındaki tüketim harcaması
Yt = bireyin t yılındaki gelirini
N = bireyin yaşam boyu çalışmak istediği yıl sayısını
Ye = bireyin çalışma hayatı boyunca elde etmeyi umduğu yıllık ortalama geliri
W = bireyin servetini
M= bireyin ailesine bırakacağı miras miktarını
T = bireyin yaşam süresi beklentisini göstermektedir.

5.3.2 Sürekli Gelir Hipotezi
Sürekli
gelir
hipotezi,
tüketim
harcamalarını belirleyen unsurların arasında
yaşam boyu gelir hipotezinde olduğu gibi uzun
dönemdeki gelir beklentisinin etkin olduğunu
ifade etmektedir. Bireylerin ömür boyunca elde
etmeyi umdukları gelir sürekli gelirdir. Sürekli
geliri, uzun dönemde beşeri, fiziki ve finansal
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servetlerin bireylere sağlayacağı ortalama gelir beklentisi olarak açıklamak da mümkündür.
Burada beşeri servetten kasıt eğitim ve iş tecrübelerinin bireye sağlayacağı gelirdir.
Sürekli gelir hipotezine göre eğitim seviyesi yüksek, yeterli iş tecrübesine sahip ve hisse
senedi, tahvil, bono gibi menkul yatırım araçlarına sahip bireylerin gelecekteki gelir beklentileri
yüksek olduğundan tüketim harcamaları da fazla olacaktır. Yine uzun dönem göz önüne
alındığında konjonktürel dalgalanmaların daralma dönemlerinde cari gelirde meydana gelen
düşme sonucunda oluşan tüketim azalması genişleme döneminde gelirin artmasıyla oluşan
tüketim artışına eşittir. Bu nedenle uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi düşmemektedir.
Kısa dönemde ise, konjonktürel dalgalanmaların daralma dönemlerinde cari gelirde
meydana gelen daralma sonucunda sürekli gelir cari gelirden büyük olacaktır. tüketimin sürekli
gelire bağlı olduğu göz önüne alındığında sürekli gelirin cari gelirden büyük olması dolayısıyla
kısa dönemde gelir azalması sonucunda ortalama tüketim eğiliminde artış olacaktır.
Diğer yandan yine kısa dönem göz önüne alındığında konjonktürel dalgalanmaların
genişleme dönemlerinde cari gelirde maydana gelen artma dolayısyla cari gelir sürekli gelirden
büyük olmaktadır. Tüketim sürekli gelire bağlı olduğundan dolayı cari gelir sürekli gelirden
büyük olduğu için ortalama tüketim eğilimi azalmaktadır. Bu durum aşağıdaki grafikte
anlatılmaktadır.
C
C=kY
C=f(Ym)

C2

C1

Y
m

Y 0

P

Y0

P

Y1

m

Y 1

Yukarıdaki grafikte yatay eksende gelir dikey eksende ise tüketim yeralmaktadır. Gelir
Y 0 ve YP1 iken tüketim miktarı sırası ile C1 ve C2 düzeyindedir. Konjonktürel dalgalanmanın
genişleme döneminde cari dönemde ölçülen gelir sürekli gelirin üstüne çıkmakta ( Ym1 YP1)
daralma döneminde ise cari dönemdeki gelir sürekli gelirin altına inmektedir (Ym0 YP0).
Sonuç olarak kısa dönem tüketim doğrusu üzerinde YP0 ve C1 ile YP1 ve C2 yer alırken uzun
dönem tüketim doğrusu üzerinde Ym0 ve C1 ile Ym1 ve C2 yer almaktadır.
P
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5.4. Tüketim ve Tasarrufu Belirleyen Faktörler
Bireylerin sahip oldukları servet düzeyleri tüketim seviyesini belirleyen faktörlerden
biridir. Gelir seviyesi aynı olan iki kişiden biri eğer servet anlamında bir birikime sahipse
geleceğe dair bir güvencesi olduğu kanaatinde
olacağından daha fazla tüketmektedir.
Bireylerin servetleri finansal ve reel
değerlerden oluşmaktadır. Ev, arsa, daire,
otomobil gibi varlıklar reel değerleri
oluştururken hisse senedi, tahvil ve ono gübü
varlıklar
ise
finansel
değerleri
oluşturmaktadır.
Sosyal
ilişkilerin
geliştiği
ve
yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda bireyler daha az gelecek kaygısı güttüklerinden
tüketimlerini arttırılar. Böyle toplumlarda tasarruflar azalmaktadır. Diğer yandan sosyal
güvenlik sisteminin iyi şlediği toplumlarda da tüketim harcamaları artış göstermektedir.
Geleceğe yönelik beklentiler de tüketim ve tasarruf oranını etkileyen unsurlardandır.
Eğer bireyler gelecekte fiyatlar genel düzeyinin atış eğiliminde olacağı kanısına sahipseler
bugünkü tüketimlerini arttırmaktadırlar. Eğer bireyler aksi yönde beklenti içerisindeyseler yani
bireylerde gelecekte fiyatlar genel seviyesinin düşeceği kanısı hakimse bugünkü tüketimlerini
azaltmakta ve ileriki zamanlarda daha fazla tüketmek için bugün tasarruflarını arttırmaktadırlar
Faiz oranlarında meydana gelen artış ve azalışlar da tüketim ve tasarrufu etkileyen
faktörlerdendir. Reel faiz oranlarında meydana gelen artış bireylerin faiz geliri elde etmek için
tüketimi kısmasını ve daha fazla tasarruf etmesini gerektirir. Yani birey ileride daha fazla
tüketme şansı elde etmek için bugünden tasarruf eder. Bunun yanısıra eğer reel faiz oranlarında
azalış meydana gelirse tasarruf etmek negatif gelir anlamına geldiğinden bireyler tasarruf etmek
yerine tüketim harcamalarını arttırmayı tercih ederler.
Gelir düzeyi de tüketim ve tasarruf meylini belirleyen etkenlerden biridir. Gelir seviyesi
yüksek olan bireylerin tüketim meyilleri düşük olmaktadır. Bu bakımdan dengeli bir gelir
dağılımının tahsis edilmesi gelirin zenginden fakire doğru bir şekilde hareket etmesini
sağlamakta ve bu durum toplumun genelinde tüketim meylini arttırıcı bir etki yaratmaktadır.

5.5.Yatırım Harcamaları
Milli geliri oluşturan öğelerden bir diğeri yatırım
harcamalarıdır. Yatırım, sermaye stokuna yapılan net
ilaveler olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan anlaşılacağı
üzere yatırım sermayeyi arttırma faaliyetidir. Yatırım
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harcamaları kamu kesimi yatırımları ve özel kesim yatırımları olmak üzere ikiye ayrılır.
Kamu yatırım harcamaları sosyal faydayı amaç edindiğinden kar güdüsü olmayan
yatırımlardır. Bu bakımdan kamu yatırımları otonom yatırımlar olarak da adlandırılır. Otonom
yatırım faiz ve milli gelir seviyesine bağlı olmadan yapılması gereken yatırımlardır. Yol,
hastane gibi yatırımlar otonom yatırımlara örnek olarak gösterilebilir. Eğer kamu, yatırım
yapacak kaynağa sahip değilse borçlanma yoluna giderek yatırımları finanse etmektedir. diğer
yandan faiz, toplam talep ve faiz oranlarına bağlı olarak yapılan yatırımlar ise uyarılmış
yatırımlar olarak adlandırılmaktadır. Örneğin açılan yeni bir otoyolun kenarında kurulan
dinlenme tesisi uyarılmış yatırımlara örnek olarak gösterilebilir.
Özel kesim yatırım harcamaları ise tamamen kar hedefi taşıyan yatırımlardır. Bu
bakımdan özel sektör yatırımları milli gelir ve faiz seviyesini dikkate almaktadır. Yapılacak
yatırımların kar getirmeyeceği riski oluşursa özel sektör yatırım yapmaktan vazgeçecektir. Özel
sektör, ister net sabit sermaye yatırımı yapmış olsun isterse sermayeyi yenileme yatırımı yapmış
olsun amaç sadece kar elde etmektir.

5.5.1. Yatırım Kararı
Yatırım kararı alınırken dikkat edilmesi gereken üç konu vardır. Bunlar yatırımın
maliyeti, yapılan yatırımdan elde edilecek getiri ve beklentilerdir. Yatırım maliyeti, yatırımın
alternatif getirisi bakımından önemlidir. Eğer yatırım yapılmadan yatırıma harcanacak para ile
örneğin mevduat, hisse senedi, tahvil veya bono gibi menkul değerlerin alınması durumunda
bunlardan elde edilecek getirinin hesaplanması gerekmektedir. Eğer bu araçlardan elde edilecek
getiri yatırımdan elde edilecek kardan yüksek ise müteşebbisler yatırım yapma kararından
vazgeçeceklerdir. Örneğin yatırım yapılacak paranın mevduata yatırıldığını varsayalım. Eğer
faiz oranı yatırımın karlılığından yüksekse yatırım kararı alınmaz. Burada adı geçen faiz reel
faizdir. Bilindiği üzere reel faiz nominal faizden enflasyon oranının düşülmesi sonucunda
geriye kalan miktardır. Diğer yandan beklentiler de yatırım kararı alınmasında önemli bir rol
oynar. Geleceğe dair ekonomik beklentiler örneğin faiz oranları veya enflasyon seviyesinin
gelecekte ne durumda olacağına dair beklentiler ve tahminler yatırım kararlarını etkilemektedir.
Anlatılanlara ilave olarak kamu yatırımları yukarıda da belirtildiği üzere kar amacı
gütmeyen yatırımlardır. Bu bakımdan bu bölümde özel sektör yatırımları üzerinde
durulmaktadır.

5.5.2. Özel Sektör Yatırımları
Özel sektör yatırımları üç başlık altında incelenmektedir. Bunlar sabit sermaye
yatırımları, konut yatırımları ve stok yatırımlarından oluşmaktadır.

5.5.2.1.Sabit Sermaye Yatırımları
Sabit sermaye yatırımları ekonomide üretimi arttırmaya yönelik olarak makine ve
teçhizata yapılan yatırımları kapsamaktadır. Mevcut sermaye stokunu korumak amacıyla
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yapılan yatırımlar da sabit sermaye yatırımları sınıfına girmektedir. Örneğin yıpranan
makinalar yerine yenilerinin konulması sermaye stokunu korumak amacı ile yapılan yatırımlara
örnektir. Diğer yandan sabit sermaye stokunun arttırılması için yapılan yatırımlar ise net sabit
sermaye yatırımları olarak adlandırılır. Örneğin mevcut üretim parkurunun yanına yeni bir
parkurun kurulması net sabit sermaye yatırımıdır.
Yapılan yatırım miktarından ziyade yatırımın süresi de önemlidir. Ekonomide meydana
gelen dalgalanmalar yatırımların aksamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine neden
olabilmektedir. Bunun yanısıra beklentilerin olumlu olması ise yatırımın erken bir sürede
tamamlanmasına ortam hazırlamaktadır.
Yatırım miktarından söz edilirken üzerinde durulması gereken bir başka konu ise
sermayenin marjinal etkinliği kavramıdır. Sermayenin marjinal etkinliği yatırıma ilave
edilecek son birim sermayenin belirli bir dönemde
sağlayacağı getiri miktarı olarak tanımlanabilir. mec
simgesi ile ifade edilen sermayenin marjinal etkinliği
örneğin 0.5 dendiği zaman bu tanımın anlamı yatırıma
ilave olunan 1000 TL’nin 500 TL tutarında getiri
sağlayacağıdır. Yatırım kararı alınması aşamasında
sermayenin marjinal etkinliği (Mec) ile faiz (r) oranları
karşılaştırılmaktadır. Eğer;
mec  r ise firma yatırım kararı alacak
mec  r ise firma yatırımdan vazgeçecek
mec = r ise firma yatırım yapıp yapmama konusunda kararsız kalacaktır.
Bir ekonomide yapılan yatırımlar arttıkça sermayenin marjinal etkinliği (mec)
azalmaktadır. Bunun nedenlerinden biri azalan marjinal verim yasasıdır. Diğer yandan eğer
yatırım mallarına talep arttığında yatırım malı fiyatları da artmakta ve sermayenin marjinal
verimliliği düşmektedir. Son olarak eğer yatırım miktarı yalnızca belirli bir sektörde artış
gösteriyorsa o sektörde üretilen malların miktarı artar ve mal artışı fiyatların düşmesine neden
olur. Fiyat düşüşleri karı azaltacağından sermayenin marjinal etkinliği de azalmış olacaktır.
yatırım miktarı ile sermayenin marjinal etkinliği (mec) arasındaki söz konusu bu ilişkiler şekil
yardımıyla açıklanmaktadır.
Mec, r
r2
r1

Mec eğrisi
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I
I0

I1

Yukarıdaki şekilde yatay eksende yatırım miktarı (I) dikey eksende ise sermayenin
marjinal verimliliği (Mec) gösterilmektedir. Görüldüğü gibi I0 yatırım seviyesinde Mec r2
seviyesinde iken artan yatırımlar sonucunda Mec r1 seviyesine düşmektedir.

5.5.2.2. Konut Yatırımları
Konut yatırımları bireyler barınma ihtiyaçlarını gidermek veya başkalarına kiraya
vererek kira geliri elde etmek amacıyla yaptıkları harcamalardan oluşmaktadır. Konut
yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı yadsınamayacak şekilde fazladır. Konut
yatırımlarının bu şekilde yatırımlar içerisindeki
payının
fazla
olması
konjonktürel
dalgalanmalardan da ciddi anlamda etkilenmelerine
zemin hazırlamaktadır. Ayrıca konut yatırımlarını
etkileyen çeşitli etkenler bulunmaktadır.
Eğer konut fiyatlarında bir azalma meydana
gelirse konut talebinde artış olacaktır. Aynı şekilde
konut fiyatlarında artış olması durumunda ise konut yatırımları azalır. Fiyat haricinde konut
yatırımları menkul değerlerin getirilerine de bağlıdır. Hisse senedi, tahvil, bono gibi menkul
değerlerin getirileri artarsa konut yatırımları azalmaktadır. Böyle bir durumda konut talebine
gidecek olan servet menkul değerlere yatırım olarak kayacaktır. Faiz oranları konut
yatırımlarını etkileyen bir diğer etkendir. Faiz oranlarında meydana gelen azalma konut
maliyetlerini azaltacağı için fiyatların düşmesine ve konut talebinin ise artmasına yol açar. Son
olrak kira gelirleri konut yatırımlarını etkiler. Eğer net kira geliri artarsa bireyler kira geliri elde
etmek amacıyla konut talebinde bulunacaklar ve bunun sonucunda da konut yatırımlarında bir
artış meydana gelecektir.

5.5.2.3.Stok Yatırımları
Firmaların üretimde kullandıkları hammadde, yarı mamul ve malzemelerin stok
miktarlarında meydana gelen değişiklikler stok yatırımları olarak adlandırılmaktadır. Firmalar
çeşitli nedenlerle stok tutmaktadırlar. Bu nedenlerin ilki kaliteli mal üretmek adına talepte
meydana gelecek dalgalanmalara karşı üretim miktarını bozmamaya yönelik davranışlardır.
Örneğin talebin zayıf olduğu dönemlerde fazla mal üreterek stokları arttırmak, veya talebin
canlı olduğu dönemlerde normal üretime devam ederek daha önce stoklanmış malların satışını
sağlamak amaçlanmaktadır. Diğer bir neden ise üretimin aşamalı olduğu durumlarda mamulün
üretilmesine kadar geçen sürede yarı mamulleri stoklamak zorunda olmalarıdır.
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Firmalar tarafından yapılan stok yatırımları planlanan ve planlanmayan stok yatırımları
olarak ikiye ayrılmaktadır. Firma yapmış olduğu üretimin bir miktarını zaten stok olarak
bırakmayı planlıyorsa bu durum planlanan stok yatırımlarına örnektir. Fakat eğer firma üretmiş
olduğu malı planladığı gibi satamıyorsa bu durumda mecburen elinde kalan malı stoka ayırmak
zorunda kalacağından bu stok yatırımı ise planlanmayan stok yatırımı olarak
adlandırılmaktadır.
Konjonktürel
dalgalanmalar
stok
yatırımları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Konjonktür dalgasının daralma dönemlerinde
satılamayan mallar planlanmayan stok yatırımları
grubuna girmektedir. Konjonktür dalgasının
genişleme dönemlerinde ise toplam talebin
artması sonucunda talep üretim miktarını aşacak
ve daha önce yapılan planlanmayan stok yatırımları azalmaya başlayacaktır.

5.2.3. Otonom ve Uyarılmış Yatırımlar
Daha önce belirtildiği üzere otonom yatırımlar milli gelirden ve faizden bağımsız olarak
yapılan yatırımlardır. Kamunun yapmış olduğu otonom yatırımlardan başka reel sektör de
otonom yatırımlar yapmaktadır. Üretimin devam ettirilmesi için yapılan bir yatırım otonom
yatırım olarak adlandırılır. Üretimde kullanılan bir makinanın bozulması sonucunda yerine yeni
bir makine alınmasının gelir seviyesi ile ilgisi yoktur. Bu yatırım otonom yatırım olarak
adlandırılır.
Uyarılmış yatırımlar ise gelir seviyesinin artmasına katkıda bulunacak yatırımlarıdr.
Daha geniş bir tanımla milli gelirde meydana gelen artışın toplam talebi arttırması sonucunda
yeni yatırımların yapılmasını gerektirmesi uyarılmış yatırım olarak adlandırılır. Uyarılmış
yatırımlar yeni kapasite oluşturulmasına katkı sağlayan yatırımlardır. Otonom ve uyarılmış
yatırımlar aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanmaktadır.
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I

Ii

I0

Y
Yukarıdaki şekilde I0 ile gösterilen doğru otonom yatırımları temsil etmektedir. milli
gelir seviyesinden bağımsız olduğu için gelir eksenine paraleldir. Otonom yatırımlar milli gelir
seviyesi ne olursa olsun yapılması gereken yatırımlardır.
Uyarılmış yatırımlar ise orjinden çıkan doğru ile temsil edilmektedir. Uyarılmış
yatırımlar milli gelir seviyesine bağlı olduğundan dolayı gelirde meydana gelen artış uyarılmış
yatırımları arttırmaktadır. Keynezyen modellerin incelendiği bölümde otonom ve uyarılmış
yatırımlara daha detaylı olarak değinilecektir.

110

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Otonom yatırım ve uyarılmış yatırım nedir. Şekil yardımıyla açıklayınız.
2. Tüketim harcamalarını belirleyen hipotezler nelerdir. Açıklayınız.
3. Yatırım çeşitleri nelerdir sıralayınız. Sabit sermaye yatırımlarını şekil yardımıyla
açıklayınız.
4. İleriye yönelik tüketim teorilerini şekil yardımıyla açıklayınız.
5. Tüketim ve tasarrufu belirleyen etkenler nelerdir açıklayınız.
6. Tasarruf fonksiyonu S= -100 +0,4Yd şeklinde verilen bir kişinin tüketim fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) C= 100 +0,6Yd

B) C= 100 +0,4Yd

D) C= 400 +0,4Yd

E) C= -400 +0,4Yd

C) C= -600 +0,6Yd

7. Gelirde meydana gelen bir birimlik artışın tüketim harcamalarında ne kadarlık kısmının
tüketim harcamalarına gittiğini gösteren orana ne ad verilir?
A) Toplam harcama

B) Ortalama tüketim eğilimi C) Ortalama tasarruf eğilimi

D) Marjinal tüketim eğilimi E) Toplam tasarruf
8. Yaşam boyu gelir hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi bireyin harcamasını arttıran
faktörlerdendir?
I. Bireyin servetinin artması
II. Bireyin gelirinin artması
III. Bireyin yaşam boyu çalışmak istediği yıl sayısının azalması
IV. Bireyin yaşam süresi beklentisinin artması
A) I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

9. Bireyler hiç gelir elde etmeseler de gıda, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere
yaptıkları tüketim harcamasına ne ad verilir?
A) Toplam harcama

B) Ortalama tüketim eğilimi C) Ortalama tasarruf eğilimi

D) Marjinal tüketim eğilimi E) Otonom tüketim harcaması
10.Mutlak gelir hipotezi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Milton Friedman tarafından geliştirilen bir hipotezdir.
II. Mutlak gelir hipotezine göre bireylerin gelir seviyesi arttıkça tüketim harcamaları
artmaktadır.
III. Bireyler hiç gelir elde etmeseler de gıda, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tüketim harcamasında bulunurlar.
IV. Gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi artmaktadır.
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A) I-III

B)I-IV

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) A
7) D
8) A
9) E
10) B
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6. DÖVİZ PİYASALARI, DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE DÖVİZ
PİYASASI İŞLEMCİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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6.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

120

Giriş
Döviz arz ve talebinin bir araya geldiği piyasalar döviz piyasaları olarak adlandırılır.
Geçmişten günümüze uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte döviz piyasalarının da önemi
artmıştır.
Bu bölümde döviz piyasalarına yönelik kavramlar açıklanmakta ve döviz piyasalarının
özellikleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca döviz arz ve talebini meydana getiren etkenler ve
döviz kurlarının oluşumu açıklanmaktadır. Son olarak döviz kuru sistemleri esnek kur ve sabit
kur ana başlıkları altında incelenmekte ve her iki döviz kuru sisteminin faydalı yanları
değerlendirilmektedir.
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6.1. Döviz Piyasasına Yönelik Kavramlar
Döviz, yabancı ülkelerin milli paralarına verilen addır. Döviz, uluslararası ödemelerde
kullanılabilen geçerli para olarak da tanımlanabilir. Dış ülkelerle yapılan ticari işlemler
sonucunda iki ülke parasının birbirine çevrilmesi zorunluluğu ortya çıkmaktadır. Bu bakımdan
iki ülke parasının birbirine çevrilmesi döviz piyasaları aracılığı ile sağlanır.
Döviz piyasasında döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaşması sonucunda
belirli bir döviz fiyatı oluşmaktadır. Oluşan bu döviz fiyatı döviz kuru olarak nitelendirilir.
Döviz kuru, bir birim milli para ile alınabilen yabancı para miktarı olarak da ifade edilebilir.
Döviz kuru nominal döviz kuru ve reel döviz kuru olarak ikiye ayrılır. Nominal döviz
kuru bir birim yerli para ile alınabilecek yabancı paradır. Reel döviz kuru ise bir birim yerli
paranın yabancı para birimleri karşısında satınalma gücünün belirlenmesi ile oluşur. Yani reel
döviz kuru bir ülke ekonomisinin dış ülkelere göre rekabet gücünü belirleyen bir katsayıdır.
Reel döviz kuru aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.
RDK= (a. PF) / P’ dir. Burada;
RDK : Reel deviz kuru
a

: Nominal döviz kuru ( 1 Euro/dolar/sterlinin kaç TL ettiğini gösteren oran)

PF

: dolar/euro/sterlin cinsinden dış fiyatlar

P

: Milli para cinsinden iç fiyatları ifade

etmektedir.
Dışa açık bir ekonomide reel döviz kuru
dış ülkeler ile rekabet etme anlamında son
derece önemlidir. Eğer reel döviz kuru düşerse
yurtiçinde üretilen yerli mallarının uluslar arası
piyasalardaki rekabet gücü azalmaktadır. Bu
durumda ihracatımız düşmekte ithalatımız ise
artmaktadır. Bunun sonucunda dış ticaret açığımız artar. Tam tersine eğer reel döviz kuru değer
kazanırsa yurtiçinde ürettiğimiz malların uluslararası piyasalarda rekabet gücü artmaktadır. Bu
durumda ihracatımız artmakta ve ithalatımız azalmaktadır. Bunun sonucunda ise dış ticaretimiz
fazla verir.
Reel döviz kurunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek yerinde olacaktır.
Türkiyede üretilen bir buzdolabının fiyatı P=3000 TL, yurtdışında üretilen aynı buzdolabının
fiyatı PF=5000 Dolar, ve döviz kuru a = 2 TL olduğu durumda reel döviz kuru RDK,
RDK = (a . PF) / P
RDK= (2 . 5000 Dolar) / 3000 TL
RDK= 10000 / 3000
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RDK = 3.33 reel döviz kuru olarak bulunur.
Döviz kuru (a) ve yurtdışı fiyat sabitken (PF) yurtiçi fiyat artarsa ve P = 3500 TL
olduğunda
RDK = (a . PF) / P
RDK= (2 . 5000 Dolar) / 3500
RDK = 10000 /3500
RDK= 2.85 olacaktır.
Reel döviz kuru düştüğü için yurtiçinde ürettiğimiz buzdolabı yurtdışındaki örneklerine
göre pahalı olmakta ve uluslarası rekabet gücümüz azalmaktadır. Bunun sonucunda ise
buzdolabı ihracatımız azalacaktır.
Döviz tanımı yapılırken yabancı para olarak adlandırılsa da dövizin banknot haline
efektif denilmektedir. Yabancı para cinsinden düzenlenen bono, çek seyahat çeki ve poliçe gibi
ödeme araçları döviz olarak adlandırılır. Fakat tanımlamada uluslarası ödemelerde kullanılan
para ve benzerleri döviz olarak adlandırılmaktadır. Bir ülke parasının döviz olarak
adlandırılması için yurtdışı ödemelerde geçerliliğinin olması gerekmektedir. Bu bakımdan
özellikle gelişmiş ülke paraları olan ABD Doları ve Euro tüm ülkelerde geçerliliği olan paralar
olduklarından dünya ticaretinde etkilidirler ve döviz olarak kabul görürler.

6.2. Döviz Piyasasının Özellikleri
* Döviz piyasalarında döviz arzı ve döviz talebi bir araya gelerek piyasayı
oluşturmaktadır. Fakat döviz arz edenlerle talep edenler bir araya gelmemektedir. Alım ve satım
işlemleri aracılar vasıtasıyla yapılmaktadır.
* Döviz piyasaları örgütlenmiş piyasalar değillerdir.
* Döviz piyasaları alıcı ve satıcının hiçbir engel olmadan rahatlıkla piyasaya girmesine
imkan sağlamaktadır. Alım satım yapılan döviz oldukça homojendir. Ayrıca döviz
piyasalarında çok sayıda alıcı ve satıcı işlem yapabilmektedir. Bu gibi özelliklerinden dolayı
döviz piyasaları tam rekabet piyasasına en yakın piyasadır.
* Döviz piyasalarında işlemler 24 saat süre ile devam etmektedir. Bu bakımdan dünya
üzerinde hiç kapanmayan piyasa olma özelliğine sahiptir.

6.3. Döviz Arz ve Talebi
Bir ülkede dövize olan talep yabancı ülkeler ile yapılan ticari işlemlerin ödemelerinin
yapılması amacını gütmektedir. Bir ülke vatandaşları dış alemden yapacakları mal ve hizmet
alımları dolayısıyla döviz talep etmektedirler. Örneğin yabancı ülkelerden yapılan ithalat
arttıkça talep edilen döviz miktarı da artmaktadır. Ayrıca dış ülkelerden sağlanan kredilerin
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veya benzeri varlıkların geri ödenme vadelerinde de döviz talebi artmaktadır. Döviz talebini
arttıran bu etkenlerin yanında enflasyonist ortamlarda dövize olan talep artmaktadır.
Enflasyonun yaşandığı ve yerli paranın değer kaybettiği ekonomilerde bireyler ve kurumlar
yerli para cinsinden varlıklarını enflasyona karşı korumak amacıyla döviz talebinde
bulunmaktadırlar.
Diğer yandan spekülasyon amacıyla da döviz talep edilmektedir. Spekülatörler geleceğe
yönelik döviz kuru beklentileri oluşturarak aradaki kur farkından kar elde etmeyi hedeflerler.
Spekülatörler fiyatının yükseleceğini düşündükleri dövizi satın almakta ve fiyatının düşeceğine
kanaat getirdikleri dövizi ise satmaktadırlar. Öngörülerin doğru çıkması sonucunda kar elde
edilmektedir.
Spekülasyon işlemi riskliliği bünyesinde
barındırdığından bunun yerine döviz arbitrajı denen işlem
de yapılmaktadır. Arbitraj ucuz dövizin bir ülkeden alınıp
başka ülke piyasasında satılması işlemidir. Arbitraj işlemi
aynı anda yapıldığı için risk taşımamaktadır. Fakat
spekülasyonda döviz alınıp bir süre bekletildiğinden
geçen süre zarfında döviz fiyatının artması veya azalması
konusunda herhangi bir kesin yargı oluşmamaktadır.
Döviz arzı, bir ülkede döviz miktarının artması olarak tanımlanabilir. Döviz arzı
özellikle ihracata bağlıdır. Eğer ülkenin ürettiği yerel mallar ülke dışında talep görüyorsa bu
durum ihracatı arttıracak ve böylece döviz arzı da artmış olacaktır. Diğer yandan döviz kuru ile
döviz arzı aynı yönde hareket etmektedir. Döviz kurunda meydana gelen artış döviz arzını da
arttırmaktadır. Şöyle ki döviz kurunun artması yerel malların fiyatının uluslar arası piyasalarda
azalacağı anlamına gelmekte, yani yerli malın rekabet gücü artmakta ve ucuz yerli malın
yabancı ülkelerdeki talebi artacağından dolayı ülkeye döviz girişi olmakta ve döviz arzı
artmaktadır. Yabancıların ülke içerisinde yaptıkları yatırımlar ve yabancı ülkelere verilen
borçların geri alınması da döviz arzını arttıran etkenlerdendir.

6.4. Döviz Kuru
Döviz arz ve talebinin karşılaştığı ortamda oluşan döviz fiyatı döviz kurudur. Döviz
kuru düz kur ve çapraz kur olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir ülke parasının yabancı bir ülke
parası cinsinden ifade edilmesi durumunda düz kurdan bahsedilir. Örneğin 1 Amerikan doları
= 2.00 TL ise kur 2.00 TL olarak ifade edilmektedir.
Diğer yandan döviz kurları dolaylı şekilde de ifade edilmektedir. Yani iki ülke parası
arasındaki kurun üçüncü bir ülkenin milli parası cinsinden ifadesi ise çapraz kur olarak
adlandırılır. Örneğin Türk Lirası ile önce Euro daha sonra da alınan Euro ile Amerikan Doları
alınabilir. Örneğin 1 Euro = 3.00 TL ise önce 3.00 TL ile 1 Euro alınıp ardından 1 euro ile de
1.5 Amerikan doları alınabilir. Çapraz kurlar arasında fark olması az önce belirtildiği gibi
arbitrajcıların devreye girerek kar elde etmelerine imkan sağlamaktadır.
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Döviz kuru ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir başka konu dolaysız kotasyon ve
dolaylı kotasyon yaklaşımlarıdır. Döviz kurunun ulusal para biçimi şeklinde tanımlanması
dolaysız kotasyon olarak adlandırılır. Yani 1 Amerikan Doları = 2.00 Türk Lirası olarak ifade
edilen kur dolaysız kotasyona örnektir. Bu yaklaşım Avrupa modeli olarak da
adlandırılmaktadır. Dolaylı yaklaşım ise ulusal para karşılığında alınabilecek yabancı para
miktarını yansıtmaktadır. Yani 1 Türk Lirası = 0.50 Amerikan Doları şeklinde ifade dolaysız
yaklaşımı ifade etmektedir. Dolaylı yaklaşım aynı zamanda Amerikan modeli olarak
adlandırılır.
Aşağıdaki şekilde döviz arz ve talebine bağlı olarak döviz kurunun nasıl oluştuğu
anlatılmaktadır.
Döviz kuru
S
n

c

d

k

m

E
b

a
D
Q

q1

q2 q3

Yukarıdaki şekilde dikey eksende döviz kuru ve yatay eksende döviz arz ve talebini
gösteren döviz miktarı verilmektedir. Döviz talep eğrisi negatif eğimli D doğrusu ile döviz arz
eğrisi de pozitif eğimli olan S doğrusu ile gösterilmektedir. İki doğrunun kesiştiği E noktasında
döviz arzı ile döviz talebi kesişmekte ve denge döviz kuru oluşmaktadır. Denge döviz kurunun
sağlandığı E noktasında döviz kuru k kadar bu kurdan arz ve talep edilen döviz miktarı ise q2
kadardır.
Döviz kurunun denge kur olan k’dan m’e düştüğünü varsayarsak böyle bir durumda q1q3 aralığı kadar döviz talebi fazlası oluşacaktır. Döviz talebinin artmasının nedeni döviz
kurunun düşmesi dolayısıyla yabancı ülke mallarının döviz cinsinden fiyatlarının
ucuzlamasıdır. Böyle bir durumdayabancı mallara olan iç talep artacak ve ithalat yükselecektir.
Sonuçta b-a noktaları arasındaki fark kadar döviz talebinde artış olacaktır.
Döviz kurunun denge döviz kuru k’nın üzerinde olduğu durumdaysa ülkenin ihracatı
artacağından döviz arzında bir artış olacaktır. döviz kurunun yükselmesi yerli üretimin dış
ülkelerdeki rekabet gücünü arttırmakta ve bu durumda ihracat artmaktadır. Aynı şekilde ithal
malların da yurtiçi fiyatları döviz kurunun artmasına bağlı olarak yükseleceğinden ithalat
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azalmaktadır. Kurun n kadar olduğu varsayımı altında c-d aralığı kadar döviz arz fazlası
oluşacaktır.

6.5. Döviz Arz ve Talebinde Kaymalar
Yukarıdaki şekilden hareketle döviz arz ve talebinde meydana gelen değişmeler
aşağıdaki iki şekil yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.

Döviz

S

k

C

Döviz

S1
S2

m

E

h

B

j

D

D2
D1
q1 q2

D
Q

q3

q4

Q

Yukarıdaki birinci şekilde denge döviz kuru döviz arzı ile döviz talebinin denegeye
geldiği E noktasında oluşmuştur. Döviz talebinde meydana gelecek herhangi bir artış döviz
talep doğrusunun D1 konumundan yukarı doğru kayarak D2 konumuna ulaşmasını
sağlayacaktır. Yeni durumda döviz kuru k birim olurken arz ve talep edilen döviz miktarı da q2
seviyesine yükselecektir.
İkinci şekilde ise döviz arzında meydana gelen değişme sonucunda yeni dengenin nasıl
oluştuğu gösterilmektedir. Denge döviz kurunun B noktasında sağlandığı durumda örneğin
ülkenin ürettiği mal ve hizmetlere dış dünyada talebin artması sonucunda ihracatta meydana
gelen artış döviz arzının yükselmesine neden olacaktır. Döviz arzının artması S1 döviz arz
eğrisinin sağa doğru kayarak S2 konumunu almasına imkan sağlayacaktır. Yeni durumda artan
döviz arzı dolayısıyla yeni denge D noktasında sağlanacak yeni denge döviz fiyatı ise h
seviyesinden j seviyesine düşecektir.

6.6.Döviz Kuru Sistemleri
Uygulamada kullanılan döviz kuru sistemleri veya rejimleri hükümetlerin ve Merkez
Banka’larının döviz piyasalarına müdahale edip etmemelerine göre şekillenmektedir. Hükümet
ve Merkez Bankası tarafından piyasaya herhangi bir müdahalenin olmadığı durumlarda oluşan
döviz kuru sistemi esnek kur olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanısıra hükümetlerin ve
Merkez Banka’larının döviz piyasasına müdahale ederek döviz kurunu belirli bir seviyede
tutmak istemeleri sonucunda oluşan kur ise sabit döviz kuru olarak isimlendirilir. Özellikle
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gelişmekte olan ülkelerde devlet döviz piyasasına müdahale etmektedir. böyle ülkelerde
genellikle sabit döviz kuru modeli geçerli olmaktadır. Ayrıca nadir de olsa gelişmiş ülke
hükümet ve Merkez Bankaları da döviz piyasalarına müdahale etmektedirler.

6.6.1. Esnek Kur Sistemi
Esnek kur sisteminde döviz kuru döviz arz ve talebinin karşı kaşıya geldiği döviz
piyasalarında belirlenmektedir. Bir ülkede ithalat ve ihracat döviz cinsi para birimleriyle
gerçekleştiğinden ithalatın yüksek olduğu bir ülkede döviz talebi artacaktır. Döviz talebinde
meydana gelen artış döviz arzından fazla olacağından döviz kuru yükselecektir. Bunun
sonucunda yüksek döviz kuru ithal malların fiyatlarını arttıracağından ithalatı pahalı hale
getirecek ve ithalat azalacaktır. Diğer yandan döviz kurunun yükselmiş olması yerli ürünlerin
yurtdışı pazarlarda döviz cinsinden fiyatlarını rekabetçi hale getireceğinden ihracat artacaktır.
Bu şekilde döviz kurunun yükselmesi nedeniyle ithalatın azalması ve ihracatın artması diş
ticaret açığının ihracat lehine kapanmasına ortam hazırlayacaktır.
Esnek kur sisteminde iki yaklaşım dikkate alınmaktadır. Birinci yaklaşımda döviz kuru
hiçbir şekilde Merkez Bankası’nın müdahalesine maruz
kalmıyorsa ve kur döviz piyasasındaki arz ve talebe göre
belirleniyorsa temiz dalgalanmadan söz edilmektedir. Fakat döviz
kuru yine döviz piyasasında arz ve talebe göre belirlendiği halde
bazı durumlarda piyasaya Merkez Bankası müdahale ediyorsa
kontrollü dalgalanma söz konusudur.
Esnek kur sisteminin bazı faydaları vardır. Bu faydalardan
ilki döviz piyasasına müdahale edilmeyen ekonomilerde yerli para
gerçek değerini bulmaktadır. Özellikle enflasyon olgusunun
hakim olduğu ekonomilerde esnek kur sisteminin uygulanması
yerli paranın yapay şekilde aşırı değerlenmesini engellemektedir.
Esnek kur sisteminin bir başka faydası ödemeler bilançosunda meydana gelen açık ve fazlaların
kendiliğinden giderilmesidir. Ödemeler bilançosuna en fazla etki eden dış ticaret açığı ve
fazlasının giderilmesi esnek kur sisteminin uygulanması ile mümkün olmaktadır. Diğer yandan
esnek kur sisteminin uygulanması belirli bir döviz kuruna bağlı kalınmayı gerektirmediğinden
Merkez Bankası kasasında rezerv bulundurmayı gereksiz kılmaktadır. Son olark esnek kur
sistemi ülke ekonomisini dış dalgalara karşı korumaktadır. Dış ülkeler aracılığı ile yurda sirayet
edecek enflasyon ve deflasyon gibi ekonomik istikrarı bozucu dalgalanmalar esnek kur sistemi
ile kurların otomatik olarak değişmesiyle bertaraf edilmektedir.
Türkiye bugün kontrollü esnek döviz kuru modelini uygulamaktadır. Döviz kurları
serbest piyasada belirlenmesine karşın eğer kurlarda aşırı hareketlilik oluşursa Merkez Bankası
döviz ihalesi açmak yoluyla ya da doğrudan alım satım yöntemiyle döviz piyasasına müdahale
ederek kuru belirli bir seviyede tutmak için çaba sarfetmektedir.
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6.7. Sabit Kur Sistemi
Döviz kurunun, döviz piyasasındaki arz ve talebe göre belirlenmesine izin verilmeyip
kurların belirli bir seviyede sabit kalmasının sağlandığı sistemdir. Sabit kur sisteminde kurlar
Merkez Bankası tarafından belirlenmekte ve belirlenen kurlar bir süre korunmaktadır. Ülkelerin
döviz gelirlerinin yetersiz olması dolayısıyla döviz rezervlerinde meydana gelecek azalma
sonucunda döviz arz ve talebi sabit kur sisteminin uygulanması ile denkleştirilir.
Sabit kur sisteminde Merkez Bankaları
kamuoyuna duyurdukları kur seviyesinden döviz
alım ve satımını gerçekleştirmek zorundadırlar.
Örneğin döviz arzında meydana gelen bir artış
durumunda döviz kurunun düşmemesi için Merkez
Bankası döviz alımı yaparak piyasaya müdahale
etmektedir. Bunun yanısıra eğer döviz talebinde
aşırı bir artış olursa döviz fiyatları yükseleceğinden
Merkez Bankası döviz kurunu yine belirlediği
seviyede tutmak için piyasaya döviz satma yoluyla
müdahale etmektedir. Bu anlatılanlar ışığında aşağıdaki şeklin çizilmesi uygun olacaktır.
Döviz kuru
S
k

C
E

F

m

D2
D1
q1 q2 q3

Q

E denge noktasında döviz arz ve talebi dengeye gelmektedir. Aynı zamanda E noktası
Merkez Bankası tarafından ilan edilen denge kuru olduğu varsayımı altında eğer herhangi bir
nedenle döviz talebi artarsa D1 döviz talep eğrisi bütünü ile sağa kayacak ve D2 konumunu
alacaktır. Fakat sabit döviz kuru uygulandığından dolayı Merkez Bankası döviz kurunun
yükselmesine izin vermemek amacıyla piyasaya döviz satma yönünde müdahalede bulunur.
Merkez Bankası müdahalesi sonrası yeni döviz talebi q3 seviyesinde olacaktır. burada dikkat
edilmesi gereken konu esnek kur rejiminde döviz talebi artışı dolayısıyla döviz kurunun
yükselmesi sonucunda yeni denge k fiyat ve q2 döviz miktarında oluşmasıdır. Fakat sabit kur
rejiminde talep edilen döviz miktarı q3 seviyesine yükselmektedir. Yani esnek kur uygulandığı
durumdan q3-q2 aralığı kadar daha fazla bir döviz talebi vardır.
Yukarıdaki şekilde sabit kur rejimi uygulanması ile döviz kuru baskı altında
tutulmuştur. Böyle bir durumda ithalat harcamaları artmakta ve ihracat ise azalmaktadır. Diğer
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yandan sabit kur sisteminde döviz arzının arttığı durumda ise aşağıdaki gibi bir durum ortaya
çıkmaktadır.
Döviz kuru

S1
S2

k

E

F

m

G

D1
Q
q1

q2

q3

Yukarıdaki şekilde başlangıç denge döviz kuru, döviz talep eğrisi D1 ile döviz arz eğrisi
S1 in kesiştiği nokta olan E noktasında sağlanmıştır. Örneğin yabancı ülkelerin örnek ülkenin
mallarına talebinin arttığını varsayalım. Böyle bir durumda döviz arzı artacak ve S1 döviz arz
eğrisi S2 konumunu alacaktır. Eğer serbest kur rejimi uygulanmış olsaydı yeni denge G
noktasında sağlanacaktı. Fakat sabit kur sistemi uygulandığından dolayı Merkez Bankası döviz
kurunun m seviyesine düşmesine izin vermemekte ve döviz piyasasına müdahale ederek kurun
F noktasında dengeye gelmesini sağlamıştır. Döviz kurunun müdahale ile değerli tutulması
yerel paranın değerinin düşmesine ve böylece ihracatın artmasına neden olmaktadır. Sabit kur
rejiminde döviz kurunun değerli tutulması ihracatı arttırmasının yanı sıra ülkedeki üretim
düzeyini de arttırarak işsizlik sorununun giderilmesine katkıda bulunmaktadır.
Sabit kur sistemi, altın para standardı ve ayarlanabilir kur sistemi olmak üzere iki başlık
altında incelenmektedir.

6.7.1. Altın Para Standardı
Altın para standardı sistemi 19. y.y.’da uygulanmaya başlanmış ve Birinci Dünya
Savaşı’na kadar geçerliliğini korumuştur. Bu sistemde ülkelerin milli paralarının değeri belirli
bir ağırlıktaki altına endekslenmiştir. Ülke paralarının altına endekslenmesi aynı zamanda
ülkeler arasında da sabit bir döviz kurunun oluşmasını sağlamıştır. Örneğin 1 TL= 1 gram altın
ve 1 Dolar = 1.5 gram altın ise 1 TL = 0.66 Dolara denk gelmektedir.
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Altın para standardı rejiminde ülkenin
yerel parası kadar altın ayrılması gerekmektedir.
Böyle bir ülkede dış ticaret açığı veya fazlası
verilmesi ülkenin yerel para miktarına
yansımaktadır. Ülkenin yerel parasında
meydana gelen artış ve azalışlar ise dış ticaret
dengesinin kendiliğinden yeniden kurulmasına
imkan sağlamaktadır. Örneğin herhangi bir
nedenle Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği yani ihracatında bir artış olduğu varsayılırsa,
ihracatın artması ile ülkeye altın girişi hızlanacaktır. Altın girişi ise ülke içerisinde para arzının
artmasına yol açacaktır. Para arzı artışı ise fiyatlar genel seviyesini yükseltecektir. Bu durum
ithalatçı ülke açısından ele alındığında ise farklı bir sonuç doğurmaktadır. İthalatın artması
ülkeden altın çıkışına neden olacağından para arzı azalacaktır. Para arzının azalması ise fiyatlar
genel düzeyinin gerilemesine neden olacaktır.
Altın para standardının sabit kur sistemi olması dolayısıyla bu sistemde Merkez
Bankası2nın altın alım ve satımında bulunması ve altın ithal ve ihracının serbest bırakılması
kurların sabit kalmasını sağlamaktadır. Yine altın standardı sisteminde bütün yerel paraların
altına endekslenmiş olması karmaşık döviz piyasalarının oluşmasını da engellemektedir.

6.7.2. Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
Altın para standardı modelinde bütün ülkelerin para birimleri altına endekslenmekte
iken ayarlanabilir sabit kur modelinde yerli para bir başka ülkenin parasına bağlanmaktadır.
Ülke paralarının belirli bir paraya endekslenmesi yanında yine yerli paranın belirli bir aralıkta
dalgalanmasına da izin verilmektedir. Bretton Woods sistemi olarak adlandırılan bu sistemde
Amerikan Doları altına endekslenmiş ve 35 Amerikan Doları = 1 ons altın olarak belirlenmiştir.
Diğer ülkelerin paraları da Amerikan dolarına bağlanmıştır. Amerikan dolarının altına
bağlanmasının nedeni hiç şüphesiz ABD’nin sahip olduğu yüksek altın rezervlerindendir.
Ayarlanabilir sabit kur rejiminde ülke paralarının endekslendikleri ülke paralarına karşın ancak
%1 oranında aşağı ve yukarı şekilde dalgalanmasına izin verilmektedir. Yine bu sistemde
Merkez Bankaları döviz piyasasının istikrarının sağlanması amacıyla piyasada alım ve satım
yaparak döviz kurunun aşırı düşmesine ve yükselmesine engel olmaktadırlar.
Örneğin ayarlanabilir sabit kur sistemine örnek vermek gerekirse 1 £ = 3 TL olarak
belirlendiği varsayımı altında kur %1 aşağı ve yukarı şekilde dalgalanacaktır. Yani 1 £= 3.03
ve 2.97 TL arasında bir değer alacaktır. Bu durum bir grafik yardımıyla açıklanacak olursa
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£/ TL

£ / TL

Üst direnç noktası
3.03

S

3.00
2.99
2.97

S1

E
Alt destek noktası

D

D1

Q

Döviz piyasasında kur 1£= 2.99 TL olarak E noktasında dengededir. Örneğin
Türkiye’de İngiliz mallarına olan talep artarsa bunun sonucunda İngiltere’den ithalat
artacağından sterlin talebi de artacaktır. Sterlin talebinin artması sterlin fiyatlarının
yükselmesine neden olacaktır. fakat ayarlanabilir sabit kur sisteminde fiyatların ancak 3.03
miktarına kadar yükselmesine izin verilmektedir. Böyle bir durumda Merkez Bankası piyasaya
müdahale ederek sterlin satmaya başlar.
Diğer yandan eğer İngiltere’de Türk mallarına olan rağbet artarsa sterlin arz eğrisi sağa
doğru kayarak S1 konumunu alacaktır. Böylece artan sterlin sonucunda fiyat düşmekte ve
sterlin fiyatı alt seviye olan 2.97’nin de altına inme eğilimi göstermektedir. Böyle bir durumda
ise Merkez Bankası piyasaya alım yönünde müdahale ederek sterlinin daha fazla aşağı inmesini
engellemektedir. Ayarlanabilir sabit kur sisteminde döviz kuru ancak Merkez Bankası’nın
müdahaleleri ile belirlenen aralıkta kalabilmektedir.
Yukarıda açıklandığı üzere Merkez Bankası kurları istenen seviyede tutmak için
piyasaya dolaysız şekilde müdahale etmektedir. Piyasaya müdahale etmenin bir başka yolu ise
faiz oranlarının kullanılmasıdır. Bu şekilde müdahale dolaylı müdahale olarak adlandırılır. Eğer
döviz talebinde artış olması nedeniyle döviz kurlarında yükselme eğilimi görülürse faiz
oranlarının arttırılması yoluyla kurlardaki yükselme eğilimi frenlenebilir. Faiz oranlarının
arttırılması faiz geliri elde etmek isteyen yabancı portföy yatırımcılarının sermaye hareketleri
aracılığı ile Türkiye’ye sermaye girişi sağlamalarına imkan tanıyacaktır. Böyle bir durumda
ülkeye giren döviz dolayısıyla döviz arzında bir artış olacak ve bunun sonucunda kurlardaki
yükselme frenlenecektir.
Esnek kur sisteminin yararları olduğu gibi sabit kur sisteminin de ekonomiye çeşitli
yararları vardır. Sabit kur sistemi kurda stabiliteyi öngördüğünden yatırımları özendirici bir
etkiye sahiptir. Bunun sonucunda uluslar arası ekonomik işlemlerde riski azaltan bir rol
oynamaktadır. İşadamları yapacakları makine ve aramal ithalatlarını, sermaye sahipleri ise
yapmayı planldıkları yatırımların getirisini önceden tahmin edebilme imkanına sahip ourlar,
sabit kur sisteminin uygulanmasının bir diğer yararı enflasyon üzerindeki denetimi arttırıcı
etkisidir. Diğer bir faydası ise sabit kur sitemi aracılığı ile döviz piyasalarında spekülatif
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hareketlerin kısıtlanmasıdır. Sabit kur sisteminde döviz kurunun gelecekteki değeri büyük
olasılıkla belli olduğundan istikrarı bozacak spekülatif işlemler engellenmektedir.

6.8. Döviz Piyasası İşlemcileri
Döviz piyasası iki taraflı olarak işleyen bir piyasadır. Bunlardan ilki interbank adı
verilen toptan döviz işlemlerinin yapıldığı piyasa diğeri ise müşteriler piyasası olarak
adlandırılan perakende piyasadır. Toptan piyasalarda büyük hacimli döviz alım satım işlemleri
yapılırken perakende piyasalarda küçük hacimli işlemler yapılabilmektedir.
Piyasadaki işlemcilere örnek olarak bankalar ve bankadışı işlemciler, dış ticaret ve dış
yatırım işlemleri yapan kişiler veya firmalar, spekülatörler ve arbitrajcılar, Merkez bankaları ve
hazine, döviz brokerları ve enflasyondan korunmaya çalışanlar gösterilebilir.

6.8.1 Bankalar ve Bankadışı İşlemciler
Döviz piyasalarının temel aracı kurumlarıdır. Ticari banakalar döviz alım ve satımı ile
uğraşırken döviz transferi ve akreditif gibi dış ticarete yönelik işlemlerle de ilgilenirler. Bazı
büyük bankalar bünyelerinde döviz pozisyonu açarak piyasada piyasa belirleyicisi olarak da
faaliyet gösterebilirler. Bankaların bu şekilde davranması döviz piyasalarının sağlıklı bir
şekilde işlemesine katkıda bulunmaktadır.

6.8.2. Dış Ticaret ve Dış Yatırım İşlemleri Yapan Kişiler ve Kurumlar
Dış ticaret işleri ile uşraşan ithalat ve ihracatçılar bu grubu oluşturmaktadır. Diğer
yandan uluslararası dolaysız sermaye yatırımları ile ilgilenen firmalar ve şahıslar ile çok uluslu
şirketler ile turistler de bu gruba dahil edilmektedir.

6.8.3. Spekülatörler ve Arbitrajcılar
Spekülatörler geleceğin belirsiz olmasından dolayı şimdi aldıkları dövizler üzerinden
gelecek dönemlerde kar elde etmeyi hedeflemektedirler. Buradaki araç geleceğin belirsizliğidir.
Bu bakımdan spekülasyon işlemleri riskleri de bünyelerinde barındırmaktadır.
Arbitraj işleminde ise risk yoktur. Arbitrajcı herhangi bir dövizi bir başka ülkenin
piyasasında ucuza alıp başka bir ülkenin döviz piyasalarında daha iyi bir fiyata satarak aradaki
farktan kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Genellikle spekülasyon ve arbitraj işlemleri de büyük
bankalar tarafından yapılmaktadır.

6.8.4. Merkez Bankaları ve Hazine
Merkez bankası ve hazine birimleri döviz piyasasında kar elde etmek amacıyla faaliyette
bulunmamaktadır. Bu kuruluşlar ülkenin döviz piyasalarının istikrarını sağlamak aöacıyla
döviz alım veya satımı gerçekleştirmektedir. Daha önce de belirtildiği üere ülkenin uyguladığı
kur politikasına göre Merkez Bankaları döviz piyasasına alım ve satım şeklinde müdhalede
bulunmaktadırlar.
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6.8.5. Döviz Brokerleri
Broker kendisi herhangi bir işlem yapmadığı halde alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek
komisyon almaktadır. Brokerlar tüm dünyada çeşitli banka ve aracı kuruluşlarla irtibat halinde
bulunmaktadırlar.

6.8.6. Enflasyondan Korunmaya Çalışanlar
Özellikle enflasyon oranlarının yüksek olduğu ülkelerde orta ve düşük gelir düzeyine
sahip bireyler elelrindeki paralarını harcama anına kadar döviz olarak muhafaza etmektedirler.
Bu şekilde enflasyonun olumsuz etkilerinden korunmaya çalışırlar. Böyle bir durumda ulusal
para değer biriktirme görevini tam olarak yerine getirememektedir. Ayrıca aşırı enflasyonist
ortamlarda sadece değer biriktirme aracı olarak değil aynı zamanda değişim aracı olarak da
döviz kullanılmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Dolaylı ve dolaysız müdahale nedir? Örnek ile açıklayınız.
2. Döviz piyasalarının özelliklerini açıklayınız.
3. Döviz kurunun oluşumunu şekil yardımı ile açıklayınız.
4. Sabit kur sisteminin lehine olan görüşleri açıklayınız.
5. Altın para standardı kavramını açıklayınız.
6. Türkiyede üretilen bir televizyonun fiyatı P=2000 TL, yurtdışında üretilen aynı televizyonun
fiyatı PF=5000 Dolar, ve döviz kuru a = 4 TL olduğu durumda reel döviz kuru kaçtır?
A) 2

B) 4

C) 5

D)10

E) 20

7. Döviz piyasasının özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Döviz piyasalarında çok sayıda alıcı ve satıcı işlem yapabilmektedir.
B) Döviz piyasaları örgütlenmiş piyasalardır.
C) Alım satım yapılan döviz oldukça homojendir.
D) Döviz piyasaları tam rekabet piyasasına en yakın piyasadır.
E) Döviz piyasalarında işlemler 24 saat süre ile devam etmektedir.
8. Herhangi bir dövizi bir ülkenin piyasasında ucuza alıp başka bir ülkenin döviz piyasalarında
daha iyi bir fiyata satarak aradaki farktan kar elde etmeyi amaçlayan kişilere ne ad verilir?
A) Spekülatör

B) Bankacı

C)Döviz brokeri

D) Arbitrajcı

E)Piyasa yapıcı

9. Yerli paranın bir başka ülkenin parasına bağlandığı ve bunun yanı sıra yerli paranın belirli
bir aralıkta dalgalanmasına da izin verilen döviz kuru sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altın para standardı
B) Ayarlanabilir sabit kur sistemi
C) Esnek kur sistemi
D) Çift metalli para sistemi
E) Tek metalli para sistemi
10. Esnek kur sistemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
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A) Esnek kur sistemi ödemeler bilançosunda meydana gelen açık ve fazlaların kendiliğinden
giderilmesini sağlamaktadır.
B) Merkez Bankasının kasasında rezerv bulundurmayı gereksiz kılmaktadır.
C) Dış ülkeler aracılığı ile yurda sirayet edecek enflasyon ve deflasyon gibi ekonomik
istikrarı bozucu dalgalanmalar esnek kur sistemi bertaraf edilmektedir.
D) Dış ticaret açığı ve fazlasının giderilmesi esnek kur sisteminin uygulanması ile mümkün
olmaktadır.
E) Esnek kur sisteminde Merkez Bankaları kamuoyuna duyurdukları kur seviyesinden döviz
alım ve satımını gerçekleştirmek zorundadırlar.

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) D
7) B
8) D
9) B
10) E
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7. DIŞA KAPALI KARTEZYEN MODELLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde Keynezyen modeller üzerinde durulmaktadır. Fakat kolaylık olması ve
rahat anlaşılması anlamında Keynezyen modeller dışa kapalı ve devletin olmadığı model, dışa
kapalı ve devletin olduğu model ve son olarak dışa açık model olmak üzere üç parçaya
bölünmüştür. Bu bölümde dışa kapalı ve devletin olmadığı Basit Keynezyen model üzerinde
durulmaktadır. Modelin eşitlikleri anlatılmakta ve toplam talep doğrusu kavramı üzerinden
çarpan mekanizması, çarpanın işleyişi konularına değinilmektedir. Ayrıca yatırım tasarruf
eşitliğinden hareketle tasarruf paradoksu kavramı üzerinde de durulmaktadır. Daha sonra Dışa
Kapalı Basit Keynezyen Model 2 ve Dışa Açık Basit Keynezyen Model detaylı bir şekilde
incelenmektedir.
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7.1.Dışa Kapalı Basit Keynezyen Model
Keynes tarafından geliştirilen başlıca 3 model vardır. Bunlar basit Keynezyen modeller,
para ve mal piyasalarındaki dengeyi anlatan IS-LM analizleri ve toplam talep - toplam arz
dengesini anlatan AS-AD analizleridir. Basit Keynezyen modeller ise dışa kapalı model ve dışa
açık model olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Dışa kapalı basit Keynezyen model sadece tüketicilerin ve firmaların incelendiği bir
modeldir. Yine bu modelde devlet modelin dışında tutulmaktadır. Devletin modele dahil olduğu
durum daha sonraki konularda ele alınacaktır. Son olarak dışa kapalı basit keynezyen modelde
dış alem de yoktur. Yani ihracat ve ithalat harcamaları sıfır olarak ele alınmaktadır. Kısaca bu
model ekonomide devletin ve dış alemin olmadığı varsayımı altında ele alınmaktadır. Dışa açık
basit keynezyen modelde ise dış alem modele dahil edilmektedir.
Tek piyasalı Keynes modeli olarak da
adlandırılan dışa kapalı basit Keynezyen model
toplam talep ve milli gelir arasındaki ilişkileri
incelemektedir. Yani toplam harcamaların milli gelir
üzerinde ne gibi bir etki bıraktığı ve milli gelirin nasıl
belirlendiğini açıklamaktadır.
Keynes bir ekonomide üretim ve istihdam
seviyesini belirleyen etkenler üzerinde durmaktadır.
Örneğin belirsizlik bu etkenlerden bir tanesidir.
Belirsizliğin hakim olduğu bir ekonomide bireyler
ellerinde daha fazla para tutmak istemektedir. Yani para talebi artmaktadır. Para arzı sabitken
para talebinde meydana gelen artış faiz oranlarını arttırmaktadır. Bu noktada üretim konusu
devreye girmektedir. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere üretim seviyesi ile yatırımlar
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yani yatırımlar arttıkça üretim seviyesi de artmaktadır.
Diğer yandan yatırımlar ise faiz oranlarına ve sermayenin marjinal etkinliğine bağlıdır. Faiz
oranlarında meydana gelen bir artış yatırımları olumsuz etkilemektedir. Yatırımlarda maydana
gelen azalma ise toplam hasılayı ve toplam toplam talebi etkilemektedir. Oysa yatırım
harcamalarının artması toplam talebi arttırmakta toplam talep artışı ise üretim ve istihdam
seviyesine pozitif katkı sağlamaktadır.
Keynes’in üzerinde durduğu bir başka konu vergilerdir. Vergi oranlarında meydana
gelen artış ve azalışlar toplam talebi ve toplam hasılayı etkilemektedir. Eğer vergi oranlarında
bir artış olursa kullanılabilir gelir azalmakta ve bu durum tüketim harcamalarına negatif tesir
etmektedir. Tüketim harcamalarının azalması ise toplam talep miktarını etkilemekte ve sonuçta
toplam hasıla ve istihdam seviyesi düşme eğilimine girmektedir.
Kamu harcamaları da Keynezyen modelde üzerinde durulması gereken önemli
konulardan birisidir. Bilindiği üzere Keynezyen makro iktisat teorisi ekonomiye müdahaleyi
savunmaktadır. Keynezyen teori özellikle ekonominin daralma dönemlerinde piyasaya devletin
müdahale etmesini ve bunun da kamu harcamaları yoluyla gerçekleştirilmesini savunmaktadır.
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Kamu harcamalarında meydana gelen bir artış toplam talep seviyesini artırmakta toplam talep
artışı ise üretim miktarını ve istihdam seviyesini arttırmaktadır.
Dışa kapalı basit Keynezyen model bazı varsayımlar üzerine kurulmuştur. Model sadece
mal piyasasını incelemekte modele para piyasası dahil edilmemektedir. Toplam talepte
meydana gelen değişmelerin milli gelir üzerindeki etkisi incelenmektedir. Dışa kapalı bu
modelde fiyatların sabit olduğu varsayılmaktadır. Örneğin toplam arz veya toplam talepte bir
değişme olması durumunda fiyatların bu değişmeden etkilenmeyeceği görüşü geçerlidir. Ayrıca
dolaylı vergiler ve üretim faktöründe meydana gelecek yıpranma da sıfır kabul edilmektedir.
Yine model de sosyal güvenlik kesintileri, kurumlar vergisi ve dağıtılmayan şirket karları gibi
kavramlar da sıfır olarak kabul edilmekte ve model dışında tutulmaktadır.

7.1.1. Dışa Kapalı Basit Modelde Eşitlikler
7.1.1.1. Milli Gelir Eşitliği
Bilindiği üzere dışa açık ve devletin olduğu bir ekonomide genel milli gelir eşitliği aşağıdaki
şekilde yazılmaktadır.
Y= C+I+G+ (E-M)
Devletin olmadığı ve dış alemle ilişkilerin yaşanmadığı temsili bir ekonomide ise milli gelir
Y=C+I0
şeklinde yazılmaktadır.
Burada C tüketimi ve I0 ise otonom yatırım harcamalarını ifade etmektedir. Otonom yatırım
harcamaları milli gelir ve faiz seviyesine bağlı olmayan yapılması zorunlu olan yatırımlardır.

7.1.1.2. Tüketim Fonksiyonu
Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur gelirdir. Tüketim fonksiyonu aracılığı ile
tüketim harcamaları ve milli gelir arasında bir bağ kurulmaktadır.O halde tüketim fonksiyonu;
C = C0 + cY şeklinde yazılabilir. Burada;
C = tüketime ayrılan harcamaları
C0= otonom tüketim harcamalarını
c = marjinal tüketim eğilimini
Y = milli gelir seviyesini göstermektedir.
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği
üzere otonom tüketim harcamaları gelir
seviyesinden bağımsız olarak yapılmak zorunda
olan harcamalardır. Bu harcamalara örnek olarak
gıda ve barınma için yapılan harcamalar
gösterilebilir.
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Marjinal tüketim eğilimi ise (c) gelirde meydana gelen bir birimlik artışın ne kadarının
tüketime ayrıldığını gösteren orandır. Tüketim fonksiyonu ile ilgili bir örnek vermek gerekirse;
Otonom tüketim harcaması C0 = 250 Milyon TL marjinal tüketim eğilimi (c) = 0.75 ise
tüketim fonksiyonu
C = C0 +cY den
C= 250 Milyon TL + 0.75Y olarak yazılmaktadır.
Yukarıdaki örnek dikkate alındığında gelirde 1 TL lik bir artış olduğunda marjinal
tüketim eğilimi (c) = 0.75 olduğundan dolayı bu 1 TL’nin 75 kuruşu tüketime ayrılacak geri
kalan 25 kuruş ise tasarruf edilecektir. Keynes’e göre gelir arttıkça gelirden tüketime ayrılan
kısım artmakta fakat tüketim harcamaları gelirdeki artıştan daha yavaş şekilde artmaktadır. Bu
nedenle marjinal tüketim eğilimi sıfırdan büyük fakat birden küçüktür 0 ˂ c ˂ 1
Tüketim fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
C

c
b
a
∆C
e

g

C0

∆Y
Y1

Y2

Yandaki şekilde dikey eksende tüketim
harcamaları ve yatay eksende ise milli gelir
gösterilmektedir. C0 doğrusu ile gösterilen
otonom tüketim harcamaları milli gelir eksenine
paraleldir. Bunun nedeni otonom tüketim
harcamalarının gelirden bağımsız olmasıdır. Hiç
gelir olmaması durumunda da belli miktarda
otonom tüketim harcaması yapılacaktır.

Y

Bu ise C0 doğrusunun orjinden değil de dikey eksenden başlaması ile gösterilmektedir.
Tüketim fonksiyonu doğrusu ise C=C0+cY ile başlayan doğrudur. Doğrunun eğimi marjinal
tüketim eğilimine eşittir. Marjinal tüketim eğilimi ise (c ) =∆C /∆Y dir. Tüketim fonksiyonu
otonom tüketim harcamaları ( C0) ve uyarılmış tüketim harcamalarından (cY) oluşur. Uyarılmış
tüketim harcamaları gelire bağlı olarak artan harcamalardır. Fakat uyarılmış tüketim
harcamalrındaki artış gelirdeki artıştan daha azdır.
Uyarılmış tüketim harcamalarının gelirden daha az oranda arttığı ifade edilmiştir. Bu
durum yukarıdaki şekil üzerinde daha ayrıntılı olarak anlatılabilir. Şekilde milli gelir seviyesi
Y1 düzeyinde iken uyarılmış tüketim harcaması (ce) aralığı kadardır. Fakat milli gelir seviyesi
Y2 seviyesine çıktığında uyarılmış yatırım harcamaları (ab) aralığı kadar olmaktadır. Şekil
dillatlice incelendiğinde Y1Y2 aralığının ab aralığından daha büyük olduğu gözlenmektedir.
Marjinal tüketim eğilimi ne kadar yüksek olursa gelire bağlı olarak uyarılmış tüketim
harcamaları da o denli yüksek olacaktır. marjinal tüketim eğiliminin artması tüketim
doğrusunun eğimini arttırmaktadır. Eğer marjnal tüketim eğilimi azalırsa tüketim doğrusunun
eğimi de azalmaktadır.

148

C

C= C0 +c2Y

C= C0 +cY
C= C0 +c1Y

Y
Yukarıdaki şekilde marjinal tüketim eğilimlerinin değeri tüketim doğrusunun eğimini
belirleyen bir etkendir. Örneğin C= C0 +cY doğrusunun eğimi C=C0 +c1Y doğrusunun
eğiminden daha yüksektir. Yani C=C0 +c1Y doğrusunda marjinal tüketim eğilimini gösteren
c1 değer olarak C= C0 +cY doğrusunun marjinal tüketim eğilimi olan c’den daha büyüktür.
Aynı şekilde C= C0 +c2Y doğrusunun eğimi ise C= C0 +cY doğrusunun eğiminden büyüktür.

7.1.1.3. Tasarruf Fonksiyonu
Dışa kapalı basit Keynezyen modelde tasarruf fonksiyonu tüketimden arta kalan
kısımdır. Yani milli gelir tüketim ve tasarruf arasında pay edilmektedir. Diğer bir ifadeyle
gelirin tüketime giden kısmından geri kalan tasrruf olarak değerlendirilmektedir. Gelirin ne
kadarlık kısmının tüketime ne kadarlık kısmının tasarrufa gideceğinin belirlenmesi için iki
kavramönem kazanmaktadır. Bunlardan ilki marjinal tüketim eğilimidir- ki açıklaması yukarıda
yapılmıştır- diğeri ise marjinal tasarruf eğilimidir.
Marjinal tasarruf eğilimi (s) gelirde meydana gelen artışın ne kadarlık kısmının tasarrufa
gittiğini gösteren bir katsayıdır ve (s) ile gösterilmektedir.
s= ∆S / ∆Y şeklinde ifade edilir. Burada
∆S= Tasarrufta meydana gelen artışı
∆Y= Gelirde meydana gelen artışı gösterir.
O halde marjinal tasarruf eğilimi ile (s)
marjinal tüketim eğiliminin (c) toplamı birdir.
s+c= 1 marjinal tasarruf eğilimi de marjinal
tüketim eğilimi gibi sıfır ile bir arasında bir değer
almaktadır. 0˂s˂1 Marjinal tasarruf eğilimin (s)=
0,25 olması demek gelirde meydana gelen 1 TL lik artışın 0,25 kuruşunun tasarrufa gideceğini
açıklamaktadır.
Tasarruf fonksiyonu aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
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S= -C0 + sY Fonksiyonda -C0 ifadesi otonom tasarrufu göstermektedir. Yani hiç gelir
elde edilmediği halde yapılan tüketim negatif bir tasarruftur. Zorunlu tüketim için yapılan
harcamalar ya borçlanılarak ya da eski tasarruflar çözülerek finanse edilmektedir. sY ifadesi ise
gelirden tasarrufa ayrılan kısmı göstermektedir. sY aynı zamanda uyarılmış tasarruf olarak
adlandırılır. Tasarruf fonksiyonu, tüketim fonksiyonu ile birlikte aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.

C

C=Y
(a)

N
E

C= C0 + cY

F

H
K
Y
C

(b)

B
D

A

S= -C0 + sY
Y

Y1

Y2

E

Yukarıdaki şeklin (a) bölümünde tüketim fonksiyonu (b) bölümünde ise tasarruf
fonksiyonu yer almaktadır. Dikey eksende tüketim harcamaları ve yatay eksende milli gelir
gösterilmektedir. şeklin birinci kısmında E noktasında gelir ve tüketim birbirine eşittir. E
noktasının solunda gelir tüketimden fazla (C˃Y) E noktasının sağında ise gelir tüketimden
küçüktür (C˂Y) . Ayrıca yine şeklin (a) kısmında C=Y olarak yazılan doğru 45 0 ‘lik bir açı ile
oluşmuştur. Bu doğru üzerindeki her noktada gelir tüketime eşittir. Yine bu doğru üzerindeki
her nokta hem dikey eksene hem de yatay eksene eşit uzaklıktadır.
Şeklin (b) kısmında ise tasarruflar gösterilmektedir. A noktası tasarrufa geçiş noktasıdır.
A noktasının sağında pozitif tasarruf vardır. Yani tasarruf artmaktadır. (S˃0). A noktasının
sağında ise negatif tasarruf vardır. Yani tüketim gelirden fazla olduğu için önceki tasarruflar
kullanılmakta veya borçlanılmaktadır (S˂0).
Gelirde meydana gelen artış tasarruf eğiliminde (s) bir yükselmeye neden olursa yani
marjinal tasarruf eğilimi artarsa tasarruf fonksiyonu daha dik hal alacaktır. Aynı şekilde eğer
gelirde meydana gelen artış tüketimde artışa neden olduğunda ise tüketim fonksiyonu daha dik
bir konum alacaktır.
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7.1.1.4. Yatırım Fonksiyonu
Basit Keynezyen modelde yatırımı belirleyen önemli bir etken faiz oranıdır. faiz
oranlarında meydana gelen artış yatırımları azaltmaktadır. Aynı şekilde faiz oranları
düştüğünde ise yatırımlar artmaktadır. Bunun nedeni düşük faiz oranlarında yatırımların
maliyetinin azalması ve sonuçta yatırım karlılığının artmasıdır.
Yatırım fonksiyonu I = I0 olarak gösterilmektedir. burada I0 = otonom yatırım
harcamalarını, yani milli gelir seviyesi ve faiz oranı ne olursa olsun yapılması gereken
yatırımları göstermektedir.
Yatırımlara ilişkin şekil aşağıda gösterilmektedir.
i

i1

K

i0

L

I
I1

I2

Yukarıdaki şekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise yatırımlar
gösterilmektedir. görüldüğü üzere faiz oranlarında meydana gelen azalma sonucunda yatırımlar
artmaktadır. Başlangıçta faiz oranları i1 seviyesinde iken yatırım miktarı I1 iken daha sonraki
dönemlerde faiz oranı i0 seviyesine düşmekte yatırımlar ise artarak I2 konumuna gelmektedir.
Yatırım miktarını etkileyen önemli bir konu yatırımların faize duyarlılığıdır.(I=I0-di)
Yani (d) katsayısının değeri ne kadar büyük ise yatıırmlar faiz oranına o kadar duyarlıdır. Diğer
yandan (d) katsayısının değeri ne kadar küçük ise yatırımlar faiz oranına o kadar duyarsızdır.
Yatırımların faiz oranına duyarlılığı yatırım doğrusunun eğimini etkilemektedir. Faize
duyarlılığı yüksek olan yatırım doğrusu daha yatık bir konum almaktadır. Faize duyarlılığı
düşük olan yatırım doğrusu ise daha dik bir konum almaktadır.
Yatırım fonksiyonu ile ilgili son olarak üzerinde durulması gereken konu marjinal
yatırım eğilimi ve ortalama yatırım eğilimi kavramlarıdır. Marjinal yatırım eğilimi milli gelirde
meydana gelen artışın ne kadarlık kısmının yatırıma ayrıldığını gösteren orandır. ∆I/∆Y
şeklinde ifade edilmektedir. Marjinal yatırım eğiliminin eğimi yatırım fonksiyonunn eğimine
eşittir. Ortalama yatırım eğilimi ise milli gelirin ne kadarlık kısmının yatırıma ayrıldığını
gösteren orandır. I/Y ile ifade edilmektedir.
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7.2.Toplam Talebin Belirlenmesi (Ad1)
7.2.1. Toplam Talep Doğrusunun Oluşumu
Yukarıdaki bölümde devletin olmadığı dışa kapalı basit Keynezyen modelde tüketim, tasarruf
ve yatırım fonksiyonu üzerinde durulmuştur. Toplam talep tüketim ve yatırım harcamalarının
toplamından oluşmaktadır. AD1 ile ifade edilmektedir. Toplam talep fonksiyonu ise
AD1= A0 + cY olarak yazılmaktadır.
A0 = otonom tüketim ve otonom yatırım harcamalarının toplamıdır. (C0+I0)
c = marjinal tüketim eğilimini
Y = milli geliri göstermektedir.
Aşağıdaki şekilde toplam talep doğrusu gösterilmektedir.
AD
Y
AD1= A0+cY

H

A0

Y
Yukarıdaki şekilde dikey eksende toplam talep yatay eksende ise milli gelir
gösterilmektedir. orjinden çıkan Y doğrusu 450 açı ile hareket etmektedir. daha önce de
belirtildiği üzere bu doğru her iki eksene de aynı mesafededir. Doğru üzerindeki her noktada
toplam talep (AD) toplam arza (Y) eşittir. AD=Y .
A0 doğrusu hem otonom tüketim harcamaları hem de otonom yatırım harcamalarının
toplamından oluştuğundan dikey eksenden hareket etmektedir. (A0 = C0+I0) Diğer yandan H
noktasında hem Y doğrusu hem de A0 doğrusu kesiştikleri için bu noktada toplam talep toplam
arza eşittir.
Toplam talep doğrusu üzerinden hareketle stok durumları da belirlenmektedir. Şöyle ki
H noktasının sağında toplam talep toplam arzı aşmaktadır (AD1˃Y) O halde H noktasının
sağında stok erimesi vardır. Yani daha önce üretilen ve satılamayan mallar toplam talebin
toplam arzı aşması dolayısıyla satılmaya başlanmıştır denilebilir. Aynı şekilde H noktasının
solunda ise toplam talep toplam arzdan küçüktür. (AD1˂Y) Bu durumda üretilen malların
tamamı satılmamakta ve satılmayan mallar nedeniyle stok birikimi olmaktadır. Son olarak H
noktasında arz ve talep birbirine eşit olduğundan söz konusu ekonomide H noktasında stok
değişmesi söz konusu değildir.
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7. 2.2. Denge Milli Geliri
Dışa kapalı ve devletin olmadığı temsili bir ekonomide denge mili geliri aşağıdaki şekilde
yazılmaktadır.
Y= C + I0
Yukarıdaki denklemde tüketim (C) otonom (C0) ve uyarılmış tüketim harcamalarından (cY)
oluştuğundan dolayı C yi aşağıdaki şekilde yazmak mümkündür.
Y = C0+cY + I0
Denge milli gelir seviyesi bulunmaya çalışıldığından Y ‘nin yalnız bırakılması gerekmektedir.
Y-cY = C0 + I0
(1-c)Y = C0 + I0
Buradan toplam talep fonksiyonunun AD= A0 +Cy eşitliğinden oluştuğunu ve A0 kavramının
ise otonom harcamalar olup otonom tüketim harcamaları (C0) ve otonom yatırım
harcamalarından (I0) oluştuğu hatırlanırsa yukarıdaki denklemde C0 + I0 yerine A0 yazmak
mümkündür.
(1-c) Y= A0 olarak yazılır. Buradan denge milli gelir
Y = A0 / 1-c olarak bulunur.
Konunun daha iyi anlaşılması için yatırım fonksiyonu, tüketim fonksiyonu ve toplam talep
aşağıdaki şekilde aynı grafik üzerinde gösterilmektedir. Tüketim ve yatırım fonksiyonu aynı
şekil üzerinde gösterileceğinden dikey eksende tüketim (C) ve yatırım (I), yatay eksende ise
gelir veya hasıla (Y) gösterilmektedir.
C,I
AD1= A0+cY

Not : A0 = C0 + I0
Not : I = Yatırım harcamaları

I = I0 +iY

Not : C = Tüketim harcamaları

C0+I0

I0

C= C0+cY

C0
Y
Yukarıdaki şekilde ekonomide sadece tüketim harcamalarının yapıldığını varsayarsak
tüketim fonksiyonu (C) otonom tüketim harcamaları (C0) ve uyarılmış tüketim harcamalarından
(cY) oluşmaktadır. Bu bakımdan tüketim fonksiyonu doğrusu dikey eksende C0 noktasından
başlamaktadır. Doğrunun orjinden başlamama nedeni otonom tüketim harcamalarının
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varlığıdır. Aynı ekonomide tüketime ilave olarak bir de yatırımların yapıldığını varsayalım.
Yatırımlar (I) otonom yatırımlar (I0) ve uyarılmış yatırımlardan (di) oluşmaktadır. Yatırımların
da dikey eksenden başlamasının nedeni otonom yatırımların varlığıdır. Otonom tüketim ve
yatırım harcamaları milli gelire duyarlı olmadığından tüketim ve yatırım fonksiyonu doğruları
dikey eksenden başlamaktadır. O halde Toplam talep (AD) tüketim (C) ve yatırım (I)
hracamalarından oluştuğuna göre toplam talep doğrusu dikey eksende çok daha yukarı
seviyeden başlamaktadır. Toplam talep doğrusunun eğimi ise tüketim ve yatırım
fonksiyonlarının eğimleri toplamına eşit olmaktadır.
Tüketim ve yatırım fonksiyonlarının eğimi ise marjinal tüketim eğilimi ve marjinal
yatırım eğilimine eşit olduğuna göre o halde toplam talep doğrusunun eğimi de marjinal tüketim
eğilimi ile marjinal yatırım eğilimi toplamına eşittir.
Konunun daha iyi anlaşılması bakımından örneklendirilmesi yerinde olacaktır. Örneğin
toplam talep fonksiyonu
AD1 = C0 + cY + I0 olduğuna göre ve C0 = 30 ve I0 = 20 ise
AD1 = 50 + cY olarak yazılacaktır. Bu noktada AD1 in eğimini belirleyen değer
marjinal tüketim eğilimidir (c). Marjinal tüketim eğilimi örneğin 0.8 değerini aldığında gelirden
tüketime ayrılan kısım ile marjinal tüketim eğilimin 0.5 aldığı durumda gelirden tüketime
ayrılan kısım farklı olacaktır. bu bakımdan marjinal tüketim eğilimi arttıkça AD1 doğrusunun
eğimi de artacaktır. Örneği devam ettirmemiz halinde olarak belirlendiğinde toplam talep
AD1 = C0+ cY + I0
olarak yazılacaktır.. Burada hatırlanması gereken
nokta devletin olmadığı dışa kapalı basit modelde denge
milli gelirinin sağlanması için toplam talebin (AD1) milli
gelire (Y) eşit olması gerektiğidir (AD1) = (Y) .Yine
ayrıca yatırımların da (I) tasarruflara (S) eşit olduğu
varsayılmaktadır
O halde yukarıdaki eşitlikte AD1 yerine Y
yazılabilir. Böylelikle milli gelir seviyesi bulunacaktır.
Y = C0+cY+I0 ,
değerler yerlerine yazılırsa

Buradan yukarıda verilen

Y = 30+0.5Y+20 , ve Y değerleri eşitliğin sol tarafında toplanırsa
Y-0.5Y = 50
(1-0.5)Y =50
Y = 100 olarak bulunacaktır. Bu değer şu şekilde yorumlanabilir. Otonom tüketim
harcamalarının (C0) 30 birim, otonom yatırım harcamalarının (I0) 20 birim ve marjinal tüketim
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eğiliminin (c) 0.5 birim olduğu bir ekonomide milli gelir seviyesi (Y) 100 birimdir. Aynı
otonom verilerin kullanıldığı bir başka ekonomide marjinal tüketim eğilimi (c) artarak 0.5
birimden 0.8 birime çıkarsa milli gelir dengesi
Y= 30+0.8Y+20
Y-0.8Y= 50
0.2Y =50
Y=250 olarak bulunur.
Bu bilgiler grafik üzerine aktarıldığında marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen
bir artışın toplam talep doğrusunun eğimini nasıl arttırdığı daha iyi anlaşılacaktır.

AD
AD1= Y = 30+0.8Y+20 =250
250
AD1 = Y = 30+ 0.5Y+20 = 100

100
C0+I0

Y
100

250

Yukarıdaki grafikte marjinal tüketim eğiliminin 0.5 olduğu ve denge milli gelirin ve
aynı zamanda toplam talebin 100 olduğu temsili ekonomide toplam talep doğrusunun eğimi ile
marjinal tüketim eğiliminin 0.8 olduğu ekonomideki toplam talep doğrusunun eğimi farklıdır.
Marjinal tüketim eğiliminin yüksek olduğu durumda toplam talep doğrusunun eğimi de
artmaktadır. İki ekonomide de toplam talep doğrusu C0+I0 noktasından başlamıştır. Bunun
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nedeni ise otonom tüketim ve otonom yatırım miktarlarının aynı olmasıdır. Daha önce de
belirtildiği üzere marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir artma toplam talep doğrusnun
eğimini arttırmakta marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir azalma ise toplam talep
doğrusunun eğimini azaltmaktadır.
Marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen artışlar veya azalışlar toplam talpe
doğrusunun eğimini değiştirdiği halde toplam talebin otonom kalemlerinde (C0 ve I0) meydana
gelen artış ve azlışlar toplam talep doğrusnunun konumunu değiştirmektedir. Bu ise çarpan
mekanizması aracılığı ile olur.

7.2.3. Çarpan Katsayısı ve Çarpanın İşleyişi
Yukarıda da belirtildiği gibi toplam talebin otonom kalemlerinde meydana değişmeler
sonucunda milli gelirde oluşacak artış ve azalışları ifade eden bir katsayıdır. Çarpan katsayısı
1 / (1-c) ifadesi ile elde edilmektedir.
Çarpan formülü ise
A0 × 1 / (1-c) =∆Y şeklinde ifade edilir.
Yukarıdaki formülde A0 ifadesi otonom kalemlerin toplamını belirtmektedir. (C0 + I0)
Toplam talebin otonom kalemlerinden biri olan otonom tüketim harcamalarında meydana gelen
bir artış milli gelir seviyesini arttırır. Buradaki artış, çarpan katsayısının değerine bağlı olarak
otonom tüketim harcamalarının birkaç katı kadar olmaktadır. Aynı şekilde otonom tüketim
harcamalarında meydana gelen bir azalma ise milli gelir seviyesini azaltmaktadır. Yine milli
gelirdeki azalış otonom tüketim harcamalarındaki azalışın birkaç katı kadar olmaktadır.
Toplam talebin diğer bir otonom kalemi olan otonom yatırım harcamalarında meydana gelen
artış milli geliri arttırmaktadır. Aynı şekilde otonom yatırım harcamalarında meydana gelen bir
azalış ise milli gelir seviyesini azaltmaktadır. Milli gelir seviyesindeki artış ve azalışlar çarpan
katsayısının değerine bağlı olarak otonom yatırım harcamalarındaki artış ve azalışkarın birkaç
katı kadar olmaktadır.
Eğer otonom tüketim harcamalarında bir artış varsa çarpan :

∆C0 × 1/(1-c) = ∆Y

Eğer otonom tüketim harcamalarında bir azalış varsa çarpan : -∆C0 × 1/ (1-c) = ∆Y
Eğer otonom yatırım harcamalarında bir artış varsa çarpan :

∆I0 × 1/ (1-c) = ∆Y

Eğer otonom yatırım harcamalarında bir azalış varsa çarpan : -∆I0 × 1/ (1-c) = ∆Y
Şeklinde yazılmaktadır. Bu eşitliklerde ∆C0 ve ∆I0 ifadeleri otonom tüketim ve harcamalarda
meydana gelen artış ve azalışları göstermektedir. Ayrıca ∆Y ifadesi ise çarpana katsayısına
bağlı olarak milli gelirde meydana gelecek artış ve azalışları göstermektedir.
Örneğin otonom tüketim harcamasında 3 milyon TL bir artışın olduğu ve marjinal tüketim
eğiliminin ise c= 0.7 olduğu varsayılırsa milli gelir seviyesindeki artış;
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∆C0 × 1 / (1-c) = ∆Y formülünden hareketle
3 Milyon TL × (1/ 0.3) = 10 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü gibi otonom tüketim harcamasında meydana gelen 3 Milyon TL lik bir artış milli
gelirde otonom tüketim harcamasının 3 katından fazla artış sağlamakta ve milli gelir 10 Milyon
TL artmaktadır.. Peki aynı durumda otonom tüketim harcamasındaki artış değişmediği halde
marjinal tüketim eğilimi artıp c=0.7’ den c= 0.8 konumuna yükselirse milli gelir seviyesindeki
artış ne kadar olacaktır?
∆C0 × 1 / (1-c) = ∆Y formülünden hareketle
3 Milyon TL × (1/ 0.3) = 15 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü gibi otonom tüketim harcamasındaki artış sabitken marjinal tüketim eğiliminde
meydana gelen artış milli gelir seviyesini daha da fazla yükseltmektedir. Yani tüketim
seviyesinin artması toplam talebi arttırmakta toplam talep artışı üretim seviyesini arttırmakta
ve sonuçta milli gelir seviyesi yükselmektedir.
Diğer yandan eğer otonom yatırım harcamaları arttırılırsa yine çarpan katsayısı aracılığı ile milli
gelir seviyesi otonom yatırımlardaki artışın birkaç katı kadar artacaktır.
Örneğin otonom yatırım harcamalarında 5 Milyon TL bir artışın olduğu ve marjinal tüketim
eğiliminin ise c= 0.8 olduğu bir durumda milli gelirdeki artış
∆I0 × 1/ (1-c) = ∆Y formülünden hareketle
5 Milyon TL × 1/(1-0.8) = 25 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü üzere otonom yatırımlarda meydana gelen 5 Milyon TL lik bir artış milli gelir
seviyesini otonom yatırımlardaki artıştan 5 kat daha fazla arttırmıştır. Böylelikle milli gelirde
25 Milyon TL’lik artış sağlanmıştır.
Otonom yatırım harcamaları sabitken marjinal tüketim eğilimi c= 0.8’den c=0.9 seviyesine
çıkarsa
∆I0 × 1/ (1-c) = ∆Y formülünden hareketle
5 Milyon TL × 1/(1-0.9) = 50 Milyon TL seviyesine yükselmektedir. Görüldüğü üzere marjinal
tüketim eğiliminde meydana gelen 0.1 lik bir artış milli geliri ilk haline nazaran 2 kat
arttırmıştır.
Toplam talebin otonom kalemlerinde meydana gelen artış ve azalışların toplam talep
doğrusunda meydana getirdiği aşağı ve yukarı yönlü hareketlilik aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
AD
AD=Y
AD1’ = C0+I0+cY+∆C0
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B

AD1 = C0+I0+cY
AD1’’= C0+I0+cY- ∆C0

C0+I0+∆C0

E

C0+I0

C0+I0-∆C0

H

Y
Y3

Y1

Y2

Yukarıdaki şekli çarpan katsayısı ile ilgili olarak verdiğimiz ilk örneğe göre
yorumlarsak otonom tüketim harcamalarında 3 Milyon TL bir artış olduğu vrasayımından
hareket etmemiz gerekmektedir. Başlangıçta toplam talep doğrusu C0+I0 noktasından hereket
etmekte ve toplam talebin toplam arza denk olduğu 450 doğrusunu E noktasında kesmektedir.
Bu noktada milli gelir seviyesi ise Y1 kadardır. Otonom tüketim harcamalarında meydana gelen
3 Milyon TL artış sonrasında toplam talep doğrusu yukarı doğru kaymış ve toplam talep
doğrusu C0+I0+∆C0 noktasından hereket etmiştir. Yeni denge noktası toplam talep ve toplam
arzın eşit olduğu 450 doğrusu ile yeni toplam talep doğrusunun kesiştiği B noktasında
gerçekleşmektedir. B noktasında yeni milli gelir Y2 seviyesine çıkmaktadır. Ayrıca otonom
tüketim harcamalarında meydana gelen 3 Milyon TL lik bir azalma sonucunda toplam talep
doğrusu aşağı kaymış ve toplam talep doğrusunun hareket noktası değişerek C0+I0-∆C0
başlangıç noktası olmuştur. Bu durumda yeni denge noktası toplam talep doğrusu ile toplam
talep-toplam arz eşitliğini gösteren 450 doğrusunun kesiştiği H noktasında sağlanmaktadır. Bu
noktaya tekabül eden milli gelir seviyesi ise Y3 ‘dür. Şekilden de anlaşıldığı üzere otonom
tüketim harcamalarında meydana gelen artış ve azalışlar toplam talep doğrusunun konumunu
değiştirmektedir.
Çarpan katsayısı ile ilgili açıklamalar yapılırken çarpanda meydana gelen azalmaların
milli gelir seviyesini azalttığından bahsedilmiştir. Bilindiği üzere çarpan katsayısının değeri ise
marjinal tüketim eğilimi (c) tarafından belirlenmektedir. Marjinal tüketim eğilimi gelirin ne
kadarının tüketime ayrıldığını gösterdiğinden tüketim haricinde kalan kısım da tasarruf
edilmektedir. Bu noktada tasarruf paradoksu kavramı üzerinde durulması gerekir.

7.2.4. Tasarruf Paradoksu
Dışa kapalı ve devletin olmadığı basit Keynezyen modelde yatırımların tasarruflara eşit
olması gerekmektedir S=I. Yatırımların yegane kaynağı tasarruflar olduğu için bireysel
anlamda bakıldığında tasarruf yapmak faydalı bir davranıştır. Fakat toplumsal anlamda belirli
bir tasarruf haddinin üstüne çıkılması tüketim eğiliminde azalma oluşturacağından toplam
talebi düşürmektedir. Toplam talebin düşmesi ise üretim miktarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Diğer bir ifade ile tasarruflardaki artış tüketimi, yatırımı ve milli geliri
azaltmaktadır. Toplumun tasarruf eğiliminin artması sonucu yatırımda, üretimde ve buna bağlı
olarak milli gelirde/ hasılada meydana gelen azalmaya tasarruf paradoksu denmektedir.
Tasarruf paradoksuna ilişkin açıklamalar tasarruf ve yatırım dengesini temsil eden aşağıdaki
şekil üzerinde gösterilmektedir.
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S,I

S2
S1
A

B
I0

Y
C0 ’

Y2

Y1

C0
Yukarıdaki şekilde yatırım ve tasarruf eşitliği B noktasında sağlanmaktadır. Bu noktada
milli gelir Y1 seviyesindedir. Tasarruflarda meydana gelen bir artış dolayısıyla S1 tasarruf
doğrusu sola doğru kaymakta ve S2 konumunu almaktadır. Yeni durumda tasarruf artışı
dolayısıyla otonom tüketim harcamaları azalmaktadır. Böyle bir ortamda tasarruf yatırım
eşitliği A noktasında sağlanmaktadır. Son durumda ekonomide bir daralma sözkonusudur.
Ekonomide meydana gelen daralma üretimi miktarını azaltmakta bu ise milli gelir seviyesinin
düşmesine sebep olmaktadır. Şekilden de görüldüğü üzere yatırım ve tasarruf eşitliğinin
sağlandığı A noktasında milli gelir seviyesi Y1 e gerilemiştir.

7.3.Dışa Kapalı Basit Keynezyen Model-2
Daha önceki bölümde dışa kapalı basit Keynezyen model ele alınmış ve modelde
devletin olmadığı varsayılmıştır. Bu bölümde basit Keynezyen modele devlet dahil edilmekte
ve devlet harcamaları ile vergi kesintileri modelin değişkenleri arasında yerini almaktadır.
Keynezyen modellerde mal piyasaları analiz edilmektedir. Para piyasaları analize dahil
olmamaktadır. Yapılan devlet harcamaları toplam talebi arttırmakta ve buna bağlı olarak hasıla
düzeyi de artmaktadır. Aynı şekilde vergi kesintilerinin olması geliri azaltacağından toplam
talep miktarı azalmaktadır.
7.3.1. Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde
Tüketim Fonksiyonu
Devletin dahil olmadığı basit modelde milli gelir
dengesi;
Y= C0+cY+I0 olarak yazılmaktadır.
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Fakat devletin dahil olduğu ve buna bağlı olarak vergi oranlarının da modele dahil
edildiği durumda milli gelir özdeşliği
Y= C0+I0+cTR0+c(1-t)Y+G0 olarak yazılmaktadır.
Burada görüldüğü üzere modele yeni değişkenler eklenmektedir. Bunlardan ilki G0
ifadesidir. Bu ifade devletin yapmış olduğu harcamaları göstermektedir. Ayrıca TR 0 ifadesi
modelde devlet olduğu için devletin yaptığı tansfer harcamalarını ifade etmektedir.Bilindiği
üzere transfer ödemeleri emekli maaşları ve öğrenci bursları gibi harcamaları kapsamaktadır.
tY ifade ise devletin olduğu durumda vergi ödemelerinin gerekliliğini ifade eder. Yani devlet
kamu harcamaları yapmak amacıyla vergi glirlerine baoşvurmaktadır. O halde gelirden
tüketime ayrılan kısımdan vergi miktarının düşülmesi gerekir. c(1-t)Y ifade gelirden tüketime
ayrılan kısımdan vergilerin düşülmüş halini göstermektedir.
Diğer yandan basit modelde tüketim fonksiyonu
C1= C0+I0+cTR0+c(1-t)Y
Devletin olmadığı ilk modelde tüketim sadece C ile ifade edilirken devletin olduğu
modelde tüketim ilk modelle karışıklığın önlenmesi amacıyla C1 ile ifade edilmektedir. Yine
devletin olmadığı model ile devletin olduğu model arasında tüketim fonksiyonunun eğimi
arasında farklılık vardır. Bunun nedeni ise vergi ödemelerinin olmasıdır. Hatırlanacağı gibi
marjinal tüketim eğilimi tüketim fonksiyonu doğrusunun eğimini etkilemektedir. Yani marjinal
tüketim eğilimi arttığında tüketim fonksiyonunun eğimi artmakta marjinal tüketim eğilimi
azaldığında tüketim fonksiyonunun eğimi azalmaktadır. Devletin olduğu durumda ise gelirden
vergi kesintisinin olması marjinal tüketim eğiliminin değerini düşürecektir. Çünkü bireyler
devletin olduğu modelde gelirlerinden bir kısmını vergi ödemelerine aktarmak zorunda
kalacaklardır. Bu anlatılanlar ile ilgili grafiksel gösterim aşağıdaki şekil üzerinden izlenebilir.
AD

C = C0+cY
C1 = C0+cTR0+c(1-t)Y

C0+cTR0
C0
Y
Yukarıdaki şekilde C0 noktasından başlayan tüketim fonksiyonu doğrusunun eğimi
C0+cTR0 noktasından başlayan tüketim fonksiyonu doğrusunun eğiminden daha yüksektir.
Bunun nedeni ilk durumdaki marjinal tüketim eğilimi ile ikinci durumdaki marjinal tüketim
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eğilimlerinin değer olarak birbirinden farklı olmasıdır. İki değer arasındaki farklılığı oluşturan
şey ise vergi oranıdır.
Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek yerinde olacaktır.
Marjinal tüketim eğiliminin (c) = 0.90
Vergi oranının ise (t)=0.10
olduğu bir ekonomide devletin olmadığı durumda tüketim fonksiyonu C = C0+0.90Y
olarak yazılacaktır.devletin modele dahil edildiği durumda ise tüketim fonksiyonu C 1=
C0+cTR0+0.90(1-0.10)Y olarak yazılacaktır. İşleme devam edildiğinde ise
C1= C0+cTR0+0.90(0.90)Y
C1= C0+cTR0+0.81Y sonucuna ulaşılacaktır. İlk durumda 0.90 olan tüketim eğilimi
vergi oranının tüketime dahil edilmesiyle 0.81 seviyesine gerilemektedir. Sonuçta marjina
tüketim eğiliminin yüksek olduğu devletin olmadığı durumda tüketim fonksiyonunun eğimi
daha yüksektir ve tüketim fonksiyonu daha diktir.
Diğer yandan tüketim doğrularının dikey eksende farklı noktalardan hareket etmelerinin
ise nedeni devletin modele dahil edilmesiyle transfer ödemelerinin TR0 yapılması nedeniyle
toplam tüketim harcamalarının artmasıdır.

7.3.2.Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde Tasarruf Fonksiyonu
Tüketim fonksiyonunda olduğu gibi tasarruf fonksiyonunda da verginin modele katılmış
olması tasarrufu azaltıcı bir etki yapmaktadır. Marjinal
tüketim meylinden geri kalan kısım marjinal tasarruf
meylini oluşturmaktadır. Gelirden vergilere ayrılan
kısım hem tüketim harcamalarını hem de tasarrufları
negatif anlamda etkilemektedir. Dışa kapalı ve
devletin olmadığı modelde tasarruf fonksiyonu;
S= - C0+sY şeklinde yazılırken
Devletin olduğu dışa kapalı modelde tasarruf fonksiyonu;
S= -(C0+cTR0) +s(1-t)Y olarak ifade edilmektedir. Tüketim fonksiyonunda olduğu gibi
tasarruf fonksiyonunda da vergileri gösteren t değeri tasarrufa ayrılan payı azaltmaktadır.
Marjinal tasarruf eğiliminin değeri tasarruf fonksiyonunun eğimini belirlediğinden dolayı bu
durumda tasarruf fonksiyonunun eğimi azalmaktadır.

S,I
S= -C0+sY
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A

B

S= -(C0+cTR0)+ s(1-t)Y
I0
Y

-C0

Y1

Y2

-(C0+cTR0)
Yukarıdaki şekilde başlangıçta tasarruf doğrusu –C0 noktasından hareket ederek I0
yatırım doğrusu ile A noktasında kesişmektedir. Bu noktada yatırımlar tasaruflara eşittir.
Devletin varolduğu ekonomide ise durum farklılık arzetmektedir. Devletin olduğu bir
ekonomide transfer harcamaları ve vergiler modele dahil edildiğinde tasarruf doğrusu (C0+cTR0) noktasından hareket etmekte ve I0 yatırım doğrusunu B noktasında kesmektedir.
Dikkat edildiği üzere devletin olduğu ekonomide tasarruf doğrusu hem daha aşağı bir
konumdan hareket etmeye başlamış hem de doğrunun eğimi azalmıştır. Bunun nedeni gelirin
bir kısmının vergilere ayrılması dolayısıyla tasarruf eğiliminin azalmasıdır.
Konunun daha iyi anlaşılması için örneklendirilmesi yerinde olacaktır.Örneğin marjinal
tasarruf eğiliminin s = 0.10 olduğu devletin olmadığı dışa kapalı modelde tasarruf fonksiyonu
S= -C0+0.10Y olarak yazılmaktadır.
Marjinal tasarruf eğilimi sabitken vergilerin t=0.20 olduğu ve devletin modele dahil
edildiği durumda tasarruf fonksiyonu;
S= -(C0+cTR0) + 0.10(1-0.20)Y
S= -(C0+cTR0) + 0.8Y olarak yazılacaktır. Görüldüğü gibi devletin ekonomide olmadığı
durumda gelirden vergi kesintisi yapılmadığından tasarruf meyli 0.10 iken devletin olduğu ve
vergi kesintisinin yapıldığı durumda tasarruf meyli 0.8 seviyesine gerilemektedir. Bu durumda
tasarruf doğrusunun eğimi yatıklaşmaktadır.

7.3.3. Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde Toplam Talep
Devletin olduğu dışa kapalı modelde toplam talep fonksiyonu
AD2 ile gösterilmekte ve AD2= C0+cTR0+ I0+G0+ c(1-t)Y ile ifade edilmektedir.
Görüldüğü üzere devletin olduğu modelde transfer harcamaları (cTR0) , hükümet harcamaları
(G0 ) ve vergiler (t) yer almaktadır. Tüketim fonksiyonunda olduğu gibi toplam talep
fonksiyonunda da vergilerin modele katılması toplam talep fonksiyonunun eğimini azaltıcı etki
oluşturmaktadır. Toplam talep fonksiyonunun eğimi marjinal tüketim eğilimine bağlı
olduğundan ve vergilerin marjinal tüketim eğilimini azaltıcı rolü toplam talep doğrusunun da
eğimini azaltmaktadır.
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AD

Y
AD1= C0+I0+cY
AD2= C0+cTR0+I0+G0+c(1-t)Y

C0+cTR0+I0+G0
G0+cTR0
C0+I0
Y
Y1 Y2
Yukarıdaki şekilde devletin olduğu durumda toplam talep fonksiyonunun eski duruma
göre yukardan başlamasının nedeni transfer harcamaları ve kamu harcamalarının modele dahil
edilmesidir. Diğer yandan toplam talep doğrusunun eğiminin yatıklaşması ise vergi nedeniyle
tüketim harcamalarının azalmasıdır. Devletin modele dahil edildiği bu durumda çarpan
katsayısı ise devletin modele dahil edilmediği durumdakinden daha düşüktür.
Devletin varolduğu model ile devletin
varolmadığı modelde toplam talep fonksiyonu
doğrularının hareket noktaları arasındaki mesafe
kamunun harcama yapması (G0) veya transfer
ödemelerinden (cTR0) kaynaklanmaktadır. Ayrıca
başlangıç noktaları arasındaki mesafe hem kamu
harcamaları hem de transfer ödemelerinin
toplamından da oluşabilir. (G0+ cTR0)

7.3.4. Dışa Kapalı ve Devletin Olduğu Modelde Çarpan Katsayısı
Devletin olmadığı dışa kapalı modelde çarpan katsayısı 1/ 1-c olarak belirtilmiştir. Yani
marjinal tüketim eğilimi c = 0.8 iken çarpan katsayısı 1/1-0.8 = 5 elde edilmektedir. Fakat
devletin olduğu dışa kapalı modelde vergi ödemeleri çarpanın değerini azaltmaktadır.
Devletin olduğu dışa kapalı modelde çarpan katsayısı 1/ 1-c(1-t) olarak gösterilir.Yine
marjinal tüketim eğiliminin c =0.8 ve vergi oranının t=0.2 olduğu bir ekonomide çarpan
katsayısı 1/ 1-0.8(1-0.2) = 3.12 olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi vergi ödemeleri
tüketicilerin gelirini azaltmakta ve azalan gelir tüketim harcamalarının kısılmasına neden
olmaktadır.
Devletin ekonomiydahil edilmesi ile birlikte vergi oranlarının gündeme gelmesi çarpan
katsayısının değerini değiştirmektedir. Diğer yandan vergi oranlarında yapılacak aşağı ve
yukarı yönlü ayarlamalar ise yine çarpanın etkisiyle ekonomide kendisinin birkaç katı kadar
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etki yaratmaktadır. Vergi oranındaki değişmeler dolayısıyla oluşacak etki aşağıdaki örnek
yardımıyla daha iyi anlaşılacaktır.

7.3.5. Vergi Oranlarındaki Değişmenin Ekonomi Üzerindeki Etkisi
Öncelikle devletin olduğu ve dışa kapalı bir ekonomide hükümetin ilave 50 Milyon TL
harcama yaptığını varsayalım. Burada marjinal tüketim meyli c =0.8 ve vergi oranının ise t=
0.10 olduğundan hareketle devletin yapmış olduğu ilave 50 Milyon TL harcamanın milli gelir
üzerindeki etkisi;
∆G0× 1/ 1-c(1-t) çarpan formülünden hareketle
50 × 1/ 1-0.8(1-0.10)
50 ×3.57= 178.5 Milyon TL olarak bulunur.
Hükümetin yapmış olduğu 50 Milyon TL kamu harcaması çarpan aracılığı ile milli gelirde
178.5 Milyon TL lik bir artışın oluşmasına imkan sağlamıştır. Eğer vergi oranının t=0.10 dan
t=0.15 düzeyine çıkartıldığı düşünülürse
50 × 1 / 1-0.8(1-0.15)
50 × 3.1 = 155 Milyon TL olarak bulunur.
Görüldüğü üzere vergi oranlarında meydana gelen değişme milli gelir üzerinde büyük
bir etki yaratmaktadır. Diğer yandan toplam talep doğrusunun eğimi marjinal tüketim meyline
bağlı olduğundan vergi oranlarındaki bir artış marjinal tüketim eğiliminin değerini
düşürdüğünden toplam talep doğrusnun eğimi de azalmaktadır ve toplam talep doğrusu daha
yatık bir hal almaktadır. Eğer vergi oranlarında bir azalma meydana gelirse marjinal tüketim
meylinde artış olacağından, toplam talep doğrusunun eğimi de artacak ve sonuçta toplam talep
doğrusu daha dik bir konum alacaktır. Bu durum aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
AD
Y

AD2’= C0+cTR0+I0+G0+c(1-0.05)Y
AD2= C0+cTR0+I0+G0+c(1-0.10)Y

c
AD2’’= C0+cTR0+I0+G0+c(1-0.15)Y

b
a
C0+cTR0+G0+I0

Y
Y3 Y1

Y2

Yukarıdaki şekilde toplam talep doğrusunun eğimi ile ilgili olarak 3 farklı çizim
gösterilmektedir. İlk olarak AD2 toplam talep doğrusu ele alınırsa doğrunun eğimini belirleyen
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marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tüketim eğiliminin bağlı olduğu vergi oranıdır. Vergi
oranının t= 0.10 olarak belirlendiği bu doğrunun eğimi c(0.90) olacaktır. milli gelir denge
seviyesi ise Y1 milli gelir seviyesi ile 450 hasıla doğrusunun kesiştiği b noktasında
sağlanmaktadır.
Tüm otonom değişkenler ve marjinal tüketim eğilimi sabitken vergi oranlarında
meydana gelen bir artış toplam tüketim doğrusnun eğimini azaltmaktadır. AD2’ toplam talep
doğrusu incelendiğinde vergi oranının 0.15 seviyesine çıkması sonucunda D2’doğrusunun
eğimi c(0.85) olarak belirlenecektir. İlk duruma göre vergi oranlarının artması kişilerin
kullanılabilir gelirlerini azalttığından kişiler daha az tüketim harcamasında bulunacaklar ve
bunun sonucunda ise tüketim eğilimleri azalacaktır. AD2’toplam talep doğrusnun eğimi c(0.85)
olacağından AD2 doğrusuna nazaran eğim düşük olacaktır. denge milli gelir seviyesi ise Y3
milli gelir düzeyi ile 450 doğrusnun kesiştiği b noktasında gerçekleşecektir. Burada dikkat
edilmesi gereken konu vergi oranlarının artması dolayısıyla çarpan katsayısının etkisi ile milli
gelir seviyesinin Y1’den Y3 seviyesine gerilediğidir.
Son olarak yine tüm otonom değişkenler ve marjinal tüketim eğilimi sabitken vergi
oranlarında meydana gelen bir azalma toplam talep doğrusu AD2’’ nün eğimini arttırmaktadır.
Vergi oranlarının azalarak 0.05 seviyesine gerilemesi toplam talep doğrusu AD2’’ nin eğimini
arttırmaktadır. AD2’’ toplam talep doğrusunun eğimi c(0.95) olacağından AD2 doğrusuna
nazaran daha dik bir hal almaktadır. Denge milli gelir seviyesi ise Y3 milli gelir ile 450
doğrusunun kesiştiği c noktasında sağlanmaktadır. Bu noktanın tekabül ettiği milli gelir
seviyesi Y3, Y1 milli gelir seviyesinin sağında yer almaktadır. Yani vergi oranlarında meydana
gelen %5 lik bir azalma kişilerin kullanılabilir gelirlerini arttırarak daha fazla tüketim harcaması
yapmalarını ve çarpan katsayısını arttırarak milli gelir seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır.
7.4. Dışa Açık Basit Keynezyen Model
Bundan önceki açıklamalarda dış alemin olmadığı varsayımı üzerinden hareket
edilmiştir. Fakat ülkelerin dışa kapalı olmaları olgusu içinde bulunduğumuz ekonomik hayatta
mümkün değildir. Konunun karışıklığa mahal vermemesi ve rahat anlaşılması adına teorik
olarak analiz edilen ekonomi, dış alemden soyutlanmıştır.
Dışa açık basit Keynezyen modelde devlet yine modele dahil edilmektedir. Modelin
yeni değişkenleri ihracat ve ithalat uygulamalarıdır. Bilindiği üzere ihracat gelir-harcama
akımına katkı sağlarken ithalat ise gelir-harcama akımından sızıntıların olmasına neden
olmaktadır. Milli gelir ile ilgili tanımlamalardan hatırlanacağı üzere dış alemin olmadığı bir
ekonomide yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı GSYİH olarak adlandırılırken dış
alemin dikkate alındığı bir ekonomide ise GSMH olarak adlandırılmaktadır.
İthalat ve ihracat arasındaki fark dış ticaret dengesi olarak ifade edilmektedir. İthalatın
ihracattan fazla olması durumunda ülkeden döviz çıkışı olacağından dolayı dış ticaret dengesi
açık vermekte, ihracatın ithalattan fazla olması durumunda ise ülkeye döviz girişi olacağından
dolayı dış ticaret dengesi fazla vermektedir.
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7.4.1. Dışa Açık Modelde Tüketim, Tasarruf ve İthalat Fonksiyonu
Dışa açık Basit Keynezyen modelde tüketim fonksiyonu
C= C0+cTR0+I0+G0 +c(1-t)Y
olarak belirlenmiştir. Bu haliyle dışa kapalı modelden bir farkı bulunmamaktadır. Diğer
yandan dışa açık Basit Keynezyen modelde tasarruf fonksiyonu da
S= -(C0+cTR0) + c(1-t)Y
olarak yazılmakta ve dışa kapalı modelin tasarruf fonksiyonu ile aynı özellikleri
göstermektedir.
Dışa açık modelde net ihracat faktörü modelin yeni değişkeni olmaktadır. O halde dışa
açık modelin milli gelir özdeşliği
Y= C0+cTR0+I0+G0 +( E0-M) + c(1-t)Y
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Olarak yazılmaktadır. Burada E0 ihracatı göstermektedir. İhracat modelin dışsal bir
değişkenini oluşturmaktadır. M sembolü ise ithalatı göstermektedir. Bu halde ithalat
fonksiyonu ise
M= M0+mY
olarak yazılmaktadır. Buradan M0 otonom ithalatı göstermekte ve gelir düzeyinden bağımsız
olarak yapılmak zorunda olan ithalat harcamalarını ifade etmektedir. mY ifadesindeki m ise
marjinal ithal eğilimini ifade etmektedir. yani gelirde meydana gelen bir birimlik artışın ne
kadarının ithalata ayrıldığını gösteren bir katsayıdır.
İthalat, milli gelirdeki artış ve azalışlara bağlı olarak değişmektedir. Milli gelirde
meydana gelen artış ithalatın artmasına neden olurken
milli gelirde meydana gelen azalışlar ise ithalat
harcamalarını azaltmaktadır. Diğer yandan ithalat
harcamalarını etkileyen bir başka konu ise reel döviz
kurudur. Reel döviz kurunda meydana gelen bir artış
ithalatın azalmasına neden olmaktadır. Reel döviz kur
artınca yurtdışında üretilen mallar yurtiçindeki
benzerlerine nazaran pahalılaşacağı için dış alım
azalmakta ve sonuçta ithalat azalmaktadır. Reel döviz
kurunda meydana gelen bir azalma ise ithalatı arttırmaktadır. Reel döviz kur azaldığında
yurtdışında üretilen mallar yurtiçi benzerlerine göre ucuzlayacağından ithalat artmaktadır.
Marjinal ithalat eğilimi
(m)= ∆M / ∆Y
formülü ile gösterilmektedir. ∆Y milli gelirde meydana gelen artışı gösterirken ∆M ise ithalatta
meydana gelen artışı ifade etmektedir. Aşağıdaki şekilde ithalat fonksiyonu gösterilmektedir.
M

M=M0+mY

M0

Y
Y0

Y1

Yukarıdaki şekilde dikey eksende ithalat yatay eksende ise milli gelir seviyesi
gösterilmektedir. Otonom ithalat doğrusu M0 yatay eksene paralel olarak çizilmiştir. Bunun
nedeni otonom ithalatın milli gelirdeki değişmelerden bağımsız olarak hareket etmesidir.
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M ithalat doğrusunun eğimi marjinal ithalat eğilimi (m)’e eşittir. Marjinal ithalat eğilimi
arttıkça ithalat doğrusunun eğimi de artmaktadır. fakat m˂1 olduğu için ithalattaki artış milli
gelirdeki artış oranının gerisinde kalmaktadır.
Diğer yandan örneğin ithalatı etkileyen reel döviz kurunda meydana gelen artış ve
azalışlar otonom ithalat seviyesi arttırmakta veya azaltmaktadır. Böyle bir durumda M0 otonom
ithalat seviyesi dikey eksende daha yukarıdan veya daha aşağıdan başlayacaktır.
M

M

M2+mY
M0+mY
M0+ m2Y
M2

M0+mY
M2
M0

M0

M0
Y

Y

Yukarıda soldaki şekilde ithalatta meydana gelen artış dolayısıyla ithalat fonksiyonunun
yer değiştirerek daha yüksek seviyeden başlaması gösterilmektedir. özellikle otonom ithalatta
meydana gelen bir artış toplam ithalatı arttırmaktadır.
Sağ taraftaki ikinci şekilde ise marjinal ithalat meylinde meydana gelen bir artış ithalat
doğrusunun eğimini arttırmaktadır. İkinci şekilde dikkat edilirse otonom ithalat seviyesinde bir
değişme olmamış ve buna bağlı olarak M ithalat fonksiyonunun dikey eksende başlangıç
noktası değişmemiştir. Sadece ithalat meylinde bir artış olması dolayısıyla ithalat
fonksiyonunun eğimi ithalat meylindeki artış kadar artmıştır.

7.4.2.İthalat-İhracat ve Milli Gelir Arasındaki Bağlantı
İthalat ile milli gelir arasında fonksiyonel bir bağlantı kurulmaktadır. Milli gelirin
artması sonucunda ithalatta artış meydana gelmektedir. Üretimde kullanılan bazı aramalların
veya hammaddelerin ithal edilme zorunluluğu ithalatı arttıran etkenlerden biridir. Milli gelir
artışına bağlı olarak bireylerin tüketim harcamalarını arttırmaları yeni yatırımları gerekli
kılmakta ve yatırım malları ithalini gerektirmektedir. Diğer yandan milli gelirin artması
bireylerin gelirlerini arttırdığı için lüks tüketim malları ithalatı da artış göstermektedir. Sonuçta
milli gelir artışı yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ithalatı arttıran bir etki yaratmaktadır.
İhracat ile milli gelir arasında ise çok sıkı bir bağlantı bulunmamaktadır. İhracat
genellikle dış ülkelerin milli gelirine bağımlı olmaktadır. Yurtiçinde milli gelirin artması büyük
ihtimalle ihracatı azaltacaktır. Çünkü bireylerin gelirinin artması aynı zamanda sadece ithal
malların değil yerli malların da talebinin artmasına neden olacaktır. bu şekilde ihracata giden
malların bir kısmı yurtiçinde talep görecektir. Ayrıca milli gelir artışı, dış talepten kaynaklanan
ve bunun sonucunda ihracatın artması nedeniyle de artma eğilimi gösterebilir. İhracatta
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meydana gelen değişmeler ile milli gelir arasında fonksiyonel bir bağ kurulması görüldüğü gibi
mümkün olmamaktadır.
7.4.3. Dışa Açık Ekonomide Toplam Talep Fonksiyonu
Dışa açık ekonomide toplam talep fonksiyonu ;
AD3= C0+cTR0+I0+G0+( E-M)+ c[(1-t)-m]Y olarak yazılmaktadır.
Dışa açık ekonomide toplam talep fonksiyonu doğrusunun eğimi c[(1-t)-m] ile ifade
edilmektedir. Dışa açık modelde eğim marjinal ithalat eğilimine bağlı olarak ilk iki modelden
farklılık göstermektedir. Yani dışa açık modelin toplam talep fonksiyonu doğrusunun eğimini
dışa kapalı devletin olmadığı ve dışa kapalı ve devletin olduğu modellerin toplam talep
fonksiyonlarının epimlerinden ayıran nokta marjinal ithalat eğili (m) dir. Aşağıdaki örnek
konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
Marjinal tüketim eğilimi (c ) = 0.8
Vergi oranı (t) = 0.10
Marjinal ithalat eğilimi (m) = 0.10 olduğu bir durumda
Dışa kapalı ve devletin olmadığı ekonomide toplam talep doğrusunun eğimi c=0.80
Dışa kapalı ve devletin olduğu ekonomide toplam talep doğrusnun eğimi c(1-t) = 0.72
Dışa açık ekonomide toplam talep doğrusunun eğimi c(1-t)-m =0.62
Olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere toplam talep doğrusnun eğimi ilk durumda
0.80 iken son durumda 0.62 seviyesine gerilemektedir. Durum aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmektedir.
AD

AD= C0+I0+0.80Y
AD2=C0+cTR0+I0+G0+ 0.72Y
AD3= C0+cTR0+I0+G0+E0-M0 +0.62Y

C0+cTR0+I0+G0+E0-M0
C0+cTR0+I0+G0

C0+I0
Y
Şekilden de görüldüğü üzere ithalat harcamaları da vergilerin yanında modele dahil edilmiş ve
dışa açık ve devletin olduğu toplam talep fonksiyonu doğrusunun eğimi azalmıştır.
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7.4.4. Dışa Açık Ekonomide Çarpan Katsayısı
Dışa açık ekonomide çarpan katsayısı 1/[1-c(1-t)+m] ile ifade edilmektedir. Marjinal
ithal eğiliminin modele katılması çarpan katsayısının değerini değiştirmektedir.
Dışa kapalı ve devletin olmadığı modelde çarpan katsayısı 1/1-c
Dışa kapalı ve devletin olduğu modelde çarpan katsayısı 1/1-c(1-t)
Dışa açık ve devletin olduğu modelde çarpan katsayısı 1/[1-c(1-t)+m] olarak ifade
edilmektedir.
Çarpan katsayısının milli gelir üzerindeki etkisini aşağıdaki örnek üzerinden hareketle
görebiliriz.
Marjinal tüketim eğilimi c = 0.80, vergi oranı t=0.10, ve marjinal ithalat eğilimi m= 0.07
olan bir ekonomide
Dışa kapalı durumda 1/1-c = 5 olarak bulunmaktadır.
Dışa kapalı ve devletin olduğu durumda 1/1-c(1-t) = 3.57
Dışa açık ve devletin olduğu ekonomide ise 1/[1-c(1-t)+m]= 2.80 olarak
hesaplanmaktadır. Aynı durumda eğer marjinal ithalat eğiliminin m=0.07 yerine m= 0.04
olduğu durumda ise dışa açık ve devletin olduğu ekonomide çarpan katsayısı 1/[1-c(1-t)+m] =
3.01 olarak bulunmaktadır. Görüldüğü üzere marjinal ithalat eğiliminde meydana gelen azalma
çarpan katsayısının değerini arttırmaktadır. Devletin olmadığı ve dışa kapalı olan temsili bir
modelde vergi ve ithalat olmadığı için gelir tamamen yurt içindeki malların satın alınmasında
kullanılmaktadır. böyle bir durumda çarpan katsayısının değeri yüksek olmaktadır. Modele
devletin dahil edilmesi vergi oranlarını gündeme getirmekte bireyler gelirlerinin bir kısmını
vergi olarak ödemek zorunda kaldıklarından tüketim için kullanılabilir gelirleri azalmakta ve
sonuçta tüketim harcamaları azalmaktadır. Bu durumda marjinal tüketim meyli düşmekte ve
buna bağlı olarak çarpan katsayısının değeri de azalmaktadır. Son olarak hem devletin ve
vergilerin hem de ithalatın olduğu dışa açık ve devletin olduğu ekonomide ise ithalat meylinin
artması çarpan katsayısının değerini azaltmaktadır. Yani ithalat harcamaları, yurtiçinde üretilen
mallara olması muhtemel talebin dışarıya kaymasını sağlamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

173

Bölüm Soruları
1. Basit Keynezyen modelin dışa kapalı ve devletin olmadığı varsayımı altında milli gelir
özdeşliğini ve tüketim fonksiyonunu yazınız.
2. Basit Keynezyen modelin dışa kapalı ve devletin olmadığı varsayımı altında yatırım
fonksiyonunu yazınız ve bir şekil yardımı ile açıklayınız.
3. Çarpan mekanizmasını açıklayınız. Tüketim çarpanı bir örnek yardımı ile açıklayınız.
4. Toplam talep doğrusunda meydana gelen kaymaların nedenlerini açıklayınız şekil üzerinde
gösteriniz.
5. Devletin olduğu dışa kapalı modelde tüketim ve tasarruf fonksiyonlarını yazınız. Şekil ile
gösteriniz.
6. Dışa kapalı basit keynezyen model ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Model mal ve para piyasalarını birlikte incelemektedir.
II. Modelde fiyatların sabit olduğu varsayılmaktadır.
III. Dolaylı vergiler ve üretim faktöründe meydana gelecek yıpranma sıfır kabul edilmektedir.
IV. Sosyal güvenlik kesintileri ve kurumlar vergisi modele dahil edilmiştir.
A) I-II

B) I-III

C) II-III

D) II-IV

E) III-IV

7. Otonom tüketim harcaması 200 lira ve marjinal tüketim eğilimi 0,65 olan bir bireyin
tasarruf fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) S = -200 +0,35 Y

B) S = 200 +0,65 Y

D) S = 200 -0,35 Y

E) S = -200 -0,65 Y

C) S = 200 -0,65 Y

8. Devletin olduğu ve dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim meyli c =0.8 ve vergi oranının
ise t= 0.20’dir. Hükümetin ilave 100 Milyon TL harcamasının milli gelir üzerindeki etkisi
nedir?
A) 100 milyon artış

B) 100 milyon azalış

D) 148 milyon azalış

E) 200 milyon artış

C) 277 milyon artış

9. Dışa açık bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi (c ) = 0.9, vergi oranı (t) = 0.20 ve marjinal
ithalat eğilimi (m) = 0.15 olduğu bir durumda toplam talep doğrusunun eğimi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 0.50

B) 0.57

C)0.62

D) 0.70

E) 0.85

10. Dışa açık ve devletin olduğu modelde çarpan katsayısı aşağıdaklilerden hangisidir?
A)1/[1-c(1-t)+m]

B) 1/[1-c(1-t)]

C) 1/[1-c(1-t)-m]
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D) t/[1-c(1-t)+m]

E) 1/[t-c(1-t)]

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) C
7) A
8) C
9) B
10) A
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8. DEFLASYONİST AÇIK VE ENFLASYONİST AÇIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Gelir-harcama yöntemiyle açıklanacak konulardan birisi enflasyonist ve deflasyonist
açık kavramlarıdır. Bu bölümde enflasyonist ve deflasyonist açık kavramları reel alan ve
nominal alan ayrımı ile birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca enflasyonist ve deflasyonist açık
durumlarında uygulanacak maliye politikaları da detaylı olarak anlatılmaktadır. Daha sonra ise
otomatik istikrarlandırıcılar konusu üzerinde durulmaktadır. Son olarak ise hızlandıran
mekanizmasının işleyişi ve bu mekanizmanın işleyişinin gerçekleşmesi için yerine getirilmesi
gereken şartlar üzerinde durulmaktadır.
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8.1. Deflasyonist Açık
Enflasyonist ve deflasyonist açk kavramlarına detaylı olarak değinmeden önce konunun
daha iyi anlaşılması anlamında tam istihdam denge ve eksik istihdam denge kavramları
üzerinde durulmasında fayda olacaktır.

8.1.1. Tam İstihdam Denge Durumu
Klasik iktisat teorisi göz önüne alındığında ekonominin daima tam istihdam seviyesinde
dengeye geleceği ifade edilmektedir. Bu noktada tam istihdam kavramının açıklanması önem
arzetmektedir. Tam istihdam seviyesi üretim faktörlerinden özellikle emek ve sermayenin tam
kapasitede kullanılması olarak tanımlanabilir. Burada emeğin tam kapasite kullanımı bir
ekonomide doğal işsizlik oranı haricinde işsizliğin olmadığı durumu ifade etmektedir. Yani
istihdam oranının %94-96 arasında olması
emeğin tam istihdam seviyesinde kullanıldığını
ifade eder.
Sermayenin tam kapasite kullanımı ise
özellikle üretim sektöründe kullanılan makine
ve teçhizatın üretim kapasitelerinin en üst
seviyede faaliyette bulundurulmasını ifade
etmektedir. Örneğin triko imalatı yapılan bir
atölyede üretim bandında kullanılan 20 adet makinanın üretim kapasitelerinin günde makina
başına 500 parça olduğu varsayımından hareketle toplamda 10.000 adet triko üretilmesi
mümkün olmaktadır. Fakat talep yetersizliğinden veya daha başka nedenlerle günlük üretimin
8500 adet olması, bu atölyenin kapasite kullanım oranının %85 olması sonucunu
doğurmaktadır. Burada tam istihdam seviyesinden bahsedilmesi mümkün değildir. Örnekten
hareketle sermayenin tam istihdamı, üretim kapasitesinin tamamının kullanılmasını ifade
etmektedir. Bu bakımdan eğer bir ekonomide üretim faktörlerinin bazıları (örnekte emek ve
sermaye faktörü) üretim aşamasında atıl bir durumda ise elde edilen milli gelir rakamı adı geçen
ekonominin üretim gücünü tam olarak yansıtmamaktadır. Bir ekonomide üretim faktörlerinin
tamamının üretime katılması durumunda elde edilecek hasılaya potansiyel hasıla veya
potansiyel milli gelir denmektedir.

8.1.2. Eksik İstihdam Denge Durumu
Klasik iktisat teorisinin aksine Keynezyen görüş ise milli gelir denge seviyesinin tam
istihdamda dengeye gelemeyeceğini eğer tam istihdam seviyesinde denge sağlanmış olsa bile
bunun geçici bir denge olduğunu ve sürdürülemeyeceğini ileri sürmektedir. Keynes’e göre
çeşitli nedenlerden dolayı emek, tam istihdam seviyesinde kullanılamamaktadır. Yine özellikle
ekonominin daralma dönemlerinde üretim seviyesi düşeceğinden sermayenin tam kapasite ile
kullanımı söz konusu olmamaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı Keynezyen iktisat teorisi
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ekonominin eksik istihdam seviyesinde dengeye geleceğini savunmaktadır. Tam istihdam
seviyesine ulaşılmadan milli gelirin dengeye gelmesi durumu, yani ekonominin eksik istihdam
seviyesinde dengeye gelmesi fiili hasıla veya fiili
milli gelir olarak adlandırılmaktadır. Son
durumda eğer fiili milli gelir potansiyel milli gelir
seviyesinin altında ise bu durum milli gelir açığı
olarak ifade edilmektedir.
Aşağıdaki şekilde tam istihdam denge
seviyesi, tam istihdam duvarı ile temsil
edilmektedir. Tam istihdam duvarının solunda
ekonomi eksik istihdam seviyesinde dengeye
gelirken tam istihdam duvarının sağında ise ekonomi aşırı istihdam seviyesinde dengeye
gelmektedir.
AD

Tam istihdam duvarı

Reel Alan

Nominal Alan

Y
Yt
Yukarıdaki şekilde tam istihdam duvarı olarak adlandırılan Yt doğrusu gelir eksenini iki
bölüme ayırmaktadır. Yt doğrusunun solunda kalan kısım eksik istihdam bölgesi sağında kalan
kısım ise aşırı istihdam bölgesi olarak adlandırılır. Yt doğrusu ise tam istihdam seviyesini
göstermektedir.
Diğer yandan tam istihdam doğrusu Yt nin solunda kalan alan reel alan Yt doğrusnun
sağında kalan alan ise nominal alan olarak ifade edilmektedir. Tam istihdam seviyesine kadar
milli gelirde meydana gelen artışlar reel artış olarak adlandırılır. Şöyle ki tam istihdam
duvarının solunda yani eksik istihdam seviyesinde denge milli gelirin sağlandığı bir ekonomide
milli gelirin artma eğilimi göstermesi tam istihdam seviyesine kadar reel bir artış olacaktır.
Bunun nedeni hem emek faktörünün hem de sermaye faktörünün eksik kapasitede kullanılıyor
olmasıdır. Emek ve sermayenin tam kapasitede kullanıldığı tam istihdam duvarı olarak anılan
Yt doğrusuna kadar reel değerlerden olan emek ve sermaye faktörü artış sergiler.Tam istihdam
seviyesinin sağında kalan alan ise nominal alandır.
Tam istihdam seviyesinin sağında yani Yt doğrusunun sağında milli gelirde meydana
gelen artışlar nominal artışlar olarak ifade edilir. Tam istihdam doğrusunun sağında kalan
alanda milli gelir artışı ancak fiyatlar genel seviyesindeki artışla karşılık bulacaktır. Bu
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bakımdan fiyat artışları aynı zamanda nominal artışlardır. Yt doğrusunun sağında milli gelir
seviyesinin artması sonucu fiyat artışlarının oluşması emeğin ve sermayenin tam istihdam
seviyesinde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Yt doğrusunun sağındaki alanda emek tam
kapasite ile kullanıldığından işgücü sayısını arttırma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca üretimde
kullanılan makina ve teçhizat tam kapasitede çalıştırıldığı için daha fazla ürün elde etme imkanı
olmamaktadır. Bu nedenle milli gelirde meydana gelen artışlar dolayısıyla toplam talep
artacaktır. Emeğin tam istihdam seviyesinde olması sermayenin de tam kapasitede kullanılıyor
olması üretim artışını engelleyen faktörlerdendir. Üretim artışı sağlanamaması ise fiyat
artışlarını beraberinde getirmektedir.

8.1.3. Deflasyonist Açık
Deflasyonist açık milli gelir seviyesinin tam istihdam seviyesinin gerisinde yani solunda
dengeye geldiği durumu ifade etmektedir. Bir ekonomide üretim faktörleri ve emek faktörü bir
kısmının üretime katılmadığı durumda, o ekonomide hasıla düzeyi potansiyel hasıla düzeyi olan
tam istihdam düzeyi seviyesinin gerisinde dengeye gelecektir. Bu durum aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
AD
Y

A

C

AD3= C0+cTR0+I0+G0+( E-M)+ c[(1-t)-m]Y
Deflasyonist açık

B

Y
Y1

Yt

Yukarıdaki şekilde tam istihdam doğrusu Yt ile, gelir harcama doğrusu Y ile ve toplam
talep doğrusu da AD3 ile gösterilmektedir. üretim faktörlerinden bir kısmı kullanılmadığı için
ekonomi C noktasında dengeye gelmektedir. Bu nokta tam istihdam seviyesinde gerisinde
olduğundan bu denge seviyesi eksik istihdam seviyesi olarak adlandırılır. Bu noktada
işgücünün bir kısmı işsiz, kapasite kullanım oranı ise %100’ün altında bir seviyededir. Aynı
zamanda denge milli gelir seviyesi ile potansiyel hasıla düzeyi arasında Yt-Y1 kadar fark vardır.
Diğer yandan fiili hasılayı temsil eden Y1 ile potansiyel hasılayı temsil eden Yt arasındaki fark
milli gelir açığı olarak adlandırılır.
Yukarıdaki şekilden de anlaşıldığı üzere istihdam seviyesinin tam istihdamda olmaması
ve kapasitenin tamamının kullanılmıyor olması dolayısıyla maksimum üretim ve gelir
seviyesine ulaşılamamaktadır. Maksimum üretim ve gelir seviyesine ulaşılamadığı bu durum
deflasyonist açık olarak tanımlanır. Deflasyonist açığın hakim olduğu ekonomide hem işsizlik
olgusunun başgöstermesi hem de kapasitenin düşük seviyede kullanılıyor olması söz konusu
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ekonomi için negatif bir etki yaratmaktadır. Deflasyonist açık dolayısıyla fiyatlar genel
düzeyinde yükselmenin olmaması yani enflasyonu körükleyici bir etki yaratmaması ise
deflasyonist açığın pozitif bir yönüdür.
Deflasyonist açık durumunda ekonominin reel alanda dengeye gelmiş olması eksik
istihdam denge seviyesini göstermektedir. Böyle bir durumda ekonominin durgunluk içerisinde
olduğu veya daralma dönemine girildiği de söylenebilir. Klasik iktisatçılar ekonomi daralma
döneminde olsa da belirli bir süre sonra ekonominin kendiğilinden dengeye geleceği yönünde
görüş bildirmektedirler. Fakat Kyenezyen iktisat teorisi ise ekonominin böyle bir ortamda
kendiliğinden tam istihdam denge seviyesine gelemeyeceğini ve bu noktada hükümet
müdahalesinin gerektiğini savunmaktadırlar.

8.1.4. Deflayonist Açık ve Maliye Politikası
Deflasyonist açığın kapatılması için gerekli olan şey toplam talebin arttırılmasıdır.
Toplam talebin artması üretimi teşvik edecek üretim artışı kapasite kullanım oranını arttıracak
ve aynı zamanda işsizlik olgusu ortadan kalkacaktır. Bunun sonucunda milli gelir eksik
istihdam seviyesi olan Y1’den Yt’ye yükselecektir. Aşağıdaki şekilde eksik istihdam
seviyesinden tam istihdam seviyesine milli gelir artışı gösterilmektedir.
AD
Y

B

AD3=C0+cTR0+I0+G0+∆G0+(E-M)+c[(1-t)-m]Y
AD3=C0+cTR0+I0+G0+(E-M)+c[(1-t)-m]Y

AD3+ ∆G0
AD3

A

∆G0

Deflasyonist Açık

C
Y
Y1

Yt

Yukarıdaki şekilde milli gelirin denge seviyesi ilk durumda C noktasında sağlanmakta
ve BA aralığı kadar deflasyonist açıktan söz edilmektedir. Bu durumda toplam talebin
arttırılması gerekmektedir. Basit Keynezyen modelde faiz oranları sabit olduğundan ve para
politikası ise toplam talebi faiz oranları yoluyla değiştirebileceğinden para politikası
Deflasyonist açığın giderilmesinde kullanılmamaktadır. O halde deflasyonist açık ancak maliye
politikaları ile giderilecektir. Üretim ve istihdam seviyesinin arttırılması deflasyonist açığı
giderecek politikadır ve genişletici maliye politikalarının uygulanması toplam talebi arttıracak
etki yaratmaktadır.
Yukarıdaki şekilde ilk durumda toplam talep doğrusu AD3, dikey eksenden hareket
ederek gelir-harcama doğrusu olan 450 açılı doğruyu C noktasında kesmektedir. Devletin
genişletici maliye politikası uygulama amacıyla kamu harcamalarını arttırdığını varsayalım.
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Böyle bir durumda toplam talep doğrusu yukarıya doğru kayacaktır. Yeni toplam talep doğrusu
ilk doğru olan AD3 den ∆G0 kadar daha yukarıdan başlayacaktır. Toplam talep doğrusnun ∆G0
yukarı kaymasının nedeni kamu harcamalrında meydana gelen ∆G0 kadarlık artışın kamu
harcamaları çarpanının etkisiyle toplam talebi AD3=C0+cTR0+I0+G0+∆G0+(E-M)+c[(1-t)m]Y seviyesine yükseltmesidir. Son durumda toplam talep doğrusu gelir-harcama doğrusu olan
Y’yi B noktasında kesmektedir. B noktası aynı zamanda tam istihdam duvarı olan Yt doğrusunu
da kesen noktadır. Görüldüğü üzere görüldüğü üzere kamu harcamalarının arttırılması üretim
miktarını ve buna bağlı olarak istihdam seviyesini yükseltmiş ve deflasyonist açık bu şekilde
kapatılmıştır. Ayrıca toplam talepteki artış kamu harcamaları çarpanı aracılığı ile milli gelir
seviyesini Y1 noktasından Yt noktasına yükseltmiştir.
Yukarıdaki örnekte toplam talebin arttırılması kamu harcamaları aracılığı ile
sağlanmıştır. Bununla birlikte uygulanacak diğer genişletici maliye politikaları da toplam talep
seviyesini arttırmaya yardımcı olacaktır. Örneğin hükümet kamu harcamaları yanında transfer
ödemelerini de arttırabilir veya vergi oranlarında meydana gelecek bir düşüş vergi çarpanı
aracılığı ile yine talep miktarını arttıracaktır.
Toplam talebin arttırılmasında transfer ödemelerinin yanısıra kamu harcamalarının
arttırılması daha büyük bir rol oynamaktadır. Çünkü kamu harcamalarının 200 Milyon TL
arttırılması harcama miktarını 200 Milyon TL arttırmakta iken transfer ödemelerinde meydana
gelecek bir artış harcama miktarını ancak transfer ödemelerinin marjinal tüketime giden kısmı
kadar arttıracaktır. Bu bakımdan kamu harcamalarının arttırılması deflasyonist açığın
kapatılmasında çok daha büyük rol oynamaktadır. Dışa kapalı ve devletin olduğu Basit
Keynezyen modelden hatırlanacağı üzere vergi oranlarının azaltılması tüketime ayrılan gelirde
bir artış meydana getirmekte, bir başka ifadeyle marjinal tüketim eğilimini arttırmakta ve artan
tüketim toplam talebi uyarmaktadır.

8.1.5.Enflasyonist Açık
Yukarıdaki açıklamalarda deflasyonist
açığın reel alanda gerçekleştiği belirtilmiştir.
Enflasyonist açık olgusu ise nominal alan olarak
adlandırılan Yt tam istihdam duvarının sağında
gerçekleşmektedir. Ekonominin nominal alanda
dengeye gelmesi toplam talep ile toplam arz
doğrusunun Yt doğrusunun sağında bir noktada
kesiştiklerini gösterir. Böyle bir durumda kapasite kullanımı %100 seviyesinde ve işsizlik ise
doğal seviyesi olan % 4-6 aralığındadır. Keynezyen iktisat teorisinde milli gelir dengesi tam
istihdam seviyesinde sağlanamamakta ve ekonomi eksik istihdam seviyesinde dengeye
gelmektedir. Ama bazı durumlarda ekonomi tam istihdam denge seviyesinden bir adım ötede
dengeye gelebilir. Ekonomi tam istihdam seviyesine eriştikten sonra eğer toplam talepte bir
artış söz konusu oluyorsa böyle bir durumda fiyatlar genel düzeyinde yükseliş meydana
gelecektir.
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Fiyatlar genel seviyesindeki yükseliş ekonomide enflasyonist bir etki yaratacaktır.
Keynezyen iktisat teorisi daha önce de belirtildiği üzere ekonominin kendi kendine dengeye
gelemeyeceğini varsaydığından böyle bir durumda enflasyonist etkinin ortadan kaldırılması
amacı ile ekonomiye devletin müdahale etmesi gerektiğini belirtmektedir. Enflasyonist açığın
temel nedeninin toplam talepte meydana gelen artış olduğu bilindiğinden uygulanacak
politikaların toplam talebi daraltıcı etki uyandırması gerekmektedir. Sonuçta daraltıcı maliye
politikası uygulaması, toplam talepteki artışı frenleyecek ve hatta talebin azalmasına katkı
sağlayacaktır. Enflasyonist açık ve ile ilgili grafik aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
AD

Y

A

AD3=C0+cTR0+I0+G0+(E-M)+c[(1-t)-m]Y

C
AD3

Enflasyonist açık
B

Y

Yt

Y1

Şekilde ekonomi A noktasında dengeye gelmiştir. Bu noktada toplam talep ve toplam
arz doğruları kesişmektedirler. Anoktası aynı zamanda nominal alanda bulunduğundan ve tam
istihdam duvarı olarak adlandırılan Yt doğrusunun da sağında bulunduğundan bu noktada
enflasyonist baskı hakimdir. Şekilde de görüldüğü üzere CB aralığı enflasyonist açığın olduğu
bölgedir. Bu bölgede toplam talep C iken toplam arz B kadardır. Toplam talep toplam arzdan
CB aralığı kadar fazla olduğundan fiyatlar genel seviyesinde yükselme seyri gözlenmektedir.
Keynezyen iktisat teorisine göre ekonominin tekrardan tam istihdam denge seviyesine
ulaşması için toplam talebin azalmasına yönelik politikaların uygulanması gerekmektedir.

8.1.6. Enflasyonist Açık ve Maliye Politikası
Deflasyonist açığın giderilmesinde genişletici maliye politikaları uygulanmasına karşın
enflasyonist açığın giderilmesinde ise daraltıcı maliye politikaları uygulanması gerekmektedir.
Toplam talebi etkileyen en büyük unsurlardan birisi kamu harcamaları olduğundan kamu
harcamalarında meydana gelecek bir azalma toplam talebin de azalmasına yardımcı olacaktır.
Aşağıdaki şekilde enflasyonist açık ve hükümet müdahalesi gösterilmektedir.
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AD

Y

A

AD3=C0+cTR0+I0+G0+(E-M)+c[(1-t)-m]Y
AD3’=C0+cTR0+I0-∆G0+(E-M)+c[(1-t)-m]Y

C
AD3
B
AD3- ∆G0
Yt

Y1

Yukarıdaki şekilde A noktasında ekonomi dengeye gelmiştir. Fakat bu nokta nominal
alanda olduğundan ekonomi enflasyonist açık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Enflasyonist açığın
nedeni toplam talepteki fazlalık olduğundan dolayı uygulanacak daraltıcı bir maliye politikası
enflasyonist açığın giderilerek ekonominin tekrar tamistihdam seviyesinde dengeye gelmesine
yardımcı olacaktır.
Kamu harcamaları toplam talep üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu yüzden hükümetin
kamu harcamalarını azalttığını varsayalım. Kamu harcamaalrında meydana gelen ∆G0 kadar bir
azalma toplam talebi kamu harcamaalrı çarpanı kadar azaltacak ve toplam talep doğrusu ad3
konumundan paralel şekilde aşağı kayarak AD3’ konumuna ulaşacaktır. Ekonominin yeni denge
seviyesi B noktası olacaktır. Çünkü B noktasında hem toplam talep ve toplam arz eğrisi kesişmekte hem
de B noktası tam istihdam duvarı olarak bilinen Yt doğrusu üzerinde bulunmaktadır.

Enflasyonist açığın giderilmesinde uygulanacak politikalar kamu harcamalarının azaltılmasının
yanısıra transfer harcamalarının azaltılması ve/veya vergilerin arttırılmasını da kapsamaktadır. Transfer
harcamalarındaki azalma kamu harcamalarındaki azalma kadar etkin olmamaktadır. Yapılan transfer
ödemeelerinin marjinal tüketim meyli kadarlık kısmı tüketime gittiğinden ve geri kalan kısmı tasarrufa
ayrıldığından kamu harcamalarının azaltılması çok daha etkili olmaktadır. Vergi oranlarında meydana
gelecek artış ise Basit Keynezyen modellerden hatırlanacağı üzere toplam talep doğrusunun eğiminde
bir azalma meydana getirmek suretiyle toplam talebin azalmasına katkıda bulunmaktadır.

8.2. Otomatik İstikrarlandırıcılar
Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin milli gelir üzerindeki etkisini
azaltan unsurlar otomatik istikrarlandırıcılar olarak tanımlanmaktadır. Otomatik
istikrarlandırıcılara
örnek
olarak
gelir
vergisi
gösterilmektedir. Otonom vergilerle gelire bağlı olarak
değişen vergiler arasında fark olması gelir vergisinin
otomatik istikrarlandırıcı olarak görev yapmasına imkan
sağlamaktadır.
Önceki bölümlerde değinildiği gibi örneğin
devletin varolduğu bir ekonomide vergi çarpanı;
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1/1-c(1-t) olarak ifade edilmektedir. Bu durumda vergiler milli gelire bağlı olarak
belirlenmektedir. Yani vergilerin milli gelire bağlı olarak belirlendiği durumda çarpanın değeri
marjinal tüketim eğilimi ve vergi çarpanı tarafından belirlenmektedir.
Vergi oranlarının milli gelirden bağımsız olarak ele alındığı diğer durumda t= 0 olarak
değerlendirildiğinden çarpanın değeri 1/1-c olarak yazılacaktır. Vergilerin gelire bağlı olduğu
durumda çarpan katsayısının değeri vergilerin gelirden bağımsız olduğu durumdaki çarpan
katsayısının değerinden daha küçüktür.
1/1-c(1-t) ˂ 1/1-c
Bu şekilde düşünüldüğünde gelir vergisi alınması durumunda çarpan katsayısının
değerinin daha küçük olması otonom tüketimde meydana gelen bir değişmenin milli gelir
üzerindeki etkisinin de küçük kalmasına ortam hazırlamaktadır. Otonom tüketim
harcamalarında meydana gelen değişme milli geliri, çarpan katayısının değerinin küçük olması
nedeniyel daha az etkileyeceğinden gelir vergisinin otomatik istikrarlandırıcı olması sonucunu
doğurmaktadır.
Devletin yapmış olduğu otonom harcamalarda meydana gelen artış ve azalışlar özellikle
iktisadi dalgalanmaların en önemli sebeplerini oluşturmaktadır. Eğer bir ekonomide otonom
yatırımlar artarsa yatırım çarpanı etkisi ile milli gelirde daha büyük bir artış olacaktır. Tam
aksine eğer bir ekonomide otonom yatırımlar azaldığında ise yine yatırım çarpanının etkisiyle
milli gelirde daha büyük bir azalma yaratacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde gelir vergisi
uygulaması iktisadi dalgalanmaları önleme özelliğinden dolayı da otomatik istikrarlandırıcı
olma görevini üstlenmektedir.
Son olarak ekonomiler daralma dönemlerine girdiklerinde özellikle işsizlere yapılan
işsizlik ödemelerinde artış yaşanmaktadır. İşsizlik ödemelerinde yaşanan artış dolayısıyla
toplam talepte ve toplam harcamalarda işsizlik ödemesi öncesine nazaran artış görülmektedir.
Bu açıdan düşünüldüğünde işsizlik ödemelerinin de otomatik istikrarlandırıcılar sınıfında
değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır.

8.3.Hızlandıran Mekanizması
Hızlandıran mekanizması, tüketim harcamalarının yatırımlar üzerindeki etkisini
incelemektedir. Milli gelirde meydana gelen bir artışın yatırım harcamaları üzerindeki etkisi
hzlandıran mekanizması aracılığı ile açıklanmaktadır. Bilindiği üzere üretim ve tüketim
arasında belirli bir zaman farkı vardır. Üretim yapılması için bir süre gerekli olduğu halde
tüketim hemen gerçekleşen bir olaydır. A. Aftalion bu durumu soba ve elektrik örnekleri ile
açıklamaktadır. Aydınlatma gereğinin duyulması durumunda elektrik düğmesinin çevrilmesi
yeterli olmaktadır. Fakat ısınma gereğinini duyulması için belirli bir sürenin geçmesi
gerekmektedir. Şöyle ki öncelikle odunların sobaya atılması, ateşin yakılması ve odunların
tutuşmasının beklenmesi ve sonrasında ise istenilen sıcaklığa ulaşmak için belirli bir odun
takviyesi gerekir. Bir an yapılan odun takviyesi sonrası oda sıcaklığı istenilen seviyenin üzerine
çıkabilecektir. Böyle bir durumda ise odunları almak mümkün değildir. Yatırım ile
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karşılaştırıldığında ise sermaye birikimi sobaya atılan odunlara benzemekte ve belirli bir zaman
gerektirmekte, bir süre sonra ise gereksiz bir sermaye fazlalığı olması durumunda olumsuz
etkilerden kurtulmak hemen mümkün olmamaktadır.
Hızlandıran mekanizmasının işlemesi için uyarılmış yatırım harcamaları kavramının
tanımlanması gerekmektedir. Uyarılmış yatırım harcamaları milli gelirde meydana gelen bir
artışın toplam talebi arttırması yoluyla yeni yatırımları harekete geçirmesi uyarılmış yatırımlar
olarak adlandırılır.
Bir ülkede otonom yatırımların artması hatırlanacağı üzere yatırım çarpanı mekanizması
aracılığı ile kendisinin birkaç katı kadar milli geliri arttırmaktadır. Artan milli gelir sonucu
toplam talepte de bir artış meydana getirmektedir. Burada üzerinde durulması gereken konu
otonom harcamaları sonucunda milli gelirin yükselmesi ve buna bağlı olarak toplam talepte
meydana gelen artışın ne kadarının tüketim harcamalarına gideceğidir. Bu durumu marjinal
tüketim eğilimi belirlemektedir. Marjinal tüketim eğiliminin yüksek olması ve otonom yatırım
harcamaları sonucunda milli gelirde meydana gelen artışın büyük bir kısmının tüketim
harcamalarına ayrılması uyarılmış yatırım harcamalarını da o ölçüde etkileyecektir.
Hızlandıran mekanizması aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir.
∆İ= v.∆C buradan;
∆İ= Uyarılmış yatırımları
V= Hızlandıran katsayısını
∆C= Tüketim harcamalarında meydana gelen artışı göstermektedir.
Hızlandıran katsayısı aynı zamanda sermaye/hasıla oranı olarak da anılmaktadır.
Hızlandıran katsayısının daha iyi anlaşılması için bir örnek verilmesi yerinde olacaktır. örneğin
bir ekonomide sermaye stoku 5000 TL ve sermayenin ömrü 10 yıldır. Sermayeye 10 yıl ömür
biçilmesinden kasıt amortisman ayrılmasıdır. Yani her yıl 500 TL ayrılarak sermaye stoku
muhafaza edilmektedir. Sermaye stokunun 5000 TL olduğu ekonomide üretilen malların değeri
de 1000 TL ise sermaye hasıla oranı, 5000/1000 =5 dir. Yani ekonomide 1 TL lik mal üretmek
için 5 TL lik yatırım yapılması gerekmektedir. Yine aynı ekonomide tüketim %20 artarsa 1200
TL tüketim malı değerine karşılık sermaye stokunun 1000 TL arttırlması gerekir. Yani
tamamlanmış mal talebi 1000 TL den 1200 TL’ye çıkarken, yatırım malı talebi 500 TL’den
1000 TL’ye çıkmıştır. Bir başka ifade ile yatırım malları talebi, tüketim malları talebinin 5 katı
kadar artmıştır. Buradan hızlandıran katsayısının 5 olduğu söylenebilir.
Milli gelirin azaldığı durumda ise yukarıdaki örneğin tam tersidurumla karşı karşıya
kalınmaktadır. Böyle bir durumda hızlandıran mekanizması ters yönde çalışma ve uyarılmış
yatırım harcamalarında zalma meydana gelmektedir.
Tanım olarak açıklaması yapılan hızlandıran mekanizmasının çalışması için ekonomide
bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan ilki ekonominin sermaye yoğun
teknolojiler içeriyor olmasıdır. Diğer bir şart ise ekonomide boş kapasitenin olmamasıdır.

190

Özellikle emek piyasasında tam kapasite ile çalışılıyor olması istihdam düzeyinin arttırılmasını
engellemektedir. Bu bakımdan yapılması gereken tek şey yatırımların arttırılmasıdır.
Diğer yandan ekonomide tüketim malları üreten firmaların tam kapasite ile çalışmaları
gerekirken yatırım malları üreten firmaların ise eksik kapasite ile çalışmaları gerekmektedir.
Milli gelirde meydana gelen artış marjinal tüketim eğilimi aracılığı ile toplam talebi arttırmakta
ve toplam talebin artması ise tüketim harcamalarını arttırmaktadır. Eğer tüketim malları üreten
firmalar eksik kapasite ile çalışıyorlar ise artan tüketim harcamalarını karşılamak için kapasite
arttırımına gitmeleri doğal bir sonuç olacaktır. Böyle bir durumda ise hızlandıran
mekanizmasının işlerliğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu bakımdan tüketim malları
üreten firmaların tam kapasite ile çalışıyor olmaları kapasite arttırımı sağlanamayacağı için yeni
yatırımları uyaracaktır.
Son olarak tüketim malları üreticilerinin talep artışları ile ilgili olarak olumlu
beklentilerini korumaları gerekmektedir. Tüketim mallarına talebin sürekli artacağı beklentisi
girişimcilerin yeni yatırımlar konusunda daha iştahlı olmalarına sebep olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Hızlandıran mekanizmasını ve işleyiş biçimini bir örnek aracılığı ile açıklayınız.
2.Enflasyonist açık kavramını şekil yardımı ile açıklayınız.
3.Deflasyonist açık kavramını şekil yardımı ile açıklayınız.
4. Otomatik istikrarlandırıcılar olarak vergi oranlarının etkinliğini örnek yardımı ile
açıklayınız.
5. Enflasyonist açık durumunda uygulanması gereken maliye politikalarını şekil yardımıyla
açıklayınız.
6. Aşağıdaki şekilde tam istihdam duvarı olarak çizilen doğrunun sağında kalan bölgeye ne ad
verilmektedir?
AD

Tam istihdam duvarı

Y
Yt
C) Enflasyonist açık

A) Nominal alan

B) Reel alan

D)Deflasyonist açık

E) Eksik istihdam bölgesi

7. Enflasyonist açık ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Kamu harcamalarında meydana gelen azalma enflasyonist açığı gidermeye yardımcı olur.
II. Enflasyonist açık ekonominin tam istihdam duvarının sağında dengeye gelmesinden
kaynaklanır.
III. Transfer harcamalarını arttırmak enflasyonist açığı gidermeye yardımcı olur.
IV. Vergi oranlarını azaltmak enflasyonist açığı gidermeye yardımcı olur.
A) I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

8. Deflasyonist açık ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Deflasyonist açık ekonominin nominal alanda dengeye gelmesinden kaynaklanır.
II. Genişletici maliye politikaları deflasyonist açığı giderici etkiye sahiptir.
III. Deflasyonist açık durumunda ekonomi tam istihdam duvarının sağında dengeye gelmiştir.
IV. Deflasyonist açık durumundan kurtulmak için toplam talebi arttırıcı politikalar izlenmelidir.
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A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

9. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Otomatik istikrarlandırıcılar, tüketim harcamalarının yatırımlar üzerindeki etkisini
incelemektedir
II. Otomatik istikrarlandırıcılara örnek olarak gelir vergisi gösterilmektedir.
III. İşsizlik ödemeleri otomatik istikrarlandırıcılardan bir tanesidir.
IV. Gelir vergisinin azalması ekonomideki dalganmaları azaltıcı etki gösterecektir.
A)I-II
B)I-III
C)II-III
D) II-IV
E)III-IV
10. Hızlandıran mekanizması ∆İ= v.∆C şekilinde formüle edilmektedir. Bu eşitlikteki “v” neyi
ifade etmektedir?
A) Uyarılmış yatırımları

B)Hızlandıran katsayısını

D) Otomatik istikrarlandırıcıları

E) Paranın dolaşım hızını

C)Tüketim harcamalarını

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) A
7) A
8) D
9) C
10) B
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Giriş
Bu bölümde iktisadi büyüme kavramı açıklanmakta ve büyümenin tarihsel gelişimi
değerlendirilmektedir. Daha sonra ise tarihsel gelişim içerisinde Adam Smith ve Malthus’un
büyüme ile ilgili görüşleri açıklanmaktadır.

202

9.1. İktisadi Büyüme
Uluslararası literatürde büyüme kavramı, kişi başına reel hasılada meydana gelen
devamlı artış olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere iktisadi büyümeden
bahsedebilmemiz için süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Ayrıca elde edeceğimiz verilerin
yorumlanması ve karşılaştırılmasında hata yapılmaması için ele alınan büyüme verilerinin –
burada biz kişi başına GSYİH’yi aldık- reel olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle fiyat
hareketlerinden arındırılmış GSYİH’dan kişilerin almış oldukları paylar büyüme hızını –
ortalama büyüme hızı- doğru tespit etmemize de aracılık edecektir.
Örneğin bir ülkede reel GSYİH (Y), zaman ise t ile gösteriliyorsa büyüme hızı (g) basit
olarak aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

g

Xt  1  Xt
Xt

Yukarıdaki formül bize % bir değer verecektir ve bu değer t  1 yılındaki büyüme hızını
ifade eder. Bu basit denklemden hareketle;
(t  n)  t yılları arasındaki kişi başına reel hasıladaki –burada GSYİH- yıllık ortalama
büyüme hızını aşağıdaki formülle hesaplamak mümkündür.

g  ( Xt  n / Xt )1/ n  1
Yukarıdaki formülde Xt  n , t  n yılındaki kişi başına reel hasılayı Xt dönem
başındaki kişi başı reel hasılayı n , yılı ifade etmektedir.
Örnek: X ülkesinde 1965 ve 2010 yılları arasındaki sabit fiyatlarla fert başına reel hasıla
sırasıyla 2519 $ ve 7950 $’dır. Bu verilerin ışığında verilen yıllar arasındaki büyüme hızını
hesaplayınız?
Çözüm: Formülümüz

g  ( Xt  n / Xt )1/ n  1 şeklindedir.
1/ 45

 7950 
Soruda verilenleri formülde yerine koyacak olursak; g  

 2519 
g   3.15

0.022

1

 1 , buradan g  0.039 olarak bulunur. Bunu yorumlayacak olursak

1965 ve 2010 yılları arasındaki büyüme hızı %3.9’dur sonucuna ulaşırız.
Örnek: Patagonya Cumhuriyetinde 2010 yılında reel GSYİH 20 milyar dolarken 2013
yılında reel GSYİH 23,5 milyar dolara çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında nüfusu 20 milyon iken
2013 yılında 21 milyona çıkmıştır. Bu verilere göre kişi başı reel GSYİH oranını hesaplayarak
mevcut yıllar arasındaki büyüme hızını bulunuz?
Çözüm: Reel GSYİH ve Nüfus verileri verildiğine göre kişi başı reel GSYİH’yı şöyle
hesaplayabiliriz;
Kişi başı reel GSYİH= Reel GSYİH/Nüfus ise 2010 yılı için
=20.000.000.000/20.000.000
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=1000 $’dır.
2013 yılı için kişi başı reel GSYİH =23.500.000.000/21.000.000 yaklaşık
=1119 $’dır.

g  ( Xt  n / Xt )1/ n  1 Bulduğumuz verileri formülde yerine yazacak olursak,
1/3

 1119 
g 

 1000 

1

=0.038 olarak bulunur. Yani ekonomi 2010-2013 yıları arasında %3,8 oranında
büyümüştür.
Tablo 1. Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyüklük Göstergeleri (2012)
Kişi
başına
(GSYİH)
Büyüme
Toplam
Reel
Oranı
Nüfus
Ülkeler
Reel GSYİH
GSYİH/Nüfus
(GSYİH) %
1.13656E+12
198656019
5721
0.872708176
Brezilya
4.52214E+12
1350695000
3348
7.8
Çin
3.07386E+12
81889839
37536
0.68865531
Almanya
1.36876E+12
1236686732
1106
3.236943273
Hindistan
2.09564E+11
11280167
18578
6.379831421
Yunanistan
4.71187E+12
127561489
36938
1.945
Japonya
6.28429E+11
73997128
8492
2.239179183
Türkiye
2.24945E+12
65696689
34239
0.013878798
Fransa
1.42316E+13
313914040
45335
2.778958837
ABD
Kaynak: Worldbank Database
*2005 baz yılı Dolar cinsinden fiyatlar

Tablo-1’de gelişmiş ve ülkemizin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerin 2012 yılına
ait makro ekonomik büyüklükleri yer almaktadır. Tablodaki veriler 2012 yılına aittir. En yüksek
büyüme oranına sahip ülke %7.8 ile Çin halk Cumhuriyeti iken en düşük büyüme oranı %-6.38
ile Yunanistan’dır. Diğer bir ifadeyle Yunanistan 2012 yılında %6.38 küçülmüştür. Tabloda
dikkat çeken noktalardan biri gelişmiş ülkelerin büyüme hızlarının/oranlarının gelişmekte olan
ülkelerin hızlarından oldukça düşük olmasıdır. Çünkü gelişmiş ülkeler gelişme süreçlerini
tamamladıklarından yüksek hasıla/gelir birikmine sahiptirler. Bu nedenle düşük olarak görülen
büyüme oranları gelişmekte olan ülkelere nispeten oldukça büyüktür. Ayrıca bu durum
sürdürülebilir bir durumun sağlanması içinde önemli bir durumdur.
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9.2.İktisadi Büyümenin Tarihsel Gelişimi
İktisadi büyüme kavramını ilk ortaya atan iktisatçı Adam Smith’tir.1776 yılında yazmış
olduğu ulusların zenginliği kitabında iş bölümünün büyüme üzerindeki etkilerini anlatmıştır.
1798 yılında Malthus ve David Ricardo gibi iktisatçılar Adam Smith’in görüşlerini kabul
etmekle beraber iktisadi büyüme kavramına belirli eklemeler yapmışlardır. Malthus nüfusun
büyüme üzerindeki önemini vurgularken, Ricardo iktisadi büyüme modelini azalan verimler
yasası ve bölüşüm üzerine kurmuştur.1870-1929 yılları arasında marjinalist devriminin etkisi
altında kalan büyüme modelleri Schumpeter’in teknolojik gelişmenin ve eksik rekabetin
büyüme üzerindeki etkilerini ortaya koymasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Feldman Marx’ın
genişletilmiş üretim şemasında hareketle yatırım önceliklerinin iktisadi büyüme üzerindeki
etkilerini ortaya koyan bir model geliştirmiştir.
Harrod –Domar tarafından Neo-keynesyen büyüme modeli, 1929 da yaşanan ‘büyük
Buhran’ dan adeta bir çıkış reçetesi niteliğindeki Keynes’in ‘Para, Faiz ve İstihdamın Genel
Teorisi’ eserinde belirttiği piyasanın kendiliğinden dengeye gelemeyeceği görüşü üzerine
kurulmuş ‘birinci ilk dalga’ teorisi olarak kabul görmüştür.
Büyüme teorisinin ‘ikinci dalga’sı ise Solow tarafından geliştirilen Neo-klasik büyüme
modelidir.1980-1990’lı yıllara kadar büyüme teorisine hakim olan ve büyümenin dinamiğini
teknolojik gelişmelere bağlayan modellerde teknoloji dışsal bir değişkendir. Diğer bir ifadeyle
teknolojik ilerlemelerin büyümeye neden olduğunu söylerken iktisadi büyümenin eksik
rekabetin ve dışsallığın olmadığı varsayımları altında nasıl ortaya çıktığını açıklamaktadır. Bu
nedenle Romer, Rucas ve Rebelo tarafından geliştirilen içsel büyüme teorisi ‘üçüncü dalga’
olarak adlandırılmaktadır. İçsel büyüme modeli kısaca iktisadi büyümeye neden olan faktör
bileşimini incelemektedir. Diğer bir ifadeyle belirli bir yılda üretilen hasıla miktarı, o yıl da
ülkede sahip olunan emek, sermaye ve bu faktörlerin bileşimlerine bağlı olmaktadır. Bu nedenle
ülkeler arasında gelişmişlik farkları –ıraksama- ortaya çıkmaktadır. Bu ülkeler arasındaki
birikim ve verimlilik farklarının neden oluştuğunu araştıran iktisatçılar büyümeyi doğrudan ve
dolaylı etkileyen faktörleri birbirinden ayırmışlardır. Temelleri Rostow ve Adenen atılan bu
olgu 1990ların ortalarından sonra büyümenin temel belirleyicilerini belirlemeye çalışan
‘4.dalga’ olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmalar neticesinde Rodric ve Landes büyümenin temel belirleyicilerini coğrafya,
entegrasyon, kültür ve kurumlar olmak üzere dört ana başlık altında toplamışlardır. Büyüme
Teorisindeki ‘beşinci dalga’ ise dünyadaki büyüme teorilerini tek bir modelde açıklamayı
amaçlayan olarak ortaya çıkmışlardır. Biraz açacak olursak 0-1800 yılları arasında ortaya çıkan
ve yaratılan sermayenin nüfus tarafından emildiği yaygın büyüme modelleriyle 1880
sonrasında gerçekleşen hasıla arıtışını nüfus artışının önünde olduğu ve kişi başı gelirin
sürekliği arttığı, gelir dağılımını bozulduğu yoğun büyüme modellerini tek bir modele
indirgeyerek açıklamaya çalışan modeller olarak tanımlanabilmektedirler.
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9.3.Adam Smıth Büyüme Modeli
Bu model sanayi devrimi yıllarında ortaya çıktığında iş bölümü kavramı üzerine
kurulmuştur. Buradaki iş bölümü hem firma içi hem de firmalar arası iş bölümünü
kapsamaktadır. Ayrıca emeğin verimliliğini iş bölümünün belirlediğini ileri sürmektedir.
Bununla birlikte teknolojik gelişimin iş bölümünün belirli bir sonucu olduğu ileri sürmektedir.
Bunu Adam Smith şöyle açıklar, işi kolaylaştıran iş bölümünün tek kişiye birçok kişinin yerini
tutma olanağı sağlayan makinelerin geliştirilmesine yol açmasıdır. Böylece teknolojik gelişim
iş bölümünün bir sonucu olmaktadır.
Şekil-1 Adam Smith Büyüme Modeli: İşbölümü Büyüme
İşbölümü

Sermaye Birikimi

Verimlilik Artışı

Hasıla Artışı

Ücret Haddi

Pazarın Büyümesi

Şekil 1’de görüldüğü gibi işbölümü, sermaye birikimi ve verimlilik artışına neden
olmaktadır. Bu aslında işbölümünün doğal sonucu uzmanlaşmanın doğal sonucudur. Verimlilik
artışı hasıla artışına o ise pazar payını büyüterek pazarın büyümesine ve yine pazar büyüklüğü
ise iş bölümünü zorunlu kılmaktadır. Ayrıca artan hasıla ile zenginleşen ülkede ücret haddi
artmaktadır. İşçi ücretlerinin artması ile birlikte işgücü teşvik edilmekte buda verimliliği
artırmaktadır.
Adam Smith kurumsal olarak iktisadi büyüme teorisinde liberalizmi benimsemiştir.
Hükümetin adalet, savunma, eğitim ve alt yapı gibi görevleri yerine getirmesi gerektiğini öne
sürmektedir. Ülkeler arası ticarette mutlak üstünlükler teorisini ortaya koymaktadır. Bu teoriye
göre ülkeler üretiminde üstün oldukları malları üretmeli, diğer malların üretimini bırakarak
yanbancı ülkeden ithal etmelidirler.
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Şekil-2 Büyüme, Durgunluk ve Kurumsal Unsurlar

Yukarıdaki A ve B şekillerinde Smith büyüyen bir ekonominin karşılaşabileceği
durumları göstermeye çalışmıştır. Adam Smith büyümeyi ülkenin kurumsal yapısının
belirlediğini ileri sürer. Şekil A’da Y2 ve Y1 hasıla düzeyleri sahip X ülkesinin kurumsal
yapılarının gelişmişlik ve az gelişmişlik durumlarını göstermektedir. Örneğin Y2 hasıla düzeyi
daha gelişmiş bir kurumsal yapıya sahip X ülkesinin çıktı miktarını temsil ederken, Y1 hasıla
düzeyi ise daha az gelişmiş olan X ülkesinin çıktı miktarını temsil etmektedir. Yani ülkelerin
büyüme olanaklarını/rakamlarını/hızlarını Smith kurumsal yapılarının niteliklerine bağlamıştır.
Bu kurumsal yapının ise liberal ekonomiye dayalı serbest piyasa ekonomisi ve serbest dış ticaret
ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır. Ayrıca Şekil A’da Y1 hasıla düzeyinde kurumsal yapı
işbölümünü daha az teşvik ederken Y2 hasıla düzeyinde kurumsal yapı işbölümünü daha fazla
teşvik etmektedir. Durağan durum da büyüme de kurumsal yapının bir sonucudur. Buradan
hareketle kurumsal yapısı sürekli gelişmekte olan bir ekonomide durağan durum -kurumsal yapı
sürekli geliştiği teşvik ettiği sürece- hiç gerçekleşmeyecek, büyüme devamlı olacaktır. Bu
durum Şekil 2-B’de gösterilmiştir.

9.4.Malthus’un Büyüme Modeli
18. yy’da Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği (Wealth of Nation) isimli kitabının
yayınlanmasının ardından bazı düşünürler, toplumun ve onu oluşturan insanların belirli sosyal
düzenlemeler ve bilgi ile ideal yaşam standardına ulaşabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Nüfus
artışının bir tehdit olmayıp bilakis tarım kesiminde yeni buluşlar ve bilgi ile sürekli artar ve
yüzyıllar boyunca insanları beslemeyi mümkün kılar. Bir papaz olan Malthus ‘Nüfusun
Prensipleri Üzerine Bir Deneme’ isimli eserinde bu görüşlere karşı çıkmış hasıla-çıktı üzerine
belirli analizlerde bulunmuştur.
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Toplam Üretim Fonksiyonu
Malthus’un öne sürdüğü varsayımlar şunlardır.


Nüfus geometrik olarak artarken, çıktı/hasıla aritmetik olarak

artmaktadır. Yani nüfus artışı 2N, 4N, 8N, 16N, …… şeklinde artıyorken Hasıla Y, 2Y, 3Y,
4Y,…. Şeklinde artmaktadır. Bellik bir aşamadan sonra Çıktıdaki artış nüfus artışını
karşılayamayacak düzeye ulaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle kişi başına çıktı giderek azalır.


Ekonomide hasıla/çıktı/ürün emek Adam Smith’in ifadesiyle

işbölümü ile üretilir. Bu açıdan nüfus artışının çıktıyı artırması gerekir. Malthus buna karşılık
toprak miktarının sabit olduğunu için nüfusun çıktının bir fonksiyonu olduğunu ileri sürer.
Y=f(N) bu varsayımı aynı zamanda teknolojinin de veri olduğunu kabul ederek ortaya
koymuştur.
Şekil-3 Toplam Üretim Fonksiyonu

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Üretim fonksiyonu azalan bir seyir izlemektedir.
Bunun nedeni Malthus’un üretimin işgücü miktarına göre azalan verimlere sahip olduğunu öne
sürmesindendir. Şekilde görüldüğü üzere nüfus iki katına çıktığında çıktının iki katına
çıkmadığı, bilakis kişi başına hasılanın azaldığını görmekteyiz. Şekilde nüfus N1 iken kişi
başına çıktı AN1/0N1 kadardır (0A doğrusunun eğimi). Nüfus 2N1’e çıktığında kişi başı çıktı
B2N/02N kadar olmaktadır (0B doğrusunun eğimi). 0B<0A olduğundan nüfusun iki katına
çıkması kişi başına çıktının azaldığını göstermektedir.
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Şekil-4 Malthus’un Nüfus Büyüme Fonksiyonu

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi doğum oranın veri kabul edildiği bir ekonomide
doğum ve ölüm oranın eşit olduğu A noktasında çıktı düzeyi Y* olarak gösterilmiştir. Y1 çıktı
düzeyinde ölüm oranı doğum oranından büyüktür dolayısıyla nüfus büyüme oranı negatiftir.
Y2 noktasında ise doğum oranı ölüm oranından büyüktür dolayısıyla nüfus büyüme oranı
pozitiftir. Ayrıca ölüm oranı çıktının negatif fonksiyonudur. Kişi başı çıktı miktarı arttığında
beslenme, sağlık gibi birçok hizmetten daha fazla faydalanma imkanı bulunabildiği için ölüm
oranları da negatif yönlü bir seyir izler. Tersi de geçerlidir. Nüfus arttıkça kişi başına çıktı
azalacak, kötü beslenme ve kötü sağlık koşulları ölüm oranlarını artıracaktır. Görüldüğü gibi
nüfus oranı kişi başına hasılaya bağlıdır. Eğer kişi başına hasıla nüfus artış hızını sıfırlayan ve
nüfusu sabitleyen A noktasından küçükse nüfus artışı negatif olur ve dolayısıyla nüfus azalır
Tersi de geçerlidir.
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Şekil-5. Malthus’un Büyüme Modelinde Denge

Yukarıdaki şekilde Y1 ölüm oranının doğum oranından küçük olduğu durumu
göstermektedir. nüfus büyüme hızı pozitiftir ve nüfus artar. Nüfusu çıktıya eşitleyen E
noktasında (N*,Y*) dengededir. Diğer durumda yani ölüm oranının doğum oranından büyük
olduğu N2 durumunda nüfusun büyüme hızı negatiftir. Bu durum nüfusun azalmasını sağlar ve
nüfus azalır N2, N* noktasına geri döner dengeye gelir. Yine Malthus’un büyüme modelindeki
varsayımı nüfus geometrik artarken çıktı aritmetik arttığından sürekli belli bir düzeyde yani kişi
başına çıktıyı ekonominin nüfus büyüme hızını sıfır kılan bir fert başına çıktı düzeyinde
dengeye gelmesine neden olur. Bu nokta minimum yaşama düzeyidir. Dolayısıyla Malthus bu
sebeplerden ötürü ülkeler yoksulluğa mahkumdur der.
Malthus’un Politika Önerileri


Sağlık imkanlarının geliştirilmesi daha çok insanın yaşamasına fakat insanlar

sürekli minimum yaşam standardında yaşadıklarından hiçbir işe yaramayacak, bilakis nüfus
arttığından yaşam standartları düşecek, daha fazla insanın daha fakir yaşamasına sebep
olacaktır. Bu nedenle sağlık harcamalarını artırmanın, yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar
bulmanın hiçbir önemi yoktur.


Gelir dağılımın yüksek gelirlilerden işçilere aktarılmasının da Malthus’a göre

hiçbir anlamı yoktur. Çünkü toprak sahibi olan işçiler daha iyi beslenecek ve çoğalacaklar kısıtlı
kaynaklarla yine daha fazla insan daha fakir bir yaşam standardına sahip olacaktır.


Teknolojik ilerlemeler ise üretim imkanları eğrisinde bir genişleme meydana

getirdiği için daha yüksek bir çıktı düzeyinde denge kurulabilir fakat bu dengeye karşılık artan

210

nüfus ile çıktı ancak birbirini karşılayabilmiştir yani kişi başına çıktıda değişim olmamaktadır.
Bu nedenle teknolojik gelişimin hiçbir anlamı olmadığını ileri sürer. (bkz şekil-6)
Şekil-6 Teknolojik İlerlemenin Etkisi

Şekil-6’da görüldüğü gibi teknolojik ilerlemeler üretim imkanları eğrisini sağa
kaydırmakta ve çıktı miktarı artmakta artan çıktı miktarı ile birlikte nüfus artmakta bu durumda
kişi başına gelirde bir değişim olmamaktadır. Hatta artan nüfus ile birlikte refah düzeyi zamanla
daha da çok düşmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.
Tiyanjan ülkesinin 1965 ve 2010 yılları arasındaki reel GSYİH’sı sırasıyla 27 milyar
dolar ve 50 milyar dolardır. Nüfusu ise 1965 yılında 17 milyon iken 2010 yılında 26 milyondur.
Buna göre Tiyanjan ülkesinin kişi başı GSYİH’sını bularak büyüme hızını hesaplayınız.
2.

Adam Smith’in büyüme modelinin temel varsayımı tartışınız.

3.
Malthus büyüme Modelinin varsayımlarını açıklayarak, teknolojik ilerlemelerin
büyüme üzerindeki etkilerini açıklayınız.
4. . Adam Smith ülkeler arası ticarette ……………………. ortaya koymaktadır.
5. Adam Smith’in büyüme modeli …………………….. kavramı üzerine kurulmuştur.
6. Malthus ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Malthus’a göre sağlık imkânlarının geliştirilmesi insanların yaşam standardını arttırma
konusunda hiçbir işe yaramayacaktır.
II. Malthus’a göre gelir dağılımın yüksek gelirlilerden işçilere aktarılması uzun dönemde
insanların yaşam standartlarını arttıracaktır.
III. Malthus’a göre teknolojik ilerlemelerin bireylerin yaşam standartlarını arttırma konusunda
hiçbir alamı yoktur.
IV. Malthus’a göre nüfus oranı aritmetik olarak artarken hâsıla geometrik olarak artmaktadır.
A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

7. Malthus’un ekonomi üzerine görüşlerini yazdığı kitabın adı nedir?
A) Milletlerin Zenginliği
B) Nüfusun Prensipleri Üzerine Bir Deneme
C) İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi
D) Arıların Öyküsü veya Kişisel Kötülükler Toplumsal Yararı Sağlar
E) Kapitalizm ve Özgürlük
8. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Malthus’un teorisinde doğum oranları çıktının pozitif bir fonksiyonudur.
II. Malthus’a göre ölüm oranı çıktının negatif fonksiyonudur.
III. Malthus’a göre ülkeler yoksulluğa mahkumdur.
IV. Malthus, üretimin işgücü miktarına göre artan verimlere sahip olduğunu öne sürmektedir.
A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV
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9. Kişi başına reel hasılada meydana gelen devamlı artışa ne denir?
A) Gelişme

B) Nüfus artışı

C) Enflasyon

D) İşsizlik

E) Büyüme

10. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Adam Smith kurumsal olarak iktisadi büyüme teorisinde liberalizmi benimsemiştir.
II. Adam Smith; hükümetin adalet, savunma, eğitim ve alt yapı gibi görevleri yerine getirmesi
gerektiğini öne sürmektedir.
III. Adam Smith, ülkeler arası ticarette karşılaştırmalı üstünlükler teorisini ortaya koymaktadır.
IV. Adam Smith, işçi ücretlerinin artmasının verimliliği düşüreceğini ileri sürmektedir.
A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

Cevaplar
1)
2)
3)
4) mutlak üstünlükler teorisi
5) iş bölümü
6) B
7) B
8) C
9) E
10) E
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10.KONJONKTÜREL DALGALANMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

220

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde konjonktürel dalgalanmalar ve nedenleri üzerinde durulmakta ayrıca talep
ve arz yönlü dalgalanmalar şekil yardımıyla açıklanmaktadır. Ardından konjonktürel
dalgalanmaların göstergeleri açıklanmakta çeşitli iktisat okullarına göre konjonktürel
dalgalanmalar açıklanmaktadır.
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10.1.Konjonktürel Dalgalanmalar
Ekonominin reel anlamda üretim düzeyinde yaşanan dalgalanmalar (üretim miktarında
meydana gelen artış ve azalışlar) konjonktür olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile
konjonktür bir ekonomide yaşanan büyüme ve daralma dönemlerinin birbirini takip ederek
dönüşüm şeklinde yaşanmasını açıklayan bir kavramdır. Bir konjonktür evresi dört alt bölümde
kendisini göstermektedir. Bunlar tepe, daralma, dip ve genişleme olarak sınıflandırılmaktadır.
Konjonktürün tepe aşaması ekonominin en fazla genişlediği dönemi ifade etmektedir.
Daralma aşaması ise ekonomi tepe seviyesindeyken yani büyümenin en hissedilir
seviyesindeyken ekonominin reel üretim seviyesinde belirli bir azalmanın yani daralmanın
yaşanmaya başlandığı aşamadır. Belirli bir şekilde yaşanan daralma daha sonra yerini dip
seviyesine bırakmakta böyle bir durumda ekonomideki reel büyüme hızı sıfıra inmekte hatta
bazı durumlarda negatif bir durum almaktadır. Son aşama olan genişleme aşaması ise üretim
seviyesinin yeniden artmaya başlaması ve reel büyümenin yeniden artış göstermeye baaşladığı
durum olarak ifade edilmektedir. Söz konusu aşamalar aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmektedir.
Y
tepe
genişleme

daralma

0

t

Dip

depresyon

Yukarıdaki şekilde 0 etrafındaki dalgalanmalar gösterilmektedir. T zamanı göstermekte
ve zaman = yıl olarak değerlendirildiğinde yıldan yıla söz konusu ülke ekonomisinin büyüme
hızı değişmekte bazen sıfırın altında değer alırken bazen de sıfırın üstünde değerler almaktadır.
Özellikle ekonominin sıfırın üstünde değer aldığı canlanma ve tepe noktalarında işsizlik
seviyesi hayli düştüğü ve üretim miktarında ise artışın yaşandığı yıllardır. Ekonominin sıfırın
altında büyüme katettiği yani daralmanın yaşandığı yıllarda ise büyüme hızının düştüğü ve
istihdamın azaldığı üretimde ise azalmanın olduğu yıllardır. Depresyon dönemi olarak
adlandırılan bu dönemde birçok kişi işini kaybetmektedir ve çalışma saatlerinin
doldurulamadığı diğer bir ifade ile çalışılması gereken saatin altında çalışma sürelerinin olduğu
yıllardır.
GSMH’da meydana gelen ve altı ay kadar süren azalmalar birçok ekonomist tarafından
daralma veya durgunluk dönemleri olarak kategörize edilirken altı aydan fazla süren GSMH
azalmaları ise bunalım veya depresyon dönemleri olarak tanımlanmaktadır.
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Bu bağlamda düşünüldüğünde konjonktürel anlamda daralma ve durgunluk dönemlerine
örnek olarak dünya genelinde 1929 yılında yaşanan ekonomik buhran 1974 yılında yaşanan
petrol şokları ve 1991-1992 yılları arasında yaşanan Körfez savaşı dönemi örnek olarak
gösterilebilir.
Y
B
B1

A

t
Yukarıdaki şekilde söz konusu bir ekonomide uzun dönem büyüme trendinde herhangi
bir şok sonrasında sağa veya sola kayması gösterilmektedir. Örneğin 1929 yılında yaşanan ve
büyük buhran olarak adlandırılan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz döneminde birçok
ülkenin uzun dönem büyüme trendleri değişmiş ve bu durum şekilde B1 kesikli doğrusu ile
gösterilmiştir.

10.2.Konjonktürel Dalgalanmaların Nedenleri
Konjonktürel dalgalanmalara neden olan başlıca faktörler arz ve talep kaynaklı
olabilmektedir. Arz yönlü faktörler deprem, sel toprak kayması gibi çeşitli doğal afetler,
teknolojide meydana gelen ansızın ve hızlı değişiklikler, temel bazı ürünlerin fiyatlarında
meydana gelen ani yükselişler veya işçi ücretlerinde nominal olarak ortaya çıkan kaymalar
olarak gösterilebilir. Diğer yandan talep yanlı şoklar ise hükümetler tarafından uygulamaya
konulan para ve maliye politikaları ile yakından ilgilidir. Örneğin vergi oranlarında meydana
gelen yüksek artışlar, sübvansiyonların azaltılması veya tamamen kaldırılması gibi maliye
politikaları talep yanlı konjonktürel dalgalanmalara örnek olarak gösterilmektedir. Ayrıca
Merkez Bankasının para arzını aşırı daraltması, kredi faizlerinde meydana gelen ani artışlar gibi
durumlar da talep yanlı konjonktürel dalgalanmalara örnek olarak gösterilebilir.
Şimdi konjonktürel dalgalanmaların nedenlerine daha kapsamlı olarak bakalım.
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10.3.Toplam Talep Şokları
Konjonktürel dalgalanmaların nedenlerinden ilki daha önce de belirttiğimiz gibi toplam
talep şoklarıdır. Toplam talebin dip seviyesinden tepe noktasına ulaşması oradan tekrar
gerileyerek dip seviyesine dönmesi bir konjonktür evresini oluşturmaktadır. Bu şekilde
konjonktür dalgası da tamamlanmış olmaktadır.
Aşağıdaki şekilde toplam talep şokları ve konjonktür dalgasının seyri açıklanmaktadır.
P
UDTA (uzun dönem toplam arz doğrusu)
S
b
a

D1
D
y1

y y2

Y

Yukarıdaki şekilde bağlangıçta makro ekonomik denge toplam talep doğrusu D ile
toplam arz doğrusu S kesiştiği a sağlanmaktadır. Söz konusu denge noktası UDTA nın solunda
yer aldığından dolayı tam istihdam denge milli gelirinin gerisinde eksik istihdamda denge
sağlanmıştır. Bu nokta aynı zamanda konjonktürel dalgalanmanın dip seviyesini işaret
etmektedir. Bu noktada hem istihdam hem de milli gelir seviyesi en düşük noktasındadır. Çeşitli
nedenlerle toplam talepte artış meydana geldiğini varsaydığımızda (bu nedenleri aşağıda
açıklayacağız) toplam talep doğrusu D1 konumunu alacak ve milli gelir ise tam istihdam milli
gelir seviyesinin üzerine çıkacaktır. Yeni durumda milli gelir b noktasında sağlanacak ve milli
gelir ise y1-y2 kadar artmış olacaktır. B noktasında milli gelirin artmasınınn yanısıra istihdam
seviyesi de yükselmiştir.
Daha sonra ise toplam talep tekrar azalmakta ve bu sefer D1 talep doğrusu sola doğru
kaymakta ve D konumunu almaktadır. Bir başka ifade ile toplam talepte meydana gelen
değişmeler konjonktürel dalgalanmalara ortam hazırlamaktadır.
Toplam talep şoklarının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar özel tüketim harcamalarında
meydana gelen değişmeler, yatırım harcamalarında meydana gelen değişmeler, kamu
harcamalarındaki değişmeler ve ihracattaki değişmeler olarak sınıflandıırılabilir.
Toplam harcamalar içindeki en büyük payı tüketim harcamalarının aldığı göz önünde
tutulduğunda zevk ve alışkanlıklarda meydana gelen değişmeler, enflasyonun gelecekteki seyri
ile ilgili beklentiler, faiz oranlarında meydana gelen değişmeler ve vergi oranlarındaki
değişimler toplam tüketim harcamalarını etkilemektedir.
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Konjonktürel dalgalanmaları yatırım harcamalarına bağlayan düşünceye göre tüketim
harcamalarındaki artışların yatırımları ne derece etkilediği ve yatırımlarda neden olduğu
dalgalanmalar üzerinde durulmaktadır. Bu noktadan hareketle tüketim harcamalarında
meydana gelen değişmelerin yatırımlarda ne derece dalgalanmaya neden olduğu ve yatırım
harcamalarındaki değişmenin ise milli gelir üzerinde kendisinin birkaç katı kadar etki yapması
konjonktür dalgalarının nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
Bir ekonomide yatırım harcamaları herşeyden önce faiz oranlarına ve milli gelire
bağlıdır. Diğer yandan sermayenin marjinal verimliliği de önemli bir etkendir. Yatırımcılar
yatırım kararı almadan sermayenin marjinal verimliliği ile faiz oranlarını karşılaştırmakta ve
sermayenin marjinal verimliliği faiz oranlarından yüksekse yatırım kararı almaktadırlar.
Yatırım harcamalarının artmasında bir diğer etken ise milli gelir artışlarıdır. Milli
gelirde meydana gelen artış yatırım talebini arttırmaktadır. Bir başka ifade ile milli gelirde
meydana gelen artış toplam talebi arttırmakta, talep artışları ise yatırımları teşvik etmektedir.
Toplam talebi etkileyen bir başka etken kamu harcamalarıdır. Savaş veya operasyon
dönemlerinde veya büyük projelerin hayata geçirilmesi durumunda kamu harcamaları hissedilir
derecede artmaktadır. Kamu harcamaları artışı sonucunda ekonomi canlanmaktadır.
İhracatta meydana gelen değişmeler de toplam talep üzerinde önemli derecede etkilidir.
İhracat artışı milli gelirde ihracat çarpanı nedeni ile kendisinin birkaç katı kadar artışa neden
olmakta, bu nedenle net ihracatın artması ekonomide toplam talep artışları aracılığı ile
canlanma ve genişlemeye imkan sağlamaktadır. Diğer yandan dış ülke ekonomilerinin içine
gireceği bir kriz ihracatı azaltacak ve yine ihracat çarpanı dolayısıyla milli gelirde birkaç kat
kadar azalma olacak ve sonuç olarak toplam talep de azalacaktır.

10.4.Toplam Arz Şokları
Konjonktürel dalgalanmaların ikinci nedeni ise toplam arz şoklarıdır. Toplam arzda
meydana gelen artış ve azalışlar ekonominin dalgalanmasına neden olmaktadır. Arz şokunun
milli gelir ve istihdam üzerindeki etkisi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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P

UDTA( uzun dönem toplam arz)

S1
b

S
a
D
Y
Y2 Y

Y1

Şekilde makro denge D talep ve S arz eğrilerinin kesiştiği a noktasında
gerçekleşmektedir. A noktası tam istihdam milli gelirinin üzerindedir. UDTA doğrusunun
sağında olduğundan dolayı a noktasında aşırı istihdam söz konusudur. Bu noktada ekonomi
zirve seviyesine ulaşmıştır.
Herhangi bir nedenle söz konusu ekonomide toplam arzın azaldığını S arz doğrusunun
sola doğru kayarak S1 konumunu aldığını düşünelim. Yeni denge noktası S1 doğrusu ile D
doğrusunun kesiştiği b noktasında sağlanacaktır. Söz konusu noktada milli gelir seviyesi ise Y3
seviyesine gerileyecek ve b noktası UDTA nın solunda yer aldığından dolayı bu nokta eksik
istihdam denge seviyesi olacaktır. Diğer bir ifade ile ekonomi resesyona girerek dip noktasına
ulaşmıştır.
Toplam talepde olduğu gibi toplam arz şoklarının da nedenleri vardır. Bu nedenler
arasında en önemlisi girdi fiyatlarında meydana gelen artışlardır. Toplam arz şoklarına en iyi
örnek 1974 yılında yaşanan petrol şokudur. Bu dönemde petrol fiyatları 4 kat kadar artış
sergilemiş ve maliyetler bu artışa bağlı olarak aşırı şekilde yükselmiştir. Özellikle gelişmekte
olan veya az gelişmiş ülkelerde üretim ithal hammaddeye bağlı olduğundan döviz kurlarındaki
ani artışlar da ithal hammadde fiyatlarında aşırı yükselmelere neden olmakta ve bu durum
ekonomik durgunluğa ortam hazırlamaktadır.

10.5.Konjonktür Göstergeleri
Konjonktürel dalgalanmaları oluşmadan oluşma aşamasında ve sonrasında haber veren
çeşitli göstergeler vardır. Bunlar öncü göstergeler, eş zamanlı göstergeler ve takip eden
göstergeler olarak sınıflandırılmaktadır.
Öncü göstergeler konjonktürel dalgalanmala meydana gelmeden muhtemel
dalgalanmayı önceden haber veren göstergelerdir. Bu bağlamda çeşitli öncü göstergeler indeksi
oluşturulmaktadır. Bu göstergeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.


İmalat sanayiinde haftalık çalışma saatlerinin ortalaması
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Tüketim malları üretimine yönelik olarak firmaların aldığı yeni sipariş miktarı



İşsizlik sigortası edinmek amacıyla bireylerin yapmış olduğu sigorta başvuruları



Daha önceden üretilmiş fakat teslimatı ertelenen mallar



Kurulan yeni işletmelerin sayısı



Yeni işletmeelerin veya mevcutlarının makine ve teçhizat alımı için verdikleri
siparişler



İnşaat yapımına yönelik alınan ruhsatlar



Stok değişimleri



Kredi hacimlerindeki değişiklikler (işletme ve tüketici kredilerini kapsamaktadır)

Eş zamanlı göstergeler GSMH ile aynı zaman diliminde değişim gösteren ekonomik
verilerdir. Bunlar;


Sanayi Üretim endeksi



Bireylerin kişisel gelirlerinde meydana gelen değişmeler



Tarımdışı sektörlerde çalışanların elde ettikleri ücretlerdeki değişim



Çeşitli sektörlerdeki satış hacimleri (İmalat ve ticaret sektörleri)

Son olarak ise takip eden göstergelerdir. Konjonktür evresinde GSMH da meydana gelen
değişimlerin ertesinde değişiklik gösteren ekonomik göstergelerdir. Çeşitli takip eden
göstergeler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;


Kredi faizlerinde meydana gelen değişimler



Stokların satış miktarına oranı



İşini kaybedenlerin ortalama işsizlik süreleri



İşgücü maliyetinde meydana gelen değişimler



Ticari kredilerin kişisel gelire oranı

10.6.Klasik Dönem Konjonktürel Dalgalanmalar
Klasik iktisat ekolünde serbest piyasa mekanizmasının ekonomik dengeleri kuracağı
ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile ekonomiye müdahale edilmemesi gerektiği ve doğal
dengenin piyasaları düzenleyeceği düşüncesi hakimdir. Bu bağlamda W.S. Jevons’a göre eğer
ekonomide bir dengesizlik varsa ve bu dengesizlik hali piyasalar tarafından tasfiye edilemiyorsa
bu dengesizlik kaynağının dış şoklar olduğu algısı hakim olmaktadır. Dış şoklara örnek olarak
ise hava şartları gösterilmektedir. Özellikle tarımsal üretimin yaygın olduğu ekonomilerde
olumsuz hava şartlarının konjonktürel dalgalanmalara neden olduğu ifade edilmektedir. Sonuç
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olarak tarımsal üretimin bol olması refaha, kıt olması ise ekonomik durgunluğa ve bunalıma
neden olmaktadır.
Klasik dönem konjonktür teorilerinden bir diğeri Pareto’ya aittir. Pareto psikolojik
konjonktür teorisini ortaya atmış ve birey ve toplumların psikolojisinin aynı yönde uyum içinde
olduğunu ifade etmiştir. Bu teoriye göre toplumsal iyimserlik ekonomik anlamda refaha ve
gelişmeye ortam hazırlayacak toplumsal kötümserlik ise ekonomik bunalım ve daralmalara
neden olacaktır.
Bir başka iktisatçı J. Schumpeter’e göre bir ekonomide meydana gelen yeniliklerin
nedeni dalgalanmalar ve yeni oluşumlardır. Bir başka ifade ile ekonomide ortaya çıkan
yenilikler bir dengeden bir başka dengeye geçilmesine imkan vermektedir. Teknolojide
meydana gelen yeniliklerin uygulanması ekonominin gelişmesine neden olurken uygulamaların
sona ermesi veya uygulamadan vazgeçilmesi ise ekonomik daralmaya ve bunalıma neden
olmaktadır. Yine Schumpeter’e göre zorluklar yeni icatların yapılmasına altyapı
oluşturmaktadır. Bu nedenle teknolojik yeniliklerin elde edilmesi daha çok bunalım
dönemlerine denk gelmektedir. Aktif girişimcilerin varlığı yeniliklerin ortaya çıkmasında başı
çekmektedir.
Son olarak G. Hawtrey’e göre ekonomik dalgalanmaların nedeni para ve kredilerdir.
Bankaların özel sektöre ve bireylere açtıkları krediler konjontür seviyesini belirlemektedir.
Açılan kredilerin esnek şekilde dağılımı konjonktürün gelişme dönemlerini oluştururken
kredilerde kısıntıya gidilmesi ise konjonktür evresinin daralma dönemlerini ifade etmektedir.

10.7.Keynezyen Yaklaşımda Konjonktürel Dalgalanmalar
Bilindiği üzere Keynes kısa dönemli analizler ile ilgilenmiş uzun dönem ekonomik
gelişmeler ile ilgili analizler geliştirmemiştir. Keynes yatırımların girişimcilerin iyimser ve
kötümser beklentilerine bağlı olduğunu belirtmiş ve konjonktürel dalgalanmaların da temel
sebebini bu şekilde açıklamıştır. Buna göre psikolojik faktörlere bağlı yatırım talebi üretim
seviyesindeki değişimleri etkileyen ana unsurlardan biridir.
Bir başka açıdan bakıldığında ise yatırımlarda meydana gelen değişmeler konjonktürel
dalgalanmaları tam olarak açıklamaya yetmemektedir.keynes’in yatırım çarpanı sadece
yatırımlarda meydana gelen otonom değişimin üretim sürecini nasıl uyardığını açıklamaktadır..
Keynezyen teori aşağıdaki sorulara cevap verememektedir.


Ekonomi genişlemeye başladığında genişlemeyi sürdüren unsurlar nelerdir?



Gerileme dönemi neden bir süre devam etmektedir?



Ekonomi tekrardan nasıl toparlanmaktadır.
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Keynes’in konjonktürel dalgalanmaları açıklamakta eksik kaldığı bu durumda daha
sonraları Samuelson çarpan ve hızlandıran mekanizmaları aracılığı ile konuya açıklık getirmeye
çalışmıştır ve yukarıdaki sorulara sırası ile aşağıdaki şekilde cevap verilmektedir.


Yatırımlardaki otonom artış sonucu uyarılan tüketim harcamaları milli geliri
arttırmakta milli gelir artışı ise hızlandıran aracılığı yatırımlarda belirli bir artışa
yol açmaktadır. Yeniden yatırım artışı tüketim harcamalarını ve milli geliri
uyarmaktadır.



Gerileme dönemi yani resesyonun başlamasından sonra tüketim harcamalarının
azalması yatırımlarda bir azalmaya neden olmakta ve yatırımlardaki azalma da
tekrar tüketimi azaltarak aşağı doğru kümülatif bir etki oluşturmaktadır.



Tüketimdeki gerileme zaman geçtikçe azalmakta ve yatırımlardaki gerileme de
tüketimdeki gerilemenin azalmasına bağlı olarak azalmaktadır.

10.8.Paracı Konjonktür Teorisi
Milton Friedman ve Anna Schwartz konjonktürel dalgalanmalara farklı parasal
yaklaşımlar getirmektedirler. Konjonktürel dalgalanmalar ile para stoku arasında sıkı bir ilişki
olduğunu öne sürmektedirler. Diğer yandan para miktarındaki değişmelerin hükümet
politikalarından kaynaklandığını belirtmekte ve dışsal olduğunu ileri sürmektedirler.
Örneğin seçim dönemlerinde istihdamın arttırılması mevcut hükümete siyasi bir yarar
sağlayacaktır. Seçim sonrasında ise kontrolün sağlanması için antienflasyonist para politikaları
uygulamaya konulacaktır. Burada üzerinde durulan esas konu seçmenlerin genellikle yakın
zamandaki politikaları hatırladıkları ve oy verirken bu durumu göz ardı etmekdikleri ifade
edilmektedir.
Parasal yaklaşıma göre konjonktürel dalgalanmalar ile ilgili olarak ileri sürülen temel
varsayımlar şunlardır;


Seçmenler geçmişteki kötü tecrübelerinden ders almamaktadırlar.



Kısa vadede hükümetler ekonomiyi uyarabilmektedirler.



Yapılan kamu harcamaları herhangi bir dışlama etkisi oluşturmamaktadır.

10.9.Yeni Keynezyen Konjonktür Teorisi
Yeni Keynezyenlere göre toplam talebi oluşturan değerlerden biri olan yatırımlar
istikrarsızdır. Yatırımlardaki istikrarsızlığın çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan ilki sermayenin
marjinal etkinliği ve kar oranında olası değişmelerdir. Eğer beklenen kar oranında bir artış varsa
yatırım miktarı da buna bağlı olarak artmaktadır. Diğer bir neden ise ileriye yönelik
tahminlerdir. Siyasi atmosfer, soğuk savaş, sosyal ve toplumsal olaylar gibi değişimler
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tahminleri büyük ölçüde etkilemektedir. Bir başka neden ise yatırımların artışına imkan
sağlayan yeniliklerin düzensiz olması yatırım hacmini dalgalanmalara maruz bırakmaktadır.
Son neden olarak ise yatırımların sürekli değişir bir durum almasıdır. Yani iyimserlik veya
kötümserlik durumlarında yenileme yatırımları öne çekilebileceği gibi ertelenebilmektedir.
Yeni Keynesyenler yatırım hacminin istikrarsız oluşundan dolayı milli gelir ve istihdam
seviyesinin daha büyük oranda dalgalanacağını ifade etmektedirler. Diğer yandan para arzının
istikrarlı olması dahi toplam talep dönemler arasında farklılık gösterebilmektedir.
Yeni Keynezyenler ekonomideki istikrarsızlıklardan dolayı devletin ekonomiye
müdahale etmesi gerekliliğini ifade etmektedirler. Ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik
üzerinde durulması gereken temel olgunun toplam talep olduğunu ileri sürmektedirler. Bu
bakımdan devletin maliye politikaları aracılığı ile ekonomiye müdahale etmesi gerekliliğini
belirtmektedirler.

10.9.Türkiye’de
Bunalımlar

Konjonktürel

Dalgalanmalar

ve

Ekonomik

1929-1033 yılları arası dönemde dünyada yaşanan ekonomik buhran Türkiye’yi de hiç
şüphesiz derinden etkilemiştir. Söz konusu dönemde büyüme hızı negatif seviyeye gerilemiş
ihraç malları fiyatlarında hissedilir bir azalış gözlenmiştir. Diğer yandan fiyatlar genel
seviyesinde meydana gelen azalışa bağlı olarak milli gelir seviyesinde de % 60 azalma
gözlenmiştir.
1940-1945 yılları arası dönemde ikinci dünya savaşının yaşanıyor olması tüm Avrupa
ülkelerinin ekonomilerinde derin yaralar açmış ve Türkiye savaşa girmediği halde savaş
ekonomik anlamda olumsuz yönden etkilenmiştir. Savaşa girilmemiş olması savunma
harcamalarını azaltmamış aksine arttırmış ve savaş öncesi dönemde geleceğe yönelik olarak
planlanan sınai yatırımları askıya alınmıştır. Bu dönemde milli gelirde reel olarak bir azalma
gözlenmiş ülkenin dış borçlarında ise artış kaydedilmiştir.
1958 yılına gelindiğinde ithalata dayalı ekonomi politikası çökmüş ve döviz darboğazı
yaşanmıştır. IMF ile bir stand by anlaşmasına gidilmiş ve Türkiye yüksek oranlı devalüasyon
ile bu yıllarda tanışmıştır. Sonuç olarak 1 ABD doları 2.80 TL iken 9 TL ye yükselmiştir. Diğer
yandan dış ülkelerden sağlanan borçlar ise ekonomik bunalımı büyütmüş ve büyüme hızı
düşmüştür.
1974 yılında yaşanan global petrol krizi nedeniyle petrol fiyatları 4 katına çıkmış ve
Petrole aşırı bağımlı olan Türkiye ekonomisi bu krizden olumsuz yönde etkilenmiştir. Yine aynı
yıllarda Kıbrıs
barış harekatının yapılması Türkiye’ye karşı gizli bir ambargonun
uygulanmasına zemin hazırlamıştır. Petrol fiyatları artışı ithal malların fiyatlarını da etkilemiş
dış ticaret açığı büyümüş ve sonuçta TL %66 oranında devalüe edilmiştir. Yine söz konusu
dönemde bütçe açığı büyümüş turizm ve işçi gelirleri azalmış işsizlik ise artış sergilemiştir.
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1970 li yıllarda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla fiyatlarda meydana gelen artışlar ve
işsizliğin büyük bir sorun oluşturması , döviz darboğazı ve bütçe açığı gibi ekonomik
olumsuzluklar 24 Ocak 1980 kararlarının alınmasına zemin hazırlamıştır.
1994 yılı öncesi dönemde kamu kesimindeki açıkların artması devletin iç ve dış
borçlarında meydana gelen artış sonucunda Nisan 1994 kararları alınmış ve sonuç olarak TL
devalüe edilmiştir. GSMH %6 oranında daralırken işsizlik oranı ise %20 li seviyelere
tırmanmıştır.
2001 yılında ise yaşanan krizde hem iç ekonomik sorunlar hem de uzakdoğuda ve Rusya
da yaşanan ekonomik krizler etkili olmuştur. Diğer yandan 1999 depreminin de yıkıcı etkisi söz
konusu krizler ile birleşmiş ve Türkiye yeni bir ekonomik daralma ile karşı karşıya kalmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Konjonktürel dalgaalnma kavramını açıklayınız.
2. Konjonktürel dalgalanmalara neden olan faktörleri şekil yardımı ile açıklayınız.
3. Konjonktürel dalgaların göstergelerini sınıflandırınız ve herbirini maddeler halinde
açıklayınız.
4. Türkiye’de yaşanan ekonomik bunaalımları nedenleri ile birlikte kısaca açıklayınız.
5. Monetarist iktisatçılara göre konjonktürel dalgalanmaları açıklayınız.
6. Yeni Keynezyen iktisatçılara göre aşağıdakilerden hangisi konjonktürel dalgalanmaların
nedenlerinden bir tanesi değildir?
A) Sermayenin marjinal etkinliğinin değişmesi
B) Siyasi atmosferin düzensizliği
C) Sosyal ve toplumsal olaylar
D) Soğuk savaş
E) Hükümeti tek partinin yönetmesi
7. Ekonominin en fazla genişleme gösterdiği dönem, konjonktürel dalganın hangi
aşamasında gerçekleşmektedir?
A) Dip

B) Tepe

C) Genişleme

D) Daralma

E) Yükselme

8. Aşağıdakilerden hangisi konjonktürel dalgalanmaların talep kaynaklı nedenlerinden bir
tanesi değildir?
A) İhracatta meydana gelen artış
B) Tüketicilerin zevk ve alışkanlıklarda meydana gelen değişmeler
C) Faizranlarında meydana gelen değişmeler
D) Vergi oranlarında meydana gelen artış
E) Üretim girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar
9. J. Schumpeter’e göre bir ekonomide meydana gelen konjonktürel dalgalanmaların sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenilikler
B) Faiz oranlarındaki değişmeler
C) Vergi oranlarındaki değişmeler
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D) Üretim girdi fiyatlarında meydana gelen değişmeler
E) Döviz kurlarındaki değişmeler
10. G. Hawtrey’e göre ekonomik dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenilikler
B) Faiz oranlarındaki değişmeler
C) Vergi oranlarındaki değişmeler
D) Döviz kurlarındaki değişmeler
E) Para ve krediler
Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) E
7) B
8) E
9) A
10) E
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11. MAL VE PARA PİYASASINDA DENGE

238

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde keynezyen modelelerden olan IS ve LM analizine geçilmektedir. IS-LM
analizi öncsinde IS doğrusunun elde edilişi, doğrunun özellikleri ve IS doğrusunun eğimini
belirleyen faktörler üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ise LM doğrusu ile ilgili çeşitli
açıklamalr yapılmakta LM doğrusunun elde edilişi,doğrunun özellikleri ve LM doğrusunun
eğimini belirleyen faktörler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca para ve mal piyasalarında eşanlı
dengenin nasıl sağlandığı anlatılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra Merkez Bankası
tarafından bazı ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla uygulanan genişletici ve daraltıcı para
politikaları ile hükümetler tarafından bazı ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla uygulanan
genişletici ve daraltıcı maliye politikaları açıklanmaktadır
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11.1.Mal Piyasasında Denge (Is Analizi)
Daha önce incelenen basit Keynezyen modellerde sadece mal piyasası ele alınmıştır.
Fakat reel değerler haricinde parasal değerler de milli gelirin denge seviyesinin belirlenmesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Para piyasasında belirlenen faiz oranlarının değişmesi yatırımları
etkilemekte ve bunun sonucunda mal piyasasında belirlenmiş olan milli gelirin denge
seviyesine etki etmektedir. IS-LM analizinde ise faiz oranlarından hareketle hem mal
piyasasında hem de para piyasasında eşanlı dengenin elde edilmesi üzerinde durulmaktadır.
IS-LM analizinde Basit Keynezyen modellerde olduğu gibi dışa kapalı ve dışa açık
olmak üzere iki farklı durumdan bahsedilmektedir. Dışa kapalı IS-LM analizinde dış dünya ile
ekonomik ilişkilerin olmadığından hareket edilirken dışa açık IS-LM analizinde ise dış dünya
ile ekonomik ilişkilerin olduğu durum irdelenmektedir.
IS-LM analizinde yukarıda da belirtildiği üzere hem mal piyasası hem de para
piyasasında meydana gelen değişmeler incelenmektedir. Faiz oranlarının para piyasasında
belirlendiği ve yatırımların da faiz oranlarına bağlı olduğu göz önüne alındığında yatırım
fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir.
I = I0-dR
Buradan,
I= yatırım harcamalarını
I0= milli gelirden ve faiz oranlarından bağımsız olan otonom yatırımları
d= yatırımların faize duyarlılığını
R= faiz oranlarını göstermektedir.
Yukarıdaki eşitlikte d katsayısı yatırımların faize duyarlılığını gösteren bir katsayıdır. Bir başka
ifade ile faiz oranlarında meydana gelen %1 lik bir artışın yatırımlarda ne kadarlık bir azalmaya
yol açacağını gösteren bir sayıdır. Bu açıklamadan faiz oranları ile yatırımlar arasında ters
orantı olduğu söylenebilir.

11.1.1. IS Doğrusunun Elde Edilişi
IS doğrusunun elde edilmesinin açıklanmasından önce belirtilmesi gereken konu IS
doğrusu analizinde söz konusu ekonomide sadece mal ve hizmet üretildiği, ekonomideki para
miktarının göz önüne alınmadığıdır. Diğer bir ifade ile ekonomideki reel değerler göz önüne
alınırken parasal değerler analize dahil edilmemektedir.
Hatırlanacağı üzere dışa kapalı basit Keynezyen modelde toplam talep fonksiyonu AD=
C0+cTR0+I0+G0+c(1-t)Y
olarak yazılmaktadır.
Dışa kapalı IS-LM analizinde ise toplam talep fonksiyonu ,
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AD= C0+cTR0+I0-dR+G0+c(1-t)Y olarak yazılacaktır.
Burada I0-dR ifadesi yatırımların faize duyarlılığını ifade etmektedir. ayrıca yine bu
ifade yatırımlar ile faiz arasındaki ters yönlü ilişkiyi ifade eder.
Yukarıdaki eşitlikte modelin otonom değişkenlerini kolaylık sağlamak amacı ile A0
başlığı altında topladığımızda ,
AD= (A0-dR)+c(1-t)Y ile ifade edilecektir.
Yine bu eşitlikten çeşitli sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin faiz oranlarında (R) meydana
gelecek bir azalma A0-dR ifadesinin değerini arttıracağından toplam talebi gösteren AD’nin de
değeri artacaktır. Diğer yandan eğer faiz oranlarında (R) meydana gelecek bir artış ise A0-dR
ifadesinin değerini azaltacağından toplam talebi gösteren AD’nin de değeri azalacaktır. Bu
durum toplam talep doğrusunu gösteren aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır.

AD
AD’= (A0-dR)+c(1-t)Y
AD= (A0-dR)+c(1-t)Y
-∆R
+∆R

AD’’= (A0-dR)+c(1-t)Y

Y
Şekilde görüldüğü üzere faiz oranlarında meydana gelen bir artış toplam talep
doğrusunu aşağı doğru kaydırmaktadır. Yine faiz oranlarında meydana gelen bir azalma ise
toplam talep doğrusunu yukarı doğru kaydırmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra IS doğrusunun elde edilişi anlatılmaya çalışılacaktır. IS eğrisi
gelir -tüketim doğrusundan veya diğer adı ile gelir harcama doğrusundan hareketle elde
edilmektedir. Yine IS eğrisi mal piyasasında farklı faiz oranlarında yatırımların tasarruflara eşit
olduğu gelir düzeylerini vermektedir.
IS eğrisi açıklanırken üzerinde durulması gereken konulardan biri de yatırım
fonksiyonudur. Bilindiği üzere bir ekonomide yapılacak yatırım miktarı özellikle iki etkene
bağlıdır. Bunlardan ilki sermayenin marjinal etkinliği diğeri ise faiz oranlarıdır. Faiz
oranlarında meydana gelen bir azalma sermayenin marjinal etkinliğinin faiz oranını aşmasına
(meci) neden olacağından dolayı yatırımları arttırıcı bir etki oluşturmaktadır. Bu bakımdan
yatırım eğrisi negatif bir eğim almaktadır.
i
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A
i1
i2

D
I= f(i)
I
I0 I1

Yukarıdaki şekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise yatırım miktarı
gösterilmektedir. faiz oranlarında meydana gelen bir değişme yatırım miktarını da
değiştirmektedir. Nitekim faiz oranları i1 seviyesinden i2 seviyesine düştüğünde yatırım miktarı
I0 seviyesinden I1 seviyesine yükselmektedir. Bu bakımdan yatırım eğrisi yukarıdan aşağıya
doğru azalan negatif bir seyir izlemektedir.
Aşağıdaki 2 şekilden üstteki şekil toplam gelir ve toplam harcamaları alttaki şekil ise
faiz oranları ve milli gelir seviyesini göstermektedir.
AD

Y
AD”= (A0-dR)+c(1-t)Y
B
AD= (A0-dR)+c(1-t)Y

(A0-dR’)

1. Şekil

A

(A0-dR)

Y
Y

Y1

R

R

A

R1

2. Şekil

B
IS
I
Y

Y1

İlk şekilde toplam talep ile toplam harcamalar A noktasında dengeye gelmektedir. A
noktasında denge milli gelir seviyesi Y kadardır. Bundan sonraki adımda ekonomi Y milli gelir
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seviyesinde iken aşağıdaki şekli dikkate almamız gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde faiz
oranlarının R seviyesinden R1 seviyesine düştüğünü varsayalım.faiz oranlarında meydana gelen
düşme toplam talep seviyesini arttıracaktır. Bunun nedeni elde para tutmanın maliyetinin
artması ve tasarruf etmenin cazibesini yitirmesidir. Yani bireyler toplam taleplerini kısarak
belirli bir oranda faiz geliri elde etmek amacıyla gelirlerinin bir kısmını tasarruf etmektedirler.
Fakat faiz oranlarında meydana gelen bir azalma bireylerin tasarruf etme eğilimlerini
azaltmaktadır. Tasarruf etme isteği azalan birey gelirinin daha büyük bir kısmını tüketime
ayırmaktadır. Gelirden daha büyük bir kısmın tüketime ayrılması ise toplam talebi
arttırmaktadır.
Toplam talepte meydana gelen artış (A0-dR) ifadesi ile de gösterilebilir. Daha önce de
belirtildiği üzere d katsayısı yatırımların faize duyarlılığını gösteren katsayıdır. Faiz oranlarında
meydana gelen bir azalma (A0-dR) ifadesinin değerini arttırmaktadır. Yani faiz oranının
düşmesi otonom toplam talebi arttıracaktır. Toplam talepte meydana gelen artış aracılığı ile
toplam talep doğrusu yukarı doğru kayacak ve yeni toplam talep doğrusu AD” şeklini alacaktır.
Toplam talep artışı çarpan mekanizması aracılığı ile milli gelir seviyesini yükseltecektir.
Yeni milli gelir seviyesi ise Y1 olacaktır. Milli gelirin denge düzeyi ise AD” toplam talep
doğrusu ile 450 doğrusu olarak da ifade edilen harcama doğrusunun kesiştiği A1 noktasında
sağlanmaktadır. Buraya kadar anlatılanlardan, faiz oranlarının düşmesi ile toplam talepte
meydana gelen artışın oluşum şekli anlaşılmaktadır. İkinci şekilden hareketle IS doğrusunun
oluşumu açıklanacaktır. Faiz oranları R iken denge milli geliri gösteren Y noktası ile, faiz
oranları R1 seviyesine düştüğünde denge milli gelir seviyesini gösteren Y1 noktasının
birleştirilmesi ile IS doğrusu oluşmaktadır.

11.2. IS Doğrusunun Özellikleri
IS doğrusu negatif eğimli bir doğrudur. Bunun nedeni milli gelir ile faiz oranları
arasında ters orantının olmasıdır.yani faiz oranları azaldığında yatırımlar artmakta ve
yatırımların artışına bağlı olarak da milli gelir seviyesi yükselmektedir. Diğer yandan faiz
oranlarında meydana gelen bir artış yatırımları azaltmakta ve milli gelir seviyesini
düşürmektedir.
IS doğrusu üzerindeki bütün noktalarda mal piyasasında denge sağlanmaktadır. IS
doğrusu üzerinde toplam arz toplam talebe eşit ve stok değişimleri ise sıfırdır. Yukarıdaki
şekilde R faiz düzeyinde mal piyasasında denge A noktasında sağlanırken R1 faiz düzeyinde
denge ise B noktasında sağlanmaktadır.
IS doğrusunun sağındaki noktalarda toplam arz fazlası varken solundaki noktalarda ise
toplam talep fazlalığından söz etmek mümkündür. Toplam arz fazlalığı oluşması üretilen bazı
malların satılmadığını göstermektedir. Yani planlanmayan bir stok birikiminden bahsetmek
mümkündür. IS doğrusunun solunda ise toplam talep toplam arzdan fazladır. Yani üretilen mal
miktarından çok daha fazlası talep edilmektedir. Bu durumda önceden biriken stokların
çözülmesi söz konusudur.

247

Otonom toplam talep kalemlerinden hükümet harcamaları, transfer ödemeleri, tüketim
harcamaları ve otonom yatırım harcamalarında meydana gelen değişimler IS doğrusunun
konumunu değiştirmektedir. Otonom kalemlerde meydana gelen artışlar IS doğrusunu yukarı
doğru kaydırırken otonom kalemlerde meydana gelen azalmalar IS doğrusunu aşağıya doğru
kaydırmaktadır.

11.3. IS Doğrusunun Eğimini Belirleyen Faktörler
IS doğrusunun eğimi toplam talep doğrusunun eğimine bağlıdır. Bu bakımdan toplam
talep doğrusunun eğimini değiştiren faktörler IS doğrusunun eğimini de değiştirmektedir.
Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen faktörler marjinal tüketim eğilimi ve vergi oranları
iken IS doğrusunun eğimini belirleyen faktörler marjinal tüketim eğilimi ve vergi oranlarına ek
olarak yatırımların faize duyarlılığıdır. Hatırlanacağı üzere yatırımların faize duyarlılığı d ile
gösterilmektedir.
Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen faktörlerden marjinal tüketim eğiliminde
meydana gelen bir artış toplam talep doğrusunun eğimini arttırırken IS doğrusunun eğimini
azaltmaktadır. Yani toplam talep doğrusu daha dik bir konum alırken IS doğrusu daha yatık bir
konum almaktadır. Diğer yandan marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir azalma toplam
talep doğrusunun eğimini azaltmakta ve IS doğrusunun eğimini ise arttırmaktadır. Yani toplam
talep doğrusu daha yatık bir konum alırken IS doğrusu daha dik bir konum almaktadır.
IS doğrusunun eğimini etkileyen ikinci unsur ise vergi oranlarıdır. Vergi oranlarında
meydana gelen bir artış toplam talep doğrusunun eğimini azaltırken,yani toplam talep doğrusu
yatık bir hal alırken IS doğrusunun eğimini arttırmaktadır ve IS doğrusu daha dik bir konum
almaktadır. Vergi oranlarında bir azalma olması durumunda ise toplam talep doğrusunun eğimi
artmakta, toplam talep doğrusu daha dik bir konum almakta ve IS doğrusunun eğimi ise
azalmaktadır. IS doğrusunun eğimi ile ilgili açıklamalar aşağıdaki şekil üzerinde ayrıntılı olarak
gösterilmektedir.

AD

Y
C

AD2
AD
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AD1
A
B

Y
Y1

Y

Y2

A

C

i

i

B
IS2
IS
IS1
Y1

Y

I

Y2

IS doğrusunun eğimi ile ilgili olarak yukarıda anlatılanlar üstteki şekilde
gösterilmektedir. Başlangıçta ekonomi birinci şekilde görüldüğü üzere toplam talep doğrusu ile
harcama doğrusunun kesiştiği A noktasında dengededir. A noktasında denge milli gelir seviyesi
Y kadardır. Örneğin marjinal tüketim eğiliminin yükseldiğini varsayalım. O halde toplam talep
doğrusunun eğimi artacak ve doğru AD2 konumunu alırken IS doğrusunun eğimi ise azalacak
ve IS doğrusu IS2 konumunu alacaktır. Marjinal tüketim eğiliminin artması sonucunda ise milli
gelir seviyesi de artacak ve milli gelir Y seviyesinden Y2 seviyesine yükselecektir. Diğer
yandan marjinal tüketim eğilimi azalırsa toplam talep doğrusunun eğimi azalacak,toplam talep
doğrusu AD1 konumunu alacak, IS doğrusu ise dikleşerek IS1 konumunu alacaktır. Marjinal
tüketim eğiliminin azalması milli gelir seviyesinin de azalmasına neden olacak ve milli gelir
yeviyesi Y’ den Y1 noktasına gerileyecektir.
Yukarıda belirtildiği üzere vergi oranlarında meydana gelen bir değişme de IS
doğrusunun eğimini etkileyecektir. Şöyle ki vergi oranlarında bir artış olması durumunda
toplam talep doğrusunun eğimi azalacak ve toplam talep doğrusu AD1 konumunu alırken IS
doğrusunun eğimi dikleşecek ve IS doğrusu IS1 konumunu alacaktır. Vergi oranlarında bir
azalma olması halinde ise toplam talep doğrusunun eğimi artacak ve toplam talep doğrusu AD2
konumunu alırken IS doğrusunun eğimi azalacak ve IS doğrusu IS2 konumunu alacaktır. Son
olarak hatırda kalması amacı ile belirtilmesi gereken husus toplam talep doğrusunun eğimi ile
IS doğrusunun eğimi arasında ters yönlü bir ilişki olduğudur.
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11.4. Para Piyasasında Denge (LM Analizi)
LM doğrusu çeşitli milli gelir düzeylerinde para piyasasında para arzı ile para talebini
eşitleyen faiz seviyelerini gösteren bir doğrudur. Bir ekonomide denge faiz seviyesi para arzı
ile para talebinin eşit olduğu noktada gerçekleşmektedir.
Para arzı Merkez Bankası tarafından belirlendiğinden faiz oranından bağımsızdır. Böyle
bir durumda para arzı doğrusu faiz eksenine dik bir konum almaktadır. Diğer yandan Merkez
Bankası tarafından belirlenen bu para arzına nominal para arzı denilmektedir. Reel para arzı ise
nominal para arzının fiyatlar genel seviyesine bölünmesiyle elde edilmektedir ve MS/P ile ifade
edilmektedir. Para arzına ilişkin açıklamalr aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
i

MS/P
MS1/P1

MS2/P2

Şekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise para arzı gösterilmektedir. Para
arzı Merkez Bankası tarafından belirlendiğinden ve otonom bir değişken olduğundan faiz
oranlarından bağımsızdır. Bu bakımdan para arzı doğrusu faiz eksenine paralel bir konum
almaktadır.
Para talebi ise faiz oranlarına bağımlıdır. Ayrıca faiz oranları ile para talebi arasında ters
yönlü bir ilişki vardır. Faiz oranlarında bir artış olması durumunda para talebi azalmakta, tersine
faiz oranlarında bir azalma olması durumunda ise para talebi artmaktadır. para talep etmenin
belirli bir maliyeti vardır ve bu maliyet faiz gelirinden vazgeçmektir. Eğer faiz oranları düşüş
eğilimi gösterirse faizden elde edilecek gelir azalacak ve bu durumda bireyler tasarruf yapmak
ve faiz geliri elde etmek yerine harcama yapmayı tercih edeceklerdir. Tam tersine eğer faiz
oranlarında bir artış olursa bireyler daha fazla faiz geliri elde etmek için harcamalarını
kısacaklar ve böylece para talebi eğilimlerini azaltmış olacaklardır. Bu nedenle para talebi ile
faiz oranları arasında ters bir orantı söz konusudur. Bu açıklamalar aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmektedir.
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i

L2
L1
MD
Şekilde dikey eksende faiz oranları yatay eksende ise para talebi gösterilmektedir. Para
talebi ile faiz oranları arasında ters yönlü bir ilişki olduğundan para talep doğrusu yukarıdan
aşağıya doğru negatif bir eğim almaktadır. Para arzı ile para talebinin dengeye gelmesi durumu
ise aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
i

i1

A

MD
MD
MS/P
Şekilde reel para arzı doğrusu faiz eksenine paralel olarak çizilen MS/P doğrusu ile
gösterilirken para talebi doğrusu ise negatif eğimli olarak çizilen MD doğrusu ile
gösterilmektedir. Şekilde i1 faiz seviyesinde para piyasasında para arzı ile para talebi A
noktasında dengeye gelmektedir.

11.4.1. LM Doğrusunun Elde Edilişi
LM doğrusu para piyasasında para arzı ile para talebinin dengeye gelmesi ile
sağlanmaktadır. LM doğrusu elde edilirken öncelikle para piyasasındaki dengeden hareket
edilmektedir. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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Yukarıdaki şekilde LM doğrusunun elde edilişi gösterilmektedir. Soldaki şekilde para
piyasasının dengesi gösterilmektedir. Başlangıçta para piyasası Y milli gelir seviyesinde para
arzı ile para talebinin kesiştiği A noktasında dengeye gelmektedir. Ekonomi Y milli gelir
seviyesinde dengede iken milli gelirin arttığını varsayalım. Sağdaki şekilde milli gelir seviyesi
Y konumundan Y1 konumuna yükselmektedir. Milli gelirde meydana gelen artış para talebini
arttırmaktadır. 2 numara ile gösterildiği gibi milli gelir artışına bağlı olarak reel para talebinde
meydana gelen artış dolayısı ile para talebi doğrusu MD1 konumundan yukarı doğru kayarak
MD2 konumunu almaktadır.
Para arzı sabitken para talebinin artması para piyasasında denge seviyesinin
değişmesine neden olmaktadır. Para talebi doğrusu MD2 konumunu aldığında faiz oranları i1
seviyesinden i2 seviyesine yükselmektedir. Daha önce A noktasında dengede olan para piyasası
yeni durumda faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak B noktasında dengeye gelmektedir.
Yukarıdaki şeklin sağ tarafında ilk durumda Y milli gelir seviyesindeki denge noktası
olan A ile Y1 milli gelir seviyesinde denge noktası olan B’nin birleştirilmesi ile LM doğrusu
elde edilmektedir.

11.4.2. LM Doğrusunun Özellikleri
LM doğrusu IS doğrusunun aksine pozitif eğimli bir doğrudur. LM doğrusunun pozitif
eğimli olmasının nedeni milli gelir ile faiz oranları arasında doğru yönlü bir ilişkinin olmasıdır.
Milli gelir artışı para talebini arttırmakta para talebinin artması ile de faiz oranları
yükselmektedir. Aynı şekilde milli gelirde meydana gelen bir azalma para talebini azaltmakta
para talebinin azalması ise faiz oranlarının düşmesine neden olmaktadır. Bu açıklamalardan
sonra para talebi fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılmaktadır.
MD=kY-hİ
k= para talebinin gelire duyarlılığını
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Y= milli gelir seviyesini
h= para talebinin faize duyarlılığını
i= faiz oranlarını göstermektedir.
Yukarıdaki eşitlikten para talebinin milli gelir ile doğru faiz oranları ile ters orantılı
olduğu anlaşılmaktadır.
LM doğrusunun diğer bir özelliği üzerindeki bütün noktalarda para piyasasının dengede
olduğudur. LM doğrusunun sağındaki noktalarda para talebi fazlalığı LM doğrusunun
solundaki noktalarda ise para talebi noksanlığı vardır. Para arzında meydana gelen değişmeler
de LM doğrusunu etkilemektedir. Para arzında artış olması durumunda LM doğrusu sağa doğru
kayar. Para arzında azalma olması durumunda ise LM doğrusu sola doğru kaymaktadır.

11.4.3. LM Doğrusunun Eğimini Belirleyen Faktörler
LM doğrusunun belirleyen iki önemli faktör vardır. Bunlardan ilki para talebinin gelire
duyarlılığıdır. Yani k katsayısının değeri ne kadar yüksek ise LM doğrusunun eğimi o kadar
dik olmaktadır. MD=kY-hİ eşitliğinde eğer k teriminin değeri yüksek ise bu durum MD para
talebinin değerini de arttırmaktadır. Para talebindeki artışın yüksek olması ise faiz oranlarındaki
artışın da aynı derecede yüksek olmasını beraberinde getirmektedir.
LM doğrusunun eğimini belirleyen bir diğer etken ise para talebinin faiz oranına olan
duyarlılığıdır. Yani h katsayısının değeridir. h katsayısının değeri ne kadar küçük olursa faiz
oranlarında meydana gelen bir değişmenin para talebi üzerindeki etkisi de o kadar küçük
olmaktadır. Diğer bir ifade ile para talebinin faiz haddine duyarlılığı ne kadar küçük olursa milli
gelirde meydana gelen bir değişme sonucunda faiz oranlarında meydana gelen artış o kadar
yüksek ve LM doğrusu o denli dik olur. Bu açıklamalar aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmektedir.
i
LM
i3
i2

LM1

i1
i

Y
Y

Y1

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere LM doğrusunun eğimi LM1 doğrusunun eğiminden
daha dik bir konumdadır. İlk olarak LM doğrusunun ele alındığı durumda para talebinin milli
gelir seviyesine duyarlılığının yüksek olduğu söylenebilir. Şekilden de görüldüğü üzere para
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talebinin milli gelire duyarlılığı ne kadar yüksek ise milli gelirde meydana gelen belirli bir artış
sonucunda faiz oranlarında meydana gelen artış da yüksek olacak ve LM doğrusu o denli dik
olacaktır.
LM doğrusunun eğiminin daha yatık olduğu diğer durumda ise yani LM2 konumunda,
milli gelirde meydana gelen bir artış durumunda para talebinin milli gelire duyarlılığı ne kadar
düşük ise milli gelirde meydana gelen artış durumunda faiz oranlarındaki artış eğilimi de o denli
düşük olacak ve LM doğrusu daha yatık bir konum alacaktır.

11.5.Para Ve Mal Piyasasında Denge
11.5.1. IS-LM nin Birlikte Dengeye Gelmesi
Bir önceki bölümde hem mal piyasasında hem de para piyasasında dengenin oluşumu
ele alınmıştır. Bu bölümde mal piyasasında ve para piyasasında aynı anda dengenin yani eşanlı
dengenin oluşumu üzerinde durulmaktadır. IS-LM modelinde milli gelirin dengeye gelebilmesi
için hem mal piyasasının hem de para piyasasının aynı milli gelir ve faiz oranı seviyesinde
dengeye gelmesi gerekmektedir. Yatay eksende milli gelir seviyesinin dikey eksende ise faiz
oranının yer aldığı bir diyagrama hem IS doğrusunu hem de LM doğrusunu aktardığımız
durumda aşağıdaki şekil elde edilecektir.
i
LM
İ1

a

b
D

İ
İ2

c

d
IS
Y

Y2

Y

Y3

Yukarıdaki şekilde IS ve LM doğrularının kesiştiği D noktasında i faiz oranı ve Y milli
gelir seviyesinde hem mal piyasasında hem de para piyasasında denge sağlanmaktadır. Bu
denge seviyesi kararlı bir dengedir. Örneğin i faiz haddinin bir an için değiştiğini varsayalım
ve i faiz seviyesinin i1 konumuna yükseldiğini, milli gelir seviyesinin ise Y3 konumunda
olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda para piyasası b noktasında dengeye gelmişken mal
piyasası dengeye gelememiştir. İ2 faiz oranı seviyesi mal piyasasında dengenin sağlanması için
oldukça yüksek bir faiz seviyesidir. Bunun sonucunda yüksek faiz oranlarından dolayı
yatırımlarda (ba) yönünde bir azalma olacak, yatırımlardaki azalma ise istihdam seviyesine ve
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milli gelir seviyesine olumsuz yönde etki edecektir. Böylece milli gelir seviyesinde Y noktasına
doğru bir geri çekilme gözlenecektir.
Diğer yandan milli gelir seviyesinin azalması ile faiz oranlarında bir azalma meydana
gelecek ve milli gelir seviyesi Y2 düzeyinde iken ve faiz oranları da İ2 seviyesine indiği
durumdaysa mal piyasasında denge sağlanırken para piyasasında denge sağlanmamaktadır.
Düşük faiz yatırımların artmasına neden olacak üretim ve istihdam düzeyinin yükselmesi ile
milli gelir seviyesinde de artış gözlenecektir. Bu şekilde IS ve LM doğrularının kesiştiği
noktada hem para piyasasında hem de mal piyasasında eşanlı denge sağlanmış olacaktır.

11.5.2. Para ve Mal Piyasasında Dengesizlik Durumu
IS ve LM doğrularının kesiştiği D noktasında hem mal piyasasında hem de para
piyasasında denge sağlanmaktadır. D noktası üzerinde mal arzı fazlası veya eksiği, yine aynı
şekilde D noktası para talebi fazlası veya para talebi açığı yani para arzı fazlası
bulunmamaktadır. Eğer IS ve LM doğrularından uzakta bir nokta belirlendiğinde bu noktadaki
durum farklılık arzetmektedir. Aşağıdaki şekilde farklı noktalarda mal ve para piyasalarının
durumu incelenmektedir.
i
LM
A

D

B

C

IS
Y

Yukarıdaki şekilde IS ve LM doğruları üzerinde bulunmayan dört noktada farklı
durumlar oluşmaktadır. Örneğin A noktası IS eğrisinin sağında bulunduğundan dolayı bu
noktada toplam arz fazlası bulunmaktadır. Toplam arzın toplam talepten fazla olması
durumunda arzu edilmeyen stok birikimleri oluşacağından firmalar bu stok birikmelerinden
kurtulmak amacıyla üretimlerini düşürürler. Böyle bir durumda toplam hasıla yani milli gelirde
de bir azalma olur. Yine A noktası LM doğrusunun solunda bulunduğundan dolayı reel para
arzı fazlasından söz edilebilir.
B noktası ise IS doğrusunun sağında bulunduğundan dolayı bu noktada toplam arz
fazlası söz konusudur.. Yine B noktası LM doğrusunun sağında olduğundan dolayı ise reel para
talebi fazlası vardır.
C noktası IS doğrusunun solunda olduğundan dolayı bu noktada toplam talep fazlası
varken C noktası LM doğrusunun sağında olduğundan dolayı da reel para talebi fazlası
sözkonusudur.Para arzı sabitken para talebinde meydana gelen artış faiz haddini
255

yükseltmektedir. Faiz oranlarında meydana gelen artış ise yatırımların azalmasına üretim ve
istihdam seviyesinin düşmesine neden olmaktadır. Sonuçta milli gelir seviyesi de düşecektir.
Son olarak D noktası IS doğrusunun solunda bulunduğundan dolayı toplam talep fazlası
vardır. Yine D noktası LM doğrusunun solunda bulunduğundan dolayı reel para arzı fazlası
sözkonusudur. Para arzının para talebinden fazla olması durumunda ise faiz oranlarında aşağı
yönlü bir hareket gözlenecektir. Faiz oranlarının düşmesi yatırımların verimliliğini
arttıracağından dolayı yatırım harcamalarını arttırmaktadır. Sonuç olarak istihdam ve üretim
seviyesi artmakta milli gelir ise yükselmektedir.

11.5.Is-Lm Modelinde Politikalar
Hatırlanacağı üzere basit Keynezyen modellerde mal piyasası analiz edildiğinden dolayı
sadece maliye politikası uygulanmaktaydı. IS-LM modelinde ise maliye politikalarının yanısıra
para politikaları da uygulanmaktadır.

11.5.1. IS-LM Modelinde Para Politikası
Para ve mal piyasalarının aynı anda dengeye geldiği IS-LM analizinde eğer Merkez
Bankası para arzında artış veya azalışa giderse denge değişmektedir. Merkez Bankası para
arzını arttırıp azaltarak toplam talep üzerinde etki unsuru oluşturmaktadır. Uygulanan para arzı
politikası sonucunda toplam talep artış veya azalış gösterir. Toplam talep değişmeleri ise
işsizlik ve enflasyon seviyesini etkilemektedir.
Merkez Bankası tarafından para arzını etkilemede kullanılan önemli yöntemlerden birisi
açık piyasa işlemleridir. Açık piyasa işlemleri aracılığı ile piyasadaki para arzı arttırılmakta
veya azaltılmaktadır. Şöyle ki eğer Merkez Bankası piyasada dolaşımdaki para miktarını
arttırmak isterse piyasadan devlet tahvili satın alma yoluna gitmektedir. Merkez Bankası tahvil
satın alma işlemi aracılığı ile piyasaya para sürer ve bu şekilde dolaşımdaki para miktarı
arttırılır. Eğer Merkez Bankası dolaşımdaki para miktarının fazla olduğu kanısına varırsa
piyasaya devlet tahvili satarak piyasadan dolaşımdaki fazla parayı çeker. Merkez Bnakası’nın
para arzını arttırmaya yönelik çabası genişletici para politikası olarak adlandırılır. Diğer yandan
para arzının kısılmasına yönelik olarak uygulanan politika ise daraltıcı para politikası olarak
adlandırılmaktadır.
Merkez Bankası’nın para arzını genişletmeye yönelik tahvil alım politikası sonucunda
öncelikle para piyasasında bir etkilenme söz konusudur. Dolaşımdaki para miktarının artması
paranın değerini azaltacağından faiz oranlarını düşürmektedir. Faiz oranlarının düşmesi
hatırlanacağı üzere yatırım fonksiyonu aracılığı ile yatırım miktarını arttırmaktadır. Yatırım
miktarında meydana gelen artış üretim seviyesini ve istihdam düzeyini yükseltmektedir. Üretim
seviyesinin ve istihdam düzeyinin yükselmesi ise milli geliri arttırmakta ve buna bağlı olarak
para talebini de yükseltmektedir.
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11.5.1.1. Genişletici Para Politikası
Merkez Bankası’nın para arzını arttırmak amacıyla açık piyasa işlemleri aracılığı ile
para piyasasına müdahalede bulunduğunu varsayalım. Böyle bir durumda yaşanacak gelişmeler
aşağıdaki şekilde açıklanmaya çalışılmaktadır.
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Yukarıdaki şekilde para piyasasında ve mal piyasasında denge i faiz oranında ve Y milli
gelir seviyesinde A noktasında sağlanmıştır. Söz konusu ekonomide işsizlik düzeyinin yüksek
olduğunu ve istihdam düzeyinin arttırılması amacıyla Merkez Bankasının piyasadaki para
arzını arttırdığını varsayalım. Böyle bi durumda Merkez Bankası açık piyasa işlemleri
aracılığıyla piyasadan devlet tahvili satın alacak ve bunun karşılığında piyasaya para sürecektir.
Para arzında meydana gelen artış sonucunda LM eğrisi sağa doğru kayarak LM1 konumunu
alacaktır. Piyasadaki para arzının artması ilk olarak faiz seviyesini etkileyecektir. Daha önce de
belirtildiği gibi para arzında meydana gelen bir artış önce para piyasasına daha sonra ise mal
piyasasına etki edecektir. Faiz haddi başlangıçta i seviyesinde iken Merkez Bankası’nın
müdahalesi sonrasında i2 seviyesine gerilemiştir. C noktasında yeni faiz oranı i2 seviyesinde
iken para piyasası dengededir. Çünkü C noktası LM1 doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Fakat
mal piyasası dengede değildir ve C noktası IS doğrusunun solunda yer almaktadır.
C noktası IS doğrusunun solunda yer aldığından dolayı bu noktada toplam talep fazlası
vardır ve stoklar erimeye başlamıştır. Tahvil alımı sonucunda para arzının genişlemesi faiz
oranlarını düşürmüş ve faiz oranlarına bağlı olarak yatırım fonksiyonu aracılığı ile de yatırım
harcamaları artmıştır. Yatırım harcamalarının artması sonucunda ise üretim miktarı ve milli
gelir seviyesi yükselmeye başlamıştır ve milli gelir Y noktasından Y2 noktasına doğru hareket
etmiştir. Yine daha önce de açıklandığı üzere milli gelir seviyesinin yükselmesi para talebini
arttırmaktadır. Para talebinde meydane gelen artış dolayısıyla piyasada az olan şeyin değeri
yükselir düşüncesinden hareketle faiz oranları artmaya başlar ve nitekim i2 seviyesinde olan
faiz oranları i1 seviyesine yükselir. Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte yeni denge B
noktasında sağlanmaktadır. Daha önce ekonomi C noktasında iken sadece mal piyasasında
dengenin sağlanmasına karşılık faiz oranlarının i2 seviyesinden i1 seviyesine yükselmesiyle
birlikte ekonomi hem mal piyasasının hem de para piyasasının aynı anda dengeye geldiği B
noktasında yeni denge seviyesine ulaşmıştır.
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11.5.1.2. Daraltıcı Para Politikası
Yukarıdaki açıklamalarda Merkez Bankası’nın istihdam seviyesini yükseltmek
amacıyla para arzını arttırdığını varsaymıştık. Şimdi ise ekonomide meydana gelen enflasyonist
baskıların giderilmesi amacıyla Merkez Bankası’nın yeni bir para politikası uygulayacağını
varsayalım. Böyle bir durumda Merkez Bankası piyasadan para çekmek amacıyla piyasaya
devlet tahvili satma yoluna gidecektir. Piyasadan para çekilmesi amacıyla uygulanan bu
politika daraltıcı para politikası olarak adlandırılır. Daraltıcı para politikasına yönelik olarak
açıklamalar aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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Yukarıdaki şekilde başlangıçta mal ve para piyasalarında eşanlı denge i faiz oranı ve Y
milli gelir seviyesinde B noktasında sağlanmaktadır. Merkez Bankası ekonomide enflasyonist
bir baskı olduğunu ve bunun giderilmesi için bir politika uyguladığını varsayalım. Böyle bir
durumda Merkez Bankası açık piyasa işlemleri aracılığı ile piyasaya devlet tahvili satacaktır.
Piyasaya devlet tahvili satılması sonucunda piyasadan tahvilin değeri kadar para çekilecektir.
Para arzında meydana gelen bu azalma sonucunda faiz oranlarında artış görülecektir. Faiz
oranları i seviyesinden i2 seviyesine yükselecektir. LM doğrusu ise faiz oranlarında meydana
gelen artıştan dolayı sol yukarıya doğru kayacaktır. i2 faiz seviyesinin denk geldiği C noktasında
para piyasası dengededir. Çünkü C noktası aynı zamanda yeni LM2 doğrusunun üzerindedir.
Fakat C noktasında mal piyasası dengede değildir. Hatırlanacağı üzere faiz oranlarında
meydana gelen bir değişme önce para piyasasına etki etmekte daha sonra ise mal piyasasını
etkilemektedir.
Merkez Bankası’nın daraltıcı para politikası uygulaması sonucunda para arzı azalmakta
ve faiz oranları yükselmektedir. Şekilden görüldüğü üzere C noktası IS doğrusunun sağ yanında
yer aldığından bu noktada toplam arz fazlası mevcuttur. Yani firmalar istenmeyen stok
birikimine gitmektedirler. Ayrıca faiz oranlarında meydana gelen artış dolayısıyla da yatırım
fonksiyonundan hareketle yatırım miktarı azalacaktır. Yatırım miktarının azalması toplam
talebi azaltmakta ve bunun sonucunda milli gelir seviyesi de düşmektedir. Milli gelir
seviyesinin düşmesi para talebini azaltacağından dolayı milli gelir düşerken para talebinin
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azalmasına bağlı olarak faiz oranları da azalacaktır. Yeni durumda faiz oranları i2 seviyesinde
i1 seviyesine doğru gerileyecektir.
Son olarak faiz oranlarında meydana gelen gerileme dolayısıyla para ve mal
piyasalarında yeni denge i1 faiz oranı ve Y1 milli gelir seviyesinin kesiştiği A noktasında
sağlanmaktadır.

11.5.1.3 Para Politikası İle İlgili Bazı Özel Durumlar
Yukarıda anlatılanların aksine bazı özel durumlarda para politikası milli gelir seviyesini
hiç etkilememekte veya anlatılanlardan çok daha fazla etkilemektedir. Örneğin yatırımların
faize bütünüyle duyarsız olduğu durumdur. Böyle bir durumda faiz oranlarında meydana gelen
bir azalma yatırımların miktarını arttırmamaktadır. Diğer yandan tersi durumda yani faiz
oranlarında meydana gelen bir artış yatırım miktarını azaltmamaktadır. Yatırımların faize
duyarsız olması ile ilgili olarak anlatılanlar aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.

i

IS
LM

i

A

i1

B

LM1

Y
Y1
Yukarıdaki şekilde yatırımların faize duyarsız olduğu durum gösterilmektedir. böyle bir
durumda görüldüğü üzere IS doğrusu milli gelir eksenine dik bir konum almaktadır. Başlangıçta
denge A noktasında sağlanırken para arzının genişletilmesi üzerine LM doğrusu sağa doğru
kaymakta ve yeni denge seviyesi B noktasında gerçekleşmektedir. Dengenin sağlandığı B
noktasında faiz oranları ise i seviyesinden i1 seviyesine gerilemektedir. Yatırımlar faize duyarlı
olmadığı durumda faizlerde meydana gelen bir azalma şekilde görüldüğü üzere yatırım
harcamalarında herhangi bir artışa yol açmamaktadır. Yatırımlarda bir artış olmadığından
dolayı üretim seviyesi ve toplam talep yükselmemekte bunun sonucunda ise milli gelir seviyesi
de ilk durumdaki halini korumaktadır.
Para politikasında karşılaşılan diğer bir özel durum ise para talebinin faize sonsuz
duyarlı olduğu durumdur. Böyle bir durumda faiz haddi sıfır veya sıfıra çok yakın bir
seviyededir. Bireyler piyasaya arz edilen paranın tamamını talep ederler ve sonuçta da faiz
seviyesinde bir değişiklik olmaz. Bu durum kısaca likidite tuzağı olarak adlandırılmaktadır.
Para talebinin faize sonsuz duyarlı olduğu durum aşağıdaki şekil üzerinde göstrilmektedir.
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Yukarıdaki şekilde para politikasının etkin olmadığı görülmektedir. Para politikasında
meydana gelen bir değişme LM doğrusunun konumunu değiştirmemektedir. Para arzındaki
artış faiz oranlarını etkilememekte ve bunun sonucunda LM doğrusunun konumunda da bir
değişiklik olmamaktadır.

11.5.2.IS-LM Modelinde Maliye Politikası
Maliye politikası hükümetlerin belirli ekonomik hedeflere ulaşmak üzere örneğin
işsizliğin giderilmesi veya enflasyonun düşürülmesi gibi nedenlerle kamu harcamaları, transfer
ödemeleri ve vergi oranlarını değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Para politikası Merkez
Bankası tarafından uygulanırken maliye politikası hükümetler tarafından uygulanmaktadır.
Eğer hükümetler işsizliğin giderilmesi amacı ile kamu harcamalarının ve transfer ödemelerini
arttırıp vergi oranlarını düşürme yoluna giderlerse bu uygulama genişletici maliye politikası
olarak adlandırılır. Diğer yandan hükümetler örneğin enflasyonun önlenmesine yönelik olarak
kamu harcamaları ve transfer ödemelerini azaltıp vergi oranlarını arttırma yolunu tercih
ederlerse bu uygulama ise daraltıcı maliye politikası olarak adlandırılmaktadır.
Para politikası uygulamaları öncelikle para piyasalarını daha sonra ise mal piyasalarını
etkilemekte iken maliye politikası uygulamaları öncelikle mal piyasalarını daha sonra ise para
piyasalarını etkilemektedir. Örneğin hükümetin genişletici maliye politikası uygulaması
durumunda transfer ödemelerini arttırdığını varsayalım. Böyle bir durumda transfer ödemeleri
çarpanı yardımıyla milli gelir seviyesi artacaktır. Milli gelir seviyesinin yükselmesi ise para
talebini arttıracak ve artan para talebi ise faiz oranlarının yükselmesine neden olacaktır. faiz
oranlarının yükselmesi ise yatırım seviyesinin düşmesine üretim ve istihdam düzeyinin
gerilemesine ve sonuçta toplam talebin ve milli gelirin tekrar gerilemesine neden olacaktır.

11.5.2.1. Genişletici Maliye Politikası
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Hükümetin kamu harcamalarını arttırmak suretiyle genişletici bir maliye politikası
uyguladığını varsayalım. Böyle bir durumda milli gelirde meydana gelen değişmeler aşağıdaki
şekil yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.
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Başlangıçta milli gelirin denge seviyesi i faiz oranı ve Y milli gelir düzeyinde A
noktasında sağlanmaktadır. Eğer hükümet kamu harcamalarında herhangi bir artışa giderse
kamu harcamalarının otonom bir değişken olması durumuyla ve kamu harcaması mekanizması
aracılığı ile milli gelir artacaktır. Kamu harcamalarındaki artış IS doğrusunu IS1 konumuna
taşımaktadır. Faiz oranları i seviyesinde sabitken yenimilli gelir seviyesi Y2 noktasında
belirlenmektedir. Y2 milli gelir seviyesi ve i faiz oranında mal piyasası B noktasında yeni denge
seviyesine kavuşmuştur. Görüldüğü üzere milli genişletici maliye politikası uygulaması önce
mal piyasasına etki etmektedir.
Şekilden görüldüğü üzere B noktası LM doğrusunun sağında yer almaktadır. Bu noktada
para talebi fazlası vardır. B noktasında para talebi fazlası bulunması, faiz oranlarını yükselten
bir etki oluşturmaktadır. Faiz oranlarında meydana gelen artış yatırım fonksiyonu mekanizması
aracılığı ile yatırım miktarını azaltacaktır. Çünkü yüksek faiz seviyelerinde yatırımların
verimliliği azalmaktadır. Yatırımların azalması üretim miktarının düşmesine istihdam
seviyesinin azalmasına ve sonuçta toplam talebin gerilemesine sebep olmaktadır. Toplam talep
gerilemesi ise milli gelir seviyesinin düşmesine neden olur. şekilde görüldüğü üzere faiz
oranlarında meydana gelen artış dolayısı ile daha önce Y2 seviyesinde mal piyasasının dengeye
geldiği B noktasında faiz oranları i seviyesinde kalamamakta, faiz oranları para talebinin
artması ile birlikte i2 seviyesine yükselmektedir. Faiz oranlarının yükseldiği i2 seviyesinde milli
gelir ise azalarak Y1 konumuna gerilemiştir. Yeni durumda Y1 milli gelir seviyesinde ve i1 faiz
oranlarında ekonomi C noktasında yeni dengesine kavuşmuştur. Bu nokta hem IS doğrusu, hem
de LM doğrusu üzerinde olduğundan C noktasında hem mal piyasası hem de para piyasası
dengeye gelmektedir.
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11.5.2.2.Daraltıcı Maliye Politikası
Hükümetin enflasyonist baskıyı azaltmak amacıyla daraltıcı maliye politikası
uyguladığını ve bu politika sonucunda kamu harcamalarını azalttığını düşünelim . Böyle bir
durumda milli gelirde meydana gelecek değişiklikler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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Yukarıdaki şekilde daraltıcı maliye politikası gösterilmektedir. Başlangıçta ekonomi i
faiz oranı ve Y gelir seviyesinde dengededir. A noktasında hem mal piyasası hem de para
piyasasında eşanlı denge sağlanmıştır. Hükümetin kamu harcamalarını kısmak suretiyle
daraltıcı maliye politikası uyguladığını varsayalım. Böyle bir durumda IS doğrusu sola doğru
kayarak IS1 konumunu alacaktır. Kamu harcamalarının azaltılması kamu harcamaları çarpanı
mekanizması aracılığı ile milli gelirde kendisinden daha büyük bir oranda azalmaya neden
olacaktır ve milli gelir seviyesi Y konumundan Y1 konumuna gerileyecektir. Faiz oranında ise
bir değişiklik olmamaktadır. Maliye politikası önce mal piyasasına etki etmekte daha sonra ise
para piyasasını etkilemektedir. Milli gelir seviyesinde meydana gelen azalma toplam talebi
kısmakta ve bunun sonucunda üretim seviyesi azalmaktadır. Diğer yandan C noktası LM
doğrusunun solunda yer aldığından dolayı bu noktada para arzı fazlası bulunmaktadır. Para
arzının fazla olması faiz oranlarının düşmesine neden olur. Faiz oranları i seviyesinden i2
seviyesine gerilerken IS ve LM doğruları B noktasında kesişmektedir. Ayrıca faiz oranlarında
meydana gelen azalma yatırım fonksiyonu aracılığı ile yatırımlarda bir miktar artış olmasına ve
istihdam düzeyinin ve üretim seviyesinin yükselmesine ortam hazırlamaktadır. Üretim
seviyesinin yükselmesi ise milli geliri arttırmakta ve milli gelir Y1 seviyesinden Y2 seviyesine
yükselmektedir. Yeni denge hem mal piyasasının hem de para piyasasının aynı anda dengeye
geldiği B noktasında sağlanmaktadır.

11.5.2.3. Maliye Politikası Uygulamasında Bazı Özel Durumlar
Maliye politikası uygulamaları da para politikasında olduğu gibi bazı durumlarda milli
gelir seviyesini hiç etkilememekte veya yukarıda anlatılanlardan çok daha fazla surette
etkilemektedir.
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Yatırımların faize tamamen duyarsız olduğu durum maliye politikasının
uygulanmasında karşılaşılan özel durumlardan ilkidir. Yatırımların faize duyarsız olması
daraltıcı veya genişletici bir maliye politikası uygulanması durumunda yatırım miktarını
etkilememektedir. Bu durum aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
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Yatırımların faize duyarsız olduğu durumda IS doğrusu faiz eksenine paralel bir konum
almaktadır. Başlangıçta para ve mal piyasalarında eşanlı denge Y milli gelir ve i faiz seviyesinin
kesiştiği A noktasında sağlanmaktadır. Hükümet alımlarında meydana gelen bir artış IS
doğrusunu sağa doğru kaydırmakta ve IS doğrusu IS1 konumunu almaktadır. Kamu
harcamalarının artması sonucu milli gelirin yükselmesi ve buna bağlı olarak para talebinin
artması faiz oranlarını da arttırmaktadır. Fakat yatırımlar faize duyarsız olduğundan dolayı faiz
oranlarındaki artış yatırım miktarında herhangi bir azalmaya meydan vermemektedir.
Maliye politikası uygulamasında karşılaşılan ikinci özel durum para talebinin faiz
oranlarına tam duyarlı olmasıdır. Para talebinin faiz haddine tam duyarlı olduğu durumla ilgili
açıklama aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmektedir.
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Yukarıdaki şekilde para talebinin faiz oranlarına tam duyarlı olduğu durum
gösterilmektedir. Bu durum aynı zamanda likidite tuzağı olarak da adlandırılmaktadır. Bireyler
böyle bir durumda servetlerinin tamamını para olarak tutmak istemektedirler. Para talebinin
faize tam duyarlı olduğu durumda para politikası etkin değilken maliye politikası etkin

263

olmaktadır. Şekilde başlangıç denge noktası Y milli gelir ve i faiz seviyesinde A noktasında
sağlanırken kamu harcamalarında meydana gelen artış IS doğrusunu IS konumundan IS1
konumuna taşımaktadır. Milli gelir seviyesi Y den Y1 seviyesine yükseldiği halde faiz
oranlarında herhangi bir artış olmamıştır. Bunun nedeni kamu harcamaları dolayısıyla milli
gelirde meydana gelen bir artış faiz oranlarının da çok düşük olduğu inancının hakim olması ile
para talebi artışının bireylerin ellerindeki atıl fonlardan karşılanmasıdır. Atıl fonların para talebi
ihtiyacını gidermesi para piyasasında para talebi etkisi yaratmamakta ve faiz oranları da
yükselmemektedir.
Maliye politikası uygulamalarında üzerinde durulması gereken son özel durum ise para
talebinin faize hiç duyarlı olmadığı durumdur. Böyle bir durumda LM doğrusu faiz eksenine
dik bir konum almaktadır. Aşağıdaki şekilde para talebinin faize duyarlı olmadığı durum
anlatılmaya çalışılmaktadır.
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Yukarıdaki şekilde para talebinin faize duyarsız olduğu durum anlatılmaktadır. Para
talebinin faize duyarsız olduğu durumda LM doğrusu faiz eksenine paralel bir konum
almaktadır. Böyle bir durumda genişletici para politikasının tersine genişletici maliye politikası
etkin değildir. Şekilde başlangıçta para ve mal piyasalarında eşanlı denge Y milli gelir seviyesi
ve i faiz oranında A noktasında gerçekleşmektedir. Kamu harcamalarının arttırıldığı
varsayımından hareketle ve kamu harcamaları çarpanı mekanizması aracılığıyla milli gelir
seviyesi Y’den Y1 konumuna gelmektedir. Ayrıca IS doğrusu ise sağa doğru kayarak IS 1
konumunu almaktadır. Böylece artan milli gelir seviyesi faiz oranlarını yükseltmiş ve yeni
denge i1 faiz oranı seviyesinde sağlanmıştır. Bu noktada hem mal piyasası hem de para piyasası
aynı anda dengeye gelmektedir. Diğer yandan hükümet alımlarındaki artış yatırımların hükümet
alımları kadar azalmasına neden olmuştur.(Y1-Y)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. IS doğrusunun elde edilişini şekil yardımıyla açıklayınız.
2. Genişletici ve daraltıcı para politikaları hakkında bilgi veriniz. Daraltıcı para politikasını
şekil yardımıyla açıklayınız.
3. Para piyasasında dengenin oluşumunu şekil yardımıyla açıklayınız.
4. Para arzı ve reel para talebi kavramlarını açıklayınız ve reel para talebi fonksiyonunu
yazınız.
5. Para ve mal piyasalarında eşanlı dengenin nasıl sağlandığını şekil üzerinde açıklayarak
gösteriniz.
6. IS doğrusu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. IS doğrusu negatif eğimli bir doğrudur.
II. IS doğrusu üzerindeki bütün noktalarda mal piyasasında denge sağlanmaktadır
III. IS doğrusunun sağındaki noktalarda toplam talep toplam arzdan fazladır.
IV. Otonom toplam talep kalemlerinde meydana gelen değişmeler IS doğrusunun eğimini
değiştirmektedir.
A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

7. Aşağıdakilerden hangisi IS doğrusunun konumunu değiştiren otonom toplam talep
kalemlerinden bir tanesi değildir?
A) Hükümet harcamaları
B) Transfer ödemeleri
C) Tüketim harcamaları
D) Otonom yatırım harcamaları
E) Faiz oranları
8. Marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir azalma AD ve IS doğrularının eğimlerini
nasıl etkiler?
AD doğrusunun eğimi

IS doğrusunun eğimi

A) Artar

Azalır

B) Azalır

Artar

C) Artar

Artar

D) Değişmez

Azalır

E) Değişmez

Değişmez

9. LM doğrusu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. LM doğrusunun üzerindeki bütün noktalarda para piyasasının dengede olduğudur.
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II. LM doğrusunun sağındaki noktalarda para talebi fazlalığı vardır.
III. Para arzında artış olması durumunda LM doğrusu sola doğru kayar.
IV. LM doğrusu negatif eğimli bir doğrudur.
A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

10. Aşağı verilenlerden hangileri LM doğrusunun eğimi arttırır?
I. Para talebinin faiz haddine duyarlılığının azalması
II. Para talebinin gelire duyarlılığının artması
III. Vergi oranlarının artması
IV. Marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir artma
A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) E
7) E
8) B
9) A
10) A
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12.1923-1929 YILLARI ARASI TÜRKİYE EKONOMİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında toplam nüfusun yüzde 90’ı kırsal kesimde
yaşamakta ve tarımla geçimini sağlamaktaydı. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte mevcut
düzende bazı değişikliklerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Liberal (Serbest Piyasa) ekonomi
görüşünün hâkim olduğu bir dönemdir. Devlet özel sektörü teşvik için yoğun çaba harcamıştır.
Ekonomi politikalarının temelini ve ulusal ekonomiyi kurma çabalarının ilk adımını,
Cumhuriyetin ilanından yaklaşık dokuz ay kadar önce 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında
İzmir Banka Han binasında yapılan İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar oluşturmuştur.
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12.1.İzmir İktisat Kongresi
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kuruluş aşamasında olduğu bu dönemdeki sektörel ve
ulusal ekonomik sorunlarının görüşüldüğü, tartışıldığı ve belirli kararların alındığı bir
kongredir. Kongreye devleti temsilen görevlendirilmiş daire başkanları, işçi, tüccar, sanayici,
çiftçi temsilcileri olmak üzere toplam 1135 delege katılmıştır. Kongrenin amacı, 4 ay sonra
imzalanacak olan Lozan antlaşmasında iktisadi çıkarlarımıza yönelik kararların alınmasını
sağlamak ve bilindiği gibi kurtuluş savaşından yeni çıkmış bir ülkenin ekonomik problemlerini
çözmektir. Kongrede alınan kararlar Misak-ı İktisadî Esasları adı altında kitap haline getirilip
yayınlanmıştır. Sanayi sektörü önce olmak üzere tarım ve hizmetler sektörünün geliştirilmesi
öngörülmüştür.

12.1.1. İzmir İktisat Kongresi’nde Alınan Kararlar
1. Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması
gerekmektedir.
2. Özel sektörün yapamayacağı yatırımları devletin üstlenmesi
3. Aşar vergisinin kaldırılması (Bu verginin kaldırılmasıyla oluşan vergi kaybı dolaylı
vergilerin artırılması ile karşılanmıştır.)
4. Özel sektöre kredi verilmesi ve bunun için bir banka kurulması
5. Yabancıların kurdukları tekellere son verilmesi
6. Demir yolları inşasına önem verilmesi
7. Dış Dünya ile rekabet edebilecek kitlesel sanayi kollarının kurulması
8. Sendika hakkının tanınması
9. İş erbabına amele değil işçi denilmesi
10. Ulusal malların taşınmasında indirim yapılması
11. Reji İdaresinin kaldırılması (Reji İdaresi: Osmanlı İmparatorluğu'nda, dış borçlara karşılık
olarak tütün ekimini ve tütün işlenmesini düzenlemek üzere Fransız sermayesiyle kurulan
tekel idaresi)
12. Amele Kavramı yerine işçi kavramı kullanılacaktır.
13. Lüks mal ithalinden kaçınılması
gibi çeşitli kararlar alınmıştır. Kararlardan açıkça anlaşıldığı üzere, serbest piyasa
ekonomisinin hakim olduğu ve devletin özel sektörü, her konuda teşvik edip koruduğu bir yapı
oluşturulmuştur. Karma ekonomik sistemin (devlet ile özel sektörün ekonomik faaliyetler
içerisinde birlikte hareket etmesi) hakim olduğu bir dönemdir. Çünkü özel sektörün sermaye,
girişimci, deneyim, bilgi gibi eksiklikleri vardı. Bu durumda alınan kararlar doğrultusunda
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sanayileşmenin yolu devletin üretim faaliyetlerinde özel sektörle birlikte hareket etmesinden
geçmekteydi. Bu nedenle İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) kuruldu. Sanayileşme stratejisi
olarak bu dönemde ithal ikamesi benimsenmiştir. İthal ikamesi; Daha önce yurt dışında ithal
edilmekte olan malların, uygulanan koruyucu ve özendirici önlemlerle yurt içinde üretilmesini
öngören bir sanayileşme stratejisidir. İthal ikamesi ile dış koruma daima el ele gider. Kurulan
endüstriler, her türlü dış ticaret ve kambiyo politikalarıyla dış piyasanın rekabetinden
korunmaya çalışılır.

12.1.2.Kongrede Alınan Kararların ve Uygulanan Politikaların
Sonuçları


Öncelikle bu dönemde uygulanan ya da uygulanması düşünülen politikalardan beklenen
sonucun alınamamasının en önemli sebebi 1923-1929 yılları arasındaki iktisat
politikalarının Lozan anlaşması hükümlerinin altında ezilmesinden kaynaklanmaktadır.
Çünkü Lozan Anlaşması 5 yıl boyunca gümrük politikasını kısıtladı. Dış ödemeler
bilançosu açık verdi. Uzun vadeli sermaye girişleri sadece dışarıya faiz ve kar
ödemelerini karşıladığından, dış açık kısa vadeli borçlanma ile karşılandı. Ayrıca Lozan
anlaşması yerli mallarla ithal mallara uygulanan satış ve tüketim vergi oranlarının aynı
olmasını öne sürmekteydi. Fakat devlet tekellerinin uygulayacağı fiyatlara kısıtlama
yoktu. Bu durum yurtiçi firmaların rekabet gücünü olumsuz etkilemiştir.



İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar ülkemizdeki organizasyon, sermaye ve
girişimci gibi yetersizliklerden ötürü tam anlamıyla uygulanamamıştır. Dış rekabet
gücünü artırmak için sanayi sektörünün korunma çabası sonuç vermemiş ve Lozan’dan
dolayı 1927 yılına kadar yasal düzenlemeler uygulamaya konulamamıştır.



Bu dönemde sanayiyi teşvik etmek amacıyla çok sayıda banka kurulmuştur. Bu
bankalar; Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai ve Maadin Bankası, Türkiye Sanayi Kredi
Bankası, Emlak ve Eytam Bankası ve birçok mahalli banka kurulmuştur.



1926 yılında Osmanlı Dönemi’nden beri alınmakta olan harp ve temettü vergisi
kaldırılmıştır. Yine aynı yıl kabotaj kanunu ile Türk deniz ticareti ve taşımacılığının
gelişimi sağlanmıştır.



1924 yılında demir yollarının devletleştirilmiştir. Demir yollarının geliştirilmesine ve
uzatılmasına öncelik verilmiştir.
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1915 yılında çıkarılan teşviki sanayi kanunu 1927 yılında geliştirilerek, yerli sanayi
sektörüne ucuz devlet arazisi tahsisi, çeşitli vergi muafiyetleri, taşıma indirimleri gibi
teşvikler ve muafiyetler getirilerek sermaye birikimine destek verilmiştir.

Görüldüğü 1923- 1929 yılları arasında liberal bir ekonomi politikası uygulanmak
istenmekte savaştan yeni çıkılması, yeterli sermaye ve bilgiye sahip olunamaması gibi
nedenlerle istenilen hedeflere ulaşılamayacağı için devletin özel sektörle birlikte ekonomide
üretime katılması istenmiştir. Fakat yukarıda bahsettiğimiz Lozan Anlaşması ve diğer siyasi ve
ekonomik nedenlerden ötürü uygulamalardan istenilen sonuçlar alınamamıştır. 1924-1929
yılları arasında üretim yılda ortalama yüzde 10,9, sanayi üretim ise yüzde 8,5 oranında artış
kaydetmiştir. Fakat bu sonuç, üretim kapasitesine yapılan ilavelerden çok, geçmişte meydana
gelen kapasite boşluklarının kullanılmasının bir sonucu olduğundan pek sevindirici değildir.

Tablo-1. 1923-1929 Yılları Arası Ekonomik Göstergeler
Yıllar

GSYMH

Bütçe

Sanayi/GSMH

İthalat/GSMH İthalat/GSMH

Açıkları
1923

952.6

-5 345 034

10,6

43,1

15,2

1924

1.203.8

-6 788 790

8,5

47,8

16,1

1925

1.525.6

-31 058 459

8,9

44,7

15,9

1926

1.650.5

-8 176 372

8,7

49,9

14,2

1927

1.471.2

-3 288 077

11,9

39,5

14,3

1928

1.632.5

-3 288 077

10,6

42,4

13,7

1929

2.073.1

-10 776 260

9,1

49,8

12.3

Kaynak: TÜİK
Tablodan görüldüğü gibi GSMH büyüme oranı 1923-1929 yılları arasında ortalama
%10.9 olmuştur. Görüldüğü gibi Bütçe açıkları ise 1929 yılına gelindiğinde 10 milyon TL’sını
geçmiştir. Tablo’dan görüldüğü gibi sanayi sektörünün payını artırmaya yönelik uygulamaya
konulan politikalardan önemli düzeyde bir sonuç alınamamıştır. Tarım sektöründe de bir
değişim yoktur. İthal ikameci sanayileşmeye yönelik stratejinin de başarısız olduğu tablodan
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açıkça görülmektedir. Çünkü ithalatın GSMH içindeki payı GSMH’nın artmasına rağmen çok
anlamlı bir düşüş gösterememiştir.
Ülkemizde uygulanamaya konulan iktisat politikalarıyla istenen istikrar yakalanmaya
çalışılırken 1929 yılında Amerika’da ortaya çıkan ve dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz,
durumu tersine çevirmiştir. Kriz New York borsalarının çökmesiyle başlamış, önce Amerika’yı
sonra Avrupa’yı etkilemiştir. Krizle beraber mal ve hizmet fiyatları düşmüş, talep azalmış ve
ticari mallarda azalmalar meydana gelmiştir. Batıda yaşanan bu olumsuzluklar tabii ki
Türkiye’yi de etkilemiştir. Başta tarım olmak üzere tüm sektörlerin gelirleri azalmış ülke
içerisinde iktisadi faaliyetler hızını kaybetmiştir. Kriz nedeniyle ihracat azalmış, bu durum
ithalatın azalmasını da beraberinde getirmiştir. Dünya pazarlarının daralmasıyla birlikte
hazineye giren vergi geliri azalmıştır. İthal malları kıtlığıyla gümrük vergisi oranlarında
meydana gelen artış Türk lirasının değerini düşürmüştür. Tüm bu olumsuzlukları ortaya çıkaran
1929’da Amerika’da patlak veren krizin nedeni Keynes tarafından talep yetersizliği olarak
belirlenmiş ve devlet müdahalesi gerekli görülmüştür

12.2. 1930-1938 Yılları Arası Türkiye Ekonomisi
1920’li yıllarda tahıl ithalatçısı olan Türkiye 1930’lu yıllarda ihracatçı konuma
geçmiştir. Bu artışın genel olarak iki nedeni vardır:
1) Yeni araziler üretime açılmıştır.
2) Demiryolu ağının genişlemesi üreticilerin pazara erişimini kolaylaştırmıştır.
1923-1929 yılları arasında uygulanan ya da uygulanmaya çalışılan liberal dönemden
müdahaleci döneme geçişin birçok nedeni olmakla birlikte en önemlileri şunlardır. 1929 yılında
yaşanan Büyük Dünya Bunalımı ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de serbest piyasa
ekonomisinin sürdürülmesinin imkânsızlaşması, bu döneme kadar özel kesimin istenilen
ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmekte yetersiz kalması ve Osmanlı Devleti’nden kalan
borçların ödenmesinin getirdiği ağır yük devletin ekonomiye müdahale etmesine neden
olmuştur. Dünya genelinde yaşanan 1929 ekonomik krizi tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi
de büyük oranda etkilemiştir. 1923-1929 döneminin ortalama büyüme hızı %10,3 iken 1929
büyük buhranıyla beraber 1930’da %2,2’ye gerilemiştir. 1930-1931 yılları arasında korumacı
politikalar uygulanmaya çalışılmış fakat krizin etkilerinin büyük olmasından dolayı yetersiz
kalmıştır. 1932 yılına gelindiğinde devlet müdahalelerini öngören devletçi politikaya geçiş artık
kaçınılmazdır. Yalnız bu politikalar ancak 1933-1938 yılları arasında uygulanan planlı
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dönemde kendini gösterebilmiştir. Bu dönemin kendi içinde alt bölümlere ayrılmasının nedeni
krizin ekonomisinde meydana getirdiği dış ticaret açıkları, Türk lirasının değer kaybetmesi ve
ekonomik büyümenin düşmesidir. Devlet bu dönemde ekonomiye doğrudan müdahale
etmektedir. Benimsenen devletçi politikalar ile birlikte ilk kez 1932 yılında tarım ürünleri
fiyatlarının desteklenmesine başlanmıştır. Devletçilik ilkesine yönelik uygulanan politikalar
şunlardır:


20 Şubat 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nun
çıkarılması.

Dönem

itibariyle ödemeler bilançosu

açıklarından

kaynaklanan

devalüasyonlardan korunmak amaçlanmıştır.


10 Haziran 1930 tarih ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi
ve Korunması Kanunu’nun çıkarılması. Dış ticareti kontrol altına alarak belirli bir
kanuna ve düzene bağlanak amacıyla çıkarılmıştır.



11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti MB’nin kurulması (Her ne
kadar günümüzde merkez bankaları bağımsız kuruluşlar olarak faaliyet gösterseler de
kuruluş

sebepleri

devlet

müdahalesiydi.

Çünkü

parasal

kontrolün

tekelde

bulundurulması gerekiyordu.)


1932 yılında yürürlüğe konan Çay, Şeker ve Kahve İthalatının Bir Elden İdaresi
Hakkında Kanun’un çıkarılması. Bu sayede temel tüketim ürünlerinin tüketiminin ve
ticaretinin kontrol altına alınması



3 Haziran 1933 tarihinde Sümerbank’ın kurulması. Sanayi yatırımlarını teşvik etmek
amacıyla kurulmuştur.
Bu dönemde uygulanan politikalarda Sovyetler Birliğinin uyguladığı Sosyalist sitemin

izleri görülmektedir. Hükümet o dönemde Sosyalist politikaların önerdiği içe kapanık
politikaları krizden çıkış ve kalkınmanın dinamiği niteliğinde görmekteydiler. Nitekim
sosyalist Rusya ile Kapitalist Amerika arasındaki mücadelede kriz Amerikan kaynaklı
olduğundan

bir

anlamda

sosyalist

görüşlerin

dikkatleri

üzerine

çektiği

dönemin

içerisindeydiler. Yalnız şunu da belirtmemiz gerekir ki, o dönemde benimsenen iktisat
politikasındaki Devletçilik ilkesi Pragmatik (sözde gerçek anlamının dışında) bir görüşü temsil
etmiştir. Devletçiliğin belirgin esasları ise; devletçilik kısmidir ve sanayi alanına yönelik
olacaktır. Mali tekeller dışında, devletin doğrudan yatırım yaptığı tüm alanlar aynı zamanda
özel teşebbüse de açık olacaktır. Devletin ekonomiye müdahalesi geçiş dönemine özgü bir
zorunluluk olup, “özel teşebbüs” ilke olarak ekonominin temeli olacaktır. Bu dönemin
sanayileşme stratejisiyle, ekonominin kaynaklarını arttırmanın tek yolu olarak görülen
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sanayileşmenin ekonomik ve sosyal gelişmeyi de gerçekleştireceği temel alınmıştır. Bu
kapsamda dönemin en önemli olayı Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP)’nın yürürlüğe
konulması olmuştur.

12.2.1. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı:
BBYSP’nin temel amacı; hammaddesi Türkiye’de bulunan fakat tüketim için
üretilmeyen ve ithal edilen iç tüketim mallarının dışarıdan satın alınmayıp ülke içerisinde
üretilmesidir.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının Temel Hedef ve Stratejileri:


Un, şeker, kumaş, kömür, demir ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin
üretilmesine öncelik verilmesi, bu alanda ithal ikamesinin oluşturulması ve böylece dışa
bağımlılığın azaltılması,



Özel sektör tarafından kurulması mümkün olmayan sanayi kollarının devlet eliyle
kurulması ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,



Devlet

eliyle

kurulacak

sanayi

teşebbüslerinin

meydana

getireceği

pozitif

dışsallıklardan özel sektör teşebbüslerinin de yararlanmasının sağlanması,


Ara malı üretimin sağlanmasıdır.

BBYSP’nin temel stratejisi; devlet işletmeciliği ile özel teşebbüsün organize şekilde
çalışmasıyla ekonomik faaliyette bulunması olarak belirlenmiştir. Özetle ithal ikameci
sanayileşme stratejisi olarak ifade edilmektedir. Bu planla Sümerbank’a ek olarak Etibank da
kurulmuştur. Ayrıca 20 fabrika kurulması öngörülmüştür. Sektörel olarak dokuma, maden
işleme, kağıt, seramik, cam çimento ve kimya sanayilerini kapsamaktadır. Bunlardan bazıları,
Bursa Kamgarn Merinos, Kütahya Seramik, Paşabahçe Şişe ve Cam, Keçiborlu Kükürt,
Malatya İplik ve Dokuma, Iğdır İplik Fabrikaları, Karabük Demir ve Çelik, İzmir Kâğıt,
Çimento Sınai Tesisleri, Türkiye Şeker Fabrikaları’dır. BBYSP’de başarı sağlanmıştır.
Bu tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan finansman Sümerbank tarafından
sağlanmıştır. Ancak Sümerbank’tan temin edilen finansman bu tesislerin kurulmasında yeterli
olmayınca Sovyetler Birliği ve İngiltere’den de kredi temini zorunlu olmuştur.
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Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının uygulandığı 1934-1938 yılları arasındaki dönemde
milli gelir seviyesi yüzde 6 yükselmiş; sanayi sektörünün milli gelir içindeki payı 1927 yılında
yüzde 10 iken 1938 yılında yüzde 16’ya ulaşmıştır.

Tablo-2 1930-1938 Yılları Arası Ekonomik Göstergeler

Yıllar

GSMH Büyüme Hızı

Sanayi/GSMH

Tarım/GSMH

İthalat/GSMH

1930

2,2

10

46,8

9,4

1931

8,7

10,5

49,2

9,1

1932

-10,7

13,9

39,3

7,3

1933

15,8

14,2

41,4

6,6

1934

6

15,3

40,1

7,2

1935

-3

15,7

38,8

6,8

1936

23,2

12,3

48,6

5,5

1937

1,5

13,4

46,2

6,3

9,5

14,2

44,4

7,9

1938
Kaynak:TÜİK

Tablodan görüldüğü gibi GSMH Büyüme Hızı çok düzensiz dağılmıştır. Fakat
sanayinin GSMH’ya oranı 1930’da %10 iken 1939 yılına gelindiğinde %4 artarak %14.2
olmuştur. Tarım sektörü 1930’dan 1939 yılında kadar %3 küçülmüş olsa da hala GSMH’da en
büyük payı almaktadır. İthalat ise %9.4’ten %7.9’a kadar indirilebilmiştir. Tablodan da
görüldüğü üzere büyük oranda olmasa bile umut verici olumlu gelişmelerin yaşandığı açıkça
görülmektedir.
Başlangıçta devletçilik politikasının başarılı bir uygulaması durumunda olan
BBYSP’nin ardından 1936 yılı sonlarında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmaya
başlamıştır. Bu planda özellikle madencilik, konut, elektrik santralleri, toprak sanayi, gıda
sanayi, kumaş sanayi, makina sanayi ve denizcilik alanlarında 100’den fazla fabrikanın
kurulması amaçlanmıştır. Bu planın uygulanmasına 1938 yılında geçilmişse de,
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün vefatı ve İkinci Dünya Savaşı’nın
başlamasıyla birlikte planın gerçekleşme imkânı kalmamıştır. Böylece, 1923 yılından
devletçilik döneminin sonuna kadarki süreçte iktisadi kalkınmanın hızlandırılması iki yönden
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi, yabancı şirketleri, mülkiyetlerindeki imtiyazları satın
almak yoluyla millileştirmek, ikincisi ise sanayileşmeyi gerçekleştirmek için ülke yollarını bir
plan dâhilinde yapmak.
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Önemli bir sanayileşme atağının yaşandığı bu dönemde uygulanan ithal ikamesi
stratejisi doğrultusunda dış ticaret açığını gidermek amacıyla, kambiyo kontrolünün yanı sıra,
ithal yasakları ve takas gibi yöntemlere başvurulmuştur. Söz konusu uygulamalar, dış ticaret
açığının kapanmasında etkili olmuştur.

12.3. 1938-1950 Yılları Arasında Türkiye Ekonomisi
Bu dönem İkinci Dünya Savaşının yaşandığı dönemlerdir. Türkiye bu savaşa fiili olarak
katılmamış olsa da savaş ekonomimizi olumsuz etkilemiştir. Birinci beş yıllık sanayi planı ile
yakaladığımız dinamik, ithal ikameci büyüme trendi savaş dolayısıyla sürdürülemeyecek bir
hal almıştır. Büyüme oranı çok büyük oranda düşmüştür. Savaş dolayısıyla genç nüfusun silah
altına alınması neticesinde ülke içi özellikle tarımsal üretim düşmüştür. Devlet tarım ürünleri
için fiyat kontrollerini devreye sokmuştur. Devlet tarafından koyulan taban fiyat uygulamaları
karaborsacılığı beraberinde getirmiştir. Artan borç yükü ve devlet harcamaları Merkez
Bankası’nın karşılıksız para basması ile finanse edilmeye çalışıldığından Türk Lirası’nın değeri
oldukça düşmüştür. Ayrıca karşılıksız para basılması piyasadaki enflasyonist baskıları
artırmıştır. Bu sebeplerden dolayı denk bütçe uygulamasından vazgeçilmek durumunda
kalınmıştır.
Savaş ekonomisinin hakim olduğu bu dönemde çıkarılan kanunlar şunlardır:



Ücret sınırlamaları ve çalışma saatlerini düzenleyen Milli Koruma Kanunu 1940 yılında
yürürlüğe girmiştir.
1942 yılında yüksek gelir gruplarını ilgilendiren Varlık Vergisi kanunlaştırmıştır. Tabi
bu durum yatırım ve tasarrufları olumsuz etkilemiştir.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında yabancı ülkelerin hammadde ve tarım ürünlerimize olan
talebinin artmasıyla ihracatımız hızlı artış göstermiş ve 200 milyon dolara ulaşmıştır. Milli
Koruma Kanunu ile ithalata getirilen önemli kısıtlamalar, ithalatın istikrarsızlaşmasına neden
olmuş 1940 yılında 33 milyon dolar olan Türkiye’nin dış fazlası 1946’da 96 Milyon dolara
yükselmiştir. Savaşın uzun sürmesi dış ticaret hacminin giderek daralmasına neden olmuştur.
Eylül 1946’da istikrar programları dâhilinde devalüasyona gidilmiş ve ithalata uygulanan
miktar kısıtlamaları kaldırılmıştır. 1947’den sonra ise liberalizasyona gidilmiş ve tarım
ürünlerine ağırlık verilerek dışa açık büyüme politikası uygulanmıştır.

Tablo-3. Dönemler İtibarıyla Ekonomik Göstergeler

Dönem

Kişi Başına
GSMH
GSMH (%)
(%)

Tarım

Sanayi

İthalatın GSMH
içindeki payı
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1935-1939

11,6

0,5
1939-1948
Kaynak: TÜİK

8,8

15,6

11

7

-0,07

1

-0,9

5,6

Tabloda görüldüğü gibi 1935-1939 yılları arasında %11.6 olan GSMH, 1939-1948
yılları arasında %0,5’e kadar düşmüştür. Yine kişi başına GSMH ve en büyük sektör olan tarım
bile %15,6’dan İkinci Dünya Savaşı sebebiyle %1’e kadar gerilemiştir. Savaşın yıkıcı etkileri
açıkça tablodan görülmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar …………………. adı altında kitap haline getirilip
yayınlanmıştır.
2. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir?
3. İzmir İktisat Kongresi’nde ülkenin ……. ekonomi modeline geçmesi amaçlanmıştır.
4. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının temel hedef ve stratejileri nelerdir?
5. 1920’li yıllarda tahıl ithalatçısı olan Türkiye 1930’lu yıllarda ihracatçı konuma geçmiştir. Bu
artışın nedenleri nelerdir?
6. Osmanlı İmparatorluğu'nda, dış borçlara karşılık olarak tütün ekimini ve tütün işlenmesini
düzenlemek üzere Fransız sermayesiyle kurulan ve İzmir İktisat Kongresi’nde kaldırılması
kararlaştırılan tekel idaresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reji İdaresi

B) Tekel

C) Demir yolları idaresi

D) Osmanlı Tarım İdaresi

E)Ziraat Bankası

7. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. BBYSP’nin uygulandığı dönem 1934-1938 yılları arasındaki dönemdir.
II. Özel sektör tarafından kurulması mümkün olmayan sanayi kollarının devlet eliyle kurulması
ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
III. BBYSP ekonomide özel sektör girişimlerini tamamen yasaklamıştır.
IV. BBYSP’nında sadece İstanbul’da fabrika kurulması öngörülmüştür.
A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

8. Türkiye’de 1940 yılında yürürlüğe giren, ücret sınırlamaları ve çalışma saatlerini
düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşviki Sanayi Kanunu
B) Milli Koruma Kanunu
C) Varlık Vergisi
D) 24 Ocak Kararları
E) Kabotaj Kanunu
9. İkinci Dünya Savaşının yaşandığı dönemlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangileri yanlıştır?
I.

Hammadde ve tarım ürünlerimize olan dış talebinin artmasıyla ihracatımız hızlı artış
göstermiştir.

II.

1942 yılında Varlık Vergisi kanunu çıkarılmıştır.
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III.

Türkiye’nin büyüme oranı artış göstermiştir.

IV.

Ülkemizdeki tarım ürünü üretim miktarı artmıştır.

A)I-II

B)I-III

C)II-III

D) II-IV

E)III-IV

10. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı dahilinde kurulması amaçlanan fabrika ve tesislerin
finansmanı hangi banka aracılığıyla sağlanmıltır?
A) Ziraat Bankası

B) Sümerbank

D) İş Bankası

E) Türkiye Sanayi Kredi Bankası

C) Etibank

Cevaplar
1) Misak-ı İktisadî Esasları
2)
3) karma
4)
5)
6) A
7) A
8) B
9) A
10) B
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Giriş
Bu bölümde Türkiye ekonomisinin 1950-1980 yılları arası dönemi incelenmektedir.
Ayrıca sektörel bir analiz yapılmakta tarım ve sanayi sektörlerinin genel yapısı ve gelişimi
değerlendirilmektedir.
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13.1. 1950-1980 Arası Dönem
1940’lı yılların ikinci yarısı genellikle 2. Dünya Savaşı’nın neden olduğu ekonomik ve
sosyal yaraların sarılmasıyla geçmiştir. 1929 yılında yaşanan büyük buhran gibi bir ekonomik
bunalımın savaş sonrası dönemde tekrar yaşanmasını istemeyen ABD ve Avrupa’nın büyük
devletleri savaş sona ermeden yeni ekonomik düzenin nasıl kurulacağı konusunda arayış
içerisine girmişlerdir. Bu nedenle 1944 yılında ABD’nin Bretton Woods kasabasında bir
konferans düzenlenmiş ve yeni liberal düzen bu konferansta tartışılmaya başlanmıştır. Diğer
yandan bu konferans sonucunda IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar da kurulmuştur.
Yine savaş sonrası dönemde Avrupa ülkeleri savaşın neden olduğu tahribattan önemli
dersler çıkarmışlar ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurmuşlardır. Söz
konusu topluluk 1958 yılında Ortak Pazar adı altında altı Avrupa ülkesinin katılımı ile bir
gümrük birliği halini almış ve ilerleyen yıllarda ise günümüzde Avrupa Birliği olarak
adlandırılan iktisadi birlik şekline bürünmüştür.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen gelişmeler Türkiye’yi de yakından
ilgilendirmiş, önemli siyasal ve iktisadi değişikliklere yol açmıştır. Özellikle savaş döneminde
toplanan ağır vergiler küçük ve orta ölçekli tarımsal üreticileri olumsuz yönde etkilemiştir.
Kırsal kesimden yayılan tepkiler günün hükümetini harekete geçirmiş ve çiftçiyi
topraklandırma kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Yine savaş döneminde kentlerde uygulamaya konulan ve özellikle gayrimüslim
vatandaşlar aleyhine alınan varlık vergisi kentlerde yaşayan diğer bireylerde de güvensizlik
oluşturmuştur. Devlet kurumlarında çalışan memurlar ve sayıları çok fazla olmayan işçi sınıfı
ise savaş dönemindeki yüksek enflasyon ve karaborsa dolayısı ile oluşan ekonomik ortamdan
olumsuz etkilenmişlerdir.
Tüm bu gelişmeler sonucunda 1946 yılında Demokrat Parti kurulmuştur. Demokrat
Parti devletin ekonomideki yerinin küçültülmesi, yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi ve
tarımda yapısal reformların hayata geçirilmesini seçim propagandası olarak kullanmıştır.
Demokrat Parti 1950 seçimlerinde iktidar olmuş ve yeni ekonomi politikası olarak özellikle
tüketim malları ithalatının serbestleştirilmesini sağlamıştır. Diğer yandan parti propagandası
olarak kullanılan yabancı sermayenin teşviki etkili şekilde hayata geçirilememiş doğrudan
yabancı sermaye yatırımları istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir.

13.2. Planlı Kalkınma Dönemi
1950’li yıllarda tarıma ağırlık verilmiş ve ekonomik anlamda önemli ölçüde büyüme
sağlanmıştır. Fakat ilerleyen dönemlerde söz konusu ivme aynı hızla devam etmemiş ekonomi
yönetiminde eşgüdüm ve uzun vadeli perspektif sürdürülememiştir. Dönemin saygın kurumu
OECD’nin de desteği ile plansız ekonomi politikaları uygulamalarının önüne geçilmesi
amacıyla 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. Planlama
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uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla Hollandalı iktisatçı Jan Tinbergen danışman
olarak atanmıştır.

13.2.1.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)

Birinci beş yıllık kalkınma planının nihai hedefi Türkiye’nin kalkınmasının ve
sanayileşmesinin sağlanmasıdır. Söz konusu planda ekonominin rotası sanayileşmenin
gerçekleştirilmesinde ülke içi pazara yönelme üzerine çiz Tarım sektörünün yüzde 7 büyümesi
öngörülmüş ve sanayi sektörünün girdi ihtiyacını karşılayacak şekilde genişlemesi
hedeflenmiştir.
Beş yıllık dönem içerisinde 11,3 Milyar TL yatırım öngörülmüş ve bunun yüzde 45,3’ü
sulama işlerine, yüzde 1’i traktör ve donatımına, yüzde 6,1’i araz iyileştirilmesine, yüzde 8,8’i
ormancılığa, yüzde 4,2’si hayvancılığa, yüzde 2,6’sı balıkçılığa ve geri kalan yüzde 18’inin de
öteki hizmetlere yapılması öngörülmüştür.
Diğer yandan fiyatın belirlenmesinde devletin herhangi bir rol oynamaması gerekliliği
ifade edilmiş ve kamu mallarının fiyatlandırmasında ise piyasa fiyatı ile uyum içerisinde olması
hedeflenmiştir. Üretim planlamasının her aşamasında fiyatların piyasa koşulları çerçevesinde
belirlenmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Fiyatlara müdahale yerine üretim girdilerinin
desteklenmesi ön plana çıkmaktadır.
Ayrıca birinci beş yıllık plan çerçevesinde temel altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi,
istihdam seviyesinin arttırılması ve ekonomide gerekli yapısal düzenlemelerin yapılması
gerekliliği üzerinde durulmuştur. Özellikle istihdam düzeyinin artması gelir seviyesinin
yükselmesine, gelir artışı ise tüketimin artmasına neden olacak ve sonuçta yatırımlar artacaktır.
Diğer yandan üretim artışının sağlanması için ise ihtiyaç duyulan yatırım hammadde ve yarı
mamullerin bir süreliğine ithalat ile karşılanmasının desteklenmesi sağlanmıştır.

13.2.2.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)

İkinci beş yıllık kalkınma planı sanayi sektörünün ekonomide sürükleyici sektör niteliği
kazanması ilkesini benimsemiştir. Diğer yandan iktisadi büyüme hızının yükseltilmesi ilk
hedefler arasında yer almaktadır. Söz konusu plan döneminde milli gelirin %40 oranında
arttırılması hedeflenmiştir. Milli gelirin %40 seviyesinde arttırılması ise 5 yıllık dönemde her
yıl ortalama %7 oranında büyümenin gerekliliğini ifade etmektedir.
Ekonomik büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi bir yandan sermaye ihtiyacını
beraberinde getirirken diğer yandan da hammadde ve yatırım mallarına olan ihtiyacı da
arttırmıştır. Bu bağlamda hem sermaye anlamında hem de yatırım malları anlamında Türk
ekonomisinin yabancı ülkelere olan bağımlılığının azaltılması da ikinci beş yıllık kalkınma
planı hedefleri arasındadır.
Birinci beş yıllık kalkınma planında olduğu üzere hızlı nüfus artışına bağlı olarak
oluşacak işgücü arızının istihdamının sağlanması amacıyla yeni iş imkânlarının oluşturulması
ikinci beş yıllık kalkınma planlarının da amaçları arasında yer almaktadır.
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Bu dönemde kişi başına düşen gelir yıllık bazda ortalama yüzde 3 ile 5 civarında
yükselmiş, sanayi üretimi artmış ve devlet önemli sanayi alt yapı yatırımlarında bulunmaya
devam etmiştir.

13.2.3.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)

Değişen dünya şartları ve Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri dikkate
alındığında 1973-1995 dönemini kapsayan yeni bir perspektif plan hazırlanması gerekliliği
doğmuştur. Yeni perspektif plan 1995'te erişilmek istenen gelir seviyesi ve üretim yapısını
belirlemiş, mevcut potansiyelin en yüksek seviyede değerlendirilmesini amaçlamıştır.
Üçüncü beş yıllık kalkınma planı, kişi başına düşen gelir seviyesinin arttırılmasını,
özellikle ara ve yatırım malı üreten sektörlerde sanayileşmenin hızlandırılmasını ve dış
kaynaklara bağımlılığın azaltılmasını amaçlamıştır.
Türk toplumunun yaşam standartlarını hızlı bir şekilde yükseltecek ekonomik büyüme
sanayinin milli gelir içerisindeki payının artmasına bağlıdır. Diğer yandan Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na aday olan bir Türkiye için sanayileşmenin zorunluluğunu kaçınılmazdır. Bu
bakımdan sanayileşmenin modern teknolojilerin etkin olarak kullanılabileceği alanlara
yapılması gerekliliği ileri sürülmüştür.

13.2.4.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)

Dördüncü beş yıllık kalkınma planı, kamu kesimi ağırlıklı sanayileşme stratejisini
benimsemiş ödemeler dengesini iyileştirmeyi ve ekonominin kendine yeterli hale getirilmesini
hedef almıştır.
Plan dâhilinde ayrıca ihracatta hızlı bir atılım yapılması hedeflenmiş ve ülke içerisinde
ihtiyaç duyulan birçok malın kendi kendimize temin edilmeye çalışılması hedeflenmiştir. Diğer
yandan rekabet gücü yüksek bir imalat sanayii oluşturulmak amacıyla çalışmalar yapılmış ve
söz konusu sanayileşme ile birlikte ara mal ve yatırım malları üretimine ağırlık verilmesi
amaçlanmış hızlı sanayileşme ile ulusal savunma birbirini destekler nitelikte oluşturulmaya
çalışılmıştır.

13.3. 1980-2010 Neoliberal Politika Dönemi
1950-1980 yılları arasında geçen otuz yıllık dönemde her ne kadar kalkınma planları
oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuşsa da yaşanan siyasal istikrarsızlıkların da etkisiyle
yoğun bir bunalımla karşı karşıya kalınmıştır. Bunun sonucunda 24 Ocak 1980 yılında radikal
bir istikrar ve liberalleşme programı yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kararlar ile;
- Dış dünyaya kapalı bir ekonomi yerine, küresel sermayesi ile bütünleşen bir ekonomi
modeline geçiş hedeflenmekteydi. Ayrıca yabancı sermayeye ilk kez kapılar bu kadar net olarak
aralanıyordu.
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- İthalat yerine içeriden temine dayalı “ithal ikameci” politikalar döviz girişi sağlayacak,
ihracata dayalı bir ekonomi modelinin benimsenmesi amaçlanıyordu.
- Kamunun fiyat denetimlerinde mümkün olduğunca taraf olmaması ve fiyatlar genel
seviyesinin piyasada oluşan arz-talebe göre belirlenmesi hedefleniyordu.
- Kamunun ekonomi içindeki payı azaltılacak. Özel kesim öne çıkarılacak. Sermaye
piyasaları oluşturulacak, kambiyo rejimi serbestleştirilecek. Tüm bunların yapılabilmesi için
ise kurumsal ve yapısal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu aynı zamanda Cumhuriyet
Türkiye’sinde, Devletçilik ilkesinin yeniden anlamlandırılması da oluyordu.
- Faiz oranlarının artık devlet tarafından değil piyasa tarafından belirlenmesi ve
enflasyon üzerinde faizin hayata geçirilmesi yani reel faizin oluşmasına imkân sağlanıyordu.
24 Ocak kararlarının en önemlilerinden birini finans sektörünün serbestleştirilmesi ve
dışa açılmaya başlaması oluşturmaktadır. Daha önce MB tekelinde olan döviz ticaretinin bazı
bankalar tarafından yapılabilmesi ve bankaların kendi döviz portföylerini yönetmelerine izin
verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilerin bankalarda döviz tevdiat hesabı tutmalarına
izin verilmiş ve bu şekilde yastık altında bulunan dövizlerin bankalar aracılığı ile ekonomiye
kazandırılması amaçlanmıştır.
Uygulanan tüm bu politikalar sonucunda 1980’li yıllarda ihracatta önemli bir artış
sergilenmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla ihracat artışı sağlayan ülke Türkiye
olmuştur. Söz konusu artışta İran-Irak savaşının da etkisi gözlenmiştir. Ayrıca 24 Ocak kararları
sonrasında kalkınma planları uygulamaları devam etmiştir.

13.3.1.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)

Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türk ekonomisinin dışa açılmasına ve ihracata öncelik
veren kalkınma politikalarının uygulanmasına ağırlık vermiştir. Ekonomiye kamu
müdahalesinin asgari seviyeye indirilmesini, liberal bir dış ticaret ve yabancı sermaye
politikasının uygulanmasını, altyapı ve konut yatırımlarının arttırılmasını ve bölgeler arası
gelişmişlik farklarının azaltılmasını öngörmüştür.
Yeni kurulacak sanayilerin gereklilik görüldüğü hallerde belirli ölçülerde korunması
amaçlanmıştır. İhracatın ekonominin ulaştığı gelişme seviyesi ve imkanları ile uyumlu bir
yapıya kavuşturulması temel hedeflerden biri olmuştur. Diğer yandan doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla gerekli hukuki ve ekonomik altyapının
geliştirilmesine önem verilmesi kararlaştırılmıştır.

13.3.2.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)

Altıncı beş yıllık kalkınma planının temel önceliklerini ise birbirleriyle ilişkili üç ana
noktada toplamak mümkündür. Bunlar, enflasyonu tedricen düşürmek, kaynakları artan oranda
imalat sanayine yönlendirmek ve sosyal politikalara daha fazla ağırlık vermektir.
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Ekonomik büyüme ve iktisadi kalkınmanın sağlanmasında toplumun refah seviyesinin
yükseltilmesinde ekonomik ve sosyal istikrarın korunmasına önem verilecektir. Sanayinin tam
kapasitede çalışması ve kısa dönemde üretim artışının sağlanması amacıyla yatırımlara hız
verilmesi kararlaştırılmış ve bu şekilde verimlilik artışının da elde edilmesi hedeflenmiştir.
Üretim seviyesinin arttırılması amacıyla ülke kaynaklarının en verimli şekilde
kullanılması amaçlanmış üretimin yapısı istihdam artışını da sağlayacak şekilde
yönlendirilecektir.
Diğer yandan kamuya ait yatırımların bölgelerarası dengesizlik farklarını azaltacak
şekilde planlanması öngörülmüş ve kalkınmada öncelikli yörelere gerekli yatırımların
yapılması hedeflenmiştir. Yine kamu yatırımlarının sektörel dağılımında eğitim ve sağlık
sektörlerine ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır. Özel sektör yatırımlarının ise imalat sanayiine
ve ihracata yönelik sektörlere kanalize edilmesi üzerinde durulmuştur.

13.3.3.

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)

Türkiye'nin 2000'li yıllarda dünya ekonomisi ile rekabet edecek seviyeye ulaşması için
gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanan ve 1996 yılında uygulamaya, giren yedinci
beş yıllık kalkınma planı yaklaşımının ortaya koyduğu perspektif ise öncelikleri ve politikaları
itibarıyla çağın değişen ekonomik ve sosyal gelişmelerini dikkate almaktadır.
1970'lerin ortasından itibaren gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümünde, özellikle
teknolojik gelişimi yavaşlayan ülkelerde bazı tıkanmalar yaşandığı ve bu somut durumun
izlenmekte olan müdahaleci devlet ve refah devleti politikalarının sorgulanmasına yol açtığı
görülmektedir. Artık, bu politikaların küreselleşmenin hızlandırdığı rekabetçi bir dünyada
sürdürülmesinin mümkün olmadığı, bunun bölgesel entegrasyonlara katılmanın temel gereği
olduğu ve bu gelişime ayak uyduramayan ülke ekonomilerinin marjinalleşerek küçüleceği
ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede, ortaya çıkabilecek dar boğazları öngörüp gidermek ve dünyanın değişen
koşullarının gereği olarak, Avrupa Birliği ile ya da genel olarak dünya ile bütünleşmek
sürecine uyumda yaşanabilecek sıkıntıları aşmak için yapısal ve kurumsal nitelikte önlemler
almak büyük önem kazanmış, yedinci beş yıllık kalkınma planı bu temel anlayışla
hazırlanmıştır.
Bu bağlamda ülke refahının arttırılması istihdam edilen insan gücünün düşük katma
değerli üretim tarzından ileri teknoloji kullanımını gerektiren yüksek katma değerli faaliyetlere
kaydırılması ve bu şekilde verimliliğin arttırılması hedeflenmiştir. Bu nedenle eğitim öğretim
bilim ve teknolojiye yönelik altyapının geliştirilmesi ve sanayileşmeye ivme kazandırılması
hedeflenmiştir.

13.3.4.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)

Ekonomik istikrarın sağlanması yanında, yapısal ve kurumsal düzenlemeler, rekabet
gücünün artırılması, AB'ye uyum, bilgi çağına geçişin altyapısının oluşturulmasına başlanması,
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teknoloji üretimi ve gelir dağılımındaki farklılıkların azaltılmasında etkileşimli yaklaşımla
bölge ve il planlamalarına öncelik verilmesine göre hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi onayı ile yürürlüğe girmiştir. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı küresel ve ülke
düzeyinde orta ve uzun dönem stratejileri kapsayan dinamik ve sürekli yenilenen bir yapıya
sahiptir.
Sekizinci beş yıllık kalkınma planı dönemi, toplumun yaşam kalitesinin yükseldiği,
kesintisiz ve istikrarlı büyüme sürecine girildiği, Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki temel
dönüşümlerin gerçekleştirildiği, dünya ile bütünleşmenin sağlandığı ve ülkemizin dünyada ve
bölgesinde daha güçlü, etkili ve saygın yer edindiği bir dönem olmuştur.
Plan dâhilinde enflasyonun AB kriterleri kapsamında uyumlu düzeye düşürülmesi,
ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının tesis edilmesi ve AB’ye tam üyelik sürecinde
ekonominin rekabet ve uyum gücünün arttırılması hedeflenmiştir.
Ne var ki söz konusu plan 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz dolayısı ile yürürlüğe
girmeden gündemden düşmüştür. Özellikle bankacılık sektörünün içinde bulunduğu finansal
durum krizin iyice derinleşmesine neden olmuş ve adı geçen planın uygulanmasını
engellemiştir.

13.3.5.

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2006-2010)

Dokuzuncu beş yıllık plan küresel değişimin çok taraflı ve hızlı bir şekilde yaşandığı
rekabet ortamının zorlaştığı be ekonomik belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamıştır.
Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, kişiler, kurumlar ve ülkeler için fırsatların ve risklerin
arttığı bu dönemde, dokuzuncu kalkınma planı Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika
argümanı olmuştur. Bu kapsamda dokuzuncu kalkınma planı, istikrarlı bir şekilde büyüyen,
gelirini daha eşit şartlarda paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna
dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli
Strateji (2001- 2023) çerçevesinde hazırlanmıştır.
Türkiye'yi 21. yüzyıla hazırlamanın gerekli alt yapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan
2001-2023 yıllarını kapsayan Uzun vadeli gelişme stratejisinin ortaya koyduğu perspektif,
öncelikleri ve politikaları itibarıyla çağın değişen ekonomik ve sosyal gelişmelerini dikkate
almaktadır.
Uzun vadeli gelişme stratejisinin temel amacı; Türkiye'nin 21. yy’de kültür ve
uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak dünya standardında üreten, gelirini adil paylaşan insan
hak ve sorumluluklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği,
din ve vicdan özgürlüğünü en üst düzeyde gerçekleştiren, küresel düzeyde etkili bir dünya
devleti olmasıdır.
Diğer yandan bilgi toplumuna dönüşümün sağlanarak dünya toplam gelirinden daha
yüksek oranda pay alınması, bireylerin bir bütün olarak yaşam kalitesinin arttırılması, bilim ve
uygarlığa katkı ile bölgesel ve küresel düzeylerdeki kararlarda etkin söz sahipliği, uzun vadeli
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gelişme stratejisinin nesnel amaçlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinin
2020'lerde dünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasında yerini alması öngörülmektedir.

13.4. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Yapısı
Ülkelerin sektörel yapıları incelenirken genelde üç sektör analiz edilmektedir. Bunlar
tarım sektörü, sanayi sektörü ve hizmetler sektörüdür. Diğer yandan ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri belirlenirken sektörel yapılarından hareket edilmektedir. Clark’a göre gelişmişlik
düzeyinin ilk aşamasında belirleyici sektörün tarım sektörü olduğu ileri sürülmüştür. Ekonomik
gelişmişliğin ikinci aşaması olarak sanayi sektörü ön plana çıkmaktadır. Gelişmişlik evresinin
son aşamasında ise belirleyici sektörün hizmetler sektörü olacağını ileri sürülmüştür. Bu
bakımdan değerlendirildiğinde hem GSMH içinde hem de istihdamın sektörel dağılımı
incelendiğinde yapılan analizlerin günümüz ile örtüştüğü söylenebilir.

13.4.1.

Tarım Sektörü

Türkiye’de tarım sektöründe istihdam edilen işgücü Avrupa’nın diğer ülkelerinden
farklı olarak kente İkinci Dünya Savaşı sonrasında göçmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonrası özellikle tarıma açılan arazilerin artması ile birlikte tarımsal çıktı yılda yaklaşık %3’lük
bir artış göstermiştir. İşgücü ve toprak prodüktivitesi 1950’den itibaren artmaya başlarken,
1960’lardan itibaren yoğun tarım uygulamalarına geçilmiştir. Yine 1960’lardan itibaren
sulama, tarımsal mekanizasyon, gübre ve verimli tohum kullanımı ile birlikte üretim miktarı ve
arazi prodüktivitesi artmıştır.
1980 sonrası dönemde ise üretim miktarı ve arazi üretkenliği %2 seviyesine gerilerken
söz konusu dönemde kentleşmeyle birlikte emeğin verimliliği yükselmiştir Yüksek verimli
tohumların orta ve büyük ölçekli tarım işletmeleri tarafından kullanılmaya başlanması ve
ekilebilir arazi sınırlarına ulaşılsa da, verimlilik ve toplam hâsıla artmaya devam etmiştir.
Tarımda istihdam edilenlerin sayısı ise 1980’e kadar artış göstermektedir ve ancak 1990’lardan
sonra azalmaya başlamıştır.
Tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı cumhuriyetin ilk yıllarında ciddi bir
değişim göstermemektedir. 1923 yılında % 43 olan tarımın payı 1933 yılında %1,5 gerileme ile
%41,5’e inmiştir. 1945 yılına kadar ise tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı %39-43
aralığında gezmiştir. Savaş sonrası dönemde ise tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı
azalma eğilimi göstermiştir.
Yukarıda bahsedildiği üzere beş yıllık kalkınma planlarının hayata geçirilmesi için
uygulanmaya konan politikalar sonucunda sanayileşme ivme kazanmış ve tarım sektörünün
milli gelir içerisindeki payı azalmaya başlamıştır. Diğer yandan bu azalma çok büyük
boyutlarda gözlenmemiştir. Her ne kadar sanayi ve hizmetler sektöründe gelişme gözlenmiş
olsa da tarım sektörü önemini yitirmemiştir. Bu sonucun doğmasında ise verimlilik artışı ve
tarım ürünlerine yönelik uluslararası piyasalarda yoğun talep olması önemli bir rol oynamıştır.
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Gelişmekte olan ülkelerin ana sektörlerinden biri olan tarımın istihdam içerisindeki payı
da önem arz etmektedir. Bilindiği üzere gelişmekte olan ülkeler sanayileşme evresini henüz
tamamlayamamış ve bu nedenle istihdam edilen işgücünün önemli bir kısmı da tarım
sektöründe çalışmaktadır. Fakat hem ekonomik büyümenin artması hem de kalkınmanın
etkisiyle tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne işgücü transferi yaşanmaktadır.
Gelişme evresini tamamlamış ülkelerde ise özellikle hizmetler sektörü ve sanayi sektörü hızlı
gelişmeye bağlı olarak istihdam edilen işgücünün büyük bir kısmını bünyelerinde
barındırmakta tarımsal istihdam ise makineleşme ve modern tarım uygulamalarına bağlı olarak
düşük seviyelerde gerçekleşmektedir.
Cumhuriyetin kurulmasından günümüze kadar geçen sürede tarım sektöründe istihdam
edilen işgücünün sayısında hatırı sayılır bir azalma gözlenmektedir. 1927 yılı nüfus sayımına
göre aktif nüfusun %81’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Söz konusu oran 1935 yılında
%76 seviyesine 1950 yılında ise %77 seviyesine gerilemiştir. Günümüzde ise tarım sektöründe
istihdam edilenlerin oranı 2011 yılı için %24 olarak açıklanmıştır. Verilen bilgiler ışığında
geçen 80 yıllık süre zarfında tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranında önemli bir azalma
gözlenmekte fakat gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında bu oranın hala yüksek olduğu
gözlenmektedir. Örneğin 27 Avrupa ülkesi verileri göz önüne alındığında 2000 yılında istihdam
edilen nüfusun genel nüfusa oranı %7,3 iken 2009 yılında bu oran %5,9 olarak gerçekleşmiştir.
Eğer Avrupa Birliğine üye merkez ülkelerin verileri dikkate alınırsa söz konusu oran daha da
düşmektedir. 2000 ve 2009 yıllarında bu oran sırasıyla %4,1 ve %3,4 olarak gerçekleşmiştir.
Tarım ürünlerinin dış ticaret içerisindeki yeri de önemli bir yer edinmektedir. 1980
yılına kadar geçen sürede tarım ürünleri ihracatının dış ticaret içerisindeki payı hayli yüksektir.
1980 yılına kadar geçen sürede ihracatın %50 den fazlasını tarım ürünleri ihracatı
oluşturmaktadır. Nitekim 24 Ocak 1980 kararları sonrasında uygulanan dışa açık ekonomi
politikaları dolayısıyla dış ticaret hacminde önemli bir artış olmuş ve bu sürede tarım ürünleri
üretim ve ihracatı mutlak olarak artsa da diğer sektörlerle karşılaştırıldığında nispi olarak dış
ticaret içerisindeki payı azalma seyri göstermiştir.
2000 yılı sonrasında Türkiye’nin dış ticaret hacmi hem ihracat hem de ithalat yönünden
hızlı şekilde artmıştır. Tarım ürünleri ihracatı ise bu süre zarfında gerilemiştir. 2000 yılında
genel ihracat içerisindeki payı %5,96 iken 2010 yılında bu oran %4,33 seviyesine gerilemiştir.

13.4.2.

Sanayi Sektörü

Türkiye de sanayi sektörünün kurulmasına yönelik faaliyetler cumhuriyetin ilk yıllarına
kadar dayanmaktadır. 1950 yılından sonra ise hem nüfusun giderek artması ve kırdan kentlere
göçün başlaması hem de ulaşım imkanlarının iyileşmesi kamu teşebbüslerinin yanında özel
sektörün de sanayi malı üretimine olan ilgisinin ve yatırımlarının artması sanayileşmenin
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Sanayinin gelişmesine katkı sağlayan bir diğer unsur ise
Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankasının kurulmasıdır. Söz konusu bankanın hem ülke
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içerisindeki mevduat sahiplerinden hem de yurtdışından sağladığı kredileri özel teşebbüs
sahiplerine aktarması sanayi üretiminde çeşitliliğin artmasına imkan sağlamıştır.
Söz konusu dönemde kamu iktisadi teşebbüsleri örgütlenmelerini tamamlamışlar. 1963
yılından itibaren kalkınma planlarının hazırlanması, ekonominin her yıl belli bir hızda
büyümesi ve sanayileşmeye öncelik verilmesi sanayinin planlı bir biçimde gelişmesinde etken
olmuştur.
1980 li yıllara gelindiğinde Türkiye ekonomisinde bazı sıkıntılar yaşanmaya başlamış
yüksek enflasyon oranlarının gözlenmesi, siyasi ve politik istikrarsızlıklar ve çalkantılar, üretim
seviyesinde istenilen düzeye çıkılamaması ve Kamu İktisadi Teşekküllerinin politik çıkarlar
nedeniyle gereğinden fazla personel çalıştırması nedeniyle hantal bir yapıya bürünmesi istikrar
kararları olarak adlandırılan 24 Ocak kararlarının alınmasını zorunlu hale getirmiştir.
24 Ocak kararları sonrasında ülkenin açık ekonomi halini alması ve gümrük duvarlarının
yıkılması ithalatın ve ihracatın serbest bırakılmasına zemin hazırlamış özellikle yabancı
malların Türkiye piyasasında yerli ürünlerle rekabet eder hale gelmesi, kamu aracılığı ile
içeriden ve dışarıdan sağlanan düşük faizli krediler ile sanayiye yönelik özel sektörün
finansmanının sağlanması, kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi ve şehirlerin
çevresinde organize sanayi sitelerinin kurulması gibi politikaların hayata geçirilmesi sonucunda
sanayi sektörünün milli gelir içerisindeki payının %35 seviyelerine yükselmesine olanak
sağlamıştır.
Temel alınan ekonomik göstergeler itibariyle büyük bir öneme sahip olan sanayi sektörü
ekonomide yaşanan yapısal dönüşümlerin, hemen her dönem en temel ve en dinamik unsuru
olmuştur. Sanayii sektörü 2000 yılında GSMH içindeki payı %30 seviyelerinde iken 2010
yılında bu oran yaklaşık olarak ikiye katlamış ve %65 seviyelerine yükselmiştir. 2000 ve 2001
bankacılık krizleri dolayısıyla ekonomide meydana gelen daralma sanayi sektörünü derinden
etkilemiş sektörün 2004 yılında GSMH içindeki payı %22 seviyelerine gerilemiştir.
Diğer yandan sanayi sektörünün, hizmet sektörünün alt kalemlerini oluşturan ticaret ve
ulaştırma gibi sektörlere yaptığı katkılar göz önüne alındığında, bu sektörün GSMH içindeki
payının çok daha büyük olduğu görülmekte ve sektörel büyümedeki gelişmelerin önemli bir
bölümünü tek başına açıklayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.

1950-1980 arası dönemde Türkiye ekonomisini kısaca değerlendiriniz.

2.

Planlı ekonomi döneminde uygulanan kalkınma planları hakkında bilgi veriniz.

3.

Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün yerini açıklayınız.

4.

Sanayi sektörünün gelişimini kısaca açıklayınız.

5.
1944 yılında ABD’nin Bretton Woods kasabasında bir konferans düzenlenmiş ve yeni
liberal düzen bu konferansta tartışılmaya başlanmıştır. Bu konferans sonucunda ……. ve
………………….. gibi kurumlar kurulmuştur.
6. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kaç yılında kurulmuştur?
A) 1945

B) 1950

C) 1955

D) 1960

E)1965

7. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi yılları kapsamaktadır?
A) 1963-1967

B)1957-1961

D)1969-1973

E) 1950-1954

C) 1961-1965

8. 1980 yılında kamu sektörünün ekonomideki payının azaltılması, dış dünyaya kapalı bir
ekonomi yerine, küresel sermayesi ile bütünleşen bir ekonomi modeline geçiş, faiz oranlarının
devlet tarafından değil de piyasa tarafından belirlenmesi gibi kararların alınmıştır. Bu kararlar
Türk iktisat tarihinde hangi ad ile anılmaktadır?
A) 24 Ocak Kararları

B) 3 Temmuz Kararları

D) 12 Aralık Kararları

E) 12 Haziran Kararları

C) 1 Ağustos Kararları

9. Türkiye’de 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz dolayısı ile yürürlüğe girmeden gündemden
düşen beş yıllık kalkınma planı hangisidir?
A) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı

B) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

C) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

D) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı

E) Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı
10.1927 yılı nüfus sayımına göre aktif nüfusun yüzde kaçı tarım sektöründe istihdam
edilmektedir?
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A) % 90

B) % 81

C)%73

D)%65

E)%55

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5) IMF-Dünya Bankası
6) D
7) A
8) A
9) C
10) B
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Giriş

Bu bölümde sektörel analiz çerçevesinde hizmetler sektörü ele alınmaktadır. Türkiye
de hizmet sektörünün genel yapısı ve alt sektörleri incelenmektedir
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14.1.Hizmet Sektörü
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sektörel yapıları analiz edildiğinde hizmetler
sektöründeki gelişme göze çarpmaktadır. Özellikle ülkelerin birbirlerine karşı olan
bağımlılıklarının artması, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle hizmetler
sektörünün diğer sektörler arasındaki payı artmaktadır. Diğer yandan yine küreselleşmenin
etkisiyle ticaretin gelişmesi hizmet sektörlerine yönelik ticari işlemlerin de artmasına imkan
sağlamış ve turizm, finans, taşımacılık ve haberleşme gibi hizmetler sektörünün alt
kategorilerinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.
Dünya Bankası’ndan alınan verilere göre 2000 yılında dünya GSMH içinde hizmetler
sektörünün payı % 67 iken 2010 yılında bu oran %72’ye yükselmiştir. Yine 2000 yılında
sırasıyla tarımın ve sanayinin payı %4 ve %29 iken 2010 yılında bu oran sırasıyla %3 ve %25’e
gerilemektedir.
Diğer yandan tarım sektörünün gelişmiş ülkelerdeki payı %5’in altında seyretmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise tarım sektörünün GSMH içindeki payı 2000-2010 yılları arasında
geçen 10 yıllık süre zarfında sürekli gerilemiş fakat gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşamamıştır.
Hizmetler sektörünün GSMH’dan aldığı pay hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan
ülkelerde hızla artmaktadır.

14.2.Türkiye’de Hizmetler Sektörünün Yapısı ve Özellikleri
Gelişmiş ülkelerin genelinde sanayi sektörünün gelişimi hizmetler sektörünün gelişmesi
açısından itici bir güç olmuştur. Daniel Bell’e göre, bir ülkede sanayi sektörünün gelişimi ilk
aşamada sanayiye destek olan enerji ve ulaştırma gibi hizmetlerin gelişimine katkı
sağlayacaktır. Bunun yanında sanayi sektörünün daha da gelişmesi ile hem finans sektörü hem
de ticaret gelişecektir Son aşamada ise sanayileşme ile birlikte kişisel gelirde meydana gelen
artış ve refah seviyesinin yükselmesi sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere olan talebi
arttıracaktır. Görüldüğü üzere sanayi sektörünün gelişimi beraberinde hizmetler sektörünün de
gelişmesinde katkı sağlamaktadır.
Türkiye’nin ekonomik gelişim süreci incelendiğinde tarım-sanayi-hizmetler
sıralamasının tam manası ile takip edilmediği gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerin sanayi
sektörlerinin istihdam içindeki payları göz önüne alındığında bu oranın %35-40 seviyelerine
ulaştığı görülürken Türkiye bu seviyelere hiçbir zaman erişememiştir. Bu nedenle sanayi
sektörü doğal gelişim evresini takip etmediğinden hizmetler sektörü de aynı şekilde doğal
gelişim evresinden mahrum kalmıştır. Bu bakımdan sanayi sektörü ekonomik gelişme sürecinin
hiçbir evresinde %35-40 istihdam düzeyini yakalayamadığından tarım sektöründe açığa çıkan
işgücü doğrudan hizmetler sektöründe istihdam edilmiştir. Aşağıdaki grafikte Türkiye’de
sektörlerin istihdam içindeki payları gösterilmektedir.
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Yıllar

Tarım Sektörü

Sanayi Sektörü

Hizmetler Sektörü

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

37,6
34,9
33,9
29,1
25,7
24
23,5
23,7
24,6
25,2
25,5
24,6

22,7
23
22,8
24,9
26,4
26,8
26,7
26,8
25,3
26,2
26,5
26

39,7
42,1
43,4
46
48
49,1
49,8
49,5
50,1
48,6
48,1
49,4

Hizmetler sektörünün gelişimini gösteren bir diğer gösterge ana faaliyet kollarına göre
GSYH’nın büyüme oranlarıdır. Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere ekonomik kriz dönemleri
haricinde hizmetler sektörü yüksek oranda büyüme hızlarına erişmiştir. Diğer yandan hem
tarım sektörü hem de sanayi sektörü 2001 krizinde aşırı daralma eğilimi gösterirken hizmetler
sektöründeki daralma söz konusu sektörlere nazaran daha yüzeysel olmuştur.
Yıllar
1999
2000
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2012

Tarım Sektörü
-5,7
7,1
-7,9
-2
7,2
-6,7
3,6
6,1
3,1

Sanayi Sektörü
-4,9
6,6
-7,3
7,8
8,6
5,8
-6,9
9,7
1,9

Hizmetler Sektörü
-2,2
6,8
-4,6
5,7
8,5
6
-5,2
8,8
2,1

Diğer yandan hem tarım sektörü hem de sanayi sektörü 2001 krizinde aşırı daralma
eğilimi gösterirken hizmetler sektöründeki daralma söz konusu sektörlere nazaran daha
yüzeysel olmuştur. 2001 yılında yaşanan kriz dolayısıyla tarım ve sanayi sektörü sırasıyla %7,9
ve %7,3 oranında daralma gösterirken hizmetler sektöründeki daralma %4,6 olarak
gerçekleşmiştir. 2001 ve 2008 yılları arasındaki dönemde sektör yüksek oranlı büyüme
rakamlarına ulaşmıştır.2008 yılına gelindiğinde yaşanan küresel finans krizi dolayısıyla
hizmetler sektöründe %5,2 oranında negatif büyüme sergilenmiş fakat küresel finans krizini
takip eden 2 yıllık süre zarfında sektör tekrardan büyüme ivmesi kazanmış ve 2011 yılı göz
önüne alındığında %8,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Tablodan anlaşılacağı üzere finansal
krizin hizmetler sektörü üzerinde yarattığı negatif etki, kriz sonrası dönemde hızlı bir şekilde
giderilmiştir.
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14.3. Hizmetler Sektörünün Alt Sektörleri
Hizmetler sektörünü çeşitli alt başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür. Bunlar
turizm, finans, ulaştırma olarak sayılabilir.

14.3.1. Turizm Sektörü
Türkiye’de turizm sektörü özellikle 1980 yılı sonrasında gelişme evresine girmiş ve
ülkenin ekonomik darboğazlar yaşadığı dönemlerde ülkeye döviz girdisi sağlayarak ödemeler
bilançosu açıkların giderilmesinde ve istihdam seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir yer
edinmiştir. Diğer yandan turizm sektörü bölgesel gelişme ve kalkınmanın sağlanmasında etkili
bir araç olmuştur. Turizm sektörünün ödemeler bilançosuna olumlu katkısı veya istihdam
yaratması gibi ekonomik faydalarının yanında ülkelerarası kültürel faaliyetleri arttırması ve
dünya barışına katkısı gibi sosyal faydaları da vardır.
Coğrafi konumu itibari ile Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmakta olup
bu iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görmektedir. Türkiye’nin kıtalararası geçiş
güzergahı üzerinde olması birçok medeniyete ev sahipliği yapmasını da beraberinde
getirmektedir. Türkiye konum itibari ile sahip olduğu bu özelliklerinin yanısıra aynı zamanda
iklim çeşitliliği bakımından da oldukça şanslıdır. Dört mevsimin bir arada yaşanması hem yaz
turizmine hem de kış turizmine yönelik faaliyetlerin rahatça yerine getirilmesine imkan
sağlamaktadır. Türkiye’de turizm sektörünün gelişimi yaz turizmi ile başlamasına rağmen son
zamanlarda çeşitlilik artmıştır. Turizm sektöründeki çeşitliliğe örnek olarak sağlık ve termal
turizmi, yayla turizmi, dağcılık ve av turizmi, inanç turizmi, rafting ve su altı dalış ile hava
sporları gösterilebilir.
Türkiye ekonomisi genel anlamda cari açık veren bir yapıya sahiptir. Cari açığın varlığı
özellikle mal ithalatı ve ihracatı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Diğer yandan
enerji kullanımında dışa bağımlılık ödemeler bilançosu dengesizliklerini arttıran
etkenlerdendir. Bu bakımdan hizmet sektörü içerisinde turizm gelirlerinin fazla veren yapısı
ödemeler bilançosu dengesizliklerinin ve cari açığın giderilmesinde önemli bir katkı
sağlamaktadır.
2001-2012 yılları arasında turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatma oranları
Tabloda gösterilmektedir. Tabloya göre yıllar itibari ile turizm gelirlerinin dış ticaret açığını
kapatma oranı yükselmektedir. Özellikle 2001 yılında Türkiye’de yaşanan bankacılık krizi ve
2008 yılında hem dünyada hem de Türkiye’de etkisini gösteren küresel finans krizi
dönemlerinde dış ticaret açığı azalma eğilimi göstermiştir. Söz konusu dönemlerde turizm
gelirleri artış eğiliminde olduğundan turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatma oranları
sırası ile % 133,63 ve %82,52 seviyelerine yükselmiştir.
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Yıllar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Dış Ticaret Açığı
(DTA) $
10.064.867
15.494.708
22.086.856
34.372.613
43.297.743
54.041.498
62.790.965
69.936.378
38.785.809
71.661.113
105.934.807
84.066.659

Turizm Geliri
(Bin dolar)
13.450.127
15.214.514
16.302.053
20.262.640
24.124.501
23.148.669
27.214.988
30.979.979
32.006.149
33.027.943
36.151.328
36.776.645

Turizm Gelirinin DTA
Kapama payı (%)
133,63
98,19
73,81
58,95
55,72
42,83
43,34
44,30
82,52
46,09
34,13
43,75

Küresel finans krizi sonrasında dünya genelinde likiditenin artması ve özellikle gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru sermaye hareketlerinin hız kazanması sonucunda
2010 ve 2011 yıllarında dış ticaret açığı artmış fakat turizm gelirlerinde belirli bir artış
sağlanamamıştır. Bu bakımdan 2010 ve 2011 yıllarında turizm gelirlerinin dış ticaret açığını
kapatma oranları düşmüş ve sırasıyla % 46,09 ve % 34,13 olarak gerçekleşmiştir.

14.3.2. Bankacılık ve Finans Sektörü
Türkiye’de finans sektörünü oluşturan alt sektörler bankacılık, sigortacılık, bireysel
emeklilik ve hayat sigortası şirketleri, faktoring, finansal kiralama, menkul kıymet ve gayri
menkul yatırım ortaklıkları şirketleri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından
oluşturulmaktadır. Finans sektörünün bilanço büyüklü değerlendirildiğinde en büyük payı
yaklaşık %90 ile bankacılık sektörü almaktadır. Sigortacılık sektörünün toplamdan aldığı pay
%3,5 seviyelerinde iken menkul kıymet yatırım fonlarının finans sektöründen aldığı pay %3
seviyesindedir. Finans sektörünün diğer alt sektörleri ise bilançonun %3,5’ini
oluşturmaktadırlar.
Türkiye’de bankacılık sektörünün gelişimi cumhuriyet dönemi ile başlamıştır.
Cumhuriyet öncesi dönemlerde bankacılığın gelişimine uygun ekonomik ortam oluşmamış,
Osmanlı devletinin sanayi devrimine ayak uyduramaması Osmanlı sınırları içerisinde Avrupa
tarzında bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesine fırsat vermemiştir. Cumhuriyetin
kurulmasından sonraki dönemlerde ise tüm alanlarda ekonomik kalkınma seferberliğine
geçilmesi bu dönemde bankacılık sektörünün gelişimine de imkan sağlamıştır.
1980 öncesi dönemlerde hükümetler finansal sisteme yeni bankaların giriş yapmasına
çok sıcak bakmamışlardır. Bunun en önemli nedeni mevcut kaynakların aktarımında ve
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kullanımında tekel anlamında söz sahibi olmaktır. 1980 sonrası dönemde ise ekonomide
serbestleşmenin sağlanması ve mali piyasaların daha esnek çalışması amacı ile yapılan
düzenlemeler bankacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiş , birçok yerli ve yabancı
sermayeli banka sektöre dahil olmuştur. Bu dönemde hükümetlerin sisteme yeni yerli-yabancı
sermayeli bankaların girmesini teşvik etmelerinin nedeni ise bankacılık sektöründe rekabetin
arttırılarak verimlilik artışının sağlanması ve kaynakların en etkin şekilde kullanılmasıdır. 1980
sonrası dönemde Türkiye’de kurulan yerli ve yabancı banka ve şube sayılarında önemli artışlar
olmuştur.
Yıllar
1980
1985
1990
1995
2000

Ulusal
Banka
39
35
43
50
61

Banka Sayısı
Yabancı
Banka
4
15
23
18
18

Toplam
43
50
66
68
79

Ulusal
Banka
5870
6141
6447
6136
7720

Şube Sayısı
Yabancı
Banka
105
120
113
104
117

Toplam
5975
6268
6560
6240
7837

Yukarıdaki tabloda 1980-2000 yılları arasında ülke genelinde faaliyette bulunan ulusal
ve yabancı sermayeli banka ve şube sayıları gösterilmektedir. Tablodan görüleceği üzere 19802000 yılları arasında banka sayısında yaklaşık %56, şube sayısında ise yaklaşık %30 artış
sağlanmıştır. Faiz oranlarındaki artış ve bankaların operasyonel maliyetlerinin artması
sonucunda şubeleşme 1995 yılında azalmıştır.
Körfez krizi ve erken genel seçim gibi gelişmeler ülkeden döviz çıkışına neden olmuş
ve bankaların mali yapısı bozulmaya başlamıştır. Uluslararası piyasalardan sağlanan fonların
faizlerindeki artış ve genel seçim dolayısı ile seçim ekonomisinin uygulanması ve buna bağlı
olarak genişletici para politikasının benimsenmesi ile faiz oranlarında ve enflasyonda artış
görülmeye başlanmıştır. Bankaların dışarıdan aldıkları fonlar ülke içerisindeki devlet iç
borçlanma senetlerine yatırılmış ve bu dönemde bankaların açık pozisyonları artış göstermiştir.
1990-2000 yılları arası bankacılık sektörüne girişin kolaylaştığı mevduatların
tamamının sigorta kapsamına alındığı yabancı para mevduatlarda sınırlamanın olmadığı ve
hazinenin bütçe açıklarının finansmanı için özel bankalardan borçlanabilmesinin önünün
açıldığı bir dönem olmuştur. Bankacılık uygulamalarına getirilen bu serbestlikler sektörün olası
bir finansal krize karşı korunaksız kalmasına ortam hazırlamıştır. Ekonomide enflasyonun
yükseldiği ve kamu iç borç stokunun hızla arttığı bir dönem başlamıştır. Kamu iç borç stokunun
artmasına neden olan faktörler ekonomik kriz dolayısıyla vergi gelirlerinin azalması, faiz
oranlarının yükselmesi ve kamu bankaları ile TMSF’ye geçen özel bankaların zararlarının kamu
tarafından karşılanması amacı ile borçlanma senetlerinin çıkarılması etkili olmuştur.
2001 yılının Şubat ayında finansal krizin ortaya çıkmasından yaklaşık 3 ay sonra Mayıs
2001’de hükümet tarafından IMF ile yeni bir anlaşmaya gidilmiş ve bu anlaşma çerçevesinde
güçlü ekonomiye geçiş programı benimsenmiştir. Program çerçevesinde enflasyonla
mücadelede etkinliğin sağlanması ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yeni bir para politikası
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uygulamasının hayata geçirilmesi, disiplinli bir maliye politikası uygulanması, bankacılık
sektörünün mali yapısının güçlendirilmesi ve ekonominin geneline hitap edecek yapısal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi ana unsur olarak belirlenmiştir.
2008 yılına gelindiğinde ABD’de mortgage kredilerinin geri ödenmesinde yaşanan
sıkıntılar dolayısı ile ortaya çıkan mortgage krizi kısa bir sürede önce Avrupa daha sonra ise
tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir finans krizi haline dönüşmüştür. Diğer yandan krizin
küresel bir boyut almasının nedenleri arasında 2008 yılında petrol, gıda ve metal fiyatlarında
meydana gelen artış dolayısıyla piyasalarda kötümser bir hava oluşması da gösterilebilir.
Küresel finans krizinden gelişmekte olan ülkeler de etkilenmiştir. Bunun başlıca nedeni
emtia fiyatlarındaki yükselişin yanısıra kriz öncesi dönemde dünya genelinde görülen likidite
fazlalığıdır. Kriz döneminde artan riskler karşısında sıcak para olarak adlandırılan kısa vadeli
söz konusu sermaye gelişmekte olan ülke piyasalarından çekilme eğilimine girmiştir. Ayrıca
gelişmiş ülkelerin büyüme rakamlarının düşmesi ve iç tüketim miktarlarının gerilemesi
gelişmekte olan ülkelerin bu ülkelere yaptığı ihracatın da azalmasına neden olmuştur. Bu durum
gelişmekte olan ülkelerin dış gelirlerinin azalmasına sonuç olarak da ekonomilerinin
daralmasına sebep olmuştur.
Türk bankacılık sektörü küresel finans krizinden diğer gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler kadar etkilenmemiştir. Bunun en önemli nedeni 2001 yılından sonra kamu bankalarının
yeniden yapılandırılması, düzenleme ve denetleme faaliyetlerine işlerlik kazandırılması, görev
zararı bulunan bazı bankaların faaliyetlerine son verilmesi, sermaye yeterlilikleri açısından
sektörün kendini yenilemesi ve Merkez Bankasının uyguladığı ekonomi politikalarıdır. Ayrıca
Türk bankacılık sektörü konvansiyonel bankacılık faaliyetlerine önem vererek daha çok
perakende bankacılık faaliyetlerine yoğunlaşmış ve finansal enstrümanlar arasında
gayrimenkul ve türev ürünlere yer verilmemesi sektörün 2008 krizinden en az şekilde
etkilenmesine yardımcı olmuştur.
Günümüzde bankacılık sektörünün daha da büyümesi ve işlerlik kazanması adına
potansiyel sergilediği görülmektedir. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması ileriki
dönemlerde bankacılık hizmetlerinden yararlanacak kişi sayısının artmasını beraberinde
getirecektir. Ayrıca yurtdışında hali hazırda kullanımda olan diğer birçok finansal ürünün Türk
bankacılık sistemine dahil edilmesi büyüme potansiyelini arttıracak etkenlerdendir.

14.3.3.Ulaşım Sektörü
Bir ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklarını en etkin şekilde değerlendirmesi ve refah
seviyesini arttırması diğer ülkelerle kurduğu ekonomik, sosyal ve kültürel bağlarla yakından
ilişkilidir. Hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinde ulaşım
sektörünün önemli payı vardır. Ulaşım sektörünün önemini arttıran bir diğer konu ise ticaretin
gelişmesidir. Dünya ticaret yapısında meydana gelen değişiklikler ticaretin akış yönünü ve
ticarete konu olan malların hacimlerini değiştirmiştir. Bu bağlamda hem yurtiçi hem de
uluslararası taşımacılıkta artan trafik ulaştırma hizmetlerinin kalitesini ön plana çıkarmaktadır.
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Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan konumu, kıtalararası ulaşımın
sağlanmasında kilit rol oynamaktadır. Bu bakımdan Türkiye açısından ulaşım sektörünün
önemi daha da artmaktadır. Avrupa, Asya ve Arap yarımadası arasında gelişen ticaret hacmi
Türkiye’yi önemli bir ulaştırma üssü konumuna getirmektedir.

14.3.4. Demiryolu Ulaşımı
Türkiye’de cumhuriyetin kurulması ile birlikte demiryolu ulaşımına hız verilmiş fakat
1950 sonrasında demiryolu yatırımları ihmal edilmiştir. Söz konusu ihmalin nedenleri arasında
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve demiryolu yatırımlarının yüksek maliyetli
olması, karayolu taşımacılığının daha hızlı ve esnek bir yapıya sahip olması ve hükümetler
tarafından uygulanan yanlış ulaştırma politikaları gösterilebilir. Sıralanan bu gibi nedenlerden
dolayı yeni demiryollları inşa edilememiş, mevcut ağların standartları arttırılamamış ve pazarda
rekabet gücü yaratacak bir işletmecilik anlayışı geliştirilememiştir.
1923 ve 1950 yılları arasında geçen 27 yıllık süre zarfında 5.293 km demiryolu inşa
edilmiştir. 1950 yılından sonraki dönemden günümüze kadar ise 5.819 km demiryolu inşası
gerçekleştirilmiştir

14.3.5. Karayolu Ulaşımı
Türkiye Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Kafkaslardan gelen yolların geçiş güzergahında ve
önemli bir ticari hareketliliğin merkezinde bulunmaktadır. Bu bakımdan bölgelerarası
oluşturulacak güvenli ve hızlı geçiş koridorları oluşturulmasına yönelik ulusal ve uluslararası
karayolu ulaşım projelerinin içerisinde yer almaktadır.
Türkiye’de karayolu yolcu ve yük taşımacılığını etkileyen iki önemli faktör
bulunmaktadır. Bunlardan ilki milli gelirde meydana gelen artış dolayısıyla ülke içerisindeki
hareketliliğin hem yolcu hem de yük taşıma anlamında artış sergilemesidir. İkinci faktör ise
kıtalararası transit ulaşımın yol açtığı taşımacılık faaliyetleridir. İç dinamiklerdeki hareketlilik
kadar transit taşımacılık da geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde önemli rol
oynamaktadır. Türkiye’nin yük ve yolcu bakımından belirli yıllardaki karayolu yoğunluğu
aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planında karayolu taşımacılığına yönelik çeşitli
hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler arasında trafik güvenliğinin ön planda tutulduğu, çevresel
sorumluluğa sahip, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası
hukuki kurallarla uyumlu, kaynakların en iyi şekilde kullanıldığı, ileri teknolojiden en iyi
şekilde yararlanılan bir karayolu ulaşım sistemi kurulması gösterilebilir.

14.3.6. Havayolu Ulaşımı
Dünyada hava ulaşımı 1900’lerin başında gerçekleştirilse de Türkiye’de ilk hava
ulaşımı 1933 yılında pervaneli küçük uçaklarla başlamıştır. Yine aynı yıl havayolları Devlet
İşletme Dairesi kurulmuş ve bu daire 1938 yılında Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür. 1956
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yılına gelindiğinde söz konusu Genel Müdürlük T.H.Y adını alarak yolcu ve yük taşımacılığı
görevini üstlenmiştir. Türkiye’deki mevcut havaalanlarının işletilmesi, hava trafiğinin
yönlendirilmesi ve denetimi, havaalanlarının bakımı ve onarımı Devlet Hava Meydanları
İşletmesi’nin görev ve sorumluluğu altındadır.
2003 yılında “havayolu halkın yolu olacaktır” sloganı ile serbest havacılık politikası
hayata geçirilmiştir. Bu politika ile iç hatlarda yolcu taşımacılığı serbest rekabete açılmış ve
rekabet dolayısı ile bilet fiyatlarında meydana gelen azalma talepte önemli bir artışa neden
olmuştur.
Havayolu ulaşımında artan talep beraberinde rekabeti de getirmiş ve rekabet sonucu
oluşan potansiyel dolayısıyla mevcut durumda kullanımda olan havalimanlarının altyapılarını
oluşturan uçuş pisti ve apronların standartları yükseltilmiştir. Ayrıca uçuşların seyrini izlemekte
kullanılan cihazların modernizasyonu sağlanmış ve mevcut sistemler yenileri ile
değiştirilmiştir. Türk havacılığı için geliştirilen stratejik amaç yenilikçiliğin ön planda olduğu,
rekabete açık, güvenli ve konforlu uçuşun sağlandığı ve bölgesel anlamda havacılık üssü olma
yolunda ilerleyen bir sektör oluşturulmasını hedeflemektedir.

14.3.7. Denizyolu Ulaşımı
Türkiye’de denizciliğin gelişmesi Anadolu Selçuklularına kadar dayanmaktadır.
Özellikle Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan beylikler denizcilik
faaliyetlerine önem vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise özellikle askeri
amaçlar neticesinde denizcilik gelişmiş ve ilk tersane Karamürsel’de kurulmuştur. İleriki
dönemlerde ise Ege, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında çeşitli tersaneler kurulmuştur.
Cumhuriyet döneminde denizcilik konusunda adımlar atılmış askeri amaçların yanında ticari
hedefler doğrultusunda da denizcilik alanında çeşitli kanuni düzenlemeler yapılmıştır.
Cumhuriyet’in ilk bakanlıkları arasında Denizcilik Bakanlığı’na yer verilmiş ve 1926 yılında
kabotaj kanunu yürürlüğe konmuştur.
Türk uluslararası gemi siciline ve milli gemi siciline kayıtlı olan gemilerin sayısında
200 yılına nazaran artış sergilenmiştir. 2003 yılında 1.148 olan gemi sayısı 2011 yılına gelinde
%59 oranında artarak 1.832 gemiye ulaşmıştır. Limanlarımızda elleçlenen (gemiye yükleme ve
boşaltma işlemlerinin tümü) yük miktarın 2011 yılı itibari ile 2003 yılına nazaran % 91 oranında
artış sağlanmıştır. 2003 yılında 189 milyon ton olan yük miktarı 2011 yılı sonunda 363 milyon
tona yükselmiştir. Son 10 yılda Türkiye’nin milli gelir seviyesindeki artışı bağlı olarak dış
ticareti de artmış ve bu durum konteyner hareketliliğini beraberinde getirmiştir. 2004 yılında
ithalat ve ihracat uygulamaları dolayısıyla işlem gören konteyner sayısı toplam 2.9 milyon adet
iken 2011 yılında bu rakam %88 oranında artarak 5.46 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. 2003
yılında Ro-Ro gemileri ile taşınan toplam araç sayısı 220.345 adet iken bu rakam 2011 yılında
%50 oranında artış göstermiş ve 330.714 adet araç olarak gerçekleşmiştir.
9. Kalkınma Planında ulaştırma sektörünün gelişimine yönelik atılması gereken adımlar
belirlenmiştir. Bu adımlar kapsamında özellikle denizyolu ulaşımının ve deniz taşımacılığının
gelişimine dair bir dizi karar alınmıştır. Bu kararlar kapsamında öncelikle limanların sadece
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yükleme ve boşaltma yapılan yerler olmasından ziyade kombine taşımacılığa da imkan
sağlanacak şekilde karayolları ve demiryolları ile entegre olması hedeflenmektedir. Ayrıca
deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik bayrak, liman ve kıyı devleti kontrolünün
iyileştirilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan liman kapasitelerinin arttırılması ve kısa mesafe
deniz taşımacılığının daha esnek şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni gemilerin inşa edilmesine
ağırlık verilecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Hizmet sektörünün gelişimi hakkında bilgi veriniz.
2. Tarım ve sanayi sektörleri ile hizmet sektörünün herhangi bir etkileşimi varmıdır?
Konuyu aydınlatınız.
3. Bankacılık sektöründe 2001 ve 2008 kriz dönemlerini değerlendiriniz.
4. Ulaşım sektörünün alt sektörü olan karayolu ulaşımının gelişimi hakkında bilgi
veriniz.
5. Türk bankacılık sektörünün 2008 krizinden çok fazla etkilenmemiş olmasının
nedenleri nelerdir?
6. 2010 yılında dünyada üretilen toplam GSMH içinde en büyük paya sahip sektör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım sektörü

B) Hizmet ösektörü

D)Hayvancılık sektörü

E) Madencilik sektörü

C) Sanayi sssektörü

7. Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünün alt sektörlerinden bir tanesi değildir?
A) Turizm sektörü

B) Bankacılık sektörü

D) Finans sektörü

E) Sanayi sektörü

C) Ulaşım sektörü

8. Türkiye’de özellikle 1980 yılı sonrasında gelişme evresine girmiş ve ülkenin
ekonomik darboğazlar yaşadığı dönemlerde ülkeye döviz girdisi sağlayarak ödemeler
bilançosu açıkların giderilmesinde ve istihdam seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir
yer edinmiş sektör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bankacılık ve finans sektörü

B) Turizm sektörü

D)Tarım sektörü

E) Sanayi sektörü

C) Ulaşım sektörü

9. Finans sektörünün bilanço büyüklü değerlendirildiğinde en büyük payı hangi alt
sektör almaktadır?
A) Bankacılık sektörü

B) Sigortacılık sektörü

D) Menkul kıymet yatırım fonları

E) Finansal kiralama

C) Faktoring

10.Kabotaj Kanunu kaç yılında yürürlüğe konulmuştur?
A) 1925

B) 1926

C) 1927

D) 1928

E) 1929

Cevaplar
1)
2)
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3)
4)
5)
6) B
7) E
8) B
9) A
10) B
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