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için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İktisat bilimi, mevcut kıt kaynaklarla sonsuz olan insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl
karşılanacağını araştırmaktadır. İnsan ihtiyaçları her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir.
Bunun yanında insan ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklar, aynı hızla arttırılamamakta ve
çeşitlendirilememektedir. Bir tarafta insanların sonsuz ihtiyaçları varken diğer tarafta ise bu
ihtiyaçların giderilmesine olanak sağlayan sınırlı kaynaklar vardır. Sonsuz insan ihtiyaçlarının
mevcut kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran bir bilim dalı olan iktisat, iki temel bölümden
oluşmaktadır. Mikro ekonomi, bireylerin ve firmaların iktisadi davranışlarını incelerken; makro
iktisat ise ekonomideki çeşitli toplam büyüklükleri incelemektedir.
Doğada bulunan kaynakların kıt olmaması sebebiyle, üretilen mal ve hizmetler de kısıtlı
olmaktadır. Kıt kaynakların kullanımı insanları ve firmaları tercihler yapmaya zorlamaktadır.
Sınırlı kaynaklarla insanların sonsuz ihtiyaçlarını karşılama süreci, ekonominin ana
sorunlarından kıtlık kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kıtlık, ekonominin ana sorunlarındandır
ve bu sebeple de birtakım tercihlerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Tercihlerin nasıl
yapılacağıysa tüketici ve üretici davranışlarına göre şekillenmektedir. Tüketiciler bütçe kısıtı
altında faydalarını; üreticilerse maliyet kısıtı altında karlarını maksimize etmeye
çabalamaktadırlar.
Ekonomiyi; tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen bir alt disiplin olan
mikro iktisat, karar birimleri olan tüketici ve firmaların nasıl karar aldıklarını ve birbirlerini
piyasada nasıl etkilediklerini araştırır. Ekonomiyi mikro açıdan ele alan bu ders kitabı 14
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, iktisadın tanımı ve temel iktisadi kavramlar
açıklanmakta; ikinci bölümde ise her ekonominin ana sorunları, temel iktisadi sistemlerle
birlikte ele alınmaktadır. Üçüncü bölümden altıncı bölüme kadar ise talep, talep kanunu, arz,
arz kanunu, arz ve talep esneklikleri konuları incelenmekte; yedinci bölümde tam rekabet
piyasasında denge fiyatının nasıl oluştuğu ve değiştiğine, üretici ve tüketici rantına yer
verilmektedir. Sekizinci bölümde faydanın ölçülebilirliği problemi ve kayıtsızlık eğrilerine;
dokuzuncu bölümde üretim fonksiyonu, üretici dengesine; onuncu bölümde kısa ve uzun
dönemli maliyet eğrilerine; on birinci bölümde firma dengesi ve kar maksimizasyonu koşulu,
endüstri dengesi; on ikinci bölümde tam rekabet piyasasında firma dengesi; son iki bölümde ise
monopolcü rekabet ve oligopol piyasaları ele alınmaktadır.
Bu kitap, mikro ekonomik bilgileri idrak ve analiz etmenize yardımcı olacak temel bir
kaynak niteliği taşımaktadır. Mikro ekonominin temel dinamiklerini kavrayabilmek açısından
bu kitapta sunulan bilgiler siz değerli öğrencilerimize bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı
amaçlamıştır. Düşünme çerçevenizi geliştirebilmek için konuları okuduktan sonra bölüm
sonlarındaki soruları yanıtlayarak kendinizi ölçmenizi ve devamlı bir şekilde çalıştığınız
bölümleri tekrar etmenizi öneririz. Kitabın sizlere yararlı olmasını temenni eder, yeni eğitimöğretim yılında başarılar dileriz.
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul, 2018
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YAZAR NOTU
Değerli öğrenciler,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret uzaktan eğitim
ön lisans programı “Mikro Ekonomi” dersi, tüketici ve firmaların kıt kaynaklar ve sonsuz
ihtiyaçlar karşısında aldıkları kararları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini temel
düzeyde ele almaktadır. Şu an elinizde bulunan ders kitabı, siz sevgili öğrencilerimizin “Mikro
Ekonomi” dersi için yararlanmanız üzere hazırlanmış ve ders konular olabildiğince özlü
sunulmaya çalışılmıştır. Her bölümün başında ve sonunda konuların pekişmesi için
hazırladığımız sorular mevcuttur. Konuları düzenli bir şekilde tekrar ederek, sorular üzerinde
düşünmeniz ve araştırma yapmanız, kavramanızı kolaylaştıracak ve yeni bakış açıları
kazanmanızı sağlayacaktır.

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

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Birinci haftada iktisadın tanımı, iktisadın yöntemi, ekonomik birimler, ihtiyaçlar, mal,
hizmet, fayda, değer, para ve fiyat kavramları üzerinde durulacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İktisat nedir? Hangi konuları incelemektedir?

2)

İhtiyaç nedir? Özellikleri nelerdir?

3)

Mal ve hizmet nedir? Çeşitleri nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İktisadın tanımı ve
temel iktisadi
kavramlar

İleride kullanılacak olan temel Konuyla ilgili terimleri
kavramları öğrenir.
öğrenmek ve tekrar etmek

4

Anahtar Kavramlar


İktisat



Ekonomik birimler



Mal ve hizmetler



İhtiyaç



Fayda



Değer



Para



Fiyat

5

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

1.2. İktisadın Yöntemi
İktisat, sosyal bir bilim dalıdır. İktisat, diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi
laboratuvarlarda deneylerle incelenememektedir. İktisadın laboratuvarı bireylerden ve bütün
toplumdan oluşur. İktisat, iki temel bölümden oluşmaktadır. Mikro iktisat, bireylerin ve
firmaların iktisadi davranışlarını inceler. Makro iktisat ise ekonomideki çeşitli toplam
büyüklükleri incelemektedir.
İktisadi bir olayın diğer değişkenleri sabit kabul edilerek belirli bir andaki durumunun
incelenmesine statik iktisadi analiz denilmektedir. Birden fazla statik analiz yapılmasına ve bu
analizlerin değerlendirilmesine karşılaştırmalı statik iktisadi analiz denilmektedir. Dinamik
iktisadi analiz ise, iktisadi bir olayın zaman içerisindeki değişiminin incelenmesidir.
Mevcut iktisadi durumun incelenmesi ve neden sonuç ilişkisinin kurulmasına pozitif
iktisat denilmektedir. Normatif iktisatta ise, pozitif iktisatta bulunmayan değer yargılarına da
yer verilir. Normatif iktisat, mevcut durum hakkında neden sonuç ilişkisi oluşturmaktan ziyade,
toplumsal refahın daha üst sıralara çıkabilmesi için ne olması gerektiğini araştırmaktadır.

1.3. Ekonomik Birimler
Ekonomik birimler hanehalkı, firmalar ve devlet olmak üzere üç temel gruba
ayrılmaktadır.
Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan insanlara hanehalkı
denilmektedir. Hanehalkı tek bir birey olabildiği gibi, birden fazla kişi de olabilir. Ekonomide
ne üretileceğine ne kadar üretileceğine ve kimin için üretileceğine karar veren, bu amaca
yönelik üretim faktörleri talep eden ve üretim yapan ekonomik birimler firmaları
oluşturmaktadır. Devlet, piyasada kimi zaman üretici konumunda kimi zaman da tüketici
konumundadır. Devlet, piyasaları düzenler. Hanehalkının ve firmaların gelirlerinin bir kısmını
vergi adı altında toplar, topladığı vergileri çeşitli mal ve hizmetlerde kullanır.

1.4. İhtiyaçlar
İktisat, kıt kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçlarının karşılanmasını araştıran bir bilim
dalıdır. Bütün insanların susama, acıkma gibi ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar, zaman içerisinde
7

çeşitlenerek artar. Tatmin edildiğinde haz, tatmin edilmediğinde acı ve ızdırap veren duygulara
ihtiyaç denilmektedir.

1.4.1. İhtiyaç Çeşitleri
İhtiyaçları zorunlu ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar ve lüks ihtiyaçlar olmak üzere üç temel
gruba ayırmak mümkündür.
İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için karşılamak zorunda oldukları ihtiyaçlara
zorunlu ihtiyaçlar denilmektedir. Yemek, barınma, giyinme gibi hayatımızı sürdürmemiz için
vazgeçilmez olan ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlar arasında yer alır.
Yaşamımızı sürdürmek için gerekli olmayan, ancak kişisel gelişimimiz için gerekli olan
ihtiyaçlara ise kültürel ihtiyaçlar denilmektedir. Kitap okumak, eğitim seviyemizi yükseltmek,
sinemaya, tiyatroya gitmek gibi ihtiyaçlar kültürel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.
Zorunlu ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasından sonra duyulan ihtiyaçlara lüks
ihtiyaçlar denilmektedir. Zorunlu ve kültürel ihtiyaçlar birbirinden kesin çizgilerle ayrılmasına
rağmen kültürel ve lüks ihtiyaçlar birbirinden kesin çizgilerle ayrılamaz. Bir insan için lüks
olan bir ihtiyaç başka bir insan için kültürel bir ihtiyaç olabilir. Bundan dolayı lüks ihtiyaçlar,
kesin bir çizgiyle ayrılamamakta ve kişiden kişiye değişmektedir.

1.4.2. İhtiyaçların Özellikleri
İhtiyaçlar, yaşam ile birlikte başlar ve zaman içerisinde çeşitlenir. İhtiyaçlar süreklidir.
Belirli bir ihtiyacımızı gidersek bile bir süre sonra tekrar aynı ihtiyacı hissederiz. İhtiyacın
sürekli olma özelliği, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlarda daha belirgindir.
İhtiyaçlar karşılandıkça şiddetini kaybeder. Acıktığımızda beslenme ihtiyacı hissederiz.
Bu ihtiyacımızı karşıladığımızda, beslenme ihtiyacımız şiddetini kaybeder. Ancak beslenme
ihtiyacı tamamen yok olmaz. Bir süre tekrar beslenme ihtiyacı hissederiz.
İhtiyaçlar artma eğilimindedir. İhtiyaçlar yaşa, cinsiyete, yaşanılan ülkeye göre
değişiklik gösterebilir. Ancak ihtiyaçlar, zaman içerisinde artarak çeşitlenmektedir. Yedi
yaşındaki bir çocuğun ihtiyaçları, 25 yaşına geldiğinde daha farklı ve daha çeşitli olmaktadır.
İhtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler ikame edilebilir. Örneğin; sinemaya gitmek
yerine bu ihtiyacı tiyatroya giderek karşılayabiliriz. Denizde yüzmek yerine havuzda yüzebiliriz
veya istediğimiz bir mücevher çok pahalı olduğu için o mücevherin daha ucuz bir benzerini
alabiliriz.

1.5. Mallar, Hizmetler ve Fayda
İhtiyacımızı dolaylı veya doğrudan karşılayan gözle görülen el ile tutulan her şeye mal
denir. İhtiyaçlarımızı karşılayan her şey gözle görülmez, elle tutulmaz. Gözle görülmeyen, elle
tutulmayan ancak dolaylı veya doğrudan ihtiyacımızı karşılayanlara hizmet denir. Bir doktorun,
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bir berberin veya bir otobüs şoförünün ihtiyacımızı karşılaması hizmettir. Mal ve hizmetlerin
ihtiyacımızı karşılama özelliğine ise fayda denilmektedir.
İktisatta mallar, serbest mal ve iktisadi mal olarak ikiye ayrılmaktadır. Serbest mallar
doğada ihtiyacımızdan bol olan, üretilmesi için bir çabaya gerek duyulmayan hava gibi
mallardır. İktisadi mal ise doğada bol miktarda bulunmayan üretilmesi için emek harcanan
mallardır. İktisat, sonsuz insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran bilim dalı
olduğuna göre iktisadın asıl ilgi alanı serbest mallar değil kıt mallardır.
Tüketim malları; araba, buzdolabı gibi, tüketicilerin kullanımına hazır olan mallardır.
Ara mallar ise, işlenmesine rağmen, henüz tüketicinin kullanamayacağı mallardır. Ara mallar,
tamamlanmış malların üretiminde kullanılır. Ham madde ise genellikle ara malların bazı
durumlarda ise tüketim mallarının yapımında kullanılan mallardır. Örneğin; buğday ham
maddedir. Buğdayın değirmende öğütülmesiyle oluşan un ara maldır. Undan yapılan ekmek ise
tamamlanmış maldır. Bir mal bazı durumlarda ara mal, bazı durumlarda ise tamamlanmış mal
olabilir. Örneğin; buzdolabı kapağı, buzdolabı yapımında kullanılırsa ara mal özelliğindedir.
Mevcut buzdolabı kapağının kırılmasından dolayı tek başına satılıyorsa, diğer bir ifadeyle tek
başına tüketime konu oluyorsa tamamlanmış maldır. Benzer bir örneği araba tekerleği için de
vermek mümkündür. Araba tekerliği, araba yapımında bir ara maldır. Ancak arabanın tekerinin
değişmesi gerektiği durumlarda tek başına da satılabilir. Bu durumda tamamlanmış mal
olmaktadır.
Mallar ayrıca tarımsal mal ve sanayi malları olmak üzere ayrı bir sınıflandırmaya da
ayrılabilir. Elma, armut, üzüm gibi tarım kökenli mallar tarımsal mal olarak sınıflandırılırken
herhangi bir şekilde değişikliğe uğrayan mallar sanayi malları sınıfına girmektedir. Sanayi
malları; yatırım malları, ara mallar ve tüketim malları olmak üzere üç gruba ayrılır. Yatırım
malları, doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılmayan, tüketime konu olan malların
üretiminde kullanılan mallardır. Gömlek üretiminde kullanılan dikiş makinesi, tarlada
kullanılan traktör yatırım mallarına örnektir.
Tüketim malları, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları olmak üzere kendi içinde iki
gruba ayrılmaktadır. Dayanıklı tüketim; malları televizyon, buzdolabı gibi uzun ömürlü olurken
dayanıksız tüketim malları; ekmek, salam gibi belirli bir raf ömrü olan mallardır.

1.6. Değer, Para, Fiyat
Bir mala ödemek istediğimiz bedel, o malın değerini göstermektedir. İktisatçılar için bir
mal ve hizmetin değerinin ne olması gerektiği geçmişten günümüze inceleme konusu olmuştur.
Bazı iktisatçılar malın değerinin bize sağladığı faydayla ölçülmesi gerektiğini savunmuş, bazı
iktisatçılar ise bize sağladığı fayda ile değil ne miktarda olduğuyla ölçülmesi gerektiğini
savunmuştur. Bir malın veya hizmetin tüketiciye sağladığı fayda ile ölçülmesine kullanım
değeri denilmektedir. Kullanım değeri, kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin; müziğe ilgi
duyan birisi için sahip olduğu müzik aleti çok değerliyken, müziğe ilgi duymayan başka biri
için aynı değerde olmayabilir. Bir malın diğer mallarla değişim oranını veren değere ise değişim
değeri denir. Değişim değeri; kullanım değeri gibi kişiden kişiye değişmemektedir. Değişim
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değeri, söz konusu malın mevcut miktarından etkilenmektedir. Bir mal ya da hizmetin değişim
değerini günümüzde fiyat belirlemektedir. Mal ve hizmetin değişim değeri kanuni ödeme aracı
olan para ile yapılmaktadır.
İki mal arasındaki değişim oranına nispi fiyat denilmektedir. Örneğin; bir kg erik ile iki
kg kiraz değiştirilebiliyorsa eriğin kiraz cinsinden nispi fiyatı ikidir. Para ile ifade edilen fiyata
ise mutlak fiyat denilmektedir. Bir kg erik 3 TL ise ve bir kg erik ile iki kg kiraz alınabiliyorsa,
kirazın mutlak fiyatı 1.5 TL’dir.
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Uygulamalar
1) Mikro iktisadın incelediği konuları araştırınız.
2) Fayda nedir? Fayda çeşitlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Toplam arz-toplam talep, deflasyon, enflasyon, işsizlik, istihdam, fiyat istikrarı,
para arzı ve talebi, faiz oranı, üretim artışı, toplam ihracat ve ithalat, döviz kuru, ödemeler
bilançosu kavramlarını araştırınız. Bu tür konular, iktisadın hangi alanı tarafından
incelenmektedir?
2)
araştırınız.

Bir ekonomik birim olarak devletin, piyasaları ne gibi yöntemlerle düzenlediğini

3)
İnsan ihtiyaçları, bilim insanları tarafından çeşitli sınıflandırmalara tabi
tutulmuştur. Bu sınıflandırmaları araştırarak, kendi ihtiyaç türlerinizi kategorize ediniz.
4)

Dayanıklı tüketim malları alanında faaliyet gösteren sektörleri araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birinci bölümde iktisadın incelediği konular ve kavramlar ele alınmış, verilen
örneklerle konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. İlerideki bölümlerde ele alınacak olan
konulara temel oluşturmak üzere iktisatta geçen temel kavramlara ilişkin tanımlama ve
açıklamalara yer verilmiştir. İktisadın tanımı, yöntemi, ekonomik birimler, ihtiyaçlar, ihtiyaç
çeşitleri ve özellikleri, mallar ve hizmetlerin özellikleri, değer, fayda, para, fiyat gibi temel
iktisadi konular açıklanmıştır. Bölüm hakkında ilgi oluşturan sorular ve uygulama sorularıyla
öğrencilerin konu hakkında detaylı araştırma yaparak temel kavramları pekiştirmelerinin
sağlanması amaçlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi serbest mal grubuna dahildir?
a) Defter
b) Kalem
c) Otomobil
d) Hava
e) Televizyon
2) “Muz, şeftali, kiraz” gibi meyveler hangi mal türüne dahil edilebilir?
a)

Ara mal

b)

Dayanıklı tüketim malı

c)

Serbest mal

d)

Yatırım malı

e)

Dayanıksız tüketim malı

3) Faydanın tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Göz ile görülen, el ile tutulan her şeydir.
b) Üretilmesi için bir çabaya gerek duyulmayan mallardır.
c) Mal ve hizmetlerin ihtiyacımızı karşılama özelliğidir.
d) Üretilmesi için çaba harcanan mallardır.
e) Bir mala ödemek istenilen bedeldir.
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İhtiyaçlar süreklidir.
b) Belirli bir ihtiyacımızı karşıladıktan sonra tekrar aynı ihtiyacı hissetmeyiz.
c) İhtiyaçlar karşılandıkça şiddeti artar.
d) Zaman içerisinde duyulan ihtiyaçların çeşidi azalır.
e) Lüks ihtiyaçlar kişiden kişiye göre farklılık göstermez.
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5) Aşağıdakilerden hangisinde kültürel ihtiyaçlar arasında yer alanlar doğru bir şekilde
verilmiştir?
I. Roman okumak
II. Yüksek lisans yapmak
III. Tavuk eti yemek
IV. Müze gezisine katılmak
a) I ve II
b) I, II ve IV
c) I ve III
d) II, III ve IV
e) II ve IV
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Mikro iktisat, bireylerin ve firmaların iktisadi davranışlarını inceler.
b) Normatif iktisat ekonominin nasıl olması gerektiğini araştırır.
c) İktisadi bir olayın zaman içindeki değişiminin incelenmesine statik iktisadi analiz
denir.
d) Makro iktisat, ekonomideki çeşitli toplam büyüklükleri incelemektedir.
e) Pozitif iktisat mevcut iktisadi durumu inceler.
7) I. Hanehalkı ekonomik bir birimdir.
II. Firmalar ekonomide neyi, ne kadar ve kimin için üreteceğine karar verir.
III. Devlet piyasada sadece tüketici konumundadır.
Yukarıdaki ifadelerden doğru olan(lar)ı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I, II ve III
d) I ve II
e) II ve III
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8) I. Buzdolabı
II. Domates
III. Havuç
IV. Mikser
Yukarıdaki mal çeşitlerinden dayanıklı tüketim mallarına girenler hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, III ve IV
d) I ve IV
e) Yalnız IV
9) I. Yatırım malları; sanayi malları ve tüketim malları olmak üzere ikiye ayrılır.
II. Traktör, yatırım mallarına örnektir.
III. Elma, tarımsal bir maldır.
Yukarıdaki ifadelerden yanlış olan(ları) hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) II ve III
e) Yalnız III
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10)
I. Barınma, zorunlu bir ihtiyaç türüdür.
II. Caz konserine gitmek kültürel bir ihtiyaç türüdür.
III. Sınırlı insan ihtiyaçlarının sonsuz kaynaklarla karşılanması iktisat biliminin
konusunu oluşturur.
IV. Kışlık ayakkabı almak lüks bir ihtiyaçtır.
Yukarıdaki ifadelerden doğru olan(lar)ı hangi seçenekte yer almaktadır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve IV
d) I ve III
e) III ve IV

Cevap Anahtarı:
1) d, 2) e, 3) c, 4) a, 5) b, 6) c, 7) d, 8) d, 9) a, 10) b
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2. EKONOMİNİN ANA SORUNLARI VE İKTİSADİ SİSTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, tam kullanım sorunu, etkin kullanım sorunu, ekonomik büyüme sorunu,
fiyat istikrarı sorunu gibi her ekonominin ana sorunları ve temel iktisadi sistemler anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ekonominin ana sorunları nelerdir?

2)

Tam kullanım sorunu nedir?

3)

Etkin kullanım sorunu nedir?

4)

Ekonomik büyüme sorunu nedir?

5)

Fiyat istikrarı sorunu nedir?

6)

Temel iktisadi sistemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ekonominin ana
sorunları ve temel
iktisadi sistemler

Ekonominin ana sorunlarını
ve temel iktisadi sistemleri
kavramak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ekonominin ana sorunlarını
araştırmak, temel iktisadi
sistemleri öğrenmek, bölüm
sorularını cevaplandırabilmek
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Anahtar Kavramlar


Ekonominin ana sorunları



Fiyat istikrarı



Tam kullanım sorunu



Etkin kullanım sorunu



Üretim imkanları eğrisi



Karma ekonomi



Kumanda ekonomisi



İktisadi sistemler
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Giriş
Bu bölümde her ekonominin ana sorunları ve temel iktisadi sistemler anlatılacaktır.
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2.1. Her Ekonominin Ana Sorunları
İktisat bilimi kıt kaynaklarla insanların sonsuz ihtiyaçlarının karşılanmasını araştıran bir
bilim dalıdır. Bu bağlamda gerek gelişmekte olan ekonomiler, gerekse gelişmiş ekonomilerin
temel sorunları birbirine benzemektedir. Bu temel sorunları tam kullanım sorunu, etkin
kullanım sorunu, ekonomik büyüme sorunu, fiyat istikrarını koruma sorunu olmak üzere dört
temel başlık altında sıralamak mümkündür.

2.1.1.Tam Kullanım Sorunu
Bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretim amacına yönelik olarak kullanılmasına
tam kullanım ya da tam istihdam denilmektedir. Bir ekonomide üretim faktörlerinin bir kısmı
çeşitli nedenlerle üretimde kullanılmıyorsa, söz konusu ekonomide eksik istihdam ya da eksik
kullanım durumu söz konusudur.
Üretim faktörleri eğrisi bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde kullanılması
durumunda üretilebilecek ürün miktarını göstermektedir. Üretim imkânları eğrisi, veri teknoloji
ve veri üretim faktörleri altında, bir ülkenin mevcut üretim kaynaklarının tamamını kullanarak
üretebileceği en fazla mal ve hizmet miktarını gösteren eğridir. Şekil 2.1.’de sadece iki mal
üreten bir ekonominin üretim imkanları eğrisi gösterilmektedir.
Şekil 2.1: Üretim İmkanları Eğrisi
Y Malı

C

Y2

A

Y1
B

0

X1

X2

X Malı

Şekil 2.1’de yatay eksende X malı üretimi, dikey eksende ise Y malı üretimi
gösterilmiştir. Temsili ekonomide; belirli bir dönemde veri üretim faktörleri ve veri teknoloji
altında bütün üretim faktörleri X malı üretiminde kullanılırsa X2 kadar X malı üretilir. Eğer
bütün üretim faktörleri Y malı üretiminde kullanılırsa Y2 kadar Y malı üretilebilir. Ekonomide
sadece X malı ya da sadece Y malı üretilmek istenmiyorsa hem X malı hem de Y malı üretilmek
isteniyorsa, mevcut bütün üretim faktörlerinin üretimde kullanılmasıyla en fazla şekildeki
Y2X2 üretim imkânları eğrisi üzerindeki bir noktadaki mal demeti kadar üretim yapılmaktadır.
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Eğer üretim bileşimi için A noktası seçilirse X malından X1, Y malından Y1 miktarında üretim
yapılabilir. Eğer üretim imkânlarının altında B noktası gibi bir nokta seçilirse, ekonomide bütün
üretim faktörleri üretimde kullanılmıyordur. Çünkü B noktası üretim imkânları eğrisinin altında
bir noktadadır. Üretim imkânları eğrisinin üzerinde C gibi bir noktada ise üretim
gerçekleştirilemez. Çünkü eldeki bütün üretim faktörlerinin kullanılmasıyla ancak üretim
imkânları üzerinde bir noktada üretim gerçekleştirilebilir. Üretimin C gibi bir noktaya çıkması
ancak üretim faktörlerinde ya da teknolojide bir gelişme yaşanması durumunda üretim
imkânlarının genişlemesiyle mümkündür.

2.1.2. Etkin Kullanım Sorunu
Etkin kullanım sorunu, üretim imkânlarının alternatif kullanım seçenekleri arasından
toplum ihtiyacıni karşılayabilecek en iyi üretimin yapılması sorunudur. Mevcut üretim
imkânlarını toplum ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak şekilde üretim yapılmasına
yönlendirebilmek için hangi mal veya hizmetin üretileceği, hangi mal ve hizmetin ne miktarda
üretileceği, üretilen mal ve hizmetin kimler için üretileceği sorularının da cevap bulması
gerekmektedir.

2.1.3. Ekonomik Büyüme Sorunu
Ekonomilerde üretim faktörlerinin miktarı ve niteliği, üretimde kullanılan teknoloji, her
ekonominin farklı üretim kapasitesine ulaşmasına neden olmuştur. Mevcut üretim faktörleriyle
üretilebilecek ürün sınırını gösteren üretim imkânları eğrisi, üretim faktörlerinde meydana
gelen bir artış veya teknolojik gelişmeler karşısında sağa doğru kaymaktadır. Savaş, kıtlık,
doğal afetler gibi üretim faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar sonucunda ise üretim
imkânları eğrisi sola kaymaktadır.
Şekil 2.2’de üretim faktörlerinde meydana gelen bir artış sonucu üretim imkanları
eğrisinin yer değiştirmesi gösterilmiştir. İlk durumda bütün üretim faktörleri X malı üretiminde
kullanılırsa X1 kadar X malı, bütün üretim faktörleri Y malı üretiminde kullanılırsa Y1 kadar
Y malı üretilmektedir. Üretim faktörlerinde veya teknolojide meydana gelen bir değişme ile
üretim imkânları eğrisi sağa doğru kaymıştır. Yeni durumda bütün üterim faktörlerinin X malı
üretimde kullanılmasıyla X2 kadar X malı, bütün üretim faktörlerinin Y malı kullanımında
kullanılmasıyla Y2 kadar Y malı üretilmektedir.
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Şekil 2.2: Üretim İmkanları Eğrisinin Değişmesi
Y Malı
Y2
Y1

0

X1

X2

X Malı

2.1.4. Fiyat İstikrarı Sorunu
Fiyat istikrarı bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinde ani dalgalanmaların olmaması
anlamına gelmektedir. Fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artışa enflasyon
denilmektedir. Enflasyon, paranın satın alma gücünü sürekli düşürdüğü için ekonomide bir
belirsizlik yaratır. Enflasyonun tam tersi duruma ise deflasyon denilmektedir. Enflasyon ve
deflasyon ekonomide bir belirsizlik oluşturduğu için, ekonomide para istikrarının sağlanması
ekonomik işleyiş için önemli bir unsurdur. Bu sebepten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nın (TCMB) internet adresi olan http://www.tcmb.gov.tr/ adresinde TCMB’nin temel
amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulanmaktadır.

2.2. Temel İktisadi Sistemler
İktisadi sorunların çözüm arayışına yönelik olarak üç temel iktisadi sistem
bulunmaktadır. Bu iktisadi sistemler; kumanda ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi ve karma
ekonomi başlıkları altında toplanmaktadır.
Kumanda ekonomisi sisteminde, toplumdaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi amacına
yönelik olarak üretim faktörleri kamuya aittir. Ne üretileceği, ne zaman üretileceği, nasıl
üretileceği ve kimler için üretileceği sorularının cevaplarını merkezi otorite vermekte ve üretimi
gerçekleştirmektedir.
Serbest piyasa ekonomisinde, üretim faktörleri mülkiyeti serbest bırakılmıştır. Ne
üretileceği, ne zaman üretileceği, nasıl üretileceği ve kimler için üretileceği sorularının cevabı
piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenir.
Karma ekonomilerde, hem kumanda ekonomisinin hem de serbest piyasa ekonomisinin
çeşitli özellikleri bir arada görülmektedir. Günümüz ekonomilerinde en çok rastlanan ekonomik
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düzen olan karma ekonomik sistemlerde üretim faktörleri mülkiyeti üzerinde kumanda
sistemine benzer bir şekilde sınırlama yoktur. Ancak gerekli durumlarda devlet ekonomiye
müdahale etmektedir. Devlet ekonomide gerek üretici gerekse tüketici konumunda olurken,
gerekli gördüğü durumlarda piyasayı düzenleyici bir işlevi de vardır.
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Uygulamalar
1) Küresel piyasalarda hangi iktisadi sistemler uygulanmaktadır? Tartışınız.
2) Türkiye’de hangi iktisadi sistemler uygulanmıştır? Türkiye’de Cumhuriyet’in
kuruluşundan günümüze kadar uygulanan iktisadi sistemlerin tarihçesini araştırınız ve ilgili
dönemlerin özelliklerini göz önüne alarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) TCMB’nin temel amacı nedir?
2) TCMB’nin internet sitesini inceleyiz ve enflasyon raporlarını okuyarak, 2015
yılının ekonomik koşullarını değerlendiriniz.
3) Fiyat istikrarını sağlamak için uygulanan politikalar sizce ne kadar etkilidir?
Enflasyonu düşürmede başarı sağlamakta mıdır? Tartışınız.
4) Bir ekonomide fiyat istikrarının sağlanabilmesi için sizce ne gibi önlemler
alınmalıdır?
5) Ekonomide eksik kullanım sorununun giderilmesi için ne gibi politikalar
izlenmelidir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her ekonominin karşılaştığı benzer sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunları; tam kullanım
sorunu, etkin kullanım sorunu, ekonomik büyüme sorunu, fiyat istikrarı sorunu olarak
sıralamak mümkündür. İktisadi sorunların çözüm arayışına yönelik olarak üç temel iktisadi
sistem bulunmaktadır. Bu sistemler; kumanda ekonomisi sistemi, serbest piyasa ekonomisi ve
karma ekonomi olarak sıralanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretim amacına yönelik olarak
kullanılmasına ne ad verilir?
a) Eksik kullanım
b) Eksik istihdam
c) Üretim faktörleri
d) Tam istihdam
e) Etkin kullanım
2) Mevcut üretim faktörleriyle üretilebilecek ürün sınırını gösteren eğriye ne ad
verilir?
a) Üretim imkânları eğrisi
b) Üretim faktörleri eğrisi
c) Ürün sınırları eğrisi
d) Eksik üretim eğrisi
e) Tam üretim eğrisi
3) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Türk Lirası’nın değerini arttırmak
b) Piyasaya müdahale etmek
c) Ekonomiyi düzenlemek
d) Fiyat istikrarını sağlamak
e) Para basmak
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4) Bir ekonomide bütün üretim faktörlerinin üretimde kullanılması durumunda
üretilebilecek ürün miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
a) Üretim imkânları eğrisi
b) Üretim faktörleri eğrisi
c) Ürün sınırları eğrisi
d) Eksik üretim eğrisi
e) Ürün miktarı eğrisi
5 – 8. sorularda aşağıdaki metinde verilen boşlukları doğru bir şekilde
tamamlayacak ifadeyi bulunuz.
5) ..................... eğrisi, üretim faktörlerinde meydana gelen bir artış veya teknolojik
gelişmeler karşısında 6) ......... doğru kaymaktadır. Savaş, kıtlık, doğal afetler gibi üretim
faktörlerinde azalma meydana getiren olaylar sonucunda ise 7) ..................... eğrisi, 8) .........
doğru kaymaktadır.
5)
a) Ürün sınırları
b) Üretim faktörleri
c) Üretim imkânları
d) Tam üretim
e) Ürün miktarı
6)
a) Yukarı
b) Aşağı
c) Sabit kalır
d) Sola
e) Sağa
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7)
a) Üretim imkânları
b) Ürün sınırları
c) Üretim faktörleri
d) Tam üretim
e) Ürün miktarı
8)
a) Yukarı
b) Aşağı
c) Sabit kalır
d) Sola
e) Sağa
9) Fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artışa ................. denilmektedir.
Aşağıdakilerden
tamamlamaktadır?

hangisi

yukarıdaki

cümledeki

boşluğu

doğru

bir

şekilde

a) Deflasyon
b) Fiyat istikrarı
c) Enflasyon
d) Hiperenflasyon
e) Dezenflasyon
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10) Ne üretileceği, ne zaman üretileceği, nasıl üretileceği ve kimler için üretileceği
sorularının cevabının piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği temel iktisadi sistem
türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) Karma ekonomi
b) Serbest piyasa ekonomisi
c) Kumanda ekonomisi
d) Bağımlı ekonomi
e) Sistem ekonomisi

Cevap Anahtarı
1) d, 2) a, 3)d, 4)b, 5) c, 6) e, 7) a, 8) d, 9) c, 10) b
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3. FİYAT MEKANİZMASI - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde talebin tanımı, talebi etkileyen faktörler, talep fonksiyonu, talep çizelgesi
ve talep eğrisi, talep değişmesi ve talep eğrisi üzerinde hareket, talep kanununun istisnaları,
üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Talep nedir?

2)

Ekonomik birimler neden talepte bulunur?

3)

Talebi etkileyen faktörler nelerdir?

4)

Talebin etkilediği faktörler nelerdir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fiyat Mekanizması - I

Talep kavramı, talep kanunu,
talebi etkileyen faktörler,
talep eğrisi ve talep kayması,
değişmesi konularını
öğrenmek.

Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Talep



Talep Kanunu



Talebi Etkileyen Faktörler



Talep Eğrisi



Talep Kayması



Talep Değişmesi
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Giriş
Talep, belirli bir mal veya hizmet için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir
fiyattan satın alma gücüyle desteklenen satın alma isteği olarak tanımlanmaktadır.
Birçok mal ve hizmet, şüphesiz birçok kullanıcı tarafından talep edilmektedir. Ancak
bu isteğin piyasada talep haline dönüşebilmesi için yeterli satın alma gücüyle desteklenmesi
gerekmektedir, aksi takdirde bu durum, sadece kişisel bir niyet olarak kalır ve ekonomi üzerinde
herhangi bir etkisi olmaz. Bu bölümde fiyat mekanizmasının birinci basamağını oluşturan talep
konusu ele alınmaktadır.
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3.1. Talep
3.1.1. Talebin Tanımı
Talep, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satın
alma gücüyle desteklenen satın alma isteği olarak tanımlanmaktadır.
Talep edilen mal miktarı tüketicilerin satın almak istedikleri mal miktarını
göstermektedir. Ancak tüketicilerin talep ettiği mal miktarı fiilen alınan mal miktarına eşit
olmak zorunda değildir. Örneğin İstanbul Üniversitesi’nin üç numaralı öğrenci kantininde bir
günde 1.5 TL’den 800 adet hamburger satın alınmak istendiğini varsayalım, bu durumda
hamburger talebi 800 adettir. Eğer kantinde 700 adet hamburger mevcut ise talebin sadece 700
hamburgerlik kısmı karşılanacak 100 hamburgerlik kısım ise talep fazlasını oluşturacaktır.

3.1.2. Talebi Etkileyen Faktörler
Talebi etkileyen faktörleri altı başlık altında toplamak mümkündür:
 Malın kendi fiyatı: Bir malın talep edilen miktarı o malın fiyatından önemli ölçüde
etkilenir. Malın fiyatı arttığında o mala karşı alım gücü düşerken, malın fiyatı azaldığında söz
konusu mala karşı alım gücü artmış olur. Dolayısıyla bir malın fiyatı ile talep edilen miktar
arasında ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Malın kendi fiyatı arttığında talep edilen miktar
düşerken malın kendi fiyatı azaldığında talep edilen miktar artmaktadır.
 İkame ve tamamlayıcı mallar*: Belirli bir ihtiyacın karşılanmasında birbiri yerine
kullanılabilen mallara ikame mallar denilmektedir. Bu mallar aynı ihtiyacı karşıladıkları için
aynı zamanda birbirlerine rakip mallardır. Toz şeker-küp şeker, kırmızı et-beyaz et, çay-kahve
gibi ürünler ikame mallara örnek olarak gösterilebilir. İkame mallardan birinin fiyatındaki artış
diğer ikame mala olan talebi arttıracaktır. Çünkü tüketiciler birbirinin yerine kolaylıkla
kullanılabilen iki mal arasından nispeten daha ucuz olan mala yöneleceklerdir. Aynı nedenden
dolayı ikame mallardan birinin fiyatındaki düşüş o mala olan talebi arttıracaktır.
Tüketimi birbirine bağlı, birlikte tüketilen mallara tamamlayıcı mallar denir. Arababenzin, tenis topu-tenis raketi, kalem-mürekkep tamamlayıcı mallara örnek olarak verilebilir.
Tamamlayıcı mallardan birinin fiyatının düşmesi diğer mala olan talebin artmasına,
tamamlayıcı mallardan birinin fiyatının artması ise diğerinin fiyatının düşmesine neden olur.
 Tüketicinin geliri: Belirli bir maldan talep edilen miktar ile tüketicinin geliri
arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Tüketicinin geliri arttıkça talebi etkileyen diğer
koşullar sabit kalmak koşuluyla, normal mallar için, herhangi bir maldan satın alınmak istenen
miktar artar. Gelir artışı belirli bir malın talep miktarının artmasına neden olurken, aynı
zamanda talep edilen mal demetinin de çeşitlenmesini sağlar. Gelirde meydana gelen bir azalma
ise talebi olumsuz yönde etkileyerek talep edilen miktarda bir azalma meydana getirir.

*

Bazı kitaplarda ikame mal ifadesi yerine rakip mal denmektedir.
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 Zevk ve tercihler: Bir mala olan talep miktarı aynı zamanda tüketicilerin zevk ve
tercihlerine de bağlıdır. Zevk ve tercihlerde meydana gelen bir değişme talep edilen mal
miktarında da bir değişme yaratacaktır. Örneğin iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişme
sayesinde başlarda telefon jetonu talebinde bir düşme, telefon kartı talebinde bir artış
yaşanmıştır. Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ile de telefon kartı talebinde de bir düşüş
yaşanmıştır. Konuyla ilgili diğer bir örnek ise, doktor tavsiyesini dinleyerek kırmızı et
tüketimini azaltıp, kırmızı et yerine beyaz et tercih eden tüketicidir.
 Nüfus yapısı: Ülke nüfusunun yapısı ve büyüklüğü talep üzerinde etkili bir diğer
faktördür. Ülke nüfusunun artması tüketicilerinde artması anlamına geldiğinden bir talep artışı
yaratmaktadır. Ayrıca ülke nüfusunun yapısı da talep miktarını ve talep edilen mal demetini
etkilemektedir. Örneğin eğer ülke nüfusu genç nüfus ağırlıklıysa daha çok genç nüfusa yönelik
mallar talep edilecektir.
 Fiyatlarla ilgili beklentiler: Bir ekonomide çeşitli nedenlerle mal ve hizmetlerin
fiyatlarında düşme beklenebilir. Bu durumda o mal ve hizmeti talep eden tüketiciler taleplerini
bir süre erteleme yoluna gidebilirler. Benzer şekilde eğer talep edilen mal veya hizmetin ileride
fiyatının artacağı beklentisi oluşmuş ise de tüketiciler o mala olan taleplerini artırırlar. Örneğin,
2009 Nisan ayında araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) meydana getirilen 3
aylık indirim, Haziran 2009’da ÖTV’nin eski düzeyine çıkmasıyla fiyat artışı yaratacağı
beklentisi oluşturmuş, gelecekteki fiyat artışı beklentisi Nisan 2009-Haziran 2009 arasında
araba talebini arttırmıştır. Görüldüğü gibi eğer ekonomide geleceğe yönelik fiyat artışı
beklentisi varsa talep artmakta, fiyatların düşeceği beklentisi varsa talep kısılmaktadır.

3.1.3. Talep Fonksiyonu
Bir mal veya hizmetten talep edilen miktar sadece sözü geçen mal veya hizmetin
fiyatından değil, bunun yanında diğer malların fiyatından, tüketicinin gelirinden, zevk ve
tercihlerinden, nüfus yapısına ve fiyatlarla ilgili beklentilerden de etkilenmektedir. Bir piyasada
talep edilen miktar ile bu miktarı etkileyen etkenler arasındaki ilişki talep fonksiyonu ile
gösterilmektedir.
X malı için talep fonksiyonu:
Mtx = f(Fx, Ft, Fr, G, T, Fb, N, Gd)

olarak gösterilebilir.

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

3.1.4. Talep Çizelgesi ve Talep Eğrisi
Talep çizelgesi, talebi etkileyen diğer faktörler sabitken, bir malın değişik fiyatlardaki
talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir*.
Tablo 3.1.: X Malının Talep Çizelgesi
Seçenekler

X Malının Fiyatı (TL)

X Malı Talebi (Adet)

A

12

2

B

8

3

C

5

5

D

2

8

Tablo 3.1.’de X malının bireysel talep çizelgesi yer almaktadır. Şekilden de anlaşılacağı
gibi, talebi etkileyen diğer faktörler sabitken, tüketici farklı X malı fiyatlarında farklı
seçenekleri seçmektedir. Örneğin X malının fiyatı 12 iken 2 adet X malı talep etmekte yani A
seçeneğini seçmektedir. X malının fiyatı düştükçe talep edilen X malı miktarı da artmaktadır.
X malının talep çizelgesindeki veriler kullanılarak bireysel talep eğrisi
oluşturulmaktadır. Bireysel talep eğrisi, talebi etkileyen diğer koşullar sabitken, tüketicinin
farklı fiyatlarda talep etiği mal miktarının grafiksel gösterimidir.
Şekil 2.1’de X malı için bireysel talep eğrisi gösterilmiştir. Tüketici talebini etkileyen
malın kendi fiyatı dışındaki faktörler sabitken, malın fiyatı 12 TL iken 2 adet X malı talep
etmektedir (A noktası). Malın fiyatı 8 TL’ye düştüğünde talep edilen miktar artmış 3 adet X
malı talep edilmiştir (B noktası). Malın değişik fiyatlarında talep edilen mal miktarlarını
gösteren A, B, C gibi değişik noktaların birleştirilmesiyle talep eğrisi elde edilmektedir.

*

Bazı kaynaklarda talep çizelgesi yerine talep şedülü denmektedir.
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Şekil 3.1.: X Malının Bireysel Talep Eğrisi
F

A

12

B
Talep Eğrisi (T)

8

C
5
D
2
0

2

3

5

8

M

Şekil 2.1’den de görüldüğü gibi malın kendi fiyatında bir düşme olduğunda malın talep
edilen miktarında bir artış olmuştur. Benzer bir şekilde malın kendi fiyatı arttığında talep edilen
mal miktarında da bir azalma meydana gelir. Talep edilen malın fiyatı ile talep edilen miktarı
arasındaki bu ters yönlü ilişki talep eğrisinin (T) sol yukarıdan sağ aşağıya inen, negatif eğimli
bir eğri olmasını sağlamaktadır. Bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki bu ters yönlü
ilişkiye talep kanunu denilmektedir.
Tablo 3.1’de X malı için bir tüketicinin farklı fiyatlarda talep ettiği mal miktarları
gösterilmiş, Şekil 3.1’de ise tablodaki veriler kullanılarak bireysel talep eğrisi oluşturulmuştur.
Fakat piyasa da tek bir tüketici bulunmamaktadır. Dolayısıyla piyasada ki satıcılar tek bir
tüketicinin davranışıyla değil, piyasada o malı almak isteyen bütün tüketicilerin davranışıyla
ilgilenir. Piyasada değişik fiyatlardan malı almak isteyen tüketicilerin talepleri toplamı piyasa
talebini oluşturur. Bir malın piyasa talebi Tablo 3.2’de gösterilmiştir.
Tablo 3.2: X Malının Piyasa Talep Çizelgesi
Seçenekler

Fiyat

Y

Z

A
B
C
D

12
8
5
2

2
3
5
8

3
4
5
6

Piyasa Talebi
(Y+Z)
5
7
10
14

Tablo 3.2’de iki tüketicili bir piyasada farklı fiyatlarda, diğer koşullar sabitken, X
malından talep edilen miktarlar görülmektedir. X malının fiyatı 12 TL iken talep edilen X malı
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miktarı Y tüketicisi için 2 adet, Z tüketicisi için ise 3 adettir. Dolayısıyla piyasa talebi diğer bir
ifadeyle toplam talep 5 adettir.
Şekil 3.2: X Malının Piyasa Talep Eğrisi
Y tüketicisi

F

F
Z tüketicisi

P

12

F

12

0

2

M

Piyasa talebi

12

0

3

M

0

5

M

Şekil 2.2.’de X malının piyasa talep eğrisi gösterilmiştir. X malının fiyatı 12 TL iken
talep edilen X malı miktarı 5 adettir. Şekilden de görüldüğü gibi piyasa talep eğrisi bireysel
talep eğrilerinin toplamından oluşmaktadır.

3.1.5. Talep Değişmesi ve Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
Talep eğrisi üzerinde hareket, talebi etkileyen malın kendi fiyatı dışındaki faktörler
sabitken, sadece malın kendi fiyatının değişmesi sonucunda talep edilen miktardaki değişmeyi
göstermektedir.
Şekil 3.3’de talep eğrisi üzerinde hareket gösterilmiştir. İlk olarak X malının fiyatı F1
dir. Bu fiyattan M1 miktarında X malı talep edilmektedir. X malının fiyatının F2’ye düşmesi
sonucunda talep edilen miktar M2’ye yükselmiş, talep eğrisi üzerinde A noktasından B
noktasına doğru bir hareket gerçekleşmiştir.
Şekil 3.3: Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
F

A

F1

B
F2
T

0

M1

M2

M
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Malın kendi fiyatında bir değişme olmaksızın talebi etkileyen faktörlerden malın kendi
fiyatı dışındaki faktörlerde bir değişme talep eğrisinin yer değişmesine sebep olur. Bu durum
şekil 2.4’de gösterilmiştir.
Şekil 2.4: Talep Değişmesi
F

F1

T2

T1

0

M1

M2

M

Şekil 2.4’de malın kendi fiyatı değişmemiş, talebi etkileyen diğer faktörlerde meydana
gelen bir değişme ile mala olan talep miktarı artmış ve F fiyatında M1 olan talep miktarı talebin
değişmesiyle M2’ye yükselmiştir. Dolayısıyla ilk durumda T1 olan talep eğrisi sağa doğru
kayarak T2 konumuna gelmiştir. Benzer bir şekilde eğer talepte bir azalma gerçekleşirse talep
eğrisi sola doğru kayacaktır.

3.1.6. Talep Kanununun İstisnaları
Tüketicinin fiyatı düşen maldan daha fazla ya da fiyatı artan maldan daha az talep
etmesine talep kanunu denilmektedir. Ancak talep kanununa ters düşen durumlarla istisnai
olarak da olsa karşılaşılmaktadır. Bu durumlara verilebilecek en iyi örnekler Giffen malları ve
Veblen mallarıdır.
Giffen malları olarak tanımlanan bazı malların talebi sağ aşağıdan sol yukarıya doğru
bir yönelseme gösterir. Diğer bir ifadeyle giffen malları olarak tanımlanan malların fiyatları
yükseldikçe talep edilen miktarlarında bir artış, fiyatları düştükçe talep edilen miktarlarında bir
azalış meydana gelir. Bu durumu ilk defa İrlanda’da fakir işçilerin temel gıda maddesi olan
patates taleplerini inceleten Henry Giffen ortaya koymuştur.
Fiyatı arttıkça talebi de artan bir başka grup veblen mallarıdır. Gösterişe meraklı bazı
tüketiciler, benzerleriyle aynı kalitede olduğu bilinmesine rağmen fiyatı artan mala olan
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taleplerini arttırarak dikkat çekmek isterler. Bu tür mallara bu konuyu ilk olarak inceleyen
Thorstein Veblen’e atfen veblen malları denilmektedir.
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Uygulamalar
1) Talebi etkileyen faktörler nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
2) Masaüstü yazıcı ve kartuş hangi tür mallardandır? Aralarındaki fiyat ilişkisi
nasıldır? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) İkame ve tamamlayıcı mal kavramlarını örnekler vererek açıklayınız.
2) Bir akıllı telefondan beklediğiniz özellikleri karşılayacak niteliklere sahip olan ve
fiyatı 1000 TL’den 750 TL’ye düşen X marka bir akıllı telefonu mu satın almayı tercih edersiniz
yoksa aynı özellikleri taşıyan ancak ihtiyaçlarınızın ötesinde ve pek de kullanmayacağınız ek
niteliklere sahip, piyasaya 1 hafta sonra çıkacak ve fiyatı 3.000 TL olan Y marka akıllı telefonu
mu satın almayı tercih edersiniz? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
3) Bir mal veya hizmeti satın alırken hangi faktörleri göz önünde bulundurursunuz?
4) Bir mal veya hizmeti satın alırken diğer ürünlerle hangi açılardan kıyaslama
yaparsınız?
5) Benzin fiyatlarındaki bir artış, araba satışlarını nasıl etkiler? Yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Talep, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satın
alma gücüyle desteklenen satın alma isteği olarak tanımlanmaktadır. Talebi etkileyen faktörleri
malın kendi fiyatı, ikame ve tamamlayıcı mallar, tüketicinin geliri, zevk ve tercihler, nüfus
yapısı, fiyatlarla ilgili beklentiler olarak sıralamak mümkündür.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları talebin oluşması için gerekli unsurları yazarak cevaplandırınız.
Belirli bir;
1) ....................
2) ....................
3) ....................
4) ....................
5) ....................
6) Belirli bir ihtiyacın karşılanması için birbirinin yerine kullanılabilen mallara ne ad
verilmektedir?
a) Tamamlayıcı mal
b) İkame mal
c) Düşük mal
d) Giffen malı
e) Veblen malı
7) “Çamaşır makinesi - Toz deterjan” ilişkisi hangi mal türüne örnek olarak
verilebilir?
a) Veblen malı
b) Düşük mal
c) Giffen malı
d) İkame mal
e) Tamamlayıcı mal
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8) Kurabiyenin yanında içmek için çay ve sütlü kahve arasından bir tercih yapmanız
istenmektedir. Adı geçen sıcak içecekler ne tür mallara örnektir?
a) İkame mal
b) Tamamlayıcı mal
c) Kolayda mal
d) Serbest mal
e) Giffen malı
9) Aşağıdakilerden hangisi talep fonksiyonun sol tarafında yer almaktadır?
a) Talep edilen malın fiyatı
b) Rakip malın fiyatı
c) Talep edilen mal miktarı
d) Tüketicinin geliri
e) Gelir dağılımı
10) I. Talep edilen malın fiyatı
II. Tüketicinin zevk ve tercihleri
III. Talep edilen mal miktarı
IV. Gelir dağılımı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri talep fonksiyonunun sol tarafında yer
almamaktadır?
a)

I ve II

b)

I, II ve IV

c)

I ve IV

d)

II ve III

e) II, III ve IV
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Cevap Anahtarı
1) Mal, 2) Zaman, 3) Piyasa, 4) Fiyat, 5) Satın alma gücü, 6)b, 7)e, 8)a, 9)c, 10)b
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4. FİYAT MEKANİZMASI - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde; talebin fiyat esnekliği, üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu talep
eğrileri, talebin fiyat esnekliğine etki eden faktörler, talebin çapraz esnekliği ve talebin gelir
esnekliği açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Talep esnekliği nedir?

2)

Talep esnekliğinin çeşitleri nelerdir?

3)

Talep esnekliğini hangi faktörler etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fiyat Mekanizması II

Talep esnekliği, esneklik
çeşitleri ve esnekliği etkileyen
faktörleri öğrenmek

Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Talep Esnekliği



Talep Eğrileri



Talep Esnekliğini Etkileyen Faktörler



Üzerindeki Her Noktada Esnekliğin Aynı Olduğu Özel Talep Eğrileri



Talebin Çapraz Esnekliği



Talebin Gelir Esnekliği
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Giriş
Bir malın fiyatında meydana gelen bir değişikliğin tüketicinin talep ettiği miktarı nasıl
etkilediği, başka bir ifadeyle tüketicinin bir malın fiyatındaki değişikliğe duyarlılık derecesi
talebin fiyat esnekliği kullanılarak belirlenmektedir.
Talep eğrisi, bir mal veya hizmetin talep edilen miktarlarıyla söz konusu mal veya
hizmetin fiyatları arasındaki fonksiyonel bir ilişkiyi ifade etmektedir. Talep eğrisi üzerinde
hareket edildikçe fiyatlar değişmekte, buna bağlı olarak da talep miktarları farklılık
göstermektedir fakat fiyatlardaki değişim karşısında miktarda meydana gelen değişimin
derecesi her zaman aynı olmamaktadır. Bazı durumlarda fiyattaki önemli değişiklikler talep
miktarını çok az bir düzeyde etkilemekte; bazı durumlardaysa fiyattaki önemsiz bir değişme
talep miktarında büyük değişimlere sebep olabilmektedir. Talep miktarının fiyattaki değişimler
karşısındaki bu duyarlılığı; talep esnekliği kavramıyla ifade edilmektedir.
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4.1. Talebin Fiyat Esnekliği
Bir malın fiyatında meydana gelen bir değişikliğin tüketicinin talebini nasıl etkilediği,
bir başka ifadeyle tüketicinin bir malın fiyatındaki değişikliğe duyarlılık derecesi talebin fiyat
esnekliği kullanılarak belirlenir.
Talep esnekliği katsayısı bir malın fiyatındaki oransal değişmenin, o malın talebinde
meydana getirdiği oransal değişmeyi gösterir.
Talep edilen miktardaki yüzde değişme

et =

Fiyattaki yüzde değişme

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

e = Talebin fiyat esnekliği
t

M1

e

t

= (-)
ΔF

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

F1

F1 = İlk fiyat miktarı

Eğer esneklik katsayısı birden büyük ise yani talep edilen miktardaki yüzde değişme
fiyattaki yüzde değişmeden daha büyük ise bu durumda talep esnektir. Eğer talep edilen
miktardaki yüzde değişme ile fiyattaki yüzde değişme aynı ise talep birim esnek taleptir. Talep
edilen miktardaki yüzde değişme fiyattaki yüzde değişmeden daha az ise az esnek talep söz
konusudur. Eğer talep edilen miktar fiyat değişmesinden etkilenmiyorsa esnek olmayan talep,
ufak bir fiyat değişmesi talebi sonsuz derecede etkiliyorsa sonsuz esnek talep söz konusudur.
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et = 0 (esnek olmayan talep, katı talep)
et < 1 (az esnek talep)
et = 1 (birim esnek talep)
et > 1 (esnek talep)
et = ∞ (sonsuz esnek talep)
Örneğin Çanakkale’de domatesin kilosu 600 Kr iken 1 haftada Çanakkale de 8 bin ton
domates satın alınmak istenirken domatesin kilosu 525 Kr’a düştüğünde satın alınmak istenilen
domatesin 9 bin ton olduğunu varsayarsak domatesin talep esnekliği:
et = (-) [(9000-8000)/8000]/[(525-600)/600]
et = 1 olarak bulunur.
Fiyattaki değişme yüksekse yani talep eğrisi üzerindeki hareket fazla ise, talep
esnekliğinin yukarıdaki nokta talep esnekliği formülü ile bulunması hatalı sonuçlar verebilir.
Bunun sebebi fiyat değişmelerinin yüksek olduğu durumlarda aynı oranda fiyatın artmasıyla
bulunan esneklikle aynı oranda fiyatın düşmesiyle bulunan esneklik kat sayılarının farklı
olmasıdır. Bu farkı ortadan kaldırmak için yüksek fiyat değişmesi olduğu durumlarda aşağıdaki
yay esnekliği formülü kullanılır*.
M2 – M1

e

M1 + M2

D

e=
t

(- )

F2 – F1
F1 + F2

Yukarıdaki örneği yay esneklik formülü ile tekrar hesapladığımızda;
et = (-) [(1000/17000)/(-75/1125)]
*

Bazı kitaplarda yay esnekliği formülü ifadesi yerine orta nokta formülü denmektedir.
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et = 0.83 olarak bulunur.
Herhangi bir talep eğrisi üzerindeki bir noktanın esnekliği, o noktadan geçen teğetin
yatay eksene uzaklığının dikey eksene uzaklığına bölünerek bulunabilir. Eğer talep eğrisi doğru
şeklinde ise yine aynı yöntemle talep eğrisinin bir noktasındaki esneklik belirlenebilir.
Şekil 4.1.’de B noktası |AC| doğrusunun tam ortasındadır. Dolayısıyla |BC|/|BA| =1’dir.
Bu sonuç B noktasındaki talep esnekliğinin birim esnek olduğunu göstermektedir. Benzer
şekilde B noktasının solunda |AB| aralığında esneklik birden büyük, B noktasının sağında diğer
bir ifadeyle |BC| aralığında esneklik birden küçük olacaktır.
Şekil 4.1.: Doğru Şeklindeki Talep Eğrisindeki Esneklik Noktaları
et=|AC|/0=∞

Fiyat
A

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

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

0

Miktar

Benzer şekilde A noktasında ki esneklik sonsuz ve C noktasındaki esneklik ise sıfır
çıkmaktadır.

4.2. Üzerindeki Her Noktada Esnekliğin Aynı Olduğu Özel Talep
Eğrileri
Üzerindeki her noktada eğimi aynı olan üç özel talep eğrisi vardır. Bunlardan birincisi
birim esnek taleptir. Birim esnek talebin üzerindeki her noktada esneklik katsayısı bire eşittir.
Birim esnek talebin ikizkenar hiperbol olmasından dolayı fiyattaki değişme ile miktardaki
değişme birbirine eşittir. Birim esnek talep Şekil 4.2.’de gösterilmiştir.
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Şekil 4.2.: Birim Esnek Talep
F

T

et=1
0

M

Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan bir diğer özel talep eğrisi sonsuz esnek
taleptir. Sonsuz esnek talep miktar eksenine paralel olarak çizilir. Sonsuz esnek talepte belirli
bir fiyattan piyasaya ne kadar mal sürülürse sürülsün alıcı bulabilmektedir. Şekil 4.3’te sonsuz
esnek talep gösterilmiştir.
Şekil 4.3.: Sonsuz Esnek Talep
F

et = ∞

F1

0

M

Sıfır esnek talepte talep eğrisi üzerindeki her noktada esneklik katsayısı sıfırdır. Sıfır
esnek talep eğrisi fiyat eksenine paralel bir doğru şeklindedir. Sıfır esnek talep fiyat
değişmelerinden hiç etkilenmez.
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Şekil 4.4.: Sıfır Esnek Talep
F

eT = 0

0

M1

M

Bu özel talep eğrileri dışında talep eğrilerinin esneklik sıralaması da yapılabilmektedir.
Şekil 4.5’te üç talep eğrisinin esneklik sıralaması gösterilmiştir.
Şekil 4.5.: Talep Eğrilerinin Esneklik Sıralaması

F

T2

et =0

T3

T1

et=∞

F1

0

M1

M

T1, T2 ve T3 gibi üç talep eğrisinin esneklik sıralaması yapabilmek için sıfır esnek ve
onsuz esnek talep doğrularını çizilir. Talep doğrularından hangisi sonsuz esneğe daha yakın bir
konumda ise daha büyük esnekliğe sahip hangisi sıfır esneğe daha yakın ise daha küçük bir
esnekliğe sahiptir. Bizim örneğimizdeki sıralama T1>T2>T3 veya T3<T2<T1 şeklinde
olmalıdır.

4.3. Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler
Bir malın talep esnekliğini etkileyen etmenler başlıca dört başlık altında toplanabilir.
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 Bir mala karşı duyulan ihtiyacın şiddeti: Tüketiminin ertelenmesi zor olan
malların talep esneklikleri düşüktür. Eğer bir mal zorunlu mal ise talebin fiyat esnekliği düşük,
kültürel ya da lüks bir mal ise talebin fiyat esnekliği yüksek olacaktır.
 İkame edilebilirlik derecesi: Eğer mal rahatlıkla ikame edilebiliyorsa talep
esnekliği yüksek olacaktır. Malın ikamesi zorlaştıkça talep esnekliği de katılaşmaktadır.
 Tüketici bütçesindeki önemi: Söz konusu mala ödenen para tüketici bütçesinde
önemli bir yer kaplamıyorsa bu mala olan talep nispeten esnek değildir. Söz konusu mala
ödenen para tüketici bütçesinde daha fazla yer kapladıkça, tüketici bu malın fiyat
değişmelerinden daha fazla etkilenecek ve talebin esnekliği artacaktır.
 Kısa dönem uzun dönem ayrımı: Tüketim alışkanlıkları hemen değişmediği için
talebin fiyat esnekliği kısa dönemde uzun döneme göre daha az esnektir.

4.4. Talebin Çapraz Esnekliği ve Talebin Gelir Esnekliği
Herhangi bir malın talep edilen miktarı sadece o malın kendi fiyatına değil, diğer
malların fiyatlarından da etkilenmektedir. Bu konu verilen en iyi örneklerden bir tanesi de bezin
fiyatlarıdır. Benzin fiyatlarında meydana gelen bir değişme araba talebini de etkilemektedir.
Talebin çapraz esnekliği formül olarak;
Talebin çapraz esnekliği = A malının talep edilen miktarındaki % değişme/ B
malının fiyatındaki yüzde değişme
formülüyle hesaplanmaktadır.
Eğer çapraz talep esnekliği pozitif ise bu iki mal ikame mallardır. Eğer çapraz talep
esnekliği negatif ise bu iki mal tamamlayıcı mallardır.
Gelirde meydana gelen değişikliğin talep edilen miktarı nasıl etkilediği ise talebin gelir
esnekliği ile ölçülmektedir. Bu durumda talebin gelir esnekliği formül olarak;
Talebin gelir esnekliği = Talep edilen miktardaki % değişme/ gelirdeki % değişme
formülüyle bulunmaktadır. Normal mallar için talebin gelir esnekliği pozitiftir. Düşük
mal olarak sınıflandırılan mallar için ise talebin gelir esnekliği negatif değer almaktadır.
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Uygulamalar
1)
Bir malın talep miktarı, o malın fiyatı değişirken sabit kalıyorsa, talebin fiyat
esnekliğini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Ed > 1

B) Ed = 1 C) Ed > 1

D) Ed = O E) Ed = ∞

2)
Kuzu eti fiyatı 30 TL’den 50 TL’ye yükseldiğinde, dana eti tüketimi 40 kg’den
80 kg’ye yükselmektedir. Dana eti ve kuzu eti arasındaki çapraz talep esnekliğini hesaplayınız.
3)
Bir kg fındığın fiyatı 20 TL’den 30 TL’ye yükseldiğinde, fıstığın talep edilen
miktarı 60 kg’den 40 kg’ye düşmektedir. Fındık ve fıstık malları arasındaki çapraz talep
esnekliğini hesaplayınız.
Cevaplar
1) D, 2) 1,5, 3)-0,2
1) Sorunun çözümü:
(80-40) / 40
e=

= 1,5
(50-30) / 30

Yorumu: Kuzu eti fiyatı %1 arttığında, dana eti talebi %1,5 artmaktadır. (Sonuç pozitif
çıkmıştır.)
2) Sorunun çözümü:
(40-60) / 60
= - 0,2 (Sonuç negatif çıkmıştır.)

e=
(30-20) / 20

Yorumu: Fındığın birim fiyatı %1 arttığında, fıstığın talebi %0,2 azalmaktadır.
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Uygulama Soruları
1) Talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.
2) Talep esnekliği çeşitleri nelerdir?
3) Talebin gelir esnekliği formülünü yazınız.
4) Talebin çapraz esnekliği formülünü yazınız.
5) Sonsuz esnek talep eğrisinin grafiğini çiziniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir malın fiyatında meydana gelen bir değişikliğin tüketicinin talebini nasıl etkilediği,
bir başka ifadeyle tüketicinin bir malın fiyatındaki değişikliğe duyarlılık derecesi talebin fiyat
esnekliği kullanılarak belirlenir. Talebin fiyat esnekliğini Bir mala karşı duyulan ihtiyacın
şiddeti, malın ikame edilebilirlik derecesi, malın Tüketici bütçesindeki önemi, Kısa dönem
uzun dönem ayrımı etkilemektedir.
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Bölüm Soruları
1) Tüketicinin bir malın fiyatındaki değişikliğe duyarlılık derecesine ne ad
verilmektedir?
a) Talebin miktar esnekliği
b) Talebin fiyat esnekliği
c) Çapraz esneklik
d) Nokta esnekliği
e) Yay esnekliği
“Talep esnekliği katsayısı, bir malın 2) .......................... oransal değişmenin, o malın
3) ...................... meydana getirdiği oransal değişmeyi gösterir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri doldurunuz.
4) Esneklik katsayısı 1’den büyükse talep .........
a) Esnektir
b) Sonsuzdur
c) Esnek değildir
d) Sıfırdır
e) Sabittir
5) “Talep edilen miktardaki yüzde değişim fiyattaki yüzde değişimden daha büyükse
bu durumda talep esnektir.”
Yukarıdaki ifade hangi durumu ifade etmektedir?
a) Esneklik katsayısı 1’den küçüktür
b) Esneklik katsayısı 0’a eşittir
c) Esneklik katsayısı 1’den büyüktür
d) Esneklik katsayısı sonsuzdur
e) Esneklik katsayısı 0,25’tir
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6) Üzerindeki her noktada eğimi aynı olan kaç tane özel talep eğrisi vardır?
a) Bir
b) İki
c) Üç
d) Dört
e) Beş
7) I. Birim esnek talep
II. Az esnek talep
III. Sonsuz esnek talep
IV. Esnek talep
V. Sıfır esnek talep
Aşağıdaki şıklardan hangisinde üzerindeki her noktada eğimi aynı olan talep eğrilerinin
tümü yer almaktadır?
a) I ve II
b) I ve IV
c) I, II, III ve IV
d) II, IV ve V
e) I, III ve V
8) Aşağıdakilerden hangisi talep esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Bir mala karşı duyulan ihtiyacın şiddeti
b) İkame edilebilirlik derecesi
c) Tüketici bütçesindeki önemi
d) Piyasa dengesi
e) Kısa dönem uzun dönem ayrımı
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Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
9) Gelirde meydana gelen değişikliğin talep edilen miktarı nasıl etkilediği talebin
................. ................. ile ölçülmektedir.
10) Talep edilen miktardaki yüzde değişme fiyattaki yüzde değişmeden daha az ise
........... .............. talep söz konusudur.

Cevap Anahtarı
1)b, 2)fiyatındaki, 3)talebinde, 4)a, 5)c, 6)c, 7)e, 8)d, 9)gelir esnekliği, 10) az esnek
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5. ARZ-I

72

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde arzın tanımı, arzı etkileyen faktörler, arz fonksiyonu, arz çizelgesi ve arz
eğrisi, arz değişmesi ve arz eğrisi üzerinde hareket öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Arz nedir?
2) Arzı etkileyen faktörler nelerdir?
3) Arz fonksiyonunu oluşturan faktörler nelerdir?
4) Arz eğrisinin değişimi nasıl olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Arz - I

Arzın tanımı, arz fonksiyonu,
arz eğrisi, arzı etkileyen
faktörler, arz eğrisi üzerinde
hareket konuları
öğrenilecektir.

Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Arzın Tanımı



Arzı Etkileyen Faktörler



Arz Fonksiyonu



Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi



Arz Değişmesi ve Arz Eğrisi Üzerinde Hareket
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Giriş
Arz kelimesi sunmak anlamına gelmektedir. Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir
piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Pazarlarda, marketlerde,
mağazalarda sunulan ürünleri satın almaya hazır buluruz. Piyasadaki ürün miktarı arzı ifade
etmektedir.
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5.1. Arzın Tanımı
Arz, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satmak
amacıyla piyasaya sürülen mal miktarıdır.
Arz edilen mal miktarı satıcıların belirli bir piyasada diğer koşullar sabitken belirli
fiyatlardan satmak istedikleri mal miktarını göstermektedir. Ancak üreticinin arz ettiği mal
miktarı fiilen satılan mal miktarına eşit olmak zorunda değildir. Üreticilerin belirli bir piyasada
belirli bir dönemde belirli bir fiyattan satmak istedikleri mal miktarı her zaman tam olarak
satılmayabilir. Böyle bir durumda söz konusu piyasada arz fazlası ortaya çıkmaktadır.

5.2. Arzı Etkileyen Faktörler
Arzı etkileyen faktörleri başlıca yedi başlık altında toplamak mümkündür.

Malın kendi fiyatı: Bir malın arz miktarı malın kendi fiyatından önemli ölçüde
etkilenir. Fiyatı artan bir malı satmak daha karlı olacağı için malın kendi fiyatı arttıkça arz
edilen miktarı da artmaktadır.

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

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

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

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

Gelecekle ilgili beklentiler: Firmalar gerçekte fiyatların artacağı beklentisi
içerisine girerlerse mevcut malların bir kısmını stoklama yoluna gidebilirler. Böylelikle malın
arzında bir azalma yaşanır. Bununla birlikte eğer firmalar gelecekte malın fiyatının düşeceği
beklentisine girerlerse de stokları eritmek amacına yönelik olarak arzı artırma yoluna giderler.

Piyasadaki satıcı sayısı: Bir endüstride yüksek kar olması, endüstriye yeni
firmalarında girmesini teşvik eder. Endüstriye giren yeni firmalarında üretim yapmasıyla arzda
bir artış meydana gelir. Bazen de endüstride çok fazla firma olabilir. Eğer böyle bir durumda
arz fazlası oluşursa malın fiyatında bir düşme gerçekleşir ve bazı firmalar endüstriden çıkmak
zorunda kalabilir. Bu durumda endüstriyi terk eden firmaların etkisiyle arzda azalma meydana
gelir.

5.3. Arz Fonksiyonu
Bir mal veya hizmetin arz edilen miktarı sadece malın kendi fiyatından
etkilenmemektedir. Malın kendi fiyatının yanında diğer malların fiyatları, üretim faktörleri
fiyatları, fiyatlarla ilgili beklentiler, üretim teknolojisi, vergiler ve sübvansiyonlar gibi kamu
politikaları, piyasadaki satıcı sayısı gibi faktörler de bir malın arzını etkilemektedir. Bir
piyasada arz edilen miktar ile bu miktarı etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi arz fonksiyonu
göstermektedir. Öyleyse X malı için arz fonksiyonu;
MAx = f(Fx, Fü, Fö, T, G, Fb, S)

olarak gösterilebilir.

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

= X malının fiyatı,

Fö

= X malının üretim faktörlerinin fiyatı,

T

= X malının üretim teknolojisi

G

= Kamu politikaları

Fb

= X malının fiyatıyla ilgili beklentiler,

S

= Piyasadaki satıcı sayısını ifade etmektedir.
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Arz fonksiyonunda arz edilen X malı eşitliğin solunda, X malının arzını etkileyen
faktörler ise eşitliğin sağında yer almaktadır.

5.4. Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi
Arz çizelgesi, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, bir malın değişik fiyatlardaki arz
edilen miktarları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Tablo 5.1.: Arz Çizelgesi
Seçenekler

X Malının Fiyatı (TL)

X Malı Arzı (Adet)

A

3

5

B

5

8

C

10

12

D

13

15

Tablo 5.1.’de X malının bireysel arz çizelgesi yer almaktadır. Şekilden de anlaşılacağı
gibi, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, üretici farklı X malı fiyatlarında farklı seçenekleri
seçmektedir. Örneğin X malının fiyatı 3 iken 5 adet X malı arz etmekte yani A seçeneğini
seçmektedir. X malının fiyatı yükseldikçe arz edilen X malı miktarı da artmaktadır.
X malının arz çizelgesindeki veriler kullanılarak bireysel arz eğrisi oluşturulmaktadır.
Bireysel arz eğrisi, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, üreticinin farklı fiyatlarda arz ettiği
mal miktarının grafiksel gösterimidir.
Şekil 5.2.: X Malının Bireysel Arz Eğrisi

F

D
13

C

10

B

5

A

3

0

5

8

12

15

M
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Şekil 5.2.’de bir firmanın çeşitli fiyatlarda, arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, arz
etmek istediği X malı miktarının grafiksel gösterimi bulunmaktadır. Firma çeşitli fiyatlarda
farklı miktarda X malı arz etmek istemektedir. Örneğin firma 3 TL’lik fiyatta 5 adet X malı arz
etmektedir. X malının fiyatı arttığında 5 TL olduğunda firma 8 adet X malı arz etmektedir. A,
B, C, D gibi farklı fiyat seçeneklerinde arz edilmek istenen miktarlar birleştirilerek X malının
arz eğrisi oluşturulmaktadır.
Şekil 5.2.’den görüleceği gibi X malının fiyatı ile arz edilen miktarı arasında aynı yönlü
bir ilişki mevcuttur. X malının fiyatı arttığında arz edilmek istenen miktarda bir artış olmuş, X
malının fiyatı azaldığında ise arz edilmek istenen miktar düşmüştür. Fiyatı artan bir malın arz
edilen miktarının artması, fiyatı düşen bir malın arz edilen miktarının azalması arz kanunu
olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca fiyat ile arz edilmek istenen miktar arasındaki bu doğrusal
ilişki arz eğrisinin yönünü de belirlemekte, arz eğrisinin sol aşağıdan sağ yukarıya dönelmesine
neden olmaktadır.
Tablo 5.1’de bir firma için X malının arz çizelgesi verilmiştir. Tablo 5.1’deki veriler
kullanılarak firmanın arz eğrisi Şekil 5.2.’de oluşturulmuştur. Ancak piyasada X malını üreten
bir firma olmadığı düşünüldüğünde X malının belirli bir fiyattaki piyasa arzı, X malını üreten
bütün firmaların arzları toplamına eşit olacaktır. Bu durum Tablo 5.2.’de gösterilmiştir.
Tablo 5.2.: X malının Piyasa Arz Çizelgesi
Seçenekler

Fiyat

Y Firması

Z Firması

Toplam Arz (Y+Z)

A
B
C
D

3
5
10
13

5
8
12
15

3
4
5
6

8
12
17
21

Piyasada sadece 2 firma olduğu düşünüldüğünde piyasa arzı diğer bir değişle toplam arz
Tablo 5.2.’de gösterilmiştir. Tablo 5.2’deki veriler kullanılarak toplam arz eğrisini oluşturmak
mümkündür. Şekil 5.3’te arzı etkileyen diğer koşullar değişmezken belirli bir fiyattan firmaların
arz etmek istedikleri X malı miktarlarından yararlanılarak piyasa arz eğrisi elde edilmiştir.
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Şekil 5.3.: X Malının Piyasa Arzı
F

Sa
Ay

10

Ap

F

Az

10

0

12

M

F

10

0

5

M

0

17

M

Şekil 5.3.’te X malının fiyatı 10 TL iken, piyasa arzı (Ap), Y firmasının arz ettiği 12
adet X malı ile aynı fiyatta Z firmasının arz ettiği 5 adet Y malının toplamı olan 17 adet X
malıdır. Görüldüğü gibi piyasadaki firmaların arzları toplandığında toplam arz elde
edilmektedir.

5.5. Arz Değişmesi ve Arz Eğrisi Üzerinde Hareket
Arz eğrisi üzerinde hareket, arzı etkileyen malın kendi fiyatı dışındaki etmenler
sabitken, sadece malın kendi fiyatının değişmesi sonucunda arz edilen miktardaki değişmeyi
göstermektedir.
Şekil 5.4’te arz eğrisi üzerinde hareket gösterilmiştir. İlk olarak X malının fiyatı F1’dir.
Bu fiyattan M1 miktarında X malı arz edilmektedir. X malının fiyatının F2’ye yükselmesi
sonucunda arz edilen miktar M2’ye yükselmiş, arz eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına
doğru bir hareket gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.4.: Arz Eğrisi Üzerinde Hareket

F

Arz Eğrisi (A)

B

F2

A

F1

0

M1

M2

M

Arz edilen malın kendi fiyatında bir değişme olmaksızın, arzı etkileyen faktörlerde bir
değişme olması durumunda arzın yer değiştirmesi meydana gelir. Şekil 5.5’te arz değişmesi
gösterilmektedir.
Şekil 5.5: Arz Değişmesi
F

A1

A

F1

0

M1

A2

B

M2

M

Şekil 5.5.’te fiyat F1 iken, malın kendi fiyatı dışında arzı etkileyen faktörlerde meydana
gelen bir değişme sonucunda F1 fiyatında malın arzında bir değişme olmuş, arz artarak M1
miktarından M2 miktarına gelmiştir.
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Uygulamalar
1)

Bir firma ürünlerini piyasaya sunarken hangi koşulları göz önüne almalıdır?

2)
Bir firmanın ürünlerine olan talep artar ve firma, mevcut üretim kapasitesiyle
talebi karşılayamayacak duruma gelirse hangi yolları izleyebilir? Tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)

Arz nedir? Tanımını yaparak açıklayınız.

2)

Arzı etkileyen faktörler nelerdir?

3)

Arz fonksiyonunu hangi faktörler oluşturmaktadır?

4)
Araştırınız.

Arz fazlası nedir? Arz fazlası durumunda firma ne gibi stratejiler izleyebilir?

5)
Araştırınız.

Arz açığı nedir? Arz açığı durumunda firma ne gibi stratejiler izleyebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Arz, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir piyasada belirli bir fiyattan satmak
amacıyla piyasaya sürülen mal miktarıdır. Arzı etkileyen faktörleri malın kendi fiyatı, üretim
faktörlerinin fiyatı, öteki malların fiyatları, üretim teknolojisi, kamu politikaları, gelecekle ilgili
beklentiler, piyasadaki satıcı sayısı olarak sıralamak mümkündür.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1)
........, belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir 2) ............ belirli bir
fiyattan satmak amacıyla piyasaya sürülen mal miktarıdır.
3) Üreticilerin belirli bir piyasada belirli bir dönemde belirli bir fiyattan satmak
istedikleri mal miktarı her zaman tam olarak satılmadığında ne oluşur?
a) Arz açığı
b) Arz fazlası
c) Stok eksikliği
d) Talep fazlası
e) Arz talep dengesi
4) Arzı etkileyen başlıca kaç faktör vardır?
a) Üç
b) Dört
c) Beş
d) Altı
e) Yedi
5) Bir malın arz edilen miktarı artarsa, o malın fiyatında nasıl bir değişme olmuştur?
a) O malın fiyatı artmıştır.
b) O malın fiyatı değişmemiştir.
c) O malın fiyatı .negatif yönde değişmiştir.
d) O malın fiyatı sabit kalmıştır
e) O malın fiyatı azalmıştır.
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6)

Vergilerde azalma meydana gelirse arz miktarı bu durumdan nasıl etkilenir?

a) Artar
b) Azalır
c) Değişmez
d) Negatif yönde değişir
e) Sabit kalır
7) Üreticilere verilen çeşitli sübvansiyonlar arzı miktarını nasıl etkiler?
a) Değiştirmez
b) Azaltır
c) Arttırır
d) Negatif yönde değiştirir
e) Sabit kalmasını sağlar
8) ................. .................., arzı etkileyen diğer faktörler sabitken, bir malın değişik
fiyatlardaki arz edilen miktarları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Üretim teknolojisinde meydana gelen bir gelişme, üreticinin verimliliğini 9)
……............, üretim maliyetlerinde bir 10) ......................... neden olabilir.
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

Cevap Anahtarı
1) Arz, 2) Piyasada, 3)b, 4)e, 5)a, 6)a, 7)c, 8)Arz çizelgesi, 9)Arttırıp, 10) Azalmaya
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6. ARZ-II

89

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Arzın fiyat esnekliği, üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu arz eğrileri
anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Arzın fiyat esnekliği nedir?
2) Üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu arz eğrileri nelerdir?
3) Teknolojideki gelişmeler üretim faktörlerini nasıl etkileyebilir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Arz - II

Arzın fiyat esnekliği,
üzerindeki her noktada
esnekliğin aynı olduğu arz
eğrileri öğrenilecektir.

Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Arzın Fiyat Esnekliği



Üzerindeki Her Noktada Esnekliğin Aynı Olduğu Arz Eğrileri



Esnek olmayan arz



Katı arz



Az esnek arz



Birim esnek arz



Esnek arz



Sonsuz esnek arz

93

Giriş
5. Bölümde arz konusuna giriş yapılmış ve arzla ilgili temel oluşturacak bilgiler
verilmiştir. Bu bölümde ise bir önceki hafta öğrenilen konuların devamı olarak arzın fiyat
esnekliği ve üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu arz eğrileri anlatılacaktır.
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6.1. Arzın Fiyat Esnekliği
Bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğin arz edilen miktarı nasıl etkilediği diğer
bir ifadeyle üreticinin fiyat değişikliğine ne derece duyarlı olduğu arzın fiyat esnekliği ile
bulunmaktadır.
Arz esnekliği bir malın fiyatında meydana gelen oransal değişmenin, malın arz
miktarında meydana getirdiği oransal değişmeyi ifade eden bir katsayıdır. Arz esnekliği
aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.
Arz edilen miktardaki yüzde değişme

eA=

Fiyattaki yüzde değişme

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

M1

eA =

eA = Arzın fiyat esnekliği
ΔM = Arz miktarımdaki değişim

ΔF

M1 = İlk arz miktarı

F1

ΔF = Fiyattaki değişme
F1 = İlk fiyat miktarı

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

verileri formülde yerine koyularak;

95

1200
10000

eA =

eA = 1.2

bulunur.

20
200

Arz esnekliği 1’den büyük ise arz esnektir. Diğer bir ifadeyle fiyattaki yüzde değişme
karşısında arzın yüzde değişmesi daha fazla olmuştur. Eğer arzın esnekliği 1’den küçük
bulunmuşsa, fiyattaki yüzde değişme arz edilen miktarı daha az etkilemiş olmaktadır. Arz
esnekliğinin 1’e eşit olması durumunda fiyattaki yüzde değişme ile arzdaki yüzde değişme aynı
oranda gerçekleşmiştir. Arz esnekliğinin sıfıra eşit olması arzın fiyat değişikliğinden hiç
etkilenmediği arzın sonsuz olması durumu ise arzın fiyat değişmelerine çok şiddetli tepki
vereceğini göstermektedir.

eA = 0 (esnek olmayan arz, katı arz)

eA < 1 (az esnek arz)
eA = 1 (birim esnek arz)
eA > 1 (esnek arz)
eA = ∞ (sonsuz esnek arz)
Fiyattaki değişme yüksek ise yani arz üzerindeki hareket fazla ise arz esnekliğinin
yukarıdaki nokta arz esnekliği formülü ile bulunması hatalı sonuçlar verebilir. Bunun sebebi
fiyat değişmelerinin yükse olduğu durumlarda aynı miktarda fiyatın artmasıyla bulunan
esneklik ile aynı miktarda fiyatın düşmesi ile bulunan esneklik kat sayılarının farklı olmasıdır.
Bu farkı ortadan kaldırmak için yüksek fiyat değişmesi olduğu durumlarda aşağıdaki yay
esnekliği formülü kullanılır.
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M2 – M1
M1 + M2

e eA =
D

F2 – F1
F1 + F2

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

10000 + 11200

e eA =
D

220 – 200
200 + 220

Arz esnekliğinin 1.91 bulunduğu görülecektir.

6.2. Üzerindeki Her Noktada Esnekliğin Aynı Olduğu Arz Eğrileri
Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan üç tip arz eğrisi vardır. Bunlardan ilki birim
esnek arzdır. Birim esnek arz eğrisinin üzerindeki her noktada arzın esnekliği bire eşittir. Birim
esnek arz eğrisi orijinden çıkan düz bir doğru şeklindedir. Birim esnek arz şekil 6.1.’de
gösterilmiştir.
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Şekil 6.1: Birim Esnek Arz Eğrisi
F

eA1=1
eA2=1
eA3=1

0

M

Esnekliğin her noktada aynı olduğu ikinci özel arz eğrisi sonsuz esnek arz eğrisidir.
Sonsuz esnek arz eğrisi fiyat eksenine dik bir açı yaparak miktar eksenine paralel bir şekilde
seyreder. Şekil 6.2.’de sonsuz esnek arz eğrisi gösterilmiştir.
Şekil 6.2: Sonsuz Esnek Arz Eğrisi
F

eA=∞

0

M

Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan özel arz eğrilerinden sonuncusu sıfır esnek
arz eğrisidir. Sıfır esnek arz eğrisi miktar eksenine dik açı yaparak fiyat eksenine paralel bir
şekilde seyreder. Şekil 6.3.’te sıfır esnek arz eğrisi gösterilmiştir.

98

Şekil 6.3: Sıfır Esnek Arz Eğrisi
F

eA=0

0

M

Yukarıdaki her noktasında esnekliği aynı olan özel arz eğrileri dışında doğrusal bir arz
eğrisi eğer fiyat eksenini kesiyorsa esnekliği her noktada farklı olmakla birlikte esnekliği daima
1 den büyük, eğer miktar eksenini kesiyorsa esnekliği her noktada farklı olmakla beraber
esnekliği daima birden küçüktür. Bu durum şekil 6.4.’te gösterilmiştir.
Şekil 6.4: Esnekliği Farklı Arz Eğrileri

F

eA >1
eA<1

0

M

Şekil 6.5.’te çeşitli arz eğrilerinin esneklik sıralaması verilmiştir. Talep eğrilerinin
esneklik sıralamasına benzer olarak arz eğrilerinin esneklik sıralaması da sonsuz esnek arz
eğrisi ya da sıfır esnek arz eğrisi temel alınarak esneklik sıralaması yapılmaktadır.
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Şekil 6.5: Arz Eğrilerinin Esneklik Sıralaması
A1A2

F

A3

eA=∞

eA=0
0

M

Şekil 6.5.’te arz esnekliklerini büyünden küçüğe doğru sıraladığımızda sonsuz esnek
arza en yakın olan arz eğrisinin esnekliğinin en fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda
esneklik sıralaması A1>A2>A3 olmaktadır.
Arz zamanla daha esnek hale gelmektedir. Çok kısa dönem de arz eğrinsin esnekliği çok
düşük hata sıfırdır. Bu döneme Pazar dönemi de denir. İlçelerde kurulan pazarlar bu döneme
örnek olarak verilebilir. Üretici malını pazara getirdikten sonra değişen talep miktarlarına göre
arz duyarsız kalmaktadır. Çünkü pazarcının pazara getirdiği ürün belirli miktardadır. O ürüne
talep çok fazla olsa bile çok kısa dönemde arzı arttırmak mümkün değildir.
Kısa dönem de arz çok kısa döneme göre daha esnektir. Bu dönemde üretici teknoloji
sabit kalmak koşuluyla üretim miktarını değiştire bilir.
Uzun dönemde ise teknolojideki gelişmelerde dâhil olmak üzere bütün üretim
faktörlerinin değiştirilebileceği var sayılmaktadır. Bundan dolayıdır ki uzun dönemde
firmaların arz eğrisi oldukça esnektir.
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Uygulamalar
1) Yay esnekliği formülünü yazınız.
2) Yay esnekliği formülü hangi durumda kullanılmaktadır?
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Uygulama Soruları
1) Arz eğrisi nasıl bir eğridir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
2) Sıfır esnek arz eğrisini çiziniz.
3) Sonsuz esnek arz eğrisini çiziniz.
4) Nokta arz esnekliği hangi durumda kullanılır? Nedenini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğin arz edilen miktarı nasıl etkilediği bir
diğer bir ifadeyle üreticinin fiyat değişikliğine ne derecede duyarlı olduğu arzın fiyat esnekliği
ile bulunmaktadır.
Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan üç tip arz eğrisi vardır. Bunlardan ilki birim
esnek arzdır. Esnekliğin her noktada aynı olduğu ikinci özel arz eğrisi sonsuz esnek arz
eğrisidir. Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan özel arz eğrilerinden üçüncüsü ise sıfır
esnek arz eğrisidir.
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Bölüm Soruları
1., 2. ve 8. sorularda verilen boşlukları doğru şıkkı seçerek doldurunuz.
1) Bir üreticinin fiyat değişikliğine ne derecede duyarlı olduğu arzın .......... esnekliği
ile bulunmaktadır.
a) Nokta
b) Fiyat
c) Yay
d) Gelir
e) Çapraz
2) Fiyat değişikliklerinin küçük olduğu durumlarda arz esnekliği .......... arz esnekliği
formülü kullanılarak bulunur.
a) Nokta
b) Fiyat
c) Yay
d) Gelir
e) Çapraz
3) Arz esnekliği 1’den büyük ise arz nasıldır?
a) Sıfırdır
b) Esnek değildir
c) Sonsuzdur
d) Esnektir
e) Sabittir

104

4) Fiyattaki yüzde değişme karşısında arzın yüzde değişmesinin daha fazla olduğu
durumda arz esnekliği nasıldır?
a) 0’dır.
b) 1’dir.
c) 1’den büyüktür.
d) 1’den küçüktür.
e) Sonsuzdur.
5) Fiyattaki yüzde değişme arz edilen miktarı daha az etkilemişse, bu durumda arz
esnekliği nasıldır?
a) 0’dır.
b) 1’dir.
c) 1’den büyüktür.
d) 1’den küçüktür.
e) Sonsuzdur.
6) Arzın fiyat değişmelerine çok şiddetli tepki vereceğini gösteren durumda arz
esnekliği nasıldır?
a) 0’dır.
b) 1’dir.
c) 1’den büyüktür.
d) 1’den küçüktür.
e) Sonsuzdur.
7) Fiyattaki yüzde değişme ile arzdaki yüzde değişmenin aynı oranda gerçekleştiği
durumda arz esnekliği nasıldır?
a) 0’dır.
b) 1’dir.
c) 1’den büyüktür.
d) 1’den küçüktür.
e) Sonsuzdur.
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8) Yüksek fiyat değişmesi olduğu durumlarda .......... esnekliği formülü kullanılır.
a) Nokta
b) Fiyat
c) Yay
d) Gelir
e) Çapraz
9) Aşağıdakilerden hangisi üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan özel arz
eğrilerinden biri değildir?
a) Nokta esnek
b) Sonsuz esnek
c) Birim esnek
d) Sıfır esnek
e) Tam esnek
10) Miktar eksenine dik açı yaparak fiyat eksenine paralel bir şekilde seyreden arz
eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nokta esnek
b) Sonsuz esnek
c) Birim esnek
d) Yay esnek
e) Sıfır esnek

Cevap Anahtarı
1)b, 2)a, 3)d, 4)c, 5)d, 6)e, 7)b, 8)c, 9)a, 10)e
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7. TAM REKABET PİYASASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tam rekabet piyasasında denge fiyatının oluşumu, tam rekabet piyasasında
denge fiyatındaki değişmeler, üretici ve tüketici rantı konuları anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tam rekabet piyasası nedir?
2) Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?
3) Tam rekabet piyasasında denge fiyatı nasıl oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tam Rekabet Piyasası

Tam rekabet piyasası, bu
piyasada denge fiyatının
oluşumu, denge fiyatındaki
değişmeler, üretici ve tüketici
rantı konuları öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Tam Rekabet Piyasası



Denge Fiyatı



Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatının Oluşumu



Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatındaki Değişmeler



Üretici Rantı



Tüketici Rantı
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Giriş
Tam rekabet piyasası kısaca, bir piyasadaki hiçbir satıcının, sattığı
ürünün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı bir piyasa türü olarak tanımlanabilir. Bir
piyasanın tam rekabet içinde bulunabilmesi için birçok koşula sahip olması gerekmektedir ve
bu nedenle gerçek dünyada tam rekabet piyasası koşullarını bulmak oldukça zordur.
Tam rekabet piyasası aşağıdaki dört özelliği bünyesinde toplayan piyasadır:
Atomisite Koşulu: Piyasada çok sayıda alıcı (tüketici) ve satıcı (üretici)
bulunmaktadır.




Homojenlik Koşulu: Her firma tek tip ürün üretmekte ve satmaktadır.

Mobilite Koşulu: Firmalar kolaylıkla piyasaya girebilmekte ve piyasadan
çıkabilmektedirler.


Açıklık Koşulu: Piyasadaki üretici (satıcı) ve tüketiciler (alıcılar) piyasa
hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahiptir.
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7.1. Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatının Oluşumu
Belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir fiyattan o malı satın almak isteyenler
ile yine aynı malı belirli bir fiyattan satmak isteyenlerin buluşmasıyla piyasa oluşmaktadır.
Piyasa kavramı sadece alıcı ve satıcıların yüz yüze görüşüp anlaşmasıyla sınırlı değildir. Alıcı
ve satıcılar yüz yüze görüşmeden de piyasayı oluşturabilirler. Faks gibi yazılı dokümanlar
aracılığıyla veya son zamanlarda oldukça yaygınlaşan internet ve benzeri ağlar üzerinden alıcı
ve satıcılar piyasayı oluşturabilirler. Piyasaları genişlik açısından gruplandırdığımızda yerel
piyasalar, bölgesel piyasalar, ulusal piyasalar veya uluslararası piyasalar olarak
gruplandırabiliriz.
Piyasayı rekabet koşuları açısından gruplandırdığımızda ise tam rekabet piyasası ve
eksik rekabet piyasası olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Tam rekabet piyasasının temel
dört özelliği vardır. Eksik rekabet piyasası ise tam rekabet piyasasından ne derece ayrıldığı
ölçütüne göre kendi içinde monopol, düopol, oligopol, monopson, olügopson, gibi gruplara
ayrılmaktadır. Bir ekonomide emek piyasası, faktör piyasası gibi ya da buğday piyasası, araba
piyasası gibi birbirinden farklı piyasalar oluşabilir. Her piyasa kendi özellikleri açısından
değerlendirildiğinde ülke ekonomisinde bir mal veya hizmetin piyasası monopol özellik
gösterirken başka bir mal veya hizmetin piyasası tam rekabete yaklaşabilir yada diğer eksik
rekabet türlerinden bir piyasa oluşturabilir.
Tam rekabet piyasası aşağıdaki dört özelliği bünyesinde toplayan piyasadır.

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

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

Homojenlik: Homojenlik, piyasada aynı işlevi gören malların birbirinin aynı
olması durumudur. Birbiri yerine rahatça kullanılan mallar tüketicilerin gözünde farklı ise bu
mallar homojenlikten çıkmaktadır. Homojenlik koşuluna göre birbiri yerine rahatlıkla
kullanılabilen bir malın ambalajı, satış şekli vs. gibi özellikleri aynı olmalıdır.

Açıklık koşulu: Açıklık koşuluna göre piyasadaki üretici ve tüketiciler piyasa
hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahip olmaktadır. Piyasadaki bir değişmeden tüketici ve
üreticiler anında haberdar olmaktadır.
Yukarıdaki dört koşul tam rekabet piyasasının oluşma koşullarıdır. Bu dört koşulun bir
veya birden fazlasının aksamasıyla eksik rekabet (eksik rekabet) piyasaları oluşmaktadır. Alıcı
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ve satıcıların tam rekabet piyasası koşulları altında karşılaştıkları varsayımına dayanarak, bir
malın tam rekabet piyasasında fiyatının oluşumu Tablo 7.1.’de verilmiştir.
Tablo 7.1.: X Malının Arz-Talep Çizelgesi ve Piyasa Fiyatı
Fiyat

Talep
Miktarı

Arz
Miktarı

Fark

Talep-Arz
Fazlası

Fiyat
Değişmesi

3

10

2

8

Talep Fazlası

Artış

5

9

5

4

Talep Fazlası

Artış

6

8

8

-

-

Denge

7

6

9

3

Arz Fazlası

Azalış

9

2

10

8

Arz Fazlası

Azalış

Tablo 7.1.’de arzı ve talebi etkileyen diğer koşular sabitken, X malının farklı fiyat
seviyelerinde arz edilen ve talep edilen miktarları verilmiştir. Arz kanunu gereğince fiyatı artan
maldan daha çok arz edilmiş ancak talep kanunu gereğince fiyatı artan maldan daha az miktarda
mal talep edilmiştir. Malın fiyatı 3 TL iken 10 adet X malı talep edilirken sadece 2 adet X malı
arz edilmektedir. Bu durumda talep ile arz arasındaki fark kadar yani 8 adet X malı talep fazlası
oluşmuştur. Bu durumda X malının fiyatı artmış fiyat artışı ise üreticileri arz miktarını
arttırmaya teşvik etmiştir. Bu durum X malının fiyatının 6 TL’ye gelmesine kadar sürmüştür. 6
TL’lik fiyat X malı için piyasa denge fiyatıdır. Çünkü bu durumda arz ile talep birbirine eşittir.
X malının fiyatı 6 TL iken talep miktarı ve arz miktarı 8 adet X malıdır. X malının fiyatı denge
fiyatının üzerine çıktığında ise örneğin 9 TL olduğunda talep edilen X malı miktarı 2 adete
düşmüş arz edilen X malı miktarı ise 10 adete yükselmiştir. Bu durumda 8 adet arz fazlası
vardır. Bu arz fazlası fiyatların düşmesi yönünde bir baskı uygulayacak ve X malının fiyatı
tekrar denge fiyatı olan 6 TL’ye düşecektir. X malının 6 TL’lik fiyatı piyasa denge fiyatıdır ve
durağandır. X malının fiyatında meydana gelecek artma ve azalmalarda piyasa benzer tepkiler
vererek tekrar X malının denge fiyatına gelmesini sağlayacaktır. Tablo 7.1.’deki veriler
kullanılarak X malının piyasa denge fiyatının oluşumu Şekil 7.1.’de gösterilmiştir.
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Şekil 7.1.: X malının Piyasa Fiyatı Oluşumu
Arz Fazlası

F

A

9

6

Talep Fazlası
T
3

1

2

8

10

12

M

Şekil 7.1.’de, Tablo 2.5’deki veriler kullanılarak X malının piyasa fiyatının oluşumu
gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi 6 TL’nin üzerindeki fiyatlarda arz fazlası ve 6 TL’nin
altındaki fiyatlarda talep fazlası oluşmaktadır.

7.2. Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatındaki Değişmeler
Tam rekabet piyasasında denge fiyatı arz ve talep miktarlarının birbirine eşit olduğu
noktada oluşmaktadır. Denge fiyatın üstünde arz fazlası olmakta firmaların rekabeti fiyatları
tekrar denge fiyatı seviyesine düşürmektedir. Denge fiyatının altın da ise talep fazlası olmakta
ve alıcılar arası rekabet fiyatı tekrar denge noktasına çıkarmaktadır. Ancak arz ve/veya talep
kaymaları olması durumunda yeni denge noktaları oluşmaktadır. Şekil 7.2.’de talep sabitken
arzda meydana gelen bir değişme gösterilmiştir.
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Şekil 7.2.: Talep Sabitken Arzın değişmesi
F
A2
A1
D2

F2

A3
D1

F1
F3

D3
T

0

M2 M1

M3

M

Şekil 7.2.’de başlangıçta A1 arz eğrisi ile T talep eğrisi D1 noktasında eşitlenmiştir. Bu
noktada arz ve talep miktarları M1’e eşittir. Arzda meydana gelen bir azalma arz eğrisini sola
kaydırarak A2 konumunu almasına neden olmuştur. Talep eğrisinde bir değişme olmadığından
yeni denge noktası D2’dir. F2 fiyatında arz ve talep M2 miktarında eşitlenmiştir. Tersi bir
durumda ise, yani arzda bir artma olması durumunda, arz eğrisi sağa doğru kayarak A3
konumunu alacaktır. Talepte bir değişme olmaması durumunda arz ve talebin eşitlendiği denge
fiyat düzeyi F3’e inerken arz ve talep miktarı D3 noktasında M3’ miktarında eşitlenecektir.
Şekil 7.3.: Arz Sabitken Talebin Değişmesi
T2

F

A

T1
D2

F2

T3
D1

F1
D3

F3

0

M3

M1

M2

M

Şekil 7.3.’te arz ve talep eşitliği ilk olarak D1 denge noktasıdır. D1 denge noktasında
F1 fiyatından M1 miktarında mal arz ve talep edilmektedir. Arzda bir değişme olmaksızın
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talepte meydana gelen bir artış talep eğrisini sağa kaydırarak T2 konumuna gelmesini sağlar.
Bu durumda yeni denge noktası D2’dir. D2 denge noktasında F2 fiyatında M2 miktarında arz
ve talep eşitlenmektedir. Talepte meydana gelecek bir azalma ise talep eğrisini sol aşağıya
kaydırarak T3 konumuna gelmesini sağlamaktadır. T3, talep eğrisi ile Arz eğrisinin (A)
birbirine eşit olduğu D3 yeni denge noktasında F3 fiyatından M3 miktarında mal arz ve talep
edilmektedir.
Şekil 7.4.: Arz ve Talebin Aynı Anda Değişmesi
A1

F

A2
F2

D2
D1

F1

T2

T1

0

M1

M2

M

Şekil 7.4.’te arz ve talebin birlikte değişmesi gösterilmiştir. İlk olarak arz-talep dengesi
D1’de iken arzda ve talepte meydana gelen artışlar nedeniyle denge noktası D2 olmuştur. Arz
ve talep değişmelerinin şiddetine göre denge fiyatı artabilir, azalabilir veya değişmeye bilir.
Eğer arz talepten fazla artarsa piyasa fiyatı azalacaktır. Eğer talep arzdan fazla artarsa piyasa
fiyatı artacak, talep ile arz aynı oranda değişirse piyasa fiyatı aynı kalacaktır.

7.3. Üretici Rantı ve Tüketici Rantı
Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat piyasada oluşan fiyattan daha
yüksekse aradaki fark tüketici rantını oluşturmaktadır. Şekil 7.5.’te tüketici rantı
gösterilmektedir. Şekilde tüketici malı F1 fiyatından almaya razıdır. Ancak malın piyasa denge
fiyatı arz (A) ve talebin (T) birbirine eşit olduğu D noktasında, Fd fiyatında oluşmuştur.
Böylelikle tüketici yüksek fiyattan (F1) satın almaya razı olduğu malı daha düşük fiyattan (Fd)
satın alma olanağına kavuşmuştur. F1FdD üçgeninin alanı tüketici rantını oluşturmaktadır.
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Şekil 7.5.: Tüketici Rantı
F
A

F1

Fd

D

T

0

Md

M

Üreticiler belirli bir malı piyasada belirli bir fiyattan satmaya razıyken, o malın piyasa
denge fiyatının üreticilerin razı oldukları fiyattan yüksek olması durumunda üretici rantı
oluşmaktadır. Şekil 7.6.’da üretici rantı gösterilmiştir.
Şekil 7.6: Üretici Rantı
F
A

D

Fd

T
F1

0

Md

M

Şekil 7.6.’da üreticiler mallarını F1 fiyatından satmaya razıyken, malın denge fiyatının
arz ve talebin birbirine eşit olduğu Fd düzeyinde oluşmasıyla üretici rantı oluşmaktadır. FdDF1
üçgeninin alanı hesaplanarak üretici rantının sayısal değeri bulunabilir.
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Uygulamalar
1) Tam rekabet piyasasını tanımlayınız.
2) Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.
3) Eksik rekabet piyasaları kaç çeşittir? Araştırınız.
4) Eksik rekabet piyasalarının özelliklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
açıklayınız.

Üretici rantı nedir? Nasıl oluşmaktadır? Şekil üzerinde göstererek örneklerle

2)
açıklayınız.

Tüketici rantı nedir? Nasıl oluşmaktadır? Şekil üzerinde göstererek örneklerle

3)
Tam rekabet piyasasına benzer özelliklere sahip bir piyasa var mıdır? Var
olduğunu düşünüyorsanız örneklendirerek, verdiğiniz örneği gerekçelendiriniz.
4)
Tartışınız.

Tüm piyasalar sizce tam rekabet piyasası özelliklerine sahip olmalı mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Belirli bir mal için belirli bir zamanda belirli bir fiyattan o malı satın almak isteyenler
ile yine aynı malı belirli bir fiyattan satmak isteyenlerin buluşmasıyla piyasa oluşmaktadır.
Piyasayı rekabet koşuları açısından gruplandırdığımızda tam rekabet piyasası ve eksik rekabet
piyasası olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Tam rekabet piyasası; Atomisite, Mobilite,
Homojenlik ve Açıklık koşullarını sağlayan bir piyasa türüdür. Tam rekabet piyasasında bir
malın fiyatı arz ve talebin eşitlendiği noktada oluşmaktadır.
Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat piyasada oluşan fiyattan daha
yüksekse aradaki fark tüketici rantını oluşturmaktadır. Üreticiler belirli bir malı piyasada belirli
bir fiyattan satmaya razıyken, o malın piyasa denge fiyatının üreticilerin razı oldukları fiyattan
yüksek olması durumunda üretici rantı oluşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Tam rekabet piyasasının kaç tane özelliği vardır?
a) İki
b) Üç
c) Dört
d) Beş
e) Altı
2) Piyasalar genişlik açısından gruplandırıldığında kaç çeşit piyasa türü vardır?
a) İki
b) Üç
c) Dört
d) Beş
e) Altı
3) Piyasalar rekabet koşuları açısından gruplandırıldığında kaç gruba ayrılabilir?
a) İki
b) Üç
c) Dört
d) Beş
e) Altı
4) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olması tam rekabet piyasasının hangi özelliğini
ifade etmektedir?
a)

Mobilite

b)

Atomisite

c)

Homojenlik

d)

Açıklık koşulu

e)

Heterojenlik
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5) Alıcı ve satıcıların piyasaya rahatça girmesi ve istediğinde terk etmeleri tam rekabet
piyasasının hangi özelliğini ifade etmektedir?
a) Açıklık koşulu
b) Homojenlik
c) Atomisite
d) Heterojenlik
e) Mobilite
6) Piyasadaki üretici ve tüketicilerin piyasa hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahip
olmaları tam rekabet piyasasının hangi özelliğini ifade etmektedir?
a) Heterojenlik
b) Mobilite
c) Homojenlik
d) Açıklık koşulu
e) Atomisite
7) Bir piyasada aynı işlevi gören malların birbirinin aynı olması durumu tam rekabet
piyasasının hangi özelliğini ifade etmektedir?
a) Homojenlik
b) Açıklık koşulu
c) Heterojenlik
d) Atomisite
e) Mobilite
8) Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat, piyasada oluşan fiyattan daha
yüksekse aradaki fark neyi oluşturmaktadır?
a) Piyasa rantını
b) Tüketici rantını
c) Üretici rantını
d) Satıcı rantını
e) Pazar rantını
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9) Üreticiler belirli bir malı piyasada belirli bir fiyattan satmaya razıyken, o malın
piyasa denge fiyatının üreticilerin razı oldukları fiyattan yüksek olması durumunda meydana
gelen durumun adı nedir?
a) Tüketici rantı
b) Alıcı rantı
c) Piyasa rantı
d) Üretici rantı
e) Pazar rantını
10) Tam rekabet piyasasında denge fiyatı nerede oluşmaktadır?
a) Arzın talep miktarından büyük olduğu noktada
b) Talebin arz miktarından büyük olduğu noktada
c) Talep miktarının arz miktarından küçük olduğu noktada
d) Arz miktarının arz miktarından küçük olduğu noktada
e) Arz ve talep miktarlarının birbirine eşit olduğu noktada

Cevap Anahtarı
1) c , 2) c , 3) a , 4) b , 5) e , 6) d, 7) a , 8) b , 9) d , 10) e
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8. TÜKETİCİ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, faydanın ölçülebilirliği problemi üzerinde durulacak; kardinal yaklaşım ve
ordinal yaklaşım hakkında genel bilgiler verildikten sonra, tüketici dengesinin oluşturulması ve
bu dengede meydana gelebilecek değişiklikler anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Fayda ölçülebilir mi?

2)

Toplam fayda nedir?

3)

Değer çelişkisi nedir?

4)

Azalan marjinal fayda kanunu nedir?

5)

Kardinal yaklaşım nedir?

6)

Kayıtsızlık eğrisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tüketici teorisi

Faydanın ölçülebilirliği
problemi, kardinal yaklaşım ve
ordinal yaklaşım, kayıtsızlık
eğrileri, tüketici dengesinin
oluşturulması ve bu dengede
meydana gelebilecek
değişiklikler hakkında temel
bilgiler öğrenilecektir.

Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Toplam fayda



Değer çelişkisi



Azalan marjinal fayda kanunu



Kardinal yaklaşım



Ordinal yaklaşım



Kayıtsızlık eğrileri



Bütçe doğrusu
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Giriş
Bu bölümde, faydanın ölçülebilirliği problemi üzerinde durulacak; kardinal yaklaşım ve
ordinal yaklaşım hakkında genel bilgiler verilecektir. Kayıtsızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe
doğrusu, tüketici dengesinin oluşturulması ve bu dengede meydana gelebilecek değişiklikler
anlatılacaktır.
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8.1. Faydanın Ölçülebilirliği Problemi ve Kardinal Yaklaşım
Tüketicilerin mal ve hizmet tercihlerinde rasyonel davranarak kendilerine en fazla
faydayı sağlayan mal ve hizmet birleşenlerini seçtikleri varsayılmaktadır. Bu bağlamda çeşitli
mal ve hizmet demetlerinin faydasının nasıl bulunup seçileceği konusunda iktisatçılar arasında
çeşitli fikir ayrılıkları oluşmuştur.
Bir grup ekonomist, faydanın ölçülebileceğini savunurken başka bir grup ekonomist,
faydanın ölçülemeyeceğini, ancak büyükten küçüğe doğru sıralanabileceğini savunmaktadır.
Faydanın ölçülebileceğini savunan iktisatçılara kardinal faydacılar denilmektedir.
Kardinal faydacılara göre fayda ölçülebilmektedir. Faydanın ölçü birimine util ya da utilon
denilmektedir. Örneğin, kardinal faydacılara göre 1 armut 500 util faydalı ve 1 elma 1000 util
faydalı ise elma armuttan 2 kat faydalıdır ya da 2 armudun faydası 1 elmaya eşittir
denilebilmektedir.
Kardinalist iktisatçıların faydanın matematiksel bir yolla tam olarak hesaplanabileceği
yolundaki görüşleri zaman içerisinde önemli eleştirilere maruz kalmıştır. Kardinalist
iktisatçılara yöneltilen en önemli eleştiri ise faydanın ölçülme yöntemidir. Kardinal iktisatçılara
alternatif olarak faydanın ölçülemeyeceğini, ancak fayda yönünden sıralanabileceğini öne süren
iktisatçılar olmuştur.
Ordinalist iktisatçılara göre fayda, kardinalist iktisatçıların ileri sürdüğü gibi bir fayda
birimiyle ölçülemez; ancak büyüklük bakımından sıralanabilir.

8.1.1. Toplam Fayda ve Azalan Marjinal Fayda Kanunu
Fayda, tüketilen mal veya hizmetin insan ihtiyacını karşılama özelliğidir. Toplam fayda
ise herhangi bir mal veya hizmetin tüketilmesi sonucu ulaşılan toplam tatmin düzeyidir.
Marjinal fayda, tüketilen son birimin toplam faydada yapmış olduğu değişiklik, diğer
bir ifadeyle tüketilen son birimin faydasıdır.
Marjinal fayda, tüketilen ilk birimde en fazladır. Tüketim miktarı arttıkça her tüketilen
birimin marjinal faydası bir önceki birimin marjinal faydasına göre daha düşük olmaktadır.
Bir kişinin bir mal veya hizmete ne kadar çok ihtiyacı varsa söz konusu mal ve hizmet
tüketimi, kendisine o derece fayda sağlayacaktır. Güneşli bir günde çok susadığımızı
düşünürsek içtiğimiz birinci bardak su bize en fazla faydayı sağlayacaktır. Su içmeyi sürdürüp
ikinci bardağı içtiğimizde bize ilk bardak kadar haz vermese de -çünkü ilk bardağın marjinal
faydası daha büyüktür- yine de bize bir haz duygusu verecektir. Diğer bir değişle toplam fayda
artacaktır. Ancak su içmeye devam edersek ve doyum noktamızdan sonra da su içmeyi
bırakmazsak içtiğimiz su, bize rahatsızlık verebilir. Bu noktadan sonra her birimin bize
sağladığı toplam fayda düşmektedir. Marjinal fayda ise son tüketilen birimin toplam faydada
yapmış olduğu değişiklik olarak tanımlandığı için bu noktadan sonra eksi değer almaktadır.
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Görüldüğü gibi bir mal veya hizmetin tüketildiği miktar arttıkça her ilave tüketimin o
kişiye sağladığı fayda azalmaktadır. Buna azalan marjinal fayda kanunu denilmektedir. Tablo
3.1’de vermiş olduğumuz örneğe dayanarak içilen su miktarı ile toplam fayda ve marjinal fayda
arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Tablo 8.1: Toplam Fayda ve Marjinal Fayda Arasındaki İlişki
İçilen Su Miktarı

Toplam Fayda

Marjinal Fayda

0

0

0

1

10

10 - 0= 10

2

18

18-10= 8

3

23

23-18= 5

4

25

25-23= 2

5

25

25-25= 0

6

20

20-25= -5

Tablo 8.1.’deki verilere bakıldığında kişinin en yüksek tatmin düzeyi, beş bardak su
içerek ulaştığı tatmin düzeyidir. Bu noktada marjinal fayda sıfırdır. Eğer bir bardak daha su
içilirse toplam fayda düşmektedir. Altıncı bardakta ise marjinal fayda, toplam faydadaki
değişikliğe eşit olan -5’tir. Tablo 8.1.’deki veriler kullanılarak Şekil 8.1.’deki grafik
oluşturulmuştur.
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Şekil 8.1.: Toplam Fayda ve Azalan Marjinal Fayda
Toplam Fayda
25
23

Toplam Fayda

18

10

Marjinal
0 Fayda

Su Miktarı

10

8
0

Su Miktarı
1

2

3

4

5

6

Marjinal Fayda

Şekil 8.1.’de de görüldüğü gibi toplam fayda, tüketilen her birimde azalan bir hızla
artmaktadır. Marjinal fayda ise ilk tüketilen birimde en fazla olmaktadır. Toplam faydanın
maksimum olduğu noktada marjinal fayda sıfır olmaktadır.

8.1.2. Değer Çelişkisi
Tükettiğimiz bir mal veya hizmetin değerini o mal veya hizmetin bize sağladığı fayda
ile ölçtüğümüzde, yaşamımız için gerekli olan bazı malların değerinin yaşamımızı
sürdürebilmek için gerekli olmayan bazı mallara kıyasla çok düşük olduğunu görürüz.
Yaşamımızı sürdürebilmek için zorunlu bir ihtiyaç olmayan elmas gibi bazı mallarla
kıyaslandığında yaşamımızı sürdürebilmek için çok ihtiyaç duyduğumuz su gibi bazı malların
neden daha düşük değerli olduğunu değer çelişkisi açıklamaktadır.
Değer çelişkisine göre bir malın değeri, tüketilen malın faydasına değil, tüketilen malın
son birimin sağladığı faydaya, diğer bir ifadeyle malın marjinal faydasına bağlıdır. Eğer bir
malı çok tüketiyorsak azalan marjinal fayda kanunu gereğince, tüketilen malın marjinal faydası
düşük olacaktır. Bu bağlamda bol olan malların marjinal faydası, nispeten daha kıt olan malların
marjinal faydasına göre daha düşük olacaktır. Bundan dolayı elmas gibi mallar, su gibi mallarla
kıyaslandığında daha pahalıdır. Hiç kuşkusuz ki elmas ile su miktarı aynı seviyede olsaydı su,
elmasa göre çok daha değerli olacaktı. Çölde susuzluktan ölmek üzere olan birisinden bir
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bardak su ya da bir elmas yüzük arasında seçim yapması istense suyun marjinal faydası elmasın
marjinal faydasından çok daha fazla olacağı için o kişi bir bardak suyu elmasa tercih edecektir.

8.1.3. Kardinal Yaklaşımda Tüketici Dengesi
İhtiyaçları sonsuz olan tüketici, kıt kaynaklar ve veri bütçe ile toplam faydasını en
yükseğe çıkaracak davranışlar yapmaya yönelmektedir. Tüketicinin en yüksek toplam faydaya
ulaşması için bazı varsayımlar kabul edilmektedir. Bu varsayımları aşağıdaki şekilde
özetleyebiliriz:


Tüketicinin belirli bir dönemde geliri sabittir.


Tüketici, her malın kendisine sağladığı marjinal faydayı bilmektedir ve azalan
marjinal fayda kanunu geçerlidir.

Belirli dönemde piyasadaki mal ve hizmet fiyatları sabittir ve tüketici bu fiyatları
kabul etmek zorundadır.

Tüketici ussal hareket etmektedir. Diğer bir ifadeyle tüketici, birbiriyle çelişen
davranışlarda bulunmamaktadır.
Yukarıdaki dört maddeyi göz önüne alarak tüketici, toplam faydasını en yükseğe
çıkaracak mal demetini seçmeye yönelecektir. Bu durumda tüketici, bir mal için harcadığı
paranın marjinal faydası başka bir mal veya mallar için ödediği paranın marjinal faydasına eşit
olduğunda marjinal fayda dengeye gelecektir. Kardinal yaklaşıma göre tüketici dengesi,
MFa/Fa = MFb/Fb = MFc/Fc = …………MFn/Fn şeklinde oluşmaktadır.
Eğer tüketicinin sadece çay ve kahve tükettiğini düşünürsek tüketici dengesi, çaya
harcanan son paranın marjinal faydasının kahveye harcanan son paranın marjinal faydasına eşit
olduğu,
MFç/Fç = MFk/Fk noktasında dengeye gelecektir.

8.2. Kayıtsızlık Eğrileri Analizi ve Ordinal Yaklaşımda Tüketici
Dengesi
Faydanın ölçülebileceğini savunan kardinal faydacılar, zaman içerisinde önemli
eleştiriler almıştır. Bir gurup iktisatçı, faydanın kardinalist iktisatçıların dediği gibi
ölçülemeyeceğini; ancak sıralanabileceğini savunmuşlardır. Ordinalist yaklaşım olarak bilinen
bu yaklaşım aşağıdaki dört varsayım üzerine kurulmuştur:


Tüketicinin geliri sabittir.



Tüketicinin sadece iki mal satın aldığı düşünülmektedir.
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Tüketici, malların kendisine olan faydasını ölçememekte; ancak mal
demetlerinden birini ötekine tercih edebilmekte veya kayıtsız kalabilmektedir.

Tüketici, rasyonel hareket etmektedir. Diğer bir ifadeyle tüketici, tercihlerinde
tutarlıdır. Örneğin, bir tüketici A malını B malına ve B malını C malına tercih ediyorsa A malını
C malına tercih edecektir.

8.2.1. Kayıtsızlık Eğrileri*
Tüketicinin sadece iki mal tükettiği varsayımına dayanarak tüketiciye aynı tatmin
düzeyini sağlayan farklı noktaların geometrik yerine, kayıtsızlık eğrisi denilmektedir.
Şekil 8.2.: Kayıtsızlık Eğrisi
Y Malı

Y1

A
B
C

Y2
U

0

X1

X2

X3

X Malı

Şekil 8.2.’de “U” kayıtsızlık eğrisi gösterilmiştir. Şekilde X malı ve Y malı olmak üzere
iki mal vardır. Tüketici kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her noktada aynı tatmin düzeyini
sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle tüketicinin A noktasındaki bileşimi seçerek Y malından Y1,
X malından X1 kadar tüketmesi ile B noktasındaki mal bileşimini seçerek Y malından Y2, X
malından X2 kadar tüketmesi arasında bir fark yoktur. A noktasındaki mal bileşimi, B
noktasındaki mal bileşimi ve C noktasındaki mal bileşimi tüketiciye aynı tatmin düzeyini
sağlamaktadır. Bu şekilde A, B, C ve benzeri n tane noktanın birleştirilmesiyle kayıtsızlık eğrisi
oluşmaktadır.

8.2.2. Kayıtsızlık Eğrisinin Özellikleri
Kayıtsızlık eğrileri, sol yukarıdan sağ aşağıya inerler. Bunun nedeni, tüketicinin farklı
bir mal bileşimini seçtiğinde diğer bir ifadeyle bir malın tüketimini arttırdığında diğer malın
tüketimini azaltması gereğidir. Şekil 8.3’te bu durum gösterilmiştir.

*

Bazı kitaplarda kayıtsızlık eğrisi ifadesi yerine farksızlık eğrisi denmektedir.
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Şekil 8.3: Kayıtsızlık Eğrisi Üzerinde Hareket
Y Malı

Y1

A
ΔMy
B
C

Y2
U

0

X1
ΔMx

X2

X3

X Malı

Tüketici, A noktasındaki mal bileşiminden B noktasındaki mal bileşimine geçerken X
malının tüketimini ∆Mx kadar arttırmak için Y malının tüketimini ∆My kadar azaltmak
zorundadır.
Kayıtsızlık eğrileri, birbirini kesmezler. Kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her nokta, aynı
tatmin düzeyini gösterir. Bu durumda aynı noktadan iki farklı kayıtsızlık eğrisi geçemez.
Kayıtsızlık eğrisi orijine göre dışbükeydir. Kayıtsızlık eğrisinin orijine göre dışbükey
olmasının nedeni, azalan marjinal ikame oranıdır. Marjinal ikame oranı, tüketicinin aynı tatmin
düzeyini koruyarak bir maldan tükettiği miktarı bir birim arttırırken diğer maldan ne ölçüde
vazgeçmesi gerektiğini gösteren bir orandır.
Azalan marjinal ikame oranı gereğince tüketici, X malının tüketimini her bir birim
arttırdığında marjinal ikame oranı azalmaktadır. Yani her bir birimlik X malı tüketimi artışında
Y malından tükettiği miktarı daha az düşürmesi gerekmektedir.
Kayıtsızlık eğrisi, orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir tatmin düzeyini
belirtmektedir. Şekil 8.4’te kayıtsızlık haritası gösterilmektedir.
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Şekil 8.4: Kayıtsızlık Haritası
Y Malı

U3
U2
U1
0

X Malı

Şekil 8.4’te kayıtsızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek tatmin seviyesini
göstermektedir. Kayıtsızlık eğrilerinin tatmin seviyesini sıraladığımızda U1<U2<U3
olmaktadır.

8.2.3. Bütçe Doğrusu
Bütçe doğrusu; belirli bir dönemde, veri piyasa fiyatları ile mevcut iki maldan
tüketicinin elindeki veri bütçe ile satın alabileceği mal bileşimlerini gösteren noktaların
geometrik yeridir.
Şekil 8.5’te bütçe doğrusu gösterilmiştir. Tüketicinin sadece iki mal tükettiği varsayımı
altında (X ve Y malları), tüketicinin veri bütçesi ya da geliri (G) ile satın alabileceği en fazla
mal bileşimi, bütçe doğrusu üzerindeki noktalardan oluşmaktadır. Bu nedenle bütçe doğrusuna
bütçe kısıtı da denir.
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Şekil 8.5: Bütçe Doğrusu
Y Malı

G/Fy
C

A

0

B

D

G/Fx

X Malı

Tüketici, bütün geliriyle X malı ya da Y malını alabilir. Eğer bütün geliriyle X malı
alırsa G/Fx kadar X malı, bütün geliriyle Y malı alırsa G/Fy kadar Y malı alma imkânına
sahiptir. Tüketici, sadece X malı ya da sadece Y malı almak yerine bu iki maldan çeşitli mal
bileşimleri de yapabilir. Tüketici, bütün geliriyle bütçe doğrusu üzerindeki C veya D gibi
istediği noktadaki mal birleşimini seçebilir. Eğer tüketici, bütçe doğrusunun altında kalan A
gibi bir noktayı seçerse gelirinin tamamını harcamıyor demektir. Tüketici bütçe doğrusunun
üzerinde B gibi bir noktayı ise seçemez. Tüketicinin B noktasını seçebilmesi için gelirinin
artması gerekmektedir.
Gelir artışı bütçe doğrusunu sağa kaydırırken gelir azalışı bütçe doğrusunu sola
kaydırmaktadır. Şekil 8.6’da gelir artışı ve azalışı gösterilmiştir.
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Şekil 8.6: Gelir Değişmesi ve Bütçe Doğrusu
Y Malı
G/Fy2

G/Fy1
1

G/Fy3

2

G/Fx3

0

G/Fx1

G/Fx2

X Malı

Şekil 8.6’da gelir artışı, 1 numaralı ok ile gösterilmiştir. Gelir azalması durumunda ise
bütçe doğrusu sol aşağıya, 2 numaralı ok yönüne doğru kaymaktadır.
İki maldan X malının fiyatının değişerek daha ucuzladığı düşünülürse tüketici, eldeki
veri bütçe ile daha fazla X malı alma olanağına kavuşmaktadır. Bu durum Şekil 8.7’de
gösterilmiştir.
Şekil 8.7: Fiyat Değişmesi ve Bütçe Doğrusu
Y Malı

G/Fy1

0

G/Fx1

G/Fx2

X Malı

X malının fiyatında meydana gelen düşme, Y malının fiyatında dolayısıyla gelirin
tamamının Y malına harcanmasıyla alınabilecek Y malı miktarında bir değişiklik yapmadığı
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için bütçe doğrusu, Y malı ekseninde bir değişikliğe uğramazken X malının fiyatında meydana
gelen düşme ile bütçe doğrusu, X malı eksenine doğru kaymıştır.

8.2.4. Tüketici Dengesi
Tüketici veri geliri ile kendisine en fazla tatmini sağlayacak mal bireşimini seçmeye
yönelmektedir. Tüketicinin hangi noktada dengeye geleceği, kayıtsızlık haritası ve bütçe
doğrusu kullanılarak belirlenebilir.
Şekil 8.8: Tüketici Dengesi
Y Malı

A

U3
U2
U1
0

X

X Malı

Şekil 8.8’de tüketici dengesi gösterilmiştir. Tüketici kayıtsızlık eğrisinin bütçe
doğrusuna teğet olduğu noktada dengeye gelmektedir. Bu noktada, aynı zamanda kayıtsızlık
eğrisinin eğimi, bütçe doğrusunun eğimine eşittir. Her kayıtsızlık eğrisi, sadece bir bütçe
doğrusuna teğettir.

8.2.5. Tüketici Dengesinin Değişmesi
Tüketici dengesini bütçe doğrusu ve kayıtsızlık eğrileri yardımıyla bulduğumuz için,
kayıtsızlık eğrisinde veya bütçe doğrusunda meydana gelebilecek değişiklikler tüketici
dengesini değiştirmektedir.
Şekil 8.9’da bütçe doğrusunda meydana gelen bir değişmeyle tüketici dengesinin nasıl
değiştiği görülmektedir.
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Şekil 8.9: Gelir Değişmesi ve Tüketici Dengesi
Y Malı

G2/Fy

G1/Fy

D2
D1

U2
U1

0

G1/Fx

G2/Fx

X Malı

İlk olarak tüketici D1 noktasında dengede iken gelirde meydana gelen bir artışla bütçe
doğrusu sağa doğru kaymıştır. Yeni denge noktası, sağa doğru kayan yeni bütçe doğrusuyla
tüketicinin kayıtsızlık eğrisinin birbirine teğet olduğu noktada, yani D2 noktasında oluşmuştur.
Şekil 8.10: Gelir Tüketim Eğrisi
Y Malı
G3/Fy
Gelir tüketim eğrisi

D3
G2/Fy
D2
D1
G1/Fy
X Malı
0

G1/Fx

G2/Fx

G3/Fx
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Gelirde meydana gelen değişmeler sayesinde oluşan yeni bütçe doğruları üzerindeki
tüketicinin denge noktalarının birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi oluşturulmaktadır. Bu
durum Şekil 8.10’da gösterilmiştir.
Şekil 8.11’de bir malın fiyatında meydana gelen bir değişme sonucunda oluşan yeni
bütçe doğrusu üzerinde, yeni tüketici dengesinin nasıl oluştuğu gösterilmektedir.
Şekil 8.11: Fiyat Değişmesi ve Tüketici Dengesi
Y Malı

G/Fy

D2
U2

D1
U1
Y2
Y1
0

X1 X2

G/Fx1

R/Fx2

X Malı

Şekil 8.11’de X malının fiyatında meydana gelen bir düşme ile yeni bir bütçe doğrusu
oluşmuş ve yeni denge noktası D1’den D2’ye kaymıştır.
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Şekil 8.12: Fiyat Tüketim Eğrisi
Y Malı
G/Y
Fiyat tüketim eğrisi

D2

D3

D1

0

G/X1

G/X2

G/X3

X Malı

Şekil 8.12’de X malında meydana gelen değişmelerle birlikte denge noktası, önce D2’ye
daha sonra X malının fiyatının tekrar düşmesiyle D3’e kaymıştır. Fiyat değişmelerinden
kaynaklanan yeni denge noktalarının birleştirilmesiyle fiyat tüketim eğrisi oluşmaktadır. Eğer
denge noktaları gelirde meydana gelen değişiklikler yüzünden değişiyorsa bu durumda yeni
denge noktalarının birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi oluşmaktadır.

144

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

146

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sekizinci bölümde, faydanın ölçülebilirliği problemi üzerinde durulmuş, toplam fayda,
değer çelişkisi, kardinal yaklaşım ve ordinal yaklaşım hakkında genel bilgiler verilmiş,
kayıtsızlık eğrileri, kayıtsızlık eğrilerinin özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici
dengesinin değişmesi, tüketici dengesinin oluşturulması ve bu dengede meydana gelebilecek
değişiklikler şekiller yardımıyla anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Faydanın ölçülebileceğini savunan iktisatçılara hangi isim verilmiştir?
a) Kardinal faydacılar
b) Ordinal faydacılar
c) Rasyonel faydacılar
d) Marjinal faydacılar
e) Pozitif faydacılar
2) ............... iktisatçılara göre fayda, 3) .............. iktisatçıların ileri sürdüğü gibi bir
fayda birimiyle ölçülemez; ancak 4) ............... bakımından sıralanabilir.
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
5) Değer çelişkisine göre bir malın değeri neye bağlıdır?
a) tüketilen malın faydasına
b) malın marjinal faydasına
c) malın ordinal faydasına
d) malın kardinal faydasına
e) malın toplam faydasına
6) I. Tüketicinin geliri değişkendir.
II. Tüketicinin sadece bir mal satın aldığı düşünülmektedir.
III. Tüketici, malların kendisine olan faydasını ölçememektedir.
IV. Tüketici, rasyonel hareket etmektedir.
Ordinalist yaklaşıma göre yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve IV
e) III ve IV
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Kayıtsızlık eğrileri, 7) ...... yukarıdan 8) ...... aşağıya inerler.
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
9) I. Kayıtsızlık eğrileri, birbirini kesmezler.
II. Kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her nokta, farklı tatmin düzeyini gösterir.
III. Kayıtsızlık eğrisi, orijine yaklaştıkça daha yüksek bir tatmin düzeyini
belirtmektedir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III
10) I. Aynı noktadan iki farklı kayıtsızlık eğrisi geçebilir.
II. Kayıtsızlık eğrisi orijinden uzaklaştıkça daha düşük bir tatmin düzeyini
belirtmektedir.
III. Kayıtsızlık eğrisi orijine göre dışbükeydir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) Yalnız III

Cevap Anahtarı
1) a , 2) ordinalist , 3) kardinalist , 4) büyüklük , 5)b , 6) c , 7)sol, 8) sağ, 9)a, 10)e
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9. ÜRETİCİ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde firmanın en düşük maliyette üretimi nasıl gerçekleştireceği, kısa dönem ve
uzun dönem firma maliyetleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Üretim fonksiyonunu oluşturan faktörler nelerdir?

2)

Düşük maliyette üretimin firmalar açısından önemi nedir?

3)

Eş ürün eğrisi ne demektir?

4)

Eş ürün eğrilerinin özellikleri nelerdir?

5)

Eş maliyet doğrusu nedir?

6)

Üretici dengesi nasıl oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Üretici Teorisi

Üretim Fonksiyonu, Düşük
Maliyette Üretim, Eş Ürün
Eğrileri, Eş Ürün Eğrilerinin
Özellikleri, Eş Maliyet
Doğrusu, Üretici Dengesi
konuları öğrenilecektir.

Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Üretim Fonksiyonu



Düşük Maliyette Üretim



Eş Ürün Eğrileri



Eş Ürün Eğrilerinin Özellikleri



Eş Maliyet Doğrusu



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

Emek: Emek (işgücü) üretim sürecinin temel unsurudur. Emek fiziksel emek
olabileceği gibi zihinsel emekte olabilir. Emeğin getirisi ücrettir.

Sermaye: Sermaye daha önceden insanlar tarafından üretilen üretim araçlarıdır.
Sermayenin getirisi faizdir.

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

Girişim: Üretim faktörlerinin bir araya gelmesine girişim denilmektedir. Üretim
faktörlerini bir araya getirip üretimin riskini üstlenen kişilere ise girişimci denir. Girişimin
getirisi kardır.

9.2. En Düşük Maliyette Üretim
Firmanın en yüksek karı en düşük maliyetle nasıl elde edileceği eş ürün eğrileri ve eş
maliyet doğrusu yardımıyla açıklanmaktadır.

9.2.1. Eş Ürün Eğrileri
Eş ürün eğrisi, üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan çeşitli faktör birleşenlerinin
geometrik yeridir. Şekil 9.1’de eş ürün eğrisi gösterilmiştir.
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Şekil 9.1: Eş Ürün Eğrisi
Y Faktörü

A
Y1

B

0

X1

q
X Faktörü

X2

Şekil 9.1’de eş ürün eğrisi (q) gösterilmiştir. Şekilde üretimde kullanılan iki üretim
faktörü vardır. X üretim faktörü (örneğin emek) yatay eksende gösterilmiş, Y üretim faktörü
(örneğin sermaye) dikey eksende gösterilmiştir. X üretim faktöründen X1 kadar, Y üretim
faktöründen Y1 kadar üretime sokulmasıyla (A noktasındaki bileşim), X faktöründen X2 kadar,
Y faktöründen Y2 kadar üretim faktörünün üretime sokulması arasında üretim düzeyi açısından
bir fark yoktur. A ve B gibi birçok noktanın birleştirilmesiyle eş ürün eğrisi oluşturulmuştur.
Şekil 9.2: Eş Ürün haritası
Y Faktörü

Uq
q2
q1

0

X Faktörü

Şekil 9.2’de bir firmanın eş ürün haritası gösterilmiştir. Firmanın üretim düzeyi için
sadece bir tane eş ürün eğrisi bulunmamaktadır. Firma birçok eş ürün eğrisine sahiptir ve her
eş ürün eğrisi farklı bir üretim düzeyini göstermektedir. Eş ürün eğrileri orijinden uzaklaştıkça
daha büyük üretim düzeyi ifade etmektedir.
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9.2.2. Eş Ürün Eğrilerinin Özellikleri
Eş ürün eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya inerler. Bunun nedeni üreticinin farklı bir
üretim faktörü seçtiğinde diğer bir ifadeyle üretim faktörlerinden bir tanesinin üretimde
kullanılan miktarını arttırdığında diğer üretim faktörünün kullanılan miktarını azaltması
gereğidir. Şekil 9.3.’te bu durum gösterilmiştir.

Şekil 9.3: Eş Ürün Eğrisi Üzerinde Hareket
Y Faktörü

Y1

A
ΔMy
B
C

Y2
q

0

X1

X2

X3
ΔMx

X Faktörü

Şekil 9.3’te de görüldüğü gibi üretici, X üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarını
arttırdıkça Y üretim faktörünü üretimde daha az kullanmaktadır.
Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. Her eş ürün eğrisi farklı bir üretim seviyesini
gösterdiği için aynı noktadan sadece bir eş ürün eğrisi geçebilir.
Eş ürün eğrileri orijine göre dışbükeydir. Bunun sebebi marjinal teknik ikame oranı ile
açıklanmaktadır. Eş ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadan diğer bir noktaya geçmek için
üretici, aynı üretim düzeyini koruyabilmek için bir üretim faktörünü arttırdığında diğer bir
üretim faktörünü azaltmak zorundadır. Şekil 4.3’de firma X1Y1 üretim faktörlerini kullanarak
eş ürün eğrisi üzerinde A noktasında üretimini gerçekleştirmektedir. Firma X üretim faktörünün
kullanımını ∆Mx kadar arttırdığında Y üretim faktörünün kullanımını ∆My kadar azaltmakta,
böylece A noktasından yine aynı eş ürün eğrisi üzerindeki B noktasına geçmektedir. Diğer bir
ifadeyle firma A noktasından B noktasına geçişte ∆My üretim faktörü kadar ∆Mx üretim
faktörü ikame etmiştir. Faktörler arasındaki bu ikame oranına marjinal teknik ikame oranı
denilmektedir. marjinal teknik ikame oranı;
MTİOy,x = ∆My/∆Mx olarak ifade edilir.
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Marjinal teknik ikame oranı sürekli azalmaktadır. Bunun sebebi bir faktörün miktarının
arttırılmasıyla ikame edilen faktörün, ikame miktarının sürekli azalması ve bir süre sonrada
imkânsız hale gelmesidir.

9.2.3. Eş Maliyet Doğrusu
Eş maliyet doğrusu, üreticinin belirli bir bütçe ile faktör fiyatları veri iken satın
alabileceği faktör bileşimlerinin geometrik yeridir. Şekil 9.4’te eş maliyet doğrusu
gösterilmiştir.
Şekil 4.4: Eş Maliyet Doğrusu
Y Faktörü

B/Fy
C

A

0

B

D

B/Fx

X Faktörü

Şekil 9.4’de firma bütçesi (B) ile satın alabileceği faktör birleşimleri gösterilmiştir.
Firma bütçesinin tamıyla X faktörü satın alırsa, B/Fx kadar X faktörü satın alabilir. Firma
Bütçesinin tamamıyla Y faktörü satın alırsa B/Fy kadar Y faktörü satın alabilir. Ayrıca firma
elindeki bütçenin tamamını kullanarak eş-maliyet doğrusu üzerindeki C, D gibi farklı
noktalarda da karar kılabilir. Ancak firma B noktası gibi eş-maliyet doğrusunun üzerindeki bir
noktadaki faktör bileşimini seçemez. Firmanın B noktası gibi eş-maliyet doğrusu üzerindeki
herhangi bir noktadaki faktör bileşimini seçmeye eldeki veri bütçesi yeterli değildir. Firma eşmaliyet doğrusu altında kalan A gibi bir noktadaki mal bileşimini seçebilir. Ancak bu durumda
firma bütün bütçesini faktör alımında kullanmıyordur. Firmanın bütçe olanaklarının
genişlemesiyle eş-maliyet doğrusu sağa kayar. Firmanın bütçe olanaklarının daralması ile ise
eş-maliyet doğrusu sola kayar. Şekil 9.5’de eş maliyet doğrusundaki kaymalar gösterilmiştir.
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Şekil 9.5: Eş Maliyet Doğrusunun Yer Değiştirmesi
Y Faktörü
B/Fy2

B/Fy1
1

B/Fy3

2

0

B/Fx3

B/Fx1

B/Fx2

X Faktörü

Şekil 9.5’te bir numaralı ok yünü firmanın bütçe imkanlarının genişlemesini iki
numaralı ok yönü ise bütçe imkanlarının daralmasını göstermektedir.

9.2.4. Üretici Dengesi
Karını en üst düzeye çıkarmaya çalışan girişimci, üretimini en az maliyette yapmaya
çalışmaktadır. Karını en üst düzeye çıkartırken maliyetlerini en düşük seviyede tutmak için
hangi faktör bileşimini seçeceği eş maliyet doğruları ve eş ürün eğrileri yardımıyla
bulunmaktadır. Şekil 9.6’da eş ürün eğrileri ve eş maliyet doğruları yardımıyla üretici dengesi
gösterilmiştir.
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Şekil 9.6: Üretici Dengesi
Y Faktörü

B/Fy

D

q

X Faktörü

B/Fx

0

Şekil 9.6’da eş maliyet doğrusu ve eş ürün eğrisi kullanarak üreticinin en düşük
maliyette hangi üretim faktörü bileşeninde dengeye geldiği gösterilmiştir. Denge noktasında
(D) eş ürün eğrisi, eş maliyet doğrusuna teğettir.
Şekil 9.7’da firmanın bütçe imkanlarının genişlemesi ile oluşan yeni eş maliyet
doğruları ve yeni denge noktalarının oluşması gösterilmiştir.
Şekil 9.7: Genişleme Yolu
Y Faktörü
B3/Fy
Genişleme Yolu

D3
B2/Fy
D2
D1
X Faktörü

B1/Fy
0

B1/Fx

B2/Fx

B3/Fx

161

Firmanın bütçesinde meydana gelen değişiklikler yeni eş maliyet doğruları, dolayısıyla
da firma için yeni denge noktaları oluşturmaktadır. Bu denge noktalarının birleştirilmesiyle
firmanın genişleme yolu bulunur. Firmanın genişleme yolu Y faktörüne doğru yönelirse firma
Y faktörü yoğun bir genişleme, X faktörüne yönelirse firma X faktörü yoğun bir genişleme
içerisindedir.
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Uygulamalar
1) Üretim faktörleri nelerdir? Yazınız.
2) Eş ürün eğrisi nedir? Özellikleri nelerdir? Bir eş ürün eğrisi çizerek şekil üzerinde
gösteriniz.
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Uygulama Soruları
1)
Üretim faktörleri sizce önem düzeyine göre sıralanabilir mi? Böyle bir sıralama
yapılmak istenirse faktör sıralamasını nasıl yaparsınız? Tartışınız.
2)
Günümüzde “teknoloji”, üretim faktörlerinden hangisinin yerini büyük ölçüde
ikame etmektedir? Bu durum ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sunmaktadır? Tartışınız.
3)

Eş maliyet doğrusu nedir? Özellikleri nelerdir? Araştırınız.

4)

Üretici dengesi nerede oluşmaktadır? Şekil üzerinde gösteriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; üretim fonksiyonu, düşük maliyette üretim, eş ürün eğrileri, eş ürün
eğrilerinin özellikleri, eş maliyet doğrusu, üretici dengesi konuları anlatılmıştır.
Üretim insan ihtiyaçlarını giderme amacına yönelik olarak yapılan her türlü mal ve
hizmet artırımıdır. Her firma piyasaya sunacağı mal ve hizmetleri üretebilmek için birtakım
maliyetlere katlanmak durumundadır. Firma, kârını maksimize etmeye çalıştığı için üretimini
en düşük maliyetle gerçekleştirme çabası içerisindedir. Firmanın üretip piyasaya arz edeceği
ürünün miktarı, firmanın katlandığı maliyetlerle ürünün piyasadaki satış fiyatına göre
belirlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Emeğin getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sermaye
b) Ücret
c) Faiz
d) Rant
e) Kar
2) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?
a) Girişim
b) Doğal kaynaklar
c) Rant
d) Emek
e) Sermaye
3) Sermayenin getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Faiz
b) Rant
c) Kar
d) Ücret
e) Nema
4) Doğal kaynakların getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kar
b) Ücret
c) Faiz
d) Nema
e) Rant
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5) Üretim faktörlerinin bir araya getirilmesine ne ad verilmektedir?
a) Doğal kaynaklar
b) Rant
c) Emek
d) Girişim
e) Sermaye
6) Üretim faktörlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan getiriye ne ad verilmektedir?
a) Sermaye
b) Ücret
c) Faiz
d) Rant
e) Kar
7) Üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan çeşitli faktör birleşenlerinin geometrik
yerine verilen isim nedir?
a) Eş Maliyet Doğrusu
b) Ürün Diyagramı
c) Eş Ürün Eğrisi
d) Üretici Dengesi
e) Maliyet Fonksiyonu
8) “Eş ürün eğrileri, sağ yukarıdan sol aşağıya inerler.”
İfadesi, doğru/yanlış………….. bir ifadedir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere gelecek uygun sözcüğü belirtiniz.
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9) “Eş maliyet doğrusu, üreticinin belirli bir bütçe ile faktör fiyatları veri iken satın
alabileceği faktör bileşimlerinin ................ yeridir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki
kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Geometrik
b) Matematiksel
c) Trigonometrik
d) Fonksiyonel
e) Bileşke
10)
I.

Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler.

II. Aynı noktadan sadece iki eş ürün eğrisi geçebilir.
III. Eş ürün eğrileri orijine göre içbükeydir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) Yalnız III

Cevap Anahtarı
1) b, 2) c, 3) a, 4) e, 5) d, 6) e, 7) c, 8) Yanlış, 9) a, 10) d
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10. KISA VE UZUN DÖNEM MALİYET EĞRİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Onuncu haftada; herhangi bir mal veya hizmet üreten firmanın, üretim faaliyetinde
katlandığı maliyetler incelenecektir. Bu amaçla, günlük hayatta da sıklıkla karşımıza çıkan
maliyet kavramı, toplam maliyet, ortalama sabit ve değişir maliyet kavramları öncelikle kısa
dönem koşullarında açıklanacak ve kısa dönem maliyet eğrileri incelenecektir. Daha sonra
azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri ve maliyetlerle ilgili
diğer kavramlar anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kısa dönem maliyet eğrileri nasıldır?

2)

Azalan verimler kanunu nedir?

3)

Uzun dönem maliyet eğrileri nasıldır?

4)

Toplam sabit maliyetler, toplam değişken maliyet nedir?

5)

Ölçeğe göre getiri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kısa ve uzun dönem
maliyet eğrileri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kısa Dönem Maliyet
Eğrileri ve Azalan Verimler
Kanunu, Toplam Sabit
Maliyetler, Toplam
Değişken maliyet, Toplam
Maliyet,
Uzun Dönem Maliyet
Eğrileri ve Ölçeğe Göre
Getiri, Maliyetlerle İlgili
Diğer Kavramlar
öğrenilecektir.

Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Kısa Dönem Maliyet Eğrileri



Azalan Verimler Kanunu



Toplam Sabit Maliyetler



Toplam Değişken maliyet,



Ortama Maliyetler



Uzun Dönem Maliyet Eğrileri



Ölçeğe Göre Getiri



Maliyet Eğrileri
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Giriş
Tüm firmalar piyasaya sunacağı mal ve hizmetleri üretebilmek için birtakım maliyetlere
katlanmak zorundadır. Firma, kârını maksimize etmeye çalıştığı için üretimini en düşük
maliyetle gerçekleştirme çabası içerisindedir. Firmanın üretip piyasaya sunacağı ürün miktarı,
firmanın katlandığı maliyetlerle ürünün piyasadaki satış fiyatına göre belirlenir. Veri teknoloji
çerçevesinde, bir ürünün miktarının arttırılması, girdilerin arttırılmasına bağlıdır. Girdilerle
elde edilen ürünler arasındaki bu bağlılık ilişkisi üretim fonksiyonu ile açıklanmaktadır. Üretim
sürecinde kullanılan girdiler, sabit ve değişken maliyet olmak üzere iki grupta değerlendirilir.
Sabit girdiler, ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen
girdilerdir. Değişken girdiler ise arzu edilen üretim düzeyine göre miktarı değişen girdilerdir.
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10.1. Kısa Dönem Maliyet Eğrileri ve Azalan Verimler Kanunu
Kısa dönem üretim faktörlerinin tamamının değiştirilemeyeceği bir zaman aralığıdır.

10.1.1. Toplam Sabit Maliyetler
Kısa dönemde firmanın üretim faaliyetlerinden bağımsız olan maliyetlere, kısa dönem
sabit maliyetler denir. Sabit maliyetler, üretim miktarından bağımsız olduğu için üretim
miktarının artması ya da azalması kısa dönem sabit maliyetleri etkilemez. Şekil 10.1’de kısa
dönemde toplam sabit maliyet eğrisi gösterilmiştir.
Şekil 10.1: Toplam Sabit Maliyetler
TSM

TSM

M

0

Şekilde yatay eksen, üretim miktarını; dikey eksen ise toplam sabit maliyet miktarını
göstermektedir. Toplam sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız olduğu için, diğer bir
ifadeyle toplam sabit maliyetler üretim miktarından etkilenmediği için yatay eksene paralel bir
doğru şeklinde çizilmektedir. Üretim miktarı 0 da olsa 100 birim de olsa toplam sabit maliyet
değişmez.
Bir yemek fabrikasında işçilerin sigorta ödenekleri ya da varsa kiralanan makine
teçhizatın firmaya olan maliyeti, toplam sabit maliyeti oluşturtan kalemler arasındadır. Çünkü
üretim yapılsa da yapılmasa da kiralanan makine teçhizatının kirası veya fabrika binasının
kirası verilmektedir.
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Şekil 10.2: Ortalama Sabit Maliyet
OSM

OSM

0

M

Şekil 10.2’de ortalama sabit maliyet gösterilmiştir. Ortalama sabit maliyet, üretilen
birim başına düşen sabit maliyeti göstermektedir. Üretilen her birim başına ne kadar sabit
maliyet düşeceği, toplam sabit maliyetin üretilen birim miktarına bölünmesiyle bulunmaktadır.
Yani ortalama sabit maliyet, OSM = TSM/M formülüyle bulunur.
Şekil 10.2’den de görüldüğü gibi ortalama sabit maliyet, üretim miktarıyla azalmaktadır.
Bunun sebebi, ortalama sabit maliyetin değişmemesi sonucu üretim miktarı arttıkça, diğer bir
ifadeyle pay sabitken payda arttıkça üretilen her birim başına düşen ortalama sabit maliyetin
azalmasıdır. Ancak ortalama sabit maliyet hiçbir zaman sıfır olmaz. Bunun sebebi, üretim
miktarını ne kadar arttırırsanız arttırın, daima firmanın katlanmak zorunda olduğu bir sabit
maliyet olmasıdır. Ancak firma üretim miktarını arttırdıkça ortalama sabit maliyetin toplam
ortalama maliyet içerisindeki oranı azalmaktadır.

10.1.2. Toplam Değişken maliyet
Toplam değişken maliyet, üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.
Dolayısıyla toplam sabit maliyetten farklı olarak üretim yapılmadığında toplam değişir maliyet
değeri de 0 olmaktadır.
Yemek fabrikası örneğimize geri döndüğümüzde, toplam değişken maliyet yemek
fabrikasında üretilen ürünlerin yapımında kullanılan üretim faktörlerinin maliyetleridir. Yemek
yapmak için kullanılan un, şeker, tuzun firmaya olan maliyetleri, toplam değişir maliyet kalemi
içerisinde yer almaktadır.
Firma, hiç üretim yapmıyorken toplam değişken maliyet 0’dır. Firma üretim yapmaya
başladığında üretim faktörlerine ihtiyaç duyacağı için yemek fabrikasındaki un, şeker, tuz
örneğinde olduğu gibi toplam değişken maliyet üretim miktarıyla birlikte artmaya başlar.
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Ancak belirli bir üretim düzeyinde toplam değişken maliyetlerdeki artış oranı azalır. Bunun
sebebi, daha büyük çaplı üretimin maliyetlerde azalmaya neden olmasıdır.
Ortalama değişir maliyet ise üretilen birim başına düşen toplam değişir maliyettir.
Ortalama değişken maliyetler, ODM = TDM/M olarak hesaplanır.
Ortalama değişir maliyet, üretim miktarı arttıkça belirli bir üretim miktarı düzeyine
kadar azalma gösterir Bunun sebebi, üretim kapasitesinin artmasının maliyetleri olumlu şekilde
etkilemesidir. Ancak belirli bir üretim düzeyinden sonra maliyetler tekrar artmaya
başlamaktadır. Şekil 10.3.’te toplam değişir maliyet ve ortalama değişir maliyet grafiği
gösterilmiştir.
Şekil 10.3: Toplam ve Ortalama Değişken maliyet
TDM
TDM

0

ODM

M1

M

ODM

0

M1

M

Şekil 10.3’te üstteki şekil, toplam değişken maliyetleri göstermektedir. Üretim
yapılmıyorken toplam değişken maliyeti 0’dır. Üretim miktarı arttıkça toplam değişken maliyet
de artmaktadır.
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Şekil 10.3’te alttaki şekil ise ortalama değişken maliyetleri göstermektedir. Ortalama
değişken maliyetler, üretim miktarıyla belirli bir üretim düzeyine kadar azalmakta (M1 üretim
miktarı), bu üretim düzeyi geçildikten sonra artmaktadır.

10.1.3. Toplam Maliyet
Toplam maliyetler, toplam sabit maliyetler ile toplam değişir maliyetin toplamından
oluşmaktadır.
TM = TSM + TDM
Firmanın hiç üretim yapmadığı durumda firmanın toplam maliyeti, toplam sabit
maliyetine eşittir. Çünkü toplam değişken maliyet, üretim düzeyine bağlı olduğu için üretim
miktarı 0 olduğunda toplam değişken maliyet de 0’dır. Bu durumda firmanın üretim yapmaması
durumunda;
TM = TSM’dir.
Toplam maliyet, toplam değişir maliyete bağlı olarak firma üretim yapmaya
başladığında artmaya başlar. Toplam sabit maliyet, üretim miktarından bağımsız olduğu için
firmanın üretim yapmasıyla birlikte toplam maliyete, toplam değişken maliyet yön vermektedir.
Diğer bir ifadeyle toplam maliyet, üretim miktarıyla toplam değişken maliyet kadar artar. Şekil
10.4’te toplam maliyet eğrisi gösterilmiştir.
Şekil 10.4: Toplam Maliyet Eğrisi
TM
TM

TDM
TSM

TSM
TSM

0

M1

M

Ortalama toplam maliyet ise üretim miktarı başına düşen toplam maliyettir. Ortalama
toplam maliyet, OTM = TM/M veya OTM = OSM + ODM ile bulunur.
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Ortalama toplam maliyet, ortalama değişken maliyet ve ortalama sabit maliyetin
toplamından oluştuğu için ortalama toplam maliyet eğrisi, her iki eğrinin de üzerinde yer
almaktadır.
Firmanın üretimini bir birim daha arttırması için katlanması gereken maliyete marjinal
maliyet denir. Diğer bir ifadeyle marjinal maliyet, üretilen son birimin toplam maliyette yapmış
olduğu değişikliktir. Üretilen son birimin maliyeti olan marjinal maliyet eğrisi, ortalama
değişken maliyet eğrisini ve toplam ortalama maliyet eğrisinin minimum noktadan keserek
yükselen bir eğridir.
Şekil 10.5: Marjinal Maliyet ve Ortalama Maliyet Eğrileri
OTM
OTM

ODM
MM

ODM

OSM

0

M1

M

Şekil 10.5’te marjinal maliyet eğrisi, ortalama değişken maliyet ve ortalama toplam
maliyet eğrilerini minimum noktalarından keserek yükselmektedir. Üretim miktarı arttıkça
ortalama sabit maliyetin toplam maliyetler içerisindeki payı azaldığı için ortalama sabit maliyet,
üretim miktarı arttıkça azalırken ortalama değişken maliyet miktarı, üretim miktarı arttıkça
ortalama toplam maliyete yaklaşmaktadır. Zaten ortalama toplam maliyet, ortalama sabit
maliyet ve ortalama değişken maliyetin toplamı olduğundan, üretim miktarı arttıkça ortalama
değişken maliyetin ortalama sabit maliyetteki düşüş kadar artması gerekmektedir.

10.1.4. Azalan Verimler Kanunu
Bir üretim sürecinde bütün faktörler sabit kabul edilip sadece bir üretim faktörü
değişken kabul edildiğinde, değişken kabul edilen üretim faktörü arttırıldıkça toplam ürün ilk
önce artan bir hızla artmaktadır. Belirli bir düzeyden sonra toplam ürün, azalan bir hızla artmaya
devam eder. Son olarak toplam ürünün en fazla olduğu noktada, değişken üretim faktörü
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arttırılmaya devam ederse toplam ürün azalmaya başlar. Bu duruma, azalan verimler kanunu
denilmektedir.
Üretimde kullanılan her ilave üretim faktörünün toplam üretimde yapmış olduğu
değişikliğe marjinal ürün denilmektedir. Ortalama ürün ise değişken faktör başına düşen ürün
miktarıdır. Şekil 10.6’da azalan verimler kanunu şekil üzerinde gösterilmiştir.
Şekil 10.6: Azalan Verimler Kanunu
Toplam Ürün (TÜ)
TÜ

Değişken girdi (X)
0

X1

X2

X3

OÜ
MÜ

OÜ
0

X1

X2

X3

MÜ

Değişken Girdi (X)

Şekil 10.6.’da toplam ürün X1 değişken girdi miktarına kadar artan bir hızla artmaktadır.
X1 girdi miktarında marjinal ürün maksimum noktadadır. Değişken girdi miktarı X1’den X2’ye
arttırılırken toplam ürün, azalan bir hızla artmaya devam etmektedir. X2 değişken girdi
miktarından ortalama ürün en yüksek seviyesine çıkmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi marjinal
ürün eğrisi, ortalama ürün eğrisinin maksimum noktadan keserek aşağıya doğru inmektedir.
Toplam ürünün maksimum olduğu noktada ise marjinal ürün 0’dır. Değişken girdinin
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arttırılmaya devam edilmesi durumunda toplam ürün azalacak, marjinal ürün ise negatif değer
alacaktır.

10.2. Uzun Dönem Maliyet Eğrileri ve Ölçeğe Göre Getiri
Uzun dönem, üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken olduğu dönem olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla firma, uzun dönemde yeni teknolojiler kullanabilir, fabrika binasını
genişletebilir ya da yeni bir fabrika kurabilir. Uzun dönem, içerisinde birçok kısa dönemi de
barındırmaktadır.
Şekil 4.14: Uzun Dönem Maliyetler

Maliyetler
UMM
UOM
KMM1

KMM2
KOM2
KOM1

D

0

Md

Üretim Miktarı

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

10.3. Maliyetlerle İlgili Diğer Kavramlar
Firmalar için yapılan maliyet hesaplarında muhasebeciler, üretilen ürünün maliyetini
hesaplarken iktisatçılar, üretilen ürünün maliyetinin yanında alternatif maliyet kalemlerini de
hesaplamaktadır.
Muhasebe defterlerine kaydedilen firmaların üretim esnasında üretim faktörlerine
ödedikleri maliyetlere açık maliyet denilmektedir.
Firmanın üretimde kullandığı bazı faktörler, firmanın kendi bünyesinde bulunabilir.
Örneğin, firmanın idare binası, firma sahibinin olabilir veya firma sahibi bizzat üretimde
sürecinde çalışıyor olabilir. Bu durumda firmanın kendisine ait üretim faktörlerinin de
başkasına kiralanmış gibi maliyet hesabına dâhil edilmesine örtük maliyet denir.
Firmanın açık maliyeti ile örtük maliyetinin toplamı, firmanın ekonomik maliyetini
oluşturmaktadır. Firma, bir malın üretim kararını aldıktan sonra, o malın üretim faktörleriyle
üretilebilecek başka bir ürünün üretiminden vazgeçmiş olmaktadır. Bu vazgeçilen ürünün
maliyetine ise alternatif maliyet denir.
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Uygulamalar
1) Genel olarak maliyet kavramını tanımlayınız ve alt bileşenleriyle birlikte inceleyiniz.
2) Toplam sabit maliyetleri tanımlayınız ve örnekler veriniz.
3) Toplam değişken maliyetleri tanımlayınız ve örnekler veriniz.
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Uygulama Soruları
1) Emekte iş bölümü ve uzmanlaşmaya gidilmesi, maliyetleri düşürücü etkide
bulunabilir mi? Düşünüp, gerekçeleriyle açıklayınız.
2) Marjinal maliyet ve ortalama marjinal maliyet eğrilerini şekil çizerek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kısa dönem, üretim faktörlerinin tamamının değiştirilemeyeceği bir zaman aralığıdır.
Kısa dönemde, firmanın üretim faaliyetlerinden bağımsız olan maliyetlere kısa dönem sabit
maliyetler denir. Sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız olduğu için üretim miktarının
artması ya da azalması kısa dönem sabit maliyetleri etkilemez. Toplam değişken maliyet,
üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Dolayısıyla toplam sabit maliyetten farklı
olarak üretim yapılmadığında toplam değişir maliyet değeri de sıfır olmaktadır. Toplam
maliyetler; toplam sabit maliyetler ile toplam değişir maliyetin toplamından oluşmaktadır.
Üretime kullanılan her ilave üretim faktörünün toplam üretimde yapmış olduğu değişikliğe
marjinal ürün denilmektedir. Ortalama ürün ise, değişken faktör başına düşen ürün miktarıdır.
Uzun dönem, üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken olduğu dönem olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla firma uzun dönemde, yeni teknolojiler kullanabilir, fabrika binasını
genişletebilir ya da yeni bir fabrika kurabilir. Uzun dönem, içerisinde birçok kısa dönemi de
barındırmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Muhasebe defterlerine kaydedilen, firmaların üretim esnasında üretim faktörlerine
ödedikleri maliyetlere ne denir?
a) Örtük maliyet
b) Sabit maliyet
c) Değişken maliyet
d) Açık maliyet
e) Ortalama maliyet
2) Kısa dönemde firmanın üretim faaliyetlerinden bağımsız olan maliyetlere ne denir?
a) Kısa dönem ortalama maliyetler
b) Kısa dönem değişken maliyetler
c) Kısa dönem sabit maliyetler
d) Kısa dönem toplam maliyetler
e) Kısa dönem marjinal maliyetler
3) Üretilen birim başına düşen sabit maliyeti gösteren ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Toplam sabit maliyet
b) Ortalama sabit maliyet
c) Marjinal sabit maliyet
d) Birim sabit maliyet
e) Değişir maliyet
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4) Toplam değişken maliyet, üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlere ne ad
verilmektedir?
a) Toplam değişken maliyet
b) Ortalama değişken maliyet
c) Marjinal değişken maliyet
d) Birim değişken maliyet
e) Yarı değişken maliyet
5) “Üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken olduğu dönem” olarak kabul edildiği
dönemi yazınız.
…………………..
6) Bir firmanın mevcut fabrikalarına ek olarak yeni tesisler kurması hangi dönemde
yapılabileceğini yazınız.
…………..............
7) Bir firmanın ekonomik maliyetini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
a) Marjinal maliyet ile ortalama sabit maliyetin toplamı
b) Toplam sabit maliyet ile toplam değişken maliyetin toplamı
c) Marjinal maliyetle örtük maliyetin toplamı
d) Açık maliyet ile toplam sabit maliyetin toplamı
e) Açık maliyet ile örtük maliyetin toplamı
8) Fabrika binasının kirası aşağıdaki maliyet kalemlerinden hangisinde yer alır?
a) Toplam sabit maliyet
b) Toplam değişken maliyet
c) Toplam marjinal maliyet
d) Örtük maliyet
e) Açık maliyet
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9) Bir firmanın hiç üretim yapmadığı durumda; firmanın toplam maliyeti,
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a) Ortalama maliyetine
b) Toplam değişken maliyetine
c) Toplam sabit maliyetine
d) Marjinal maliyetine
e) Örtük maliyetine
10) Üretilen son birimin toplam maliyette yapmış olduğu değişikliğe ne ad verilir?
a) Örtük maliyet
b) Sabit maliyet
c) Değişken maliyet
d) Ortalama maliyet
e) Marjinal maliyet

Cevap Anahtarı
1) d , 2) c , 3) b , 4) a , 5) Uzun dönem , 6) Uzun dönemde, 7) e , 8) a , 9) c , 10) e
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11. FİRMA DENGESİ VE FİYAT OLUŞUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, tam rekabet piyasasında firma ve endüstri dengesi hakkında genel bilgiler
verilecek, firma dengesi ve kâr maksimizasyonu koşulu, endüstri dengesi, tam rekabet
piyasasında firma dengesi, tam rekabet piyasasında piyasa ve firma talebi, tam rekabet
piyasasında firma geliri, tam rekabet piyasasında tek firmanın kısa dönem dengesi, tam rekabet
piyasasında kısa dönem arz eğrisi, tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesi ve endüstri
dengesi konuları anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Firma dengesi nasıl oluşur?
2) Kâr maksimizasyonu koşulu nedir?
3) Endüstri dengesi nasıl oluşur?
4) Tam rekabet piyasasında tek firmanın kısa dönem dengesi nasıldır?
5) Tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi nasıldır?
6) Tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesi ve endüstri dengesi nasıl oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Firma dengesi ve fiyat
oluşumu

Firma Dengesi ve Kâr
Maksimizasyonu Koşulu,
Endüstri Dengesi,
Tam Rekabet Piyasasında
Firma Dengesi konuları
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Konuların tekrar edilmesi ve
bölüm sorularının
cevaplandırılarak, öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Tam Rekabet Piyasası



Firma Dengesi



Kâr Maksimizasyonu Koşulu



Endüstri Dengesi



Piyasa ve Firma Talebi



Firma Geliri



Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi



Kısa Dönem Arz Eğrisi



Uzun Dönem Dengesi
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Giriş
Bu bölümde firma dengesi ve kâr maksimizasyonu koşulu, endüstri dengesi, tam rekabet
piyasasında firma dengesi, tam rekabet piyasasında piyasa ve firma talebi, tam rekabet
piyasasında firma geliri, tam rekabet piyasasında tek firmanın kısa dönem dengesi, tam rekabet
piyasasında kısa dönem arz eğrisi, tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesi ve endüstri
dengesi konuları anlatılacaktır.
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11.1. Firma Dengesi ve Kâr Maksimizasyonu Koşulu
Firmaların fiyat ve üretim miktarı üzerine yapılan analizler, firmaların en yüksek kârı
elde etmeye yönelik hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır. Firmanın toplam kârı, toplam
hasılatı (TH) ile toplam maliyeti (TM) arasındaki farktır. Yani firmanın toplam kârı ∏ ile
gösterilirse toplam kâr, ∏ = TH – TM’dir.
Toplam hasılat ise firmanın sattığı mal miktarı (M) ile malın fiyatının (F) çarpımı
sonucundan oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle firmanın toplam hasılatı, TH = F x M’dir.
Firmanın ortalama hasılatı (OH), satılan mal başına firmanın hasılatından oluşmaktadır.
Diğer bir ifadeyle ortalama hasılat, OH = TH/M’dir. Dikkat edilirse TH = F x M olduğu için
OH=F’dir.
Marjinal hasılat (MH) ise satılan son birim maldan elde edilen hasılattır. Diğer bir
ifadeyle marjinal hasılat, MH = ∆TH/∆M’dir.
Firma, kârını en fazla düzeye çıkartabilmek için toplam hasılat ile toplam maliyet
arasındaki farkın en büyük olduğu üretim seviyesinde üretimini gerçekleştirmek zorundadır.
Firmanın toplam hasılatı ile toplam maliyetinin en büyük olduğu üretim seviyesinde firmanın
ürettiği son birimin firmaya yüklediği maliyet olan marjinal maliyet (MM) ile üretilen son
birimin satışından elde edilen hasılat da (MH) birbirine eşittir. Firmanın marjinal hasılatı,
marjinal maliyetinden büyük ise firmanın üretimi artırması durumunda firma kârını
arttıracaktır. Firma, marjinal hasılatı marjinal maliyetinden düşük bir noktada üretim
yapmaktaysa firmanın üretimi daha da arttırması durumunda kârı azalacaktır. Bu durumda
firma, kendisine en yüksek kârı sağlayabilmek için üretim seviyesini;
∏ = TH – TM’nin en büyük olduğu seviyede veya
MM = MH‘ye eşit olduğu seviyede tutmalıdır.

11.2.Endüstri Dengesi
Bir ekonomide aynı grup mal ya da hizmetleri üretenlerin tamamına endüstri
denilmektedir. Endüstri dengesi, mevcut endüstriye hiçbir yeni firmanın gelmek istemediği ve
hiçbir firmanın endüstriden çıkmak istemediği durumu ifade eder. Endüstri dengesi
oluştuğunda her firma için endüstride normal kâr düzeyi sağlanmaktadır. Bu sebepten dolayı
firmalar, endüstriyi terk etmek istemezler. Endüstri dengesinde aşırı kâr olmadığı için denge
durumunda yeni firmalar da bu endüstriye girmek istememektedir.
Endüstrideki her firma, normal kâr elde etmektedir. Normal kâr düzeyi, firma hangi
endüstride bulunursa bulunsun elde edeceği kâr olduğu için firma normal kâr düzeyini toplam
maliyet kalemine eklemektedir. Dolayısıyla endüstri dengesinde toplam maliyetler ile toplam
hasılat birbirine eşittir. Diğer bir ifadeyle toplam kâr sıfırdır.
∏ = TH – TM
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∏=0
Ayrıca endüstri dengesinde toplam hasılat ile toplam maliyet eşit olduğundan ortalama
hasılat ile ortalama maliyet de birbirine eşittir. Diğer bir ifadeyle OH = OM’dir.

11.3. Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcılar arasında rekabetin en üst düzeyde olduğu
piyasadır. Tam rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar birbirlerinin kararlarını etkileyemeyecek
kadar çoktur. Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların mal ve hizmetlere ulaşmasının önünde
bir engel yoktur, piyasaya giriş ve çıkışlar serbesttir. Tam rekabet piyasasında aynı işlevi gören
mallar arasında bir fark olmadığı gibi, alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tam ve eksiksiz bilgiye
sahiptir. Piyasada meydana gelen değişikliklerden hem alıcılar hem de satıcılar anında haberdar
olmaktadır. Bu özellikleriyle tam rekabet piyasası, ideal bir piyasa görünümündedir ve diğer
piyasa çeşitleri, tam rekabet piyasasına ne ölçüde yaklaştığı veya ne ölçüde uzaklaştığı kriter
alınarak sınıflandırılmaktadır.
Tam rekabet piyasasında firma, kârını en üst düzeye çıkaracak üretim seviyesine
ulaşmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla tam rekabet piyasasında firma denge koşulu; ∏ = TH –
TM’nin en fazla olduğu üretim seviyesi veya MM = MH eşitliğinin sağlandığı üretim
seviyesidir.

11.3.1. Tam Rekabet Piyasasında Piyasa ve Firma Talebi
Tam rekabet piyasasında bir firma, istediği kadar malı kendisi için veri olan piyasa
fiyatından satabilmektedir. Piyasada malın veri fiyatı ise o malın piyasa arz ve talebinin eşit
olduğu denge noktasında oluşmaktadır. Bu durum Şekil 11.1’de gösterilmiştir.
Şekil 11.1: Tam Rekabet Piyasasında Firma Talep Eğrisi
F
A

F
F=OH=MH

F1

T

0

M

0

M

Şekil 11.1’de bir malın piyasa arz ve talebi F1 fiyatında eşitlenmiştir. Tam rekabet
piyasasındaki tek firma, F1 fiyatından dilediği kadar mal satabilmektedir. Firmanın malını F1
fiyatının üzerinde satması olanaksızdır. Böyle bir durumda alıcılar diğer firmaların mallarına
yönelmektedir. Çünkü tam rekabet piyasasında aynı işlevi gören bütün mallar birbirinin
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aynısıdır (homojenlik koşulu); alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tam bilgiye sahiptir (açıklık
koşulu). Tam rekabet piyasasında firma, F1 fiyatında dilediği kadar mal satabileceği için
fiyatını F1 fiyatının altına indirmesine gerek yoktur. Görüldüğü gibi tam rekabet piyasasında
firmanın talep eğrisi, miktar eksenine paraleldir ve esnekliği sonsuzdur.
Ortalama hasılat; firmanın parça başına hasılatını göstermektedir ve toplam hasılatın
üretilen mal miktarına bölünmesiyle bulunur. Diğer bir ifadeyle ortalama hasılat, OH =
TH/M’dir.
TH = F x M olduğuna göre OH = F’dir.
Firmanın bir birim daha fazla satması hâlinde elde edeceği hasılata marjinal hasılat
denilmektedir. Diğer bir ifadeyle marjinal hasılat, satılan son birimin toplam hasılatta yaptığı
değişikliktir ve MH = ∆TH /∆M formülü ile bulunur.
Tam rekabet piyasasında firma, ürettiği her birimi aynı fiyattan sattığı için tam rekabet
piyasasında marjinal hasılat, satış fiyatına eşittir (MH = F). Dolayısıyla tam rekabetçi piyasada
firmanın karşılaştığı talep eğrisinde F = MH = OH’dir.

11.3.2. Tam Rekabet Piyasasında Firma Geliri
Tam rekabet piyasasında toplam hasılat, satılan mal miktarı ile satılan malın fiyatının
çarpımına eşittir. Diğer bir ifadeyle toplam hasılat, TH = F x M’dir.
Şekil 11.2: Tam Rekabet Piyasasında Firma Hasılatı
TH
TH1 = F 1 X M
TH2 = F 2 X M

0

M

Şekil 11.2’de firmanın toplam hasılatı verilmiştir. Firma satış yapmıyorken toplam
hasılatı 0 olduğu için toplam hasılat doğrusu orijinden başlamaktadır. Firma, satış miktarını
arttırdıkça toplam hasılatı da artmaktadır. Dikkat edilirse firma aynı miktarda mal satsa bile
malını daha yüksek fiyattan sattığında toplam hasıla artmakta, yani toplam hasıla doğrusu
dikleşmektedir.
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11.3.3. Tam Rekabet Piyasasında Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi
Tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem dengesi, firmanın toplam hasıla - toplam
maliyet eğrileri yardımıyla belirlenebileceği gibi, ortalama maliyet ve marjinal maliyet eğrileri
yardımıyla da belirlenebilmektedir.
Şekil 11.3: Tam Rekabette Firma Dengesi
TM

TM
TH

TH

B

A

Zarar Alanı

Kâr Alanı

Zarar Alanı

0

M1

M2

M3

M

F
MM
MM
OM

OTM
A

F1

B
F = OH = MH

0

M1

M2

M3

M

Şekil 11.3’te tam rekabet piyasasında firma dengesi gösterilmiştir. Tam rekabet
piyasasında firma, kârını en yüksek düzeye çıkaracak üretim seviyesinde dengeye gelmektedir.
Şeklin üstteki kısmında toplam hasılat, toplam maliyet eğrileri kullanılarak firmanın kârını en
yüksek seviyeye çıkardığı üretim düzeyi gösterilmektedir. Şekilde toplam hasılat eğrisi,
orijinden başlamaktadır. Bunun sebebi, ürün üretilip satılmadığı takdirde toplam hasılatın 0
olmasıdır. Ancak toplam maliyet eğrisi orijinden başlamaz. Çünkü hiç ürün üretilmese bile
firmanın katlanmak zorunda olduğu sabit maliyetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla firma üretim
yapmasa bile firmanın toplam sabit maliyet miktarı kadar toplam maliyeti vardır. Şekilde A
noktasına kadar toplam maliyet eğrisi toplam hasılat eğrisinin üstünde seyretmektedir. Bu
durumda A noktasına kadar her üretim düzeyinde toplam maliyetler, toplam hasılatlardan daha
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yüksektir. Diğer bir ifadeyle firma zarar etmektedir. A noktasındaki üretim düzeyi olan M1
üretim düzeyi, firma için başa baş noktasıdır. Bu noktada firmanın toplam hasılatı ile toplam
maliyeti birbirine eşittir. Diğer bir ifadeyle firma, ne kâr ne de zarar etmektedir. A noktası ile
B noktası arasında toplam hasılat eğrisi, toplam maliyet eğrisinin üzerinde seyretmektedir. Yani
A noktasına denk gelen M1 üretim düzeyi ile B noktasına denk gelen M3 üretim düzeyi arasında
firma kâr yapmaktadır. M3 üretim düzeyi, firma için diğer başa baş noktasıdır. M3 üretim
düzeyine denk gelen B noktasından sonra toplam maliyet eğrisi toplam hasılat eğrisinin tekrar
üzerine çıktığı için bu noktadan sonra firma tekrar zarar etmektedir. Firma, A noktasının
solunda ve B noktasının sağında zarar ettiğine göre üretim düzeyini kâr ettiği A ve B noktaları
arasında belirlemelidir. Tam rekabet piyasasında firma, kârını en yüksek düzeye çıkaracak
seviyede üretim yapmaya yöneldiğine göre A ile B noktası arasında toplam hasılat ile toplam
maliyet eğrilerinin birbirine en uzak olduğu üretim seviyesinde dengeye gelmektedir ki şekilde
bu üretim miktarı M2 üretim seviyesidir.
Şekil 11.3’ün alt tarafında ise aynı durum, marjinal maliyet ve toplam ortalama maliyet
eğrileri yardımıyla gösterilmiştir. Şekilde A ve B noktalarına denk gelen M1 ve M3 üretim
seviyelerinde ortalama toplam maliyet malın fiyatına eşit olduğu için firma, ne kâr ne de zarar
etmektedir. Ortalama toplam maliyet eğrisinin fiyat doğrusunun altında kalan kısmında firma,
normal üstü kâr etmektedir. Marjinal maliyetin ortalama toplam maliyeti kestiği üretim seviyesi
olan M2 üretim seviyesinde firma, kârını en üst düzeye getirmektedir. Burada dikkat edilecek
önemli bir nokta, A ve B noktalarına denk gelen üretim seviyelerinde firma normal kâr elde
etmektedir. Ancak firma için normal kâr bir maliyet unsuru oluşturduğu için bu noktalarda ne
kâr ne de zarar var denilmektedir.
Kısa dönemde tam rekabet piyasasında, firmaların maliyet yapılarının farklı olması
nedeniyle piyasada oluşan fiyat karşısında firmalar normal üstü kâr elde edebilir, normal kâr
elde edebilir ya da zarar edebilir. Şekil 11.4’te firma için normal kâr durumu gösterilmiştir.
Şekil 11.4: Normal Kâr Durumu
F
MM

OTM
F1
D

0

M1

OH = MH=F

M

Şekil 11.4’te firma, marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu M1 üretim
seviyesinde dengeye gelmektedir. Bu durumda firma, M1 kadar mal üretip F1 fiyatından
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satmaktadır. Bu üretim seviyesinde ortalama maliyet, ortalama hasılata eşit olmaktadır. Normal
kâr, bir maliyet unsuru olduğu için ortalama toplam maliyetin içerisinde sayılmakta, firma M1
üretim düzeyinde normal kâr elde etmektedir.
Şekil 11.5: Aşırı Kâr Durumu
F
MM
OTM

D

F1

OH = MH=F

B
A

M1

M

Şekil 11.5’te kısa dönemde tam rekabet piyasasında firmanın aşırı kâr yaptığı durum
gösterilmiştir. Firma, M1 miktarındaki malı ortalama toplam maliyetin üzerinde bir fiyattan
satmaktadır. Marjinal maliyetin marjinal hasılaya eşit olduğu nokta olan M1 seviyesinde ürün
satan firma, bu satıştan ADF1B dikdörtgeninin alanı kadar kâr elde etmektedir.
Şekil 11.6: Zarar Durumu
F
OTM
MM

F1

D

M1

OH = MH=F

M
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Şekil 11.6’da kısa dönemde tam rekabet piyasasında bir firmanın zarar durumu
gösterilmiştir. Firma, marjinal maliyetin marjinal hasılaya eşit olduğu M1 üretim seviyesinde
dengeye gelmiştir. Ancak, firmanın ortalama toplam maliyeti, malın satış fiyatından yüksek
olduğu için firma zarar etmektedir.

11.3.4. Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Arz Eğrisi
Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firma normalüstü kâr yapabilir, normal kâr
yapabilir ya da zarar edebilir. Her üç durumda da firma, ticari faaliyetlerini sürdürür. Ancak
firmanın ortalama değişken maliyetlerini karşılayamadığı nokta, firmanın kapanma noktasıdır.
Dolayısıyla firmanın arz eğrisi, satış fiyatının ortalama değişken maliyetlere eşit olduğu
noktadan başlar. Firma, ortalama değişken maliyetler ile ortalama toplam maliyetler arasındaki
fiyat aralığında zarar etmesine rağmen üretim yapabilir. Malın fiyatının ortalama değişken
maliyete eşit olduğu noktada firma normal kâr yapmaktadır.
Şekil 11.7: Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi
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Şekil 11.7’de tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem arz eğrisi gösterilmiştir.
Şekilde A noktası, firmanın kapanma noktasıdır. Firma, A noktasında sadece ortalama değişken
maliyetlerini karşılayabilmektedir. Dolayısıyla firma, F1 fiyatının altındaki fiyatlarda üretimi
durdurmak zorunda kalacaktır. Malın piyasa fiyatı F2’ye çıktığında firma, M2 miktarında mal
üretecek ve ortalama toplam maliyetlerini karşılayabilecektir. Dolayısıyla firma, B noktasında
normal kâr elde edecektir. F2 fiyat seviyesinin üzerinde ise firma aşırı kâr elde edecektir.
Dolayısıyla firmanın kısa dönem arz eğrisi, marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken
maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmıyla özdeştir.

11.3.5. Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi ve Endüstri
Dengesi
Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firmaların bir kısmı aşırı kâr elde ederken bir
kısmı normal kâr elde eder, bir kısmı ise zarar edebilir. Ancak uzun dönemde endüstri
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dengesinde firmalar, sadece normal kâr elde etmektedir. Eğer endüstride aşırı kâr durumu varsa
uzun dönemde endüstriye yeni firmalar katılırlar. Bu durum, toplam arzın artmasına sebep
olurken endüstrideki aşırı kâr azalarak normal kâr düzeyine iner. Endüstride zarar eden firmalar
var ise uzun dönemde bu firmalar endüstriden çekilmek zorunda kalacağı için endüstri dengesi
uzun zamanda tekrar normal kâr düzeyine ulaşmış olur. Tam rekabet piyasasında endüstri
dengesi normal kâr düzeyinde oluşmaktadır. Normal kâr düzeyi, yeni firmaların endüstriye
girmesi için yeterli bir kâr düzeyi olamadığı için yeni firmalar endüstriye girmezler. Aynı
zamanda normal kâr düzeyi, endüstrideki firmalar için yeterli bir kâr düzeyi olduğu için mevcut
firmalar endüstriden çıkmak istemezler.
Şekil 11.8: Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
F
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KMM
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Şekil 11.8’de uzun dönem firma ve endüstri dengesinin oluşumu gösterilmiştir. Şekilden
de görüldüğü gibi endüstrideki her firma, normal kâr elde etmektedir. F = MM = MH = OH =
OM eşitliğinin sağlandığı M1 üretim seviyesinde firma ve endüstri dengesi oluşmaktadır.
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Uygulamalar
1) Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?
2) Tam rekabet piyasasında denge koşulu nedir?
3) Uzun dönem firma ve endüstri dengesini çiziniz.
4) Uzun dönem firma ve endüstri dengesinin şeklini yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1) Bir firma aşırı zarar ettiğinde hangi yolları izleyebilir? Araştırınız.
2) İflas, konkordato, tasfiye, devir, birleşme ve satın alma kavramlarını araştırınız.
3) Tam rekabet piyasasında tek firmanın kısa dönem dengesini çiziniz.
4) Tam rekabet piyasasında tek firmanın kısa dönem dengesi şeklini yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Firmaların fiyat ve üretim miktarı üzerine yapılan analizler, firmaların en yüksek kârı
elde etmeye yönelik hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır. Firmanın toplam kârı, toplam
hasılatı ile toplam maliyeti arasındaki farktır. Bir ekonomide aynı grup mal ya da hizmetleri
üretenlerin tamamına endüstri denilmektedir. Endüstri dengesi, mevcut endüstriye hiçbir yeni
firmanın gelmek istemediği ve hiçbir firmanın endüstriden çıkmak istemediği durumu ifade
eder.
Tam rekabet piyasasında bir firma, istediği kadar malı kendisi için veri olan piyasa
fiyatından satabilmektedir. Kısa dönemde tam rekabet piyasasında firma, normal kâr ve
normalüstü kâr yapabileceği gibi zarar da edebilmektedir. Kısa dönemde marjinal maliyetin
ortalama değişken maliyet üzerinde kalan kısmı, firmanın arz eğrisini oluşturmaktadır. Uzun
dönemde ise firmalar ancak normal kâr elde edebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi firmanın toplam kar formülüdür?
a) F x M
b) TH – TM
c) TH/M
d) ∆TH/∆M
e) TH+M
2) Firmanın sattığı mal miktarı (M) ile malın fiyatının (F) çarpımı sonucunda
aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
a) Toplam hasılat
b) Ortalama hasılat
c) Marjinal hasılat
d) Toplam maliyet
e) Ortalama kar
3) “Toplam hasılat / satılan mal miktarı” aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a) Marjinal maliyet
b) Ortalama kar
c) Marjinal hasılat
d) Toplam maliyet
e) Ortalama hasılat
4) Bir ekonomide aynı grup mal ya da hizmetleri üretenlerin tamamına ne
denilmektedir?
a) Piyasa
b) Ekonomi
c) Fabrika
d) Endüstri
e) Firma
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5) Mevcut endüstriye hiçbir yeni firmanın gelmek istemediği ve hiçbir firmanın
endüstriden çıkmak istemediği durumu ifade eden kavramı yazınız.
………..……………………….
6) Tam rekaket piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a) OH=MM eşitliğinin sağlandığı üretim seviyesidir.
b) MH=OH eşitliğinin sağlandığı üretim seviyesidir.
c) TH=MH eşitliğinin sağlandığı üretim seviyesidir.
d) MM = MH eşitliğinin sağlandığı üretim seviyesidir.
e) TH=MM eşitliğinin sağlandığı üretim seviyesidir.
Kısa dönemde tam rekabet piyasasında firmanın bulunabileceği durumları yazınız.
7) ........................
8) ........................
9) ........................
10) Firmanın ortalama değişken maliyetlerini karşılayamadığı noktada hangi durum
gerçekleşebilir?
a) Firmanın mevcut faaliyetine devam etmesi
b) Firmanın normal kar elde etmesi
c) Firmanın iflas etmesi
d) Firmanın üretimini arttırması

Cevap Anahtarı
1) b , 2) a , 3) e, 4) d , 5) Endüstri dengesi, 6) D , 7) Normalüstü kâr, 8) Normal kâr, 9)
Zarar, 10)c
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12. EKSİK REKABET PİYASALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
On ikinci haftada eksik rekabet piyasasının ortaya çıkış nedenleri, monopol piyasasının
tanımı ve oluşma nedenleri, monopolcünün talebi, monopolcü firma hasılatı, monopol
piyasasında firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması üzerinde durulacaktır.

209

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Eksik rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?

2)

Eksik rekabet piyasasının türleri nelerdir?

3)

Monopol piyasasının özellikleri nelerdir?

4)

Monopolcü firma nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Eksik rekabet piyasaları

Eksik rekabet piyasalarının
ortaya çıkış nedenleri ve
monopol piyasasının
öğrenilmesi

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


Eksik rekabet Piyasaları



Monopol Piyasası



Monopol Piyasasının Oluşma Nedenleri



Monopolcünün Talebi



Monopolcü Firma Hasılatı



Monopol Piyasasında Firma Dengesi



Monopolde Fiyat Farklılaştırılması
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Giriş
Günlük ekonomik hayatta, alıcı ve satıcılar arasında rekabetin en iyi şekilde sağlandığı,
ideal bir tam rekabet piyasasıyla karşılaşmak mümkün değildir. Tam rekabet piyasasının
özelliklerinin gerçekleşmesi için gerekli olan, daha önceki bölümlerde gördüğümüz;
homojenlik, açıklık, atomisite, mobilite koşullarının tam olarak sağlandığı bir mal ve hizmet
piyasası bulunmamaktadır.
Alıcı ve satıcı sayısının çok olduğu ve ürünlerin homojen olduğu (arpa, buğday vb.)
tarımsal ürün piyasaları, tam rekabet piyasasına oldukça yaklaşırlar fakat bu tür piyasalarda
alıcı ve satıcılar arasına aracılar dâhil olduğundan, atomisite olma özelliği sağlanamaz. Tam
rekabet piyasalarının gerçekleşmesi için gereken dört koşuldan bir veya birkaçının
sağlanamadığı durumda ortaya çıkan piyasalara “eksik rekabet piyasaları” adı verilmektedir.
Taşıdıkları niteliklere göre birçok eksik rekabet piyasası türü bulunmaktadır. Bu bölümde eksik
rekabet piyasalarının özellikleri temel olarak anlatıldıktan sonra, monopol piyasasına yer
verilecektir.
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12.1. Eksik rekabet Piyasalarının Ortaya Çıkış Nedenleri
Piyasalar, tam rekabet piyasası özelliklerine yaklaştığı ölçüde başarılı sayılmaktadır.
Ancak günümüz piyasalarında tam rekabet piyasasının özellikleri olan atomisite, mobilite,
homojenlik ve açıklık koşullarının bir veya birkaçının aksadığı görülmektedir. Bu tür piyasalara
eksik rekabet veya aksak rekabet piyasaları denir. Eksik rekabet piyasalarının oluşmasının
temel nedenleri şunlardır:

Mobilite koşulunun aksaması: Bazı durumlarda piyasaya giriş ve çıkış
engelleri olabilir. Piyasadaki yerleşik firmaların piyasaya yeni girecek firmaya göre daha düşük
maliyette üretim yapması, yeni firmaların söz konusu piyasaya girmesini engellemektedir.

Atomisite koşulunun aksaması: Atomisite koşulunun aksaması, mobilite
koşulunun aksamasından kaynaklanmaktadır. Eğer piyasaya giriş önünde engeller bulunuyorsa
piyasadaki yerleşik firma sayısı, tek başlarına fiyatı etkileyemeyecek kadar çok olmayacaktır.
Mobilite koşulu ne derece aksarsa, diğer bir ifadeyle piyasaya giriş engelleri ne derece fazlaysa
atomisite koşulu da aynı ölçüde aksamaktadır.

Homojenlik koşulunun aksaması: Homojenlik koşulu, alıcı ve satıcılar
açısından aynı işlevi gören mal ve hizmetlerin birbiriyle tamamen aynı olmasını ifade eder.
Fakat günümüz piyasalarında gerek psikolojik gerek mekânsal nedenlerden dolayı alıcı ve
satıcıların mal farklılaştırmasına gittiği görülmektedir. Satıcılar, yoğun reklam kampanyalarıyla
kendi mallarını benzerlerinden farklıymış gibi göstermektedir.

Açıklık koşulunun aksaması: Tam rekabet piyasalarında açıklık koşulu, alıcı
ve satıcıların piyasa hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahip olması ve piyasada meydana gelen
değişikliklerden anında haberdar olmasını belirtmektedir. Ancak piyasalarda satıcılar, sattıkları
mal hakkında alıcılara göre daha bilgilidir. Satıcıların sattıkları mal hakkında alıcılardan daha
fazla bilgiye sahip olmasına asimetrik bilgi denilmektedir.
Eksik rekabet piyasaları, tam rekabet piyasalarının özelliklerinden hangisi ya da
hangilerini taşımadığına göre kendi içinde yeni piyasa türlerine ayrılmaktadır.
Eğer piyasaya giriş engelleri nedeniyle ikamesi güç bir malın arzını tek bir firma kontrol
ediyorsa bu durumda oluşan piyasaya monopol piyasası denilmektedir. Monopol piyasasında
tek satıcı karşısında n sayıda alıcı vardır.
Eğer piyasaya giriş engelleri nedeniyle piyasada birbirini etkileyebilecek kadar az satıcı
varsa (n sayıda satıcıdan daha az miktarda satıcı), bu durumda oluşan piyasaya oligopol piyasası
denilmektedir. Eğer piyasada iki satıcı varsa duopol piyasası, üç satıcı varsa triopol olarak
adlandırılır.
Eğer piyasaya giriş engelleri nedeniyle piyasada tek alıcı varsa bu durumda piyasa
monopson piyasası olarak adlandırılmaktadır. Monopson piyasasında tek alıcı karşısında n
sayıda satıcı bulunmaktadır.
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Eğer piyasada birbirlerini etkileyebilecek kadar az sayıda alıcı mevcutsa bu durumda
piyasa oligopson piyasası olarak adlandırılmaktadır. Oligopson piyasasında birbirini
etkileyebilecek kadar az alıcı karşısında n sayıda satıcı bulunmaktadır.

12.2. Monopol Piyasası
Piyasaya giriş engelleri sebebiyle ikamesi olmayan bir malın tek bir üretici tarafından
üretildiği piyasaya monopol piyasası denilmektedir. Monopol piyasasında malın arzı, tek bir
firmadayken karşısında n sayıda tüketici vardır.

12.2.1. Monopol Piyasasının Oluşma Nedenleri
Firmanın belirli bir hammaddenin tamamını kontrol etmesi durumunda firma, piyasada
doğal monopolcü durumuna gelmektedir. Piyasasın monopol piyasası olabilmesi için piyasada
malın arzının tek bir firmada olması gerekmektedir. Dolayısıyla diğer firmalar için bu piyasaya
giriş engelleri mevcuttur.
Firmanın tesis ölçeği büyüdükçe üretilen parça başına maliyet düştüğü için bir firma
zaman içerisinde piyasada doğal monopol oluşturabilir. Piyasaya ilk girişin yüksek maliyetli
olduğu böyle durumlarda, diğer firmalar piyasaya girmek istemezler.
Bazı durumlarda aynı ürünü üreten firmalar, aralarında anlaşma yaparak tek bir firma
gibi hareket ederler. Firmaların tek bir firma gibi hareket etmesiyle piyasa da tek satıcı ve n
alıcı olan monopol piyasasına dönüşür.
Firmalar, yasalar çerçevesinde ikamesi olmayan bir malın üretimini üstlenebilirler. Bu
durumda ikamesi olmayan bir malın üretimini tek başına alan firma, piyasada yasal monopolü
oluşturmaktadır.

12.2.2. Monopolcünün Talebi
Monopol piyasasında monopolcü firma, malı üreten ve piyasaya arz eden tek firmadır.
Endüstride sadece monopolcü firma olduğu için, monopolcü firmanın arzı piyasa arzına eşittir.
Benzer şekilde monopolcü piyasadaki tek üretici olduğu için piyasa toplam talebi, monopolcü
firmanın talebine eşittir.
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Şekil 12.1: Monopolcü Firmanın Karşılaştığı Talep Eğrisi
F

T

0

M

Şekil 12.1’de monopolcü firmanın talep eğrisi gösterilmiştir. Monopolcü firmanın arz
ettiği malın ikamesi ne kadar güç ise firmanın piyasadaki monopol gücü artacaktır. Diğer bir
ifadeyle monopolcünün karşılaştığı talep eğrisinin esnekliği o derece azalacaktır. Monopolcü
firmanın karşılaştığı talep eğrisi, sol yukarıdan sağ aşağıya inmektedir. Bunun sebebi, daha çok
mal satmak isteyen monopolcü firmanın, bunu sağlayabilmesi için malın fiyatını düşürmesi
gereğidir.

12.2.3. Monopolcü Firma Hasılatı
Monopolcünün talep eğrisi, monopolcü firmanın hangi fiyattan ne kadar mal
satabileceğini göstermektedir. Monopolcünün toplam hasılatı, malın fiyatı ile satılan mal
miktarının çarpımıyla bulunmaktadır. Malın satış fiyatı F ve satılan mal miktarı M olduğunda
monopulcünün toplam hasılatı (TH),
TH = F x M’dir.
Monopolcünün ortalama hasılatı (OH), toplam hasılatın satılan mal miktarına
bölünmesiyle bulunmaktadır. Her fiyat düzeyinde toplam hasılat fiyat ile miktarın çarpımına
eşit olduğunda ( TH = F. M), ortalama hasılat daima fiyata eşittir. Ortalama hasılatın fiyata eşi
olmasından dolayı, monopolcü firmanın talep eğrisi aynı zamanda ortalama hasılat eğrisine eşit
olmaktadır.
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Şekil 12.2 : Monopolcünün Ortalama Hasılatı
F
OH
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Şekil 12.2’de monopolcü firmanın ortalama hasılat eğrisi verilmiştir. Monopolcü firma,
talep esnekliğinin 1’e eşit olduğu noktaya kadar fiyatını düşürüp daha fazla mal satarak toplam
hasılatını arttırmaktadır. Monopolcü firmanın toplam hasılatı, talep eğrisinin esnekliğinin 1’e
eşit olduğu noktada maksimum olmaktadır. Bu noktadan sonra, monopolcü firma daha fazla
mal satabilmek için fiyatını düşürürse toplam hasılatı azalmaya başlayacaktır. Bu durumda,
talep eğrisinin esnekliğinin birden büyük olduğu seviyede monopolcü firma toplam hasılatını
arttırmak için fiyatını düşürmeli, talep esnekliğinin 1’den küçük olduğu noktada ise toplam
hasılatını arttırmak için fiyatını arttırmalıdır.
Marjinal hasılat (MH), son satılan birimin toplam hasılatta yapmış olduğu değişikliğe
eşittir. Diğer bir ifadeyle marjinal hasılat;
MH = ∆TH/∆M’dir.
Monopolcü firma, malından bir birim daha fazla satmak istemesi durumunda malın
fiyatını indireceğinden, satılan son birimin hasılatı olan marjinal hasılat, daima ortalama
hasılatın altındadır.
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Şekil 12.3: Monopolcü Firmanın Marjinal Hasılat Eğrisi
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12.2.4. Monopol Piyasasında Firma Dengesi
Kısa dönemde monopolcü, toplam maliyet ile toplam hasılat arasındaki farkın en fazla
olduğu üretim düzeyinde dengeye gelmektedir. Bu durum, Şekil 12.4’te gösterilmiştir.
Şekil 12.4: Monopolde Kısa Dönem Firma Dengesi
TM
TH

T
B

A

TSM

TH
0
M1

M3

M2

M
Kâr Zarar Eğrisi

Monopolcü firma satış yapmadığında, toplam hasılatı sıfır olduğundan dolayı
monopolcü firmanın toplam hasılatı orijinden başlamaktadır. Monopolcü firma hiç üretim
yapmasa dahi katlanmak zorunda olduğu sabit maliyetler olduğu için toplam maliyet eğrisi
orijinden başlamaz. Monopolcü firma, M1 üretim düzeyine kadar zarar etmektedir. Şekil
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12.4’te de görüldüğü gibi, M1 üretim düzeyine kadar monopolcü firmanın toplam maliyet
eğrisi, toplam hasılat eğrisinin üzerindedir. Ancak M1 üretim düzeyinde toplam maliyet ve
toplam hasılat birbirine eşit olmaktadır. M1 üretim düzeyi ile M2 üretim düzeyi arasında
monopolcü firmanın toplam maliyet eğrisi toplam hasılat eğrisinin altında kaldığı için
monopolcü firma, bu iki üretim düzeyi arasında kâr yapmaktadır. Monopolcü kârı, toplam
maliyet ile toplam hasılat arasındaki farkın en yüksek olduğu üretim seviyesinde en yüksek
düzeye çıkmaktadır.
Şekil 12.5: Monopolde Kısa Dönem Firma Dengesi
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Şekil 12.5’te maliyet eğrileri kullanılarak monopolcü kârını en üst seviyeye çıkardığı
denge üretim seviyesi gösterilmiştir. A’ ve B’ noktalarına denk gelen M1 ve M2 üretim
seviyelerinde ortalama hasılat, ortalama maliyete eşittir. Firma üretim seviyesini marjinal
maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu M3 düzeyinde gerçekleştirmesi durumunda en yüksek
kârı sağlamaktadır.
Monopol piyasasında firma, kısa dönemde aşırı kâr elde edebilir. Monopol piyasasında
malın arzını tek firma kontrol etmektedir. Dolayısıyla monopol piyasasında firmanın uzun
dönem dengesi ile kısa dönem dengesi arasında fark bulunmamaktadır.

12.2.5. Monopolde Fiyat Farklılaştırılması
Bazı durumlarda monopolcü, toplam kârını daha da arttırmak için aynı üründe fiyat
farklılaştırmasına gidebilir. Fiyat farklılaştırmasında amaç, aynı ürünü farklı gelir gruplarına
farklı ürünlermiş gibi farklı fiyatlardan satarak monopolcünün kârını daha da yükseltmesini
sağlamaktır. Monopolcü firma, monopol gücüne dayanarak yapmış olduğu fiyat
farklılaştırmasıyla tüketici rantının tamamını veya bir kısmını geri almaya yönelir. Başlıca üç
tür fiyat farklılaştırması vardır:
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Birinci derece fiyat farklılaştırmasında, monopolcü hedef tüketici kitlesini çok iyi
tanımaktadır ve hedef tüketicinin ürüne vereceği en yüksek fiyattan ürününü satarak tüketici
rantının tamamını almaktadır. Bu durum Şekil 12.6’da gösterilmiştir.
Şekil 12.6: Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması
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Malı F0 fiyatından almaya razı olan tüketici, piyasada arz ve talebin eşitlendiği F1
fiyatından malı aldığında DF1F0 üçgeninin alanı kadar tüketici rantı elde etmiş olmaktadır.
Monopolcü firma, tüketici kesimi çok iyi tanımaktadır ve bu kesimin ürettiği ürüne F0 fiyatını
vermeye razı olduğunu bilmektedir. Bu durumda monopolcü firma, birinci derece fiyat
farklılaştırması yaparak ürününü F0 fiyatında satmakta ve tüketici rantının tamamını
almaktadır.
İkinci derece fiyat farklılaştırmasında monopolcü firma, tüketicileri farklı gelir
gruplarına ayırmaktadır. Her gelir grubu için aynı malı farklı fiyatlarda satarak farklı gelir
gruplarının tüketici rantlarının bir kısmını kendisine almaktadır. Bu durum, Şekil 12.7’de
gösterilmiştir.

220

Şekil 12.7: İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması
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Monopolcü firmanın toplam hasılatını daha da arttırmak için ikinci derece fiyat
farklılaştırması uyguladığını ve tüketicileri gelir gruplarına göre iki gruba ayırdığını düşünelim.
Bu durumda monopolcü firma, bir gelir grubu için aynı malı F1 fiyatına satarken diğer gelir
grubu için aynı malı F2 fiyatından satmaya yönelecek ve tüketici rantının bir kısmını geri
alacaktır.
Bazı durumlarda, monopolcü firma aynı ürünün piyasasını ayırabilir ve farklı gelir
gruplarına malını farklı fiyatlardan satabilir. Malın küçük kısmını talep esnekliği küçük olan
piyasada satarken malın büyük kısmını talep esnekliği yüksek olan piyasada satar. Bu duruma,
üçüncü derece fiyat farklılaştırması denir. Üçüncü derece fiyat farklılaştırmasında
monopolcünün dikkat etmesi gereken önemli nokta, farklı piyasalar arasında geçişin
engellenmesidir. Üçüncü derece fiyat farklılaştırmasına verilebilecek en iyi örnekler olarak
uçaklardaki ekonomik sınıf ve lüks sınıf ayrımı gösterilebilir.
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Uygulamalar
1) Günümüz piyasalarında tam rekabet piyasasının özelliklerinden bir veya birkaçının
aksadığı görülmektedir. Buna göre;
a) Tam rekabet piyasasının özelliklerini yazınınız.
b) Bu tür piyasalara ne ad verilmektedir?
2) Kaç çeşit eksik rekabet piyasası vardır? Araştırınız.
3) Eksik rekabet piyasalarını özellikleriyle birlikte kısaca özetleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de faaliyet gösteren oligopol piyasalarına örnekler veriniz.
2) Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörleri hangi eksik rekabet piyasalarına
örnek olarak verilebilir? Nedenleriyle birlikte tartışınız.
3) Türkiye’de faaliyet gösteren büyük süpermarket zincirleri piyasası hangi tür
piyasalara örnek olarak gösterilebilir? Nedenleriyle birlikte tartışınız.
4) Rekabet Kurumu’nun (http://www.rekabet.gov.tr/) amaçlarını, çalışma ilkelerini,
misyon ve vizyonunu araştırınız.
5) Rekabet Kurumu’nun 2014 yılına ilişkin faaliyet raporunu okuyunuz ve
çıkarımlarda bulununuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mevcut ekonomik düzende alıcı ve satıcılar arasındaki ekonomik rekabetin en iyi
uygulanışına örnek olarak verilen tam rekabet piyasalarına rastlamak oldukça güçtür. Gerçek
ekonomik düzende tam rekabet piyasalarının özellikleri olan atomisite, mobilite, homojenlik ve
açıklık koşulunun bir veya birkaçının oluşmaması nedeniyle piyasalar çeşitli isimlerle
adlandırılmaktadır. Bu tür piyasalara, eksik rekabet veya eksik rekabet piyasaları denir.
Piyasaya giriş engelleri sebebiyle ikamesi olmayan bir malın tek bir üretici tarafından üretildiği
piyasaya monopol piyasası denilmektedir. Monopol piyasasında malın arzı tek bir firmadayken
karşısında n sayıda tüketici vardır.
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Bölüm Soruları
1) Piyasaya giriş ve çıkış engellerinin mevcut olması, tam rekabet piyasasının hangi
özelliğinin aksadığını gösterir?
a) Atomisite
b) Homojenlik
c) Açıklık
d) Mobilite
e) Şeffaflık
2) Atomisite koşulunun aksaması, hangi koşulun aksamasından kaynaklanmaktadır?
a) Homojenlik
b) Şeffaflık
c) Mobilite
d) Açıklık
e) Şeffaflık
3) Satıcıların, yoğun reklam kampanyalarıyla kendi mallarını benzerlerinden
farklıymış gibi göstermeleri hangi koşulun aksadığını gösterir?
a) Homojenlik
b) Heterojenlik
c) Mobilite
d) Açıklık
e) Atomisite
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4) Satıcıların sattıkları mal hakkında alıcılardan daha fazla bilgiye sahip olmasına ne
denir ve bu durum hangi koşulun aksadığını göstermektedir? Aşağıda verilen şıklardan sırasıyla
doğru olanı hangisidir?
a) Simetrik bilgi – Atomisite
b) Simetrik bilgi – Homojenlik
c) Asimetrik bilgi – Mobilite
d) Simetrik bilgi - Heterojenlik
e) Asimetrik bilgi – Açıklık
5) Tek satıcı karşısında n sayıda alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Monopol
b) Duopol
c) Oligopol
d) Monopson
e) Oligopson
6) Piyasada birbirlerini etkileyebilecek kadar az sayıda alıcının mevcut olduğu piyasa
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oligopol
b) Oligopson
c) Monopol
d) Duopol
e) Triopol
7) “Monopolcü firmanın arzı .............. ......... eşittir.” Cümlesindeki boşluğu
doldurunuz.
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8)

Piyasaya giriş engelleri nedeniyle piyasada tek alıcı olması durumuna ne ad verilir?

a) Monopol
b) Duopol
c) Oligopol
d) Monopson
e) Oligopson
9) Piyasaya giriş engelleri nedeniyle piyasada birbirini etkileyebilecek kadar az satıcı
olduğu durumda oluşan piyasaya ne ad verilir?
a) Monopol
b) Duopol
c) Oligopol
d) Monopson
e) Oligopson
10) Piyasada iki satıcı olması durumunda hangi piyasa türü oluşur?
a) Duopol piyasası
b) Monopson
c) Monopol
d) Triopol
e) Oligopson

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)a, 4)e, 5)a, 6)b, 7) Piyasa arzına, 8) d, 9)c, 10)a
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13. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI

228

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde monopolcü rekabet piyasası, bu piyasada firmanın talep eğrisi ve firma
dengesi açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Monopolcü rekabet piyasası nedir?
2) Monopolcü rekabet piyasasında firmanın talep eğrisi nasıldır?
3) Monopolcü rekabet piyasasında firma dengesi nasıl oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Monopolcü Rekabet
Piyasası

Monopolcü rekabet
piyasası, bu piyasada
firmanın talep eğrisi ve
firma dengesi
öğrenilecektir.

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


Monopolcü rekabet piyasası



Firmanın talep eğrisi



Kısa ve uzun dönem firma dengesi
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Giriş
Monopolcü rekabet piyasası, çok sayıda firmanın birbiri yerine rahatça ikame
edilebilecek mallar satmasın yanında her firmanın mal farklılaştırmasına giderek kendi malını
diğer mallardan farklı gibi piyasaya sunduğu ve piyasa içerisinde kendine has bir tüketici kitlesi
elde ettiği piyasa olarak tanımlanmaktadır. Monopolcü rekabet piyasasında çok sayıda satıcı
karşısında n sayıda tüketici bulunmaktadır. Firmalar, kendi mallarını farklıymış gibi göstererek
kendi tüketici kitlesi üzerinde monopolcü firma gibi hareket etmeye çalışmaktadır.
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13.1. Monopolcü Rekabet Piyasasında Firmanın Talep Eğrisi
Monopolcü rekabet piyasasında her firma, kendi malını diğer firmaların mallarından
farklıymış gibi göstererek kendine bir tüketici grubu oluşturmuştur. Dolayısıyla monopolcü
rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi, monopol piyasasında firmanın karşılaştığı
talep eğrisine benzer şekilde sol yukarıdan sağ aşağıya inmektedir. Ancak monopolcü rekabet
piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi, monopol piyasasında monopolcü firmanın
karşılaştığı talep eğrisine göre daha esnektir. Monopolcü rekabet piyasasında firma, kendi
tüketici kesimine mevcut malını diğer mallardan farklı olduğuna inandırdığı ölçüde piyasadaki
monopol gücünü arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle karşılaştığı talep eğrisinin esnekliği
azalmaktadır. Bu durum, Şekil 13.1’te gösterilmiştir.
Şekil 13.1: Monopolcü Rekabet Piyasasında Firmanın Karşılaştığı Talep Eğrisi
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Şekil 13.1’de üç farklı talep eğrisi gösterilmiştir. T1 talep eğrisi, tam rekabet piyasasında
firmanın karşılaştığı talep eğrisidir. Miktar eksenine paralel olarak çizilen T1 talep eğrisinin
esnekliği sonsuzdur. Bir firmanın tüketici üzerinde monopol gücü artıkça, karşılaştığı talep
esnekliği azalmaktadır. Bu bağlamda, T3 talep eğrisine sahip firmanın monopol gücü, T2 talep
eğrisine sahip firmaya göre daha fazladır. Firmalar, tüketicileri kendi mallarının diğer
mallardan farklı olduğuna inandırdıkça piyasadaki monopol güçlerini arttırmaktadırlar.

13.2. Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında firma, kendisine özgü bir tüketici kitlesine sahip olduğu
için kısa dönemde monopolcü firma gibi hareket etmektedir. Şekil 13.2’de monopolcü rekabet
piyasasında kısa dönem firma dengesi gösterilmiştir.
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Şekil 13.2.: Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi
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Monopolcü rekabet piyasasında firma, kısa dönemde tıpkı monopolcü firma gibi hareket
ederek marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu üretim seviyesinde üretim yapmaktadır.
Kârını en üst düzeye M1 üretim seviyesine çıkartan firma, ABF2F1 dikdörtgeninin alanı kadar
kâr yapmaktadır.

13.3. Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında firma, kısa dönemde aşırı kâr elde edebilir. Ancak
firmaların elde ettiği aşırı kâr, diğer firmaların da bu piyasaya girmesini cazip hâle getirir.
Monopolcü rekabet piyasasında piyasaya giriş engelleri olmadığından piyasada bulunan aşırı
kârı gören yeni firmalar da monopolcü rekabet piyasasına girebilirler. Piyasaya yeni giren
firmalar, piyasadaki yerleşik firmaların tüketicilerinin bir kısmına kendi mallarını satacakları
için piyasaya yeni girişler oldukça piyasadaki aşırı kâr oranı azalır. Piyasaya yeni firmaların
girişi, uzun dönemde firmalar normal kâr elde edene kadar devam eder. Dolayısıyla monopolcü
rekabet piyasasında kısa dönemde monopol piyasasına benzer özellik gösteren aşırı kâr eden
firmalar, uzun dönemde tam rekabet piyasasına benzer özellik göstererek normal kâr elde
etmektedir. Ancak dikkat edilecek nokta, uzun dönemde tam rekabet piyasasında firmalar tam
kapasite ile en düşük maliyette üretim yapmalarına karşın, monopolcü rekabet piyasasında
firmalar uzun dönemde eksik kapasite ile çalışmaktadır. Monopolcü rekabet piyasasında firma,
tam rekabet piyasasına göre daha az mal üretip daha yüksek fiyattan satmaktadır.
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Şekil 13.3.: Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi
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Şekil 13.3.’te monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi gösterilmiştir. Uzun
dönemde firma, marjinal hasılat ile marjinal maliyetin eşit olduğu M1 üretim seviyesinde
dengeye gelmektedir.
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Uygulamalar
1)
Monopolcü rekabet piyasasında kısa dönem firma dengesi nasıl oluşmaktadır?
Şekil çizerek açıklayınız.
2)
Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem firma dengesi nasıl oluşmaktadır?
Şekil çizerek açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Monopolcü rekabet piyasasını diğer piyasa türlerinden ayırt eden özellikler
nelerdir? Açıklayınız.
2) Türkiye’de faaliyet gösteren hangi sektörlerde monopolcü rekabet piyasasının
özelliklerini görmek mümkündür? Örnekler vererek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On üçüncü bölümde monopolcü rekabet piyasası, monopolcü rekabet piyasasında
firmanın talep eğrisi ve firma dengesi hakkında temel bilgiler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
“Monopolcü rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi, 1) .......... yukarıdan,
2) ........ aşağıya inmektedir.” Boşluklara gelecek uygun ifadeleri yazınız.
3) Monopolcü rekabet piyasasında firmanın karşılaştığı talep eğrisi, monopol
piyasasında monopolcü firmanın karşılaştığı talep eğrisine göre nasıldır?
a) Esnekliği aynıdır.
b) Esnekliği sıfırdır.
c) Esnekliği sonsuzdur.
d) Esnekliği daha azdır.
e) Esnekliği daha fazladır.
4) Monopolcü rekabet piyasasında firma, kendi tüketici kesimine mevcut malını diğer
mallardan farklı olduğuna inandırdığı ölçüde ne elde eder?
5) Monopolcü firmanın piyasadaki monopol gücünün artmasıyla karşılaştığı talep
eğrisinin esnekliği nasıl olmaktadır?
a) Sonsuza doğru yaklaşmaktadır
b) Artmaktadır
c) Değişmemektedir
d) Azalmaktadır
e) Sıfır olmaktadır
6) Monopolcü rekabet piyasasında firma, kendine özgü bir tüketici kitlesine sahip
olduğu için kısa dönemde ..................... firma gibi hareket etmektedir. Boşluğa gelecek uygun
ifadeyi işaretleyiniz.
a) Oligopolcü
b) Duopolcü
c) Monopolcü
d) Triopolcü
e) Oligopsoncu
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7) Monopolcü rekabet piyasasında firma, kısa dönemde ................... elde edebilir.
Boşluğa gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.
a) Aşırı zarar
b) Normal kâr
c) Normal zarar
d) Aşırı kâr
e) Sabir kâr
“Piyasaya yeni firmaların girişi, 8) ............. dönemde firmalar 9) ............... kâr elde
edene kadar devam eder.” Boşluklara gelecek uygun ifadeleri yazınız.
10) Monopolcü rekabet piyasasında firmalar uzun dönemde ............. kapasiteyle
çalışmaktadır. Boşluğa gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.
a) Fazla
b) Eksik
c) Tam
d) Normal
e) Normalüstü

Cevap Anahtarı
1) Sol , 2) Sağ , 3) E , 4) Piyasadaki monopol gücünü arttırır , 5) d , 6) c , 7) d , 8) Uzun,
9)Normal, 10) b
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14. OLİGOPOL PİYASASI

242

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
On dördüncü haftada, oligopol piyasası ve oyun teorisi üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Oligopol piyasasının özellikleri nelerdir?

2)

Oyun Teorisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Oligopol Piyasası

Oligopol piyasası ve oyun
teorisi hakkında temel
bilgiler öğrenilecektir.

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


Oligopol Piyasası



Oyun Teorisi
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Giriş
Az sayıda firmanın olduğu piyasa türü oligopol piyasa olarak ifade edilmektedir. Bu
tanımdan anlaşıldığı gibi, oligopolde mal ne tam rekabette ve monopolcü rekabette olduğu gibi
çok sayıda firma tarafından ne de monopolde olduğu gibi tek bir firma tarafından üretilir.
Oligopolde mal, az sayıda firma tarafından üretilir. Oligopolde üretilen mal, tam rekabetteki
gibi homojen bir mal olabilir. Az sayıda firma tarafından homojen bir malın üretilip satıldığı
piyasa yapısına saf oligopol, farklılaştırılmış bir malın üretilip satıldığı piyasaya
farklılaştırılmış oligopol denir. Alüminyum, bakır, çimento ve ham petrol üretimi saf oligopole;
otomobil, elektrik süpürgesi, televizyon, diş macunu, sigara, ulaşım, deterjan üretimi de
farklılaştırılmış oligopole örnek olarak verilebilir.
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14.1. Oligopol Piyasası
Oligopol piyasası, birbirine etki edebilecek kadar az sayıda satıcı karşısında n sayıda
tüketicinin olduğu piyasadır. Piyasadaki firmaların az sayıda olması, firmaların vermiş
oldukları kararlarla birbirlerini etkileyebileceği anlamını taşımaktadır.
Oligopolün bir özelliği, oligopol piyasasında az sayıda büyük çaplı firma olduğu için
yerleşik firmaların yeni gelecek firmalara karşı maliyet avantajının olmasıdır. Oligopol
piyasasının bir diğer önemli özelliği ise oligopol piyasasındaki firmaların satış stratejilerinin
birbirine bağımlı olmasıdır. Diğer bir ifadeyle oligopol piyasasında firmalar, monopol ve tam
rekabet piyasasında olduğu gibi kararlarında sadece kendi satışlarını düşünmek yerine, aldıkları
kararlar karşısında diğer firmaların nasıl kararlar alabileceğini de düşünmektedirler.
Oligopol piyasasında firmaların ürettikleri mallar birbirlerinin aynısı ise bu piyasa saf
oligopol olarak adlandırılır. Saf oligopole verilebilecek en iyi örneklerin başında çimento
gelmektedir. Eğer firmaların ürettikleri mallar homojen değilse, yani firmalar birbirleri yerine
ikame edilebilen farklı mallar üretiyorsa piyasa farklılaştırılmış oligopol olarak
adlandırılmaktadır. Farklılaştırılmış oligopole ise televizyon, bilgisayarlı otomobil gibi
örnekler verilebilir.
Oligopol piyasasında firma sayısı, birbirlerinin kararlarını etkileyecek kadar azdır.
Dolayısıyla oligopol piyasasında her firma, kendi kararlarını alırken aldığı bu karar karşısında
rakiplerinin nasıl tepki vereceğini düşünmektedir. Firmaların kendi stratejilerini oligopol
piyasasında bulunan diğer firmalara göre geliştirmesi, oligopol piyasasında değişik denge
durumlarını da beraberinde getirmektedir.
Oligopol piyasasındaki firmalar, birbirleriyle iş birliği yapabilir. Firmalar piyasada
rekabet yaratmadan en yüksek kârı sağlayacakları fiyat ve üretim miktarı çerçevesinde piyasada
hareket ederler. Bu durumda firmalar piyasada tek bir firma gibi hareket ederek kartel
oluştururlar. Piyasada oluşan kartel fiyat karteli olabileceği gibi, miktar karteli ya da bölge
karteli de olabilir*.

14.2. Oyun Teorisi
Birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda firmanın piyasada olduğu oligopol
piyasalarında, bir firmanın almış olduğu kararlar diğer firmaları da etkilemektedir. Oyun teorisi,
en basit hâliyle mahkûmlar çıkmazı örneğiyle açıklanmaktadır.
Mahkûmlar çıkmazı örneğimizde Ali ile Ahmet, bir araba kazasına karışmışlardır.
Kazayı soruşturan polis, bu iki arkadaşın aylar önce işlenen bir cinayete karıştıklarından
şüphelenmektedir; fakat ellerinde kesin kanıtlar yoktur. Ali ile Ahmet ayrı koğuşlarda kalmakta
ve birbirleriyle görüştürülmemektedir. Savcı her iki şüpheliyle ayrı ayrı görüşüp cinayeti itiraf
etmelerini istemektedir. Eğer şüphelilerden biri cinayeti itiraf edip diğeri etmezse suçu itiraf
eden sadece trafik kazasından dolayı 1 yıl, diğeri ise cinayetten 10 yıl ceza alacaktır. Her ikisi
*

Dünyada ülkeler açısından kartele (OPEC) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü örnek gösterilmiştir.
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de itiraf ederse 3 yıl hapis cezası, hiçbiri itiraf etmezse sadece trafik kazasından dolayı 1 yıl
hapis cezası alacaktır. Bu durumda Ali ve Ahmet, kendi kararını verirken diğer arkadaşının ne
karar vereceğini de dikkate almak zorunda kalmaktadır. Ali ile Ahmet’in muhtemel kararları
ve bu kararlar sonucunda alacakları cezalar Tablo 14.1’de gösterilmiştir.
Tablo 14.1: Mahkumlar Çıkmazı
Ali

İtiraf

İnkar

3

10

3

1

1

1

10

1

Ahmet
İtiraf

İnkar

Oyun teorisine göre Ali’nin suçu itiraf etmesi durumunda Ahmet de suçunu itiraf ederse
Ali 3 yıl, Ahmet’in sucunu itiraf etmemesi durumunda ise 1 yıl hapis cezası alacaktır. Ali’nin
suçunu inkar etmesi ve Ahmet’in itiraf etmesi durumunda, Ali 10 yıl hapis cezası alacaktır. Bu
durumda Ali için en iyi strateji, suçunu itiraf etmektir. Kuşkusuz aynı strateji Ahmet için de en
iyi stratejidir. Tarafların kendileri için en iyi stratejiyi belirlerken rakiplerinin de aynı şekilde
davranacağını düşünerek hareket etmelerine Nash dengesi denilmektedir. Rakiplerinin
stratejisini düşünmeden bir strateji oluşturulmasına ise hâkim strateji denilmektedir.
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Uygulamalar
1) Oyun teorisi kaç yılında kim tarafından tartışılmaya başlamıştır?
2) Oyun teorisinin temel amacı nedir? Hangi alanlarda kullanılmaktadır?
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Uygulama Soruları
1) Oligopol piyasasında oyun teorisi nasıl uygulabilir?
2) Oyun teorisinde strateji nasıl geliştirilir? Hangi tür stratejiler kullanılabilir?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Oligopol piyasası, birbirine etki edebilecek kadar az sayıda satıcı karşısında n sayıda
tüketicinin olduğu piyasadır. Piyasadaki firmaların az sayıda olması, firmaların vermiş
oldukları kararlarla birbirlerini etkileyebileceği anlamını taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
....................... piyasası, birbirine etki edebilecek kadar az sayıda 2) .....................
karşısında n sayıda tüketicinin olduğu piyasadır.
Boşluklara gelecek uygun ifadeleri işaretleyiniz.
1)
a) Monopol
b) Duopol
c) Triopol
d) Monopson
e) Oligopol
2)
a) Alıcı
b) Satıcı
c) Tüketici
d) Aracı
e) Müşteri
3) Oligopol piyasasında az sayıda büyük çaplı firma olduğu için yerleşik firmaların
yeni gelecek firmalara karşı ne tür bir avantajı bulunmaktadır?
a) Kar
b) Satış
c) Ürün
d) Maliyet
e) Normalüstü kar
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4) Oligopol piyasasındaki firmaların satış stratejileri nasıldır?
a) Birbirine bağımlıdır
b) Birbirinden bağımsızdır
c) Birbiriyle eşdeğerdir
d) Birbiriyle ilgisizdir
e) Birbirinden uzaktır
5) Oligopol piyasasında firmaların ürettikleri mallar birbirlerinin aynısı ise bu piyasa
ne tür bir oligopoldür, yazınız.
……………………….
6) Çimento hangi tür oligopole örnek olarak verilebilir?
a) Farklılaştırılmış oligopol
b) Saf oligopol
c) Heterojen oligopol
d) Farklılaştırılmamış oligopol
e) Eksik oligopol
7) Firmalar birbirleri yerine ikame edilebilen farklı mallar üretiyorsa bu piyasa ne tür
bir oligopoldür?
a) Farklılaştırılmış oligopol
b) Saf oligopol
c) Heterojen oligopol
d) Farklılaştırılmamış oligopol
e) Eksik oligopol
8) Firmalar piyasada tek bir firma gibi hareket ederek .......... oluştururlar.
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
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9) Bilgisayarlı otomobil hangi tür oligopole örnek olarak verilebilir?
a) Saf oligopol
b) Heterojen oligopol
c) Farklılaştırılmış oligopol
d) Farklılaştırılmamış oligopol
e) Eksik oligopol
10) Oyun teorisi, en basit hâliyle ................ ..................
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

örneğiyle açıklanmaktadır.

Cevap Anahtarı
1) e, 2) b, 3) d, 4) a, 5) Saf oligopol, 6) b, 7) a, 8) Kartel, 9) c, 10) Mahkumlar çıkmazı
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