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1. TEKNOLOJİ, ÜRETİM KÜMESİ VE ÜRETİM FONKSİYONU

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bu haftaki dersimizde Mikro İktisat’ın ikinci yarısını teşkil eden Üretici
Teorisindeki temel kavramları işleyeceğiz. Üretim ve üretici kavramlarının tanımları, Üretim
Kümesi, Teknoloji ve Teknikler ile Üretim Fonksiyonu kavramları incelenecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş

6

1.1.Üretim Teknolojisi Ve Üretim Teknikleri
Mikro İktisadi analizin ikinci kısmı olan üretici teorisinde malların hangi nedenlerle ve nasıl
üretildiği ile ilgileneceğiz. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanların karşı karşıya kaldığı
en temel sorunlardan biri hangi malın, ne kadar miktar ve zamanda, nasıl ve kimin için
üretileceği sorusudur. Toplumları örgütlenmesi, sosyal kurumların ve kuralların oluşması,
devletlerin yapılanması, hep bu sorulara verilen yanıtlara bağlı olarak değişmektedir.
Kapitalist üretim sistemi kendinden önce gelen üretim sistemlerinden temel olarak şu noktada
ayrılır: Üretimde kullanılan üretim faktörlerinden en az bir tanesinin doğal olmayan yollardan
ve insan eliyle yapılması. Bu durum bütün toplumsal yapıyı etkilemiş ve kapitalizmden önce
gayet statik ve değişime kapalı olan sosyal düzenin hızlı ve sürekli bir değişim girdabı içine
sürüklenmesine yol açmıştır. Kapitalist üretim sisteminin kendinden önceki üretim
sistemlerinden farklarından biri de, bu özelliğinin doğal sonucu olarak, iktisadi büyüme içsel
dinamiklerle belirlenir hale gelmiştir. Dolayısıyla, firmaların sermaye mallarına yatırım
yapması da, yani yatırım harcamaları da, bu sistem için hayati ehemmiyeti haizdir.
Tanim- Üretim Teknolojisi: Girdi fiyatları, ürün fiyatı, piyasada arz ve talep şartları veri iken,
üretim sürecinde kullanılan bütün girdiler ile üretim süreci sonunda elde edilen ürün çıktısı
arasındaki ilişkiye Üretim Teknolojisi adı verilir.
Bir firma için üretim teknolojisi üretim sürecinde kullanılan bütün girdiler ile üretim süreci
sonunda elde edilen ürün çıktısı arasındaki ilişkiyi gösterir. Aşağıda Diyagram 1.1’de bu ilişki
gösterilmektedir:
ÜRETİ
M

ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ

ÜRÜN
ÇIKTISI

GİRDİL
ERİ
Diyagram 1.1: Girdi ve Çıktı ilişkisi

Bu noktada Girdi ve Çıktı tanımlarını yapmak gerekmektedir. Üretim Girdileri kabaca iki sınıfa
ayrılabilirler:
Etken Girdiler
Tanim – Üretim Girdileri: Üretim sürecinde kullanılan ve üretim teknolojisinin gerektirdiği her
türlü mal ve hizmet Üretim Girdisi olarak adlandırılır.
Tanim – Ürün Çiktisi: Üretim süreci sonunda üretim teknolojisinin gerektirdiği her türlü üretim
girdisi kullanılarak elde edilen mal veya hizmetler Ürün Çiktisi olarak adlandırılır.
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Tanim – Edilgen Girdiler: Belli bir süre içinde belli bir miktarda ürün çıktısı elde edebilmek
amacıyla üretim sürecinde işlenen ve dönüşen her türlü üretim girdisine Edilgen Girdi adı
verilir. Edilgen Girdiler (i) Hammadde ve (ii) Aragirdi olarak iki sınıfa ayrılırlar.
Tanim – Hammadde: Doğada bulunduğu halde üretim sürecine dahil olan Edilgen Girdilere
Hammadde adı verilir.
Tanim – Aragirdi: Daha önce başka bir üretim sürecinden ürün çıktısı olarak gelen ve üretim
sürecine dahil olan Edilgen Girdilere Aragirdi adı verilir.
Tanim – Etken Girdiler veya Üretim Faktörleri: Belli bir süre içinde belli bir miktarda ürün
çıktısı elde edebilmek amacıyla üretim sürecinde edilgen girdileri, yani, hammadde ve ara
girdileri işleyen ve üretim sürecinde değişmeyen her türlü girdiye Etken Girdiler veya Üretim
Faktörleri adı verilir. Üretim Faktörleri çok çeşitli olabileceği gibi, yine de, iktisatçılar üretim
faktörlerini dört ana gruba ayırırlar. Aşağıda bunları görmektesiniz:


İşgücü – Emek: Üretim sürecinde kullanılan her türlü insan gücüne İşgücü veya Emek
adı verilir. Kullanılan işgücü miktarı iki farklı şekilde ölçülür: Üretimde kullanılan insan
sayısı veya üretimde harcanan toplam çalışma saati. İşgücünün bedeli Ücrettir. İşgücü
üretim sürecinde aldığı role göre iki sınıfa ayrılır: Üretimde kullanılan kol gücünü
temsilen Fizikî Emek ve üretim sürecinde kullanılan zihin gücünü temsilen Zihnî Emek.
Emek aynı zamanda eğitim düzeyi ve tecrübeyle alakalı olarak Vasıflı İşgücü ve
Vasıfsız İşgücü olarak iki kısma ayrılır.



(b) Sermaye: Üretimde kullanılan birikmiş makine ve teçhizat, birikmiş bilgi düzeyi ve
finansal kaynaklara Sermaye adı verilir. Sermaye üretim sürecinde aldığı role göre üç
sınıfa ayrılır: Fizikî Sermaye, Mali Sermaye ve Beşerî Sermaye. Fizikî Sermaye üretim
sürecinde kullanılan her türlü makine ve teçhizattan oluşur. Beşerî Sermaye üretim
sürecinde çalışanların birikmiş bilgi birikimi ve eğitim düzeyini gösterir. Mali Sermaye
ise Fizikî ve Beşerî Sermaye’ye yapılan yatırımlar ile üretim faaliyetinin sürmesi için
yapılan her türlü harcamanın finansmanında kullanılan nakit ve fonlara verilen addır.
Sermayenin bedeli Faizdir. Dolayısıyla Faiz Gelirleri de sermaye sahiplerinin
gelirleridir.



(c) Girişim: Üretim sürecin etken ve edilgen girdileri bir araya getiren, örgütleyen ve
teknolojik gelişmeleri teknik inovasyon, iş idaresi alanındaki yenilikleri iş inovasyonu
olarak iktisadin hayata geçiren gerçek ve tüzel kişilere Girişimci adı verilir. Girişim
gücü özellikle yeni teknolojinin,yeni ürünlerin ve yeni iş anlayışlarının hayata
geçirilmesinde önem arzeder. Girişimcinin geliri ve girişimin bedeli Kârdır.



(d) Toprak-Gayrımenkul: Üretim yapabilmek için tesisin kurulacağı belli bir alan, o alan
üzerinde tesis binası ve binanın altyapısı gerekmektedir. İşte bütün bu faktörler
Gayrımenkul olarak adlandırılır. Kapitalist sistem öncesinde, üretim temelde tarımsal
ürün üzerine olduğu için toprağın fonksiyonu ve önemi çok daha hayati idi. Ancak,
bugün, sanayileşmiş toplumlarda, toprağın fonksiyonu sadece tarımsal üretim de temel
8

faktör olarak değil fakat gayrımenkul olarak da gözlemlenmektedir. Toprak ve/veya
Gayrımenkul’ün bedeli ve toprak sahiplerinin geliri Rant / Kira’dır.

1.2.Toplam Ürün, Marjinal Ürün Ve Ortalama Ürün
İktisatçılar genel olarak üretim girdilerinden etken olanları, yani üretim faktörlerini üretim
fonksiyonu içinde gösterirler. Bunun bir sebebi, edilgen girdilerin üretimim tarzı ve üretim
teknolojisi üzerinde değiştirici bir etkiye sahip olmamalarıdır. Bununla birlikte üretim
faktörlerinden de, genelde, sermaye ve emek üzerinde yoğunlaşırlar. Bu yüzden analizimizde
girişimim ve toprağın paylarını dikkate almayacağız, ya da kabaca hepsini sermaye stokunun
içine dahil edeceğiz. Bunun sebebinin hem girişim hem de toprağın sermaye ile doğrudan
bağlantılı olması ve uzun dönemde kâr ve rantın reel faiz oranına yaklaşmasıdır. Bu yüzden ele
alacağımız üretim fonksiyonu ve bunun analitik gösterimi olan Toplam Ürün Grafiği Emek (L)
ve Sermaye (K) tarafından belirlenecektir. Aşağıda Denklem (1.1)’de üretim fonksiyonunun
kapalı tanımını görmektesiniz:


𝑄 = 𝐹(𝐾, 𝐿); 𝐾, 𝐿 > 0; 𝑄 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ü𝑟ü𝑛 … … … (1.1)

Denklem (1.1)’de gördüğümüz üretim fonksiyonunu en genel tanımı bundan sonra ele
alacağımız tanımdır. Elbette iki boyutlu bir düzlemde hem iki faktörü hem de toplam üretimi
göstermemiz mümkün değildir. Bu yüzden yatay eksende faktörlerden bir tanesini (Emek (L)
veya Sermaye (K)) , dikey eksende ise Toplam Ürün’ü göstermek durumundayız. Tabiî ki
gerçek hayatta rastladığımız önemli bir olgu da böyle bir kısıtlama yapmamız için bizi teşvik
etmektedir. Bu Uzun ve Kısa dönem ayrımıdır. İsterseniz Uzun ve Kısa Dönemi tanımlayalım:


Kısa Dönem: Bir üretim sürecinde belli bir zaman aralığında bazı üretim faktörleri
değişken bazı üretim faktörleri ise sabit miktarda bulunur. Hemen hemen bütün
sektörler ve firmalarda emek değişken faktördür. Üretimi arttırmak için daha fazla
işgücü istihdam etmek isterseniz bu –ücretini ödediğiniz müddetçe- her zaman
mümkündür. Ancak sermaye miktarını arttırmak zaman alır. İşte, daha özel olarak, bir
üretim sürecinde Emeğin değişken ama Sermayenin sabit miktarda olduğu zaman aralığı
“Kısa Dönem” olarak tanımlanır.

Kısa Dönem’in uzunluğu zamandan zamana, ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişir.
Örneğin bir Internet Kafe’nin kapasitesini arttırması için içeriye birkaç bilgisayar masası ve
bilgisayar alması yeterli iken, Kimyevi Mamuller İmalat Sanayii’ndeki bir entegre tesisin
üretim kapasitesini arttırması için belli bir büyüklükte arazinin alınması, bunun üzerine
fabrikanın inşa edilmesi, müştemilatın kurulması ve makine sistemlerinin yerleştirilmesi
gerekecektir. Bu ise çok daha fazla zaman alacaktır.


Uzun Dönem: Bütün Üretim Faktörlerinin değişken olduğu zaman aralığı “Uzun
Dönem” olarak tanımlanır.

9

1.2.1.Kısa Dönem’de Toplam Ürün ve Emek İlişkisi
Bu bilgiler ışığında biz, kısa dönemde üretim fonksiyonunu inceleyeceğiz. Bunun için dikey
eksende Toplam Ürün (Q) ve yatay eksende de Emek (L) yer alacaktır. Sermaye’nin (K) miktarı
kısa dönemde değişmeyecektir.
Aşağıda Şekil 1.1’de Toplam Ürün Grafiğini görmektesiniz.

I.

II.B

III.B

B

A

A

B

C

Yukarıdaki şekilde Toplam Ürün Grafiği verilmektedir. Şekilde Toplam Ürün (Q )ile Emek (L)
arasındaki ilişki Sermaye veri iken incelenmektedir. Yukarıdaki grafikte istihdam edilen Emek
(L) Hacmi arttıkça Toplam Ürün’ün (Q) de B noktasına gelene kadar arttığı görülmektedir. B
noktasından sonra Toplam Ürün azalmaya başlar. Dolayısıyla B Noktasında, Sermaye (K)
miktarı ve teknoloji veri iken elde edilebilecek en yüksek üretim düzeyi bulunmaktadır. 0 ile B
noktası arasında Emek (L) İstihdamı arttıkça Toplam Ürün (Q) de artmaktadır. Ancak bu
istihdam aralığını da iki farklı aralığa ayırabiliriz. 0 ile A Noktası arasında Toplam Ürün (Q)
artarak artmakta, A ile B Noktaları arasında ise Toplam Ürün (Q) azalarak artmaktadır. Önemli
bir nokta da şudur ki, emek miktarı sıfır olursa, yani hiç işgücü kullanılmazsa, o zaman üretim
de yapılamayacaktır. En iyi sermaye stokuna sahip olsak bile bu üretim tesisini işletebilmek
için çalışan insanlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Şekil 1.1’i, yukarıdaki tanımlara göre üç farklı bölgeye ayırabiliriz: I, II ve III. Bölgeler.


I.BÖLGE: Birinci Bölge Orijinden A Noktasına kadar olan alanı kapsar. Emek
istihdamı “0 – LA” Toplam Ürün de “ 0 – QA” arasında gerçekleşir. I.Bölgede, Emek
(L) arttıkça Toplam Ürün (Q) “artarak artar”. A noktasında Emeğin (L) artması ile
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Toplam Ürün’ün (Q) artışı arasındaki ilişki “artarak artandan” “azalarak artana”
döner. Bu yüzden A Noktası Toplam Ürün’ün “Dönüm Noktasıdır”.


II.BÖLGE: İkinci Bölge A Noktasından B Noktasına kadar olan alanı kapsar. Emek
istihdamı “LA - LB” Toplam Ürün de “QA - QB” arasında gerçekleşir. II.Bölgede, Emek
(L) arttıkça Toplam Ürün (Q) “azalarak artar”. B Noktasında Sermaye ve Teknoloji
veri iken Emeğin (LB) üretebileceği en yüksek Toplam Ürün (QB) düzeyine ulaşılır. Bu
yüzden B Noktası Toplam Ürün’ün “Maksimum Noktasıdır”.



III.BÖLGE: İkinci Bölge B Noktasından C Noktasına kadar olan alanı kapsar. Emek
istihdamı “LB – LC” Toplam Ürün de “QB – QC” arasında gerçekleşir. III.Bölgede,
Emek (L) arttıkça Toplam Ürün (Q) “azalır”. C Noktasında Sermaye ve Teknoloji veri
iken Emeğin (LB) üretebileceği Toplam Ürün (QB) düzeyi sıfırdır. Bu yüzden rasyonel
bir üretici C Noktası’nda üretim yapmaz.

1.2.2.Kısa Dönem’de Majinal Ürün ve Emek İlişkisi
Şekil 1.1’de anladığımız üzere Toplam Ürün Grafiğinin şeklini belirleyen en önemli husus
Emeğin artış oranı ile toplam ürünün artış oranı arasındaki ilişki, yani, Toplam Ürün Grafiğinin
eğimidir. Toplam Ürün Grafiğinin eğimi Emeğin Marjinal Ürünü olarak adlandırılır. (NOT:
Eğer yatay eksendeki faktör Sermaye olsaydı, bu sefer Toplam Ürün Grafiği’nin eğimi
Sermaye’nin Marjinal Ürünü olarak adlandırılacaktı.) Matematikte kısmî türev işlemleri, birden
fazla değişkene bağlı fonksiyonlardaki hem toplam hem de kısmî değişimleri hesaplamak için
kullanılır. Burada da Emeğin bir birim artışının Toplam Ürün’de nasıl bir değişime yol
açacağını bulmak için kısmî diferansiyel işlemleri kullanacağız.


𝑄 = 𝐹(𝐾0 , 𝐿); 𝐾0 , 𝐿 > 0; 𝐾0 = 𝑉𝑒𝑟𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢 … … … (1.2)

Eğer Sermaye Stoku (K=K0) sabit değerde ise o zaman Denklem (1.2)’de görüldüğü üzere
Toplam Ürün sadece Emeğin bir fonksiyonu haline gelir. Dolayısıyla, Toplam Ürün’deki
değişim de sadece Emekteki değişime bağlı olur. Aşağıda Denklem (1.3)’te bunu görmekteyiz.:
𝑑𝑄 =

𝜕𝐹(𝐾0 , 𝐿)
𝜕𝐹(𝐾0 , 𝐿)
𝝏𝑭(𝑲𝟎 , 𝑳)
. 𝑑𝐾0 +
. 𝑑𝐿 𝑣𝑒 𝑑𝐾0 = 0 → 𝒅𝑸 =
. 𝒅𝑳 … … … … (1.3)
𝜕𝐾0
𝜕𝐿
𝝏𝑳

Bu nokta da, her bir faktör için hesaplanan kısmî diferansiyeller bize Emeğin Marjinal
Ürünü’nü (MPL) ve Sermayenin Marjinal Ürünü’nü (MPK) vermektedir.
Emeğin Marjinal Ürünü (MPL): Sermaye ve Teknoloji veri iken, istihdam edilen Emek
miktarındaki bir artışın Toplam Üründe yarattığı artış miktarına “Emeğin Marjinal Ürünü” adı
verilir. Aşağıda Denklem (1.4.a) da MPL’nin formülü bulunmaktadır.


𝑀𝑃𝐿 = 𝐸𝑚𝑒ğ𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛𝑎𝑙 Ü𝑟ü𝑛ü; 𝑀𝑃𝐿 =

𝜕𝐹(𝐾0 ,𝐿)
𝜕𝐿

… … … (1.4. 𝑎)
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Sermayenin Marjinal Ürünü (MPK): Kullanılan Emek ve Teknoloji veri iken, istihdam edilen
Sermaye miktarındaki bir artışın Toplam Üründe yarattığı artış miktarına “Sermayenin
Marjinal Ürünü” adı verilir. Aşağıda Denklem (1.4.b) da MPL’nin formülü bulunmaktadır.


𝑀𝑃𝐾 = 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛𝑎𝑙 Ü𝑟ü𝑛ü; 𝑀𝑃𝐾 =

𝜕𝐹(𝐾0 ,𝐿)
𝜕𝐾0

… … … (1.4. 𝑏)

Denklem (1.3) ve Denklemler (1.4.a) ve (1.4.b) birlikte ele alınırsa Toplam Ürün Eğrisinin
eğimi Emeğin Marjinal Ürününden İbaret olur:


𝑑𝑄 = 𝑀𝑃𝐿. 𝑑𝐿 →

𝒅𝑸
𝒅𝑳

= 𝑴𝑷𝑳 = 𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 Ü𝒓ü𝒏 𝑬ğ𝒓𝒊𝒔𝒊𝒏𝒊𝒏 𝑬ğ𝒊𝒎𝒊 … … … … (1.5)

Aşağıda Şekil 1.2’de Marjinal Ürün Grafiğini görmektesiniz.

M
PL

II.B

I.

III.B

M
PLA

A

B

C

M
PLC
Şekil 1.2:Kısa Dönem’de Marjinal Ürün Grafiği
Şekil 1.1’de belirlenen üç bölge yukarıdaki şekilde de bulunmaktadır. Toplam Ürün’ün arttığı
bölgede Marjinal ürün pozitif ve azaldığı yerde de negatif değerde olur. Aynı zamanda Toplam
Ürün’ün artarak arttığı yerde Marjinal Ürün pozitif değerde ve artan bir fonksiyon, azalarak
arttığı bölgede de pozitif değerde ve azalan bir fonksiyondur.
Şekil 1.2’yi, üç farklı bölgeye göre şu şekilde yorumlayabiliriz:


I.BÖLGE: Birinci Bölge Orijinden A Noktasına kadar olan alanı kapsar. Emek
istihdamı “0 – LA” Marjinal Ürün de “ 0 – MPLA” arasında gerçekleşir. I.Bölgede,
Emek (L) arttıkça Marjinal Ürün (MPL) “artar” ve pozitiftir. Yani yatay eksenin
12

üstünde değerler alır. A noktasında Marjinal Ürün’ün (MPLA) en yüksek olduğu
yerdir.. Bu yüzden A Noktası Marjinal Ürün’ün “Maksimum Noktasıdır”.


II.BÖLGE: İkinci Bölge A Noktasından B Noktasına kadar olan alanı kapsar. Emek
istihdamı “LA - LB” Marjinal Ürün de “MPLA - 0” arasında gerçekleşir. II.Bölgede,
Emek (L) arttıkça Toplam Ürün (MPL) “azalır” ve pozitiftir. Yani yatay eksenin
üstünde değerler alır. B Noktası’nda Sermaye ve Teknoloji veri iken Emeğin bir ilave
biriminin Toplam Ürün’e (QB) hiçbir katkısı olmayacaktır; yani, MPL 0 değerindedir.
Bu yüzden B Noktası Marjinal Ürün’ün “Sıfır Noktasıdır”.



III.BÖLGE: İkinci Bölge B Noktasından C Noktasına kadar olan alanı kapsar. Emek
istihdamı “LB – LC” Toplam Ürün de “0 – MPLC” arasında gerçekleşir. III.Bölgede,
Emek (L) arttıkça Marjinal Ürün (MPL) “azalır” ve negatiftir. III.Bölge’de rasyonel
üretici üretim yapmaz çünkü daha fazla işgücü kullanarak daha az üretim yaptığı
anlamına gelir.

1.2.3.Kısa Dönem’de Ortalama Ürün ve Emek İlişkisi
İktisatçılar firmanın verimlilik ve kârlılık analizinde Marjinal Ürün kadar Ortalama Ürünü de
ele almaktadır. Ortalama Ürün birim maliyet ve birim verimliliklerin hesaplanmasında önem
arz etmektedir. Aşağıda Emeğin ve Sermayenin Ortalama Ürün’ünün tanımları bulunmaktadır:


EMEĞİN ORTALAMA ÜRÜNÜ (APL): İstihdam edilen birim Emek başına üretime
“Emeğin Ortalama Ürünü” adı verilir. Toplam Ürünün istihdam edilen Emek (L)
miktarına oranından ibarettir.
𝐴𝑃𝐿 =



𝑄
, … … … (1.6)
𝐿

SERMAYENİN ORTALAMA ÜRÜNÜ (APK): İstihdam edilen birim Sermaye başına
üretime “Sermayenin Ortalama Ürünü” adı verilir. Toplam Ürünün istihdam edilen
Sermaye (K) miktarına oranından ibarettir.
𝐴𝑃𝐿 =

𝑄
, … … … (1.7)
𝐾

Aşağıda Şekil 1.3’te Marjinal ve Ortalama Ürün Grafiklerini görmektesiniz.

A
PL

II.B

I.

III.B

M
PLA
A
PL
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Yukarıdaki şekilde mavi renkli eğri ile Ortalama Ürün (APL) ve kırmızı kesikli eğri ile de
Marjinal Ürün (MPL) Grafikleri verilmektedir. Şekilde en önemli nokta D Noktasıdır. D
Noktasının iki özelliği vardır:


Ortalama Ürün’ün en yüksek olduğu yerdir.



Ortalama Ürün’ün Marjinal Ürüne eşit olduğu yerdir.

Şekil 1.1.’de, orijinden çekilen bir doğrunun Toplam Ürün Grafiği’ne teğet olduğu noktanın da
D Noktası olduğu görülmektedir. (NOT: Orijinden başlayan ve II. Bölge’de Toplam Ürüne
teğet olan mavi renkli OD doğrusu). Yine Şekil 1.3’te D Noktası II.Bölge’de yer almaktadır.
D Noktası’nda çalışan işgücü başına en yüksek verimlilik elde edilmektedir. Ancak bu en
yüksek kâr elde edilen nokta olduğu anlamına gelmez. Bunu bir sonraki hafta ele alacağız.
Ancak bizim için dikkat edilmesi gereken bir husus Marjinal Ürün ile Ortalama Ürün arasındaki
ilişkidir. Aşağıda bu ilişkiyi görmektesiniz:
𝑑𝐴𝑃𝐿



𝐿 < 𝐿𝐷 → 𝑀𝑃𝐿 > 𝐴𝑃𝐿 →



𝐿 = 𝐿𝐷 → 𝑀𝑃𝐿𝐷 = 𝐴𝑃𝐿𝐷 →



𝐿 > 𝐿𝐷 → 𝑀𝑃𝐿 < 𝐴𝑃𝐿 →

𝑑𝐿

> 0 𝑣𝑒 𝐴𝑃𝐿 𝒂𝒓𝒕𝒂𝒏 𝑏𝑖𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟.

𝑑𝐴𝑃𝐿
𝑑𝐿

𝑑𝐴𝑃𝐿
𝑑𝐿

= 0 𝑣𝑒 𝐴𝑃𝐿 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑑𝑒𝑑𝑖𝑟.

< 0 𝑣𝑒 𝐴𝑃𝐿 𝒂𝒛𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑏𝑖𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟.

D Noktası öncesinde, yani LD istihdam düzeyi altında iken, istihdam edilen emek miktarının
arttırılması Emeğin Ortalama Ürününü arttırmaktadır. D Noktası sonrasında, yani LD istihdam
düzeyi üstünde iken, istihdam edilen emek miktarının arttırılması Emeğin Ortalama Ürününü
azaltmaktadır. D Noktasında ise, birim verimlilik yani Emeğin Ortalama Ürünü maksimum
düzeydedir.
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Uygulama Soruları
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2. KISA DÖNEM KÂR MAKSİMİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bu haftaki dersimizde bir firmanın, sattığı malın fiyatını ve satın aldığı faktörlerin
fiyatlarını belirleme gücünün olmadığı durumda sadece değişken faktör olan Emek istihdamını
belirlemek yoluyla üretimi, satış hasılatını, girdi maliyetlerini ve kârı hangi yönde ve nasıl
belirlediğini göstermeyi amaçlamaktayız. Bu süreçte Eş-kâr Doğrularını, Toplam Ürün
Grafiğini, Marjinal ve Ortalama Ürün Grafiklerini kullanacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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2.1.Toplam Satış Hasılatı, Girdi Maliyetleri Ve Kâr
Tam Rekabet şartları altında bir firma, sattığı malın fiyatını ve satın aldığı faktör hizmetlerinin
fiyatlarını belirleme gücüne sahip değildir. Tam Rekabetçi firmanın davranışı ve tam rekabetçi
piyasanın özellikleri altıncı haftada anlatılacaktır. Yine analizimiz kısa dönem varsayımı
içerdiği için bazı faktörler sabit olacaktır. Firma kısa dönemde değişken faktörlerin miktarını
değiştirerek üretim miktarını belirleyebilir. Bu ise sırayla satış hasılatını, girdi maliyetlerini ve
kârı belirleyecektir.
Üretici Teorisinde, ders metinlerinde rastlanan en genel üretim fonksiyonu aragirdi ve
hammaddelerin ihmal edildiği, üretim faktörlerinden de Sermaye ve Emek faktörlerinin temel
alındığı üretim fonksiyonudur. Buna göre Kısa Dönem’de Sermaye sabit faktör iken Emek
değişken faktördür. Yani firma sadece istihdam edeceği emek miktarına karar verir. Aşağıda
denklem (2.1) bu durumu göstermektedir:


𝑄 = 𝐹(𝐾0 , 𝐿); 𝐾0 , 𝐿 > 0; 𝐾0 = 𝑉𝑒𝑟𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑢 … … … (2.1)

Eğer Sermaye Stoku (K=K0) sabit değerde ise, o zaman Denklem (2.1)’de görüldüğü üzere
Toplam Ürün sadece Emeğin bir fonksiyonu haline gelir. Dolayısıyla Kısa Dönem’de firmanın
bütün kararları, temelde, ne kadar emek istihdam edeceğine bağlıdır. Bu bağlamda ilk olarak,
firmanın davranışını incelerken sahip olduğumuz temel varsayımları sıralayalım:
VARSAYIMLAR
(i)

Firma sattığı malın fiyatını (P) belirleyemez, çünkü tam rekabet piyasası şartlarında,
aynı malı satan binlerce satıcı vardır, dolayısıyla satıcılar piyasada oluşan fiyatı veri
kabul ederler. (P = P0)

(ii)

Firma üretim faktörleri olan Emeğin (L) fiyatı Ücreti (W) ve Sermaye’nin (K) fiyatı
Faiz’i (R) belirleyemez. Çünkü faktör piyasasında da tam rekabet şartaları
geçerlidir, Dolayısıyla Ücret (W) ve Faiz (R) Emek (L) ve Sermaye (K)
piyasalarında belirlenir.

(iii)

Kısa Dönemde Sermaye veridir, (K = K0); değiştirilemez.

(iv)

Firma ürettiği her şeyi satar.

(v)

Firmanın amacı elde ettiği Kârı maksimize etmektir.

Bu varsayımlara bağlı olarak modelimizi kuryacağız. Ancak Faktör fiyatları ile ilgili olarak bazı
açıklamalar yapmak gerekmektedir. Öncelikle ücretten başlayalım:
Ücret (W): Mikro İktisadi Analizde emek piyasasında ideal durum olara Tam Rekabetçi piyasa
varsayımı vardır. Bu piyasa;


Emek Arz (LS) ve Talebinin (LD) Ücret (W) düzeyine çok duyarlı olduğu,
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örgütlü bir işgücünün bulunmadığı (yani Sendikaların olmadığı),



örgütlü bir sermaye sınıfının bulunmadığı (yani çeşitli işadamı, sanayici ve üretici
birliklerinin bulunmadığı)



çok sayıda işçinin Emek piyasasında emeğini pazarladığı ve dolayısıyla hiçbirinin Ücret
(W) düzeyini belirleme gücünün olmadığı,



İşgücünün en vasıfsız Kolgücü Emeği olarak tanımlandığı ve homojen olduğu,



Kamu otoritesi tarafından belirlenmiş bir asgarî ücretin bulunmadığı,



Ücretlerin uzun dönemli sözleşmelerle belirlenmediği, aksine o anki spot (anlık)
piyasada oluşan günlük ücretler olduğu, (eski dilde yevmiye),

Piyasadır.
Böyle bir piyasa, gerçek hayatta, sanayi kapitalizmi şartlarında bulunmamaktadır. İstisnai
örnekler, 19. Yüzyıl başı İngilteresi’nin belirli bir dönemine, çeşitli tarımsal üretim alanlarında
ve uluslar arası standartların kabul edilmediği bazı inşaat hizmeti üretim alanlarında
rastlanabilir. İktisat’ın argosu ile konuşacak olursak bu “amele piyasası”dır.
Günümüzde, işgücü, pazarlık gücünün en düşük olduğu ülkelerde bile örgütlüdür. Çalışanların
emeklilik fonları ve hayat sigortaları işverenlerce yapılmaktadır. Ücretler Üretici ve İşgücü
sendikaları arasında yapılan pazarlıkların sonucunda uzun dönemli olarak belirlenmektedir. Bu
sözleşmelerde, çalışma saatleri belli bir rutine bağlanmıştır ve sözleşme süresinden daha fazla
çalışmalara fazla mesai ödenmektedir. Ücret düzeyini belirleyen ise üretkenlik ve maliyetler
değil, ancak her iki tarafın karşılıklı pazarlık gücüdür. Dolayısıyla bu anlattığımız model,
aslında günümüz gerçeklerini yansıtmaktan uzaktır.
Faiz (R): Faiz ile kastedilen banka işlemlerinde rastladığımız faiz oranı değildir. Yani R bşir
“%” değerle ifade edilemez. Buradaki Faiz (R), birim Sermaye girdisinin firmaya yarattığı Faiz
Gideridir. Bu ise aşağıdaki formülle açıklanabilir:


𝑅 = [(1 + 𝑖)𝑚 − 1]𝑃𝐾 … … … … (2.2)



𝑖 = % 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤,



𝑚 = 𝑦𝚤𝑙 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖,



ö𝑟𝑛𝑒ğ𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑑𝑒 6 𝑎𝑦 𝑖𝑠𝑒 𝑚 =



𝑃𝐾 = 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

1
2

, 3 𝑎𝑦 𝑖𝑠𝑒 𝑚 =

1
4

;
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Dolayısıyla ileride göreceğimiz reel faiz (r) kavramı bildiğimiz anlamda beklenen enflasyondan
arındırılmış faiz oranı değil, aksine bir sermaye ödenen nakir tutarla üretilen üründen kaç birim
satın alınabileceğini gösteren bir orandır.

2.1.1. Toplam Satış Hasılatı
Tanım: “Bir firmanın ürettiği ve varsayıldığı şekilde sattığı mallar kerşılığında elde ettiği
parasal tutar ‘Toplam Satış Hasılatı’dır.”
Toplam Satış Hasılatı yukarıdaki tanıma göre birim mal fiyatı (P) ile üretilen/satılan mal
miktarının yani Toplam Ürün’ün (Q) çarpımına eşittir. Fiyatlar veri kabul edildiği için “P = P0”
olduğunu varsayarsak denklem (2.1)’deki bilgilerle birlikte aşağıdaki, denklemi elde ederiz:


𝑇𝑅 = 𝑃0 × 𝑄(𝐾0 , 𝐿); 𝑇𝑅 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐻𝑎𝑠𝚤𝑙𝑎𝑡𝚤 … … … … (2.3)

2.1.2.Toplam Girdi Maliyeti
Tanım: “Bir firmanın ürettiği ürün karşılığında Sermaye ve Emek faktörlerine ödediği parasal
tutar ‘Toplam Girdi Maliyeti’dir.”
Toplam Girdi Maliyeti yukarıdaki tanıma göre Emeğe ödenen ücret giderleri (W×L) ve
Sermayeye ödenen sermaye giderlerinin (R×K) toplamıdır. Buna göre, Faktör fiyatları veri
kabul edildiği için “W = W0” ve “R = R0”olduğunu varsayarsak aşağıdaki denklemi elde ederiz:


𝑇𝐶 = (𝑊0 × 𝐿) + (𝑅0 × 𝐾0 ); 𝑇𝐶 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑖𝑟𝑑𝑖 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 … … … … (2.4)

2.1.3.Toplam Kâr
Tanım: “Bir firmanın Toplam Satış Hasılatından Toplam Girdi Maliyetini çıkardığımızda
elinde kalan parasal tutar ‘Toplam Kâr’dır.”
Yukarıdaki tanıma göre Denklem (2.3) ve Denklem (2.4)’ü kullanarak Toplam Kâr’ın
formülünü elde ederiz:


Π = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 = [𝑃0 × 𝑄(𝐾0 , 𝐿)] − [(𝑊0 × 𝐿) + (𝑅0 × 𝐾0 )]; … … … … (2.5)
Π = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾â𝑟

2.2.Eş-Kâr Doğruları
Denklem (2.5)’teki Kâr Formülünün sergilediği ilişkiyi dikey eksende Toplam Ürün’ün (Q)
yatay eksende de Emek’in (L) bulunduğu düzlemde göstermemiz gerekmektedir. Bu bize
yapılan üretimle (Q) elde edilen Toplam Kârın () birbirleri ile ve istihdam edilen Emek (L)
ile olan ilişkilerini karşılaştırmalı olarak analiz etmemiz imkân tanıyacaktır. O yüzden Denklem
(2.5)’i sol tarafta sadece Toplam Ürün (Q) kalmak üzere yeniden düzenleyelim:
elde ederiz:
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Π + [(𝑊0 × 𝐿) + (𝑅0 × 𝐾0 )] = [𝑃0 × 𝑄]



𝑄 = 𝑃 + [( 𝑃 0 × 𝐿) + ( 𝑃0 × 𝐾0 )]



𝑸 = (𝝅 + 𝒓𝑲𝟎 ) + 𝒘𝑳; 𝜋 = 𝑃 ; 𝑟 =

Π

𝑊

𝑅

0

0

0

Π

𝑅0

0

𝑃0

;𝑤 =

𝑊0
𝑃0

… … … … (2.6)

Aşağıda Şekil 2.1’de Denklem (2.6)’dan yola çıkılarak çizilen doğruları görmektesiniz:

1>
E

K1


+rK0 >0

2>3

E


K2

+rK0 =0

E
K3


+rK0 <0

Şekil 2.1:Kısa Dönem’de Eş-Kâr Doğruları ve Konumları
Tanım – Eş-Kâr Doğrusu: “Mal ve Faktör fiyatları ile Sermaye miktarı veri ve dikey eksende
Toplam Ürün (Q) yatay eksende ise Emek (L) var iken, belli bir kâr düzeyini sağlayan bütün
‘Emek (L) -Toplam Ürün (Q)’ bileşimlerinin analitik düzlemdeki geometrik kümesine Eş-Kâr
Doğrusu adı verilir.”
Şekilde görülen Eş-Kâr Doğrularının çeşitli özellikleri vardır. Aşağıda bu özellikler
sıralanmıştır.

2.2.1.Eş-Kâr Doğrularının Özellikleri
(i)

Eş-Kâr Doğruları birbirine paraleldir, kesişmezler.

(ii)

Eş-Kâr Doğruları belli bir Kâr düzeyini gösterir.

(iii)

Eş-Kâr Doğruları yukarı doğru eğimlidir.

(iv)

Kâr arttıkça Eş-Kâr Doğruları yukarı, kâr azaldıkça ise Eş-Kâr Doğruları aşağı
kayar.
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2.2.2.Eş-Kâr Doğrularının Konumu
Denklem (2.6)’yı tekrar gözden geçirelim:


Π

𝑅0

0

𝑃0

𝑸 = (𝝅 + 𝒓𝑲𝟎 ) + 𝒘𝑳; 𝜋 = 𝑃 ; 𝑟 =

;𝑤 =

𝑊0
𝑃0

… … … … (2.6)

Denklem Eş-Kâr Doğrusu’nun denklemidir. Yatay eksende Emek (L) yer aldığı için
denklemdeki (
0) ibaresi Eş-Kâr Doğrusu’nun konumunu simgeler. Nitekim Şekil 2.1’deki
grafikte görüleceği üzere farklı Kâr düzeylerinde Eş-Kâr Doğrusu’nun dikey ekseni kestiği
noktalar bu ibare ile tanımlanmaktadır. Tabiîdir ki, bu ibarenin pozitif değer alması, yani EşKâr Doğrusu’nun dikey ekseni yatay eksenin üstünde bir noktada kesmesi Kârın pozitif olduğu
anlamına gelmez. Örneğin (
0=100) ise ve (rK0=120) ise, o zaman, Eş-Kâr Doğrusu’nun
dikey ekseni yatay eksenin üstünde bir noktada kesmesine rağmen firma zarar etmektedir, yani
Kâr “-20” düzeyindedir, (
0-rK0=100-120 = -20). Yine de Sermaye’nin (K0) ve
reel faizin (r) veri olduğu durumda kârın artması Eş-Kâr Doğrusu’nun yukarı kaymasına, kârın
düşmesi de Eş-Kâr Doğrusu’nun aşağı kaymasına yol açacaktır. Nitekim şekilde ( 1 2 3)
kâr düzeylerinde yukarıdan aşağıya EK1, EK2 ve EK3 Eş-Kâr Doğruları sıralanmaktadır.

2.2.3.Eş-Kâr Doğrularının Eğimi
Denklem (2.6)’yı tekrar gözden geçirelim:


Π

𝑅0

0

𝑃0

𝑸 = (𝝅 + 𝒓𝑲𝟎 ) + 𝒘𝑳; 𝜋 = 𝑃 ; 𝑟 =

;𝑤 =

𝑊0
𝑃0

… … … … (2.6)

Denklem (2.6)’da Toplam Ürün’ün (Q) Emeğe (L) göre türevini alırsanız, yatay eksende Emek
(L) olduğu için Eş-Kâr Doğrusunun Eğimini elde ederiz. Aşağıda bu sergilenmektedir:


𝒅𝑸
𝒅𝑳

= 𝒘; 𝒘 > 0; 𝑤 =

𝑊0
𝑃0

… … … … (2.6. 𝑎)

Denklem (2.6.a) Eş-Kâr Doğrusunun Eğimi’nin reel ücret (w) olduğunu göstermektedir. Reel
Ücret (w) birim işgücünün kendi ürettiği maldan ne kadarını satın alabileceğini göstermektedir.
Yine Denklem (2.6.a)’da görüldüğü üzere Eş-Kâr Doğrusunun Eğimi pozitiftir. Dolayısıyla
Emek (L) istihdamı arttıkça, aynı kâr düzeyinde kalabilmek için Emek’teki (L) artış çarpı reel
ücret (w) kadar üretimi arttırmak gerekmektedir. Şekil 2.2’te görüleceği üzere Emek (L)
istihdamı arttıkça Eş-Kâr Doğrusu üzerinde Toplam Ürün’ün de artması gerekmektedir.
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Tan  =

E

+rK0

K1

w

O

 veri

iken

N

L

M

M

N

O

Şekil 2.2:Kısa Dönem’de Eş-Kâr Doğrusu ve Eğimi
Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere sırasıyla M, N ve O noktalarında, Eş-Kâr Doğrusu
üzerinde, yani Kâr düzeyi veri iken, Emek (L) istihdamı arttıkça Toplam Ürün (Q) de
artmaktadır. Dolayısıyla Eş Kâr Doğrusu yukarı doğru eğimlidir. Aşağıdaki denklemde EK1
Eş-Kâr Doğrusu’nun yatay eksenle yaptığı açının tanjantının reel ücrete eşit olduğunu
görmektesiniz:


𝐭𝐚𝐧 𝝍 = 𝒘 =

𝑾𝟎
𝑷𝟎

… … … … (2.6. 𝑏)

Reel Ücret (w) değiştikçe Eş-Kâr Doğrusu’nun eğimi de değişecektir. Aşağıda Şekil 2.3’de
Reel Ücret’teki (w) değişime bağlı olarak Eş-Kâr Doğrusunun Eğiminin ne yönde değiştiğini
görmektesiniz:
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E
E

K(w2)



K(w0)

+rK0

w 1<
w0< w2
L veri

2
2

iken
E

0
0

K(w1)

w
artarsa 

1
1

Q’da
artmak;

Şekil 2.2:Kısa Dönem’de Eş-Kâr Doğrusu ve Eğimi
Yukarıdaki şekilde reel ücret (w0  w2) arttıkça Eş-Kâr Doğrusu’nun eğimi de artacaktır. Yani
Eş-Kâr Doğrusu daha dikleşecek ve “dikey ekseni kestiği nokta sabit kalmak şartıyla ‘saat
yönünün tersine’ dönecektir”. Aynı şekilde reel ücret (w0  w1) azaldıkça Eş-Kâr Doğrusu’nun
eğimi de azalacaktır. Yani Eş-Kâr Doğrusu daha yatıklaşacak ve “dikey ekseni kestiği nokta
sabit kalmak şartıyla ‘saat yönünde’ dönecektir”.
Reel Ücretin (w) bileşenleri Nominal Ücret (W) ve Mal Fiyatı’dır (P). Denklem (2.)’yı tekrar
hatırlayalım:


𝐭𝐚𝐧 𝝍 = 𝒘 =

𝑾𝟎
𝑷𝟎

… … … … (2.6. 𝑏)

Eğer Nominal Ücret veri iken (W0) Fiyat (P) artarsa Reel Ücret (w) düşer, tersi durumda ise
artar. Eğer Malın Fiyatı veri iken (P0) Nominal Ücret (W) azalırsa Reel Ücret (w) düşer, tersi
durumda ise artar.

2.3.Kısa Dönem’de Firmanın Kâr Maksimizasyonu
Firmanın en temel amacı üretim ve satış faaliyetinden elde edeceği kârı maksimum düzeye
çıkarmaktır. Kısa dönemde bu problem, Sermaye (K0) veri olduğu için, kârı en yüksek düzeye
çıkaran Emek (L) istihdam düzeyini elde etmek şeklinde gerçekleşir. İsterseniz problemi
analitik olarak değerlendirelim. Denklem (2.5)’i yeniden yazarsak:


π = 𝑄 − 𝑟𝐾0 − 𝑤𝐿; … … … … (2.7)
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Burada reel değerler cinsinden Kârın (p) Toplam Ürün’den (Q) reel Sermaye maliyeti (rK0) ve
reel Emek maliyetinin (wL) çıkarılması ile elde edildiğini görmekteyiz. Bu reel Kârın
maksimize edilmesi için iki aşamalı bir işlem yapmak durumundayız:
1. Aşama: Denklem (2.7)’de belirtilen Kâr fonksiyonunun Emek (L) istihdamına göre
kısmî birinci türevinin “0”’a eşitlenmesi
2. Aşama: Denklem (2.7)’de belirtilen Kâr fonksiyonunun Emek (L) istihdamına göre
kısmî ikinci türevinin “0”’dan küçük olması
Buna göre aşağıdaki hesaplamalar 1. Aşamanın gerektirdiği işlemleri göstermektedir.
𝑑𝜋



𝑑𝑄



𝑑𝜋



1.Aşama bize, kâr maksimizasyonu için Eş-Kâr Doğrusu’nun eğimi, yani Reel Ücret
(w) ile Toplam Ürün Grafiğinin eğimi, yani Emeğin Marjinal Ürününün (MPL) birbirne
eşit olması gerektiğini söylemektedir. Bu ise Toplam Ürün Grafiği (Q) ile Eş-Kâr
Doğrusu’nun (EK) teğet olduğu noktayı işaret etmektedir. Bir ikinci önemli nokta ise
reel ücret pozitif olacağı için (w>0) Emeğin Marjinal Ürünü’nün (MPL) de pozitif
olması gerekmektedir. Yani, kâr maksimizasyonunu sağlayan nokta Toplam Ürün
Grafiği’nin (Q) artan, Marjinal Ürün Grafiği’nin (MPL) de pozitif olduğu bölgede
olmalıdır. Bu da bize I. ve II. Bölgeleri gösterir.

𝑑𝐿

𝑑𝐿

𝑑𝐿

=

𝑑𝑄

𝑑(𝑟𝐾0 )



𝑑𝐿

−

= 𝑀𝑃𝐿;

𝑑𝐿

𝑑𝐿

− 𝑤 𝑑𝐿 = 0

𝑑(𝑟𝐾0 )
𝑑𝐿

= 0;

𝑑𝐿
𝑑𝐿

= 1;

= 𝑀𝑃𝐿 − 𝑤 = 0 → 𝑴𝑷𝑳 = 𝒘 (𝟏. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨) … … … (𝟐. 𝟖)

Ancak, bu bize, gerekli ama yeterli olmayan bir koşulu vermektedir. Problemin tam çözümü
için 2.Aşamayı gerçekleştirmek gerekmektedir.


𝑑2 𝜋



𝑑2 𝜋

𝑑𝐿2

𝑑𝐿2

=
=

𝑑(

𝑑𝜋
)
𝑑𝐿

𝑑𝐿
𝒅𝑴𝑷𝑳
𝒅𝑳

=

𝑑𝑀𝑃𝐿
𝑑𝐿

< 0;

𝑑𝑤
𝑑𝐿

−

𝑑𝑤
𝑑𝐿

<0

= 0 … … … (𝟐. 𝟗)

2.Aşamadan öğrendiğimiz ise, kârı maksimize edecek olan Emek (L) istihdamı düzeyinde
Marjinal Ürünün (MPL) azalan bir fonksiyon olması gerektiğidir. 1. Aşamadan elde ettiğimiz
bilgilerle birlikte bu da, Toplam Ürünün (Q) azalarak artan bir fonksiyon olması gerektiğini
bildirir. Bu da II.Bölge’dedir. Eğer Marjinal Ürün (MPL) artan bir fonksiyon olursa, yani
Marjinal Ürün’ün (MPL) Emek (L) istihdamına göre türevi pozitif olursa bu KÂRIN MİNİMUM
olduğunu gösterir. Kısaca özetleyecek olursak:
(i) Firmanın maksimum kârı Toplam Ürün Grafiği ile Eş-Kâr Doğrusunun II.
Bölge’de teğet olduğu noktada gerçekleşir.
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(ii) Toplam Ürün Grafiği ile Eş-Kâr Doğrusunun I. Bölge’de teğet olduğu noktada
Firma minimum kâr elde eder.
(iii)Rasyonel bir firma her zaman sadece II.Bölge’de üretim yapar.
Aşağıda Şekil 2.4’te Firmanın Kâr Maksimizasyonu’nun analitik düzlemde sergilenmesini
görmektesiniz.

I.

II.B

III.B

B

E

A

F

F

A

E

B

C

Şekil 2.4:Eş-Kâr Doğruları ve Kısa Dönem’de Kâr Maksimizasyonu

Yukarıdaki şekilde Eş-Kâr Doğruları koyu mavi renkte ve Toplam Ürün Grafiği de kırmızı
renkte verilmektedir. Firmanın elde edebileceği üretim olanakları Kırmızı Toplam Ürün Eğrisi
ile sınırlıdır. Yani Toplam Ürün Eğrisi’nin üzerinde kalan alandaki kâr olanaklarına
ulaşamamaktadır. Yine, Eş-Kâr Doğrularının en azından dikey ekseni pozitif değerlerde
kesmesi gerekmektedir. Tersi durumda firma kesinlikle zarar edecektir. Şekilde görülen
noktalardan A Noktası Toplam Ürün’ün dönüm ve Marjinal Ürün’ün maksimum noktasıdır.
Eğer bu noktayı tercih edecek olursak firma daha yüksek kâr sağlayacak olan D,E ve B
noktalarını tercih etmeyecektir. Bu ise rasyonel değildir. G noktası A ile aynı kârı sağlamakla
birlikte üçüncü bölgede yer almakta ve ikinci bölgede aynı miktarda üretimi daha az işgücü
kullanarak üretim imkânından mahrum kalmaktadır. Dolayısıyla rasyonel bir seçim değildir. D
noktası geçen hafta gördüğümüz gibi Ortalama Ürün’ün maksimum olduğu noktadır. Ancak D
noktasından daha yüksek bir Kâr düzeyini sağlayabilecek E noktası bulunmaktadır. E
noktasından daha yüksekte Kâr sağlayacak herhangi bir nokta (örneğin H) mevcut teknoloji ile
üretilmesi mümkün olmayan bir noktadır. Dolayısıyla en yüksek kârı E Noktası’nda elde
edbiliriz. Nitekim bu nokta yukarıda belirlediğimiz 1 ve 2. Aşamalara’da uygun bir sonuç
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üretmektedir. E Noktasında Toplam Ürün Eğrisi ile Eş-Kâr Doğrusu birbirine teğettir. Aynı
zamanda E Noktası II.Bölge’de yer almaktadır. Bu da Toplam Ürün Eğrisi’nin azalarak artan
ve Marjinal Ürün Eğrisi’nin pozitif ve azalan bir fonksiyon olduğu yerdedir. İlginç bir nokta F
noktasıdır. F Noktası 1. Aşama şartlarını karşılamaktadır. Yani F Noktasında Toplam Ürün
Eğrisi ile Eş-Kâr Doğrusu birbirine teğettir. Ancak 2. Aşama şartlarını karşılamamaktadır.
Çünkü F Noktası I.Bölge’dedir, yani, Toplam Ürün Eğrisi’nin artarak artan ve Marjinal Ürün
Eğrisi’nin pozitif ve artan bir fonksiyon olduğu yerdedir. Bu ise, yukarıda (ii) no’lu sonuçta
belirtildiği üzere F Noktası’nın MİNİMUM KÂR noktası olduğunu gösterir.
Dengeyi Marjinal ve Ortalama Ürün Grafikleri Üzerinde gösterecek olursak konu daha kolay
kavranabilecektir.
Aşağıda Şekil 2.5’te Marjinal ve Ortalama Ürün Grafikleri ile Firma Kâr Maksimizasyonu
sergilenmektedir:
A
PL

II.B

I.

III.B
A

A

PLE

PLE

C

A
PLF

F

E

A
PL

M
PL

Yukarıdaki
mavi renkli
ile Ortalama
(APL)
kırmızı Kâr
renkli
kesikli eğri ile
Şekilşekilde
2.5: Ortalama
Ürüneğri
, Marjinal
Ürün Ürün
Grafikleri
veve
Firmanın
Maksimizasyonu
Marjinal Ürün (MPL) sergilenmektedir. Denge noktası olan E Noktası ve bu noktadaki istihdam
düzeyi (LE) kırmızı renkte kalın karakterle gösterilmiştir. Reel Ücret (w) yeşil yatay çizgi ile
gösterilmekte ve, yine, E Noktasındaki Ortalama Ürün değeri de (APLE) Reel Ücret’in (w)
üstündeki yeşil yatay çizgi ile gösterilmektedir. E Noktasında şu özellikler bulunmaktadır:
(i)

MPLE = w

(ii)

APLE > w

(iii)

E

– w) x LE > 0
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E Noktasını F Noktasına göre ayıran en temel nokta Ortalama Ürün’ün reel ücretin üstünde
olmasıdır. Dikkat edilirse F Noktasında Marjinal Ürün (MPLF) reel ücrete eşitken Ortalama
Ürün’ün üstündedir. Bu ise negatif kâr anlamına gelir. Dolayısıyla E Noktası Kârın maksimum
düzeyde olduğu tek noktadır. Rasyonel bir firma QE kadar üretim yapar ve LE kadar emek
istihdam eder.

ÖRNEK PROBLEM
Kartallar Mensucat kısa dönemde aşağıdaki üretim fonksiyonuna sahiptir.


𝑄 = 60𝐿2 − 𝐿3

Buna göre;
(a) Firmanın maksimum üretim ve istihdam kapasitesi nedir?
(b) Firmanın dönüm noktasındaki istihdam ve üretim düzeyi nedir?
(c) Reel Ücret w = 333 birim iken kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim ve istihdam
miktarı nedir?
(d) Reel Ücret w = 900 birim iken kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim ve istihdam
miktarı nedir?
(e) Firmanın emek talebi hakkında ne söyleyebilirsiniz?
CEVAP
(a) Marjinal Ürün (MPL) fonksiyonunu hesaplayıp sıfıra eşitleyelim.


𝑑𝑄



𝐿1 = 0; 𝑳𝟐 = 𝑳𝒎𝒂𝒙 = 𝟒𝟎;

𝑑𝐿

= 120𝐿 − 3𝐿2 = 3𝐿(40 − 𝐿) = 0

Firmanın maksimum istihdamı 40 birim emektir. Bununla üreteceği Toplam Ürün ise


𝑄 = 60 × 402 − 403 = 32000



𝑄𝑚𝑎𝑥 = 32000

(b) Firmanın Marjinal Ürün’ün Emek (L) istihdamına göre türevini alıp sıfıra eşitleyelim.
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𝑑2 𝑄



6𝐿 = 120 → 𝑳𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟎

𝑑𝐿2

= 120 − 6𝐿 = 0

Firmanın Dönüm noktası 20 birim istihdamda oluşmaktadır. Rasyonel bir firma 20 birim
emeğin altında insan istihdam etmez. Minimum üretim noktası ise;


𝑄 = 60 × 202 − 203 = 40 × (60 − 20) = 40 × 40 = 1600



𝑸𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟔𝟎𝟎

(c) Firmanın Marjinal Ürün (MPL) fonksiyonunu Reel Ücret’e (w) eşitleyip denklemi (L)
için çözelim.



𝑀𝑃𝐿 = 𝑤 → 120𝐿 − 3𝐿2 = 333



3𝐿2 − 120𝐿 + 333 =



𝐿1,2 = 2×3 ∓



𝐿1 = 𝐿𝐹 = 20 − 17 = 3



𝐿2 = 𝑳𝑬 = 20 + 17 = 𝟑𝟕

120

√1202 −4.3.333
2×3

= 20 ∓

102
6

= 20 ∓ 17

Firmanın (w=333) düzeyinde 37 birim emek istihdam etmesi gerekir. Bu kârı maksimize edecek
istihdam düzeyidir. Kârı maksimize edecek Toplam Ürün düzeyi ise


𝑸𝑭 = 60. 372 − 373 = 𝟑𝟏𝟒𝟖𝟕

(d) Firmanın Marjinal Ürün (MPL) fonksiyonunu Reel Ücret’e (w) eşitleyip denklemi (L)
için çözelim.



𝑀𝑃𝐿 = 𝑤 → 120𝐿 − 3𝐿2 = 900



3𝐿2 − 120𝐿 + 900 =



𝐿1,2 = 2×3 ∓



𝐿1 = 𝐿𝐹 = 20 − 10 = 10

120

√1202 −4.3.900
2×3

= 20 ∓

60
6

= 20 ∓ 10
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𝐿2 = 𝑳𝑬 = 20 + 10 = 𝟑𝟎

Firmanın (w=900) düzeyinde 30 birim emek istihdam etmesi gerekir. Bu kârı maksimize edecek
istihdam düzeyidir. Kârı maksimize edecek Toplam Ürün düzeyi ise


𝑸𝑭 = 60. 302 − 303 = 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎

(e) Reel Ücret (w) arttıkça talep edilen emek miktarı azalmaktadır. Bu yüzdenin firmanın
emek talebi dikey eksende Reel Ücret (w) yatay eksende Emek (L) İstihdamı var iken
aşağı doğru eğimli bir eğridir.
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3. EŞ-ÜRÜN EĞRİLERİ ANALİZİ

42

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bu haftaki dersimizde belli bir teknoloji ve belli bir üretim düzeyinde firmanın
alternatif üretim tekniklerini gösteren Eş-Ürün Eğrileri’ni tartışacağız. Eş-ürün Eğrileri uzun
dönemli analizde kullanılırlar. Yani, Firmanın her iki üretim faktörünü de değiştirebileceği
durumda alternatif üretim tekniklerini gösterirler.

43

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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3.1.Uzun Dönemde Üretim Teknolojisi Ve Üretim Teknikleri
Uzun Dönem’de firma için Sermaye (K) ve Emek (L) faktörlerinin her ikisi de değişkendir. Bu
durumda, firma için aynı üretim miktarını sağlayan farklı Sermaye (K) ve Emek (L) bileşimleri
de mümkün hale gelmektedir. Ürün çıktısı, yani Toplam Ürün’le (Q) üretim girdileri ki,
örneğimizde Sermaye (K) ve Emek (L) faktörleridir, arasındaki ilişkinin genel adı Üretim
Teknolojisi’dir. Toplam Ürün Eğrisi, Faktörlerden biri veri iken diğer faktör ile Toplam Ürün
arasındaki ilişkiyi görsel olarak sergileyen bir araçtır. Aynı şekilde Toplam Ürün veri iken
üretim faktörlerindeki değişimler arasındaki ilişkiyi gösteren bir görsel araca da ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu ise, farklı alternatif üretim tekniklerini analiz etmeye yarayacaktır. İşte bu
görsel araç Eş-Ürün Eğrileri’dir.
EŞ-ÜRÜN EĞRİSİ - TANIM: “Dikey eksende Sermaye (K) ve yatay eksende Emek (L) Teknoloji
ve Toplam Üretim veri iken, Sermaye ve Emek istihdamları arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilere
Eş-Ürün Eğrileri adı verilir.”
Eş-Ürün Eğri’si üzerinde her nokta aynı üretim düzeyini sağlayan farklı sermaye ve emek
bileşimlerini gösterir. Bu noktalar Üretim Teknikleri’ni gösterir.
ÜRETİM TEKNİĞİ – TANIM: “Eş Ürün Eğrisi üzerinde aynı üretim düzeyini sağlayan farklı
Sermaye (K) ve Emek (L) bileşimlerine Üretim Tekniği adı verilir.”
Aşağıda Şekil 3.1’de Eş-Ürün Eğrisini görmektesiniz:

Q1<
Q2<Q3
1

D Noktasına
göre
Sermaye
Yoğun
Üretim
Tekniği

Q1<
Q2<Q3

C Noktasına
göre Emek Yoğun
Üretim Tekniği
C

D

C

D

Şekil 3.1:Eş-Ürün Eğrisi ve Üretim Teknikleri
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Yukarıdaki Şekilde Q1 Eş –Ürün Eğrisi Q1 düzeyinde üretimi sağlayacak Emek (L) ve Sermaye
(K) bileşimlerini göstermektedir. Bu Eş-Ürün Eğrisi üzerinde C ve D Noktaları’nı inceleyelim.
C ve D Noktaları’nın her ikisi de Q1 üretim düzeyini sağlamaktadır. C Noktası’na bakarsak, C
Noktası D Noktası’na nispetle daha fazla Sermaye kullanılmaktadır, (KC>KD). Bu yüzden C
Noktası’nda D Noktası’na göre daha “Sermaye Yoğun Üretim Tekniğine” sahiptir. D Noktası
da C Noktası’na nispetle daha fazla Emek kullanılmaktadır, (LD>LC). Bu yüzden D
Noktası’nda C Noktası’na göre daha “Emek Yoğun Üretim Tekniğine” sahiptir.

3.2.Eş-Ürün Eğrilerinin Konumu
Aşağıda Şekil 3.2’de Eş-Ürün Eğrileri’nin konumu incelenmektedir:

Q1 <
Q2<Q3
2

3

1

Şekil 3.2:Eş-Ürün Eğrisi’nin Konumu

Yukarıdaki Şekilde Q1 Eş–Ürün Eğrisi Q1 düzeyinde üretimi, Q2 Eş–Ürün Eğrisi Q2
düzeyinde üretimi ve Q3 Eş–Ürün Eğrisi Q3 düzeyinde üretimi göstermektedir. Üretim arttıkça
Eş-Ürün Eğrileri yukarı ve sağa kayar, üretim azaldıkça Eş-Ürün Eğrileri aşağı ve sola kayar.
Yukarıda görüldüğü üzere Q1<Q2<Q3 sıralaması bulunmaktadır. Yine Q1 Eş-Ürün Eğrisi’nin
üstünde Q2 Eş-Ürün Eğrisi bulunmaktadır. Q2 Eş-Ürün Eğrisi’nin üstünde de Q3 Eş-Ürün
Eğrisi bulunmaktadır.
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3.3.Eş-Ürün Eğrilerinin Eğimi
Aşağıda Şekil 3.3’te Eş-Ürün Eğrileri’nin eğimi incelenmektedir:

1

A-B NOKTALARI
ARASINDA FİRMA HEM
SERMAYE (K) HEM DE
EMEK
(L)
İÇİN
II.BÖLGE’DEDİR.

A

𝑴𝑹𝑻𝑺 = −

𝑴𝑷𝑳
𝑴𝑷𝑲

B

Şekil 3.3:Eş-Ürün Eğrisi’nin Eğimi
A

B

Yukarıdaki Şekilde Q1 Eş–Ürün Eğrisi’nin eğimi A ve B noktaları arasında negatif ve dışbükey,
diğer noktalarda ise pozitiftir. A noktasından daha yukarıda bir noktada ( örneğin G noktası)
Sermayenin Marjinal Ürünü negatif, (MPK<0) ve Emeğin Marjinal Ürünü pozitiftir, (MPL>0).
B noktasından daha sağda bir noktada ( örneğin F noktası) Sermayenin Marjinal Ürünü
pozitiftir, (MPK>0) ve Emeğin Marjinal Ürünü negatiftir, (MPL<0). A ve B Noktaları arasında
ise (örneğin C noktası) hem Sermayenin Marjinal Ürünü hem de Emeğin Marjinal Ürünü azalan
ve pozitiftir, (MPL>0, MPL’<0, MPK>0, MPK’<0). Dolayısıyla Firmanın tercih edebileceği
üretim teknikleri A ve B arasındadır. A noktasında L arttıkça mutlak değer olarak Eş-Ürün
Eğrisi’nin eğimi azalmakta, yani, Eş-Ürün Eğrisi yatıklaşmaktadır.Eş Ürün Eğrisi’nin eğimi
İktisat Biliminde Marjinal Teknik İkame Oranı (MRTS) olarak adlandırılır.
MARJİNAL TEKNİK İKAME ORANI (MRTS) – TANIM: “Üretim Teknolojisi ve üretim miktarı
veri ve dikey eksende Sermaye (K) ve yatay eksende Emek (L) var iken, Emek (L) istihdamının
bir birim artışı sonucunda firmanın Sermaye istihdamından tasarruf edeceği miktara Marjinal
Teknik İkame Oranı adı verilir.” Marjinal Teknik İkame Oranı Emeğin Marjinal Ürünü’nün
Sermayenin Marjinal Ürünü’ne oranının negatifidir. Yani,


𝑀𝑃𝐿

𝑀𝑅𝑇𝑆 = − 𝑀𝑃𝐾 … … … … (3.1)

Denklem (3.1)’i Şekil 3.3’teki noktalara göre yorumlarsak:
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A Noktası: A Noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için gerekli minimum emek
kullanılmaktadır, (LA). Bu da kullanılabilecek maksimum Sermaye düzeyine işaret etmektedir,
(KA). Bu sebeple Sermayenin Marjinal Ürünü sıfıra eşittir, (MPKA=0). Bununla birlikte
Emeğin Marjinal Ürünü pozitiftir, (MPLA>0). Yani;


𝑀𝑃𝐿

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐴 = − 𝑀𝑃𝐾𝐴 = −
𝐴

𝑀𝑃𝐿𝐴
0

→ ±∞ … … … (3.2)

B Noktası: B Noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için gerekli minimum
Sermaye miktarı kullanılmaktadır, (KB). Bu da kullanılabilecek maksimum Emek düzeyine
işaret etmektedir, (LB). Bu sebeple Emeğin Marjinal Ürünü sıfıra eşittir, (MPLB=0). Bununla
birlikte Sermayenin Marjinal Ürünü pozitiftir, (MPKB>0). Yani;


𝑀𝑅𝑇𝑆𝐵 = −

𝑀𝑃𝐿𝐵
𝑀𝑃𝐾𝐵

=−

0
𝑀𝑃𝐾𝐵

= 0 … … … (3.3)

C Noktası: C Noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için kullanılan Emeğin
Marjinal Ürünü pozitif ve azalan bir fonksiyondur, (MPLC>0, MPL’C<0). Aynı şekilde
Sermayenin Marjinal Ürünü pozitiftir, (MPKC>0, MPL’C<0). Yani;


𝑀𝑃𝐿

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐶 = − 𝑀𝑃𝐾𝐶 < 0 … … … (3.4)
𝐶

F Noktası: F Noktasında mevcut üretim miktarını elde edebilmek için kullanılan Emeğin
Marjinal Ürünü negatiftir. (MPLF<0). Bununla birlikte Sermayenin Marjinal Ürünü pozitiftir,
(MPKF>0). Yani;


𝑀𝑅𝑇𝑆𝐹 = −

𝑀𝑃𝐿𝐹
𝑀𝑃𝐾𝐹

> 0 … … … (3.5)

Marjinal Ürünü pozitiftir. (MPLG>0). Bununla birlikte Sermayenin Marjinal Ürünü pozitiftir,
(MPKG<0). Yani;
𝑀𝑅𝑇𝑆𝐺 = −

𝑀𝑃𝐿𝐺
> 0 … … … (3.5
𝑀𝑃𝐾𝐺
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4. UZUN DÖNEM MALİYET MİNİMİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bu haftaki dersimizde UZUN DÖNEMDE belli bir teknoloji ve belli bir üretim
düzeyinde firmanın alternatif üretim teknikleri arasından kendi maliyetini minimize eden
üretim tekniği nasıl ve hangi yönde tercih edeceğini araştıracağız. Görülecektir ki, Maliyet
Minimizasyonu ile Kâr Maksimizasyonu eşdeğer sonuçlar üretmektedir.
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4.1. Uzun Dönemde Toplam Maliyet Fonksiyonu Ve Eş Maliyet Doğruları
Firma’nın Uzun Dönem’de ana hedefi tahmin ettiği satış gelirine ulaşmak için üretmeyi
planladığı Toplam Ürün’ü en düşük maliyetle üretmektir. Kısa Dönem’de firma alternatif
üretim teknikleri arasında bir seçim yapma şansına sahip değildi. Sadece Emek faktörünün
değişebildiği Sermaye’nin ise sabit miktarda bulunduğu bu dönemde Eş Ürün Eğrisi üzerinde
zorunlu olarak tek bir noktaya (tek bir üretim tekniğine) bağımlı kalmaktaydı. Bu yüzden Kısa
Dönemde Firma kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarını ve işgücü istihdamını
belirlemeye çalışmaktaydı. Uzun Dönem’de ise Firma Eş-Ürün Eğrisi üzerinde birden fazla
alternatif üretim tekniği ile karşı karşıyadır. Bu durumda kendisi için en etkin – en verimli sermaye –emek bileşimini kullanmayı amaçlar. Bu sermaye emek bileşimi ise belli bir üretim
düzeyinde Toplam Maliyeti minimum düzeye getiren bileşimdir.
Toplam Maliyet, modelin varsayımlarına göre sadece kullanılan faktörlere, yani emek ve
sermayeye, ödenen bedellerin toplamından oluşur. Bu ise matematiksel olarak aşağıdaki
denklemle ifade edilir:


𝑇𝐶 = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾; 𝑇𝐶 = 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡; … … … (4.1)

Denklem (4.1) Toplam Maliyet’i üretim faktörlerine ödenen meblağlar olarak tanımlamaktadır.
Firmanın Toplam Maliyetini minimize etme problemini analitik olarak inceleyebilmek için
dikey eksende Sermaye (K) ve yatay eksende Emek (L) olmak üzere her biri aynı Toplam
Maliyet düzeyini gösteren görsel araçlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu görsel araçlar Eş-Maliyet
Doğruları ismini alır.
EŞ-MALİYET DOĞRUSU - TANIM: “Dikey eksende Sermaye (K) ve yatay eksende Emek (L)
olmak üzere aynı Toplam Maliyet düzeyini gösteren Sermaye ve Emek bileşimlerinin geometrik
kümesine Eş-Maliyet Doğrusu adı verilir.”
Dikey eksende Sermaye (K) olduğu için Denklem (4.1) K eşitliğin sol tarafında olmak üzere
yeniden düzenlenir.


𝐾=

𝑇𝐶
𝑟

𝑤

− 𝑟 𝐿 … … … (4.2)

Denklem (4.2) Eş-Maliyet Doğrusunun formülünü vermektedir. Buna göre Eş Maliyet Doğrusu
dikey eksende K ve yatay eksende L var iken Şekil 4.1’de gösterildiği gibidir.
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tan 𝛾 = −

𝑇𝐶
𝑟

𝑤
𝑟

𝑇𝐶
𝑤

Şekil 4.1:Eş-Maliyet Doğrusu
Yukarıdaki Şekilde Eş –Maliyet Doğrusu aynı Toplam Maliyet düzeyini sağlayacak Emek (L)
ve Sermaye (K) bileşimlerini göstermektedir. Eş Maliyet Doğrusunun yatay ekseni kestiği
noktada 0 birim Sermaye (K) ve

𝑇𝐶
𝑤

birim Emek (L) bulunmaktadır. Aynı şekilde Dikey Ekseni

kestiği noktada da 0 birim Emek (L) ve

𝑇𝐶
𝑟

birim Sermaye (K) bulunmaktadır.

4.1.1.Eş-Maliyet Doğrularının Konumu
Aşağıda Şekil 4.2’de Eş-Maliyet Doğruları’nın konumu incelenmektedir:

TC1<TC2
<TC3

T

C

C
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Şekil 4.2:Eş-Maliyet Doğrusu’nun Konumu

Yukarıdaki Şekilde 1 No’lu Eş–Maliyet Doğrusu TC1 düzeyinde maliyeti, 2 No’lu Eş–Maliyet
Doğrusu TC2 düzeyinde toplam maliyeti ve 3 No’lu Eş–Maliyet Doğrusu TC3 düzeyinde
Toplam Maliyeti göstermektedir. Toplam Maliyet arttıkça Eş-Maliyet Doğruları yukarı ve sağa
kayar, Toplam Maliyet azaldıkça Eş-Maliyet Doğruları aşağı ve sola kayar. Yukarıda
görüldüğü üzere TC1<TC2<T3 sıralaması bulunmaktadır. Yine 1 No’lu Eş–Maliyet
Doğrusu’nun üstünde 2 No’lu Eş–Maliyet Doğrusu bulunmaktadır. 2 No’lu Eş–Maliyet
Doğrusu’nun üstünde de 3 No’lu Eş–Maliyet Doğrusu bulunmaktadır.

4.1.2. Eş-Maliyet Doğrularının Eğimi
Denklem (4.2)’de Eş-Maliyet Doğrusu’nun formülü verilmektedir. Eş-Maliyet Doğrusu’nun
𝑑𝐾

eğimi diket eksende K ve yatay eksende L olduğu için ( 𝑑𝐿 ) şeklinde tanımlanmalıdır. Denklem
(4.2)’ deki verilere dayanarak bu işlemi uygularsak:


𝑑𝐾
𝑑𝐿

= 0−

𝑤 𝑑𝐿
𝑟 𝑑𝐿

𝑤

= − 𝑟 … … … (4.3)

Eş Maliyet Doğrusu’nun eğimi reel ücret – reel faiz oranının negatifine eşittir. Firma kendi
isteğiyle faktör fiyatlarını değiştiremeyeceği için bu oran veridir ve sabittir. Bu da, aslında, EşMaliyet Doğruları’nın doğrusallığının asıl sebebidir.

4.2. Maliyet Minimizasyonu: Geometrik Analiz
Aşağıda Şekil 4.3’te Eş Maliyet Doğruları mavi renkle gösterilmiştir ve düşükten yükseğe
sırasıyla 1, 2 ve 3 olarak sıralanmıştır. Firma belli bir üretim düzeyini hedeflemektedir. Bu da
o üretim düzeyindeki Eş-Ürün Eğrisiyle sembolize edilmektedir. Eş-Ürün Eğrisi Şekil 4.3’te
görüldüğü üzere kırmızı renklidir. Geçen haftadan hatırlanacağı üzere üretim miktarı veri iken
firmanın hem Sermaye (K) hem de Emek (L) için kârlı olan üretim teknikleri Eş-Ürün Eğrisi
üzerindeki A ve B Noktaları arasındadır. Bu aralıkta her iki faktör için Azalan Verimler Kanunu
geçerlidir ve Eş-Ürün Eğrisinin eğimi olan Marjinal Teknik İkame Oranı negatiftir.
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𝑴𝑹𝑻𝑺𝑬 = −

𝑴𝑷𝑳𝑬
𝒘
=−
𝑴𝑷𝑲𝑬
𝒓

E

E

Şekil 4.3:Maliyet Minimizasyonu
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Şekil 4.3’te tartışılması gereken 4 nokta vardır. Firma için veri olan üretim miktarıdır. Çünkü
modelin varsayımına göre firmanın aldığı sipariş düzeyi önceden belirlenmiştir. Problem bu
üretimi en az maliyetle gerçekleştirmektir. Dolayısıyla denge her şeyden önce kırmızı renkli
Eş-Ürün Eğrisi üzerinde olmalıdır. Bu durumda en düşük Eş-Maliyet Doğrusu (1 No’lu EşMaliyet Doğrusu) üzerinde bulunan F Noktası denge noktası olamaz. Çünkü bu noktada o kadar
az Sermaye ve Emek kullanılmaktadır ki Maliyeti az olsa da istenilen üretim miktarını
sağlamaya yetmemektedir.
D ve C noktaları bize istenilen üretim miktarını sağlamaktadır. Ancak 3 No’lu Eş-Maliyet
Doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Bu ise 2 No’lu Eş-Maliyet Doğrusu’na göre daha yüksek bir
Maliyet düzeyini sergilemektedir. 1 No’lu Eş-Maliyet Doğrusu’nun üzerindeki her nokta
kırmızı renkli Eş-Ürün Eğrisi’nin altındadır. 2 No’lu Eş-Maliyet Doğrusu’nun üzerindeki E
Noktası haricindeki her nokta kırmızı renkli Eş-Ürün Eğrisi’nin altındadır. Dolayısıyla 2 No’lu
Eş Maliyet Doğrusundan daha düşük maliyetli Eş Maliyet Doğruları istenilen üretim miktarını
sağlayamamaktadırlar. Daha yüksek maliyetli Eş Maliyet Doğrularını da tercih etmek rasyonel
olmayacağında D ve C noktaları da Denge Noktası olamaz. Denge noktası E Noktasıdır. Bu
noktanın iki önemli özelliği vardır:
i)

Kırmızı renkli Eş-Ürün Eğrisi’nin üstündedir, yani planlanan üretimi sağlamaktadır.

ii)

Eş-Ürün Eğrisi’nin eğimi ile Eş Maliyet Doğrusu’nun eğimi birbirine eşittir.

Bu iki özellik birlikte denge noktasının karakterini ortaya koymaktadır: Denge Eş Maliyet
Doğrusu ve Eş Ürün Eğrisinin teğet olduğu noktada gerçekleşir. Buradan yola çıkarak elde
edilecek ikinci sonuç ise dengenin A ve B noktaları arasında kalan aralıkta gerçekleşmesi
gerektiğidir. Çünkü ancak bu aralıkta Eş Ürün Eğrisi’nin eğimi olan Marjinal Teknik İkame
Oranı negatiftir; (MRTS<0).

4.3. Maliyet Minimizasyonu: Aritmetik Analiz
Firmanın belli bir üretim düzeyini gerçekleştireceğini varsayalım, (Q=Q0). Bu düzeyi
gerçekleştirecek alternatif Emek (L) ve Sermaye (K) bileşimlerinden en düşük maliyete sahip
olanını seçmesi gerekmektedir. Bu Firmanın maliyet minimizasyonu problemidir.
Matematiksel olarak ifade edersek;


𝑇𝐶 = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 𝑣𝑒 𝑄0 = 𝐹(𝐿, 𝐾) 𝑖𝑘𝑒𝑛



𝑚𝑎𝑥𝐿,𝐾 𝑇𝐶 ö𝑦𝑙𝑒 𝑘𝑖 𝑄0 − 𝐹(𝐿, 𝐾) = 0 … … … (4.4)

Bu problemin çözümünde, kısıt altında minimizasyon yöntemi olarak Lagrange Çarpanını
kullanacağız. Üretim Kısıtımız altında Toplam Maliyeti minimum düzeye getiren Sermaye (K)
ve Emek (L) miktarlarını şu yöntemle bulacağız:


ℒ = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 + 𝜆(𝑄0 − 𝐹(𝐿, 𝐾)) = 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 … … … (4.5)
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Lagrange Fonksiyonu Toplam Maliyet (TC) fonksiyonuna özdeştir çünkü


𝑄0 − 𝐹(𝐿, 𝐾) = 0

Dolayısıyla Denklem (4.5)’in L ve K’ya göre minimum değerini belirlediğimiz de aynı
zamanda Maliyet’in de minimum değerini hesaplamış olacağız. Bunu için iki aşamalı bir işlem
yapmak zorundayız:
𝜕ℒ



{𝜕2 ℒ
𝜕𝐿2

𝜕𝐿

𝜕ℒ

𝜕ℒ

= 0, 𝜕𝐾 = 0 𝑣𝑒 𝜕𝜆 = 0 → 1. 𝐴Ş𝐴𝑀𝐴
𝜕2 ℒ

2. 𝐴Ş𝐴𝑀𝐴 … . (4.6)

> 0; 𝜕𝐾2 > 0 →

BİRİNCİ AŞAMA
𝜕ℒ



1. 𝐴Ş𝐴𝑀𝐴

𝜕𝐿
𝜕ℒ
𝜕𝐾
𝜕ℒ

𝜕𝑄

𝑤

𝜕𝑄

𝜆
𝑟

= 𝑤 − 𝜆 𝜕𝐿 = 0 → 𝑀𝑃𝐿(𝐿𝐸 , 𝐾𝐸 ) =

= 𝑟 − 𝜆 𝜕𝐾 = 0 → 𝑀𝑃𝐾(𝐿𝐸 , 𝐾𝐸 ) = 𝜆 … … … (4.7. 𝑎)
𝑀𝑃𝐿(𝐿 ,𝐾 )

𝐸 𝐸
)
{𝜕𝜆 = 𝑄0 − 𝐹(𝐿𝐸 , 𝐾𝐸 = 0 → 𝑀𝑃𝐾(𝐿𝐸 ,𝐾𝐸 ) =

𝑤
𝑟

Denklem (4.7.a)’yı sadeleştirir ve özetlersek


𝑀𝑃𝐿(𝐿 ,𝐾 )

𝑤

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐸 = − 𝑀𝑃𝐾(𝐿𝐸 ,𝐾𝐸 ) = − 𝑟 (4.7. 𝑏)
𝐸

𝐸

Denklem (4.7) denge noktasın Eş-Maliyet Doğrusu ve Eş-Ürün Eğrisi’nin eğimlerinin eşit
olması gerektiğini gösteriyor.
İKİNCİ AŞAMA
𝜕2 ℒ



𝜕𝐿2

2. 𝐴Ş𝐴𝑀𝐴 { 𝜕2 ℒ
𝜕𝐾2

>0→

𝜕2 ℒ
𝜕𝐿2
𝜕2 ℒ

= −𝜆

𝜕𝑀𝑃𝐿(𝐿𝐸 ,𝐾𝐸 )

> 0 → 𝜕𝐾2 = −𝜆

𝜕𝐿
𝜕𝑀𝑃𝐿(𝐿𝐸 ,𝐾𝐸 )
𝜕𝐾

>0 →
>0 →

𝜕𝑀𝑃𝐿(𝐿𝐸 ,𝐾𝐸 )
𝜕𝐿
𝜕𝑀𝑃𝐿(𝐿𝐸 ,𝐾𝐸 )
𝜕𝐾

< 0;
<0

İkinci Aşamanın bize söylediği şey hem Sermayenin hem de Emeğin Marjinal Ürünün
kendilerinin azalan bir fonksiyonu olması gerektiği ve her ikisini de sağlayan noktaların EşÜrün Eğrisi üzerinde A ve B Noktaları arasında kalan eğri parçasıdır
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Elde edeceğimiz ana sonuç, firmanın faktör verimliliği ve üretkenliği ile maliyetlerinin
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5.1. Maliyet Eğrileri Ve Firmanın Optimal Faktör Tercihi
Geçen haftalarda firmanın belli bir üretim düzeyinde faktörlerini toplam maliyetini minimize
edecek şekilde istihdam ettiğini görmüştük. Pekâla, firmanın üretim miktarı değiştiği vakit,
firmanın optimal maliyet tercihi ne olmaktadır? Bu soruya analitik düzlemde cevap vermek için
Maliyet Eğrileri türetilmiştir. Maliyet eğrilerini oluştururken çeşitli varsayımlar yapılmaktadır.
Bunlar,
1. Firmanın alıcı olduğu faktör piyasaları Tam Rekabetçidir, dolayısıyla firma ücret ve
fiyatları belirleyemez.
2. Uzun dönemde firma her üretim düzeyinde maliyetlerini minimize edecek faktör
seçimlerini kullanmaktadır.
3. Kısa dönemde firma sadece değişken faktörlerini optimal düzeyde istihdam etmektedir.
4. Firmanın üretimden kaynaklanmayan maliyetleri, yatırım maliyetleri ve işlem
maliyetleri ihmal edilmektedir.
5. Maliyet Eğrileri yatay eksende Toplam Ürün (Q) dikey eksende de Maliyet olmak üzere
çizilmektedir.
6. Maliyet düzeyleri reel değil nominaldir.
Bu durumda geçen hafta gördüğümüz ve Eş-Ürün Eğrileri ile Eş-Maliyet doğrularının kesiştiği
yerde gerçekleşen Maliyet Minimizasyonu noktalarının farklı üretim düzeylerinde karşılık
geldikleri farklı Maliyet Düzeyleri bu eğriler vasıtasıyla sergilenmektedir. İsterseniz bu ilişkiyi
matematiksel olarak ifade edelim:
𝑻𝑪 = 𝑹𝑲𝟎 + 𝑾𝑳𝑬 ; 𝐿𝐸 → 𝑃. 𝑀𝑃𝐿𝐸 = 𝑊 → 𝐿𝐸 = 𝑃. ℓ(𝑄 + , 𝑤 − ) ↔ 𝐿𝐸 ∈ [𝐿𝐴 , 𝐿𝐵 ] … (5.1)
Denklem (5.1) bize kısa dönemdeki Toplam Maliyet düzeyini göstermektedir. İsterseniz
Toplam Maliyet (TC) Eğrisi’nin tanımını yapalım:
TOPLAM MALİYET EĞRİSİ – TANIM:
“Firmanın maliyet minimizasyonunu sağlayacak faktör seçimi yaptığı varsayımı altında,
üretimi karşılamak yaptığı parasal masraflarla üretim miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye
Toplam Maliyet Eğrisi (TC) adı verilir.”

Dikkat edilirse Denklem (5.1)’de Toplam Maliyeti tanımlarken faktör fiyatları nominal –
parasal değerlerle ifade edilmiştir, (W= Nominal Ücret, R=Nominal Faiz). Çünkü 6.
Varsayımda bahsedildiği gibi maliyet eğrileri analizi nominal değerler üzerinden
yapılmaktadır.
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Bilindiği üzere kısa dönemde Sermaye sabit değerdedir yani (K=K0). Bu durumda üretim
düzeyi ne olursa olsun kısa dönemde Sermaye’nin maliyeti yani (RK0) değişmemektedir. Bu
yüzden, aşağıdaki tanımı yapalım:
TOPLAM SABİT MALİYET DOĞRUSU – TANIM:
“Sabit faktörlerden kaynaklanan ve firmanın değiştiremeyeceği ve veri aldığı faktör
fiyatlarından fiyatlanan bu maliyetleri gösteren doğruya Toplam Sabit Maliyet Doğrusu (TFC)
denir.”
Aşağıda Denklem (5.2) bu ilişkiyi göstermektedir:


𝑻𝑭𝑪 = 𝑹𝑲𝟎 … … … (5.2)

Denklem (5.2)’de sergilenen Toplam Sabit Maliyet Doğrusu garfik olarak Şekil 5.1’de
görülmektedir:
T
FC

R
K0

A

Şekil 5.1:Toplam Sabit Maliyet

B

Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere Toplam Sabit Maliyet Doğrusu (TFC) yatay eksende
Toplam Ürün (Q) olmak üzere yatay eksene paralel olarak uzanan bir doğru şeklindedir.
Örneğin Üretim Miktarı (Q) A noktasında iken de, B noktasında iken de Toplam Sabit Maliyet
aynı düzeydedir, (TFC = RK0). Bunun sebebi firmanın sermaye miktarı ve bu sermayeye
ödediği nominal faiz tutarının firmanın üretim düzeyinden bağımsız olmasıdır. Bu durumda
Toplam Sabit Maliyet (TFC) miktarında da bir değişim olmamaktadır. Toplam Maliyet’in
değişken faktöre bağlı olan kısmı Denklem (5.1)’de denge düzeyinde istihdam edilmiş İşgücüne
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ödenen toplam nominal ücret miktarı (WLE) ile gösterilmiştir. Toplam Maliyet’in (TC) bu
kısmına Toplam Değişken Maliyet adı verilir.
TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYET EĞRİSİ – TANIM:
“Firmanın maliyet minimizasyonunu sağlayacak değişken faktörleri kullandığı varsayımı
altında, üretimi karşılamak için değişken faktörlere yaptığı parasal masraflarla üretim miktarı
arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye Toplam Değişken Maliyet Eğrisi (TVC) adı verilir.”
Aşağıda Denklem (5.3) bu ilişkiyi göstermektedir:


𝑻𝑽𝑪 = 𝑾𝑳𝑬 … … … (5.3)

Denklem (5.3)’te görüleceği üzere firmanın üretim düzeyinden bağımsız olan Nominal Ücret
Düzeyi (W) ile doğrudan firmanın üretim düzeyine bağlı olan denge Emek İstihdamı’nın (LE)
çarpımından oluşan Toplam Değişken Maliyet Eğrisi’nin yatay eksende Toplam Ürün (Q)
olacak şekilde çizilebilmesi için denge Sermaye miktarı sabitken Emek İstihdamı ile Toplam
Ürün arasındaki ilişkinin gösterilmesi gerekmektedir. Şekil 5.2 bize bunu sağlayacaktır:
Aşağıda Şekil 5.2’de Emek İstihdamı ile Toplam Ürün arasındaki ilişkiyi görmektesiniz.
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Şekil 5.2:Kısa Dönem’de Toplam Ürün ve Emek İstihdamı İlişkisi
Şekil 5.2’de dört panel bulunmaktadır. A Paneli bildiğimiz Toplam Ürün Eğrisi grafiğidir. D
Paneli ise bu eğrinin eksenleri değişmiş halidir. B ve C Panelleri eksenleri değiştirmek için
kullanılan yansıma panelleridir. Görüleceği üzere D Paneli’nde I. Bölgede Toplam Ürün (Q)
arttıkça Emek İstihdamı azalarak artmakta, II. Bölgede Emek İstihdamı artarak artmakta ve III.
Bölgede de Eğri geriye doğru kıvrılmaktadır. Rasyonel bir firma için III. Bölgede üretim
yapmak makul değildir. Çünkü aynı miktarda üretimi daha az işgücü çalıştırarak yapabileceği
noktala I. ve II. Bölgelerde bulunmaktadır.
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Bu bilgiler ışığında, Nominal Ücret (W) ile Panel D’de sergilene Emek İstihdamı çarpılırsa
Toplam Değişken Maliyet (TVC) elde edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta QB üretim
düzeyinin firmanın maksimum üretim düzeyi olmasıdır. Dolayısıyla Toplam Değişken
Maliyet’in (TVC) B Noktasından sonra devam etmeyeceğini söyleyebiliriz. Toplam Maliyet
(TC) Toplam Sabit Maliyet (TFC) ile Toplam Değişken Maliyet’in (TVC) toplamından oluşur.
Aşağıda Denklem (5.4)’te bu durum ifade edilmiştir:


𝑻𝑪 = 𝑻𝑭𝑪 + 𝑻𝑽𝑪 … … … (5.4)

Denklem (5.4)’ü görsel olarak sergilemek için Şekil 5.3’te Toplam Maliyet Eğrisi, Toplam
Sabit Maliyet Doğrusu ve Toplam Değişken Maliyet Eğrisi’nin toplamı olarak
sergilenmektedir.
Aşağıda Şekil 5.3’te Toplam, Toplam Sabit ve Toplam Değişken Maliyetler incelenmektedir:
C

II

I.

.BÖLGE

BÖLGE

TC
=WL +RK0
’

TV
+

C=WL

RK0

’
T
FC=RK0

A

B

Şekil 5.3:Toplam Maliyet, Toplam Sabit Ve Toplam Değişken Maliyet İle Toplam Ürün
Arasındaki İlişki

Yukarıdaki Şekil 5.3’te Şekil 5.2’de ki Panel D’de gösterilen Emek İstihdamı Eğrisi’nden yola
çıkılarak Toplam Değişken Maliyet Eğrisi erguvanî renkte çizilmiştir. Yine Şekil 5.1’de
gördüğümüz Toplam Sabit Maliyet Doğrusu da mavi renkte çizilmiştir. İkisini toplam değerini
göstermek için Toplam Değişken Maliyet Eğrisinin Sabit Maliyet tutarınca yukarıya
kaydırdığımızda karşımıza kırmız renkte çizilmiş Toplam Maliyet Eğrisi çıkmaktadır. Toplam
Maliyet Eğrisine Orijinden çekilen bir doğru F Noktasında eğriye teğettir. Aynı şekilde Toplam
Değişken Maliyet Eğrisine Orijinden çekilen bir doğru da D Noktasında bu eğriye teğettir. Bu
Noktala Ortalama Maliyet ve Ortalama Değişken Maliyet Eğrilerinin minimum noktalarını
oluşturacaktır.
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Grafikte I. Bölgede Toplam Maliyet ve Toplam Değişken Maliyet eğrileri azalarak artmaktadır.
Bu da eğimlerinin pozitif ama Toplam Ürün arttıkça azalan bir trend içerdikleri anlamına
gelmektedir. II. Bölgede ise Toplam Maliyet ve Toplam Değişken Maliyet eğrileri artarak
artmaktadır. Bu da eğimlerinin pozitif ve Toplam Ürün arttıkça artan bir trend içerdikleri
anlamına gelmektedir. Toplam Maliyet’in eğiminden bahsetmişken Marjinal Maliyete
değinmek gerekmektedir. Takip eden kısım Marjinal Maliyete ayrılmıştır.

5.1.1. Marjinal Maliyet Eğrisi
Marjinal Maliyet kavramı iktisadi analiz açısından çok önemlidir. Firma davranışını, fiyatlama
stratejisini ve arz eğrisinin eğimini açıklarken bu kavramın ne kadar önemli olduğu
anlaşılacaktır. Dilerseniz Marjinal Maliyet’in (MC) tanımını yapalım:
Marjinal Maliyet Eğrisi – Tanım
“Üretimde bir birim artışın Toplam Maliet düzeyinde kaç birim artışa yola açacağını gösteren
değer Marjinal Maliyet, yatay eksende Toplam Ürün (Q) ve dikey eksende de Marjinal Maliyet
var iken çizilen eğriye de Marjinal Maliyet Eğrisi (MC) olarak adlandırılır.”
Marjinal Maliyet’in matematiksel tanımı Denklem (5.5.a)’da verilmiştir.


𝑴𝑪 =

𝑑𝑇𝐶
𝑑𝑄

=

𝑑𝑇𝐹𝐶
𝑑𝑄

+

𝑑𝑇𝑉𝐶
𝑑𝑄

=0+

𝑑𝑇𝑉𝐶 𝑑𝐿
𝑑𝐿 𝑑𝑄

𝑑𝐿 𝑑𝐿

𝑾

= 𝑊 𝑑𝐿 𝑑𝑄 = 𝑴𝑷𝑳 … … … (5.5. 𝑎)

Denklem (5.5.a)’da görüldüğü üzere Marjinal Maliyet Kısa Dönem de Emeğin Marjinal
Ürünü’nün ters eşleniğidir. Yani Marjinal Ürün (MPL) arttıkça Marjinal Maliyet (MC)
azalır ve Marjinal Ürün (MPL) azaldıkça Marjinal Maliyet (MC) artar. Aynı zamanda Emek
Piyasası’nda nominal Ücret (W) artarsa Marjinal Maliyet de (MC) artar ve nominal Ücret
(W) azalırsa Marjinal Maliyet de (MC) azalır.
Aşağıda Şekil 5.4’de Marjinal Maliyet (MC) ile Toplam Ürün (Q) arasındaki ilişkiyi
görmektesiniz.
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M
C

I.

II

BÖLGE

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

.BÖLGE

𝑄 < 𝑄𝐴 →

C

M
Cmin

A

Şekil 5.4:Marjinal Maliyet

B

Şekil 5.4’te gösterilen Marjinal Maliyet Grafiği A noktasında minimum depğeri almaktadır.
Hatırlanacağı üzere A Noktasında Emeğin Marjinal Ürünü de (MPL) maksimum noktasına
ulaşmaktaydı. Yine QB üretim düzeyine yaklaştıkça Marjinal Maliyet “artı sonsuza” gidecek
şekilde bu üretim düzeyinde asimptot yapmaktadır. Hatırlanacağı üzere, bu üretim düzeyinde
Emeğin Marjinal Ürünü de (MPL) “sıfır” düzeyindeydi. I. Bölge’de, dolayısıyla Marjinal
Maliyet Maliyet “pozitif değerde ama üretim arttıkça azalan bir fonksiyon” olmakla beraber
II. Bölge’de de “pozitif değerde ama üretim arttıkça artan bir fonksiyondur”.
Marjinal Maliyetin (MC) emeğin Marjinal Ürünü (MPL) arasındaki bu ters yönlü ilişki
Denklem (5.5.b)’ de görülmektedir.
𝑑𝑀𝑃𝐿
𝑑𝑀𝐶
>0→
<0
𝑑𝐿
𝑑𝑄
𝑊
𝑑𝑀𝑃𝐿
𝑑𝑀𝐶
𝑀𝐶 =
𝑄 = 𝑄𝐴 → 𝐿 = 𝐿𝐴 →
=0→
= 0 … … … (5.5. 𝑏)
𝑀𝑃𝐿
𝑑𝐿
𝑑𝑄
𝑑𝑀𝑃𝐿
𝑑𝑀𝐶
𝑄 > 𝑄𝐴 → 𝐿 > 𝐿𝐴 →
<0→
>0
{
𝑑𝐿
𝑑𝑄
𝑄 < 𝑄𝐴 → 𝐿 < 𝐿𝐴 →

Marjinal Maliyet Toplam Maliyet’in türev fonksiyonu olması ve yukarıdaki özelliklere sahip
olması nedeniyle, bu iki eğri arasında da belli bir ilişki bulunmaktadır. Denklem (5.5.c)’de bu
ilişki özetlenmektedir:
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𝑀𝐶 =

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

𝑑𝑇𝐶
{
… … … (5.5. 𝑐)
𝑄→0
𝑑𝑄
′
𝑄 = 𝑄𝐵 → 𝑇𝐶 𝑛𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 𝑣𝑒 lim 𝑀𝐶 = ∞
𝑄→0

5.1.2. Ortalama Maliyet Eğrileri
Ortalama Sabit Maliyet (AFC) aşağıdaki gibi tanımlanır:
ORTALAMA MALİYET - TANIM
“Firmanın ürettiği ürün başına düşen birim nominal sabit maliyet miktarına Ortalama Sabit
Maliyet, yatay eksende Toplam Ürün (Q) dikey eksende de Ortalama Sabit Maliyet Düzeyi
varken çizilen eğriye de Ortalama Sabit Maliyet Eğrisi (AFC) adı verilir.”
Ortalama Sabit Maliyet (AFC) Toplam Sabit Maliyet’in (TFC) Toplam Ürün’e (Q)
bölümünden oluşur. Yani:


𝑨𝑭𝑪 =

𝑇𝐹𝐶
𝑄

=

𝑅𝐾0
𝑄

=

𝑅
𝑄
𝐾0

𝑹

= 𝑨𝑷𝑲 … … … (5.6. 𝑎)
𝟎

Aşağıda Şekil 5.5’te Ortalama Sabit Maliyet (AFC) ile Toplam Ürün arasındaki ilişkiyi
görmektesiniz.

A
FC

𝑨𝑭𝑪 > 0;

𝒅𝑨𝑭𝑪
<0
𝒅𝑸

A
FCA
A
FCB

A

Şekil 5.5:Ortalama Sabit Maliyet

B
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Toplam Sabit Maliyet (TFC) Toplam Ürün’den etkilenmediği için Toplam Ürün arttıkça (Q)
Ortalama Sabit Maliyet azalır, (AFC). Bu yüzden Ortalama Sabit Maliyet Eğrisi (AFC) aşağı
doğru eğimlidir ve yatay eksene asimptot yapar, (AFC0). Aynı şekilde Toplam Ürün sıfıra
yaklaştıkça (Q0) Ortalama Sabit Maliyet Eğrisi de dikey eksene asimptot yapar,
(AFC).
Aşağıda Denklem (5.6.b)’de Ortalama Sabit Maliyet’in eğimi matematiksel olarak ifade
edilmektedir.


𝒅𝑨𝑭𝑪
𝒅𝑸

=

(

𝑑𝑇𝐹𝐶
𝑑𝑄
𝑄)−(𝑇𝐹𝐶 )
𝑑𝑄
𝑑𝑄
𝑄2

=

(0.𝑄)−𝑇𝐹𝐶
𝑄2

=−

𝑻𝑭𝑪
𝑸𝟐

< 0 … … … (5.6. 𝑏)

Ortalama Değişken Maliyet (AVC) aşağıdaki gibi tanımlanır:
ORTALAMA DEĞİŞKEN MALİYET - TANIM
“Firmanın ürettiği ürün başına düşen birim nominal değişken maliyet miktarına Ortalama
Değişken Maliyet, yatay eksende Toplam Ürün (Q) dikey eksende de Ortalama Değişken
Maliyet Düzeyi varken çizilen eğriye de Ortalama Değişken Maliyet Eğrisi (AVC) adı verilir.”
Ortalama Değişken Maliyet (AVC) Toplam Değişken Maliyet’in (TVC) Toplam Ürün’e (Q)
bölümünden oluşur. Yani:


𝑨𝑽𝑪 =

𝑇𝑉𝐶
𝑄

=

𝑊𝐿
𝑄

=

𝑊
𝑄
𝐿

𝑾

= 𝑨𝑷𝑳 … … … (5.7. 𝑎)

Aşağıda Şekil 5.6’da Ortalama Değişken Maliyet (AVC) ile Toplam Ürün (Q) arasındaki
ilişkiyi görmektesiniz.
𝑸 = 𝑸𝑫
→ 𝑨𝑽𝑪′ 𝒏𝒊𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎 𝒏𝒐𝒌𝒕𝒂𝒔𝚤

A
VC
A
VC

A
VCA

A
A

VCB

VCD
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D

Şekil 5.6:Ortalama Değişken Maliyet

B

Aşağıda Denklem (5.7.b)’de Ortalama Değişken Maliyet’in eğimi matematiksel olarak ifade
edilmektedir.
𝑑𝑇𝑉𝐶
𝑑𝑄
𝑑(𝑇𝐶 − 𝑇𝐹𝐶)
𝑄) − (𝑇𝑉𝐶)
𝑑𝐴𝑉𝐶 ( 𝑑𝑄 𝑄) − (𝑇𝑉𝐶 𝑑𝑄 ) (
𝑑𝑄
=
=
𝑑𝑄
𝑄2
𝑄2
𝑑𝑇𝐶
𝑑𝑇𝐹𝐶
𝑑𝐴𝑉𝐶 ( 𝑑𝑄 𝑄) − ( 𝑑𝑄 𝑄) − 𝑇𝑉𝐶 (𝑀𝐶. 𝑄) − (𝐴𝑉𝐶. 𝑄)
=
=
𝑑𝑄
𝑄2
𝑄2
𝒅𝑨𝑽𝑪 (𝑴𝑪 − 𝑨𝑽𝑪)
=
… (5.7. 𝑏)
𝒅𝑸
𝑸
Aşağıda Denklem (5.7.c)’de Marjinal Ürün (MC) ile Ortalama Değişken Maliyet (AVC)
arasındaki ilişki anlatılmaktadır:
𝒅𝑨𝑽𝑪
<0
𝒅𝑸
𝑑𝐴𝑉𝐶 (𝑀𝐶 − 𝐴𝑉𝐶)
𝒅𝑨𝑽𝑪
=
𝑄 = 𝑄𝐷 → 𝑴𝑪 = 𝑨𝑽𝑪 →
= 𝟎 … (5.7. 𝑐)
𝑑𝑄
𝑄
𝒅𝑸
𝒅𝑨𝑽𝑪
𝑄 > 𝑄𝐷 → 𝑴𝑪 > 𝐴𝑉𝐶 →
>0
{
𝒅𝑸
𝑄 < 𝑄𝐷 → 𝑴𝑪 < 𝐴𝑉𝐶 →

Aşağıda Şekil 5.7’de Marjinal Maliyet (MC) ile Ortalama Değişken Maliyet (AVC) arasındaki
ilişkiyi görmektesiniz.
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A
VC, MC

C

A
VC

A
VCmin

M
Cmin

A

B

D

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

𝑄 < 𝑄𝐷 → 𝑀𝐶 < 𝐴𝑉𝐶 →
𝑄 = 𝑄𝐷
{

𝑄 > 𝑄𝐷

Şekil 5.7:Marjinal Maliyet Ve Ortalama Değişken Maliyet İlişkisi
ORTALAMA MALİYET - TANIM
“Firmanın ürettiği ürün başına düşen birim nominal toplam maliyet miktarına Ortalama
Maliyet, yatay eksende Toplam Ürün (Q) dikey eksende de Ortalama Maliyet Düzeyi varken
çizilen eğriye de Ortalama Maliyet Eğrisi (AC) adı verilir.”
Ortalama Maliyet (AC) Toplam Maliyet’in (TC) Toplam Ürün’e (Q) bölümünden oluşur. Yani
Ortalama Sabit Maliyet (AFC) ve Ortalama Değişken Maliyetin (AVC) toplamına eşittir.
Denklem (5.8.a) bu ilişkiyi göstermektedir:


𝑨𝑪 =

𝑇𝐶
𝑄

=

𝑇𝐹𝐶
𝑄

+

𝑇𝑉𝐶
𝑄

=

𝑹
𝑨𝑷𝑲𝟎

+

𝑾
𝑨𝑷𝑳

… … … (5.8. 𝑎)

Aşağıda Şekil 5.8’de Ortalama Sabit Maliyet (AFC), Ortalama Değişken Maliyet ve Ortalama
MaliyetToplam Ürün arasındaki ilişkiyi görmektesiniz.
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AC,
AVC, AFC

AC =AVC
+AFC

C

A
VC

’
A

FC

’

A

B

D

Şekil 5.8:Ortalama, Ortalama Değişken Ve Ortalama Sabit Maliyet İlişkisi

Aşağıdaki denklemler Ortalama Maliyet ile Marjinal Maliyet arasındaki ilişkiyi göstermektedir:


𝑑𝐴𝐶



𝒅𝑨𝑪

𝑑𝑄

𝒅𝑸

=
=

(

𝑑𝑇𝐶
𝑑𝑄
𝑄)−(𝑇𝐶 )
𝑑𝑄
𝑑𝑄
𝑄2

(𝑴𝑪−𝑨𝑪)
𝑸

=

(𝑀𝐶.𝑄)−(𝐴𝐶.𝑄)
𝑄2

… (5.8. 𝑏)
𝑄 < 𝑄𝐹 → 𝑴𝑪 < 𝐴𝐶 →



𝑑𝐴𝐶
𝑑𝑄

=

(𝑀𝐶−𝐴𝐶)
𝑄

𝑄 = 𝑄𝐹 → 𝑴𝑪 = 𝑨𝑪 →
{𝑄 > 𝑄𝐹 → 𝑴𝑪 > 𝐴𝐶 →

𝒅𝑨𝑪
𝒅𝑸
𝒅𝑨𝑪
𝒅𝑸
𝒅𝑨𝑪
𝒅𝑸

<0
= 𝟎 … (5.8. 𝑐)
>0

89

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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6. KISA DÖNEM TAM REABETÇİ FİRMA DENGESİ

94

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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6.1. Tam Rekabetçi Piyasa
Geçen haftalarda firmanın belli bir üretim düzeyinde faktörlerini toplam maliyetini minimize
edecek şekilde istihdam ettiğini ve bu minimum maliyet düzeylerinden de kârını maksimize
edecek üretim seviyesine ulaştığını görmüştük. Bunu yaparken hepn temel varsayımımız Tam
Rekabetçi Piyasa olmuştu. Bugün ilk olarak Tam Rekabetçi Piyasa’nın ne olduğunu
inceleyeceğiz. Öncelikle Tam Rekabetçi Piyasa varsayımlarını gördükten sonra, bu piyasanın
gerçek hayatla ilintisini vurgulayacak ve teoride ifade ettiği anlamı inceleyeceğiz.

6.1.1.Tam Rekabetçi Piyasa Varsayımları
Tam Rekabetçi piyasanın ayırıcı özellikleri aşağıdaki varsayımlarla ele alınmıştır:
(1) Çok sayıda üretici ve tüketici olması
(2) Malların tüketici gözünde homojen olması
(3) Üretim teknolojisinin firmalar için özdeş olması
(4) Tüketici tercihlerinin özdeş olması
(5) Firmaların faaliyet dışı maliyetlerinin olmaması
(6) Piyasaya giriş çıkış serbestisinin tam olması
(7) Bilginin tam ve piyasa aktörlerince eşit paylaşılıyor olması
(8) Fiyatların tam esnek olması

6.1.2.Varsayımlardan Kaynaklanan Sonuçlar
(a) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİCİLER: Tam Rekabetçi Piyasada piyasa hacmine oranla tek
bir firmanın üretimi ihmal edilebilecek kadar küçük düzeydedir. Bunun temel sebebi
hem piyasa talebinin çok sayıda tüketici olmasından kaynaklanan sebeplerle tek bir
firmanın üretiminin çok üstünde olması, hem de piyasa arzının çok sayıda firma
varsayımına bağlı olarak yine tek bir firma arzının çok üstünde olmasıdır. Dolayısıyla
bu durum 1.Varsayımın sonucudur.
(b) FİYAT ALICI FİRMALAR: Tam Rekabetçi Piyasa’da firmalar, sattıkları malın fiyatını
belirleyemez. Çünkü çok sayıda özdeş teknoloji kullanan firmalardan ve yine çok sayıda
özdeş tüketim tercihlerine sahip tüketicilerden oluşan bu piyasa da firmalardan biri
piyasa fiyatından daha yüksek fiyattan mallarını pazarlarsa, tüketiciler daha ucuz olan
malları alacağı için hiç satış yapamaz. Dolayısı ile, firmalar, piyasada fiyat ne ise o
düzeyden mallarını pazarlarlar. Bu durum 1, 2, 3 ve 4 numaralı varsayımların ortak
sonucudur.
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(c) MARKA VE REKLAM YOKTUR: 2.Varsayımın sonucuna göre farklı firmaların ürettiği
malların tüketici gözünde hiçbir farkı yoktur. Bu da, bu piyasa da firma markalarının
ve mal farklılaştırmasının olmadığı anlamına gelir. Yani firmalar reklam ve promosyon
harcamaları yapmazlar.
(d) FİRMALARIN ÜRETİM ÖLÇEKLERİNİN UZUN DÖNEMDE ÖZDEŞLİĞİ:
3.Varsayımın sonucuna göre bütün firmalar özdeş üretim teknolojisine sahiptir. Bu ise
Tam Rekabetçi firmaların uzun dönemde tam olarak aynı üretim aralığına, aynı
maksimum ve minimum üretim kapasitelerine sahip olmaları anlamına gelir. Kısa
Dönem’de ise üretim teknolojisi aynı olmakla birlikte farklı firmalar farklı sermaye
düzeylerine sahip olabileceklerinden üretim kapasiteleri ve üretim aralıkları
farklılaşabilir.
(e) FİRMALARIN UZUN DÖNEMDE MALİYET YAPILARININ ÖZDEŞLİĞİ: 3 ve 5
numaralı Varsayımların ortak sonucuna göre firmaların hepsi sadece üretim
faaliyetinden kaynaklanan maliyetlere maruz kaldığı ve özdeş üretim teknolojisine
sahip oldukları için uzun dönemde maliyet yapıları da özdeş olmaktadır. Ancak kısa
dönemde farklı firmaların farklı fizikî sermaye stoklarına sahip olması onların aynı
zamanda farklı sabit maliyetlere sahip olmasına yol açacağından maliyet yapıları
farklılaşabilir.
(f) UZUN DÖNEMDE SIFIR KÂRIN OLMASI: Kısa dönemde talepteki değişimler
firmaların maliyet yapılarını optimal düzeye ulaştıramadıkları için (kısa dönemde fizikî
sermaye sabit olduğu ve dolayısıyla sabit maliyetler bulunduğu için) firmalar pozitif
veya negatif kâr elde edebilirler. Ne var ki, Uzun Dönemde hem mevcut firmaların fizikî
sermaye stoklarına değiştirebilmeleri hem de piyasaya yeni firmaların girmesi veya bazı
firmaların piyasadan çıkması serbest olduğu için firmaların kârları sıfır olur.
(g) BELİRSİZLİĞİN OLMAMASI: 7.Varsayımın sonucuna göre tüketici ve üreticilerin
başta fiyat sistemi vasıtasıyla olmak üzere piyasadaki gelişmelere dair tam bilgiye sahip
olması geleceğe yönelik belirsizliğin olmaması sonucunu doğurmaktadır.
(h) ARZ VE TALEP DENGESİNİN FİYAT İNTİBAKI İLE SAĞLANMASI: 8. Varsayımın
sonucuna göre piyasada dengeyi sağlayan ana değişken fiyatlardır. Fiyatlar hem tüketici
ve üreticilere piyasa hakkında bilgi sağlamakta hem de denge düzeylerine hızla intibak
ederek piyasa dengesini sağlamaktadır.

6.1.3.Tam Rekabet Piyasası Ve Kapitalist Üretim Sistemi
Kapitalist üretim biçimi ve günümüzde aldığı şekliyle sanayi kapitalizmi Tam Rekabet
Piyasasının varsayımları ile örtüşmemektedir. Bunun birkaç sebebi vardır. Aşağıda bunları
özetliyoruz:
ÜRETİMDE GECİKMELER VE VADELİ SÖZLEŞMELER: Sanayi kapitalizmi geliştikçe
üretimde geçen zaman daha da uzamaktadır. Bu sadece firmaların bireysel üretim sürelerindeki
uzamadan kaynaklanmaz, aynı zamanda endüztrilerin birbirleri ile girdikleri aragirdi ve yatırım
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malı alışverişlerinden de kaynaklanır. Üretim süresi uzadıkça firmalar siparişli satışlara
yönelirler. Bu ise iki firmanın karşılıklı uzun vadeli sözleşme yolu ile fiyatı önceden
belirlemelerine yol açar. Daha önceden belirli bir vade sonrasında mal teslimatı için yapılan
sözleşmelerde belirlenen bu fiyata vadeli fiyat adı verilir. Teoride Tam Rekabetçi Piyasa’da
anlık fiyatlar ve anlık üretim söz konusudur. Halbuki günümüz sanayi kapitalizminde, özellikle
imalat sanayi mamullerinde siparişli satış ve vadeli fiyatlar geçerlidir. Bu ise özellikle 7 ve 8
numaralı varsayımları geçersiz kılar.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE TAKSİTLİ SATIŞLAR: Firmalar arası ticarette olduğu
gibi firmayla tüketici arasındaki ticaret de vadeli işlemler söz konusudur. Özellikle dayanıklı
tüketim mallarında taksitli satışlar firmanın geliri ile bu günkü üretim ve satışı arasındaki
ilişkiyi kopartmaktadır. Ancak günümüzde taksitli satışlar daha çok Kredi kartı üzerinden
yapılmakta ve bu firmaların satış ve geliri arasındaki bağlantıyı tekrar kurmaktadır.
TEKNOLOJİK GELİŞME VE TEKNOLOJİK REKABET: Günümüz teknolojik değişmenin çok
hızlı gerçekleştiği bir sürece sahne olmaktadır. Teknolojik yenilikler (inovasyon) rekabetin
yapısını belirlemektedir. Üç tip teknolojik yenilik vardır:


Süreç Yeniliği



Ürün Yeniliği



İş Yeniliği

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

𝐾
𝑄

oranı ) yüksek sektörlere dağılmaktadır. Dolayısıyla krediler daha az rekabetçi

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

6.2.Tam Rekabetçi Firmanin Toplam (Tr), Ortalama (Ar) Ve Marjinal Geliri
(Mr)
6.2.1. Tam Rekabetçi Firmanin Toplam Geliri
Hangi tip piyasada olursa olsun bir firmanın Toplam Gelir’i Fiyat (P) çarpı Toplam Ürün
(Q)’den oluşur. Aşağıda Denklem (6.1.a)’da bu durum gözlemlenmektedir.


𝑇𝑅(𝑃(𝑄), 𝑄) = 𝑃(𝑄). 𝑄 … … … (6.1. 𝑎)

Tam Rekabetçi bir piyasadaki firma için Fiyat değiştirilemez. Bu yargı 1, 2 ve 3 Numaralı
varsayımlara bağlı olarak (b) sonucunda belirtilmişti. Dolayısıyla fiyat fonksiyonu sabit bir
fonksiyon ve Toplam Gelir Fonksiyonu ise doğrusal bir fonksiyon olmaktadır. Denklem (6.1.b)
bu durumu anlatmaktadır:


𝑃(𝑄) = 𝑃0 → 𝑇𝑅(𝑃(𝑄), 𝑄) = 𝑻𝑹(𝑸) = 𝑷𝟎 𝑸 … … … (6.1. 𝑏)

Bütün ürünlerin satıldığı varsayımı altında, Tam Rekabetçi firmanın ne kadar üretim yaparsa
onun fiyata eşit bir katı kadar Satış Geliri elde edeceğini görürüz. Şekil (6.1) bu durumu
göstermektedir. Denklem (6.1.b)’de sergilenen Toplam Gelir Doğrusu grafik olarak Şekil
6.1’de görülmektedir:
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T
R

T
R

A

B

Şekil 6.1:Toplam Gelir

6.2.1.1. Toplam Gelir Doğrusunun Eğimi
Toplam Gelir Doğrusu B Noktasına kadar “ ” açısının gösterdiği eğimli doğal seyrini takip
ederken maksimum üretim noktası olan B noktasından itibaren dikey bir doğru olmaktadır. Bu
aralıkta doğrunun eğimi piyasa fiyatına eşittir. Aşağıda Denklem (6.2) bu durumu
sergilemektedir.


𝐭𝐚𝐧 𝜶 = 𝑷𝟎 … … … (6.2)
R

P1 < P2
< P3

1.2.1.2. Fiyat Değişimleri ve Toplam Gelir Doğrusu
3

Fiyat değişimlerinin Toplam Gelir Doğrusu üzerinde etkisi Şekil 6.2’de görülmektedir:
R3

2

R2

1

R1

Şekil 6.2:Toplam Gelir Ve Fiyat Değişimleri

B
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Şekil 6.2’de fiyat arttıkça Toplam Gelir Doğrusu’nun daha dikleştiği görülmektedir. Denklem
(6.2)’de ifade edildiği gibi Toplam Gelir doğrusu’nun eğimi Fiyat’tan ibarettir. Fiyat arttıkça
Toplam Gelir doğrusunun eğimi artmakta ve bu yüzden Toplam Gelir Doğrusu dikleşmektedir.

6.2.2.Tam Rekabetçi Firmanin Ortalama Ve Marjinal Gelirleri
Tam Rekabetçi firma için Ortalama Gelir (AR) “üretilen birim başına satış geliri” anlamına
gelir. Bu ise Toplam Gelir’in (TR) Toplam Ürün’e (Q) oranına eşittir. Denklem (6.3) bunu
göstermektedir:


𝑨𝑹(𝑸) =

𝑇𝑅(𝑄)
𝑄

=

𝑃0 𝑄
𝑄

= 𝑷𝟎 … … … (6.3)

Denklem (6.3)’te verilen Ortalama Gelir (AR) formülü sabit bir fonksiyondur ve piyasa fiyatına
eşittir, (AR=P0). Firma piyasa fiyatını değiştiremeyeceği için Ortalama Gelir (AR) fonksiyonu
firmanın üretiminden bağımsızdır.
Tam Rekabetçi firma için “üretilen son birimin Toplam Gelir’de (TR) yarattığı artış miktarı”
Marjinal Gelir (MR) olarak tanımlanır. Bu ise Toplam Gelir’in (TR) Toplam Ürün’e (Q) göre
türevine eşittir. Denklem (6.4) bunu göstermektedir:


𝑴𝑹(𝑸) =

𝑑𝑇𝑅(𝑄)
𝑑𝑄

=

𝑑(𝑃0 𝑄)
𝑑𝑄

𝑑𝑄

= 𝑃0 𝑑𝑄 = 𝑷𝟎 … … … (6.4)

Denklem (6.3) ve Denklem (6.4)’ün sonucunda karşımıza şu denklik çıkmaktadır:


𝑨𝑹(𝑸) = 𝑴𝑹(𝑸) = 𝑷𝟎 … … … (6.5)

Tam Rekabetçi firma için Ortalama Gelir (AR), Marjinal Gelir (MR) ve Piyasa Fiyatı (P)
birbirine eşittir. Bu durum bazı sonuçlara yol açmaktadır:
Firmanın karşı karşıya kaldığı talebin fiyat elastikiyeti sonsuzdur.


(ii) Firmanın üretim ve satış miktarı ne olursa olsun Ortalama Gelir (AR) ve Marjinal
Gelir (MR) sabittir ve piyasa fiyatına eşittir.



(iii) Firmanın üretim ve satış miktarını belirlerken esas alacağı kriter bu yüzden Toplam,
Ortalama Değişken, Ortalama ve Marjinal Maliyetlerdir, (TC, AVC, AC, ve MC).

Şekil 6.3’te bu durum sergilenmektedir:
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AR,
MR, P

AR=
MR=P

A

Şekil 6.3:Ortalama Ve Marjinal Gelir

B

6.3.Tam Rekabetçi Firma Dengesi
Firma’nın amacı toplam parasal kârını maksimize etmektir. Bu durum denklem (6.6)’da
gösterilmektedir:


Π(Q) = 𝑇𝑅(𝑄) − 𝑇𝐶(𝑄) … … … (6.6)

fonksiyonları olan Toplam Gelir (TR) ve Toplam Maliyetin
(TC) farkına eşittir. Eğer firma Denklem (6.6)’daki Kâr fonksiyonunu maksimize edecek üretim
miktarını arıyorsa iki aşamalı bir işlem yapmak durumundadır. Buna Maksimizasyon Problemi
adı verilir. Çözümüm iki aşaması aşağıda gösterilmektedir:
Maksimizasyon Problemi’nin Çözümünde İki Aşama:

eşitlenir. Bu bize ekstremum noktalarını sağlayan üretim düzeylerini verecektir.


2.AŞ
aşamada elde edilen ekstremum noktalarındaki Toplam Ürün (Q) düzeylerinde ikinci
türevin değeri eğer;

i.
ii.
Noktasıdır.

maksimizasyon probleminin çözümünün Birinci Aşaması sergilenmektedir:
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𝑑Π(Q)

𝑑𝑇𝑅(𝑄)

𝑑𝑇𝐶(𝑄)



𝟏. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨:



𝑷 = 𝑴𝑪(𝑸∗ ) → 𝐾â𝑟 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢𝑛𝑢𝑛 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑒𝑚𝑢𝑚 𝑁𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 … (6.7)

𝑑𝑄

=

𝑑𝑄

−

𝑑𝑄

= 𝑀𝑅(𝑄) − 𝑀𝐶(𝑄) =

noktası Fiyatın (P) Marjinal Maliyet’e (MC) eşitlendiği Toplam Ürün (Q*) düzeyidir. Ancak
olmayabilir. Onun için İkinci Aşama’nın uygulanması gerekmektedir. Aşağıdaki denklemlerde
unun maksimizasyon probleminin
çözümünün Birinci Aşaması’nın sonrasında uygulanması gereken İkinci Aşaması
sergilenmektedir:



𝟐. 𝑨Ş𝑨𝑴𝑨:
𝑑𝑃
𝑑𝑄

−

𝑑𝑀𝐶(𝑄)
𝑑𝑄



𝒅𝑴𝑪(𝑸)



𝒅𝑴𝑪(𝑸)

𝒅𝑸

𝒅𝑸

|

𝑸=𝑸∗

|

𝑸=𝑸∗

𝑑2 Π(Q)
𝑑𝑄 2

= 0−

=

𝑑𝑀𝑅(𝑄)
𝑑𝑄

𝑑𝑀𝐶(𝑄)
𝑑𝑄

−

𝑑𝑀𝐶(𝑄)
𝑑𝑄

<0→

<0→

> 0 → 𝐾â𝑟 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 𝑵𝒐𝒌𝒕𝒂𝒔𝚤 … … … (6.8)

< 𝟎 → 𝐾â𝑟 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎 𝑵𝒐𝒌𝒕𝒂𝒔𝚤 … … … (6.9)

Denklem (6.8)’e göre Toplam Kâr (
(Q=Q*) değeri pozitifse
Maksimum
Noktası’dır. Bu noktanın özelliği Marjinal Maliyet’in “artan bir fonksiyon” olduğu yerde
bulunmasıdır. Denklem (6.9)
fonksiyonunun Minimum Noktası’dır. Bu noktanın özelliği Marjinal Maliyet’in “azalan bir
fonksiyon” olduğu yerde bulunmasıdır. Yani Firma Marjinal Maliyetin Fiyata eşit olduğu ve
artan bir fonksiyon olduğu noktada üretim yapar. Bu Tam Rekabetçi Firma’nın Denge
Noktasıdır. Aşağıda Şekil 6.4’te farklı fiyatlarda Tam Rekabetçi’nin Denge Noktaları
gösterilmiştir.
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P
, MC
C
3
3
3
2
2
2

1
1
1
A

A

1

2

3

Şekil 6.4:Firma Dengesi Ve Fiyatlar
Şekil 6.4’te kırmızı renkli Marjinal Maliyet (MC) Eğrisini göstermektedir. Düşükten yükseğe
sırasıyla PA, P1, P2 ve P3 fiyatları da yatay eksene paralel siyah doğrular olarak gösterilmektedir.
A Noktası Marjinal Maliyet (MC) Eğrisinin minimum noktası olmakla birlikte, orijinden QA
Toplam Ürün düzeyine kadar olan aralık Birinci Bölgeyi, QA’dan sonrası ise İkinci Bölgeyi
göstermektedir. PA düzeyinin üstünde her Fiyat (P) düzeyinde Fiyatı (P) Marjinal Maliyete
(MC) eşitleyen iki tane ekstremum noktası bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:


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



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



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

Her Fiyet düzeyinde G ve E Noktaları Kâr Maksimizasyonu Problemi’nin Çözümünde Birinci
Aşama’nın sonuçlarını oluşturmaktadır. Ancak hangi Noktaların Maksimum hangilerininse
Minimum Toplam Kâr ( ) düzeylerini gösterdiğini anlayabilmek için İkinci Aşama’nın
koşullarını irdelemek gerekir. Buna göre ise Marjinal Maliyet Eğrisinin (MC) yukarı doğru
eğimli olduğu, Yani İkinci Bölge’deki noktalar olan E Noktaları’nın her fiyat düzeyindeki K3ar
Maksimizasyonu’nu sağlayan Toplam Ürün (Q*) düzeylerini gösterdiğini söyleyebiliriz. G
Noktaları ise Toplam Kâr’ın ( ) minimum olduğu yerleri göstermektedir.
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Buradan iki sonuç çıkmaktadır:


Tam Rekabetçi Firma piyasa Fiyatı (P) arttıkça Maksimum Toplam Kâr ( ) elde
edebilmek için Toplam Ürün (Q) miktarını arttırmak zorundadır.



Fiyat artışı (P) ile Toplam Ürün artışı (Q) arasındaki ilişkiyi ise Marjinal Maliyet
(MC) eğrisinin “A Noktasından sonraki eğimi” belirlemektedir.

Bütün bu bilgilere rağmen Toplam Kâr’ın ( ) maksimum olduğu düzeyde Toplam Kâr’ın ( )
pozitif olup olmadığı belirsizdir. Bu durumu netleştirebilmek için firmanın Ortalama Maliyet
(AC) ve Ortalama Değişken Maliyetlerini mukayese etmek gerekmektedir.

6.4.Firmanin Başabaş Ve İflas Noktaları
Denklem (6.6)’ya göre Toplam Kâr ( ) fonksiyonun pozitif olması için Toplam Gelir’in
Toplam Maliyet’ten yüksek olması gerekir, (TR(Q) > TC(Q)). Bu durumda firma pozitif kâr
elde eder. Aynı şekilde, Toplam Kâr ( ) fonksiyonun negatif olması için Toplam Gelir’in
Toplam Maliyet’ten düşük olması gerekir, (TR(Q) < TC(Q)). Bu durumda firma negatif kâr
yani zarar elde eder. Toplam Kâr ( ) fonksiyonu Toplam Gelir’in Toplam Maliyet’e eşit
olduğu yerde ise “sıfır” düzeyindedir, (TR(Q) = TC(Q)). Bu durumda firma ekonomik kâr elde
eder. Firmanın Kârlılığı eşik noktası olan Fiyat (P) düzeyi, o Ortalama Maliyete (AC) eşit olan
fiyat düzeyidir. Dengede, Denklem (6.7)’de gördüğümüz üzere Fiyat (P) Marjinal Maliyete
(MC) eşittir. Dolayısıyla, Firmanın Kâra (
) geçmesi için eşik noktasını gösteren kritik
nokta, Fiyatın Marjinal Maliyete ve Ortalama Maliyete eşit olduğu noktadır, (P= MC=AC). Bu
noktaya “Başabaş Noktası” adı verilir. Aşağıda bu ilişki gösterilmektedir:
𝚷(𝐐) > 0 →
𝑲â𝒓𝒍𝚤𝒍𝚤𝒌 𝚷(𝐐) = 𝟎 →
{

𝚷(𝐐) < 0 →

Π(Q) 𝑇𝑅(𝑄) − 𝑇𝐶(𝑄)
=
= 𝑃 − 𝐴𝐶(𝑄) > 0 → 𝑷 > 𝐴𝐶(𝑸)
𝑄
𝑄
Π(Q) 𝑇𝑅(𝑄) − 𝑇𝐶(𝑄)
=
= 𝑃 − 𝐴𝐶(𝑄) = 0 → 𝑷 = 𝑨𝑪(𝑸) (6.10)
𝑄
𝑄
Π(Q) 𝑇𝑅(𝑄) − 𝑇𝐶(𝑄)
=
= 𝑃 − 𝐴𝐶(𝑄) < 0 → 𝑷 < 𝐴𝐶(𝑸)
}
𝑄
𝑄

Bir firma zarar ettiği vakit ne yapar? Hemen işi gücü bırakıp, iflasını ilan eder mi? Burada Kısa
Dönem ve Değişken Maliyet kavramları öne çıkmaktadır. Her firmanın kârlılığı muhasebe
denkliği olarak Toplam Gelirleri’nden (TR) Toplam Maliyetleri’ni (TC) çıkararak hesaplanır.
Ancak bu Toplam Maliyetleri için de bugün ödemek zorunda olmadığımız Maliyetler de
bulunmaktadır. Bunlar Toplam Sabit Maliyet (TFC) olarak adlandırılmaktaydı. Firma, ancak
bugünkü üretimi gerçekleştirmek için gerekli olan aragirdi ve işgücü maliyetlerini ödeyemezse
iflas eder. Yani, Toplam Gelir’i (TR) Toplam Değişken Maliyeti’nin (TVC) altında olursa
İFLAS eder. Bu ise firmanın Marjinal Maliyeti’nin (MC) ve Piyasa Fiyat’ının (P) Ortalama
Değişken Maliyeti’nin altında olması ile gerçekleşir. Eğer firma, en azından Ortalama Geliri
(AR=P) ile Ortalama Değişken Maliyeti’ni karşılıyorsa (AVC) firma zarar etse bile iflas etmez.
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İşte Fiyat (P), Marjinal Maliyet (MC) ve Ortalama Değişken Maliyet’in (AVC) eşitlendiği bu
noktaya firmanın “İflas Noktası” adı verilir. Aşağıdaki Denklem (6.11) bize bu ilişkiyi
göstermektedir.
𝐓𝐑(𝐐) − 𝐓𝐕𝐂(𝐐) > 0 →
İ𝒇𝒍𝒂𝒔 𝐓𝐑(𝐐) − 𝐓𝐕𝐂(𝐐) = 𝟎 →
𝐓𝐑(𝐐) − 𝐓𝐕𝐂(𝐐) < 0 →
{

TR(Q) 𝑇𝑉𝐶(𝑄)
>
→ 𝑷 > 𝐴𝑽𝑪(𝑸)
𝑄
𝑄
TR(Q) 𝑇𝑉𝐶(𝑄)
=
→ 𝑷 = 𝑨𝑽𝑪(𝑸) (6.11)
𝑄
𝑄
TR(Q) 𝑇𝑉𝐶(𝑄)
<
→ 𝑷 < 𝐴𝑽𝑪(𝑸)
}
𝑄
𝑄

Denklemler (6.7), (6.10) ve (6.11)’den elde edilen bilgileri bir araya getirdiğimizde aşağıdaki
Denklem (6.12)’deki özet sonuçlara ulaşmaktayız:
𝑀𝐶(𝑄) < 𝐴𝑉𝐶(𝑄) < 𝐴𝐶(𝑄) → 𝑭İ𝑹𝑴𝑨 İ𝑭𝑳𝑨𝑺 𝑬𝑫𝑬𝑹
𝐴𝑉𝐶(𝑄) ≤ 𝑀𝐶(𝑄) < 𝐴𝐶(𝑄) → 𝑭İ𝑹𝑴𝑨 𝒁𝑨𝑹𝑨𝑹𝑫𝑨
𝑷 = 𝑴𝑪(𝑸)
(6.12)
𝐴𝑉𝐶(𝑄) < 𝐴𝐶(𝑄) = 𝑀𝐶(𝑄) → 𝑭İ𝑹𝑴𝑨 𝑩𝑨Ş𝑨𝑩𝑨Ş 𝑵𝑶𝑲𝑻𝑨𝑺𝑰𝑵𝑫𝑨
𝑉𝐶(𝑄) < 𝐴𝐶(𝑄) = 𝑀𝐶(𝑄) → 𝑭İ𝑹𝑴𝑨 𝑲Â𝑹𝑫𝑨
{
Aşağıda Şekil 6.5’te Marjinal Maliyet (MC), Ortalama Değişken Maliyet (AVC) ve Ortalama
Maliyet (AC) eğrileri vasıtasıyla Başabaş ve İflas Noktalarını görmektesiniz:

AC,
AVC, MC

C
C
A
VC

F

P
D

A

D

F

Şekil 6.5:Firmanın İflas Ve Başabaş Noktaları
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Yukarıdaki Şekil 6.5’te üç önemli nokta göze çarpmaktadır. A, D ve F noktaları.


A NOKTASI: Marjinal Maliyet (MC) Eğrisinin minimum noktası ve firmanın üretim
yapabileceği aralık olan İkinci Bölgenin başlangıcı.



D NOKTASI: Ortalama Değişken Maliyet (AVC) ile Marjinal Maliyet’in (MC) kesiştiği
nokta olmakla birlikte, aynı zamanda, Ortalama Değişken Maliyet’in (AVC) de
minimum noktasıdır. Bu nokta Denklem (6.12)’deki bilgilere göre firmanın “İflas
Noktasıdır”.



F NOKTASI: Ortalama Maliyet (AC) ile Marjinal Maliyet’in (MC) kesiştiği nokta
olmakla birlikte, aynı zamanda, Ortalama Maliyet’in (AC) de minimum noktasıdır. Bu
nokta Denklem (6.12)’deki bilgilere göre firmanın “Başabaş Noktasıdır”.

Firma QD Toplam Ürün Düzeyi’nin altında üretim yapmaz, yani PD Fiyat Düzeyinin altında
üretim yapmaz. Eğer PD fiyat düzeyinin altında üretim yaparsa elde edeceği gelir bugün ödemek
zorunda olduğu kısa vadeli borçlarını bile karşılayamayacaktır. Bu yüzden firmanın üretim
yapması, “kepenkleri kapamaması” için minimum fiyat PD fiyatıdır.
Firmanın karşı karşıya kaldığı fiyat PD üzerinde oldukça, bu sefer Fiyat artışıyla (P) birlikte
Toplam Ürün’de artmaya (Q) başlayacaktır. Bu durum iktisat bilimindeki en temel
kanunlardan birini oluşturmaktadır:


ARZ KANUNU: “Üretim Teknolojisi, piyasa yapısı, ürün çeşitliliği veri iken, eğer bir
malın Fiyatı artarsa (P) firmanın o maldan piyasaya Arz Ettiği Miktar’da (Q) artar.”

Bu kanuna bağlı olarak da firmanın arz eğrisi aşağıda Şekil 6.6’da görülmektedir:

P,
AVC, MC

C
A
VC

F

P
D

D

Şekil 6.6:Tam Rekabetçi Firmanın Arz Eğrisi
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116

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu haftaki dersimizde Ölçeğe Getirileri ve Uzun Dönem Tam Rekabetçi Firma
dengesini inceleyeceğiz. Ölçeğe Artan, Ölçeğe Sabit ve Ölçeğe Azalan Getirileri tanımladıktan
sonra, Firmanın Uzun Dönem Ortalama Maliyet eğrisini ve Minimum Etkin Ölçek kavramını
tartışacağız. Nihayetinde, firmanın uzun dönem dengesini analiz edeceğiz.
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7.1. Uzun Dönem Firmanın Üretim Ve Maliyet Yapısı
Geçen hafta tam rekabetçi firmanın kısa dönem dengesini incelemiştik. Hatırlanacağı üzere kısa
dönemde Emek / İşgücü (L) değişken ve Sermaye (K) de sabit faktörlerdi. Bu ise, firmanın
Toplam Maliyetlerini (TC) Toplam Sabit ve Toplam Değişken Maliyet (TFC ve TVC) adları
altında sınıflandırmamıza neden olmuştu. Uzun Dönem’de bütün faktörler değişken faktördür.
Dolayısıyla, bütün faktörlerin istihdam ve kullanım düzeyleri üretimle ilişkilidir. Sonuçta
Toplam Sabit Maliyet (TFC) Uzun Dönem’de yoktur. Aşağıda denklem (7.1) bize bu durumu
göstermektedir:


𝑻𝑭𝑪 = 𝟎 … … … (7.1)

Denklem (7.1)’in sonuçlarına göre Toplam Maliyet’le (TC) Toplam Değişken Maliyet (TVC)
birbirine eşittir. Denklem (7.2) bize bunu göstermektedir:


𝑻𝑪 = 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 = 0 + 𝑇𝑉𝐶 = 𝑻𝑽𝑪 … … … (7.2)

Toplam Sabit Maliyet’in (TFC) olmaması Ortalama Sabit Maliyetin (AFC) olmaması anlamına
gelir. Bu ise Ortalama Maliyet (AC) ile Ortalama Değişken Maliyetin (AVC) birbirine eşit
olması anlamına gelir. Aşağıda Denklemler (7.3), (7.4.a) ve (7.4.b) bize bu durumu
göstermektedir:
𝑇𝐹𝐶

0



𝑨𝑭𝑪 =



𝑨𝑪 = 𝐴𝐹𝐶 + 𝐴𝑉𝐶 = 0 + 𝐴𝑉𝐶 = 𝑨𝑽𝑪 … … … (7.4. 𝑎)



𝑑𝐴𝐶
𝑑𝑄

=

𝑄

𝑑𝐴𝑉𝐶
𝑑𝑄

= 𝑄 = 𝟎 … … … (7.3)

= 0 → 𝑩𝒂ş𝒂𝒃𝒂ş 𝑵𝒐𝒌𝒕𝒂𝒔𝚤 = İ𝒇𝒍𝒂𝒔 𝑵𝒐𝒌𝒕𝒂𝒔𝚤 … … … (7.4. 𝑏)

Eğer Ortalama Değişken Maliyet ve Ortalama Maliyet eşitse, o zaman, bu eğrilerin minimum
noktaları da birbirine eşittir. Yani Denklem (7.4.b)’de görüleceği üzere Başabaş Nopktası ve
İflas Noktası uzun dönemde aynı noktadır. Bunun yarattığı bazı sonuçlar vardır:


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



Gerçek hayatta, özellikle kriz dönemlerinde, iflas eden firmalara bakarsak kısa vadeli
borçlarını karşılayacak kadar gelir elde edemediklerini görmekteyiz. Firmaların uzun
vadeli alacakları olsa da, bugün ellerinde bu borçlarını karşılayacak bir gelir
bulunmadığı iflas ederler. Bu duruma vade uyuşmazlığı adı verilir.
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Firmalardan bazıları iflas etmeseler de kısa dönem zararı içinde olabilirler. Uzun
dönemde eğer ortalama gelirleri, yani piyasa fiyatı, ortalama maliyetini karşılayabilirse
piyasada tutunurlar. Aksi taktirde iflas etmiş sayılırlar. Gerçek hayatta bu durumdaki
firmalar kısa dönemde kredi ile nakit akışlarını çevirirler. Ancak kredilerin ve diğer
maliyetlerin ödenme zamanı geldiğinde, yani uzun dönemde, bu borç karşılanmazsa
iflas etmiş sayılırlar.

7.1.1.Sermaye Düzeyinin Kısa Ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri
İle Olan İlişkisi
Aşağıda Şekil 7.1’de Sermaye düzeyleri ile Kısa Dönem Ortalama Maliyetleri (SAC)
arasındaki ilişkiyi görmektesiniz:
S

K1< K2< K3< K4< K5

AC

S

S

AC5

AC1
S
S

AC4

AC2

S
AC3
5

1

4
2
3

Q

Q

Q
1=F(K1)

2=F(K2)

3=F(K3)

Q

Q
4=F(K4)

5=F(K5)

Şekil 7.1:Sermaye Düzeyleri Ve Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri
Kısa Dönem’de firmanın sermayesi sabit olduğu için Kısa Dönem Ortalama Maliyetler (SAC)
içinde Ortalama Sabit Maliyetlerin de (AFC) bulunduğunu belirmiştik. Yine Emeğin Ortalama
Ürünü (APL) ile Ortalama Değişken Maliyet arasında da ters yönlü bir ilişkinin bulunduğunu
da görmüştük. Sermaye (K) düzeyleri değiştikçe Sermayenin Ortalama Ürünü de (APK) tıpkı
Emeğin Ortalama Ürünü (APL) gibi değişmektedir. Bu yüzden Sermaye (K) düzeyi ile Kısa
Dönem Ortalama Maliyetler (SAC) arasında da benzeri bir ilişki bulunmaktadır. Yukarıdaki
Şekil 7.1’de bu ilişkiyi görmektesiniz. Sermaye arttıkça “K3” düzeyine gelene kadar o sermaye
düzeyi ile ilişkili Kısa Dönem Ortalama Maliyetler (SAC) azalmaktadır. Bu düzeyden sonra
Sermayenin (K) artışıyla birlikte Kısa Dönem Ortalama Maliyetler artmaya başlamaktadır.
Şekil 7.1’de D noktaları ile Kısa Dönem Ortalama Maliyet (SAC) Eğrilerinin minimum
noktaları göstermektedir. Bu düzeyler hatırlanacağı üzere firmanın her sermaye düzeyindeki
“Başabaş Noktalarını” temsil etmektedir. Uzun Dönemde firmanın kendisi için en düşük
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maliyet sağlayacak Sermaye Düzeyini (KE) seçeceğini 4. Haftaki dersimizde görmüştük. Kısa
Dönem Ortalama Maliyet’ler içinde en düşük düzeyi “K3” sermaye düzeyindeki 3 numaralı
Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi (SAC3) göstermektedir. Bunun Başabaş Noktası olan “D3
Noktası” ise Başabaş Noktaları arasında minimum maliyetli olan noktadır. Uzun Dönemde
firmanın en az Başabaş Noktasında üretim yapması gerekmektedir, yoksa iflas edecektir. Bütün
bu bilgilerden yola çıkarak bir Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LAC) Eğrisi çizelim. Aşağıda
Şekil 7.2’de Kısa ve Uzun Dönem Ortalama Maliyetleri (SAC ve LAC) arasındaki ilişkiyi
görmektesiniz:
SAC
, LAC
S

S

AC1

AC5
S
S

AC4

AC2

S
AC3

L

E

AC

Q
1

2

E=MES

Şekil 7.2:Kısa Ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri

4

5

Şekil 7.2’de çeşitli sermaye düzeyinde oluşan mavi renkli Kısa Dönem Ortalama Maliyet
Eğrileri (SAC) A Noktalarında kırmızı renkli Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi’ne (LAC)
teğettir. Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi aynı zamanda “Zarf Eğrisi” olarak adlandırılır.
Zarf Eğrisi Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrilerini bir Zarf gibi içine aldığından, A Noktaları
dışında her noktada Kısa Dönem Maliyet Eğrileri (SAC) Zarf Eğrisi’nin üstündedir.
1 ve 2 Numaralı Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri’nin (SAC1 ve SAC2) minimum
noktaları (D1 ve D2) kırmızı renkli Uzun Dönem Ortalama Eğrisi’ne (LAC) teğet oldukları
noktaların (A1 ve A2) sağında kalmaktadır. Bu ise (A1 ve A2) noktalarının hem kısa dönemde
hem de uzun dönemde 1. Bölgede kaldıkları anlamına gelir. Bu ise bu ölçeklerde işleyen
firmaların kendi başa baş noktalarında olsalar dahi optimal noktaya göre daha düşük kâr ve
daha yüksek maliyetle çalıştıkları anlamına gelir. Aynı zamanda bu ölçeklerde hiçbir firma A
noktalarında üretim yapmaz.
4 ve 5 Numaralı Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri’nin (SAC4 ve SAC5) minimum
noktaları (D4 ve D5) kırmızı renkli Uzun Dönem Ortalama Eğrisi’ne (LAC) teğet oldukları
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noktaların (A4 ve A5) solunda kalmaktadır. Bu ise (A4 ve A5) noktalarının hem kısa dönemde
hem de uzun dönemde 2. Bölgede kaldıkları anlamına gelir. Bu ise bu ölçeklerde işleyen
firmaların A noktalarında üretim yapabildiklerini gösterir. Fakat bu firmaların kendi başa baş
noktalarında olsalar dahi optimal noktaya göre daha düşük kâr ve daha yüksek maliyetle
çalıştıkları gerçeğini değiştirmez.
3 Numaralı Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi’nin (SAC3) minimum noktası (D3) kırmızı
renkli Uzun Dönem Ortalama Eğrisi’ne (LAC) teğet olduğu noktaya (A3) eşittir ve bu noktayı
E Noktası olarak adlandıralım. Bu noktada hem Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi hem de
Uzun Dönem Ortalama Eğrisi minimum noktasındadır. Bu, aynı zamanda, E Noktası’nın hem
kısa hem uzun dönem için firmanın Başabaş Noktası olduğu anlamına gelir. İktisat Biliminde
bu noktada yapılan üretim düzeyi (QE) Minimum Etkin Ölçek (MES) olarak adlandırılır.
Aşağıda Denklem (7.6) bize Minimum Etkin Ölçek Noktasını vermektedir:
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… (7.5. 𝑎)

Denklem (7.5.a) Kısa Dönem Ortalama Maliyetin (SAC) minimum olduğu noktayı
tanımlamaktadır. Uzun Dönem Ortalama Maliyet de aynı şekilde tanımlanır:


𝒅𝑳𝑨𝑪
𝒅𝑸

=

𝑳𝑴𝑪−𝑳𝑨𝑪
𝑸

; 𝐿𝐴𝐶 = 𝐿𝐴𝑉𝐶; 𝐿𝐹𝐶 = 0 … … … (7.5. 𝑏)

Her ikisinin teğet olduğu aynı zamanda da 0’a eşit olduğu yerde ise:


𝒅𝑳𝑨𝑪



𝑲 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒅ü𝒛𝒆𝒚𝒅𝒆 𝒗𝒆 𝑸𝑬 = 𝑴𝑬𝑺 (7.6)

𝒅𝑸

=

𝒅𝑺𝑨𝑪
𝒅𝑸

= 0 → 𝑺𝑴𝑪 = 𝑳𝑴𝑪; 𝑺𝑨𝑪 = 𝑳𝑨𝑪;
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Denklem (7.6)’ya göre Minimum Etkin Ölçek’te sadece ortalama maliyetlerin değil aynı
zamanda marjinal maliyetlerin de eşitliği sözkonusudur. Yani 3 numaralı Kısa Dönem Ortalama
Maliyet’in (SAC3) minimum noktasından geçen Marjinal Maliyet Eğrisi (SMC3) aynı zamanda
Uzun Dönem Maliyet Eğrisi’dir.

7.1.1.1.Minimum Etkin Ölçek
Tanım:“Bir Firmanın uzun dönemde bütün üretim girdilerinden kaynaklanan birim parasal
maliyetlerini minimum düzeye indirdiği yani bütün üretim faktörlerini en verimli şekilde
kullandığı üretim düzeyi (QE) Minimum Etkin Ölçek (MES) olarak tanımlanır.Minimum Etkin
Ölçekte Kısa Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi teğettir
ve o noktada eğimleri sıfırdır.”

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


𝑷 = 𝑳𝑴𝑪 = 𝑳𝑨𝑪 … … … (7.7)

Uzun Dönemde Tam Rekabetçi Firma Dengesi Fiyat ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet’in
(LAC) birbirine eşit olduğu yerde gerçekleşir. Uzun Dönemde ölçeklerinde gerekli
düzenlemeleri yapamayan, yani Minimum Etkin Ölçek düzeyinde sermaye stoku
oluşturamayan firmalar iflas eder ve piyasadan çıkar. Çünkü Uzun Dönemde Başabaş Noktası
ve İflas Noktası aynıdır. Öte yandan (P>LAC) olduğu müddetçe piyasaya yeni firmalar girmeye
devam edeceğinden (P=LAC) olana kadar piyasa fiyatı da düşmeye devam eder.
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SONUÇ
Uzun Dönemde Tam Rekabetçi Piyasa’da bütün firmalar aynı sermaye büyüklüğünde yani
Minimum Etkin Ölçeği sağlayacak sermaye büyüklüğünde olurlar. (Şekil 7.2’de K3 Sermaye
düzeyi).Uzun Dönemde Tam Rekabetçi Piyasa’da bütün firmalar SIFIR KÂR düzeyindedir
yani (P-LAC=0). Bu durum İktisat Biliminde Ekonomik Kâr olarak adlandırılır. Ekonomik Kâr
Muhasebe Kârı olarak sıfır kâr elde etmek anlamına gelmez. Çünkü İktisatçılar analizlerinde
üretimde kullanılan sermayenin salt maliyetini değil, aynı zamanda FIRSAT MALİYETİNİ de
dahil ederler. Bu yüzden Ekonomik Kâr muhasebe değeri olarak makinalara harcanan
anaparanın piyasadaki en düşük ve en az riskli faiz oranından elde edeceği faiz geliri kadar bir
Muhasebe Kârına karşılık gelir. Uzun Dönemde yerleşik firmalar için yatırım kararları,
dolayısıyla yatırımın finansmanı önemli olmaktadır. Küçülmeye giden firmalar (Güncel örnek
Beşiktaş Spor Klübü) için bu kolay olmakla birlikte, büyümesi gereken firmalar eğer yeterli
finansman kaynağına ulaşamazlarsa yatırım yapamazlar ve piyasadan çıkmak zorunda kalırlar.
Yeni firmalar için en önemli kriter kendi maliyet yapıları ile piyasa fiyatı arasındaki ilişkidir.
Eğer pozitif kârlar mümkünse o zaman piyasaya giriş yaparlar. Ekonomik Kâra ulaşıldığında
ise yeni firmaların bu piyasaya girmesi için hiçbir sebep kalmayacaktır.

SAC, LAC,
LMC, P

P = LAC = LMC;
Q =MES

L

E
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S
AC3

E

Q
E=MES

Şekil 7.2: Uzun Dönem Tam Rekabetçi Firma Dengesi
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8. TEKELCİ FİRMA DENGESİ VE FİYAT FARKLILAŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Bu haftaki dersimizde bir piyasada sadece tek satıcı firma olduğunda gerçekleşen
Tekelci Piyasa’yı ve bu piyasadaki firmanın dengesini inceleyeceğiz. Tekelci’nin Tam
Rekabetçi firmadan farklılığını ve bu bağlamda elde ettiği aşırı kârı tartışacağız. Bölüm Tekelci
ve Tam Rekabetçi firma dengelerinin karşılaştırılması ile tamamlanacaktır.
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8.1. Tekelci Piyasa Yapısı Ve Koşulları
Geçen hafta tam rekabetçi firmanın kısa dönem dengesini incelemiştik. Tam Rekabetçi bir
piyasada bulunan firma piyasa fiyatını veri olarak kabul etmekteydi. Aynı zamanda firma ne
kadar üretim yaparsa yapsın, piyasa talebine göre üretim kapasitesi çok küçük olduğu için
yaptığı üretimin hepsini satabilmekteydi. Bu yüzden, firmanın Toplam Geliri (TR) firmanın
Toplam Ürünü’nün (Q) doğrusal bir fonksiyonu olmaktaydı. Sonuç olarak doğrusal
fonksiyonların doğası gereği Marjinal Gelir (MR) ve Ortalama Gelir (AR) birbirlerine ve piyasa
fiyatına (P) eşit olmaktaydı.
Tekelci bir piyasa Tam Rekabetçi bir piyasadan çeşitli varsayımları itibariyle farklılaşmaktadır.
En önemli değişim 6. Haftada incelediğimiz Tam Rekabetçi Piyasa’nın birinci varsayımındadır.
Tekelci Piyasada çok sayıda tüketici olmasına karşın TEK BİR ÜRETİCİ bulunmaktadır. Diğer
varsayımlar aynı kalsa bile, sadece bu varsayımın değişmesi bile piyasa yapısı, denge fiyatı ve
miktarı üzerinde çok önemli sonuçlara yol açmaktadır. Üretici sayısında bu değişimin yarattığı
sonuçlar aşağıda kısaca özetlenmektedir.

8.1.1.Tek Üreticinin Olmasının Yarattığı Sonuçlar


(i)Tekelci Firmanın Üretiminin Aynı Zamanda Piyasa Arzını Oluşturması

Tekelci Piyasa’da tek üretici olduğu için çok sayıda tüketicinin toplam talebine karşılık gelecek
mal arzı da tek bir firma tarafından piyasaya sunulmaktadır. Firmanın üretim ve pazarlama
stratejisi tek elden belirlenmekte ve piyasadaki mal arzı da bu kararların sonucunda
oluşmaktadır. Tam Rekabetçi Piyasa’da, firmalar birbirlerine tam bağımlıdır. Üretim planları,
pazarlama stratejileri tek bir firmanın kararlarından bağımsızdır. Bütün firmaların arzlarının
toplamı piyasa arzını oluşturur. Firmalardan birinin hatalı kararı piyasayı etkilemez, ancak,
tekelci firmanın hatalı kararı bütün piyasa arzını etkiler.


(ii) Tekelci Firmanın Piyasa Fiyatını Belirleme Gücü

Tekelci Firma’nın üretimi aynı zamanda Piyasa Arzı’nı belirlediği için üretim planlamasında
ve pazarlama stratejisinde değişimler doğrudan piyasa fiyatını da etkilemektedir. Tam
Rekabetçi firmanın böyle bir durumu yoktur.


(iii) Tekelci Firmanın Uzun Dönemde Pozitif Kâr Elde Etme Gücü

Tam rekabetçi firma kısa dönemde pozitif kâr elde edebilmekte, ancak uzun dönemde rekabet
şartları Tam Rekabetçi Piyasa’da kâr oranlarını “Ekonomik Kâr” düzeyine indirmekteydi.
Ekonomik Kâr iktisadi olarak “sıfır seviyesine” karşılık gelmekteyken, muhasebe anlamında
“piyasadaki en düşük, en az riskli faiz oranı kadar bir kâr oranına karşılık gelen kâr düzeyini”
ifade etmekteydi. Tekelci Firma’nın Piyasa fiyatını belirleme gücü, ona aynı zamanda uzun
dönemde “pozitif kâr – aşırı kâr” elde etme imkânı sağlamaktadır. Bu ise Tam Rekabetçi Piyasa
şartlarına göre çok sayıda tüketici vatandaşın aleyhine ve tekelci firmanın lehine gelir
dağılımının bozulması anlamına gelir.
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(iv) Tekelci Piyasada Gelir Dağılımının Adaletsizliği

Tekelci Firmanın piyasa belirleme gücü ve aşırı kâr elde etme gücü üreticinin Tam Rekabetçi
Piyasa şartlarına oranla daha yüksek gelir düzeyine kavuşması ve çok sayıda tüketicinin Tam
Rekabetçi Piyasa şartlarına oranla aynı malları daha yüksek fiyattan satın alma durumu
nedeniyle daha düşük yaşam standardına mecbur olması sonuçlarını doğurur. Bu ise tüketici
kitlesinde tekelci firma sahiplerine gelir transferi anlamına gelir ki, bu durum Pareto Optimal
değildir.


(v) Tekelci Piyasada Kaynak Tahsisinde Bozukluk Ve Kaynak İsrafı

Rekabet baskısının varlığı, firmaların kaynaklarını en verimli şekilde kullanması sonucunu
doğurur. Tersi durumda, uzun dönemde firmaların rekabetin dayattığı fiyat düzeyinde üretime
devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Ancak rekabet baskısının olmadığı tekelci piyasada,
firmalar kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak durumunda değildir. Kaynakların en verimli
şekilde tahsis edilmesi için gerekli yatırımlara girişmektense, kaynak tahsisindeki bozukluktan
kaynaklanan maliyetlerin fiyata yansıtılması hem daha kolay hem de risksizdir. Bu ise hem
kaynak tahsisindeki bozukluktan kaynaklanan maliyetlerin, hem de kaynakların en verimli
şekilde kullanılmamasından kaynaklanan israfın doğrudan fiyata yansımasına, yani tüketiciye
ödetilmesine yol açmaktadır. Bu da, gelir dağılımındaki adaletsizliği arttıran bir etkendir.

8.1.2.Tekelci Piyasanın Oluşmasında Etkin Olan Faktörler


(i)Kamu Mal veya Hizmetleri

Kamu mallarının bölünemeyecek mallar olduğunu ve faydasından tüm toplumca ortak istifade
edildiği bilinmektedir. Bunlara örnek olarak Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Enerji
üretimi, Güvenlik ve Milli Savunma, Ulaştırma ve Haberleşme gösterilebilir. Ayrıca ülkenin
sanayileşme düzeyine göre belli sektörler stratejik olabileceğinden, bu sektörlerde de Kamu
Üretimi gerekebilir. Böyle mal veya hizmetlerin üretilmesi, genelde, kamu firmaları eliyle
yürütülür. Bu firmalar kendi piyasalarında tekelci konumda bulunurlar. Ancak Kamu
Tekelcisinin fiyatlama ve üretim stratejisi özel Tekelciden çok farklıdır.


(ii) Üretim Ölçeği ve Piyasa Talebinin Sığlığı: Doğal Tekel

Uzun Dönem’de Zarf Eğrisi veya Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi’ni (LAC) daha önce
görmüştük. Bütün faktörlerin en düşük maliyetle kullanıldığı ve firmanın en verimli üretim
yaptığı yer olarak tanımlanan Minimum Etkin Ölçek (MES) bu eğrinin minimum noktasındaki
üretim düzeyini gösteriyordu. Minimum Etkin Ölçek (MES) düzeyine karşılık gelen fiyat
düzeyi uzun dönem firma dengesini gösteriyordu. Şimdi farz edelim ki, Minimum Etkin
Ölçek’teki üretim düzeyi aynı zamanda uzun dönem denge fiyatından piyasada talep edilen
miktara eşit olsun. Bu durumda teknik olarak piyasada uzun dönemde sadece ve sadece tek bir
firmaya yer vardır. Aşağıdaki Şekil (8.1) bunu göstermektedir.
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P
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Şekil 8.1:Minimum Etkin Ölçek Ve Piyasa Talebi: Doğal Tekeller
Şekil 8.1’de ki örnek, bir piyasada toplam talebin tek bir firmanın uzun dönemde Minimum
Etkin Ölçek’inde yaptığı üretim miktarına denk olduğu durumu göstermektedir. Bu tür
piyasalara “doğal tekel” adı verilmektedir. Doğal Tekeller Tam Rekabetçi Piyasa şartlarında
teknik etkenler sonucunda oluşmaktadır. Haliyle, bu durumdaki Tekelci firmanın uzun
dönemde “Ekonomik Kâr” ile çalışması beklenmektedir. Yine de, özel Tekelci firmanın aşırı
kâr ihtiyacına kapılmaması mümkün değildir. Bir kere piyasaya hakim olursa, fiyat belirleme
gücünü kullanarak aşırı kârlar elde edebilir. Bu tür piyasalarda Kamu Otoritesi Denetleme ve
Düzenleme Kurulları oluşturarak fahiş kâr oluşumunun önüne geçebilir. Örneğin Enerji
Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu. Her Kamu Mal veya Hizmetinin üretildiği piyasa
tanım itibarı ile “Doğal Tekeldir”, ancak her “Doğal Tekel” Kamu Malı üretmeyebilir.


(iii) Dışa Kapalı Ekonomi ve Korumacı Politikalar

Dışa kapalı ekonomilerde, bazı piyasalarda teknik sebeplerle Doğal Tekel’ler oluşabilir. Buna
sebep ya talebin sığlığı ya da Minimum Etkin Ölçeğin büyüklüğüdür. Ancak bu ekonomiler
dışa açık hale gelirlerse yerli firmalar için ulusal talebin dışında ihracat pazarlarındaki talep de
olacağı için yeni firmalar üretime geçebilirler. Aynı zamanda dışarıdan gelecek ithal mallar da
tekelci üzerinde rekabet baskısı yaratacaktır. Dolayısıyla Dış Rekabet otarşi halinde Tekelci
olan Piyasaları Tam Rekabetçi piyasalara doğru evriltebilir.


(iv) Patentler Ve Teknolojik Gelişme

Teknolojik gelişme tekelciliğe yol açabileceği gibi, rekabeti de arttırabilir. Buradaki temel
nokta teknolojik gelişmenin tek bir firma tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinde
gizlidir. Eğer, tek bir firma yeni bir üretim tekniği veya yeni bir ürün geliştirmişse patent hakları
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bu firmayı diğer firmalara göre avantajlı konuma sokar. Bu durumda teknolojik yeniliği yapan
firma daha düşük maliyetle uzun dönem denge fiyatından daha düşük fiyatta satış yaparak diğer
firmaları piyasadan atabilir. Ancak, eğer teknolojik gelişme ve patent tek bir firmanın elinde ve
mülkiyetinde değilse, o zaman üretim kapasitesi artacak ve fiyatlar daha da düşecektir. Piyasaya
düşük maliyetli ve yüksek kârlı üretimden faydalanmak isteyecek yeni firmalar girecek ve fiyat
totalde düşecektir.

8.2.Tekelci Firma Dengesi


𝑷 = 𝑨 − 𝒃𝑸 → 𝑇𝑒𝑟𝑠 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖 … … … (8.1)

Yukarıda gördüğünüz Denklem (8.1)’deki ilişki bize geleneksel ve doğrusal bir Ters Talep
Fonksiyonunu göstermektedir. Tüketici Geliri, Tüketici Tercih ve Beğenileri ve Diğer Malların
Fiyatları gibi etkenler “A” katsayısı içinde modellenmiştir. “b” katsayısı Talebin fiyata
duyarlılığının ters eşleniğidir. “Q” üretim düzeyi hem firmanın ürettiği mal miktarını hem de
piyasada talep edilen toplam miktarı göstermektedir. Bu durumda Tekelci Firmanın Toplam
Geliri (TRM) doğrusal olmamaktadır.


𝑻𝑹𝑴 = 𝑃. 𝑄 = (𝐴 − 𝑏𝑄). 𝑄 = 𝑨𝑸 − 𝒃𝑸𝟐 → 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟𝑖 … (8.2)

Denklem 8.2’de Fiyat (P) ve Miktarın (Q) çarpımından oluşan Toplam Gelir, Tekelci Firmanın
bütün bir piyasaya üretim yapması nedeniyle fiyat yerine Denlem (8.1)’deki Ters Talep
Fonksiyonun ikame edilmesi ile elde edilmektedir. Bu ise bize ikinci dereceden bir ters parabol
denklemi vermektedir.
Aşağıda Şekil 8.1’de Tekelci Firma için Toplam Gelir Eğrisi’ni görmektesiniz.

T

𝑨𝟐
𝟒𝒃

TRM=
AQ-bQ2

𝑨
𝟐𝒃

𝑨
𝒃

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


𝑴𝑹𝑴 =

𝑑𝑇𝑅
𝑑𝑄

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

Denklem (8.3) bize Tekelci firmanın tam rekabetçi firmadan farlılaştığı bir noktayı
göstermektedir. Tam Rekabetçi Firma için orijinden başlayan bir Toplam Gelir (TRC) Doğrusu,
Marjinal Gelir ve Ortalama Gelirin her zaman birbirlerine ve piyasa fiyatına eşit ve dolayısıyla
sabit olacağı anlamına gelmekteydi, (MRC=ARC=PC). Ancak Tekelci firma için bunun böyle
olmadığını görmekteyiz. Denklem (8.3)’e göre üretilen mal miktarı arttıkça Tekelci firmanın
Marjinal Geliri düşmektedir, (Q MRM). Doğal olarak Tekelci firmanın Marjinal Geliri artık
sabit değil fakat üretim miktarının azalan ve doğrusal bir fonksiyonudur, (MRM = f(Q); f’(Q)<0
). Bununla birlikte Ortalama Gelir ile olan ilişkisinin de incelenmesi gerekmektedir. Aşağıda
Denklem (8.4) Tekelci firmanın Ortalama Gelir’ini (ARM) göstermektedir.


𝑨𝑹 =

𝑇𝑅
𝑄

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

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Tam Rekabetçi Firma için orijinden başlayan bir Toplam Gelir
(TRC) Doğrusu, Marjinal Gelir ve Ortalama Gelirin her zaman birbirlerine ve piyasa fiyatına
eşit ve dolayısıyla sabit olacağı anlamına gelmekteydi, (MRC=ARC=PC). Denklem (8.3)’e göre
de üretilen mal miktarı arttıkça Tekelci firmanın Marjinal Geliri düşmekteydi, (Q MRM).
Denklem (8.4)’e göre ise Tekelci firmanın Ortalama Geliri (ARM) hem Üretim miktarının (Q)
azalan bir fonksiyonudur (Q ARM), hem de Marjinal Gelir’den farklılaşmakta ve her noktada
daha büyük olmaktadır, (ARM>MRM). Aynı zamanda
Aşağıda Şekil 8.3’te Tekelci Firma için Ortalama ve Marjinal Gelir Doğrularını görmektesiniz.
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P, ARM,
MRM

P=ARM
=A-bQ

MR
M=A-2bQ
𝑨
𝟐𝒃

𝑨
𝒃

Şekil 8.3:Tekelci Firma İçin Ortalama Ve Marjinal Gelir Doğruları
Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere, Tekelci firma için mavi renkli Ortalama Gelir (ARM) ve
kırmızı renkli Marjinal Gelir (MRM) doğruları aşağı doğru eğimlidir. Her iki doğru da üretimin
sıfır olduğu “ARM = MRM = A” noktasında dikey ekseni keserken, mavi renkli Ortalama Gelir
(ARM) doğrusu yatay ekseni Toplam Gelir’in (TRM) sıfır olduğu “Q = A/b” noktasında ve
kırmızı renkli Marjinal Gelir (MRM) doğrusu da yatay ekseni Toplam Gelir’in (TRM) maksimum
olduğu “Q = A/2b” noktasında kesmektedir. Bu iki doğru da Tekelci’nin dengesi için önemlidir.
Denge fiyatı mavi renkli Ortalama Gelir (ARM) doğrusu ve denge miktarı da kırmızı renkli
Marjinal Gelir (MRM) doğrusu üzerinde bulunacaktır. Ancak dengenin hesaplanması için
Tekelci’nin Maliyet yapısını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Aşağıda Denklem (8.5) Tekelci firmanın Toplam Maliyeti’ni (TCM) göstermektedir.


𝑻𝑪𝑴 = 𝒄𝑸 → 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 … … … (8.5)

Denklem (8.5)’te Tekelci firmanın Toplam Maliyet (TCM) fonksiyonu bilinçli olarak doğrusal
fonksiyon olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere Toplam Sabit Maliyet yoktur ve Toplam
Maliyet Toplam Değişken Maliyet’e eşittir, (TC=TVC, TFC=0)Bunun iki sebebi vardır:
Bu ve bundan sonraki konularda farklı piyasaları fiyat, miktar, gelir dağılımı ve kaynak tahsisi
açısından karşılaştıracağız. Farklı piyasa yapılarında firmaların Minimum Etkin Ölçekleri
farklılaşmaktadır. Piyasa Üretimini firma üretimlerinden bulmak “Toplama Sorunu” denilen ve
gayet karmaşık hesapları zorunlu kılan bir problem yaratmaktadır. Dolayısıyla sabit getirili bir
üreti teknolojisi varsaymak farklı piyasaları bir arada incelemek için kolaylaştırıcı bir
yöntemdir.
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Gerek tekelci gerekse Tam Rekabet dışındaki diğer piyasalar olsun, farklılık maliyet
yapılarından çok Toplam, Ortalama ve Marjinal Gelir’lerden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden
nispeten kolaylık sağlayan ve meselenin özünü değiştirmeyen bu varsayımda bulunduk
Denklem (8.5)’teki Tekelci’nin Toplam Maliyet (TCM) fonksiyonundan aşağıdaki gibi
Tekelci’nin Ortalama Maliyet (ACM) ve Marjinal Maliyet (MCM) fonksiyonları türetilebilir.
𝑇𝐶
=𝑐
𝑄
𝑑𝑇𝐶
𝑀𝐶𝑀 =
=𝑐
𝑑𝑄

𝐴𝐶𝑀 =



} 𝑴𝑪𝑴 = 𝑨𝑪𝑴 = 𝒄 →

𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑒 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖 … (8.6)
Denklem (8.6) bize, bu maliyet yapısında, Tekelci’nin Ortalama Maliyet (ACM) ve Marjinal
Maliyet (MCM) fonksiyonlarının birbirlerine ve “c” katsayısına eşit olduğunu söylemektedir.
Bu durumda maliyetlerden gelen karmaşanın minimize edildiği ve piyasalar arası farklılıkların
Gelir fonksiyonlarından, dolayısıyla firmanın piyasada fiyatı belirleme gücünden
kaynaklandığı söylenebilir.
Aşağıda Şekil 8.4’te Tekelci Firma için Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet Doğrularını
görmektesiniz.
TC
ACM,
MCM

M,

T
CM=cQ

MCM=AC
M=c

Şekil 8.4:Tekelci Firma İçin Toplam, Ortalama Ve Marjinal Maliyet Doğruları
Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere Tekelci’nin Ortalama Maliyet (ACM) ve Marjinal Maliyet
(MCM) fonksiyonlarının birbirlerine ve “c” katsayısına eşittir. Bu yüzden yatay eksene paralel
uzanan mor renkli doğruyla temsil edilmektedirler. Yeşil renkli Tekelci firmanın Toplam
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Maliyet (TCM) doğrusu ise sabit ve “c” katsayısına eşit bir eğime sahip orijinden geçen yukarıya
doğru eğimli bir doğrudur.
Tekelci firmanın amacı Tam Rekabetçi firmanın amacı ile aynıdır: “Kârını maksimize etmek.”
Bu amaca ulaştığı üretim düzeyi Tekelci’nin dengesini gösterecektir. Ancak bunun için
Tekelcinin Kâr Fonksiyonunu ( M) tanımlamalıyız.
Aşağıda Denklem (8.7)’de Tekelci firmanın Kâr fonksiyonu (

M)

oluşturulmuştur:



ΠM = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 = 𝐴𝑄 − 𝑏𝑄 2 − 𝑐𝑄



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

Denklem (8.7)’deki Tekelci firmanın Kâr fonksiyonunun ( M) üretim miktarına göre birinci
türevini alır ve sıfıra eşitlersek Kâr Maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarını buluruz.


𝒅𝚷



(𝐴 − 𝑐) = 2𝑏𝑄 → 𝑸𝑴 =

=
𝒅𝑸

𝑑(𝑇𝑅−𝑇𝐶)
𝑑𝑄

=

𝑑𝑇𝑅
𝑑𝑄

−

𝑑𝑇𝐶
𝑑𝑄

= 𝑴𝑹 − 𝑴𝑪 = 𝐴 − 2𝑏𝑄 − 𝑐 = 𝟎 →

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

→ 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑙𝑐𝑖𝑛𝑖𝑛 𝐾â𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 … (8.8)

Bu durumu iki farklı grafikle hem toplam hem de marjinal ve ortalama değerler ile gösterelim.
Aşağıda Şekil 8.5’te Tekelci Firma için Toplam Gelir ve Maliyet Grafiklerini kullanarak Kâr
Maksimizasyonu noktası elde edilmektedir.
T
R M,
TCM,

Maksimum

Kâr

Noktası
Maksimum Gelir
T

Noktası
CM=cQ
𝑨𝟐
𝟒𝒃

Sıfır Kâr
Noktası
Maksimum

Kâr

Miktarı

TRM=A
Q-bQ2

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

𝑨
𝟐𝒃

Şekil 8.5:Tekelci Firma İçin Toplam Gelir Ve Maliyet: Kâr Maksimizasyonu Doğruları
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Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere E ile G noktaları arasında kalan alan doğru parçası Tekelci
firma Toplam Gelirini (TRM) kırmızı renkli ters parabol ile yeşil renkli Tekelci firmanın
Toplam Maliyet (TCM) doğrusu arasındaki farkın maksimum olduğu yerdir. E noktasından yeşil
renkli Tekelci firmanın Toplam Maliyet (TCM) doğrusuna paralel olarak çizilen yeşil renkli ve
kesikli bir doğru Tekelci firmanın kırmızı renkli Toplam Gelir (TRM) eğrisine teğettir. Bu da
Tekelci firmanın Marjinal Geliri’nin (MRM) Marjinal Maliyet’ine (MCM) eşit olduğu yeri
gösterir. Eğer bu durumu Tekelci firmanın Marjinal ve Ortalama Gelirler’ini (MRM ve ARM)
ve Marjinal ve Ortalama Maliyet’lerini (MCM ve ACM) kullanarak gösterecek olursak aşağıdaki
şekle ulaşırız.
Aşağıda Şekil 8.6’da Tekelci Firma için Ortalama ve Marjinal Gelir ve Maliyet Doğruları
kullanılarak Kâr Maksimizasyonunu görmektesiniz.
ARM,
MRM, ACM,
MCM

MRM=AMaksimum

2bQ

Kâr

PM=ARM

Noktası
=A-bQ
𝑨+𝒄
𝟐

Maksimum
Birim Kâr

Sıfır Kâr
Noktası

MCM=
ACM= c

Maksimum Gelir
Noktası
𝑨−𝒄
𝟐𝒃

𝑨
𝟐𝒃

𝑨
𝒃

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

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

) düzeyinde nasıl bir fiyat oluşmaktadır?

Bu sorunun cevabını Denklem (8.9) vermektedir:


𝐴−𝑐

𝑷𝑴 = 𝐴 − 𝑏𝑄 𝑀 = 𝐴 − 𝑏 ( 2𝑏 ) = 𝑏 (

2𝐴−𝐴+𝑐
2𝑏

𝑨+𝒄

)=(

𝟐

) … … … (8.9)

Görüleceği üzere Tekelci Tam Rekabetçiye göre hayli yüksek bir fiyat koymaktadır, (PM>PC;
A>c). Böyle fahiş bir fiyatın sonunda nasıl bir kâr yapısı oluşmaktadır? Denklem (8.10) bize
bu kâr yapısını göstermektedir:
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𝐴+𝑐 𝐴−𝑐
𝑨𝟐 − 𝒄𝟐
𝑻𝑹𝑴 = 𝑃𝑀 𝑄 𝑀 = (
)(
)=
> 0; 𝑨 > 𝑐
2
2𝑏
𝟒𝒃
𝐴−𝑐
𝑨𝒄 − 𝒄𝟐
(8.10)
𝑻𝑪𝑴 = 𝑐𝑄 𝑀 = 𝑐 (
)=
>0
2𝑏
𝟐𝒃
𝐴2 − 𝑐 2 𝐴𝑐 − 𝑐 2 𝐴2 − 2𝐴𝑐 + 2𝑐 2 − 𝑐 2 (𝑨 − 𝒄)𝟐
𝚷𝑴 = 𝑇𝑅 𝑀 − 𝑇𝐶 𝑀 =
−
=
=
> 0}
4𝑏
2𝑏
4𝑏
𝟒𝒃
Bilindiği üzere Tam Rekabetçi firma Marjinal ve Ortalama Maliyetin Fiyata eşit olduğu yerde
üretim yapmaktaydı. Bu ise sıfır kârın olduğu bir piyasa sonucuna yol açmaktaydı. Ancak
Denklem (8.10)’a göre tekelci piyasada pozitif kâr bulunmaktadır. Tam Rekabetçi piyasa ile
mukayese yapmak için Denklem (8.11)’de Tam Rekabetçi Firma dengesini özetledik:



𝑴𝑹𝑪 = 𝑨𝑹𝑪 = 𝑷
(𝑨−𝒄)
𝑴𝑹𝑪 = 𝑃 = 𝑀𝐶 𝐶 → 𝑨 − 𝒃𝑸𝑪 = 𝒄 → 𝑸𝑪 = 𝒃 ; 𝑷𝑪 = 𝒄} … (8.11)
𝚷𝑪 = 𝑇𝑅 𝐶 − 𝑇𝐶 𝐶 = (𝑃𝐶 𝑄 𝐶 ) − (𝑐𝑄 𝐶 ) = (𝑷𝑪 − 𝒄)𝑸𝑪 = 𝟎

Görüleceği üzere maliyet yapıları aynıyken dahi, Tekelci’nin fiyat koyma gücü denge fiyatını
Marjinal Gelir’in ve dolayısıyla da Tam Rekabetçi fiyatın üstünde belirlemesine neden
olmaktadır. Tekelci’ye “Niye böyle yapıyorsun?” demek mantıklı ve makul bir soru değildir.
Çünkü Tekelci de her rasyonel üretici gibi kâr maksimizasyonunu sağlayan noktada üretim
yapmaktadır ve durum gereği onun için en optimal çözüm budur.
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Uygulamalar

148

Uygulama Soruları

149

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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9. DUOOPOL PİYASALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bu haftaki dersimizde ilkönce bir piyasada Tüketici ve Üretici Artıklarını ve bunun
sonucunda oluşan Sosyal Refah düzeyini inceleyeceğiz. Daha sonra çok sayıda alıcı ve iki
satıcıdan oluşan piyasa dengesini inceleyecek ve Tüketici ve Üretici Artıkları ile bunların
sonucunda oluşan Sosyal Refah düzeyini tartışacağız. Üçüncü olarak Piyasadaki firma sayısı
ile piyasa yapısı arasındaki ilişkiyi anlatan genel bir bir modeli inceleyecek ve Firma
Davranışı’nın piyasadaki firma sayısı ile oluşan piyasa yapısına etkisini analiz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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9.1. Tüketici Ve Üretici Artiklari: Sosyal Refah Analizi
Geçen hafta Tekelci firma dengesini incelemiştik. Tekelci firmanın üretimi tek başına piyasa
arzını oluştururken, aynı zamanda bu özellik Tekelci firmanın piyasa fiyatını da belirleme
gücüne sahip olmasına yol açmaktaydı. Bu ise Tam Rekabetçi bir piyasada oluşan fiyata göre
çok daha yüksek bir fiyata, yine tam rekabetçi bir piyasada oluşan toplam üretime göre çok
daha düşük bir üretime yol açmaktaydı. Bu farklılıkları elbette toplumsal refah açısından önemli
sonuçları olmaktadır. Bu hafta ilk olarak bütün piyasa tipleri için ortak bazı refah kavramlarını
inceleyecek ve burada oluşturduğumuz araçları farklı piyasaları karşılaştırmak için
kullanacağız. Bu yüzden Tüketici ve Üretici Arttığı kavramlarını Sosyal Refah kavramıyla
birlikte inceleyeceğiz. Daha sonra, Piyasa’da iki firma olduğu durumda bu değerlerin nasıl
etkilendiğini, Cournot ve Bertrandt Modelleri bağlamında analiz edeceğiz.

9.1.1.Tüketici Artığı
Aşağıda Denklem (9.1)’de lineer bir piyasa talebi tanımlanmaktadır:


𝑷 = 𝑨 − 𝒃𝑸 = 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖 … … … (9.1)

Denklem (9.1)’e göre, piyasa fiyatının alabileceği maksimum düzey “A” ’dır. Bu talep edilen
miktarın sıfırlandığı fiyat düzeyidir. Denklem (9.2) bize bu durumu göstermektedir.


𝑄 = 0 → 𝑷𝑴𝑨𝑿 = 𝐴 − 𝑏. 0 = 𝑨 … (9.2)



𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙𝚤𝑐𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑦𝑒 𝑟𝑎𝑧𝚤 𝑎𝑙𝑑𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡 𝑑ü𝑧𝑒𝑦𝑖

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


TANIM : Tüketici Artiği: “Bütün alıcıların belli bir fiyat düzeyinden sahip olacağı refah
düzeyi, bütün satılan mal miktarına bağlı olarak elde edilen toplam refahı gösterir ki,
buna Tüketici Artığı adı verilir.”

Denklem (9.3) 0 ile Q* arasındaki malların yarattığı birim refahların toplamı olarak Tüketici
Artığını göstermektedir.
𝑸∗



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

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

𝑄∗

𝑄∗



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



𝐶𝑆 = +𝑏 ∫0 𝑄𝑑𝑄 = 2 𝑏𝑄 2 |



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

𝑄∗

1

𝑄∗
0

1

𝟏

Denklem (9.4)’te Tüketici Artığı satın alınan mal cinsinden tanımlanmaktadır.
Grafiksel olarak aşağıda Şekil 9.1’de bir piyasada oluşan Tüketici Artığını görmektesiniz.

A
bP* = bQ*

-

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

Artığı

=

1

*

*

𝑨
𝒃

*

Şekil 9.1.a:PİYASADA DENGE FİYATI, TALEP EDİLEN MİKTAR VE TÜKETİCİ
ARTIĞI
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Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere, (AP*E) üçgeninin alanı Tüketici
oluşturmaktadır. Bu alan Denklem (9.4)’teki tanıma karşılık gelmektedir.

Artığını

9.1.2.Üretici Artığı


Üretici Artiği – Tanim:“Bir Piyasadaki bütün firmaların kârlarının toplamı o
piyasadaki Üretici Artığı olarak tanımlanır.”

Piyasadaki satıcıları mal satışından elde ettiği kâr o satıcı için Üretici Artığını oluşturur. Bir
piyasadaki kârları toplamı ise piyasadaki toplam Üretici Artığını oluşturur. Sabit Marjinal
Maliyetli bir üretim teknolojisi varsayımı altında Üretici Artığı (PS) aşağıda Denklem (9.5)’te
gösterilmektedir:


𝐏𝐒 = 𝚷(𝑸) = (𝑷∗ − 𝒄)𝑸∗ … … … (9.5)



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

Denklem (9.1)’de ki talep denklemini Fiyatın (P) yerine ikame edecek olursak Denklem
(9.6)’daki tanıma ulaşırız:


𝐏𝐒 = 𝚷(𝑸) = ((𝐴 − 𝑏𝑄 ∗ ) − 𝑐)𝑄 ∗ = (𝑨 − 𝒄)𝑸∗ − 𝒃𝑸∗ 𝟐 … … … (9.6)

Denklem (9.6)’da Üretici Artığı (PS) Piyasadaki denge miktarı cinsinden tanımlanmıştır.
Piyasadaki rekabet yapısı ne olursa olsun hem Tüketici Artığı (CS) hem de Üretici Artığı (PS)
tanımları değişmemektedir. Aşağıda Şekil 9.1.b’de Üretici Artığı sergilenmektedir:

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

*

P*-c = Birim Kâr
P

2

*=c

*

𝑨
𝒃

*

Şekil 9.1.b:Piyasada Denge Fiyatı, Satılan Miktar Ve Üretici Artığı
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Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere Fiyat ve Marjinal Maliyet farkıyla o fiyat düzeyinde yapıla
satışın çarpımı piyasadaki toplam kâr düzeyini ve Üretici ASrtığını göstermektedir. Bu ise
(P*EFc) dörtgeninin alanından oluşur, (S2 = A(P*EFc)).

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


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

Daha önce gördüğümüz Denklemler (9.4) ve (9.6)2daki tanımları kullanarak Sosyal Refahı
(SW) toplam ürün cinsinden tanımlayacak olursak:


1

𝟏

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

Denklem (9.8) bize Sosyal Refahı (SW) toplam ürün (Q) cinsinden tanımlamaktadır. Bunu
Grafiksel Düzlemde Şekil 9.1.c’de görebilirsiniz:
Aşağıda Şekil 9.1.c’de Sosyal Refah sergilenmektedir:

S1=
Tüketici
(b/2)Q*2=A(AP*E)

Artığı

=

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

1

*
P

2

*=c

𝑨
𝒃

*

Şekil 9.1.b:Piyasada Denge Fiyatı, Satılan Miktar Ve Üretici Artığı
Yukarıdaki Şekilde görüleceği üzere Sosyal Refah (SW), S1 ve S2 alanlarının toplamına ya da,
başka bir deyişle, [AcFE] dik yamuğunun alanına eşittir, (A[AcFE] = S1 + S2).
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9.2.İki Satıcılı Piyasa Modeli: Cournot Düopolü
Geçen hafta incelediğimiz Tekelci Piyasa modelinin bütün varsayımlarını kabul edelim.
Sadece piyasada tek bir firma yerine iki tane, aynı sermaye yapısında, aynı teknolojiyi kullanan
atnı maliyetlere sahip, homojen bir malı üreten İKİ FİRMA olsun. Bu durumda bu piyasa bir
DÜOPOL (İKİ FİRMALI PİYASA) olarak tanımlanır. Her bir firmanın üretimi sırasıyla (q1)
ve (q2) olarak tanımlansın. Piyasada tek bir fiyatın varlığını ve piyasada mal arzının iki firmanın
toplam üretimine eşit olduğunu da eklersek aşağıdaki modeli kurabiliriz. Bu model COURNOT
MODELİ olarak bilinir:


𝑷 = 𝑨 − 𝒃𝑸
𝑪𝒐𝒖𝒓𝒏𝒐𝒕 𝑫ü𝒐𝒑𝒐𝒍ü 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊 → {𝑻𝑪𝟏 = 𝒄𝒒𝟏 ; 𝑻𝑪𝟐 = 𝒄𝒒𝟐 ; 0 < 𝑐 < 𝐴 … … … (9.9)
𝑸 = 𝒒𝟏 + 𝒒𝟐

Denklem (9.9)’da tanımlanan Cournot Modeli’nde 1 Numara’lı firmanın Kâr fonksiyonu Talep
ve Maliyet denklemlerinden yararlanarak şu şekilde tanımlanır:
Π1 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑇𝑅1 − 𝑇𝐶1 = 𝑃𝑞1 − 𝑐𝑞1 = (𝐴 − 𝑏𝑄 − 𝑐)𝑞1


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

Benzer şekilde 2 Numara’lı firmanın Kâr fonksiyonu Talep ve Maliyet denklemlerinden
yararlanarak şu şekilde tanımlanır:


𝚷𝟐 (𝒒𝟏 , 𝒒𝟐 ) = (𝑨 − 𝒄 − 𝒃𝒒𝟏 )𝒒𝟐 − 𝒃𝒒𝟐𝟐 … … … (9.11)

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



𝐾â𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 1. 𝐴ş𝑎𝑚𝑎 →

𝜕𝒒
{𝜕𝚷 (𝒒𝟏,𝒒 )
𝟐 𝟏 𝟐
𝜕𝒒𝟐

=0
=0

… … … (9.12)

Denklem (9.12)’yi Denklem (9.9)’daki bilgileri kullanarak çözersek aşağıdaki sonuçlara
ulaşırız:
𝜕𝚷𝟏 (𝒒𝟏 ,𝒒𝟐 )



𝜕𝒒
{𝜕𝚷 (𝒒 𝟏,𝒒 )
𝟏 𝟏 𝟐
𝜕𝒒𝟏

= (𝑨 − 𝒄 − 𝒃𝒒𝟐 ) − 𝟐𝒃𝒒𝟏 = 0 → 𝒒∗𝟏 =
= (𝑨 − 𝒄 − 𝒃𝒒𝟏 ) − 𝟐𝒃𝒒𝟐 = 0 → 𝒒∗𝟐 =

(𝑨−𝒄−𝒃𝒒𝟐 )
𝟐𝒃
… … … (9.13. 𝑎)
(𝑨−𝒄−𝒃𝒒𝟏 )
𝟐𝒃

Denklem (9.13.a)’da her iki firma içinde kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarları
görülmektedir. Bunlar teorik analizde firmaların denge üretimlerinin birbirine bağımlı
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olduğunu göstermektedir. Bu yüzden henüz somut bir denge değerine ulaşamadık. Bu yüzden
Denklem (9.13.a)’daki firmaların kâr maksimizasyonu sağlayan üretim miktarlarını tanımlayan
fonksiyonlar Firmaların Tepki Fonksiyonları olarak tanımlanır ve Denklem (9.13.b)’de
gösterilmektedir:
(𝐴 − 𝑐 − 𝑏𝑞2 ) (𝑨 − 𝒄) 𝟏
𝑹𝟏 (𝒒𝟐 ) = 𝑞1∗ =
=
− 𝒒𝟐
2𝑏
𝟐𝒃
𝟐 … … … (9.13. 𝑏)
𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑇𝑒𝑝𝑘𝑖 𝐹𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤 {
(𝐴
)
(𝑨
−
𝑐
−
𝑏𝑞
−
𝒄)
𝟏
1
𝑹𝟐 (𝒒𝟏 ) = 𝑞2∗ =
=
− 𝒒𝟏
2𝑏
𝟐𝒃
𝟐

Denklem (9.13.b)’de görüldüğü üzere Tepki Fonksiyonları (R1 ve R2) doğrusal fonksiyonlardır.
Tepki fonksiyonlarının eğimi, Denklem (9.9)’da tanımlanmış koşullar altında sabittir ve dikey
eksenda 2.Firmanın üretimi ve yatay eksende 1.Firmanın üretimi olarak çizilirlerse 1. Firmanın
Tepki Doğrusu daha dik ve 2. Firmanın Tepki Doğrusu daha yatık olacaktır.
Aşağıda Şekil 9.2’de Cournot Modeli’nde Tepki Doğrularını görmektesiniz.

2

1.Firmanın
Doğrusu

𝑨−𝒄
𝒃

Tepki

1

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

2.Firmanın
Doğrusu

Tepki

2

𝑨−𝒄
𝟐𝒃

𝑨−𝒄
𝒃

1

Şekil 9.2:Cournot Düopolü Modeli’nde Tepki Doğruları
Yukarıdaki Şekilde mavi renkli doğru 1. Firmanın Tepki Doğrusu’nu ve kırmızı renkli doğru
da 2. Firmanın Tepki Doğrusu’nu oluşturmaktadır. Bu doğrular Denklem (9.13.b)’deki tanıma
karşılık gelmektedir.
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Piyasada denge, her iki firmanın da birbirlerinin üretim stratejisini dikkate alarak aynı anda kâr
maksimizasyonun sağlayana kadar üretim miktarlarını değiştirmeleri yoluyla sağlanır. Buna
göre her iki firmanın da kendi tepki Doğrusu üzerinde olması ancak onları kesiştiği yerde
mümkündür. Nitekim Denklem (9.14) bize bu durumu göstermektedir:


𝒒𝟏∗ = 𝑹𝟏 (𝒒∗𝟐 ) = 𝑹𝟏 (𝑹𝟐 (𝒒∗𝟏 ))
𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖 → { ∗
… … … (9.14)
𝒒𝟐 = 𝑹𝟐 (𝒒∗𝟏 ) = 𝑹𝟐 (𝑹𝟏 (𝒒∗𝟐 ))

Denklem (9.14)2tekişartları sağlayacak doğru denge çözümü ve her iki firmanın da piyasa
dengesini sağlayan denge üretim düzeyleri aşağıda Denklem (9.15)’te gösterilmektedir.
𝟏 (𝑨 − 𝒄) 𝟏 (𝑨 − 𝒄) 𝟏 ∗
𝟏 (𝑨 − 𝒄) 𝟏 ∗
𝟏 (𝑨 − 𝒄)
− (
− 𝒒𝟏 ) =
+ 𝒒𝟏 → 𝒒𝟏∗ =
𝟐 𝒃
𝟐
𝟐𝒃
𝟐
𝟒 𝒃
𝟒
𝟑 𝒃
… … … (9.15)
(𝑨
(𝑨
(𝑨
(𝑨
𝟏
−
𝒄)
𝟏
−
𝒄)
𝟏
𝟏
−
𝒄)
𝟏
𝟏
−
𝒄)
𝒒𝟐∗ =
− (
− 𝒒𝟐∗ ) =
+ 𝒒∗𝟐 → 𝒒𝟏∗ =
𝟐
𝒃
𝟐
𝟐𝒃
𝟐
𝟒
𝒃
𝟒
𝟑 𝒃
{
𝒒𝟏∗ =

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



𝐾â𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 2. 𝐴ş𝑎𝑚𝑎 → {𝜕2 𝚷

𝜕𝑞12
𝟐 (𝒒𝟏 ,𝒒𝟐 )
𝜕𝑞22

< 0 → −𝟐 < 0
… … … (9.16)
< 0 → −𝟐 < 0

Denklem (9.16)’ya göre, Denklem (9.15)’teki denge değerleri Firmaların Kâr Maksimizasyonu
değerleridir. Peki bu durumda, teker teker firmaları kaç birim kâr elde etmektedirler. Bunu
Denklem (9.17) bizlere göstermektedir:
𝟏 (𝑨 − 𝒄)𝟐
𝟑
𝒃
(9.17)
𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎 𝐾â𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤
𝟐……
(𝑨
𝟏
−
𝒄)
(𝒒
) (𝑨 − 𝒄 − 𝒃𝒒𝟏 )𝒒𝟐 − 𝒃𝒒𝟐𝟐 =
{𝚷𝟐 𝟏 , 𝒒𝟐 =
𝟑
𝒃
𝚷𝟏 (𝒒𝟏 , 𝒒𝟐 ) = (𝑨 − 𝒄 − 𝒃𝒒𝟐 )𝒒𝟏 − 𝒃𝒒𝟐𝟏 =

Her iki firma da, toplamda pozitif kâr elde etseler de, gerek teker teker, gerekse toplamda
Tekelci Firma’nın elde ettiğinden daha kâr elde etmektedirler. Aynı zamanda üretimleri gibi bu
firmaların kârları da özdeştir.
Aşağıda Şekil 9.3’de Cournot Modeli’nde Tepki Doğruları’nı yardımıyla firmaların denge
üretim miktarlarını görmektesiniz.
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2

1.Firmanın
Doğrusu

Tepki

1

DENGE
NOKTASI

𝑨−𝒄
𝟑𝒃

2.Firmanın
Doğrusu

Tepki

2

𝑨−𝒄
𝟑𝒃

1

Şekil 9.3:Cournot Düopolü’nde Denge
Yukarıdaki Şekilde mavi renkli doğru 1. Firmanın Tepki Doğrusu’nu ve kırmızı renkli doğru
da 2. Firmanın Tepki Doğrusu’nu oluşturmaktadır. E Noktası her iki firmanın tepki doğrularını
kesiştiği yerdedir ve piyasa dengesini oluşturur. E Noktasının haricinde bir nokta ya firmalardan
birinin kârını maksimize ettiği ve diğerinin irrasyonel bir üretim noktasında durduğu, ya da her
iki firmanın da kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyini arzetmediğini gösterir. Her
ikisini de kâr maksimizasyonu sağladığı nokta E Noktasıdır ve bu da piyasanın denge
noktasıdır.
Denklem (9.18) Cournot Dengesini özetlemektedir:

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑛𝑜𝑡 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖
𝑪𝑺𝑪𝑹

{

𝟏 (𝑨 − 𝒄)
𝒒∗𝟏 = 𝒒∗𝟐 = 𝟑
𝒃
𝟐 (𝑨 − 𝒄)
𝑸𝑪𝑹 = 𝑞1∗ + 𝑞2∗ = 𝟑
𝒃
𝑨
+
𝟐𝒄
𝑷𝑪𝑹 =
𝟑
… … … (9.18)
2
1 𝐶𝑅 2 1 2 (𝐴 − 𝑐)
𝟐 (𝑨 − 𝒄)𝟐
= 2 𝑏𝑄
= 2 𝑏 (3
) =𝟗
;
𝑏
𝒃
𝟐 (𝑨 − 𝒄)𝟐
𝑷𝑺𝑪𝑹 = Π1 + Π2 = 𝟗
𝒃
(𝑨
𝟒
− 𝒄)𝟐
𝑺𝑾𝑪𝑹 = 𝐶𝑆 𝐶𝑅 + 𝑃𝑆 𝐶𝑅 = 𝟗
𝒃
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Cournot Düopolü’nü Tekelci ve Tam Rekabetçi piyasalarla karşılaştıracak olursak bu piyasa
yapısının iki aşırı uç arasında durduğunu göreceğiz. Aşağıda Tablo 9.1 bize bu karşılaştırmayı
sağlayacak doneler sunmaktadır:

PİYASA
TÜRÜ

TABLO 9.1

DEĞİŞKEN

TAM
REKABET

TEKEL

COURNOT

1 𝐴−𝑐
(
)
2
𝑏

1 𝐴−𝑐
(
)
3
𝑏

1 𝐴−𝑐
(
)
2
𝑏

2 𝐴−𝑐
(
)
3
𝑏

c

𝐴+𝑐
2

𝐴 + 2𝑐
3

i

0

1 (𝐴 − 𝑐)2
4
𝑏

1 (𝐴 − 𝑐)2
9
𝑏

Üretici Artığı

PS

0

1 (𝐴 − 𝑐)2
4
𝑏

2 (𝐴 − 𝑐)2
9
𝑏

Tüketici
Artığı

CS

1 (𝐴 − 𝑐)2
2
𝑏

1 (𝐴 − 𝑐)2
8
𝑏

2 (𝐴 − 𝑐)2
9
𝑏

Sosyal Refah

SW

1 (𝐴 − 𝑐)2
2
𝑏

3 (𝐴 − 𝑐)2
8
𝑏

4 (𝐴 − 𝑐)2
9
𝑏

Firma
Üretimi

qi

Piyasa
Üretimi

Q

Piyasa Fiyatı

P

Firma Kârı

limitte 0

𝐴−𝑐
𝑏

Tablo 9.1’e göre Tam Rekabetçi’de firmaların bireysel üretimlerinin çok düşük olmasına
rağmen, toplam üretim olarak en fazla üretimin bu piyasada yapıldığı ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte Tekelci bireysel firma üretiminin en yüksek olduğu piyasa yapısı olmasına
rağmen, toplamda en az üretime sahip piyasa yapısı olmaktadır. Piyasa fiyatı bununla bağlantılı
olara Tekelci’de en yüksek, Cournot düopolünde ortanca ve Tam Rekabette de en düşük
düzeydedir. Bütün bunlar Tekelde bireysel Kârlar ve Üretici Artığı’nın en yüksek olduğu ve
piyasada firma sayısı arttıkça bunun düştüğü ve Tam Rekabetçi Piyasa’da sıfırlandığı anlamına
gelmektedir. Buna ters olacak bir şekilde, Rekabet arttıkça Tüketici Artığı ve Tüketici Refahı
artmakta, insanlar daha ucuza ve daha bol tüketim imkânlarına kavuşmaktadırlar. Bu durumu
Grafikle göstermemiz gerekmektedir.
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Aşağıda Şekil 9.4’te üç farklı piyasada oluşan Üretici ve Tüketici Artıklarını ve Sosyal Refah
düzeylerini görmektesiniz.
CSM=a1; PSM=a2+a4; SWM= a1+ a2+a4; Kaynak İsrafı=a3+a5+a6
CSCR=a1+a2+a3;

PSCR=a4+a5;SWCR=a1+a2+a3+a4+a5;

Kaynak

İsrafı=a6
CSC=a1+a2+a3+a4+a5+a6; PSC=0; SWC=a1+a2+a3+a4+a5+a6;

3
1

P M=

M

(A+c)/2
2

PCR=(

CR

A+2c)/3
4

5

M

CR

P

C

6

C

C

=c

/b

Şekil 9.4: Farklı Piyasalarda Denge Fiyatı Ve Miktarı

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



𝑸𝑴𝑪𝑹 = 𝑸𝑴 = (



𝑷𝑴𝑪𝑹 =



𝑷𝑺𝑴𝑪𝑹 = 𝑷𝑺𝑴 = 𝟒

𝟐

𝑨+𝒄
𝟐

𝒃

𝟏 𝑨−𝒄

) ; 𝒒𝑴𝑪𝑹
= 𝒒𝑴𝑪𝑹
= (
𝟏
𝟐
𝟒

𝟏 (𝑨−𝒄)𝟐

; 𝚷𝟏𝐌𝐂𝐑 = 𝚷𝟐𝐌𝐂𝐑 = 𝟖
𝟏 (𝑨−𝒄)𝟐
𝒃

𝒃

𝒃

) … (9.19. 𝑎)

1 (𝐴−𝑐)2

>9

𝑏

= Π1CR = Π2CR … … (9.19. 𝑏)

𝟏 (𝑨−𝒄)𝟐

; 𝑪𝑺𝑴𝑪𝑹 = 𝑪𝑺𝑴 = 𝟖

𝒃

2 (𝐴−𝑐)2

<9

𝑏

𝐶𝑆 𝐶𝑅 … … (9.19. 𝑐)

9.4.Firma Davranışı: Fiyat Rekabeti Ve Bertrandt Düopolü
Firmalar bir Düopol piyasasında her zaman üretim stratejhileri üzerinden rekabet etmek
istemeyebilirler. Özellikle rakiplerini piyasadan silmek istiyorlarsa, genelde fiyat rekabeti içine
girebilirler. Bu durumun sonuçları çok çarpıcı olabilmektedir. Bertrandt Düopolü fiyat
rekabetini iki firmalı bir piyasada ne tür Sosyal Etkilere yol açacağını göstermektedir.
Denklem (9.20)’de fiyat rekabeti durumunda bir piyasada oluşacak talep eğrisini
göstermektedir. Dikkat edilirse bu eğri Ters Talep Eğrisi değildir, yani Miktar Fiyat cinsinden
tanımlanmıştır.


𝑄 = 𝐴 − 𝑏𝑚𝑖𝑛(𝑃1 , 𝑃2 ) = 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖; 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 = 𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑟𝑧𝚤 … (9.20)

Denklem (9.20)’ye göre firmalar farlı fiyatlar koyarsa tüketici malları kendilerine göre özdeş
olan bu firmalardan en düşük fiyatlı olanın mallarını alırlar. Fiyatlar eşitse, piyasa iki firma
tarafından eşit olarak paylaşılır. Denklem (9.21) bunu göstermektedir
𝑞1 = 𝑄, 𝑞2 = 0 𝑣𝑒 𝑃 = 𝑃1 ↔ 𝑃1 < 𝑃2


𝑄

𝑄

𝐵𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡 𝐷ü𝑜𝑝𝑜𝑙ü {𝑞1 = 2 , 𝑞2 = 2 𝑣𝑒 𝑃 = 𝑃1 = 𝑃1 ↔ 𝑃1 = 𝑃2 … … … (9.21)
𝑞1 = 0, 𝑞2 = 2 𝑣𝑒 𝑃 = 𝑃2 ↔ 𝑃1 > 𝑃2

Denklem (9.21)’deki şartlar, firmaların, eğer fiyat rekabetine devam etmek istiyorlarsa, sürekli
rakiplerinin fiyatlarından daha düşük fiyat komasına yol açacak şartlardır. Ancak fiyat
düşürmenin de bir sınırı vardır. Bu sınır sabit marjinal ve ortalama maliyet varsayımı altında
Ortalama Maliyet düzeyidir. Bu şartlarda firma stratejileri Denklem (9.22)’deki gibi
özetlenebilir:


𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 → {

𝑐 ≤ 𝑃1 ≤ 𝑃2 → 1. 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎
… … … (9.22)
𝑐 ≤ 𝑃2 ≤ 𝑃1 → 2. 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎

Firmalar karşılıklı olarak fiyat düşürmeye fiyatları ortalama ve marjinal maliyete eşit olana
kadar devam ederler. Ancak bu durum beklenmedik bir sonuç yaratır. Eğer firmaları
teknolojileri ve Maliyet Yapıları özdeşse iki firmalı piyasa Tam Rekabetçi fiyatları ve Üretim
Miktarını yaratır. Aşağıda Denklem (9.23)’te bu durumu , yani Bertrandt Düopolü Dengesi’ni
görmektesiniz.


𝐵𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡 𝐷ü𝑜𝑝𝑜𝑙ü 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖 → 𝑐 = 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃𝐶 … … … (9.23)
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Dolayısıyla firmalardan biri diğerine göre daha düşük maliyet ve daha ileri teknoloji ile üretim
yapmadıkça, fiyat rekabeti firmalar açısından öldürücü etkilere sahiptir. Öte yandan Sosyal
Refah’ı arttıran ve Tüketici Refahını Tam Rekabet düzeyine getiren bir sonuç da yaratmaktadır.
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Piyasaları da özel şartlar altında oluşan Oligopol piyasalarıdır. Dolayısıyla geçen hafta elde
ettiğimiz bazı sonuçları bu hafta genelleştireceğiz.
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10.1. Oligopol Piyasaları
Daha önce incelediğimiz Tam Rekabetçi Piyasa, Tekelci Piyasa ve Cournot Piyasası,
piyasadaki alıcı sayısındaki farklılaşmadan kaynaklanan farklılıklar arz etmekteydi. Yine
piyasadaki firma sayısı Cournot Piyasası ile aynı olan iki firmalı Bertrandt Piyasası’nda firma
davranışındaki farklılıklardan kaynaklanan bambaşka sonuçlar olduğunu görmüştük. Bilindiği
ü firma davranışındaki farklılıklardan kaynaklanan bambaşka sonuçlar olduğunu görmüştük.
Bilindiği üzere ancak Tam Tekel ve Tam Rekabet’te firma sayısı piyasada oluşacak dengenin
tam ve tek belirleyicisi olmaktadır. Firma sayısı az olmakla birlikte birden fazla ise karşımıza
Oligopol Piyasaları çıkmaktadır. Bu bağlamda Düopol Piyasaları iki firmalı Oligopol Piyasası
olarak adlandırılmaktadır. Ancak firma sayısı arttıkça piyasada oluşan dengenin şartlarını
belirleyen faktörler artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Bu açıdan Oligopol Piyasalarını tek bir
modelle incelemek yetersiz olacaktır. İsterseniz Oligopol Piyasalarını tanımlayalım.
TANIM – OLİGOPOL PİYASALARI: “Piyasa dengesinin fiyat ve miktarı belirleme gücüne
sahip firmaların karşılıklı olarak belirledikleri stratejilerin sonuçlarına bağlı olarak
belirlendiği, ve birbirlerine karşılıklı bağımlı az sayıda satıcının bulunduğu piyasalar genel
olarak Oligopol Piyasa’sı olarak adlandırılır.”

10.1.1. Oligopol Piyasalarının Oluşmasının Nedenleri
Oligopol Piyasaları’nın oluşmasında çeşitli etkenler göz önüne çıkmaktadır. Bunlar kısaca şu
şekilde özetlenebilir
 Ölçek Ekonomileri: Bir Piyasada aynı teknoloji ve maliyet yapılarına sahip firmaların
Minimum Etkin Ölçekleri yanı piyasa fiyatının uzun dönem ortalama maliyetin
minimum noktasına eşit oldukları üretim miktarları Piyasa Talebine nispetle yeterli bir
büyüklükteyse, o piyasada sınırlı sayıda firmaya yer vardır. Piyasa Giriş Çıkışlarının
kısıtlı olduğu bir ortamda bu piyasa bir Oligopol piyasasına dönüşebilir.
 Teknoloji ve Maliyet Farklılıkları:İş ve organizasyonda etkinlik ve teknolojik gelişmeye
intibak açısından sadece az sayıda firma başarılı olmuşsa, uzun dönem rekabet şartları
bu piyasada sadece bu gelişmelere uyum sağlayan firmaların ayakta kalmasına neden
olabilir. Böyle bir durumda piyasa uzun dönemde Tam Rekabetten Oligopol Piyasası’na
dönüşür.
 Kamusal Düzenlemeler: Bazı mal ve hizmetlerin üretimleri kamu denetimine ve iznine
tâbi olabilir. Bunlar Kamu Malları olabileceği gibi politika otoritesinin tayin ettiği
stratejik sektörler de olabilir. Bu durumda, eğer kamu denetçisinin belirlediği uygun
koşulları sağlayan az sayıda firmam bulunuyorsa, üretim ve satış işlemini de ancak bu
firmalar sağlayabilecektir. Dolayısıyla piyasa şartları ile değil fakat kamu düzenlemesi
ile bir Oligopol Piyasası oluşabilir.
 Belirsizlik: Tam Rekabetçi Piyasa’daki firmaların birbirlerinin teknoloji ve maliyet
yapılarından haberi bulunmaktaydı. Bütün firmalar özdeş teknolojiye sahip olduğu gibi,
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aynı zamanda diğerlerinin kendileriyle aynı teknoloji düzeyinde olduklarını biliyorlardı.
Eğer bu bilgi olmazsa, yani firmalar rakiplerinin maliyet ve teknoloji düzeyleri
hakkında belirsizlik içindeyseler tahmini değerlerle kendi üretim ve fiyatlama
stratejilerini oluştururlar. Ancak böyle bir durumda, tahminlerinde yanılgı olmayan ve
doğru stratejileri oluşturabilen firmalar ayakta kalabilir. Eğer piyasada az sayıda firma
kalmışsa, bu durumda piyasada Oligopolist bir yapı oluşmuştur.
 Dışa Açıklık: Dış Rekabete açık olmak ve küresel piyasalara satış yapmak, ülke
piyasalarının da Tam Rekabete doğru evrilmesine yol açmaktaydı. Eğer politika
otoritesinin dış ticaret politikası belli pazarlarda kısmî veya tam korumaya yol
açmaktaysa, o zaman diğer koşullar da müsait olduğunda bu piyasalarda oligopolist
yapılar oluşabilir.
 Ürün Yenilikleri ve Mal Farklılaşması: Firmalar rekabet sürecinde ürünlerini
rakiplerinin ürünlerine göre farklılaştıracak ürün yeniliklerine tâbi tutarlarsa, o zaman
kendi müşteri kitleleri üzerinde belli bir tekel gücüne sahip olabilirler. Bu durumda
piyasada markalaşma ve ürün yeniliğini gerçekleştiremeyen firmalar tasfiye olurken
geriye az sayıda firma kalırsa piyasa da bir Oligopol Piyasası’na dönüşür.

10.1.2. Oligopol Piyasası Varsayımları
Oligopol Piyasası’nın ayırıcı özellikleri aşağıdaki varsayımlarla ele alınmıştır:


Az sayıda üretici vardır.



Firmalar piyasada denge fiyatını ve miktarını belirleyebilir.



Malların tüketici gözünde homojen olmayabilir.



Üretim teknolojisinin firmalar için özdeş olmayabilir.



Tüketici tercihleri özdeş olmayabilir.



Piyasaya giriş çıkış serbestisi olmayabilir.



Bilgi tam olmayabilir ve piyasa aktörlerince eşit paylaşılmayabilir.



Fiyatların tam esnek olmayabilir.

10.2. Piyasada Rekabetin Analizi: Yapı, Davranış Ve Performans
Bir piyasayı incelerken üç temel kriter açısında incelenmesi genel kabul görmüştür. Bu üç temel
kriter yapı, davranış ve performans’tır. Yani;


YAPI: Genel olarak piyasadaki firma sayısı ve genel talep hacminin karşılaştırılması ile
ortaya çıkan bir kriterdir. Teknoloji ve maliyet yapılarının özdeş olduğu ve firmaların
tam belirlilik altında benzer stratejiler izlediği bir ortamda, piyasada denge fiyatı ve
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miktarı piyasadaki firma sayısına bağlı olarak belirlenir. Pratikte, 100 firmanın üstünde
firmanın varlığında iktisatçılar bu piyasayı Tam Rekabetçi piyasa olarak adlandırırlar.
2 ilâ 20 firma arasında firmanın bulunduğu piyasalar Oligopol Piyasaları, 20 ilâ 100
firma arasında firmanın bulunduğu piyasalar Tekelci Rekabet Piyasaları ve tek firmanın
bulunduğu piyasalar da Tekelci Piyasalar olarak adlandırılır. Ancak piyasadaki firma
sayısına bağlı olarak yapılan bu yapı analizi tek başına piyasa dengesini açıklamaya
yetmez. Örneğin bir önceki bölümde bahsettiğimiz Bertrandt Dengesi farklı firma
stratejileri uygulandığı durumda (Fiyat Rekabeti) iki firmalı piyasada bile tam rekabetçi
dengenin oluşabildiğini bize göstermişti. Bu yüzden Davranış’ta önemli bir kriter
olmaktadır.


DAVRANIŞ: Piyasayı analiz ederken Davranışla kastedilen firmaların birbirlerine karşı
uyguladığı rekabet stratejileridir. Çok sayıda firmanın olduğu bir piyasada bile
firmaların bir araya gelerek bir kartel oluşturmaları ihtimali her zaman bulunmaktadır.
Öte yandan az sayıda firmanın bulunduğu bir piyasada da her zaman fiyat rekabeti ve
dolayısıyla tam rekabetçi piyasaya yakın sonuçlar oluşması ihtimali vardır. Özellikle
Oligopol Piyasaları’nda piyasa dengesi ağırlıklı olarak firma davranışının yönü ve
şeklinden etkilenmektedir. Belirsizlik arttıkça, stratejik davranışların önemi
artmaktadır. Ancak yine de varsayılan temel olgu firmaların özdeş teknoloji ve maliyet
yapılarında olduklarıdır. Bu durumun incelenmesi üçüncü bir kriter olarak Performans’ı
öne çıkarmaktadır.



PERFORMANS: Özellikle Chicago Okulu ve daha eskilerde Schumpeter firmaların
teknoloji geliştirmede başarılarını, verimlilik artışlarını yönlendirebilme güçlerini hem
piyasa yapısını hem de firma davranışını etkileyen en temel faktör olduğunu
bildirmektedir. Örneğin, tam rekabetçi bir piyasada, teknolojik bir gelişmeyi ve bunun
sonucu olarak ortalama maliyetlerinde dikkate değer bir düşüşü hayata geçirebilen bir
firma diğer rakiplerini piyasadan atabilir ve tekelci konumuna erişebilir. Böyle bir
durumda Piyasa’nın yapısı o tek firmanın Performans’ı tarafından belirlenmektedir.
Maliyet ve teknoloji düzeylerindeki farklılıklar hem yapıyı hem de davranışı belirler
demek, aslında Tekelci’lerin yüksek verimlilik sebebiyle ortaya çıktığını savunmakla eş
anlamlıdır. Bu da tamamen ideolojik bir tutum sergilemekle eşdeğerdir.

10.2.1. Oligopol Piyasasında Yapı Analizi
Oligopol Piyasa’sında pratikte 2 ilâ 20 arasında firma olacağının varsayıldığını bir önceki
kısımda belirtmiştik. Bu duruma göre Oligopol Piyasalarını piyasa yapısına göre iki kısma
ayırabiliriz: Sıkı Oligopol ve Gevşek Oligopol.

10.2.1.1. Sıkı Oligopol
Eğer piyasadaki firma sayısı 2 ilâ 10 arasındaysa bu piyasanın sıkı oligopol olma ihtimali
yüksektir. Sıkı Oligopol’lerde az sayıda firma olduğu için belirsizliğin daha az olma ihtimali
yüksektir. Bu ise firmaların birlikte hareket edebilme ve piyasa tayınlama ihtimalini arttıran bir
olgudur. Başka bir açıdan bakıldığında, sıkı oligopollerde Kartel oluşması ihtimali yüksektir.
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Tüketici Artığı ve Sosyal Refah firma sayısı azaldıkça daha azalacak ve Üretici Artığı ile
Kaynak İsrafı daha artacaktır. Daha az sayıda firmanın varlığı, her bir firmanın piyasada denge
fiyat ve miktarını belirleme gücünü arttıracaktır. Ancak, yine de her zaman, firma davranışının
değişme ve firmaların öldürücü bir fiyat rekabetine gitme olasılığı vardır.

10.2.1.2. Gevşek Oligopol
Eğer piyasadaki firma sayısı 10 ilâ 20 arasındaysa bu piyasanın gevşek oligopol olma ihtimali
yüksektir. Gevşek Oligopol’lerde Sıkı Oligopol’lere göre daha fazla sayıda firma olduğu için
belirsizliğin daha fazla olma ihtimali yüksektir. Bu ise firmaların birlikte hareket edebilme ve
piyasa tayınlama ihtimalini azaltan bir olgudur. Başka bir açıdan bakıldığında, sıkı
oligopollerde Kartel oluşması ihtimali düşüktür. Tüketici Artığı ve Sosyal Refah firma sayısı
arttıkça daha artacak ve Üretici Artığı ile Kaynak İsrafı daha azalacaktır. Daha çok sayıda
firmanın varlığı, her bir firmanın piyasada denge fiyat ve miktarını belirleme gücünü
azaltacaktır. Ancak, yine de her zaman, firma davranışının değişme ve firmaların Karttelleşme
olasılığı vardır.
Piyasadaki yapının firma davranışını ve performansını belirlediğini savunanlar genelde Klasik
Okul taraftarlarıdır. Ancak Kapitalist Üretim Sistemi, Klasik Okul’un gayet soyut modelinin
içeremeyeceği kadar karmaşıktır. Bu okula göre, eğer piyasaya giriş ve çıkış serbestisi
sağlanırsa ve fiyatların esnekliği korunursa her piyasa kendiliğinden – eğer Doğal Tekel şartları
oluşmuyorsa – tam rekabete evrilebilir. Bu yüzden devletin rekabet arttırıcı ve teşvik edici
düzenlemeler dışında hiçbir şey yapmasına gerek yoktur.

10.2.2. Oligopol Piyasasında Davranış Analizi
Bir önceki bölümde, iki firmalı bir oligopolün bile, firma davranış ve stratejisindeki farklılıktan
dolayı Tekelci Piyasa’ya özdeş sonuçlar doğuran Kartel’e veya Tam Rekabetçi Piyasa’ya özdeş
sonuçlar doğurabilecek Fiyat Rekabeti’ne yönelebileceğini vurgulamıştık. Firmaların
davranışlarının hem piyasa yapısını hem de performansı belirleyebileceğini vurgulayalım.
Kartelleşme ve Fiyat Rekabeti olasılıkları çeşitli etkenlerden beslenmektedir.


BELİRSİZLİK: Firmaların fiyat rekabetine girme sebeplerinden birisi rakiplerin
teknoloji ve maliyet yapıları hakkında bilgi sahibi olduklarına inanmaları ve aynı
zamanda rakiplerinin kendilerinden daha yüksek maliyetle çalıştıklarına emin
olmalarıdır. Bu tahminlerinde ne derece doğru oldukları önemli değildir, önemli olan
böyle bir kanıya sahip olmalarıdır. Belirsizlik azaldıkça, firmalar rakipleri hakkında
daha net bilgi sahibi oldukları kanısına varabilirler. Genellikle piyasanın istikrarlı bir
büyüme trendinde olduğu, görece kamuda yaygın şekilde bilinen bir üretim
teknolojisinin kullanıldığı ve vergi ve teşvik politikalarının şeffaf olduğu bir ortam
piyasada belirsizliğin azalmasına yol açar. Tersine piyasanın istikrarsız bir büyüme
trendinde olduğu, görece kamuda yaygın şekilde bilinmeyen ve yeni bir üretim
teknolojisinin kullanıldığı ve vergi ve teşvik politikalarının şeffaf olmadığı bir ortam
piyasada belirsizliğin artmasına yol açar. Belirsizliğin azalması durumunda, eğer
firmalar rakiplerinden daha düşük maliyetlere sahip olduklarına kâni iseler, fiyat
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rekabeti ihtimali artar. Eğer belirsizlik artarsa, firmalar aksine fiyat rekabetinden ziyade,
çeşitli yollardan birleşmelere, satın almalara yönelebilirler. Daha da net olarak Kartel
kurulma ihtimali artar.


BÖLGELER ARASI KALKINMIŞLIK FARKLARI: Genellikle gelişmekte olan ülkelerde
daha fazla olan ülkenin belli coğrafi bölgeleri arasındaki kalkınmışlık farkları aynı
malın piyasasının farklı bölgelere göre tayınlanmasına yol açar. Bazen Bölgeler belli
konsorsiyumlar tarafından paylaşılabilir. Çünkü, hem maliyet yapıları hem de tüketici
tercihleri farklı bölgelerde farklı alt piyasalara yol açabilir. Aynı zamanda ulaştırma
maliyetleri de bölgesel pazarları birbirinden ayırabilir. Eğer, oligopolcü piyasalar
coğrafi bölgelere göre alt piyasalara ayrılırsa, her bir bölgesel piyasanın birkaç firma
tarafından paylaşıldığı Kartel veya Kartel benzeri yapıların ortaya çıkma ihtimali
yüksektir. Öte yandan, bölgeler arası gelişmişlik farkları çok değilse, nakliye masrafları
ihmal edilecek düzeydeyse, o zaman ulusal pazarda fiyat rekabeti ihtimali daha fazladır.



FİNANSAL GELİŞMİŞLİK: Eğer bir ülkenin finans sektörü yeterli ve geniş miktarda
kredi plasmanı sağlayabilecek düzeydeyse, ki bu da, yeterli tasarrufların sağlanabilmesi
ve dış finans piyasalarına entegrasyonla artabilecek bir olgudur, o zaman, oligopolcü
piyasadaki firmalar rakiplerini piyasadan dışlama eğilimine daha çok sahip olurlar. Eğer
finansal gelişmişlik düzeyi yeterli değilse, o zaman finans sektörü sermayesi daha
yüksek ve belirsizlik ortamında daha dayanıklı olduğunu düşündüğü büyük firmalara
öncelik tanır. Bu durumda, finansal kaynaklardan yararlanabilmek için küçük firmaların
birlikte hareket etmesi zorunluluk haline gelir. İncelendiğinde, belirli gelişmişlik
standartlarının altındaki ülkelerde oligopoller kartelleşme eğilimi içindedirler. Buna
mukabil daha yüksek gelişmişlik standartlarındaki ülkelerdeyse oligopoller fiyat
rekabetine daha fazla eğilimlidir.

Oligopol Piyasası’nda unutulmaması gereken en önemli husus, bu piyasaların diğer piyasa
yapılarından daha fazla Firma Davranışı’ndan etkilendiğidir. Firma sayısı tek olsa, zaten
tekelcini endişe etmesi gereken bir rakibi olmayacaktır. Firma sayısı 20’nin üzerinde olsa, bu
sefer bütün rakiplerin davranışlarını dikkate alarak strateji belirlemek çok zor olacaktır. Ancak
az sayıda firmadan oluşan bir piyasa da her firmanın belli bir piyasa gücü, yani piyasa dengesini
etkileme gücü, olacak ve her kes rakiplerinin stratejilerini dikkate almak zorunda kalacaktır. Bu
yüzden diyebiliriz ki, oligopolcü piyasanın analizi, hepsinden önce firma davranışı kriterine
dayanmalıdır.
Davranış Analizi daha çok “Davranışçı Okul” tarafından savunulmaktadır. Bu okula göre firma
davranışı hem yapıyı hem de performansı belirlemektedir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi bu
analiz pratikte daha çok Oligopol Piyasalarında geçerlidir.

10.2.3. Oligopol Piyasasında Performans Analizi
Oligopol Piyasaları’nda firmaların maliyet ve üretim teknolojilerindeki farklılıklar o firmaların
üretim ve kârlılıklarına etki eder. Ancak Chicago Okulunun başına çektiği görüş bu farlılıkların,
aynı zamanda hem piyasadaki firmaların sayısı ve piyasa paylarını (yani piyasa yapısını) hem
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de firma davranışlarını belirleyen temel faktör olduğunu savunur. Sanayi tekelleşme ve eksik
rekabete yönelik eğilimler, dolayısıyla, yüksek performans gösteren bu firmaların bireysel
başarısından kaynaklanmaktadır. Ancak bu eğilimler, yani piyasada teknoloji geliştirebilen az
sayıda firmanın varlığı nedeni ile oligopolist yapıların oluşması ancak belli şartlar altında
geçerlidir. Bunlar:


Hakim teknolojik paradigmanın olgunluk çağında olması



Piyasa talebinin doygunluk noktasına yaklaşmış olması



Belirsizliğin az olması

Bu şartlar altında, oligopolist piyasada hem Yapı hem de Davranış performans tarafından
belirlenebilir.
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11.1. Mal Farklılaşması
Daha önce incelediğimiz Tam Rekabetçi Piyasa, Tekelci Piyasa ve Oligopol Piyasaları,
piyasadaki alıcı sayısındaki farklılaşmadan kaynaklanan farklılıklar arz etmekteydi. Yine
piyasadaki firma sayısı Cournot Piyasası ile aynı olan iki firmalı Bertrandt Piyasası’nda firma
davranışındaki farklılıklardan kaynaklanan bambaşka sonuçlar olduğunu görmüştük. Bugün
firma sayısı veya giriş çıkış engellerinin varlığının sonucu belirlemediği, yani üreticiden
kaynaklanan farklılıkların asli rolü oynamadığı bir piyasa yapısını inceleyeceğiz: Tekelci
Rekabet Piyasası
TANIM – TEKELCİ REKABET PİYASASI:“Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, firmaların
özdeş teknoloj ve maliyet yapılarına sahip olduğu ve fiyatların tam esnek olduğu, ancak
heterojen mal ve heterojen tüketici tercihlerinin varlığı sebebiyle her firmanın kendi müşteri
kitlesi üzerinde belli bir tekel gücüne, yani fiyat belirleme gücüne sahip olduğu piyasa Tekelci
Rekabet Piyasasıdır.”

11.1.1. Tekelci Rekabet Piyasasının Oluşma Nedenleri
Tekelci Rekabet Piyasaları’nın oluşmasında çeşitli etkenler göz önüne çıkmaktadır. Bunlar
kısaca şu şekilde özetlenebilir:


Şehirleşme ve Hizmetler Sektörünün Gelişimi: Bir ekonomide şehirleşme oranı arttıkça,
şehir bölgelerinde işbölümü ve uzmanlaşmada artar. Bu ise normal olarak aile içinde
üretilebilecek hizmetlerin pazarlanabilir hale gelmesi demektir. Hizmetler sektörü ve
hizmet piyasaları geliştikçe, mal piyasalarındaki firmaların da mallarına ek olarak çeşitli
hizmetler sunması gündeme gelebilir. Bu tür mal ve hizmet, mal ve mal ve hizmet ve
hizmet kombinasyonlarına promosyon adı verilir. Promosyonla bir firmanın kendi
malını diğer firmaların mallarından ekstra bir hizmet sunarak farklılaştırdığını
görüyoruz.



Patent, Telif ve Ürün Standartları: Patent ve Telif’ler teknoloji veya üretilen üründe
yapılan değişikliklerin kullanım ve mülkiyet hakkını belli bir süre için sahibine veren
belgelerdir. Bir firma mallarında ufak bir değişiklik yaptıysa (ürün inovasyonu) ve bu
değişimi belli bir süre boyunca sadece kendisi yapma hakkına sahipse, o halde mallarını
diğerlerinden farklılaştırır. Bu da yapılan ürün inovasyonundan istifade etmek isteyen
alıcıların patent veya telife sahip olan firmanın müşterisi olması anlamına gelir. Bu
durumda dirma genel piyasa içinde kendi alt piyasasını yaratır.



Tercih ve Beğeni Farklılıkları: Müşteriler piyasada tercih yapılarındaki farklara göre
farklılaşabilirler. Bir ürünün genel özellikleri onu belli bir piyasa içinde tutarken, aynı
piyasa içinde kalmak şartıyla ürünlerin birbirinden farklılaşması küçük ve özel
farklılıklar vasıtasıyla olur. Örneğin bir fırın sadece beyaz ekmek satabilir. Ancak, eğer
farklı tüketim tercihleri belirginleşmişse çok çeşitli ekmeklere talep duyan farklı müşteri
kitleleri belirginleşebilir. Dolayısıyla, hepsi ekmek olmak genel şartını karşılayarak
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farklı fırınlar farklı tip ekmekleri üretirlerse, her biri kendi müşteri kitlesi, üzerinde tekel
gücü sahibi olur.


Müşteri Kitlesinde Farklı Gelir Gruplarının Varlığı: Müşteri kitlesi farklı gelir
gruplarına ayrılıyor ve bu gelir farklılıkları satılan ürünün özel niteliklerinde değişimi
gerektirecek kadar büyükse, o zaman bazı firmalar lüks üretime ağırlık verebilir. Bazı
firmalar da normal üretimini yaparken diğer firmalar düşük mal üretimi yapabilirler.
Örneğin Şarap Piyasası: Yüksek Gelir Grubuna yönelik üretilen şaraplar lüks
şaraplardır. Bazı firmalar bunun üzerine uzmanlaşır. Orta Gelir grubuna normal şaraplar
pazarlanır ve düşük gelir grubuna ise kalitesiz ve düşük mal statüsünde şaraplar
pazarlanır.



Küreselleşme: Dış Rekabete açık olmak ve yabancı malların ülke piyasalarında
pazarlanmasına müsaade etmek, alıcıların bir kısmını bazı ithal mallara yönlendirebilir.
Bu ise ürünlerin menşeinden kaynaklanan bir farklılaşma yaratır. Tüketiciler hangi tip
ürüne eğilim gösterirlerse o ürünün alt pazarına dahil olurlar.



İletişim Sektörü ve Kitlelere Ulaşan Reklam Olanakları: İletişim Sektörü geliştikçe
firmaların daha büyük kitlelere ulaşma ve kendi ürünlerini tanıtma, diğer ürünlerden
farklılıklarını ve üstünlüklerini anlatma ve dolayısıyla diğer firmaların alt pazarlarında
müşterileri kendi alt pazarlarına aktarma imkânları artar. Bütün bu işle reklam
harcamaları vasıtasıyla gerçekleşir. Reklam harcamaları iki sonuca yol açar:

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

11.1.2. Tekelci Rekabet Piyasası Varsayımları
Oligopol Piyasası’nın ayırıcı özellikleri aşağıdaki varsayımlarla ele alınmıştır:


Çok sayıda üretici ve tüketici vardır.



Her firma kendi alt piyasasında kendi malının denge fiyatını ve miktarını belirleyebilir.



Malların tüketici gözünde homojen değildir.



Üretim teknolojisi firmalar için özdeştir.



Tüketici tercihleri özdeş değildir.



Piyasaya giriş çıkış serbestisi vardır.



Bilgi tamdır ve piyasa aktörlerince eşit paylaşılmaktadır.



Fiyatlar tam esnektir.
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11.1.3. Tekelci Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
Tekelci Rekabet Piyasası’nda bir firma için belli bir piyasa talebi ve bütün firmaların mallarına
şamil belli bir fiyat yoktur. Ürünler birbirinden farklılaştığı ve firmalar belli markalar altında
kendi müşteri kitleleri üzerinde fiyat belirleme gücüne kavuştuğu için, her firma kendi ürünü
üzerinde belli bir sınır içinde fiyat koyma gücüne sahiptir. Tekelci Rekabet’te firma Tekelci
Firma’dan farklı olarak mutlak bir fiyat belirleme gücüne sahip olamaz. Bunun sebebi ürünlerin
her ne kadar farklılaşmış olsalar da, birbirlerinin yakın ikamesi olması ve dolayısıyla her bir
firmanın ürününe olan talebin diğer firmaların fiyatlarına çok duyarlı olmasıdır. Bu da bize
firma taleplerinin Çapraz Elastikiyetlerinin yakın ikame mallarda yüksek olduğunu gösterir.
Aynı zamanda, Tekelci Rekabet’te firmanın talep eğrisi, Tekelci’nin piyasa talebinde daha
yatıktır, yani talebin Fiyat Elastikiyeti çok yüksektir. Onun için Tekelci Rekabet piyasalarında
pozitif kâr olmakla birlikte, bu Tekelci Piyasadaki gibi fahiş kârlar düzeyinde olamaz.

11.1.3.1. Kısa Dönem
Tekelci Rekabet piyasasında firma dengesi her zamanki kâr maksimizasyonu kuralını
karşılayacak şekilde gerçekleşir:
𝑴𝑹(𝑸) = 𝑴𝑪(𝑸) → 𝑄 𝐸 = 𝐾â𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢𝑛𝑢 𝑠𝑎ğ𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑑ü𝑧𝑒𝑦𝑖 … (11.1)
Tabiî ki, piyasa fiyatı tekelcide olduğu gibi AR(Q) fonksiyonunu temsil eden Ortalama Gelir
Grafiği üzerinde belirlenir:


𝑷𝑬 = 𝑨𝑹(𝑸𝑬 ) … … … (11.2)

Bu durumda kâr da denge üretim düzeyinde şekillenir:


𝚷 = (𝑃𝐸 − 𝐴𝐶(𝑄 𝐸 ))𝑄 𝐸 = (𝑨𝑹(𝑸𝑬 ) − 𝑨𝑪(𝑸𝑬 ))𝑸𝑬 … … … (11.3)

Aşağıda Şekil 11.1 bize bu durumu göstermektedir:

198

AR,
MR, AC,
MC,P

C

E

C

Maksimum
Birim Kâr
Maksimum

Kâr

Noktası

R
R

E

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

Aşağıda Şekil 11.2 bize bu durumu göstermektedir:
AR,
MR, AC,
MC,P

Sıfır
Kâr
C

C

A
=P

F

E

=G
R

Maksimum

Kâr

Noktası

R

E

Şekil 11.2:Tekelci Rekabet Piyasasında Firma Uzun Dönem Firma Dengesi
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12. MONOPSON PİYASASI BÖLÜM BAŞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bu haftaki dersimizde herhangi bir piyasada çok sayıda satıcı ver iken tek alıcı
bulunması durumunda piyasa dengesinin nasıl oluştuğu ve toplumsal refahın nasıl dağıldığını
inceleyeceğiz. Genellikle faktör ve aragirdi piyasalarında bu durum gerçekleşmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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12.1. Monopson Piyasası Nedir?
İktisat Bilimi’nde Monopson Piyasası ile bir tane alıcının çok sayıda satıcıyla yüzleştiği piyasa
tipi kastedilir. Monopson Piyasası’da tıpkı Tekel Piyasası gibi bir tür eksik rekabet piyasasıdır.
Monopson Piyasası’ndaki tek alıcı Monopsonist adını alır ve bu firma satıcıları dolayısıyla
piyasayı kontrol eder.
TANIM – MONOPSON PİYASASI: “Tek bir alıcı ve çok sayıda satıcının bulunduğu, fiyatların
tam esnek olduğu, homojen mal ve homojen tüketici tercihlerinin bulunduğu piyasa Monopson
Piyasasıdır. Monopson Piyasasındaki alıcı firma da Monopsonist olarak adlandırılır.”
Özelleştirilmeden önce Tekel içki yapımı için kullanılacak meyveleri ve sigara yapımı için
kullanılacak Tütün’ün tek alıcısı konumundaydı. Yine özel firmalara da müsaade edilmeden
önce Çay-Kur çay piyasasında, hemen hemen bütün tahıl üretiminde Toprak Mahsulleri Ofisi
de Monopsonist konumundaydı. Dikkat edilirse bütün bu örnekler hem kendi ürettikleri
malların piyasasında Tekelci konumundaydı hem de hepsi kamu firması idi. Özellikle tarım
piyasalarında bu geçerli olabilir.

12.2. Emek Piyasasında Monopson
Standart ders kitabı versiyonlarında Monopson Piyasası tek bir firmanın bütün işgücünü
hepsine aynı ücreti ödeyerek istihdam ettiği bir işgücü piyasasındaki kısmî static dengeyi ifade
eder. Bu modelde, Monopsonist piyasadaki toplam işgücü arzını karşılayan bir firma olarak
tanıtılır ki, burada İşgücü Arz Eğrisi yukarı doğru eğimlidir. Bu şekil 12.1’deki mavi renkli “S
Eğrisidir”. Şekil 12.1’de dikey eksende reel ücret (w), yatay eksende de işgücü piyasasındaki
istihdam edilen işgücü düzeyi (L) bulunmaktadır. Arz Eğrisi reel ücretin (w) bağımlı değişken
olduğu ve İşgücü istihdam düzeyinin (L) de bağımsız değişken olduğu bir fonksiyonla
tanımlanmıştır, (S = w(L)). Firma, işgücü piyasasında Monopsonist olduğu, yani tek alıcı
durumunda olduğu için, firmanın Toplam İşgücü Maliyeti (TLC) ücret ve istihdamın çarpımıyla
elde edilir ki, ücret de zaten istihdamın bir fonksiyonudur, (TLC = w(L)L). Şimdi varsayalım ki
firmanın İstihdam düzeyi (L) arttıkça artan bir Gelir fonksiyonu (R(L); R’(L)>0, R’’(L)<0)
olsun. Firmanın amacı kârını maksimize etmektir. Denklem (12.1) bize bu kâr fonksiyonunu
göstermektedir:


𝜫 = 𝑹(𝑳) − 𝑻𝑪𝑳(𝑳) … … … (12.1)

Bu Kâr Fonksiyonunu maksimize etmek için aşağıdaki Birinci Aşama işlemleri yapılır:


𝜫′ = 𝑀𝑅𝑃(𝐿) − 𝑇𝐶𝐿′ (𝐿) = 𝑹′ (𝑳) − (𝒘(𝑳) + 𝒘′ (𝑳)𝑳) = 𝟎 →



𝑹′ (𝑳) = 𝒘(𝑳) + 𝒘′ (𝑳)𝑳 … (𝟏𝟐. 𝟐)

Denklem (12.2)’nin sol tarafı İşgücünün Marjinal Gelir Ürünü (MRP- Marginal Revenue
Product )olarak tanımlanır ve ilave bir birim işgücü istihdamının Toplam Gelir’de yarattığı artış
miktarını gösterir. Kabaca söyleyecek olursak İşgücünün Marjinal Gelir Ürünü (MRP )
Firmanın Marjinal Geliri (MR(Q)) ve İşgücünün Marjinal Ürününün (MPL(L)) çarpımına
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eşittir, (MRP = MR(Q).MPL(L)). Denklemin sağ tarafı İşgücünün Marjinal Maliyeti (MC),
yani ilave bir birim işgücünün Toplam İşgücü Maliyeti’nde (TCL(L)) yarattığı artış miktarıdır.
Bu Şekil 12.1’de yeşil rankle gösterilen MC Eğrisidir. Dikkat edilirse görülecektir ki,
İşgücünün Marjinal Maliyeti (MC) Arz Eğrisinin (S) ve dolayısıyla reel ücretin de üzerindedir.
Denklem (12.3)’te bu nokta gösterilmektedir.


𝑀𝐶(𝐿) = 𝑤(𝐿) + 𝑤 ′ (𝐿)𝐿 > 𝑤(𝐿) = 𝑆; 𝑴𝑪(𝑳) − 𝑺 = 𝒘′ (𝑳)𝑳 … … … (𝟏𝟐. 𝟑)

Bu durumun sebebi firmanın, rekabetçi bir emek piyasasından farklı olarak tek başına bütün
piyasa arzını karşılaması ve bu arzın da yukarı doğru eğimli olmasıdır. Bu yüzde işgücünün
Marjina Maliyeti(MC) Arz Eğrisinin (S) üzerindedir.
Aşağıda Şekil 12.1’i görmektesiniz:

Şekil 12.1: Monopson Piyasasında Denge
Denklem (12.2’deki )Birinci Aşama Şartları bize Monopson Piyasası’nda dengenin Şekil
12.1’deki kırmızı renkli İşgücünün Marjinal Gelir Ürünü (MRP) grafiği ile yaşil renkli
İşgücünün Marjinal Maliyeti (MC) grafiğinin kesiştiği nokta olan A Noktası’nda olduğunu
göstermektedir. A Noktası’nda firma kârını maksimize edecek işgücü miktarını istihdam
etmekte ve piyasada denge ücret düzeyi A Noktası’ndan çekilen bir dikmenin mavi renkli Arz
Eğrisini (S) kestiği yer olan M Noktası’nda oluşmaktadır.
Rekabetçi şartlarda İşgücünün Marjinal Ürünü’nün (MPL) reel ücrete (w) eşit olduğunu
görmüştük, (MPL=w). Bu da işgücü piyasasına getirildiğinde işgücünün Marjinal Gelir
Ürünü’nün (MRP) Arz Eğrisi’ne (S) eşit olduğu ücret ve istihdam düzeyi anlamına gelir,
(MRP=S). Bu da Şekil 12.1’de C Noktası ile temsil edilmektedir. Dikkat edilirse C Noktası’nda
hem reel ücret daha yüksek hem de istihdam edilen işgücü miktarı daha fazladır.
Buradaki durum basitçe şudur:
Eğer rekabetçi şartlar oluşursa işgücü üretime yaptığı katkı kadar ücret alırken, Monopson
Piyasasında işgücü üretime yaptığı katkıdan çok daha az bir ücret almak durumunda
kalmaktadır. Bu da Monopsonist’in işgücünü sömürdüğünü gösterir. Monopson Piyasası’nda
alıcının elde ettiği kâr veya fayda, genelde satıcıların, işgücü piyasası özelinde ise işçilerinin
sömürülmesinden kaynaklanmaktadır. Alıcı sayısı arttıkça, firmalar işgücünü paylaşmak için
daha fazla ücret vermek zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla alıcı sayısı arttıkça sömürü oranı
düşecektir.
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12.3. Monopson Piyasasında Refah Etkileri
Monopson Piyasası’nda oluşan düşük ücret ve düşük istihdam ciddi refah etkileri
yaratmaktadır. Kabaca bu etkileri iki noktada toplayabiliriz:


Rekabetçi Piyasaya göre daha düşük ücret ve daha düşük istihdam yarattığı ve
Monopsonist pozitif kâr elde ettiği için işgücünden Monopsonist’e bir refah transferi
olmaktadır.



Toplamda Sosyal Refah düşmektedir, çünkü işgücünün refah kaybı Monopsonist’in
refah kazancından daha büyüktür.

Aşağıda Şekil 12.2’de Monopson Piyasası’nda Refah Etkileri gösterilmektedir:

Şekil 12.2: Monopson Piyasası’nda Refah Etkileri
İşgücü’nün Refahı ilgili ücret düzeyinde (w) mavi renkli Arz Eğrisi (S) ile dikey eksen arasında
kalan ve istihdam düzeyine kadar gelen alanla ölçülür. Firmaların Refahı ise ilgili ücret
düzeyinde (w) kırmızı renkli işgücünün Marjinal Gelir Ürünü Eğrisi (MRP) ile dikey eksen
arasında kalan ve istihdam düzeyine kadar gelen alanla ölçülür. Sosyal Refah ise bu değerlerin
toplamına eşittir.
Yukarıdaki tanımlara gore gri ile boyanmış dikdörtgen alanı Monopsonist’in Tam Rekabete
gore elde ettiği kâr fazlasını göstermektedir. Sarı ile boyanmış alan ise, Monopsonist’in sosyal
açıdan gereğinden daha az kişi istihdam etmesinden katnaklanan kaynak israfını toplam Sosyal
Refah kaybını göstermektedir. Tıpkı Tekel’de olduğu gibi Monopson’da da kaynak israfı bütün
toplum açısından refah kaybına yol açmaktadır.
Sarı renkli üçgenimsi alanın kaynak israfından kaynaklanan refah kaybı olduğunu söyledik. Bu
refah kaybının Sömürü Oranı ile bir bağlantısı vardır. Şekil 12.1’deki A ve M Noktaları
arasındaki farkı düşünün. Bu farkın piyasada oluşan ücret düzeyine bölümü bize “Sömürü
Oranını” verir. Yani, Monopsonist’in işçinin hakettiği ücret düzeyinden kırptığı miktarın
işçinin kazandığı ücretin kaç katı olduğunu gösteren oran “Sömürü Oranıdır”. Aşağıda
Denklem (12.4) bize Sömürü Oranını (e) göstermektedir.
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𝑆ö𝑚ü𝑟ü 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = 𝑒 → 𝒆 =

𝑹′ (𝒘)−𝒘
𝒘

;𝒆 =

𝟏
𝜺𝑺𝒘

… … … (12.4)

Denklem (12.4)’te gözlenen Sömürü Oranı (e) aslında mavi renkli Arz Eğrisi’nin de ücret
elastikiyetinin tersini göstermektedir. Eğer firmanın karşılaştığı arz eğrisi sonsuz elastikse, yani
Tam Rekabetçi şartlar geçerli ise, o zaman sömürü oranı sıfırdır.Firmanın karşılaştığı arz eğrisi
dikleştikçe sömürü oranı artar, yatıklaştıkça sömürü oranı düşer. Sömürü Oranı aynı zamanda
Monopsonist’in Monopson Gücü’nü gösterir.Monopson Piyasası’nın yarattığı bu olumsuz
etkileri ortadan kaldırmak için devletin yapabileceği iki müdahale olabilir:


Rekabet Kurulu’nu kullanarak monpsonist’in tek alıcı olmasını engellemek.



Asgari Ücret uygulamak

12.4. Emek Piyasasında Monopson Oluşumunun Sebepleri
Bu etkileri Talep ve Arz Yönlü etkiler olarak sınıflandırabiliriz. Talep yönlü etkiler firmalardan,
arz yönlü etkiler de işçilerden kaynaklanır.

12.4.1. Talep Yönlü Etkiler


Mal Piyasası’nın Yapısı: Mal Piyasasında Tekelci bir firmanın bulunması onu işgücü
piyasasında da Monopsonist yapabilir.



İdari mevzuat: Hükümet belli bir sektörde sadece tek bir firmanın alıcı olmasına
müsaade ederse bu firma bu sektöre özel aragirdiler ve işgücü için Monopsonist olabilir.



Dışa Kapalılık: Küreselleşme çeşitli aragirdiler ve işgücü için alternatif iş olanakları
yaratmaktadır. Eğer sektör veya Pazar dışa kapalı ise Monopson Piyasa olma ihtimalı
artar.

12.4.2. Arz Yönlü Etkiler
1) İşgücü Tercihlerinde ve İş Standartlarında Heterojenlik: İnsanlar belli içinde
bulundukları sektörde belli iş standartlarında çalışmak isteyebilirler. Dolayısıyla işçiler
farklı alt pazarlarda satıcı konumuna gelirler ki, her bir alt pazarda bir Monopsonist
Rekabetçi firma oluşabilir. Bu iş farklılıkları alt pazarları ayrı pazarlar haline çevirecek
kadar güçlüyse her bir Pazar Monopsona dönüşebilir.
2) İşgücü Arzı’nın Ücret Elastikiyeti
3) İşçilerin İş Değiştirme Maliyetleri
4) Ölçek Ekonomileri
5) Kapsam Ekonomileri
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13. İKİ YANLI TEKEL PİYASASI

219

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu haftaki dersimizde herhangi bir piyasada sadece bir satıcı var iken aynı
zamanda sadece bir alıcı bulunması durumunda piyasa dengesinin nasıl oluştuğu ve toplumsal
refahın nasıl dağıldığını inceleyeceğiz. Genellikle büyük ölçekli üretim yapan ağır sanayi
ürünleri ve faktör piyasalarında bu durum gerçekleşmektedir.
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13.1. İki Yanlı Tekel Piyasası Nedir?
Bundan önceki haftalarda farklı sayıda satıcıların bulunduğu piyasalar ile tek alıcı ve çok sayıda
satıcının bulunduğu piyasa olan Monopson piyasasını incelemiştik. Bu hafta piyasada alıcı ve
satıcının sadece bir tane olduğu piyasayı inceleyeceğiz. Bu piyasaya İki Yanlı Tekel piyasası
adı verilmektedir.
TANIM – İKİ YANLI TEKEL PİYASASI:“Tam Rekabet Piyasası’nın diğer varsayımları veri
iken, piyasada sadece tek bir satıcı, yani Tekelci Firma ve sadece bir tane alıcı, yani
Monopsonist varken, her iki firmanın da fiyat belirleme gücü diğerininki ile sınırlı olduğu
piyasaya İki Yanlı Tekel Piyasası adı verilir.”
Bir Tekelci’nin hakim olduğu piyasada, Tekelci olabildiğince yüksek fiyat koyarak sattığı
üründen elde ettiği toplam kârı maksimize etmeyi amaçlar. Aynı şekilde Monopson
Piyasası’nda, Monopsonist satın aldığı mala elinden geldiğince düşük fiyat koyarak maliyetini
minimize etmeye çalışır. İki Yanlı Tekel piyasası’nda ise, taraflardan ikisi de eş anlı olarak
kârlarını maksimize edemezler ve karşılıklı müzahkereler sonucunda piyasada denge fiyatını
ve miktarını belirlerler. Bu durumda piyasadaki fiyat yüksek Tekel Fiyatı ile düşük Monupson
Fiyatı arasnda bir yerlerde belirlenir. Denge fiyatının nerede oluşacağı iki tarafın müzakere güç
ve kabiliyetine bağlıdır. Aşağıda denklem 13.1 bize bu durumu göstermektedir:


𝑷𝑴𝑻 ∈ [𝑷𝑴 , 𝑷𝑻 ]; {

𝑷𝑴𝑻 = İ𝑘𝑖 𝑌𝑎𝑛𝑙𝚤 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤
𝑷𝑴 = 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑝𝑠𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤 … … … (13.1)
𝑷𝑻 = 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

İki Yanlı Tekel Piyasası bir çok piyasanın yapısı, firma davranışı ve perfomansını ölçmek için
kullanılabilir, ama en çok faktör piyasalarında ve özellikle emek piyasasında görülür. İki Yanlı
Tekel Modeli özellikle 20. Asır başı Amerikan Sanayi Devrimi’nin ilk evrelerindeki emek
piyasalarını incelemek için kurgulanmıştır. Bu dönemde, entegre sanayi tesisleri ve madenler
gibi büyük sanayi kuruluşları belli bir bölgedeki işgücü üzerinde hakimiyet kurarak büyük
monopson piyasaları oluşturmuşlardı. Bu durumun doğal sonucu da kaçınılmaz olarak düşük
işçi ücretleriydi.
Bu duruma emek cephesinden yükselen tepki sendikalaşma sonucunu doğurdu. Belli bir
bölgede işgücünün sanayiye pazarlanmasında aracılık yapan ve bütün işgücü adına tek başına
sözleşme yapma ve müzakere gücüne sahip olan kurumlara sendika adı verilmektedir. İktisat
Bilimi terimlerini kullanacak olursak, eğer bir piyasada bütün işgücünün emek hizmetlerini
pazarlamak için tek bir sendika varsa, bu sendika, emek piyasasında tekel konumuna
geçmektedir. Yukarıdaki ABD’nin 20. Asır başlarında yaşadığı durumda Sendikalaşma Bu
malların emek piyasalarında İki Yanlı Tekel’lerin oluşmasına yol açmıştır.

13.2. İki Yanlı Tekel Piyasası Örnekleri
Iki yanlı Tekel Piyasası çok rastlanmasa da modern capitalist ekonomideki bir çok durum için
ipuçları vermektedir. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki piyasaları gösterebiliriz.
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İşçi Sendikaları ve İmalat Sanayin’nde büyük ölçekli üretim yapan işveren firmalar.



Memur Sendikaları ve Kamu otoritesi



Fikir ve Sanat Ürünleri üreticileri ve Prodüksiyon ve Yayın firmaları



Uzman bilim adamları ve onların işverenleri



Büyük İmalat Sanayi firmaları ve yüksek teknolojide uzmanlaşmış aragirdi üreticileri



Evlilik

13.3. İki Yanlı Tekel Piyasası’nda Fiyat Belirlenmesi
Hatırlanacağı gibi, hem Tekelci hem de Monopsonist firmalar piyasadaki fiyatı belirleme
gücüne sahiptiler Tekelci’nin kâr maksimizasyonu amacı ile koyduğu fiyat (PT) Marjinal
Gelir’inin (MRT) Marjinal Maliyetine (MCT) eşit olduğu üretim düzeyinde Piyasa Talebinin
(D) gösterdiği fiyat düzeyi idi. Bu fiyat Marjinal Gelir ve Marjinal Maliyet’in üzerinde
oluşuyordu, (PT > MCT = MRT). Bu durumun sebebi Talep Doğrusunun (D), yani Ortalama
Gelir’in (ART) her zaman Marjinal Gelir’in (MRT) üstünde olmasıydı. Burada alt karakterle (T)
Tekelciyi ifade etmektedir. Aşağıda Denklem (13.2) bize bu durumu göstermektedir:


𝑄𝑇 → 𝑀𝑅𝑇 = 𝑀𝐶𝑇 ; 𝑃𝑇 = 𝐴𝑅𝑇 (𝑄𝑇 ); 𝐴𝑅𝑇 > 𝑀𝑅𝑇 → 𝑷𝑻 > 𝑴𝑪𝑻 = 𝑴𝑹𝑻 … (13.2)

Tekelci Firma, Marjinal Maliyet’in Ortalama Maliyet’in altında olduğu yerde üretim yaptığı ve
Ortalama Gelir de Ortalama Maliyet’ten yüksek olduğu için pozitif kâr elde etmekteydi.
Aşağıda Denklem (13.3) bu durumu göstermektedir


𝑃𝑇 > 𝐴𝐶𝑇 > 𝑀𝐶𝑇 = 𝑀𝑅𝑇 → 𝜫𝑻 = 𝑷𝑻 − 𝑨𝑪𝑻 > 0 … … … (13.3)

Aşağıda Şekil 13.1’de Tekelci Piyasa’da fiyat oluşumunu görmektesiniz:

226

PT,
ACT, ART,

M
CT
A
CT

M
RT
T

CT

A
RT

T

Şekil 13.1:Tekelci’nin Fiyatlaması
Geçen haftadan hatırlanacağı gibi, Monopsonist firma da piyasadaki fiyatı belirleme gücüne
sahipti. Monopsonist’in kâr maksimizasyonu amacı ile koyduğu fiyat (PM) Marjinal Gelir
Ürünü’nün (MRPM) Marjinal Maliyeti’ne (MCM) eşit olduğu talep edilen miktr düzeyinde
Piyasa Arzı’nın (S) gösterdiği fiyat düzeyi idi. Bu fiyat Marjinal Gelir Ürünü ve Marjinal
Maliyet’in altında oluşuyordu, (PM < MCM = MRPM). Bu durumun sebebi Arz Doğrusunun (S),
yani Ortalama Maliyet’in (ACM) her zaman Marjinal Maliyet’in (MCM) altında olmasıydı.
Burada alt karakterle (M) Monopsonist’i ifade etmektedir. Aşağıda Denklem (13.4) bize bu
durumu göstermektedir:
𝑄𝑀 → 𝑀𝑅𝑃𝑀 = 𝑀𝐶𝑀 ; 𝑃𝑀 = 𝐴𝐶𝑀 (𝑄𝑀 ); 𝐴𝐶𝑀 < 𝑀𝐶𝑀 → 𝑷𝑴 < 𝑴𝑪𝑴 = 𝑴𝑹𝑴 … (13.4)

Monopsonist Firma, Marjinal Maliyet’in Ortalama Maliyet’in altında olduğu yerde üretim
yaptığı ve Marjinal Gelir Ürünü de Ortalama Gelir Ürünü’nden düşük olduğu için pozitif kâr
elde etmekteydi. Aşağıda Denklem (13.5) bu durumu göstermektedir:


𝑃𝑀 = 𝐴𝐶𝑀 < 𝑀𝐶𝑀 = 𝑀𝑅𝑃𝑀 = 𝐴𝑅𝑃𝑀 → 𝜫𝑴 = 𝑨𝑹𝑴 − 𝑨𝑪𝑴 > 0 … … … (13.5)
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Aşağıda Şekil 13.2’de Monopson Piyasası’nda fiyat oluşumunu görmektesiniz:
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Şekil 13.2:Monopsonist’in Fiyatlaması
İki Yanlı Tekel Piyasası’da Tekelci satıcı’nın Marjinal Maliyet Eğrisi (MCT) Monopsonist
alıcının Piyasa Arz Eğrisi’ne (SM) eşittir; (MCT = SM). Aynı şekilde satıcı olan Tekelci
Firma’nın karşı karşıya olduğu piyasa Talep Doğrusu da (D) alıcı olan Monopsonist Firma’nın
Marjinal Gelir Ürünü (MRPM) doğrusuna eşittir.
Bu durumu Şekil 13.3 göstermektedir:
P M,
SM,
MCM
MRPM,

İki
Tekel’de

Yanlı

M
S

CM
M
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Şekil 13.3:İki Yanlı Tekel Piyasasında Fiyat Belirlenmesi
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İki Yanlı Tekel Piyasa’sında fiyat Denklem (13.1)’de gösterildiği gibi [PM,PT] aralığında
oluşmaktadır. Şekil 13.3’te D Noktası Tekelci’nin, B Noktası da Monopsonist’in denge fiyatını
vermektedir. Bu iki fiyat aralığında her hangi bir fiyat düzeyinde Tekelci ve Monopsonist
anlaşabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğer bu piyasada kurallar tam olarak
Rekabet yasalarına göre işleseydi Piyasa Fiyatı Mor Renkle ifade edilen C Noktasın’da
oluşacaktı. Eğer her iki tarafın müzakere yetenekleri ve pazarlık güçleri birbirine yakınsa fiyat
Rekabetçi Fiyat’a (PC) çok yaklaşacaktır. Ancak denge miktarı Rekabetçi Miktar (QC)
düzeyinde olmayacaktır. Bu durumda piyasada oluşacak miktar Monopsonist’in miktarı (QM)
ile Tekelci’nin miktarı (QT) arasında olacaktır ki bunlar da birbirinden çok farklılık arz
etmemektedirler.
Eğer Tekelcinin pazarlı gücü daha fazla ise, İki Yanlı Tekel fiyatı (PMT) Tekel Fiyatı’na (PT),
aksi takdirde Monopson Fiyatı’na (PM) yakın olacaktır. Dikkat edilirse, İki yanlı Tekel hem
Tekelden, hem de Monopson’dan daha etkin bir performans sunmaktadır. Tek alıcı ve tek satıcı
olmasına rağmen, firmaların pazarlık gücüne bağlı olarak fiyatın Rekabetçi Fiyat (PC)
düzeyinde olması mümkündür. Ancak bu durumda dahi, Tam Rekabetçi Piyasası’ndaki denge
miktarından daha az üretim yapılmaktadır. Bu durumu aşağıda denklem (13.6) özetlemektedir:


𝑄𝑀𝑇 ∈ [𝑄𝑇 , 𝑄𝑀 ]; 𝑃𝑀𝑇 = 𝑃𝐶 → 𝑄𝑀𝑇 < 𝑄𝐶 … … … (13.6)
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14. KAMU TEKELİ, PİYASA DÜZENLEMESİ VE ÖZELLEŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu haftaki dersimizde bir piyasada Kamu Firmasının tekel konumunda olduğu
durumu inceleyeceğiz. Genel olarak Kamu İşletmeciliği toplumsal yarar sağlamayan bir kurum
olarak bilinmektedir. Son otuz yıldır dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkeler ile geçiş
ekonomilerinde Özelleştirmenin “her derde deva” bir politika uygulaması olduğu yönünde bir
görüş hakim oldu. Bunun sonucunda, ülkemizde de ciddi özelleştirmeler yapıldı. Bu haftaki
konumuz özelleştirmenin hengi şartlarda yapılması gerektiğini de ele alacaktır.
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14.1. Kamu İşletmeciliğinin Amacı Ve İşlevi
Son otuz yıldır dünyada hakim hale bir görüş bulunmaktadır: “Kamu işletmeciliği toplumsal
yarar sağlamaz, aksine kamu firmalarından doğan zararlar toplumsal refaha zarar vermektedir.”
Bu görüşün doğal sonucu olarak Sanayi Politikasının en önemli hatta tek unsuru Özelleştirme
olmaktadır. Özellikle Gelişmekte Olan Ülkeler ve Geçiş Ekonomilerinde bu görüş daha
kuvvetli şekilde hakim kılınmıştır. Her krizden sonra, krizin sebebi ne olursa olsun, istisnasız
bütün istikrar programları ciddi oranda Özelleştirme içermektedir. “Bu görüş ne derece
doğrudur?” Bu görüşün sorgulanması bile belli güç odaklarını alarma geçirmekte ve hemen
gericilikten, uygarlığa ve çağdaşlığa karşıtlıktan dem vurulmaktadır. Böylesi bir kamuoyu
tepkisinin arkasında siyasi sebepler vardır. Yine Türkiye benzeri ülkelerde niye bu görüşün
daha yoğunlukla savunulmasının temel sebeplerinden birisi de Küreselleşmedir. Bu hafta,
yukarıdaki tartışmaları iktisat yöntemlerini kullanarak bilimsel kriterlere bağlayacağız. Bu
kriterleri kabaca şöyle özetleyebiliriz:


Kamu Firmalarını Değerlendirme Kriterleri

Bir kamu firması üretim yaparken kârı amaçlamaz. Kamu firmasının amacı “Sosyal Refahı
maksimize etmektir.” Bu ise firmanın belli bir düzeye kadar zarar edebileceği anlamına gelir.
Bir piyasa da Doğal Tekel şartlarının oluşması kamu firmasının varlığını gerekli kılar. Doğal
Tekel’ler genelde kamu firmalarıdır. Burada da özel tekelleri kâr maksimizasyonu için fahiş
fiyat koyması, buna rağmen kamu firmalarının kâr amacı gütmemesidir.
Bütün ülke bazında ve bütün ulusa yönelik, bölünemez özellikteki kamu mal veya hizmetlerinin
üretilmesi her zaman özel firmalar için kârlı veya tatminkâr değilken kamu firması tam da kamu
mal veya hizmetini üretmek için kurulur. Hangi malı kamu malı olduğu hangisinin özel mal
olduğu ülkeden ülkeye ve zamandan zamana değişir. Ancak, önemli olan, şartların kamu malı
olarak işaretlediği malların sektörlerinde kamu firmasının varlığının gerekliliğidir.
Sanayileşme ve kalkınmasını tamamlayamamış ülkelerde ve bu ülkelerin kalkınması için belirli
stratejik önemi olan sektörlerde sermaye birikimi oluşturma amaçlı politikalar kamu
yatırımlarını gerekli kılar. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’de sermaye birikimi yaratmanın
yolunun özel teşebbüsten geçtiği yönündeki azınlık görüşü hemen terk edilmiştir. Bunun en
temel sebebi, belirli bir sanayileşme ve şehirleşme seviyesine ulaşamamış ekonomilerde
Kapitalist Üretim Biçiminin yerleşmesi ve kurumlaşması zaman almaktadır. Halbuki örnek
olarak aldığımız erken dönem Cumhuriyet Türkiye’si gibi ülkeler gelişmiş ülkelerle
aralarındaki farkı kapatmak için hızlı kalkınmak zorundadırlar. Buda kamu üretimini zorunlu
kılmaktadır.
Sanat ve amatör spor gibi bazı özellikli işkolları piyasa şartlarında yüksek kaliteli üretim
yapamazlar. İnsanlık tarihi boyunca, sanat kolları popüler ve klasik (yüksek) sanat olarak iki
kısma ayrılmıştır. Sanatın popüler olan kısmı eğlencelikken, klasik olan sanat yüksek bir kültür
ve beğeni seviyesini zorunlu kılmaktadır. Ülkelerin kalkınması için sadece fabrika bacaları
değil, fikir ve estetik üreten yaratıcı beyinlere ihtiyaç vardır. Normal piyasa şartlarında geniş
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kitlelerin talep etmeyeceği ve dolayısıyla kendi kendini idame ettiremeyecek Klasik Sanat
Ürünlerini destekleyecek kamu finansmanına gereksinim duyulmaktadır. Yine toplumun zihnî
ve bedenî sağlığı ve gençliğin sağlıklı bir sosyalleşme sürecine girmesi girmesi için devlet
desteğinin AMATÖR spora kaydırılması gerekmektedir. Bütün bunlar bazı hallerde spor ve
kültür gibi işkollarında kamu firmalarını gerekli kılabilir.
Teknoloji geliştirmek ve yüksek teknolojili alanlarda üretim yapmak büyük miktarda ve uzun
vadeli sabit maliyetler içerir. Eğer bir ülke kalkınmasını tamamlamak istiyorsa, teknoloji
yarışında geri kalmamalıdır. Ancak firmaları yeterli sermaye birikimine ulaşamamış
ekonomilerde bu iş de kamu eliyle yürütülmek zorunda olabilir.
Bütün bu sayılan kriterler, kamu firmasının temel amacını öne çıkarmaktadır: “kişilerin değil
toplumun çıkarına faaliyet göstermek.” Toplumun çıkarının nasıl tanımlanacağı önemli bir
sorundur. Eğer belli bir azınlık, kendi dünya görüşlerine göre toplumun çıkarını tanımlıyorsa
bu pek de toplumun çıkarı sayılmayacaktır. Burada çok sayıda ölçülemeyecek etken vardır.
Ancak iktisadi faaliyet alanında toplumun yararı ve zararını tanımlayabileceğimiz kavramlar
mevcuttur. Bu kavramlar parasal ve fiziki dışsallıklardır. Bu değerler ölçülebilse bile, yine de,
kamu çıkarının en rahat demokrasinin bütün kurumlarıyla işletildiği coğrafyalarda
tanımlanabileceği açıktır. Biz iktisatçılar, bütün bir ekonomiyi değil de, belli bir piyasayı
incelerken, Sosyal Refah’ı çok daha teknik ve ölçülebilir kavramlarla açıklayabilmekteyiz. 9.
Haftadan hatırlanacağı üzere Sosyal Refah Tüketici ve Üretici Artıklarının toplamına eşitti. Bir
sonraki kısımda bu durumu inceleyeceğiz.

14.2.Kamu Firması Dengesi
Hatırlayacağınız üzere Sosyal Refah (SW) Tüketici Artığı (CS) ve Üretici Artığı’nın (PS)
toplamından oluşmaktaydı. Eğer piyasada Talep “P = A - bQ” denklemi ile ifade ediliyorsa ve
Toplam Maliyet “TC = cQ” ise o zaman SW refah aşağıdaki genel ifadeyi alır:



𝐶𝑆 =

𝑏𝑄 2
2

𝒃

𝑃𝑆 = (𝐴 − 𝑐)𝑄 − 𝑏𝑄 2
𝑆𝑊 = 𝐶𝑆 + 𝑃𝑆

} → 𝑺𝑾 = (𝑨 − 𝒄)𝑸 − 𝟐 𝑸𝟐 … … … (14.1)

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


𝑑𝑆𝑊



𝑃∗ = 𝐴 − 𝑏

𝑑𝑄

𝑏

= (𝐴 − 𝑐) − 2 2 𝑄 = 0 → 𝑸∗ =
(𝐴−𝑐)
𝑏

(𝑨−𝒄)
𝒃

= 𝑸𝑪 … … … (14.2)

= 𝐴 − 𝐴 + 𝑐 = 𝒄 = 𝑷∗ = 𝑷𝑪 … … … (14.3)
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Optimizasyonun ikinci aması ise:
2. 𝐴Ş𝐴𝑀𝐴:


𝒅𝟐 𝑺𝑾
𝒅𝑸𝟐

= −𝒃 < 0 … … … (14.4)

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

14.3.Özelleştirme
Tıpkı Kamu İşletmeciliği’nde olduğu gibi Özelleştirme’de de Sosyal Refahı maksimize etmek
esası teşkil eder. Yani bir firma, kamu firmalarının özel firmalardan farklı olarak bürokrasiden
kaynaklanan ekstra maliyetler varsayımından hareketle ancak iki gerekçeyle özelleştirilebilir:
Eğer Özelleştirme sonucunda Tam Rekabet veya Tam Rekabete yakın bir piyasa yapısına yol
açacak ölçek ekonomileri mevcut ise özelleştirme Sosyal Refahı arttırır.
Eğer Kamu Tekeli’nin yarattığı bürokratik zarar Sosyal Refahı Özel Tekelin yarattığının da
altına çekmişse, kamu firması özel tekele dönüştürülebilir. Bunlar haricinde bütçe açığının
kapatılması, Avrupa Birliği kriterleri gibi gerekçeler iktisadi açıdan anlamsız gerekçelerdir. Bu
iki kriter ve daha önce bahsettiğimiz Kamu İşletmeciliği kriterleri bize şu sonuçları
sağlamaktadır:
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Kamu Firmaları zarar edebilirler.



Kamu firmaları hiçbir zaman aşırı kârla çalışmamalıdır.



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



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



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



Türkiye’de özelleştirme politikaları da, özünde özel tekeller yaratan uygulamalar
olmuştur. Bu durum ancak elden bedelsiz çıkarılabilecek kadar zararda olan KİT’ler
için geçerli olmalıdır. Ancak dönüp geçmişe baktığımızda, özelleştirilen bu firmalar
hem aşırı kârla çalışan firmalardır (dolayısıyla bütçe açığının kapanmasında katkısı olan
firmalardır) hem de bunların satışında gerekçe olarak bütçe açığı öne sürülmektedir.
Aslında, yoklukları bütçe açığını daha da arttıracak bu firmaların, en azından sabit
sermaye amortisman dönemi kadar bir vadede elde edebileceği kârları şimdiki değerleri
toplamı kadar bir fiyata satılmaları gerekir. Bu ise en azından 15 yıllık kârların şimdiki
değerleri toplamına denk gelir. Halbuki, geçmişe baktığımızda özelleştirilen firmaların
1-2 senelik kârların toplamına elden çıkarıldığı gözlemlenmektedir. Bu bütçe açığını
daha da arttıracaktır.



Kamu firmalarında birikmiş fizikî ve beşeri sermaye stoku, bu firmaların özelleştirilme
yerine ciddi bir denetim ve yeniden örgütlemeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Faaliyet
dışı maliyetleri ortadan kaldıracak hiçbir önlem alınmadan, sadece son çare olan
özelleştirmeye başvurmak, refahı arttıracağına azaltmaktadır.
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