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Giriş
Günümüzde iktisat; mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen;
ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan bir sosyal bilim dalı
olarak tanımlanmaktadır. Ancak iktisadı çok farklı şekillerde tanımlayan bilim adamları ve
iktisatçılar da olmuştur.
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1.TEMEL İKTİSAT KAVRAMLARI
Ekonomi sözcüğü, eski Yunancada “ev idaresi” veya “iyi bir ev idaresinin ilkeleri”
anlamına gelen oikonomia sözcüğünden gelmektedir. Nitekim eski Yunancada oikos, ev ve
nomes ise idare etmek demek olduğundan, oikonomia “ev idaresi” anlamında kullanılmıştır.
İnsanların malları üretmek ve bunları tüketmek üzere toplumun çeşitli üyelerine
dağıtmak için kıt veya sınırlı üretim kaynaklarının (toprak, işgücü, makina gibi sermaye malları,
teknik bilgi) ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bir bilimdir iktisat.
Olguları anlamak için iktisat bilimi sosyoloji, tarih, felsefe, matematik ve istatistikten
yararlanır. İşsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını yakından
ilgilendiren konular iktisadın alanı içine girer. İktisat, pek çok alt alana ayrılmaktadır.
Bunlardan bazıları; mikro iktisat, makro iktisat, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, teknoloji
iktisadı, iktisat tarihi, politik iktisat, iktisadi gelişme, uluslararası iktisat, para ve maliye
politikaları ve finansal iktisattır.

1.1. İktisadın Tanımı
Adam Smith‘e göre iktisat yalnızca malların üretilmesi ile ilgilenmeyen; zenginliğin
üretimi değişimi ve dağılımı ile ilgili her şeyi kapsayan bir bilim dalıdır.
Robbins iktisadı, amaçlarla alternatif kullanımlı kıt araçlar arasındaki ilişki olarak insan
davranışlarını inceleyen bir bilim olarak, Samuelson ise, insan ve toplumların kıt üretken
kaynakları zaman içinde çeşitli mal ve hizmet üretimine ayırma ve bunları anında ya da
gelecekte tüketmek amacıyla toplumu oluşturan birey ve topluluklar arasında dağıtma ile ilgili
kararları nasıl aldığını araştıran bir bilim olarak tanımlamıştır.
Marx‘a göre ise iktisat, bir toplumun özgül üretim ilişkileri içinde insanların üretim,
tüketim, değişim ve dağıtım biçimlerini inceler. İktisat yalnızca iktisadi kategorileri, ücret ve
fiyatları belirlemek, bunların oluşum ve değişimlerini açıklamakla yetinmemeli, aynı zamanda
toplumsal ilişkilerin bu mekanizmayı nasıl etkilediğini de açıklamalıdır.
Verilen bu tanımlar çerçevesinde iktisadı; kıt olan kaynaklarla, insanların çok sayıdaki
gereksinimlerinin eldeki olanaklarla erişilebilecek en yüksek düzeyde karşılanması için
uygulanan faaliyetler olarak tanımlayabiliriz.
İktisat bilimi üretim ve tüketim faaliyetlerini incelemekte olup, üreticilerin ve
tüketicilerin mevcut şartlar altında, çıkarlarını maksimum seviyeye nasıl çıkaracaklarını
araştırmakta ve bu amaca yönelik ilkeler belirlenmektedir. İktisat biliminde kıt olan kaynakların
muhtemel kullanım alanları arasında nasıl dağıtılacağı araştırılmakta ve bu tercihleri açıklamak
için modeller geliştirilmektedir.
Daha genel olarak iktisat toplumların nasıl zenginleşeceği ve refah seviyelerinin
artacağı sorusuna cevap arar. Bu süreçte izlenecek politikalar, işsizlik, enflasyon, üretim düzeyi
gibi kavramlar iktisadın inceleme alanına girer.
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1.2. İktisadın Dalları
İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:

1.2.1. Normatif İktisat
Bir durumu hedef olarak gören, ekonomik düzenin nasıl olmasına dair fikirler üreten
iktisat dalıdır. Normatif iktisat belirlenen hedefler için neler yapılması gerektiğini araştırır.
Sosyal adalet, üst düzey refah için neler yapılması gerektiğini araştırır.

1.2.2. Pozitif İktisat
Sadece ekonomik düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, ekonomi içinde sürekli
geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır. Pozitif iktisatta, iktisat kuramlarının
istatistiksel olarak test edilebilir çıkarımları ve tahminleri, ekonometrik metotlarla test edilmeye
çalışılır; ancak teorik ve ampirik çalışmalar arasındaki ilişki tek yönlü değildir. "Talep artışı
enflasyonu nasıl etkiler?" gibi sorulara cevap arar. "Enflasyon hangi düzeyde tutulmalı?" sorusu
normatif iktisatın inceleyeceği bir konudur.

1.2.3. Mikro İktisat
Tüketicilerin ve firmaların ekonomik davranışlarını; ihtiyaç, fayda, değer, fiyat
kavramları ile araştıran iktisat dalıdır. Piyasa türlerini, piyasaların işleyiş mekanizmasını ve
farklı piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunu da araştırır. Daha basit bir ifadeyle
bir şirketin veya tüketicinin kendi iş işleyişi ve dış ekonomik ilişkilerini bireysel olarak
inceleyen iktisat dalıdır.

1.2.4. Makro İktisat
Ülke ekonomisini ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıklarını inceleyen bir
iktisat dalıdır. İstihdam, enflasyon, kamu dengesi gibi konuları inceleyen bilim dalıdır.

1.3. Mal ve Hizmetler
Genel olarak insan gereksinmelerini doğrudan ya da dolaylı olarak karşılamaya yarayan
her şeye mal denir. Mallar serbest mallar ve ekonomik mallar olarak ikiye ayrılır.
Herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar bol olan, hava ve güneş ışığı gibi malların bir
maliyeti ve fiyatı yoktur. Hava gibi insan ihtiyacını karşıladığı halde doğada, istenildiği kadar
bol bulunan ve serbestçe elde edilen mallara serbest mallar adı verilir.
Piyasadan karşılığını ödeyerek satın alabildiğimiz yani fiyatı olan her mal, elde edilmek
için üretim süreçlerinden geçen ve bir maliyeti olan her şey her türlü mal ve hizmet kıt mal
olarak değerlendirilmektedir. Bunlara ekonomi dilinde “ekonomik mallar” adı da verilir.
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Ekonomik malları kullanılış sürelerine göre, dayanıklı mallar, dayanıksız mallar
şeklinde sınıflandırmak mümkündür:
Dayanıklı mallar: Bilgisayar, otomobil, televizyon, Masa gibi uzun süreli kullanılan
mallara dayanıklı mallar denir.
Dayanıksız mallar: Yiyecek, giyecek, içecek gibi bir defa tüketildiğinde yok olan
mallardır.
Malları gereksinmeleri karşılama özelliğine göre de sınıflandırmak mümkündür.
İhtiyaçlarımızı doğrudan doğruya ve derhal karşılama niteliğine sahip mallara tüketim malları;
örneğin, ekmek, peynir, giysiler ve bilgisayar gibi. Gereksinimlerimizi dolaylı olarak karşılayan
mallara ise üretim ve ara malları denir. Örneğin, çimento, demir, kömür, pamuk, buğday gibi
mallar.
İnsan ihtiyaçlarını ekonomik anlamda karşılama niteliği taşıyan, fakat nesne olarak
çıkmayan eylemlere ise hizmetler adı verilir. Örneğin bir doktorun, avukatın, öğretmenin,
garsonun gördüğü işler ihtiyaçlarımızı karşılayan ancak somut olmayan nesnelerdir.

1.4. Kıtlık Kavramı
Mal ve hizmetlerin üretimlerinde kullanılan işgücü, sermaye, teknoloji, doğa ve
girişim gibi öğelere üretim faktörleri adı verilir. Temelde kıtlık, insanların sonsuz denilecek
kadar çok sayıda olan gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılan kaynakların ve bu
kaynakların üretiminde kullanılan faktörlerin sınırlılığından, hatta tamamen yokluğundan
kaynaklanır. Bu anlamda iktisat kıtlığa karşı çözüm yolları arayan ve sınırlı kaynak ve üretim
faktörlerinin en verimli şekilde kullanılması için çalışan bir bilimdir.
Halk dilinde ''kıtlık'' bir malın piyasada bulunmasının olanaksızlaştığı, çeşitli nedenlerle
üretimin çok düşük veya hiç olmaması anlamına gelir. Ekonomik anlamda kıtlık ise;
bulunabilen kolay veya güç elde edilebilen, fakat insanların bütün gereksinimlerini
karşılayabilecek kadar çok sayıda olmayan her mal için kullanılır.

1.5. İhtiyaç
İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için çok çeşitli ve oldukça fazla olan
gereksinmelerini karşılamak zorundadır.
İhtiyaç, tatmin edildikçe insanlara mutluluk veren,
karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duygulardır.
Bir toplumu oluşturan bireylerin gereksinmeleri tür, sayı, şiddet vb. bakımdan etkileyen
çok sayıda faktör vardır. Bu faktörler; örf, adet, gelenek, görenek, cinsiyet, din, kültür, iklim
coğrafya ve çevre gibi etmenlerdir.
Genel olarak ihtiyaçları iki gruba ayırmak mümkündür:
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1.5.1. Zorunlu İhtiyaçlar
İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için mutlak anlamda karşılanması kaçınılmaz olan
yiyecek, barınma gibi ihtiyaçlara zorunlu yada temel ihtiyaçlar denir,

1.5.2. Lüks İhtiyaçlar
Tatmin edilmedikleri zaman fazla acı vermemekle beraber, tatmin edildiklerinde
insanları daha mutlu eden, müzik dinlemek, oyun oynamak, tatil yapmak gibi gereksinmeler
lüks yada kültürel ihtiyaçlardır.
İhtiyaçlar için belirli evrensel özellikler belirlemek mümkündür.
İhtiyaçlar sayı itibariyle çok çeşitli ve sınırsızdır
Teknolojik gelişme ve yeni buluşlara bağlı olarak ihtiyaçlar sürekli çoğalma
eğilimindedir. Bireysel ve toplumsal olarak gereksinmeler çok çeşitli ve sınırsızdır.
İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılıklar gösterir
İhtiyaçlar toplum ve bireylerin özelliklerine ve ihtiyaçların türlerine göre farklı
şiddetlerde ortaya çıkarlar. Örneğin çöldeki bir insanın su ihtiyacı kutuplarda yaşayan bir
insandan çok daha şiddetli olacaktır. İhtiyaçların çeşitli şiddet ve derecede olması insanlara
değişik alternatifler arasında bir sıralama ve yeğleme olanağı vermektedir.
İhtiyaçlar tatmin edildikçe şiddetini yitirir
Belirli bir gereksinme sürekli olarak tatmin edildiğinde, şiddeti azalır. Örneğin çok
susamış bir kişiye bir bardak su verildiğinde bunu tüketerek büyük bir hoşnutluk duyar, ikinci
bardak sonunda daha az haz duyacak, üçüncüsünü istemeyecektir. Gereksinmelerin kapasite
itibariyle sınırlı ve doyma eğilimi vardır.
Gereksinmeleri karşılama araçlarından biri diğerinin yerine geçebilir.
İhtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler birbirinin yerine geçebilir. Örneğin kahve yerine
çay, Su yerine kola, bulgur yerine pirinç kullanabiliriz.

1.6. Karar Birimleri
Piyasa ekonomisinde, kaynakların dağılımı, hepsi piyasalar aracılığı ile hareket eden
tüketici ve üreticilerle alınan sayısız bağımsız kararın sonucudur. Piyasa mekanizmasına dayalı
ekonomilerde üretim, değişim ve tüketime ilişkin kararları üç ekonomik birim alır, bunlar
sırasıyla:
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1.6.1. Hane Halkı
Ekonomik birim olarak hane halkı, bir çatı altında yaşayan ve ortak mali karalar alan,
ya da başkalarının aldığı kararlara tabi olan kişilerdir.

1.6.2. Firmalar
Bir firma, devlete, hane halkına ve diğer firmalara sattığı malları üretmek için üretim
faktörlerini kullanan bir ekonomik birim olarak tanımlanmaktadır.

1.6.3. Devlet
Devlet kavramı ekonomide, bütün kamu görevlerini, devlet daire ve kuruluşlarıyla
devletin doğrudan denetimi altındaki diğer kurum ve kuruluşları içerecek biçimde çok geniş
anlamı ile kullanılır
Ekonomik etkinliği yürüten karar birimlerinin davranışları, ekonomi biliminin ilgi
alanını oluşturur. Karar birimlerinin davranış biçimleri, verecekleri üretim ve tüketim kararları,
ülkenin kaynak dağılımını etkileyerek gelişme konusunda önemli sonuçları doğururlar. Örneğin
aileler bir yönü ile tüketici olmakla beraber, diğer yönü ile üretim işlevine katılmış olabilir.
Yine Devlet harcama biçimleri ile mal ve hizmetlerinin üretimini gerçekleştirmektedir.

1.7. Fayda
Gereksinmelerin, mal ve hizmetler kullanılarak doğrudan doğruya karşılanması
sırasında tüketicinin duyduğu hazza ekonomide fayda denir. Fayda subjektif yani öznel bir
kavramdır. Objektif olarak ölçülemez.
Tüketilen tüm malların faydasına toplam fayda, tüketilen son birimin faydasına da
marjinal fayda denir. Bir malın tüketil miktarı arttığında marjinal faydası azalır, toplam faydası
artar. Tüketilen son birimin marjinal faydası sıfır olduğunda birey doyuma ulaşır.

1.8. Tüketim
Tüketim kavramı genellikle ekonomik malların ve hizmetlerin, gereksinimleri doğrudan
gidermek üzere kullanılması şeklinde tanımlanır. Diğer yandan, bireylerin türlü
gereksinimlerini doğrudan doğruya karşılayan mal ve hizmetlere yapılan harcamalara tüketim
harcamaları denir. Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini tatmin
eden insana, ekonomide, tüketici denir.

1.9. Üretim
Üretim, İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için sınırsız olan ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik ekonomik malların miktarını veya faydasını artırmak amacıyla
harcanan çabaların tümüne üretim denir. İhtiyaçlar sınırsız ve sürekli olduğundan, üretim
faaliyetinin de sürekli olması gereken bir süreç olduğu kabul edilir.
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Malların miktarını artırmadan, yalnız faydasının artırılmasıyla yapılan üretim şeklinin
çeşitli yolları vardır. Bunlar,
Şekil faydası yaratarak yapılan üretim: Üretilmiş bazı malların şeklini veya kimyasal
bileşimini değiştirerek, onu gereksinimleri daha iyi karşılar duruma getirmek şekil faydası
yaratarak yapılan bir üretim şeklidir. Örneğin, Tahtadan, masa sıra yapılması, sütten yoğurt,
peynir yapılması.
Mekan faydası yaratarak yapılan üretim: Bir malın bol olduğu yöreden alınıp az
olduğu yöreye taşınmasıyla insanlara ve topluma olan faydası artırılabilir. Örneğin, Rize’de
yetişen çayın başka bölgelere taşınması, Mersinde Yetişen portakal ve limonun Ordu’ya
taşınması mekan faydası yaratarak yapılan bir üretim şeklidir.
Zaman Faydası yaratarak yapılan üretim: Ürünlerin daha bol olduğu dönemlerde
depolanarak veya saklanarak, bir süre sonra, o malın kıtlığının çekildiği dönemlerde ona
gereksinme duyanlara sunulması, zaman faydası yaratarak yapılan bir üretim şeklidir. Örneğin,
Elma ve limonun bol olduğu yaz aylarında depolanarak, kış mevsiminde piyasaya sürülmesi.
Mülkiyet Faydası yaratarak yapılan üretim: Bir ekonomik malın sahibini
değiştirmek onu daha faydalı hale getirir. Yani insanların ve toplumun gereksinimleri daha iyi
karşılanır. Örneğin bir arsanın okul için bağışlanması veya konut yapılmak üzere bir kooperatife
verilmesi gibi.

1.10. Üretim Faktörleri
İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin hiç biri, tüketildiği şekilde doğada
hazır değildir. Her birinin elde edilmesi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek
kullanılması gerekir.
Genellikle, İktisatçılara göre üretim faktörleri şu şekilde gruplanır;


Toprak (Doğa-Doğal Kaynaklar)



Emek (İşgücü)



Sermaye (Kapital)



Girişim ve Organizasyon



Teknik Bilgi (Teknoloji)

1.10.1. Toprak (Doğa-Doğal Kaynaklar)
Bir üretim faktörü olarak toprak geniş anlamda değerlendirildiğin de yalnız toprağın
kendisi değil tüm yer altı ve yer üstü zenginlikleri, Denizler, göller ve akarsularda bu tanım
içersine girer.
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Toprak tanrının insanlara bir armağanıdır, hayat orada başlar, orada biter, Bütün
etkinlikler toprağa bağlı olarak yapılır. Kökeni doğanın kucağı ve toprağın derinlikleridir. Bir
üretim öğesi olarak toprağın tek özelliği, miktarının sabit olması ve çoğalmaya, genişlemeye
olanaklı bulunmayışıdır. Ancak yapılan işlemler ile verimliliği değiştirilebilir. Örneğin kurak
arazilerin sulanarak ekilebilir yerler haline getirilmesi, gübreleme, sulama ve ilaçlama ile
verimliliğin artırılması.

1.10.2. Emek (İşgücü)
Emek, üretimin temel öğesidir. İnsanlar ister fizikî gücü olsun, isterse zihni (akıl, bilgi)
yeteneği olsun, kullanarak üretime katkı sağlar. Üretim teknolojisinde ne kadar gelişme olursa
olsun, ne kadar makineleşmeye gidilirse gidilsin, insan emeğinin katkısını ortadan kaldırmak
mümkün değildir.

1.10.3. Sermaye (Kapital)
İnsanlar tarafından üretilmiş tüm üretim araçlarına sermaye denir. Örneğin, tarlayı süren
traktör, elbise üreten fabrika, elektrik üreten barajlar vb. bunların hepsi sermaye faktörü olarak
nitelenen üretim öğeleridir. Sermaye faktörünün özelliği insanlar tarafından üretim yapmak
amacıyla sonradan üretilmiş üretim araç ve gereçleridir.
Sermayenin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Sermaye malı, bir ara mal niteliğindedir ve diğer mal ve hizmetlerin
üretimine katkıda bulunur.


Sermaye malı, bu günkü tüketimden vazgeçilerek elde edilir


Bu gün yatırım yaparak sermaye elde etmek demek “gelecekte sermaye
malının sağlayacağı faydadan yararlanmak” demektir.

konusudur.

Sermaye malının zaman içersinde aşınması ve yıpranması söz

Bir ekonomide yatırım mallarını Sosyal Sermaye ve Doğrudan verimli sermaye olmak
üzere iki grupta toplayabiliriz; birinci gruba baraj, yol, konut, liman vb yatırımlar girer. Mal ve
hizmet üreten fabrikalar ise ikinci grupta yer alır.

1.10.4. Girişim ve Organizasyon
İşgücü, doğa ve sermayenin üretken bir yapıya dönüşmesi karşımıza geniş anlamda bir
girişim (teşebbüs) sorununu çıkarır.
Girişim (teşebbüs), kar amacına yönelik olsun veya olmasın üretim faktörlerinin
kullanılarak üretime yöneltilmesidir. Kapitalist ekonomilerde serbest piyasa ortamı içersinde
girişim ve bireysel özgürlükler ön plandadır. Girişimciler riskini kendi taşımak üzere yani kar
ve zararı göz önüne alarak istediği etkinliği yapmakta serbesttirler.
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1.10.5. Teknoloji (Teknik Bilgi)
Üretim öğelerini, üretimi gerçekleştirmek içi teknik ve fiziki anlamda bir araya getirilip
üretimin sağlanmasına teknoloji adı verilir. Örneğin, şekeri, yağı ve unu olup helva yapmasını
bilmeyen kişilerin helva yiyememesi teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü
üretim öğeleri bir araya gelse bile, üretim teknolojisiyle ilgili bilgi ve deneyim olmadan
insanların mal ve hizmet üretmesi mümkün değildir.
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Uygulamalar

16

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Kar amacına yönelik olsun veya olmasın üretim faktörlerinin kullanılarak üretime
yöneltilmesine ne ad verilir?
A) Girişim
B) Teknoloji C) Sermaye D) İş gücü
E) Teknik İlerleme
Cevap: A seçeneğidir.
2. Sermaye ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Sermaye malı, bir nihai mal niteliğindedir ve diğer mal ve hizmetlerin üretimine katkıda
bulunur.
II)
Sermaye malı, bu günkü tüketimden vazgeçilerek elde edilir.
III)
Sermaye malının zaman içerisinde aşınması ve yıpranması söz konusu değildir.
IV)
İnsanlar tarafından üretilmiş tüm üretim araçlarına sermaye denir.
A) I-II
B) I-III
C) II-IV
D) II-III
E) III-IV
Cevap: C seçeneğidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki sosyal sermayeye örnek değildir?
A) Baraj
B) Yol
C) Köprü
D) Liman
E) Fabrika
Cevap: E seçeneğidir.
4. Tüketici teorisine göre tüketilen son malın faydasına ne ad verilir?
A) Ortalama fayda
B) Marjinal fayda
C) Toplam fayda
D) Ortalama değişken fayda
E) Toplam değişken fayda
Cevap: B seçeneğidir.
5. Tatmin edilmedikleri zaman fazla acı vermemekle beraber, tatmin edildiklerinde
insanları daha mutlu eden gereksinimlere ne ad verilir?
A) Lüks ihtiyaçlar
B) Zorunlu ihtiyaçlar
C) Dayanıklı mallar
D) Dayanıksız mallar
E) Ekonomik mallar
Cevap: A seçeneğidir.
6. Aşağıda verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Mikro iktisat, ülke ekonomisini ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıklarını
inceleyen bir iktisat dalıdır.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
7. Aşağıdaki ifadenin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz.
“Marx‘a göre ise iktisat, bir toplumun özgül üretim ilişkileri içinde insanların üretim,
tüketim, değişim ve dağıtım biçimlerini inceler.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
I)
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8. “Piyasadan karşılığını ödeyerek satın alabildiğimiz, elde edilmek için üretim
süreçlerinden geçen ve bir maliyeti olan her türlü mal ve hizmet …................. olarak
adlandırılmaktadır.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Serbest Mal
B) Ekonomik mal
C) Dayanıksız mal
D)Dayanıklı mal
E) Zorunlu ihtiyaç
Cevap: B seçeneğidir.
9. “Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini tatmin eden insana,
ekonomide, …................. denir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) İş gücü
B) Üretici
C) Tüketici
D) Girişimci
E) Devlet
Cevap: C seçeneğidir.
10. Bir arsanın okul yapımı için bağışlanması ne tür bir üretim şeklidir?
A) Mekan faydası sağlanarak yapılan üretim
B) Şekil faydası sağlanarak yapılan üretim
C) Zaman Faydası sağlanarak yapılan üretim
D) Mülkiyet Faydası sağlanarak yapılan üretim
Cevap: D seçeneğidir.
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2. EKONOMİNİN SORUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. EKONOMİNİN SORUNLARI
2.1.HER EKONOMİNİN SORUNLARI
2.1.1.Ekonomik Sorun
2.1.2.Tam Kullanım Sorunu
2.1.3.Etkin Kullanım Sorunu
2.1.4.Üretim Kapasitesinin Arttırılması
2.2.ANA EKONOMİK SORUNLAR VE EKONOMİK SİSTEMLER
2.2.1.Kapitalist Sistem (Serbest Piyasa Ekonomisi)
2.2.1.1.Özel Mülkiyet Hakkı
2.2.1.2.Veraset Kurumu
2.2.1.3.Girişim ve Çalışma Özgürlüğü
2.2.1.4.Piyasa Mekanizması ve Fiyatlar Sistemi
2.2.1.5.Rekabet Kurumu
2.2.1.6.Kapitalist Sistem ve Temel Ekonomik Sorunlar
2.2.2.Sosyalist Sistem (Merkezi Planlama)
2.2.2.1.Sosyalist Sistem ve Temel Ekonomik Sorunlar
2.2.2.2.Kapitalizm ile Sosyalizm arasındaki farklar
2.2.3.Karma Ekonomi ve Demokratik Planlama
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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
Ekonomi bilimi, sonsuz ihtiyaçları karşılayabilen kaynakların kıt olmasından dolayı
ortaya çıkmıştır. Doğada kaynakların kıt olması, beraberinde üç temel sorunu getirmektedir:
tam kullanım sorunu, etkin kullanım sorunu ve üretim kapasitesinin artırılması sorunu.

27

2.1. Her Ekonominin Sorunları
2.1.1. Ekonomik Sorun
Ekonomik sorunu en uygun biçiminde çözmek durumunda olan insan, üretici olarak
ürün (gelir), tüketici olarak da fayda maksimizasyonuna göre hareket etmelidir. Eğer
kaynakların sınırlılığı söz konusu olmasaydı, herhangi bir özveride bulunmaksızın, istediğimiz
her şeye, istediğimiz an ve miktarda sahip olabilseydik, ne seçiş ne de kaynakların kullanımı
konusu ve sorunu olmazdı. O halde alternatif maliyeti, genel anlamda belirli bir şeyi yapıp,
diğer bazı şeyleri yapmamanın maliyeti şeklinde tanımlayabiliriz. Çünkü bir şeyi yapıp, diğer
şeyi yapmamanın maliyeti, bir şeyi yapmaktan dolayı özveride bulunulan veya kaçırılan
fırsatlar eşit varsayılır. İşte bir şeyi yapmanın özveriliğine (fedakarlığına), bir bakıma fırsat
maliyeti denir.
İktisadi açıdan fırsat maliyeti ise, belirli miktarlara ve vasıflara sahip üretim
faktörlerinin çeşitli üretim alternatifleri arasından birinde kullanılması halinde, vazgeçilen
alternatiflerin seçilmemesinden dolayı uğranılan kayıplar veya kaçırılan fırsatların değeridir.

2.1.2. Tam Kullanım Sorunu
Tam kullanım (tam istihdam), ekonomideki tüm üretim faktörlerinin üretime koşulması
demektir. Ekonomideki tüm kaynakların kullanılması; emeğin tümünün çalıştığını, fabrikaların
ya da makinelerin tam kapasite kullanıldığını, doğal kaynakların tümünün kullanıldığını,
girişimcilerin de tümünün çalıştığını gösterir.
Eğer bir ekonomideki tüm üretim faktörlerinin bir kısmı, üretime katılmıyorsa, atılsa,
buna eksik kullanım ya da eksik istihdam denilmektedir. Tam istihdam konusu üretim
olanakları eğrisi ile gösterilir. Üretim olanakları eğrisi, mevcut üretim faktörleri ve teknoloji
veri iken, belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün)
bileşimlerini gösteren eğridir.
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Makine
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Gıda

Şekil- 1.1:Üretim İmkanları Eğrisi
Üretim olanakları eğrisi üzerindeki bir noktada ise (E noktası), ekonomideki mevcut
üretim faktörleri ile erişilmesi mümkün olmayan bir üretim bileşimini göstermektedir.
Üretim olanakları eğrisinin altındaki bir noktada ise (F noktası), kaynakların tümü
üretime koşulamaması halindeki üretim düzeyini gösterir. Yani bir kısım kaynaklar atıl
kalmıştır. Örneğin işgücünün bir kısmı çalışmak istediği halde iş bulamamaktadır, ya da bazı
fabrikalar kapalıdır. Bu nedenle her ekonomide, eksik kullanımı ortadan kaldırmak gereklidir.
Üretim olanakları eğrisi orijine göre içbükeydir. Bunun sebebi “artan alternatif
maliyettir”. Bir ekonomide sadece makine ve gıda üretildiğini düşündüğümüzde, üretilen
makine miktarı arttıkça, her ilave makine üretimi için özveride bulunulması gereken gıda
miktarı artmaktadır. Yani makinenin alternatif maliyeti yükselmektedir. Makine için üretilen
miktar artıkça, makinenin üretimi için, daha az uygun olan üretim faktörleri kullanılmaktadır.
Bu da her makine üretimi için giderek daha fazla gıda üretiminden vazgeçmeyi gerektirecektir.

2.1.3. Etkin Kullanım Sorunu
Etkin kullanım sorunu mevcut kaynakların toplum gereksinmelerini en iyi karşılayacak
tarzda üretime koşulamama sorunudur. Doğada kaynaklar kıttır ve kıt olan kaynakların da
alternatif kullanım olanakları bulunmaktadır. Nelerin, ne kadar, nasıl ve kimler için
üretileceğine karar verenler her ekonomik sistemde farklıdır.
Kıt kaynakların etkin kullanımıyla ilgili üç temel sorun bulunmaktadır.


Hangi mal ve hizmetler, ne kadar üretilecektir?
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Üretim, hangi üretim faktörleri kullanılarak yapılacaktır?



Mal ve hizmetler kimler için üretilecektir?

Çeşitli mallardan hangilerinin ve ne miktarlarda üretileceğinin saptanması, en önemli
sorunlardan biridir. Hangi mal ve hizmetlerin, ne kadar üretileceği tüketicinin beklentileri
doğrultusunda belirlenmelidir.
Üretimin hangi yöntemlerle yapılacağı, mal ve hizmetlerin hangi teknolojik yöntemler
yardımıyla üretileceği ile ilgilidir. Yani üretim emek yoğun teknoloji kullanılarak mı yoksa
sermaye yoğun teknoloji kullanılarak mı yapılacaktır. Seçilecek üretim yönteminin, mevcut kıt
kaynaklar kullanıldığında, en yüksek üretim düzeyini sağlaması gerekmektedir.
Üretimin kimler için yapılacağı, üretilmiş olan mal ve hizmetlerin kimlerin
yararlanmasına sunulacağının saptanmasına ilişkindir. Bu sorun, üretim olanakları eğrisi
üzerinde, hangi üretim bileşiminin seçimine karar verileceği ile ilgilidir. Toplumdaki bireyler
arasında, mal ve hizmetlerin bölüşüm kararının kimler tarafından verileceği sorunu, ekonomik
sistem tartışmalarının çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Ekonomide üretilecek mal bileşiminin saptanmasında, o ekonomideki gelir dağılımı
etkin olacaktır. Eğer bir ekonomide bireylerin çoğu zengin ise, daha çok lüks mallar
üretilecektir.
Son olarak da ekonomideki kıt kaynakların toplum refahını en üst düzeye çıkaracak
şekilde üretime koşulması ve üretilen mal ve hizmetlerin toplumdaki bireyler arasında eşitçe
dağılımının sağlanması gerekir. Bunun sonucunda ekonomik etkinlik sağlanmış olacaktır. Yani
ekonomik etkinliğin sağlanabilmesi için; kaynak kullanımında (üretimde etkinlik) ve gelir
dağılımında (bölüşümde etkinlik) etkinliğin sağlanması gerekir. Bir ekonomide var olan
kaynaklarla en yüksek üretim düzeyine erişilmiş ise üretimde etkinlik sağlanmıştır. Yine bir
ekonomide, üretilmiş malların, üretime katılanlar arasında, en iyi dağılımı yapılmışsa
bölüşümde etkinlik sağlanmış demektir.

2.1.4. Üretim Kapasitesinin Arttırılması
Bir ekonomide zaman içerisinde üretim teknolojileri değişirse, üretim faktörlerinin
miktarı artarsa, yeni hammaddeler ve yeni buluşlar bulunursa, sermaye malları ve nüfus artarsa
o ekonomide daha fazla mal ve hizmet üretilir.
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Makine
A’
A
B

2011
E

2004
F

C

D

D’

Gıda Ürünü

Şekil-1.2:Üretim İmkanları Eğrisi
Şekilde 2004 yılında ekonomideki tüm üretim faktörleri kullanılarak elde edilen
maksimum üretim miktarını AD üretim olanakları eğrisi göstermektedir. 2011 yılına
gelindiğinde üretim faktörlerinin sayısı artmış olsun ve yeni buluşlar bulunduğunu varsayalım.
Bu yeni durum ekonomideki üretim miktarını arttıracaktır. Üretim olanakları eğrisini de sağa
kaydıracaktır. Yeni üretim olanakları eğrisi A’D’ eğrisidir.

2.2. Ana Ekonomik Sorunlar Ve Ekonomik Sistemler
Bir toplumlun ekonomik, sosyal ve hukuki bakımdan örgütlenme şekline ekonomik
sistem adı verilir. Ekonomik sistem her şeyden önce bir üretim ve gelirin dağılımı yönetimidir.
Başka bir deyimle, elde var olan olanaklarla bireyin gereksinimini karşılamak üzere oluşturulan
bir örgütlenme biçimidir. Bütün sistemler hangi mal ve hizmet, hangi yöntemlerle, kimin için
üretilecek sorusuna en iyi yanıtı bulmaya çalışır.
Ekonomilerde görülen temel sorunlara ekonomik sistemler farklı şekillerde çözüm
üretmektedirler. Bu sorunlara yanıt arayan temel iki düşünce sistemi ve bu iki sistemin bazı
özelliklerini taşıyan karma ekonomik sistem bulunmaktadır.


Kapitalist sistem,



Sosyalist sistem ve



Karma ekonomik sistemdir.

2.2.1. Kapitalist Sistem (Serbest Piyasa Ekonomisi)
Kapitalist ekonomik sistem içinde üretim malları genel olarak özel mülkiyetin elindedir
ve üretim kar sağlamak için yapılır. Başka bir tanıma göre ise, kapitalizm; özel mülkiyet, insan
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ve doğa tarafından yaratılan sermayenin özel kar için kullanılmasıyla belirlenen ekonomik bir
örgütlenme düzenidir.
Kapitalist sistem feodal sistemin yıkılması ile başlar. Bilindiği üzere feodal sistem,
sosyoekonomik anlamda halkın, toprakları ellerinde tutan küçük bir azınlığa bağlı olmasıdır.
Bu düzen XV. yüzyıldan itibaren ticaretin geliştirilmesi ve paranın işlevinin büyük ölçüde
artması sonunda yıkılmaya başlamıştır. Feodal düzenin yıkılmasıyla beraber emeğin satın
alınması ve kiralanması söz konusu olmuş ve para ekonomisi kapitalist sistem başlamıştır.
Kapitalist sistemin daha modern esasları ise Adam Smith (1723-1790) tarafından
belirtilmiştir. Kapitalist düzende temel ekonomik sorunları, düzgün işleyen piyasa ve fiyat
mekanizması çözümlemektedir. Fiyat, üretici ve tüketicinin karşılaştığı piyasada oluşur.
Kapitalist sistem; özel mülkiyet hakkı, veraset kurumu, girişim ve çalışma özgürlüğü,
piyasa mekanizması ve fiyatlar sistemi ve rekabet kurumu gibi bir takım ilkeleri getirmiştir.

2.2.1.1. Özel Mülkiyet Hakkı
Kapitalist sistemin dayandığı en önemli kurum özel mülkiyet kurumudur. Bu
toplumlarda ekonomik faaliyetlerin sosyal örgütlenmesi, her şeyden önce bireylerin sınırsız
mülkiyet hakkını ve istediği konuda sözleşme yapma özgürlüğünü temel almıştır. Mülkiyet
hakkı yalnız tüketim mallarında değil, üretim araçlarında da sınırsızdır.

2.2.1.2. Veraset Kurumu
Kapitalist sistemin veraset kurumu, özel mülkiyet kurumuna sıkı bir biçimde bağlıdır.
Bu kurum aracılığı ile bireyler malik oldukları servetlerini diledikleri kimselere, en azından
kendi soylarından gelenlere intikal ettirebilme hakkına ve özgürlüğüne sahiptir.

2.2.1.3. Girişim ve Çalışma Özgürlüğü
Serbest girişim ve kar isteği, kapitalist sistemde üretimin planlanması tamamen özel
kişilere bırakılmış olup; girişim özgürlüğü temel bir kurumdur. Riskini kendisi taşımak üzere
girişimci sermayeyi, emeği, toprağı ve öteki doğal kaynakları istediği üretim sektöründe istediği
miktarda ve dilediği şekilde kullanabilir. Özel girişimci daima kar güdüsü ile hareket edeceği
için, genellikle talebin yoğun olduğu alanlarda üretim yapmayı yeğleyecektir. Böylece üretilen
mal ve hizmetlerde, bu mal ve hizmetlere duyulan gereksinim dengelenecektir.

2.2.1.4. Piyasa Mekanizması ve Fiyatlar Sistemi
Kapitalist sistemde, ekonomik sorunların tümünün çözümü fiyat mekanizması ile olur.
Piyasa mekanizması sağlıklı işlerse, fiyatlar sistemi her sorunu “görünmez bir el yardımıyla”
çözümleyecektir ve devletin hiçbir konuda müdahalesine gerek kalmayacaktır.
Özel mülkiyet, serbest girişim, rekabet, kar ve ekonomik güdü ancak serbest ve karışıma
maruz kalmayan bir fiyat sistemi içinde bir anlam taşıyabilir.
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2.2.1.5. Rekabet Kurumu
Kapitalist sistemin teknik kurumlarından biri rekabet kurumudur. Rekabet nedeniyledir
ki mal ve hizmetlerin normal fiyatları oluşabilmekte, alıcı ve satıcıların arz ve talep ettikleri
fiyatlar piyasada rekabet koşulları içinde oluşmaktadır. Rekabet kurumunun diğer önemli
fonksiyonu fiyatları maliyet fiyatına doğru yaklaştırmaktır.
Kapitalist sistemde üretim araçlarının mülkiyeti devlete değil özel kişilere aittir.
Örneğin kapital malların mülkiyeti kişilere yani özel sektöre aittir. Mülkiyetinde olan malları
dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahip olan kişiler, aynı zamanda miras bırakma hakkına da
sahiptirler.
Kapitalist sistemde girişim özgürlüğü mevcuttur. Özel sektör, üretim faktörlerini mal ve
hizmet üretimine yöneltirken, hiçbir sınırlama ile karşılaşmaz, serbestçe hareket eder. Yani
piyasaya giriş ve çıkışlar serbesttir.
Kapitalist sistemde kişiler (üretici ve tüketiciler) kendi çıkarlarını düşünürler. Üreticiler
kâr maksimizasyonuna, tüketiciler ise fayda maksimizasyonuna yönelirler. Kendi çıkarlarını en
yüksek düzeye eriştirecek şekilde hareket eden bireyler aldıkları kararlarla, toplum yararını da
en yüksek düzeye çıkaracaklarıdır.
Kapitalist sistemde üretici ve tüketiciler, aldıkları kararlarla rekabeti engelleyemeyecek
kadar çok sayıdadırlar. Örneğin piyasada bir tek üretici olsa, piyasayı etkileyecek kararlar
alabilecektir. Ama kapitalist sistemde çok sayıda üretici ve tüketici olduğundan bu birimler
piyasa gücüne sahip olamazlar.
Kapitalist sistemde devlet ekonomiye müdahale edemez. Devlet sadece savunma,
adalet, sağlık, eğitim, çevreyi koruma vb. gibi kolektif gereksinmeleri karşılayacak hizmetler
verir. Bu sistemde toplumdaki tüm üretim kararları özel girişim yani firmalar tarafından
alınmalıdır.

2.2.1.6. Kapitalist Sistem ve Temel Ekonomik Sorunlar
Kapitalist sistemde temel ekonomik sorunları düzgün işleyen piyasa mekanizması
çözümleyecektir.
Kapitalist sistemde kaynakların tam kullanımı sorununu düzgün işleyen fiyat
mekanizması çözecektir. Kapitalist sistemde fiyatlar ve ücretler esnek olduğundan, örneğin
eğer toplumda, çalışmak isteyenlerin bir kısmı iş bulamıyorsa, ücretler düşecek, düşük
ücretlerden işverenler daha çok işçi çalıştırmak isteyince, toplumda işsiz kalmayacaktır.
Böylelikle emek piyasasında tam istihdam sağlanacaktır. Diğer piyasalarda da düzgün işleyen
fiyat mekanizması tam istihdamı sağlayacaktır.
Üretim faktörlerinin kullanımı ile ilgili sorunların çözümü, yani hangi malların ne kadar,
nasıl ve kimler için üretileceği de, yine düzgün işleyen fiyat mekanizması tarafından
çözülecektir.
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Kapitalist sistemde hangi malların ne miktarlarda üretileceğine kâr motifiyle hareket
eden firmalar karar verir. Firmaların karar almasını sağlayan mekanizma ise fiyattır. Belirli bir
gelire sahip olan tüketiciler, bu parasal güçleriyle, kendilerine maksimum faydayı sağlayacak
mal ve hizmetleri satın almaya yönelirler. Buna karar verirken de, mal ve hizmetlerin
fiyatlarından yararlanırlar. Üreticiler de, kendilerine en yüksek kârı sağlayacak mal ve
hizmetleri üretmeye yönelirler. Üreticiler, hangi mallardan ne kadar üreteceklerine karar
verirken tüketicilerin tercihlerini göz önüne alırlar. Tüketici tercihleri fiyatlara yansır.
Böylelikle üreticilere fiyat mekanizması yol göstermiş olur.
Mal ve hizmetler, hangi üretim faktörleri yardımıyla üretilecektir sorununa da, üretim
faktörleri piyasasında fiyat mekanizmasının işleyişi belirleyecektir. Rasyonel hareket eden
girişimci üretimde kullanabileceği üretim faktörlerinin fiyatlarını göz önüne alarak, en düşük
maliyetle üretimi gerçekleştirmek ister. Eğer bir toplumda işgücünün fiyatı kapitalin fiyatından
daha ucuzsa, emek yoğun üretim teknolojisi kullanılacaktır. Eğer işgücünün fiyatı daha
yüksekse, üretim daha çok kapital kullanılarak yapılacaktır.
Mal ve hizmetler kimler için üretilecektir sorununa ise yine üretim faktörleri piyasasında
fiyat mekanizmasının işleyişi belirler. Üretim faktörleri piyasasında, her faktörün bir fiyatı
vardır. Emek faktörünün fiyatı ücret, tabiat faktörününki rant, sermaye faktörününki ise faiz,
girişimcinin üretimden aldığı pay ise kârdır. Üretim faktörlerine sahip olanlar, elde ettikleri
ücret, rant, faiz ve kâr geliriyle, piyasada mal ve hizmet satın alırlar. Dolayısıyla, hangi üretim
faktörünün fiyatı ötekilere oranla daha yüksekse, o üretim faktörleri sahipleri piyasadan daha
çok mal ve hizmet satın alabilirler. Çünkü bu kişilerin satın alma güçleri ötekilerden daha
yüksek olacaktır. Sonuç olarak da ekonomide, onların arzu ettikleri mal ve hizmetler
üretilecektir.
Son olarak üretim kapasitesinin artırılması sorununa da, kapitalist sistemde kâr peşinde
koşan girişimciler çözüm üretirler. Girişimciler, daha fazla kâr elde etmek amacıyla, yeni
üretim teknolojileri geliştirip, yeni yatırımlar yapacaklardır. Böylece, ekonomide üretim
kapasitesi yükselecek, üretilen mal ve hizmet miktarı da artacaktır.

2.2.2. Sosyalist Sistem (Merkezi Planlama)
Sosyalizm üretim malları ve bizzat üretim üzerine merkezi otoritenin kontrolü
bulunduğu bir modelidir ve toplumun ekonomik işlerinin özel kesime değil kamuya ait olmasını
ifade eder.
Genel bir şekilde sosyalizm, üretim araçları mülkiyetini topluma geçirecek, bireylerin
toplumun üretim olanaklarından eşit derecede yararlanmasını, üretimin topluma hizmet amacı
ile planlanmasını ve sınıfsız bir düzende kişisel özgürlüğünün gerçekleştirilmesini öngören bir
düşünce akımı olarak tanımlanabilir.
Sosyalizm için belli başlı ilkeler saymak mümkündür.


Sosyalizm tamamen kapitalist düzenin karşısındadır.
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Toplumdaki bireylerin gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanması, ancak
kolektif mülkiyet esasına dayanan bir düzende işler.


Özellikle toprakta ve üretimde mallarında özel mülkiyet olamaz.



Ekonomide bireylerin değil, toplumun çıkarları belirleyici olmalıdır.


Toplumun olanaklarını geliştirmek için, herkes kendi ölçüsünde çalışmalı ve
toplumun gelirinden eşit pay almalıdır.


Toplumda sınıf farkları olmamalıdır.

Sosyalist sistemi bilimsel olarak Karl Marx (1818-1883) ortaya koymuştur. Bu sistem,
liberal kapitalist düzendeki aksaklıklara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sosyalist sistem de
pür haliyle hiç bir ülkede uygulanamamıştır.
Sosyalist sistemde üretim faktörlerinin (toprak ve sermaye faktörlerinin) mülkiyeti
kamuya aittir. Bu sisteme göre toplumdaki gelir dağılımı adaletsizlikleri ortadan bu şekilde
kalkabilecektir. Üretim organizasyonu da yani girişim faktörü de kamu tarafından yapılmalıdır.
Kapitalist sistemin esasını oluşturan kâr amacıyla hareket sosyalist sistemde söz konusu
değildir.

2.2.2.1. Sosyalist Sistem ve Temel Ekonomik Sorunlar
Sosyalist sistemde ana ekonomik sorunların çözümünü merkezi
gerçekleştirmektedir. Merkezi otorite, kararları merkezi planlama aracılığıyla alır.

otorite

Sosyalist sistemde tam istihdam sorunu, kamu otoritesi çözer. Üretim faktörleri
mülkiyeti kamuya aittir. Üretim, merkezi plana göre yapılır. Tüm faktörler de yapılan plan
dahilinde üretime katılır. Örneğin üretimi organize eden devlet, çalışabilecek yaştaki herkese iş
vereceğinden, sosyalist düzende işsiz kimse kalmayacaktır.
Etkin kullanım sorununda ise, hangi mal ve hizmetlerin ne miktarda ve hangi üretim
teknolojisi ile üretileceğini, yine merkezi otorite, kaynakları ve gereksinmeleri göz önüne alarak
belirleyecektir. Toprak ve sermaye devletin mülkiyetinde olduğundan ve üretimi devlet
organize ettiğinden, bireylerin kira, faiz ve kâr adı altında hiç bir geliri olmayacaktır. Bu
düzende bireyler sadece ücret geliri elde etmektedir. Kimlerin hangi işte çalışacağı ve ne kadar
ücret alacağı, merkezi otorite tarafından saptanmaktadır. Ancak, merkezi planın temel
ekonomik sorunları çözebilmesi, uygulamada öngörüldüğü kadar kolay değildir.
Neyin, ne kadar ve nasıl üretileceği kararlarını, kumanda ekonomilerinde merkezi
otorite almaktadır. Ekonomi büyüdükçe, merkezi otoritenin bu kararları alabilmek için gerekli
olan bilgileri sağlıklı toplayabilmeleri oldukça zordur. Ayrıca merkezi planı yapacak, büyük ve
karmaşık, bu nedenle de yavaş işleyen bir bürokrasi ortaya çıkacaktır.
Sosyalist sistemde üretim faktörlerinin fiyatlarını merkezi otorite belirleyecektir. Bu
nedenle üretim faktörünün fiyatı kıtlığına göre değil de keyfi olarak saptanabileceğinden, en
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düşük maliyetli üretim kararının alınması zorlaşacaktır. Dolayısıyla kaynak dağılımında
etkinliğin sağlanmasında sorun yaşanabilecektir.
Sosyalist sistemde emek dışındaki üretim faktörlerini mülkiyeti topluma mal edilmiştir
ve bu nedenle toplumdaki herkes ücretlidir. Herkesin ücret geliri elde ettiği bu sistemde,
yönetici ve işçilerin daha verimli çalışmalarını sağlamak ise son derece güç olacaktır.
Sosyalist sistemde neyin üretileceğine ve neyin tüketileceğine devlet karar vermektedir.
Kişilerin girişim ve tüketim özgürlükleri yoktur. Ayrıca ücretleri de devlet belirlediğinden,
toplumdaki kişilerin neler satın alabileceğini dolaylı yoldan devlet belirlemektedir.
Ekonomik büyüme ve kalkınma, yani yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve
dolayısıyla üretim kapasitesinin artırılması da, merkezi plana göre olacaktır.
Sosyalizm’in düşünce alanından uygulama alanına geçişi, Karl Marx’ın ölümünden
sonra, onun teorilerinden farklı bir şekilde, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan
Rusya'da 1917 yılında ihtilalle oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nde
uygulanmaya başlanılan sosyalist düzen, yine ilk defa bu ülke tarafından 1991 yılında terk
edildi.

2.2.2.2. Kapitalizm ile Sosyalizm Arasındaki Farklar
Kapitalist ekonomilerde özel mülkiyetin önemli bir yeri vardır. Sosyalist ekonomilerde
ise, özel mülkiyet hakkının bütün kötülüklerin anası olduğu düşünülür. Bu nedenle bu sistemde
üretim araçları için özel mülkiyet söz konusu değildir.
Kapitalist ekonomilerde hangi malların ne miktarda, hangi yöntemlerle ve kimler için
üretileceği otomatik işleyen fiyat ve piyasa mekanizması ayarlamakta; sosyalist sistemde ise
merkezi bir plan otoritesi tarafından belirlenir.
Kapitalist sistemde, birey tüm ekonomik etkinliklerde çıkarını en üst düzeye çıkarmak,
daha çok kar elde edebilmek için çalışırken; sosyalist sistem ise, toplum çıkarlarını en üst
düzeye çıkaracaklarını öne sürerler.
Kapitalist sistemde “yol gösterici planlar”, sosyalist ekonomiklerde ise, “emredici
planlar uygulanır” uygulanır.
Kapitalist ekonomilerde gelir dağılımında büyük adaletsizlikler, dengesizlikler,
sosyalist ekonomilerde ise; daha adaletli ve eşit gelir dağılımı söz konusu olur. Ancak rant, faiz
gibi gelirler ortadan kaldırılmıştır.

2.2.3. Karma Ekonomi ve Demokratik Planlama
Karma ekonomi sistem de diğer sistemlerde olduğu gibi toplumun refahını sağlamak
amacıyla ortaya atılmış bir ekonomik sistemdir. Ancak karma ekonomi modelini savunanlar bu
amacın ne kapitalist, ne de sosyalist yoldan sağlanabileceğine inanmak-tadırlar.
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Karma ekonomik düzende, özel girişim ve yatırımlar yanında kamu girişim ve
yatırımları da önemli bir yer tutmakta, ayrıca devlet ekonomik etkinliklere düzeltici ve yön
verici olarak türlü karışımlarda (müdahalelerde) bulunmaktır. Bu sistemde kamu yatırımları
istenen hızda bir ekonomik büyüme sağlamak amacı ile sosyal ve verimli alt yapı alanları ve
üst yapı alanlarına da yönelir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için, karma ekonomilerde kullanılması önerilen araçlardan en
önemlisi demokratik planlamadır. Bu plan kamu yatırımları için emredici, özel yatırımlar için
sınırlayıcı ve yol göstericidir. Yol gösterici planlar tüm ekonomiyi kapsayabilir, ancak tüm
ekonomi için emrediciliği yoktur. Yol gösterici planlar ya toplumun satın alma gücünü
genişletir veya daraltır, ya da bazı faaliyetleri, yatırımları çeşitli önlemlerle karlı kılarlar. Bu
planlarda ekonomiye tam istihdam ve istikrar sağlamak amaçlanır. Amaçlara ulaşmada
kullanılan en önemli araçlar para, bütçe ve maliye politikalarıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

39

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları eğrisinin orijine göre içbükey
olmasının sebebidir?
A) Artan maliyetler
B) Azalan maliyetler
C) Artan sabit maliyetler
D) Artan alternatif maliyetler E) Azalan alternatif maliyetler
Cevap: D seçeneğidir.
2.

Makine

A

E
B

F

C

D
Gıda

Bir ekonomide üretim kapasitesi artarsa yukarıdaki üretim imkanları eğrisi
üzerinde nasıl bir hareket meydana gelir?
A)
B)
C)
D)
E)

F noktasından B noktasına
Eğri bütünüyle sola kayar
B noktasından E noktasına
F noktasından E noktasına
Eğri bütünüyle sağa kayar

Cevap: E seçeneğidir.
3. …belirli miktarlara ve vasıflara sahip üretim faktörlerinin çeşitli üretim
alternatifleri arasından birinde kullanılması halinde, vazgeçilen alternatiflerin
seçilmemesinden dolayı uğranılan kayıplardır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Fırsat maliyeti
B) Sabit maliyet
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C) Değişken maliyet
D) Üretim maliyeti
E) Sosyal kayıp
Cevap: A seçeneğidir.
4. …mevcut üretim faktörleri ve teknoloji veri iken, belirli bir dönemde ekonominin
maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün) bileşimlerini gösterir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Farksızlık eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Kayıtsızlık eğrisi
D) Üretim eğrisi
E) Hiçbiri
Cevap: B seçeneğidir.
5. Mevcut kaynakların toplum gereksinmelerini en iyi karşılayacak tarzda üretime
koşulamamasına … denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ekonomik sorun
B) Tam istihdam sorunu
C) Etkin kullanım sorunu
D) Tam kullanım sorunu
E) Üretim kapasitesinin artırılamaması sorunu
Cevap: C seçeneğidir.
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kapitalist sistem Feodalizmin yıkılmasından sonra başlamıştır
B) Feodal sistem sosyoekonomik olarak halkın, toprakları ellerinde tutan küçük bir azınlığa
bağlı olmasıdır
C) Feodal sistem XIII. yüzyıldan itibaren ticaretin geliştirilmesi ve paranın işlevinin büyük
ölçüde artması sonunda yıkılmaya başlamıştır
D) Kapitalist sistemin modern esasları Adam Smith (1723-1790) tarafından belirtilmiştir
E) Kapitalist sistemde fiyat, üretici ve tüketicinin karşılaştığı piyasada oluşur
Cevap: C seçeneğidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi Kapitalist sistemin getirdiği ilkeler dahilinde değildir?
A) Özel mülkiyet hakkı
B) Veraset kurumu
C) Girişim ve çalışma hürriyeti
D) Rekabet kurumu
E) Ekonomide toplumun menfaatleri esastır
Cevap: E seçeneğidir.
8. Aşağıdakilerden hangisi Sosyalist sistemin ilkelerinden değildir?
A) Üretim faktörlerinden müteşebbis kar güdüsüyle hareket eder
B) Ekonomide toplumun çıkarları ön plandadır
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C) Toplumda sınıfsal farklar olmamalıdır
D) Toplumdaki bireylerin gereksinimlerinin optimum şekilde karşılanması, ancak özel
mülkiyet esasına dayanan bir düzende işler
E) Toplumun olanaklarını geliştirmek için, herkes kendi ölçüsünde çalışmalı ve toplumun
gelirinden eşit pay almalıdır
Cevap: D seçeneğidir.
9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kapitalist ekonomilerde özel mülkiyetin önemli bir yeri yoktur. Sosyalist ekonomilerde
ise özel mülkiyet hakkı bütün kötülüklerin anasıdır.
B) Kapitalist ekonomilerde hangi malların ne miktarda, hangi yöntemlerle ve kimler için
üretileceği otomatik işleyen fiyat ve piyasa mekanizması ayarlamakta; sosyalist
sistemde ise merkezi bir plan otoritesi tarafından belirlenir
C) Kapitalist sistemde, birey tüm ekonomik etkinliklerde çıkarını maksimize etmek için
çalışırken; sosyalist sistem ise, toplumun çıkarlarını maksimize ettiğini öne sürer
D) Kapitalist ekonomilerde gelir dağılımında büyük eşitsizlikler; sosyalist ekonomilerde
ise daha eşit bir gelir dağılımı söz konusu olur
E) Kapitalist sistemde “emredici planlar”; sosyalist ekonomilerde ise “yol gösterici
planlar” uygulanır
Cevap: E seçeneğidir.
10) İktisatta özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan sermayenin özel kar
için kullanılmasıyla belirlenen ekonomik bir örgütlenme düzenine ne ad
verilmektedir?
A) Sosyalizm
B) Komünizm
C) Kapitalizm
D) Teokrasi
E) Monarşi
Cevap: C seçeneğidir.
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3. TALEP
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.TALEP
3.1.Talep Fonksiyonu
3.2.Piyasa Talep Tablosu ve Eğrisi
3.3.Talep Yasası
3.4.Talepte Değişme
3.5.Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
3.6.Talep Kayması
3.6.1.Tüketicilerin Gelirlerindeki Değişme
3.6.2.Benzer Mal Fiyatlarındaki Değişme
3.6.3.Tüketicilerin Zevk ve Alışkanlıklarında Değişme
3.6.4.Tüketici Sayısındaki Değişme
3.6.5.Tüketici Beklentileri
3.7.TALEP TEORİLERİ
3.7.1.Giffen Paradoksu
3.7.2.Veblen Teorisi
3.7.3.Hicks Yaklaşımı
3.7.3.1.Gelir ve İkame Etkileri
3.7.4.Slutsky Yaklaşımı
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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
Bir malın tüketicilerinin belirli piyasa fiyatları ile o maldan almaya hazır oldukları
miktarlara talep denir. Talebi etkileyen temel faktör malın piyasa fiyatıdır. Fiyatlar düştükçe,
tüketicilerin almaya hazır olduğu miktarlar artar. Dolayısiyle, piyasa fiyatı ile talep arasındaki
ilişki ters orantılıdır. Ancak diğer malların fiyatları, tüketicilerin tercihleri ile gelirin de talep
üzerinde önemli etkisi vardır.
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3. TALEP
Talep satın alma gücüyle desteklenen satın alma isteğidir.
Talepten bahsedebilmek için hem bir malı satın alma isteğinin hem de o isteği
karşılayabilecek bir satın alma gücünün beraber gerçekleşmesi gerekmektedir. Geliri yada
birikimi olmayan bir bireyin spor araba satın almak istemesi ekonomik anlamda bir talep
değildir. Yine on tane spor araba satın alabilecek kadar parası bulunan bir birey spor araba satın
alma ihtiyacı hissetmiyorsa yine ortada bir talep yoktur.
Talebi, fiyat ve talep koşulları etkilerler. Bu model sadece model için önemli olan
varsayımları göz önünde tutarak belirsiz bir pazarı tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu
nedenle talebin tanımını belirli bir malın piyasasında, belirli bir dönemde, o malın fiyatı
dışındaki faktörler değişmemek kaydıyla, çeşitli fiyatlardan tüketicilerin söz konusu maldan
satın almak istedikleri miktar şeklinde yapmak daha doğru olacaktır.

3.1. Talep Fonksiyonu
Talep fonksiyonu fiyatlar düştükçe talebin artması veya fiyatlar yükseldikçe talebin
azalmasını matematiksel olarak açıklayabilir.
Talep fonksiyonu: Qdx= f(Px,Pxe,Ps,Pc,M,Me,T)
Qdx: x malının talebi
Px: malın fiyatı
Pxe: malın fiyatı ile ilgili beklentiler
Ps: ikame malın fiyatı
Pc: tamamlayıcı malın fiyatı
M: tüketicilerin gelir düzeyi
Me: tüketicilerin gelir düzeyleri ile ilgili beklentileri
T: tüketicilerin zevk ve tercihleri
Malın fiyatı dışındaki koşullar sabit kalmak koşuluyla (ceteris paribus) formülü yeniden
yazacak olursak;
Qdx= f(Px)
şeklinde yazmamız gerekecektir.
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Bu tanımı bir talep tablosu üzerinde inceleyebiliriz. Talep tablosu tüketicilerin diğer
değişkenler sabit olmak üzere belirli fiyat aralıklarında belirli bir maldan talep ettikleri miktarı
göstermektedir.
Fiyat

Miktar

8 TL

0 adet

6 TL

1 adet

4 TL

2 adet

2 TL

3 adet
Tablo-1.1:Bireysel Talep Tablosu

Belirli bir marka çikolata’nın belirli bir piyasada fiyatı ile belirli bir zaman aralığında
talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren talep tablosu incelendiğinde; tüketiciler paketi
8 TL’den satılan çikolata’dan hiç talepte bulunmazken, aynı mal 6 TL’ye satıldığında haftada
1 adet, 4 TL’ye satıldığında 2 adet, 2 TL’ye satıldığında ise 3 adet talepte bulunmaktadırlar.
Aynı ilişkiyi, yani diğer değişkenler sabitken farklı fiyat seviyelerinde talep edilen mal
miktarı kombinasyonlarını birleştirerek elde edebileceğimiz geometrik şekillere talep eğrisi adı
verilir. Elde edeceğimiz bu geometrik şekil bize seçtiğimiz malın piyasa talep şartlarını
gösterecektir.
P
P1
(8 TL)
P2
(6 TL)
P3
(4 TL)
P4

D1

(2 TL)
0

q1
(1 adet)

q2
q3
(3 adet)
(2 adet)

Q

Şekil- 1.1:Bireysel Talep Eğrisi
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Talep eğrisi incelendiğinde dik eksenin fiyat (P), yatay eksenin ise miktar (Q) değerini
gösterdiği görülmektedir. Özel bazı durumlar dışında fiyat arttıkça tüketicilerin bir mala olan
talepleri azalacağından talep eğrisi negatif eğimlidir. Daha önce talep tablosunda görüldüğü
üzere aynı mal için farklı fiyat seviyelerinde (D1, D2,…) gibi farklı talep eğrileri çizilebilir.

3.2. Piyasa Talep Tablosu ve Eğrisi
Daha önce üzerinde durulan talep tablo ve eğrisi tek bir alıcı olduğu varsayımına
dayanarak elde edilmiştir. Halbuki gerçek piyasada bir malın birden çok alıcısı bulunmaktadır.
Piyasa talep eğrisi, bir malı satın alabilecek bütün alıcıların, başka şeyler eşit varsayımı altında
ve belli bir zaman birimi içinde, değişik fiyat seviyelerinde o maldan satın almak isteyecekleri
toplam miktarları gösterir. Piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrilerinin yatay toplamından elde
edilmektedir.
Fiyat

A Bireyinin
Talep Ettiği Miktar

B Bireyinin
Talep Ettiği Miktar

Piyasa Talep
Miktarı

8 TL

0 adet

1 adet

1 adet

6 TL

1 adet

2 adet

3 adet

4 TL

2 adet

3 adet

5 adet

2 TL

3 adet

4 adet

7 adet

Tablo 1.2:Piyasa Talep Tablosu
Daha önce verilen bireysel talep tablosunda bir mal grubuna bir tüketicinin talep ettiğini
varsaymıştık. Gerçek bir piyasada ise farklı mal gruplarına binlerce tüketici talepte bulunabilir.
Yukarıda verilen piyasa talep tablosunda örnek bir piyasa temsil edilmiştir. Tüketicilerin gelir
durumları, ihtiyaçları, zevk ve tercihleri gibi birçok faktör talep ettikleri ürünleri ve talep
miktarlarını belirlediğinden, gerçek bir piyasada farklı tüketiciler, aynı malları farklı fiyat
seviyelerinde farklı miktarlarda talep etmektedirler. Tabloda gerçek bir piyasayı temsilen iki
tüketici incelenmiştir. Tablodaki ürün 8 TL’den satışa sunulduğunda A tüketicisi talepte
bulunmazken B tüketicisi 1 adet talepte bulunmuştur. Aynı ürün 6 TL’den satıldığında ise A
tüketicisi 1 adet, B tüketicisi 2 adet talepte bulunmuştur.
Normal koşullarda bu şekilde fiyat seviyesi düştükçe tüketicilerin talep miktarları da
artmaya devam edecektir. Piyasa talebi ise piyasada talepte bulunan tüm tüketicilerin belirli bir
fiyat seviyesinde talep ettikleri ürün miktarlarının toplanmasıyla elde edilecektir.
Daha önce çizilen bireysel talep eğrileri de aynı şekilde talep miktarlarının toplanması
suretiyle piyasa talep eğrilerine dönüştürülebilir.
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A Talebi

+

B Talebi

P

=

Piyasa Talebi

P

P

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2
1 2 3 4 5 6 7

Q

2
1 2 3 4 5 6 7

Q

2
1 2 3 4 5 6 7

Q

Şekil-1.2:Piyasa Talep Eğrisi

3.3. Talep Yasası
Talep yasası bir piyasada bulunan satın alıcıların davranışlarını, yani taleplerini,
açıklama hedefli bir teoriye dayanır. Bir mal için olan talep miktarını belirleyen en önemli
unsurun o malın bir fiyatının olmasıdır. Talep yasası o malın satın alıcıları tarafından istenen
talep miktarı ile o malın piyasa fiyatları arasındaki ters yönlü kısmi ilişki sonucu oluşan
durumdur.
Bir malın fiyatı arttıkça o mal piyasasında o maldan satın alınmak istenen miktar
azalmakta, bir malın fiyatı azaldıkça o maldan alınmak istenen miktar artmaktadır. Bir piyasada
satın alıcıların o maldan satın almak istedikleri miktara, o malın kendi fiyatının yanında,
alıcıların geliri, gelir dağılımı, diğer malların fiyatları ve psikolojik etkenler gibi başka
değişkenler de etkide bulunmaktadır. Ancak talep yasasında alıcı davranışlarına etki eden diğer
unsurlar göz ardı edilmekte ve talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasındaki ters yönlü kısmi
ilişkinin mal piyasasındaki diğer değişkenlerin değişmeden sabit kaldığı varsayılmaktadır.

3.4. Talepte Değişme
Tüketicilerin belirli bir malı talep etmelerini ve talep miktarlarını belirleyen birçok
unsur bulunduğu için, tüketicilerin belirli ürünlerden talep ettikleri miktarlar zaman içinde
değişebilir. Talepteki bu değişim talep eğrisi üzerinde hareket ve talep kayması (değişmesi)
şeklinde gerçekleşir.

3.5. Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
Diğer faktörler sabit kalmak koşuluyla malın fiyatındaki değişmeden dolayı tüketicilerin
mala olan taleplerinin değişmesi durumunda talep eğrisi üzerinde hareket gerçekleşir.
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P

A
P1
(6 TL)
B

P2
(4 TL)

0

q1
(3 adet)

q2

Q
(5 adet)

Şekil-1.3:Talep Eğrisi Üzerinde Hareket
Şekilde görüldüğü üzere A noktasında bir mal grubu 6 TL’den satışa sunulmakta ve
maldan 3 adet talep edilmektedir. Ancak diğer koşullar sabitken malın fiyatı 4 TL’ye indiğinde
talep yasası gereği fiyatı düşen ürünlere olan talep artacağından, talep aynı talep eğrisi üzerinde
hareket ederek B noktasına gelmekte ve mala olan talep 5 adete çıkmaktadır. Malın fiyatının
düşmeye devam ettiği varsayıldığında talep edilen miktar da artmaya devam edecek tersi bir
durumda ise yani malın fiyatı arttığında ise talep düşecektir.

3.6. Talep Kayması
Bazen fiyatları değişmese de tüketicilerin gelirlerinin artması, zevk ve tercihlerinin
değişmesi veya benzer malların fiyatlarının değişmesi gibi nedenlerle de belirli mallara olan
talep miktarları değişebilir. Bu durum talep kayması olarak adlandırılır.
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P

C

P1

A

B

(10 TL)

D3
D1
D2
0

q1
(5 adet)

q2

q3

(10 adet)

Q
(15 adet)

Şekil-1.4:Talep Kayması
Şekilde bir müzik marketin bir günde sattığı müzik CD’si miktarlarını incelenmiştir.
Başlangıçta CD’nin günlük talep eğrisi D1’dir. İlk durumda A noktasında CD’nin fiyatı 10 TL
olduğunda, günde 10 adet talep edilmektedir. CD fiyatları değişmediği halde CD’lerin
kasetlerden daha kaliteli ses sunması nedeniyle zamanla daha popüler olduğunu düşünelim. Bu
durumda CD’lere talep artacak, 10 TL’den 15 adet CD talep edilecektir. Tersi bir durum ise
müzik CD’lerinin internet ortamında farklı formatlarda yasadışı bir şekilde dağıtımının CD
satışlarını olumsuz etkilemesidir. Böyle bir durumda ise CD’lere talep düşecek ve C noktasında
10 TL’den 5 adet CD talep edilecektir.
•

Tüketicilerin gelirlerindeki değişme

•

Benzer mal fiyatlarındaki değişme

•

Tüketicilerin zevk ve alışkanlık değişimi

•

Tüketici sayısındaki değişme

•

Tüketicilerin beklentileri

Talep kaymasına neden olan faktörler şunlardır:
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3.6.1. Tüketicilerin Gelirlerindeki Değişme
Diğer değişkenler sabitken tüketicilerin gelirlerinde meydana gelecek değişiklikler
tüketicilerin talep ettikleri mal miktarının değişmesine yol açacaktır. Tüketicilerin gelir
düzeylerinin artması tüketicilerin daha fazla tüketimde bulunmalarına yok açarak talep
miktarlarını arttıracak, gelir düzeylerinin azalması ise daha az talepte bulunmalarına yol
açacaktır.

3.6.2. Benzer Mal Fiyatlarındaki Değişme
İkame (aynı ihtiyacı karşılayan, benzer) ve tamamlayıcı (biri talep edildiğinde diğeri de
talep edilen) mal gruplarının fiyatlarında meydana gelen değişiklikler o malları ikame eden
yada tamamlayan malların fiyatları değişmese de talep miktarlarını değiştirmektedir. Örneğin
meşrubat fiyatlarının artması tüketicilerin bu ürünler yerine aynı ihtiyacı karşılayabilen meyve
suyu taleplerini arttırabilir. Yine çay fiyatlarının düşmesi normal şartlarda tüketicilerin daha
fazla çay talep etmesine yol açacaktır. Şeker fiyatları değişmemiş bile olsa, şeker çayla beraber
yaygın bir şekilde tüketilen bir ürün olduğu için şeker talebi de artacaktır.

3.6.3. Tüketicilerin Zevk ve Alışkanlıklarında Değişme
Teknolojik gelişmeler, reklamlar ve inançlar zamanla tüketicilerin zevk ve
alışkanlıklarının, dolayısıyla taleplerinin değişmesine yol açabilir. Örneğin cep telefonlarının
hızla yaygınlaşması ve fiyatlarının ilk çıktığı döneme göre oldukça ucuzlamış olması sabit
telefon, telefon kartı gibi ürünlerin talebinin düşmesine neden olmaktadır.

3.6.4. Tüketici Sayısındaki Değişme
Bir malı talep eden tüketici sayısında meydana gelen bir değişim ürünün piyasa talebini
etkileyecektir. Malı talep eden tüketici sayısı arttığında malın piyasa talebi artacak, tüketici
sayısı azaldığında ise malın piyasa talebi düşecektir.

3.6.5. Tüketici Beklentileri
Tüketicilerin bir ürüne yönelik beklentileri ürüne olan talebin değişmesine yol açacaktır.
Örneğin bir malın fiyatının artmasının beklenmesi ürüne olan talebin artmasına, ürünün
fiyatının düşmesinin beklenmesi ise tüketicilerin ihtiyaçlarını ertelemelerine ve ürün talebinin
düşmesine yol açacaktır.

3.7. Talep Teorileri
3.7.1. Giffen Paradoksu
Genel olarak malların fiyat esnekliği negatiftir. Fiyat arttıkça o mala olan talep düşer,
fiyat azaldıkça yükselir. Oysa İngiliz iktisatçı Sir Robert Giffen (1837-1910) bazı mallarda fiyat
yükseldikçe talebin de arttığını, fiyat düştükçe talebin düştüğünü saptamıştır. Talep yasasında
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fiyatlardaki bir değişmenin ikame etkisi, negatif gelir etkisini dengeleyecek kadar güçlüdür.
Ancak Giffen tarafından ileri sürülen ve Giffen Paradoksu adı verilen durumda gelir etkisi o
kadar kuvvetlidir ki ikame etkisine üstün gelmektedir. Böylece fiyattaki bir düşme talep edilen
miktarda bir azalışa, fiyattaki bir artış talep edilen miktarda bir artışa neden olur.
Giffen paradoksuna verilen tipik örnek İrlandalı yoksul köylülerin patates talebidir.
İrlandalı köylülerin temel gıda maddesi bol miktarda patates ve az miktarda diğer gıdalardır.
Patates fiyatları düşünce, yoksul halk temel tüketim malı olan patatesi aldıktan sonra parası
artmakta ve diğer gıdalardan daha fazla satın alabilme olanağına sahip olmaktadır. Bu durum
zamanla patates talebini düşürmektedir. Patates fiyatları yükseldiğinde ise yoksul halkın diğer
gıdaları tüketme olanağı kaybolduğundan, patates talebi artmaktadır.
Giffen paradoksunun geçerli olması için; söz konusu malların düşük mal kapsamında
olması gerekir. Bu malı ikame edecek başka bir mal bulunmamalıdır. Ayrıca, bu mal tüketicinin
harcamaları içinde önemli bir pay oluşturmalıdır.
Y malı
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x2 x1
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Şekil-2.1:Hicksci Yaklaşıma Göre Giffen Paradoksu
x1x2 = fiyat etkisi
x1x3 = ikame etkisi
x2x3 = gelir etkisi
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3.7.2. Veblen Teorisi
Talep yasasına istisnai bir teori de Amerikalı iktisatçı Thorstein Veblen (1857-1929)
tarafından ortaya atılmıştır. Bu teoriye göre; insanlar kendileri için daha değerli olan ve daha
yararlı olabilecek eşyalardan çok, toplumun ya da başkalarının önem verdiği eşyalarla
ilgilenirler ve bu üst tabaka statüsünün sembolü olarak algılanır. Bu bakımdan gösteriş amacıyla
tüketimin hedefi gerçek bir ihtiyacın karşılanmasından çok, başkalarını etkilemektir.
Dolayısıyla bu tür mallara olan talep, talep yasasının aksi bir şekilde işlemekte ve
fiyatları arttıkça talepleri artmaktadır. Örneğin Ferrari firması önceki modellerden daha pahalı
otomobil modelleri ürettikçe daha pahalı olan modellere olan talep öncekilerden daha da fazla
olmaktadır.

3.7.3. Hicks Yaklaşımı
İngiliz iktisatçı John Richard Hicks (1904-1989) gelir ve ikame etkileriyle bir maldan
talep edilen miktar arasındaki etkileri ortaya koymuştur.

3.7.3.1. Gelir ve İkame Etkileri
Bir malın fiyatında ortaya çıkan değişim o malın talep miktarını etkileyecektir. Ortaya
çıkan toplam değişim gelir ve ikame etkileri olmak üzere iki nedenle açıklanabilir. Bir malın
fiyatının düşmesi sonucu tüketici satın aldığı mal miktarını değiştirmezse, malı satın aldıktan
sonra gelirinin bir kısmını harcamamış olacaktır. Gelir Etkisi, fiyatta meydana gelen değişim
sonucu tüketicilerin reel gelirlerinin değişmesi nedeniyle söz konusu bir malın talep edilen
miktarındaki değişmeyi açıklamaktadır.
Diğer taraftan bir malın fiyatın değişmesi bir ikame malını daha cazip yapıyorsa tüketici
mukayeseli olarak daha ucuz olan malı tüketmeyi tercih edecektir. İkame etkisi bir malın
fiyatında meydana gelen değişme sonucu reel gelir sabit tutulurken talep edilen miktardaki
değişmeyi göstermektedir.
Ancak daha önce Giffen ve Veblen teorilerinde belirtildiği üzere bir malın fiyatının
arttığında daha fazla, fiyatının düştüğünde ise daha az talep edilmesi normal mallar için
geçerlidir. Gelir ve ikame etkisi de normal mal fiyatlarının değişiminde görülmektedir. Düşük
ve üstün mallarda ise fiyat değişimlerinin talep üzerinde etkisi ters yönde olmaktadır.
Şekildeki farksızlık eğrisinde tüketici X ve Y mallarından belirli miktarlarda
tüketmektedir ve dengesi A’dır. Tüketici normal koşullarda X ve Y mallarından birinin fiyatı
ucuzladığında o maldan daha fazla tüketmek isteyecek ve geliriyle daha yüksek bir tatmin
düzeyine ulaşmaya çalışacaktır. Şekilde B denge noktası A’ya göre daha yüksek bir tatmin
düzeyini göstermektedir. Oysa A ve C noktaları aynı tatmin düzeyini göstermektedir.
Dolayısıyla MN bütçe doğrusunu çizmek gerekmektedir. Yani X malının fiyatı ucuzladığında
Y malının fiyatı nispi olarak artmış sayılacağından Y malından talep edilen miktarın azaltılması
gerekir.
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Y malı
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Şekil-2.2:Hicks Yaklaşımı

X malının fiyatının düşmesi sonucu tüketici X malından daha fazla tüketmek
istemekte ve denge noktasını A noktasından C noktasında kaydırmaktadır. Bu durumda
tüketicinin X malı talebi x1x3 kadar artarken Y malından talep edilen miktar ise azalmaktadır.
Tüketicinin X malından daha fazla almak için belli bir miktar Y malından vazgeçmesi ikame
etkisiyle açıklanmaktadır.

Tüketici C noktasında dengedeyken geliri artarsa daha fazla tatmin düzeyi sunan
B noktasına dengeye gelecektir. Bu durumda X malı talebi x3x2 kadar artacaktır. Bu artış gelir
etkisinden kaynaklanmaktadır.

Y malının fiyatı, tüketicinin nominal geliri ve tercihleri sabitken X malının
fiyatının düştüğünde tüketici A denge noktasından B noktasına kaymakta ve X malından talep
ettiği miktar x1x2 kadar artmaktadır. Bu artışa toplam etki adı verilmektedir.

3.7.4. Slutsky Yaklaşımı
Tüketicilerin reel gelirinde oluşan değişmenin açıklanması konusunda bir diğer bir
yaklaşım ise Rus iktisatçı Eugen Slutsky (1880-1948) tarafından geliştirilmiştir. Slutsky’de
Hicks gibi talep üzerindeki ikame ve gelir etkilerini açıklamıştır ancak Slutsky Yaklaşımının
Hicks’ten farklı yanı tüketicilerin reel gelirlerini sabit tutabilmek için tüketicilerin paralarının
satın alabilme gücünün sabit tutulması şeklinde bir yöntem uygulanmasıdır.
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Şekil-2.3:Slutsky Yaklaşımı
Başlangıçta X ve Y mallarından belirli miktarlarda talep eden tüketici A noktasında
dengededir.

X malının fiyatının düştüğünde tüketicinin reel geliri artmakta ve tüketicinin
dengesi B noktasına kaymaktadır. Bu durumda tüketicinin X malından talep ettiği miktar x1x3
kadar artmaktadır. Bu artışa toplam etki adı verilmektedir.

A malının fiyatının düşmesi sonucu tüketici daha fazla X malı satın alabilmek
için y1y2 kadar Y malından vazgeçmektedir. Bu durum ikame etkisi ile açıklanmaktadır.

Tüketici C noktasında dengedeyken geliri artarsa daha fazla tatmin düzeyi sunan
B noktasına dengeye gelecektir. Bu durumda X malı talebi x3x2 kadar artacaktır. Bu artış gelir
etkisinden kaynaklanmaktadır.
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Uygulama Soruları

62

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. … satın alma gücüyle desteklenen satın alma isteğidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Arz
B) Alım satım işlemi
C) Alışveriş
D) Talep
E) Güdü
Cevap: D seçeneğidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi talep fonksiyonunun bağımsız değişkenlerinden biri
değildir?
A) Malın fiyatı
B) Tüketicilerin gelir seviyesi
C) İkame malların fiyatı
D) Tamamlayıcı malların fiyatı
E) Üreticilerin gelir seviyesi
Cevap: E seçeneğidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse talep eğrisi üzerindeki denge noktası sağa doğru
kayar?
A) Tüketicinin gelirinin artması
B) İkame mal fiyatlarındaki artış
C) Tamamlayıcı mal fiyatlarındaki artış
D) Tüketici sayısındaki artış
E) Malın fiyatındaki düşüş
Cevap: E seçeneğidir.
4. … bir malın satınalıcıları tarafından istenen talep miktarı ile o malın piyasa fiyatları
arasındaki ters yönlü kısmi ilişki sonucu oluşan durumdur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Talep
B) Talepte değişme
C) Talepte kayma
D) Talep yasası
E) Giffen paradoksu
Cevap: D seçeneğidir.
5. Talep edilen malın fiyat esnekliğinin pozitif olduğu duruma verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketici beklentisi
B) Giffen paradoksu
C) Talep yasası
D) Veblen teorisi
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E) Hicks yaklaşımı
Cevap: B seçeneğidir.
6. Giffen paradoksunun geçerli olabilmesi için söz konusu malın çeşidi hangisi
olmalıdır?
A) Lüks mal
B) Düşük mal
C) İkame mal
D) Tamamlayıcı mal
E) Serbest mal
Cevap: B seçeneğidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi daha çok gösteriş amacıyla tüketimin hedeflenmesi sonucu
bir malın fiyatı arttıkça talebinin de artması durumunu ifade eden yaklaşımdır?
A) Veblen teorisiB) Hicks yaklaşımı
C) Talep yasası
D) Giffen paradoksu
E) Talep fonksiyonu
Cevap: A seçeneğidir.
8. Farksızlık eğrisinde MN bütçesine sahip bir tüketicinin x malının fiyatının düşmesi
neticesinde denge noktasını A’dan C’ye taşıması ve x malı tüketimini x1’den x2’ye
artırması durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?
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A) Gelir etkisi
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B)
C)
D)
E)

İkame etkisi
Fiyat etkisi
Toplam etki
Değişim etkisi

Cevap: B seçeneğidir.
9. Farksızlık eğrisinde MN bütçesine sahip bir tüketicinin bütçesinin KL’ bütçesine
ulaşması durumunda x2 (C denge noktası) miktar tüketimini x3’e çıkarması (B denge
noktası) aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?
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Gelir etkisi
İkame etkisi
Fiyat etkisi
Toplam etki
Değişim etkisi

Cevap: A seçeneğidir.
10. Tüketicinin fiyatı düşen bir malı reel gelirini sabit tutmak maksadıyla daha fazla
satın alması durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmıştır?
A) Talep yasası
B) Giffen paradoksu
C) Veblen teorisi
D) Hicks yaklaşımı
E) Slutsky yaklaşımı
Cevap: E seçeneğidir.
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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
Bir malın üreticilerinin belirli piyasa fiyatları ile satmaya hazır oldukları mal miktarına
arz denir. Piyasa fiyatı malı üretenlerin arz miktarını etkileyen başlıca faktördür. Fiyatlar
yükseldikçe arz artar. Bir ekonomide tek bir malın arzının yanısıra toplam arzdan da söz
edilebilir.
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4. ARZ
Diğer değişkenlerin sabit varsayıldığı bir piyasada satıcıların belirli bir zaman diliminde
satmaya hazır oldukları mal veya hizmete arz adı verilmektedir. Bir satıcının belirli bir malı
satmak istemesi kendi başına bir arz oluşturmaz. Arzdan söz edebilmek için bahsi geçen mal
yada hizmetin satılmaya hazır olması gerekir.
Arz edilen miktar, üreticilerin veri zaman periyodunda belirli bir fiyatta satmayı
planladıkları mal miktarıdır.

4.1. Arz Yasası
Talep yasasında belirli bir malın fiyat değişimiyle, o malın talep miktarının değişimi
arasındaki ilişkiden söz edilmişti, benzer bir durum malların fiyat değişimiyle, arz edilen mal
miktarları arasında da görülmektedir. Bir malın yada hizmetin fiyatı yükseldikçe o mal yada
hizmeti satmak daha karlı bir hale geleceğinden satıcılar piyasaya daha fazla mal veya hizmet
sunmak isterler. Malın fiyatı düştüğünde ise daha az kar elde edecek olan satıcılar daha az mal
arz etme eğilimi gösterirler. Malın fiyatı ile o malın arzı arasındaki bu pozitif ilişkiye arz kanunu
denir. Arz eğrisinin pozitif eğimli olması artan marjinal maliyetler veya ortalama maliyetlerle
de açıklanabilir. Mal fiyatlarıyla arz miktarı arasındaki ilişkiyi arz fonksiyonu aracılığıyla
inceleyebiliriz.
Arz şedülü, diğer etkenler veri iken, farklı fiyatlarda arz edilen miktarı göstermektedir.
Arz eğrisi ise, diğer etkenler veri iken malın fiyatı ve arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi
göstermektedir. Arz ve fiyat arasındaki ilişki pozitiftir. Yani fiyat arttığında arz edilen miktar
artmaktadır.

4.2. Arz Fonksiyonu
Satıcıların arz etmek istedikleri mal miktarını belirleyen temel unsur malın fiyatı olsa
da, farklı birçok unsur da piyasaya arz edilen mal miktarı üzerinde etkilidir. Arz fonksiyonu
fiyatlar düştükçe arzın düşmesi, fiyatlar yükseldikçe ise arzın artmasını matematiksel olarak
açıklamaktadır.
Arz fonksiyonu: Qsx= f(Px, Pl, Po, Pxe, Tec, t, Sub)
Qsx: x malının arzı
Px: malın fiyatı
Pl: üretim faktörlerinin fiyatları
Po: diğer malların fiyatları
Pxe: malın fiyatıyla ilgili beklentiler
74

T: teknoloji
t: vergiler
Sub: subvansiyonlar
Diğer değişkenlerin sabit olduğu (ceteris paribus) varsayımı altında ise aynı fonksiyon
Qsx= f(Px) şeklinde yazılacaktır. Belirli bir malın fiyat değişimiyle, o malın arz miktarı
arasındaki ilişkiyi arz çizelgesi üzerinde incelemek mümkündür.
Fiyat

Miktar

10.000 TL

0 adet

15.000 TL

1 adet

20.000 TL

2 adet

25.000 TL

3 adet
Tablo-1.1:Bireysel Arz Tablosu

Yukarıdaki arz tablosu incelendiğinde arz yasasında tanımlandığı üzere satılmak istenen
malın fiyatı arttığında daha fazla arz edilmekte fiyatı düştüğünde ise daha az arz edilmektedir.
Tablo belirli bir piyasada belirli bir marka otomobil arz eden bir satıcının çeşitli fiyat
aralıklarında ne kadar otomobil arz ettiğini göstermektedir. Satıcı tanesi 10.000 TL’den
otomobil arz etmektedir. Fiyatı 15.000 TL’den 1 adet, 20.000 TL’den 2 adet, 25.000 TL’den
ise 3 adet otomobil arz etmektedir.
Aynı ilişkiyi, yani diğer değişkenler sabitken farklı fiyat seviyelerinde arz edilen mal
miktarı kombinasyonlarını birleştirerek elde edebileceğimiz geometrik şekillere arz eğrisi adı
verilir. Elde edeceğimiz bu geometrik şekil bize seçtiğimiz malın piyasa arz şartlarını
gösterecektir.
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P
(Bin)
P1
(25 TL)
P2
(20 TL)
P3
(15 TL)
P4
D1

(10 TL)
0

q1

q2

(1 adet)

q3
(2 adet)

Q
(3 adet)

Şekil-1.1:Bireysel Arz Eğrisi

4.3. Piyasa Arz Tablosu ve Eğrisi
Bireysel arz tablo ve eğrisinde konuyu basitleştirmek için tek bir mal türünün, tek bir
satıcı tarafından arz edildiği varsayılmıştır. Oysa gerçek piyasa şartlarında birçok mal ve birçok
satıcı vardır. Bu satıcıların belirli bir dönemde, çeşitli fiyatlardan arz ettikleri toplam mal
miktarları ise piyasa arz miktarını oluşturur.
Fiyat

A Satıcısının Arz Ettiği B Satıcısının Arz
Miktar
Ettiği Miktar

Piyasa Arz Miktarı

10.000 TL

0 adet

0 adet

0 adet

15.000 TL

1 adet

0 adet

1 adet

20.000 TL

3 adet

2 adet

5 adet

25.000 TL

5 adet

4 adet

9 adet

Tablo-1.2:Piyasa Arz Tablosu
Bu durumu piyasa arz tablosu üzerinde inceleyecek olursak, tabloda bahsi geçen malı
(otomobil) ne A satıcısı, ne de B satıcısı 10.000 TL’den arz etmek istememektedirler. Malın
fiyatı 15.000 TL olduğunda A satıcısı 1 adet arz etmek istemekte, B satıcısı ise arzda
bulunmamaktadır. Bu durumda piyasada bu fiyattan 1 adet otomobil arz edilmektedir. Malın
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fiyatı 20.000 TL olduğunda malın satışı daha kârlı bir hale geldiği için A satıcısı 3 adet, B
satıcısı ise 2 adet mal arz etmektedir. Böylece piyasada bu fiyattan toplam 5 adet otomobil arz
edilmektedir.
Piyasa arz eğrisi, bir malı arz edebilecek bütün satıcıların, başka şeyler eşit varsayımı
altında ve belli bir zaman birimi içinde, değişik fiyat seviyelerinde o maldan satmak
isteyecekleri toplam miktarları gösterir. Piyasa arz eğrisi bireysel arz eğrilerinin yatay
toplamından elde edilmektedir.

A Arzı

+

B Arzı

=

Piyasa Arzı

P

P

25

25

25

20

20

20

15

15

15

10

10

10

0

0

0

P

Q
1 3 5 7 9

Q
1 3 5 7 9

Q
1 3 5 7 9

Şekil-1.2:Piyasa Arz Eğrisi

4.4. Arzda Değişme
Daha önce değinildiği gibi piyasada satıcıların arz edecekleri mal miktarını etkileyen
bir çok unsur bulunmaktadır. Dolayısıyla satıcıların arz edecekleri mal miktarları zaman
içerisinde değişebilir. Arz miktarındaki bu değişim arz eğrisi üzerinde hareket ve arz kayması
(değişmesi) şeklinde gerçekleşir.

4.4.1. Arz Eğrisi Üzerinde Hareket
Diğer faktörler sabit kalmak koşuluyla malın fiyatındaki değişmeden dolayı satıcıların
arz ettikleri mal miktarının değişmesi durumunda arz eğrisi üzerinde hareket gerçekleşir.
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P

B
P1
(6 TL)
A
P2

(4 TL)

0

q1
(3 adet)

q2

Q
(5 adet)

Şekil-1.3:Arz Eğrisi Üzerinde Hareket
Şekilde görüldüğü üzere başlangıçta A noktasında bir mal, belirli bir piyasada 4 TL’den
satılmaktadır. Bu durumda satıcılar bu fiyattan maldan 3 adet arz etmektedir. Diğer koşullar
sabitken malın fiyatı 6 TL’ye yükseldiğinde arz yasası gereği, satıcılar fiyatı artan ürünleri daha
fazla arz edeceğinden, arz aynı arz eğrisi üzerinde hareket ederek B noktasına gelmekte ve arz
edilen mal miktarı 5 adete çıkmaktadır. Tersi bir durumda, yani malın fiyatının artmak yerine
düştüğü varsayıldığında ise malın arz edilen miktarı düşecektir.

4.4.2. Arz Kayması
Arz edilen malın fiyatı dışında, üretim teknolojisi, satıcı firma sayısı, beklentiler gibi
nedenlerle de arz edilen miktarı değişebilir. İşte bir malın fiyatı dışındaki değişkenler nedeniyle
arz miktarının değişmesine arz kayması olarak adlandırılır.

78

P
S3
S1
S2

C

A

B

P1
(900 TL)

0

q1
(10 adet)

q2

q3
(20 adet)

Q
(30 adet)

Şekil-1.4:Arz Kayması
Şekilde bir bilgisayar satıcısının belirli bir model dizüstü bilgisayardan arz ettiği
miktarlar gösterilmektedir. Başlangıçta satıcı A noktasında tanesi 900 TL’den 20 adet ürün arz
etmektedir. Bir süre sonra bilgisayar üretim teknolojisinde gelişmeler yaşanmış ve girdi
fiyatları düşmüştür. Bu durum kısa süre içinde satıcının girdi fiyatlarının da düşmesine yol
açacak ve bahsi geçen dizüstü bilgisayarı satmak daha kârlı hale geleceğinden satıcı B
noktasında aynı fiyattan 30 adet ürün arz edecektir.
Yine bir süre sonra ekonomik kriz nedeniyle bilgisayar endüstrisindeki bazı firmalar
iflas ettiğini, girdi fiyatları arttığını ve rekabet olanakları zayıfladığını düşünelim. Bu durumda
ürünün satışı daha az kârlı bir hale geleceğinden, satıcı C noktasında aynı fiyat düzeyinde 10
adet ürün arz edecektir.
Arz kaymasına neden olan faktörler şunlardır:
•

Üretim maliyetlerinin değişmesi

•

Üretim teknolojisinde değişme

•

Diğer mal fiyatları

•

Üretici sayısındaki değişme

•

Üreticilerin beklentileri
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4.4.2.1. Üretim Maliyetlerinin Değişmesi
Bir malın üretiminde kullanılan girdi fiyatlarında meydana gelen değişmeler, bahsi
geçen malın daha ucuza yada pahalıya üretilmesine neden olabilir. Örneğin akaryakıt
fiyatlarında meydana gelen bir artış taşımacılık sektörünü doğrudan, tarım sektörünü dolaylı
olarak etkilemekte ve iki sektörün arz eğrisinin de sola kaymasına yol açmaktadır.

4.4.2.2. Üretim Teknolojisinde Değişme
Üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler daha verimli üretim yapılabilmesine
olanak sağlamakta ve birim başı maliyetleri düşürmektedir. Bu durum bahsi geçen ürünün
satılmasını daha kârlı bir hale getirdiğinden arz eğrisini sağa doğru kaydırmaktadır. Örneğin
eskiden otomobil üretiminde montaj elle yapılırken günümüzde robot teknolojisiyle
yapılmaktadır. Bu durum hem daha hızlı hem de daha ucuz otomobil üretimini mümkün kılmış
ve otomobil arzının artmasını sağlamıştır.

4.4.2.3. Diğer Mal Fiyatları
Doğrudan girdi olarak kullanılmasalar da birçok ürünün fiyatı birbirini etkiler ve arz
miktarının yükselmesine veya düşmesine yol açabilir. Örneğin belirli bir sanayi ürününün
fiyatının arttığını düşünelim, zamanla daha çok üretici bu üründen üretmek ve satmak
isteyecektir. Bu durum belirli bir tarım ürünü üreten işgücünün ve bu ürünlerin taşımacılığı
yapan araçların bir kısmının bahsi geçen sanayi ürününün üretilmesi ve taşımacılığı için
kullanılmasına yol açabilir ve zamanla üretim girdileri alan tarım ürünün arz eğrisi sola doğru
kayabilir.

4.4.2.4. Üretici Sayısındaki Değişme
Aynı veya benzer ürünü üreten üretici sayısındaki değişmeler bahsi geçen ürünün arz
miktarı üzerinde etkilidir. Üretici sayısının artması arz eğrisini sağa, azalması ise arz eğrisini
sola kaydırmaktadır.

4.4.2.5. Üreticilerin Beklentileri
Üreticilerin üretimini yaptıkları ürünün gelecekteki fiyatı konusundaki beklentileri
üretimini yaptıkları malın arz miktarını etkilemektedir. Üreticiler ürettikleri malın fiyatının
gelecekte artacağını düşünüyorlarsa malın tamamını arz etmeyerek fiyatının artmasını
bekleyeceklerdir. Oysa malın fiyatının düşmesi bekleniyorsa üretici elindeki malın tamamını
elden çıkarmak isteyeceğinden arz edilen mal miktarı artacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. (Ceteris Paribus) bir piyasada satıcıların belirli bir zaman diliminde satmaya hazır
oldukları mal veya hizmete … adı verilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Arz
B) Talep
C) Fiyat
D) Piyasa
E) Gelir
Cevap: A seçeneğidir.
2.
A)
B)
C)
D)
E)

Malın fiyatı ile o malın arzı arasındaki ilişkiye ne ad verilir?
Arz
Arz kanunu
Talep
Talep kanunu
Fiyat

Cevap: B seçeneğidir.
3. Arz kanununa göre arz ile fiyat arasındaki ilişki…
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Sonsuzdur
B) Sıfırdır
C) Pozitiftir
D) Negatiftir
E) Tanımlanamaz
Cevap: C seçeneğidir.
4.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi arz fonksiyonunu belirleyen unsurlardan biri değildir?
Malın fiyatı
Üretim faktörlerinin maliyeti
Teknoloji
Sübvansiyonlar
Tüketicilerin gelir seviyesi

Cevap: E seçeneğidir.
5. Aşağıdakilerden hangisi hem arz hem talep fonksiyonunu belirleyen unsurlardan
biridir?
A) Tüketicilerin gelir seviyesi
B) Teknoloji
C) Vergiler
D) Diğer malların fiyatları84

E) Sübvansiyonlar
Cevap: D seçeneğidir.
6. Piyasa arzı…
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yalnızca tek bir satıcı tarafından yapılabilir
B) Tek bir fiyat sevisinde olmak zorundadır
C) Tek bir mal türünü kapsar
D) Üreticilerin belirli bir zaman diliminde satmaya hazır olmasa da ürettikleri mal veya
hizmete denir
E) Bireysel arzların toplamından elde edilir
Cevap: E seçeneğidir.
7. Arz
eğrisi
üzerindeki
bir
hareket
kaynaklanmaktadır?
A) Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki bir değişim
B) Teknolojik gelişmeler
C) Üreticinin beklentileri
D) Üretici sayısındaki değişim
E) Fiyat

aşağıdakilerden

hangisinden

Cevap: E seçeneğidir.
8.
A)
B)
C)
D)
E)

Üretim maliyetlerindeki bir artış aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
Arz eğrisi üzerinde sağa doğru bir hareket
Arz eğrisi üzerinde sola doğru bir hareket
Arz eğrisinin bütünüyle sağa kayması
Arz eğrisinin bütünüyle sola kayması
Hiçbiri

Cevap: D seçeneğidir.
9.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin kayma sebeplerinden biri değildir?
Fiyat
Üretim maliyetlerindeki değişim
Diğer mal fiyatları
Üretim teknolojilerindeki bir gelişme
Üreticinin beklentileri

Cevap: A seçeneğidir.
10. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisini sola kaydırır?
A) Malın fiyatındaki bir artış
B) Malın fiyatındaki bir azalış
C) Üretim maliyetlerindeki bir azalış
D) Tamamlayıcı bir malın fiyatındaki artış
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E) Benzer bir mal üreten üretici sayısındaki bir artış
Cevap: D seçeneğidir.
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5. ARZ VE TALEP UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.ARZ VE TALEP UYGULAMALARI
5.1.Piyasa dengesi
5.1.1.Piyasa Dengesinin Değişmesi
5.1.1.1.Talep Değişmesi
5.1.1.2.Arz Değişmesi
5.1.1.3.Piyasa Dengesinde Talep ve Arzın Aynı Anda Değişmesi
5.2.Piyasa Dengesi ve Tüketici Rantı
5.3.Piyasa Dengesi ve Üretici Rantı
5.4.Piyasa Dengesine Devlet Müdahalesi
5.4.1.Fiyat Kontrolleri
5.4.2.Taban Fiyat Uygulaması
5.4.3.Tavan Fiyat Uygulaması
5.4.4.Asgari Ücret
5.4.5.Fiyat Desteği
5.4.6.Kira Kontrolleri
5.4.7.Miktar Kontrolleri
5.4.8.Üretim Kotaları
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5.4.10.Vergi Uygulamaları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

91

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Piyasa, üretim faktörlerini veya nihai mal ya da hizmetleri değişim amacıyla alıcı ve
satıcıların karşılaştığı kurumsal yapı veya mekandır. Piyasa dengesi ise alıcıların satın almak
istedikleri miktarın, satıcıların satmak istedikleri miktara tam olarak eşit olduğu durumdur.
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5.ARZ VE TALEP UYGULAMALARI

5.1.Piyasa dengesi
Gerçek piyasa ortamında tüketici ve üreticiler, talep ve arz edecekleri malların fiyat ve
miktar düzeyleri konusunda karar verirken birbirlerine bağlıdırlar. Üretici ve tüketici
kararlarının nasıl koordine edileceği sorunu piyasada çözümlenir.
Arz ve talebin karşılıklı etkileşimi sonucu piyasa dengesi yani denge fiyatı ve miktarı
arz ve talebin eşitlendiği fiyat düzeyinde belirlenir.
Fiyatın düzenleyici fonksiyonu arz ve talep edilen miktarı düzenlemesidir. Mal fiyatı,
malın arz ve talebini düzenlemektedir. Fiyat düştüğünde, talep arzdan büyük olmaktadır. Tersi
durumda ise arz talepten büyüktür. O halde arz (S) ve talebi (D) eşitleyen tek fiyat, denge fiyatı
vardır.
Fiyat

Talep Miktarı

Arz Miktarı

10 TL

0 adet

4 adet

8 TL

1 adet

3 adet

6 TL

2 adet

2 adet

4 TL

3 adet

1 adet

2 TL

4 adet

0 adet

Tablo-1.1:Piyasa Dengesi
Piyasa Arz ve Talep Tablolarının birleştirilmesiyle elde edilmiş olan piyasa dengesini
gösteren tabloda üreticilerin ve tüketicilerin çeşitli fiyat düzeylerinde satmak ve almak
istedikleri mal miktarları gösterilmiştir. Malın fiyatı 10 TL olduğunda 4 adet mal arz edilmekte
ancak bu fiyat düzeyinde mal talep edilmemektedir. Bu durumda piyasada 4 birim arz fazlası
mevcuttur. Arz yasası gereği fiyat düzeyi bu noktadan aşağı çekildiğinde arz azalacak, talep
yasası gereği ise talep yükselecektir.
Dolayısıyla Fiyat düzeyi 8 TL olduğunda üreticilerin arz ettiği mal miktarı 3 adete
düşerken, tüketicilerin talep ettikleri mal miktarı da 1adet olmaktadır. Bu durumda piyasada 2
adet arz fazlası mevcut olmaktadır. Malın 6 TL olduğunda üreticiler maldan 2 adet satmak
isterken tüketiciler de 2 adet almak istemektedirler ve bu fiyat düzeyinde arz edilen ürünlerin
tamamı talep edilmekte olduğundan denge sağlanmaktadır. Fiyat düzeyi 4 TL’ye düştüğünde 1
adet mal arz edilirken 4 adet mal talep edilmektedir ve piyasada 2 birim talep fazlası mevcuttur.
Fiyat düzeyi düşürülmeye devam edip 2 TL’ye çekilirse bu fiyat düzeyinde hiçbir üretici arzda
bulunmazken, tüketici talebi artmaya devam etmekte ve piyasada 4 birim talep fazlası
oluşmaktadır.
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Fiyat denge fiyatının üzerinde kaldığı sürece piyasada bir artık, denge fiyatının altında
kaldığı sürece de bir kıtlık sorunu mevcut olacaktır. Piyasa denge noktasının değişmesi arz ve
talep eğrilerinin birisi veya ikisi birden yer değişmesiyle gerçekleşmektedir.
P
S1

P1
(10 TL)
P2
(8 TL)

e

P3
(6 TL)
P4
(4 TL)
P5

D1

(2 TL)
0

q1
(1 adet)

q2
(2 adet)

q3

q4
(3 adet)

Q
(4 adet)

Şekil-1.1:Piyasa Dengesi
Piyasa dengesi tablosu üzerinde verilen değerleri eğri üzerinde gösterdiğimizde, belirli
bir zaman diliminde üreticilerin çeşitli fiyat düzeyinde satmak istedikleri mal miktarlarını
gösteren arz eğrisi (S1) ile tüketicilerin çeşitli fiyat düzeyinde almak istedikleri mal miktarlarını
gösteren talep eğrisi (D1)’in çakıştığı nokta (e) piyasa dengesinin oluştuğu noktadır. Bu nokta
bahsi geçen malın piyasada hangi miktarda ve fiyattan alınıp satılacağını yani denge fiyat ve
miktarını da belirlemektedir. Denge fiyatının altında kalan yani bir malın arz edilen miktarın
üstünde kalan talebi kıtlık, denge fiyatının üstünde kalan, yani bir malın talep edilen miktarın
üstünde arz edilen kısmı ise artık olarak adlandırılmaktadır.

5.1.1.Piyasa Dengesinin Değişmesi
Talep ve arzın eşitlendiği noktada piyasa dengesi oluşsa da zaman içinde talep veya
arzda bazen de her ikisinde aynı anda gerçekleşebilecek değişimler piyasa dengesinin
değişmesine yol açar.

5.1.1.1.Talep Değişmesi
Önceki bölümlerde bir malın kendi fiyatının dışında tüketicilerin gelirlerindeki değişme,
benzer mal fiyatlarındaki değişme, tüketicilerin zevk ve alışkanlık değişimi ve tüketicilerin
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beklentileri gibi birçok etkenden dolayı talep edilen miktarının değiştiğine değinilmişti. Bir
malın talep miktarının değişmesi piyasa dengesinin de değişmesine ve farklı denge noktaları
oluşmasına yol açar. Ayrıca arz sabitken talep miktarında gerçekleşen değişimler talep yasası
gereği mal fiyatını etkilemektedir. Dolayısıyla yeni oluşan denge noktalarında farklı mal
fiyatları oluşmaktadır.
P
S1

P1
e2

(10 TL)
P2

(8 TL)

e1

P3
(6 TL)

e3

D2

P4
(4 TL)
P5

0

D1

D3

(2 TL)
q1

(1 adet)

q2

(2 adet)

q3

q4

(3 adet)

Q

(4 adet)

Şekil-1.2:Piyasa Dengesinde Talep Değişmesi
Şekilde görüldüğü gibi başlangıçta talep eğrisi D1, arz eğrisi S1 ve piyasa dengesi e1
noktasında oluşmuştur. Piyasa 6 TL’lik denge fiyatı ve 2 adet’lik denge miktarı ile
dengelenmişken talebin çeşitli nedenlerle bir miktar artarak D2 talep eğrisi konumuna kaydığını
düşünelim. Bu durumda arz (S1) ve yeni talep (D2) eğrisinin kesiştiği e2 noktası yeni denge
noktası olacaktır. Bu noktada denge fiyatı 8 TL ve denge miktarı 3 adettir. Aynı şekilde talebin
azalarak D3 eğrisi konumuna kaydığını düşündüğümüzde yine arz ve talep eğrilerinin kesiştiği
nokta olan e3 noktası yeni denge noktası olacaktır.

5.1.1.2.Arz Değişmesi
Yine talep değişmesinde olduğu gibi bir malın kendi fiyatının dışında üretim
maliyetlerinin ve teknolojisinin değişmesi, diğer mal fiyatları ve üreticilerin beklentileri gibi
birçok etkenin talep edilen mal miktarını değiştirmektedir. Bir malın arz miktarında meydana
gelen değişimler de dengesinin farklı noktalara kaymasına yol açar. Yine talep değişimine
benzer şekilde, talep sabitken arz miktarında gerçekleşen değişimler arz yasası gereği mal
fiyatını etkilemektedir ve yeni oluşan denge noktalarında farklı fiyat düzeyleri oluşmaktadır.
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P
S2

S1

P1
(10 TL)
P2

e2

(8 TL)

e1

S3

P3
(6 TL)

e3

P4

(4 TL)
P5
D1

(2 TL)
0

q1
(1 adet)

q2
(2 adet)

q3

q4
(3 adet)

Q
(4 adet)

Şekil-1.3:Piyasa Dengesinde Arz Değişmesi
Şekilde başlangıçta arz (S1) ve talep (D1) eğrilerinin kesiştiği e1 noktasında piyasa
dengesi oluşmuştur. Bu denge noktasında denge fiyatı 6 TL düzeyinde, denge miktarı ise 2 adet
düzeyindedir. Bu piyasada arz edilen mal miktarının düştüğünü ve arz eğrisinin S 2 eğrisi
konumuna kaydığını düşünelim. Bu durumda eski piyasa dengesi bozulacak, yeni arz S2 ve
talep D1 eğrilerinin kesiştiği e2 noktası yeni piyasa dengesini oluşturacaktır. Bu denge
noktasında denge fiyatı 8 TL, denge miktarı ise 1 adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Yine talep
miktarı sabitken arz miktarının çeşitli etkenlerle değişerek S3 arz eğrisi düzeyine geldiğini
düşünelim. Yine talep (D1) eğrisiyle yeni arz eğrisinin (S3) kesiştiği e3 noktası yeni piyasa
dengesi olacaktır. Bu denge noktasında denge fiyatı 4 TL, denge miktarı ise 3 adettir.

5.1.1.3.Piyasa Dengesinde Talep ve Arzın Aynı Anda Değişmesi
Piyasada dengenin talep ve arz etkileşimiyle oluşmaktadır. Dolayısıyla talep ve arzda
meydana gelen değişimler piyasa dengesini etkilemektedir. Talep ve arz da meydana gelen
değişimler ise birbirinden bağımsız gerçekleşebileceği gibi piyasada birbirleriyle etkileşim
halinde bulunduklarından sıklıkla beraberce değişim gösterebilirler.
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Şekil-1.4:Piyasa Dengesinde Talep ve Arz Değişmesi
Şekilde başlangıçta talep düzeyi D1, arz düzeyi S1 ve piyasa dengesi e1 noktasında
oluşmuştur. Bu denge noktasında denge fiyatı 6 TL, denge miktarı ise 2 adettir. Piyasa bu
dengedeyken arz sabitken yalnızca talep değişir ve D2 eğrisi düzeyine kayarsa yeni piyasa
dengesi e3 noktasında oluşacaktır. Yine başlangıçtaki piyasa dengesinde (e1) bu kez talep
sabitken arz değişir ve S2 eğrisi düzeyine kayarsa yeni piyasa dengesi e2 noktasında oluşacaktır.
Talep artışının hemen ardından arz artışının olduğunu düşündüğümüzde ise hem talep
hem de arz eğrileri kayarak D2 ve S2 eğrilerini oluşturur. Yeni piyasa dengesi ise D2 ve S2
eğrilerinin kesişme noktası olan e4 noktasında oluşacaktır. Bu denge düzeyinde denge fiyatı 6
TL, denge miktarı ise 4 adettir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta arz ve talep
eğrileri beraber ve eşit düzeyde arttığı için yeni oluşan denge noktasında denge fiyatı
değişmemiş ancak arz ve talep artışından dolayı piyasa genişlemesi yaşanmış ve denge miktarı
artmıştır.
Bu örnekte talep ve arzın aynı anda değiştiği ve her ikisinin de arttığı varsayılmıştır.
Bunun dışında talep ve arzın yine aynı anda değişebilir ancak talep ve arzın her ikisinin de
azalabilir, talep artarken arz azalabilir veya arz artarken talep azalabilir. Bu varsayımların her
biri farklı piyasa dengeleri ve farklı denge fiyat ve miktarlarıyla sonuçlanacaktır.

98

5.2.Piyasa Dengesi ve Tüketici Rantı
Her tüketicinin zevk, tercih ve ihtiyaçlarına göre belirli bir mala verdikleri önem
derecesi farklı olabilir. Bazı tüketiciler belirli malları fazla önemsemeyip satın almak için
fiyatının düşmesini veya belirli bir piyasada daha ucuza bulduklarında almayı planlarken aynı
mal diğer bir tüketici için çok önemli olabilir ve tüketici bu mal için gerçek fiyatının çok
üzerinde bir fiyatı bile ödemeye razı olabilir. Oysa tüm malların belirli piyasalarda belirli
fiyatları vardır ve bu fiyat tüm tüketiciler için aynıdır.
Tüketici rantı, tüketiciler bir malı belli bir fiyattan almaya razı iken; arzın fazlalığı ya
da talebin düşüklüğü nedeni ile ödemeye razı oldukları fiyatın altında bir fiyata satın almaları
durumudur. Tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyatla malın piyasa fiyatı arasındaki fark
tüketicinin sağlamış olduğu avantajdır ve tüketici rantı olarak adlandırılır. Piyasa denge grafiği
üzerinde tüketici rantını göstermek mümkündür.
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Şekil-1.5:Tüketici Rantı
Şekilde görüldüğü üzere bahsi geçen mala farklı tüketiciler tarafından farklı değerler
biçilmekte ve malın değeri piyasada 10 TL’ye (P1) kadar çıkabilmektedir. Oysa malın piyasa
değeri denge noktasının oluştuğu 6 TL’dir (P3). Dolayısıyla malı 10 TL’ye satın almaya razı
olan bir tüketici, malı 6 TL’ye satın aldığında P1P3 taralı alanı kadar tüketici rantı sağlamış
olacaktır.
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5.3.Piyasa Dengesi ve Üretici Rantı
Farklı tüketicilerin aynı mala farklı değerler vermeleri gibi üreticilerin de belirli malları
hangi fiyattan hangi miktarda arz edeceklerini belirlerken göz önünde bulundurdukları birçok
etken vardır. Üreticilerin kullandıkları üretim teknolojileri, girdi fiyatları ve beklentileri farklı
olabilir. Bu durumda aynı ürünü üreten bazı üreticiler, ürettikleri malları yüksek fiyatlarla
satmayı hedeflerken diğerleri olabildiğince düşük fiyatlarla satmaya razı olabilirler. İşte üretici
ürettiği bir malı belli bir fiyattan satmaya razı iken piyasa koşulları malın fiyatını razı olunan
miktarın üzerine çıkartırsa üreticinin elde ettiği bu avantaja üretici rantı denir.
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Şekil-1.6:Üretici Rantı
Yine belirli bir piyasada belirli bir mal üreticiler tarafından çeşitli fiyatlardan arz
edilmektedir. Malın denge fiyatı ise arz ve talep eğrilerinin çakıştığı e noktasında 6 TL olarak
belirlenmiştir. Oysa üreticiler arasında bu malı 2 TL’den (P5) arz etmeye razı olanlar vardır.
Ürettikleri malı denge fiyatının altında satmaya razıyken gerçek piyasa koşullarında satmaya
razı oldukları fiyatın üzerinde satan bu üreticiler P3P5 taralı alanı kadar üretici rantı elde
etmişlerdir.

5.4.Piyasa Dengesine Devlet Müdahalesi
Serbest piyasa ekonomisinde piyasa dengesi her ne kadar arz ve talep etkileşimi sonucu
piyasa tarafından belirlense de bazı özel durumlarda devletin piyasaya müdahale etmesi
gerekebilir. Devletin asli görevlerinden birisi halkın refah düzeyini maksimum düzeyde
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tutmaya çalışmaktır. Bu amaçla devlet bazen piyasaya müdahale ederek piyasa dengesinin
belirli koşullara göre oluşmasını sağlayarak sosyal adaleti sağlamaya çalışabilir. Devletin
piyasaya müdahalesi fiyat kontrolleri, miktar kontrolleri ve vergi uygulamaları aracılığıyla
gerçekleşmektedir.

5.4.1.Fiyat Kontrolleri
Serbest piyasa ekonomisinde devletin piyasaya müdahalesi istenmedik bir durum olsa
da bazen gerek tüketicileri gerekse üreticileri korumak için devletin piyasaya yasal
düzenlemelerle belirli malların fiyatlarını doğrudan belirleme veya sınırlama şeklinde
müdahale etmesi mümkündür. Fiyat kontrolleri adı verilen bu uygulamalarla devlet belirli mal
ve hizmetlerin taban veya tavan fiyatları belirleyebilir, kiraları kontrol edebilir veya belirli mal
ve hizmetlerin üretimini destekleyebilir.

5.4.2.Taban Fiyat Uygulaması
Taban fiyat uygulaması devletin mal ve hizmet arz edenleri korumak için piyasaya
müdahale ederek belirli mal ve hizmetler için işlem görecek en düşük fiyatı belirlemesidir.
Uygulamanın başarılı olması için belirlenecek taban fiyatın denge fiyatının üzerinde olması
gerekir.
Örneğin Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme ve ülke ihracatında önemli bir paya
sahip olan fındığın fiyatının belirli bir seviyenin altına düşmesini engellemek için devlet
tarafından belirli bir taban fiyatı belirlenmektedir. Böylece hem ürünün değeri hem de üretici
korunmuş olmaktadır.
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Şekil-1.7:Taban Fiyat
Şekilde devlet müdahalesinin olmadığı bir durumda piyasa dengesi e noktasında
oluşmaktadır. Bu denge seviyesinde denge fiyatı P1 denge miktarı ise Q1’dir. Devletin çeşitli
nedenlerle piyasada kendiliğinden oluşan bu denge fiyatını beğenmemesi durumunda fiyat
kontrol uygulamalarıyla piyasaya müdahale etmesi söz konusu olabilir. Devlet müdahalesi
sonucu mal fiyatı devletçe belirlenen Pf seviyesine yükseltilir. Ancak uygulamada dikkat
çekilmesi gereken bir unsu bulunmaktadır. Fiyatın devletçe yükseltilmesi durumunda malın arz
edilen bir kısmı yani QSQD kadar mal talep edilmeyecek ve arz fazlası olacaktır. Uygulamanın
yürütülebilmesi için bu arz fazlasının devletçe satın alınması gerekmektedir.

5.4.3.Tavan Fiyat Uygulaması
Tavan fiyat uygulaması ise tüketicileri korumak için devletin piyasaya müdahale ederek
belirli mal ve hizmetler için işlem görecek en yüksek fiyatı belirlemesidir. Tavan fiyat
uygulamasının işlevsel olabilmesi için belirlenecek tavan fiyatın denge fiyatının altında olması
gerekmektedir.
Bu uygulama daha çok savaş, afet ve kıtlık gibi dönemlerde gıda, ilaç ve yakıt gibi
ürünlerin azalması ve tüketicilerin ileride bu malı bulamayacağı veya fiyatın çok yükseleceği
gibi psikolojik nedenlerle bu mallara olan taleplerini arttırmaları bu malların fiyatlarını
yükseltmesi durumunda görülür. Bu durum düşük gelirli gruplarını büyük bir sıkıntıya sokar.
Devlet, bu sosyal grupların da zorunlu gerek-sinimlerini karşılayan mal ve hizmetleri satın
alabilmelerini sağlamak amacıyla piyasa fiyatının altında, belli mal ve hizmetlerin satılabileceği
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maksimum fiyatları saptayabilir. Devlet tarafından saptanan bu resmi fiyatlar tavan fiyat olarak
adlandırılır. Örneğin Türkiye’de şuan petrol ürünleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından uygulanan bir tavan fiyat uygulaması mevcuttur.
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Şekil-1.8:Tavan Fiyat
Şekilde yine herhangi bir müdahale olmadığı ilk durumda e noktasında piyasa
koşullarında kendiliğinden oluşmuş bir denge mevcuttur. Bu denge noktasında denge fiyatı P1,
denge miktarı ise Q1’dir. Bu noktada devletin bahsi geçen nedenlerle piyasaya müdahale ederek
mal için PC düzeyinde bir tavan fiyatı belirlediğini düşünelim. Bu zorunlu fiyat indirimi arz
edilen miktarda düşüş, talep edilen miktarda da bir artış meydana getirecektir. Bu durum ise
sonuçta QSQD kadar bir kıtlık oluşmasına yol açacaktır. Kıtlık sorununun devletçe
çözülebilmesi uygulamanın başarıya ulaşması için gereklidir. Aksi takdirde uygulamadan
beklenen yararların yanı sıra bazı istenmedik durumlar da ortaya çıkabilir.
Serbest piyasa ekonomisi malların arz edenlerle ve talep edenler arasında belirli bir
dengede dağıtımına olanak sağlamaktadır. Tavan fiyatı uygulamasıyla ortaya çıkacak kıtlık
ortamı malların dağıtımında tercih yetkisinin üretici ve satıcıların eline geçmesine ve bir tezgah
altı piyasasının oluşmasına yol açabilmektedir. Yine kıtlık ve yüksek talep karaborsa
piyasasının oluşmasına ve tavan fiyat uygulamasının asıl hedefi olan kıt malların adil
dağıtımının gerçekleşmesinin iyice zorlaşmasına yol açabilmektedir.
Son olarak mal fiyatlarının bir tavan fiyata bağlanması üreticiler arasındaki rekabet
ortamını gereksiz kılacak ve üreticiler maliyetlerini düşürmek için düşük kaliteli mal üretimine
yönelebileceklerdir.
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Tavan fiyat uygulamasının ortaya çıkarabileceği bu sorunların önüne geçebilmek için
devlet farklı önlemler alabilir.

Tavan fiyat uygulaması piyasa mekanizmasının ortadan kalkmasına ve mal ve
hizmetlerin dağıtımı sorununun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Tayınlama, bu dağıtım
sorununun idari kararlarla çözümlenmesidir. Geçmiş yıllarda uygulanan karneyle alışveriş
uygulaması bu uygulamanın bir örneğidir.

Devlet elinde bulunan mal stokunu kullanarak veya malın ithalatını
gerçekleştirerek arz fazlası yaratabilir. Bu durumda malın fiyatı yine düşecek ancak bahsi geçen
karaborsa ve kalite sorunu gibi yan etkiler ortaya çıkmayacaktır. Böylece uygulama daha etkili
bir şekilde uygulanmış olacaktır.

5.4.4.Asgari Ücret
Mal ve hizmet piyasasında olduğu gibi emek piyasasında da ücret ve istihdam dengesi
arz-talep koşullarınca belirlenir. Ancak işsizliğin yoğun olduğu durumlarda emek arz ve
talebinin oluşturacağı ücret dengesi emek arz edenlerin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri
seviyenin altında kalması durumunda toplumda sosyal adaletsizlik söz konusu olmaktadır.
Böyle bir durumda devlet halkın refah seviyesini korumak için piyasada oluşan denge fiyatının
üzerinde bir asgari ücret belirleyebilir. Denge fiyatının üzerinde bir asgari ücret uygulaması
piyasada emek arzının artmasına ve emek talebinin azalmasını sağlar. Bu durum ise işsizliğe
yol açar.
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Şekil-1.9:Asgari Ücret
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Asgari ücret uygulaması temelde bir taban fiyat uygulamasıdır. Şekilde başlangıçta
devlet müdahalesinin olmadığı bir ortamda piyasada emek arz ve talebi e noktasında
oluşmuştur. Bu denge noktasında istihdam miktarı N1, ücret seviyesiyse W1’dir. Bu denge
durumunda devlet ücret seviyesini düşük bularak piyasaya müdahale edip asgari ücret
seviyesini Wf olarak belirlerse, emek arzı ND seviyesine artarken emek talebi NS seviyesine
düşecektir. Bu durumda NSND aralığı kadar bir işsizlik ortaya çıkacaktır.
Asgari ücret uygulaması bir yandan çalışan kesimin ücretinin artarak refah seviyesinin
artmasını sağlarken bir yandan da istihdam oranının azaltarak çalışamayan kesimin refah
seviyesinin düşmesine yol açmaktadır.

5.4.5.Fiyat Desteği
Devletin kritik olarak gördüğü sektör ve ürünlerin üretiminin sürdürülmesi veya
geliştirilmesi amacıyla ürünün satılabileceği en düşük fiyatın devlet tarafından belirlenmesi
şeklinde uygulanır. Fiyat desteği genellikle çay, tütün, pamuk gibi tarımsal ürünlerde uygulanır
ve bu ürünleri yetiştiren üreticileri korumak için yürütülmektedir. Bu yüzden fiyat desteği
uygulaması tarımsal destekleme fiyatları olarak da adlandırılır.
Fiyat desteği de bir nevi taban fiyat uygulamasıdır. Taban fiyat belirlendikten sonra
ortaya çıkacak talep düşmesi ise devletin doğrudan alıcı olarak piyasaya girmesi ve taban fiyat
uygulamasının yarattığı arz fazlasını satın alarak ürün fiyatının belirli bir seviyenin altına
düşmesi engellenmiş olur.
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Şekil-1.10:Fiyat Desteği
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Şekilde başlangıçta herhangi bir devlet müdahalesi olmadığında e1 noktasında piyasa
dengesi oluşmaktadır. Bu denge noktasında denge fiyatı P1, denge miktarı ise Q1 olarak
gerçekleşmektedir. Bu noktada devlet piyasaya müdahale ederek mal için Pf düzeyinde bir
taban fiyat belirlerse piyasada mala olan talep QS miktarına gerileyecek, arz ise QD miktarına
çıkacaktır. Bu durumda ortaya çıkacak olan QSQD kadar arz fazlasının devlet tarafından satın
alınması gerekecektir. Devlet daha önce tüketicilere söz verdiği oranda piyasaya girecek ve
piyasadan Q1QD kadar mal alımı yapması gerekecektir. Bu durumda piyasadaki talep oranı
artacak ve yeni piyasa dengesi e2 noktasında oluşacaktır.

5.4.6.Kira Kontrolleri
Mal ve hizmetlerin bir piyasasında olduğu gibi konut, işyeri ve arazi gibi kiraya
verilebilir mülklerinde bir piyasası mevcuttur. Bu piyasa içinde kiralık mülk arz edenlerle, talep
edenlerin etkileşimi kira seviyesini ve kiraya verilecek mülk miktarını belirlemektedir. Diğer
mallardan farklı olarak kiralık mülkler taşınamazlar ve coğrafi sınırlılıklardan dolayı sayılarını
arttırmak oldukça sınırlı bazen imkansızdır. Bu durum kiralık konut kıtlığı yaşandığı
dönemlerde bu konutları arz edenlerin kira ücretlerini aşırı yükseltebilmesine olanak sağlamakta bu ise sosyal adaletsizliğe yol açabilmektedir. Böyle bir durumda devlet sosyal adaleti
sağlamak için kira ücretleri için belirli bir tavan fiyat belirleyebilir. Uygulama kira ücret-lerinin
düşmesini sağladığı için kiralık konutların piyasada daha dengeli arz edilmesine yardımcı
olabilir.
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Şekil-1.11:Kira Kontrolleri
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Şekilde görüldüğü gibi başlangıçta devlet müdahalesinin olmadığı bir ortamda kiralık
mülk piyasasında denge kiralık mülk talep (DR) ve arzının (SR) çakıştığı e noktasında
kurulmuştur. Bu denge noktasında kira ücretleri dengesi R1 seviyesinde, kiralık mülk miktarı
dengesi ise Q1 seviyesinde oluşmuştur. Bu noktada devlet piyasada oluşa kira ücret dengesini
fazla bulur ve piyasaya müdahale ederek denge noktasının altında, RC seviyesinde bir kira ücret
tavanı belirleyebilir. Yeni belirlenen ücret seviyesi kiralık mülk talebini arttırırken, arz
seviyesini düşürmektedir ve sonuçta QSQD kadar bir kiralık mülk kıtlığı ortaya çıkmaktadır. Bu
durumda kira kontrolleri uygulaması bir yandan kiraya verilen mülklerin sosyal açıdan daha
adaletli bir şekilde dağıtımına yardımcı olurken diğer yandan ise piyasada kiralık mülk kıtlığı
yaşanmasına yol açmaktadır.

5.4.7.Miktar Kontrolleri
Arz ve talep, fiyat ve miktar bileşenlerinden oluşan olgulardır. Dolayısıyla devletin
piyasaya müdahalesi sadece fiyat seviyelerini belirleme şeklinde gerçekleşmez. Devletin
piyasaya diğer bir müdahale şekli de piyasa arz edilen ürünlerin miktarlarını sınırlama şeklinde
gerçekleşir. Fiyat kontrollerinde de görüldüğü üzere mal fiyatlarına yapılan bir müdahale nasıl
arz ve talep edilen mal miktarını etkiliyorsa, piyasadaki mal miktarına yapılan bir müdahale de
malın fiyat düzeyini etkileyecektir.

5.4.8.Üretim Kotaları
Üretim kotaları, belirli mal üreticilerini korumak için piyasaya arz edilen mal veya
hizmet miktarını sınırlayarak, bahsi geçen mal ve hizmetlerin piyasada oluşmuş denge fiyatının
üzerinde satılabilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır.
OPEC üyesi ülkelerin ürettikleri petrol miktarına kota koyması üretim kotalarına örnek
verilebilir. OPEC petrol üretim miktarını sınırlayarak ürün arzını talep miktarının altına
düşürmeye yani arz miktarını piyasa dengesinin altına çekmeye çalışmaktadır. Bunun
sonucunda piyasada bir petrol kıtlığı yaşanacak ve böylece petrol fiyatları artacaktır.
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Şekil-1.12:Üretim Kotaları
Devlet müdahalesinin olmadığı ilk durumda talep eğrisi D1, arz eğrisi S1 ve piyasa
dengesi e1 noktasında oluşmuştur. Bu denge noktasında fiyat dengesi P1, miktar dengesi ise
Q1’dir. Piyasa bu durumdayken devlet piyasaya müdahale ederek arz edilen miktarı QS olarak
belirlerse QSQ1 aralığı kadar talep karşılanamayacaktır. Piyasaya arz edilen mal miktarı
devletçe sınırlandığından bu noktadan sonra fiyat arttırılmaya devam etse de arz miktarı
arttırılamayacaktır. Talep miktarı arz miktarından fazla olduğu yeni arz eğrisi (S2) devletçe izin
verilen maksimum arz miktarı olan QS seviyesine ulaştıktan sonra malın fiyatı artmaya
başlayacak ve yeni fiyat dengesinin kurulduğu P2 seviyesine kadar çıkacaktır. Bu durumda yeni
denge noktası e2 olacaktır. Arz eğrisi QS seviyesine ulaştıktan sonra bu noktadan sonra malın
fiyatı ne kadar arttırılırsa arttırılsın arz miktarı arttırılamayacaktır. Bu yüzden S 2 arz eğrisi QS
noktasında dirsek oluşturmaktadır.
Tavan fiyat uygulamasında olduğu gibi üretim kotasının başarılı olabilmesi için sıkı bir
devlet denetimi gerekmektedir.

5.4.9.İthalat Kotaları
Piyasaya arz edilen ürünler bazen ülke içinde üretilmiyor olabilir. Bu durumda ülke
içinde üretilen ürünlerin yanı sıra bazen ithalatı yapılan ürünlere de kota konulması söz konusu
olabilir. İthalat kotası, belirli malların ithalatında belirli bir süre aralığında ithal edilecek ürün
miktarının sınırlandırılmasıdır. İthalat kotalarına yerli üreticileri koruma, ve ödemeler dengesi
açıklarını azaltma gibi amaçlarla başvurulur.
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Şekil-1.13:İthalat Kotaları
Şekilde ithalatın ve devlet müdahalesinin olmadığı bir ortamda arz eğrisi S1, talep eğrisi
D1 ve piyasa dengesi e1’dir. Bu denge noktasında malın denge fiyatı P1, denge miktarı ise
Q2’dir. Aynı malın dünya fiyatı ise PW’dir. Malın dünya fiyatı denge noktasının altında olduğu
için herhangi bir devlet müdahalesinin olmadığı bir durumda malın Q1Q5 kadar ithal edilecek
ve yurtiçi fiyat dengesinin dünya fiyatıyla aynı seviye olan PW’ye düşecektir.
Bu noktada devlet yerli üreticileri korumak için malın ithalat miktarı üzerine bir tavan
miktar belirleyebilir. Şekilde devlet Q2Q4 kadar bir ithalat kotası koymuş bunun sonucu S2 arz
eğrisi oluşmuş ve bu yeni arz eğrisinin talep eğrisini kestiği e2 noktası yeni piyasa dengesini
oluşturmuştur. Bu denge noktasında malın fiyatı dünya fiyatıyla yurtiçi fiyatının arasında bir
değer olan PT, malın arz miktarı ise sadece yurtiçi üretiminin üzerinde olan Q4’tür. Arz edilen
mal miktarının Q2’ye kadar olan kısmı yurtiçi üretimlerinden, Q2Q4 kadarlık kısmı ise ithalatla
karşılanmaktadır.

5.4.10.Vergi Uygulamaları
Vergi hükümetlerin yasaları ve kuralları uygulamak, savunma hizmetlerini yerine
getirmek, yollar, okullar, hastaneler yapmak ve genel olarak ülkeyi ya da yerel topluluğu
yönetmek için yapılan harcamaları karşılamak üzere topladıkları para olup devletin önde gelen
gelir kaynakları arasında yer almaktadır.
Vergiler ülkelerin ekonomik yapısına, ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyine, ülkedeki
ekonomik faaliyet çeşitliliğine ve vergi karşılığında topluma sundukları hizmetlere göre tür ve
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miktar olarak değişebilmektedir. Örneğin bazı ülkelerde sağlık ve eğitim hizmetleri gibi
faaliyetler ücretsiz olarak karşılanırken bazı ülkelerde ücretli olabilmektedir.
Vergiler bazen sabit bir miktar, bazen ise ekonomik faaliyet veya malın türüne göre belli
bir oran şeklinde olabilirler. Bazı vergiler ekonomik faaliyetlerden bağımsız ve sabit, bazıları
ise ekonomik faaliyet türüne göre değişkendirler. Sabit miktarlı vergiler baş vergileri olarak
adlandırılmaktadırlar. Dolaylı vergiler hizmet ve mal alımı sırasında ödenen KDV, özel tüketim
vergisi, özel iletişim vergisi gibi isimler altında alınan vergilerdir. Dolaysız vergiler ise kira
gelirleri, ve ticari kazançlardan alınan vergiler ve ücretli çalışanların ücret ve maaşlarından
yapılan kesintiler şeklinde alınan vergilerdir.
Belli bir ölçü birimi üzerinden alınan vergiler ise spesifik vergiler olarak tanımlanır.
Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde hesaplanan vergiler ise ad valorem vergilerdir.
Devletin her bir paket sigara ve içki için belli bir miktar vergi alması spesifik vergiye, elektrik
doğalgaz gibi kullanılan ürün tutarının belirli bir yüzdesinin vergi olarak ödenmesi ise ad
valorem vergiye örnek olarak gösterilebilir.
Vergi uygulamaları da diğer hükümet müdahale uygulamalarında olduğu gibi arz ve
talep eğrilerinin kaymasına ve piyasa dengesinin değişmesine neden olmaktadır. Ancak hem
üreticiler hem de tüketiciler vergi mükellefi oldukları için vergilerin arz ve talep eğrileri
üzerinde aynı anda etkide bulunmaktadırlar. Vergi uygulamalarının ne kadarının arzı ne
kadarının ve talebi etkileyeceği ise arz ve talep eğrilerinin eğimine bağlı olarak değişmektedir.
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Şekil-1.14:Vergi Uygulamaları
110

Şekilde görülen vergi uygulamasında malın satış fiyatı üzerinden vergi alınmadığı ilk
durumda piyasa dengesi e1 noktasında oluşmuştur. Bu denge durumunda denge fiyatı P2, denge
miktarı ise q2’dir. Bu noktada vergi uygulaması başlatıldığında malın fiyatı P2 seviyesinden P3
seviyesine yükselecektir. Bu durumda arz eğrisi yukarıya kayacak ve ST eğrisi konumuna
gelecektir. Malın fiyatı arttığı için talep yasası gereği mala olan talep azalacak ve q2
miktarından q1 miktarına düşecektir. Yeni piyasa dengesi ise e2 noktasında oluşacaktır. Bu
piyasa dengesinin oluşumunda etkide bulunan toplam vergi miktarı P1P3 kadar olup bunun
P1P2 kadarı üretici, P2P3 kadarı ise tüketici tarafından ödenmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi piyasa denge noktasında oluşan durumlardan biri
değildir?
A) Arz ve talep eğrileri birbiriyle kesişmiştir
B) Arz ve talep edilen malın miktarı eşittir
C) Arz ve talep edilen malın miktarını eşitleyen fiyattır
D) Talebin arzdan büyük olduğu durumda malın fiyatı artar
E) Piyasa denge durumunda tek bir fiyat olmak zorunda değildir
Cevap: E seçeneğidir.
2. Bir malın arz edilen miktarının üstünde kalan talep… olarak isimlendirilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Arz fazlası
B) Artık
C) Kıtlık
D) Arz açığı
E) Üretim açığı
Cevap: C seçeneğidir.
3. Bir malın talep edilen miktarın üstünde arz edilen
adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Çıktı açığı
B) Üretim açığı
C) Arz açığı
D) Artık
E) Kıtlık

kısmı…

olarak

Cevap: D seçeneğidir.
4. Bir piyasa denge noktasında iken üretim teknolojilerindeki bir ilerleme
aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Arz eğrisi sağa kayar
B) Talep eğrisi sağa kayar
C) Arz eğrisi sola kayar
D) Talep eğrisi sola kayar
E) Hiçbiri
Cevap: A seçeneğidir.
5. Aşağıdaki piyasa dengesinde taralı alan neyi ifade etmektedir?
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Cevap: E seçeneğidir.
6. Aşağıdaki piyasa dengesinde taralı alan neyi ifade etmektedir?
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Cevap: B seçeneğidir.
7.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi devletin piyasaya müdahale araçlarından biri değildir?
Tavan fiyat uygulaması
Taban fiyat uygulaması
İthalat kotası
Fiyat kontrolü
Talep kontrolü

Cevap: E seçeneğidir.
8. Aşağıdakilerden hangisi devletin piyasaya müdahale araçlarından mal piyasasına
yönelik bir uygulama değildir?
A) Kira kontrolleri
B) Fiyat desteği
C) Asgari ücret
D) Üretim kotası
E) İthalat kotası
Cevap: C seçeneğidir.
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9. Aşağıda verilen devletin müdahale araçlarından hangisi tüketiciyi korumaya
yöneliktir?
A) Tavan fiyat uygulaması
B) Taban fiyat uygulaması
C) Asgari ücret
D) Fiyat desteği
E) İthalat kotası
Cevap: A seçeneğidir.
10. Devletin müdahale araçlarından hangisi uygulandığında arz eğrisinin sola
kayması beklenir?
A) Asgari ücret azaltıldığında
B) Kira kontrolleri uygulandığında
C) Vergiler artırıldığında
D) İthalat kotası uygulandığında
E) Taban fiyat uygulandığında
Cevap: C seçeneğidir.

118

KAYNAKÇA
Orhan Türkay, Mikro İktisat Teorisi, İmaj Yayıncılık, 2002.
Kemal Yıldırım, Mustafa Özer, İktisat Teorisi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1456,
Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir.
Mark Skousen, Mikro İktisat, Pandora Kitabevi, Ankara, 2009.
Ali Özgüven, İktisat Bilimine Giriş, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2011.
Kemal Yıldırım, Cüneyt Koyuncu, Ayla Yazıcı, Meltem Erdoğan, Mikro İktisat,
Anadolu Üniversitesi Yayın No:2632, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1600, Eskişehir,
20013.
Halil Seyidoğlu, İktisat Biliminin Temelleri, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2006.
Paul Krugman, Robin Wells, Mikro İktisat, Palme Yayıncılık.
Tezer Öçal, Mikro İktisat, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006.
Ö.Faruk Çolak ve diğerleri, İktisadın İlkeleri, Alkım Yayıınevi, Ankara, 1996.

119

6. ESNEKLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.ESNEKLİK
6.1.Talebin Fiyat Esnekliği
6.1.1.Esnek Talep
6.1.2.Tam Esnek Talep
6.1.3.Birim Esnek Talep
6.1.4.Esnek Olmayan Talep
6.1.5.Tam Esnek Olmayan Talep
6.2.Talebin Fiyat Esnekliğinin Ölçülmesi
6.2.1.Yay Esnekliği
6.2.2.Nokta Talep Esnekliği
6.3.Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler
6.3.1.Malın İkame Edilebilirlik Durumu
6.3.2.Malın Tüketici Bütçesindeki Önem Derecesi
6.3.3.Talep Esnekliği ve Zaman
6.3.4.Tüketicinin Mala Duyduğu Gereksinimin Şiddeti
6.4. Talep Kaymaları ve Esneklik
6.4.1.Tüketicilerin Gelirlerindeki Değişme ve Talebin Gelir Esnekliği
6.4.1.1.Normal Mallar
6.4.1.2.Düşük Mallar
6.4.1.3.Engel Kanunu ve Eğrileri
6.4.2.Benzer Mal Fiyatlarındaki Değişme ve Çapraz Talep Esnekliği
6.5.Arz Esnekliği
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6.5.1.Esnek Olmayan (İnelastik) Arz
6.5.2.Birim Esnek Arz
6.5.3.Esnek Arz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Esneklik, alıcı ve satıcıların piyasa koşullarında oluşan değişime karşı nasıl cevap
verdiklerini gösteren bir kavramdır. Talebin fiyat esnekliği fiyatta meydana gelen yüzde 1’lik
değişimin talep edilen miktarı yüzde kaç değiştirdiğini gösterir. Yani fiyattaki bir değişime
karşı miktarın ne kadar değişeceğini ifade eder. Arz esnekliği ise bir malın arz edilen miktarını
etkileyen bağımsız değişkendeki (malın kendi fiyatı) değişmenin arz edilen miktarı ne kadar
etkilediğini gösterir.
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6.ESNEKLİK
6.1.Talebin Fiyat Esnekliği
Mal ya da hizmet fiyatlarındaki değişimler bu mal ya da hizmetlere olan talebi
değiştirmektedir. Tüketicilerin mal ya da hizmet fiyatlarındaki değişim karşısında talep ettikleri
mal ya da hizmet miktarlarını değiştirme duyarlılığı talebin fiyat esnekliliği olarak
adlandırılmaktadır.
Yani talep edilen miktarın fiyat değişimleri karşısındaki duyarlılığını ölçmeye denir.
Fiyatlardaki % 1’lik bir değişimin talep edilen miktar üzerindeki yüzdelik değişim etkisini
ölçmek için kullanılır.
Tüketiciler farklı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerine farklı şiddetlerde tepki
gösterirler. Örneğin ekmek fiyatlarındaki artış tüketicilerin ekmek talep miktarlarını fazla
etkilemezken mücevher fiyatlarındaki artış tüketicilerin bu ürünlerden olabildiğince az talep
etmesine neden olur. Talep miktarı ve fiyat arasında ters fonksiyonel bir ilişki olduğundan, talep
esnekliğinin değeri de negatif olmaktadır.
Talebin fiyat esnekliği, bir malın talep edilen miktarındaki yüzde değişmenin o malın
fiyatındaki yüzde değişmeye oranlanması ile hesaplanır.

%∆Q (Talep edilen miktardaki yüzdelik değişme)
d

e =
%∆P (Fiyattaki yüzdelik değişme)

Formülden de görüldüğü üzere talebin fiyat esnekliği talep edilen miktardaki yüzdelik
değişimin, malın fiyatındaki yüzdelik değişime bölünmesiyle elde edilir. Bir malın fiyatıyla, o
maldan talep edilen miktar arasında ters orantı bulunduğu yani malın fiyatı arttıkça talep edilen
miktar düştüğü, malın fiyatı düştükçe talep edilen miktar arttığı için talebin fiyat esnekliği her
zaman negatif değer alacaktır.
Bu durumu bir malın fiyatının artması ve düşmesi durumlarında inceleyelim. Örneğin
bir malın fiyatının 100 TL’den 120 TL’ye yükseldiğini varsaydığımızda, fiyat artışı karşısında
tüketiciler o maldan talep ettikleri miktarı azaltma şeklinde bir tepki gösterecekler ve talep
ettikleri miktardaki yüzdelik değişim negatif bir değer alacak ve talebin fiyat esnekliği de
negatif değerli olacaktır.

ed =

%∆Q < 0

=<0

% 20
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Tersi bir durumu değerlendirdiğimizde de aynı sonuca ulaşabiliriz. Yani aynı malın
fiyatının bu kez 100 TL’den 80 TL’ye düştüğünü varsayalım. Fiyat düşüşü karşısında tüketiciler
o maldan daha fazla talep etmeye başlayacaklardır. Bu kezse malın fiyatındaki değişim negatif
olduğu için talebin fiyat esnekliği de negatif değerli olacaktır.

%∆Q > 0

ed =

=<0

- % 20

Talebin fiyat esnekliği hesaplanırken her zaman negatif değerli olarak bulunacaktır
ancak iktisatta esneklik yorumlanırken negatif esneklik değerleri göz ardı edilmekte ve değerler
mutlak değer olarak değerlendirilmektedir. Yani -1, -2 gibi negatif değerler 1, 2 gibi pozitif
değerlere çevrilerek yorumlanmaktadır. Bu durum farklı malların fiyat esnekliklerinin doğru
bir şekilde karşılaştırılabilmesi için de gereklidir.
İki malın fiyat esneklikleri karşılaştırılırken esneklik değeri daha yüksek olan malın
talep esnekliği daha fazla olmalıdır. Örneğin talep esneklikleri -1 ve -2 olan iki mal düşünelim
(edX = -1, edY = -2). Bu iki esneklik değerini karşılaştırmak için öncelikle mutlak değerleri
alınacak (edX = 1, edY = 2) ve daha sonra karşılaştırılacaktır. Böylece mutlak değeri daha yüksek
olan Y malının talep esnekliğinin daha yüksek olduğunu bulmak mümkün olacaktır (edY > edX).
Negatif olarak yapılacak bir karşılaştırmada küçük negatif değerler matematiksel olarak daha
büyük olduğundan yanlış bir sonuca ulaşmak mümkündür.

6.1.1.Esnek Talep
Bir maldan talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, malın fiyatındaki yüzdelik
değişimden fazla olması durumunda esnek talep ortaya çıkar (ed > 1). Örneğin bir malın
fiyatının %5 arttığında, mala olan talebin %15 düştüğünü varsayalım.

ed =

-15

=-3
5

Esneklik 1’den büyük olduğu için malın talebinin esnek olduğunu söylemek
mümkündür.

6.1.2.Tam Esnek Talep
Bir maldan talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, malın fiyatındaki değişime
sonsuz duyarlı olması durumunda ise tam esnek talep ortaya çıkar (ed > ∞). Bir malın fiyatının
herhangi bir değerde arttığında, mala olan talebin tamamen ortadan kalktığı bir durumda tam
esnek talep söz konusudur.
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6.1.3.Birim Esnek Talep
Bir maldan talep edilen miktardaki yüzdelik değişimle, malın fiyatındaki yüzdelik
değişimin aynı olması durumunda birim esnek talep ortaya çıkar (ed = 1). Örneğin bir malın
fiyatının %5 arttığında, mala olan talebin %5 düştüğünü varsayalım.

ed =

-5

=-1

5

Esneklik 1’e eşit olduğu için malın talebinin birim esnek olduğunu söylemek
mümkündür.

6.1.4.Esnek Olmayan Talep
Bir maldan talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, malın fiyatındaki yüzdelik
değişimden az olması durumunda ise esnek olmayan talep ortaya çıkar (ed < 1). Örneğin bir
malın fiyatının %10 arttığında, mala olan talebin %5 düştüğünü varsayalım.

ed =

-5

= - 0,5

10

Esneklik 1’den küçük olduğu için malın talebinin esnek olmadığını söylemek
mümkündür.

6.1.5.Tam Esnek Olmayan Talep
Bir maldan talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, malın fiyatındaki değişime
herhangi bir şekilde duyarlı olmaması durumunda ise tam esnek olmayan talep ortaya çıkar
(ed=0). Bir malın fiyatı herhangi bir değerde arttığında, mala olan talebin hiç değişmediği bir
durumda tam esnek olmayan talep söz konusudur. Örneğin bir malın fiyatının %10 arttığında,
mala olan talebin değişmediğini varsayalım.

ed =

%0

=0

%10

Esneklik 0 olduğu için malın talebinin tam esnek olmadığını söylemek mümkündür.
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6.2.Talebin Fiyat Esnekliğinin Ölçülmesi
Daha önce talebin fiyat esnekliğinin, bir malın talep edilen miktarındaki yüzde
değişmenin aynı malın fiyatındaki yüzde değişmeye bölünmesiyle hesaplandığına değinildi.
q2 - q1

d

e =

q1

%∆Q (Talep edilen miktardaki yüzdelik değişme)

=

%∆P (Fiyattaki yüzdelik değişme)

p2 – p1
p1

Ancak fiyat ve talep değişimlerini artma ve azalma şeklinde iki yönlü değerlendirmek
mümkündür. Bu durumda fiyat düştüğünde tüketicilerin gösterecekleri tepkiyle fiyat arttığında
gösterecekleri tepki aynı olmayabilir ve fiyat artışı ve düşüşü durumlarında aynı esneklik
değerleri ortaya çıkmayabilir.
P

A
P1

(8 TL)
B
P2
D
(4 TL)

0

q1
(10 adet)

q2

Q

(30 adet)

Şekil-1.1:Talep Esnekliğinin Ölçülmesi
Şekilde görüldüğü üzere bir malın fiyatında değişim yaşanmış ve bunun sonucunda
tüketiciler talep ettikleri miktarı değiştirmek şeklinde tepki göstermişlerdir. Ancak şekilde
malın fiyatının 8 TL’den 4 TL’ye düştüğünü söylemek mümkün olduğu gibi 4 TL’den 8 TL’ye
çıktığını da söylemek mümkündür. Bu durumda hesaplanacak esneklik değerleri de farklı
olacaktır.
İlk olarak A noktasından B noktasına doğru bir hareket olduğunu yani malın fiyatı 8
TL’den 4 TL’ye düşmüştür. Malın fiyatı %50 düşmüş ve talep edilen miktar 10 adetten 30 adete
çıkarak % 200 artmıştır. Bu değerlerle malın talep esnekliğini hesaplayalım.
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ed =

%200

= -4

-%50

Bu durumda malın fiyatı arttığında talep esnekliği 4 olmaktadır. Durumun tersi
düşünüldüğünde B noktasından A noktasına doğru bir hareket olmuş ve malın fiyatı %100
artmış, mala olan talep ise %66 düşmüştür. Bu değerlerle malın talep esnekliği hesaplandığında
ise farklı bir sonuç elde edilecektir.

ed =

-%66

= -0,66

%100

Bu kez talep esnekliği 0,66 çıkmıştır. Görüldüğü gibi aynı talep eğrisi üzerinden farklı
talep esneklik değerlerine ulaşmak mümkündür. Bu durum talep esnekliğinin hesaplanmasında
ortaya çıkabilecek hataları en aza indirmek için iki farklı esneklik hesaplamasından
yararlanmamızı gerektirmektedir.

6.2.1.Yay Esnekliği
Talebin fiyat esnekliğinin ölçümünde hataları en aza indirmek için kullanabileceğimiz
yöntemlerden birincisi yay esnekliği yöntemidir. Talep eğrisi üzerinde, iki ayrı noktanın
esnekliği ölçülmek istendiğinde, bu noktalar arasındaki fiyat ve miktar farkı fazla ise yani
birbirine uzak olan iki nokta arasındaki esnekliği ölçülmek isteniyorsa yay esnekliği yöntemini
kullanılmaktadır.
P

A

P1
(20 TL)

C

B

P2

D

(15 TL)

0

q1

q2
(20 adet)

Q
(30 adet)
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Şekil-1.2:Talep Esnekliğinin Ölçülmesi
Şekilde görülen talep eğrisinde talep A ve B noktaları arasında değişmiştir. A ve B
noktalarının fiyatları birbirinden oldukça farklı olduğu için yay esnekliği kullanılarak ölçüm
yapmak gerekecektir.
Talebin fiyat esnekliği yay esnekliği metodu kullanılarak hesaplanırken iki noktanın
esnekliğini ayrı ayrı almak yerine fiyat ve miktarlar değerlerinin orta noktası bulunarak bu orta
değer üzerinden esneklik hesaplaması yapılmaktadır. Bu durumda şekilde A ve B noktalarının
tam ortasında bulunan C noktasının esnekliği bulunacaktır. Yay esnekliği aşağıdaki formülle
hesaplanabilir;

q2 – q1

ed =

q1 + q2
p2 – p1
p1 +p2

Formülü kullanarak şekildeki C noktasının esnekliğini hesaplarsak
30 – 20

q2 – q1

ed =

q1 + q2
p2 – p1
p1+ p2

=

20 + 30
15 – 20
20 +15

=

10
50

x

35

= - 1,4

-5

esneklik 1,4 olarak bulunur.

6.2.2.Nokta Talep Esnekliği
Talep eğrisi üzerinde esnekliği ölçülecek noktalar birbiriyle çakışıyorsa, yani iki nokta
arasındaki fiyat ve miktar farklılıkları göz ardı edilebilecek kadar küçükse tek bir nokta olarak
kabul edilmektedir. Tek bir noktanın esnekliğinin ölçümünde ise nokta talep esnekliği
kullanılmaktadır.
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P

A

e>1

C

P1
e=1

D

e<1

0

q1

Q

B

Şekil-1.3:Talep Esnekliğinin Ölçülmesi
Esneklik temel olarak malların fiyat değişimlerine tüketicilerin satın aldıkları miktarı
değiştirerek gösterdikleri tepki olarak açıklanmıştı. Bu durumda şekildeki talep eğrisi üzerinde
esnekliği ölçülmek istenen noktanın fiyat-miktar bileşenleri esnekliğin belirleyicisi olacaktır.
Bu durumda talep eğrisindeki esnekliği ölçülecek noktanın yatay eksene ve dikey eksene olan
uzaklıkları, o noktanın esnekliğini göstermektedir.


CA’nın CB’ye eşit olması halinde; e=1



CA’nın CB’den büyük olması halinde; e>1



CA’nın CB’den küçük olması halinde ise; e<1’dir.

Sonuç olarak nokta esnekliğini geometrik olarak tespit edebilmek için;
ed =

CB
CA

sonucunun bulunması yeterli olacaktır. Nokta esnekliğinin matematiksel olarak tespit
edilebilmesi için ise fiyat ve miktar farklılıkları olmadığı için yay esnekliğinden farklı bir
formül kullanılması gerekecektir.
∆q

ed =

q
∆p
p
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6.3.Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler
Tüketicilerin farklı mal ve hizmetlere olan gereksinim şiddeti farklı olabilir. Bu durum
farklı mal ve hizmetlerin talep esnekliğinin farklı olmasına yol açmaktadır. Talep konusunda
işlendiği üzere talebin artmasında yada azalmasında farklı faktörlerin etkide bulunması gibi
talebin esnekliğini de farklı faktörler etkilemektedir.

6.3.1.Malın İkame Edilebilirlik Durumu
Kolaylıkla ikame edilebilen malların talep esneklikleri yumuşaktır (ed>1). Tüketiciler
bu tür malların fiyatı arttığında tüketiciler kolaylıkla ikame mallara yönelirler ve bu mallara
olan taleplerini azaltıp ikame mallara olan taleplerini arttırırlar. Örneğin kırmızı et fiyatlarının
artması durumunda tüketiciler beyaz et taleplerini arttırarak ihtiyaçlarını karşılarlar.
İkamesi zor yada mümkün olmayan malların talep esneklikleri ise serttir (ed<1). Çünkü
tüketiciler fiyat değişimi durumunda bu mallara olan taleplerini kolayca değiştiremezler.
Örneğin akaryakıt fiyatlarının artması durumunda tüketiciler bu ihtiyaçlarını farklı bir malla
ikame edemeyeceklerinden talep miktarlarını kolayca değiştiremezler.

6.3.2.Malın Tüketici Bütçesindeki Önem Derecesi
Malın esneklik derecesini belirleyen diğer bir unsur malın tüketici bütçesinde ne kadar
yer tuttuğudur. Tüketici bütçesinin önemli bir kısmını kapsayan malların talep esneklikleri
yumuşaktır. Yani bu malların fiyat değişimleri tüketicinin talebinin kolayca değişmesine yol
açabilir. Örneğin aylık harçlığının beşte birini cep telefonu faturasına harcayan bir öğrenci cep
telefonu görüşme ücretlerinde meydana gelecek önemli bir artış karşısında diğer ihtiyaçlarını
karşılayamayacağından telefonla görüşme süresini azaltarak faturasını eski seviyesinde
tutmaya çalışacaktır.
Malın fiyatı tüketicinin bütçesinin çok küçük bir kısmını kapsıyor ise bu mala olan talep
esnekliği daha sert olacaktır ve tüketici malın fiyatındaki değişimleri göz ardı ederek eski talep
miktarını sürdürecektir. Örneğin harçlığının yüzde birini harcayarak ayda bir kalem tüketen bir
öğrenci kalem fiyatının iki katı artması durumunda bile tüketim miktarını değiştirmeyecektir.

6.3.3.Talep Esnekliği ve Zaman
Mal fiyatındaki değişiminin ne kadar süreceğinin bilinmesi talep esnekliğini etkileyen
diğer bir unsurdur. Malın fiyatındaki değişim kısa süreli olduğunda malın esnekliği yumuşak
olacaktır. Örneğin tüketicilerin almayı düşündükleri bir ürün belirli bir dönem kampanyalı
olarak daha ucuza satıldığında tüketiciler ürünü kampanya döneminde almak isteyeceklerdir.
Malın fiyatı kalıcı olarak düştüğünde veya arttığında ise tüketiciler taleplerini değiştirmeyecek,
malı satın almak için özel olarak acele etmeyecek veya daha sonraya bırakmayacaklardır.
Ayrıca mal fiyatlarındaki değişimler kısa dönem ve uzun dönemde talep esnekliği
üzerinde farklı etkilerde bulunabilmektedir. Belirli bir malın fiyatı değiştiğinde kısa dönemde
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talebin fiyat esnekliği sert olacaktır. Çünkü tüketiciler geçmişten kalma alışkanlıklarını birden
değiştiremeyecekler ve bazı malların ikamelerinin piyasaya çıkması zaman alacaktır. Ancak
uzun vadede tüketiciler eski alışkanlıklarını değiştirebilecek ve piyasaya ikame mallar
çıkacaktır. Bu durumda uzun vadede malın esnekliği artacaktır.
Örneğin tüketiciler akaryakıt fiyatlarının artmasından ne kadar hoşnut olmasalar da
genelde kısa vadede tüketim miktarlarını azaltarak tepki göstermezler. Ancak uzun vadede
alışkanlıklarını değiştirebilir ve otomobillerini daha az kullanmaya başlayabilirler, daha az
yakıt tüketen bir otomobil alabilirler ve böylece talep ettikleri akaryakıt miktarını düşürebilirler.
Yine kısa vadede tüketici akaryakıta ikame bir mal bulamamaktadır, ancak uzun vadede farklı
yakıt türleri çıkabilecektir. Örneğin eskiden otomobiller sadece benzinle çalışırken günümüzde
lpg’yle, motorinle ve elektrikle çalışan otomobil türleri tüketicilerin ikame olanaklarını
arttırmaktadır.

6.3.4.Tüketicinin Mala Duyduğu Gereksinimin Şiddeti
Malın tüketici için ne kadar önemli olduğu, malın talep esnekliğini etkilemektedir.
Tüketicilerin kullanmaktan vazgeçemedikleri veya taleplerini erteleyemedikleri, gıda ürünleri
ve ilaç gibi zorunlu malların talep esneklikleri sıfıra yakındır. Örneğin yaşaması için belirli bir
ilacı kullanması gereken bir hasta, ilacın fiyatı ne kadar artarsa artsın ilaca olan talebini
azaltmayacaktır.
Öte yandan insan yaşamı için zorunlu olmayan, tüketimlerinden vazgeçilebilen veya
talepleri ertelenebilen malların (lüks mallar) talep esneklikleri yüksektir. Tüketiciler fiyat
artışları karşısında bu malları ikame etmeyi, taleplerini azaltmayı veya tamamen tüketmekten
vazgeçmeyi deneyebilirler. Örneğin sinema fiyatlarının artması durumunda tüketiciler tiyatroya
gidebilirler veya bu alışkanlıklarından vazgeçebilirler.

6.4.Talep Kaymaları ve Esneklik
Talep konusunda malın fiyatı ve malın fiyatı dışındaki etkenler olmak üzere iki
değişkenin talep değişmesine neden olduğundan bahsedilmişti. Dolayısıyla malın kendi
fiyatında meydana gelen değişimlerin yanı sıra malın fiyatı dışındaki tüketicilerin gelirlerindeki
değişme, benzer mal fiyatlarındaki değişme, tüketicilerin zevk ve alışkanlıklarında değişme,
tüketici sayısındaki değişme ve tüketici beklentilerinin değişmesi de talep esnekliğini
etkilemektedir.

6.4.1.Tüketicilerin Gelirlerindeki Değişme ve Talebin Gelir Esnekliği
Tüketicilerin gelirlerinde meydana gelen değişmeler tüketicilerin talep ettikleri mal
miktarının artmasına veya azalmasına yani talep eğrisinin kaymasına neden olmaktadır. Lebin
gelir esnekliği ise tüketicilerin gelirlerinde meydana gelen yüzdelik değişimlerin, talep ettikleri
mal miktarında meydana getirdiği yüzdelik değişimi göstermektedir. Talep esnekliği mal
fiyatındaki değişimleri yani talep eğrisi üzerindeki bir hareketi incelemektedir. Gelir esnekliği
ise talep kaymalarında olduğu gibi talep eğrisinin konumunun değişimini incelemektedir.
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Talebin gelir esnekliği aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir.

q2 - q1
%∆q

q1

eI =

=
%∆I

I2 – I1
I1

Örneğin aylık geliri 1000 TL olan ve ayda 8 şişe meşrubat tüketen bir tüketicinin geliri
1200 TL’ye yükselmiş ve tüketici ayda 10 şişe meşrubat tüketmeye başlamıştır. Tüketicinin
gelir esnekliğini hesaplayalım.

10 - 8

eI =

8

2

=
1200-1000

1000

x
8

= 1,25
200

1000

Tüketicinin gelir esnekliği 1,25 olarak bulunabilir.
Tüketicinin gelirindeki bir değişim talepte her zaman bir artışa veya azalmaya yol
açmayabilir. Talep edilen malın özelliğine göre gelir esnekliği pozitif yada negatif değerler
alabilir.

6.4.1.1.Normal Mallar
Tüketicilerin geliri arttığında talep ettikleri miktarları arttırdıkları, yani gelir
esnekliğinin pozitif olduğu mallar, normal mallar olarak adlandırılır. Tüketicilerin gelirleri
arttıkça daha fazla et, balık gibi zorunlu malları talep etmesi veya sinema, konser gibi kültürel
hizmetleri talep etmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

6.4.1.2.Düşük Mallar
Tüketicinin geliri arttıkça talep edilen miktarları azalan, yani gelir esneklikleri negatif
olan mallar ise düşük mallar olarak adlandırılır. Örneğin tüketiciler gelirleri arttığında margarin
yerine tereyağı kullanmaya başlayabilirler yada daha çeşitli gıdalarla beslenebildiklerinden
ekmek tüketimlerini azaltabilirler.
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6.4.1.3.Engel Kanunu ve Eğrileri
Alman ekonomist ve istatistikçi Ernst Engel (1821-1896) yaptığı başarılı çalışmalarla
dikkat çekmiş ve yaşadığı dönemde ülkesinde yeni kurulan devlet istatistik bürosunda şef olarak
görevlendirilmiştir. Engel ailelerin gelirlerindeki artışları hangi malların tüketimine
harcadıklarıyla ilgili araştırmalar yapmış, tüketicilerin talep edebilecekleri malları üç grupta
toplayarak hangi mal grubunun gelir artışından nasıl etkilendiğini ortaya koymuştur. Engel,
bulgularını Engel Eğrileri yardımıyla açıklamış ve bu bulgular daha sonraları Engel Kanunu
olarak anılmaya başlanmıştır.
Engel, gelir değişimiyle talep miktarındaki değişim arasındaki ilişkiyi, tüketicilerin
yaygın olarak tükettikleri malları;


besin maddeleri,



giyim ve lojman giderleri,



kültür, eğlence, hijyen, sağlık, ulaşım şeklinde üç gruba ayırarak yapmıştır.

Engel kanununa göre tüketiciler gelirleri arttığında bütçelerinden gıda maddelerine
ayırdıkları payı azaltmakta, giyim ve lojman harcamalarını değiştirmemekte, kültür, eğlence,
hijyen, sağlık, ulaşım harcamalarını ise arttırmaktadırlar.

Qd

E1

er<1

E2
E3

er=1
er>1

C1

0

R1

R

Şekil-1.4:Engel Eğrileri
Şekilde E1 gıda maddeleri talebinin gelir esnekliğini göstermektedir. Tüketiciler
gelirleri arttığında bütçelerinden gıda maddelerine ayırdıkları payı azalttıkları için bu malların
talebinin gelir esnekliği 1’den küçüktür (er<1). E2 giyim ve lojman talebinin gelir esnekliğini
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göstermektedir. Tüketiciler gelirleri arttığında bütçelerinden bu mallara ayırdıkları payı
değiştirmedikleri için bu malların talebinin gelir esnekliği 1’e eşittir (er=1). E3 ise kültür,
eğlence, hijyen, sağlık, ulaşım, giyim ve lojman talebinin gelir esnekliğini göstermektedir.
Tüketiciler gelirleri arttığında bu mal ve hizmetler ayırdıkları payı arttırdıkları için bu malların
talebinin gelir esnekliği 1’den büyüktür (er>1).

6.4.2.Benzer Mal Fiyatlarındaki Değişme ve Çapraz Talep Esnekliği
Malların talep edilen miktarlarını etkileyen malın kendi fiyatı dışındaki bir diğer unsur
da ikame ve tamamlayıcı malların fiyatlarıdır. İkame mallardan birinin fiyatının artması
diğerlerinin talebinin artmasına neden olmaktadır. Örneğin aynı işlevi yerine getiren çay ve
kahveden birinin fiyatının artması diğerine olan talebin artmasına neden olacaktır. Tamamlayıcı
mallarda ise tersi bir durum söz konusudur. Tamamlayıcı mallardan birinin fiyatının artması
malın kendi talebini olduğu gibi tamamlayıcısının da talebini düşürmektedir. Örneğin çay
genellikle şekerle beraber tüketilmektedir. Dolayısıyla çay fiyatlarının artması çay talebini
azalttığı gibi şeker talebini de azaltacaktır.
Çapraz talep esnekliği tüketicilerin belirli bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğe,
ikame yada tamamlayıcı malların talep edilen miktarını değiştirme şeklinde gösterdikleri
tepkinin şiddetidir. Çapraz talep esnekliği bir malın fiyatında meydana gelen yüzdelik
değişimin tamamlayıcı ya da ikame malların talep edilen miktarında ortaya çıkardığı yüzdelik
değişimi göstermektedir. Çapraz talep esnekliği aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir.

qa2 - qa1

ec =

%∆qa

qa1

=
pb2 – pb1

%∆pb

pb1

Örneğin kavunun kilogram fiyatı 50 Kuruş’tan 75 Kuruş’a yükselmiştir. Bu artış
karşısında bir ayda 5 adet karpuz tüketen bir ailenin karpuz tüketimi 8 adete yükselmiştir.
Ailenin karpuz talebinin çapraz esnekliğini hesaplayalım.

8-5

ec =

5
75 – 50
50

=

3
5

50

x

= 1,2
25

Ailenin karpuz talebinin çapraz esnekliği 1,2’dir.
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6.5. Arz Esnekliği
Talepte olduğu gibi arzda da mal ya da hizmet fiyatlarındaki değişimler bu mal ya da
hizmetlerin arz edilen miktarını etkilemektedir. Üreticilerin mal ya da hizmet fiyatlarındaki
değişim karşısında arz ettikleri mal ya da hizmet miktarlarını değiştirme duyarlılığı ise arzın
fiyat esnekliği olarak tanımlanmaktadır.
Talep yasasından faklı olarak arz yasasında üreticiler arz ettikleri mal ya da hizmet
fiyatlarının artması durumunda arz ettikleri mal ve hizmet miktarını arttırmak isterler
dolayısıyla arz edilen mal miktarı ve fiyat arasında doğru yönlü bir ilişki vardır ve arz
esnekliğinin değeri de pozitif olmaktadır.
q2 - q1

es =

%∆Q (Talep edilen miktardaki yüzdelik değişme)

=

q1
p2 – p1

%∆P (Fiyattaki yüzdelik değişme)

p1

Arzın fiyat esnekliği, bir malın arz edilen miktarındaki yüzde değişmenin o malın
fiyatındaki yüzde değişmeye oranlanması ile hesaplanır.

P

P1
S

B

(7 TL)
P2
A

(5 TL)

0

q1

q2

(18 adet)

Q
(30 adet)

Şekil-1.5:Arz Esnekliğinin Ölçülmesi
Şekilde görüldüğü üzere başlangıçta belirli bir malın arz dengesi A noktasında
oluşmuştur. Bu noktada malın fiyatı 5 TL, arz edilen miktarı ise 18 adettir. Malın fiyatı 7 TL’ye
yükseldiğinde üreticiler bu maldan daha fazla arz etmek istemekte ve yeni denge B noktasında
oluşmaktadır. Yeni denge noktasında malın arz edilmek istenen miktarı ise 30 adete
yükselmektedir.
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Bahsi geçen malın arz esnekliğini hesaplayalım.

30 - 18
18
s

e =

=
7–5

12
18

x

5

= 1,66

2

5

Grafikte gösterilen malın arz esnekliği 1,66’dır.

6.5.1.Esnek Olmayan (İnelastik) Arz (es <1)
Mal fiyatlarında gerçekleşen bir birimlik artış karşısında üreticilerin arz ettiği mal
miktarında bir birimden daha az bir artış yaşandığında yani arzın esneklik değerleri 1’den küçük
olduğunda esnek olmayan arz söz konusudur.

6.5.2.Birim Esnek Arz (es =1)
Mal fiyatlarında gerçekleşen bir birimlik artış karşısında üreticiler arz ettikleri mal
miktarını bir birim arttırıyorlarsa yani arz esnekliği bire eşitse birim esnek arz söz konusudur.

6.5.3.Esnek Arz (es >1)
Son olarak mal fiyatlarındaki bir birimlik artış karşısında üreticiler arz ettikleri mal
miktarını bir birimden fazla artırıyorlarsa yani arz esnekliği birden fazla ise esnek arz söz
konusudur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. "Tüketicilerin mal ya da hizmet fiyatlarındaki değişim karşısında talep ettikleri mal ya
da hizmet miktarları değiştirme duyarlılığına ..................denir." Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Talebin fiyat esnekliği
B) Arzın fiyat esnekliği
C) Nokta esneklik
D) Esnek olmayan talep
E) Esnek olmayan arz
Cevap: A seçeneğidir.
2. Esneklik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Talebin fiyat esnekliği fiyatlardaki % 1’lik değişimin talep edilen miktar üzerindeki
yüzdelik değişim etkisini ölçmek için kullanılır.
II) Talep miktarı ve fiyat arasında doğrusal bir ilişki olduğundan, talep esnekliğinin
değeri de pozitif olmaktadır.
III) İki malın fiyat esneklikleri karşılaştırılırken esneklik değeri daha yüksek olan malın
talep esnekliği daha düşük olmalıdır.
IV) Bir maldan talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, malın fiyatındaki değişime
sonsuz duyarlı olması durumunda tam esnek talep ortaya çıkar.
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E) III-IV
Cevap: C seçeneğidir.
3. Grafik üzerinde gösterilen ürünün arz esnekliğini hesaplayınız. Ürünün fiyatı 25 TL
iken arz edilen ürün miktarı 40 adettir. Daha sonraürünün fiyatı 40 TL olduğunda arz
edilen miktar 100 adete yükselmiştir. Bu durumda ürünün arz esnekliği kaçtır?
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P

P1
S

B

(40 TL)
P2
A

(25 TL)

0

q1

q2

(40 adet)

A) 5
B) 3
Cevap: C seçeneğidir.

Q
(100 adet)

C) 2,5

D)1

E) 0,5

4. Tüketicilerin belirli bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğe, ikame yada
tamamlayıcı malların talep edilen miktarını değiştirme şeklinde gösterdikleri tepkinin
şiddetine ne ad verilir?
A) Çapraz talep esnekliği
B) Çapraz arz esnekliği
C) Yay esnekliği
D) Giffen mal
E) Tam esnek talep
Cevap: A seçeneğidir.
5. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Malın ikame edilebilirlik durumu
B) Malın tüketici bütçesindeki önem derecesi
C) Tüketicinin mala duyduğu gereksinimin şiddeti
D) Malın fiyatındaki değişiminin süresi
E) Malın üretim maliyetlerinin artması
Cevap: E seçeneğidir.
6. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Engel'e göre gıda maddelerinin talebinin gelir esnekliği 1'den küçüktür.
II) Engel'e göre giyim ve lojman talebinin gelir esnekliği 1'dir.
III) Engel'e göre gelir azaldıkça hanehalkının eğlence ve kültürel faaliyetlere ayırdığı
payın bütçeddeki oranı artmaktadir.
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III) Engel'e göre gelir azaldıkça hanehalkının sağlık ve ulaşıma ayırdığı payın bütçedeki
oranı artmaktadir.
IV) Engel'e göre gelir azaldıkça hanehalkının eğlence ve kültürel faaliyetlere ayırdığı
payın bütçedeki oranı artmaktadir.
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E) III-IV
Cevap: A seçeneğidir.
7. "Tüketicilerin geliri arttığında talep ettikleri miktarları arttırdıkları, yani gelir
esnekliğinin pozitif olduğu mallar, düşük mallar olarak adlandırılır." Yukarıdaki
ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
8. "Engel ailelerin gelirlerindeki artışları hangi malların tüketimine harcadıklarıyla ilgili
araştırmalar yapmış, tüketicilerin talep edebilecekleri malları üç grupta toplayarak hangi
mal grubunun gelir artışından nasıl etkilendiğini ortaya koymuştur." Yukarıdaki
ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
9. "Üreticiler arz ettikleri mal yada hizmet fiyatlarının artması durumunda arz ettikleri
mal ve hizmet miktarını arttırmak isterler dolayısıyla arz edilen mal miktarı ve fiyat
arasında doğru orantılı bir ilişki vardır ve arz esnekliğinin değeri de pozitif olmaktadır."
Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
10. Talep eğrisi üzerinde esnekliği ölçülecek noktalar birbiriyle çakışıyorsa, yani iki nokta
arasındaki fiyat ve miktar farklılıkları göz ardı edilebilecek kadar küçükse tek bir nokta
olarak kabul edilmektedir. Tek bir noktanın esnekliğinin ölçümünde ise
................................................... kullanılmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Yay esnekliği
B) Arzın fiyat esnekliği
C) Arzın gelir esnekliği
D) Nokta talep esnekliği
E) Talebin gelir esnekliği
Cevap: D seçeneğidir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Tüketici, ihtiyaçlarını gidermek amacı ile mal ve hizmetleri kullanan kişi veya
topluluktur. İktisat teorisinin tüketici birimi genellikle ailedir. Tüketici davranışları teorisinde
tüketicinin amacı en yüksek tatmini sağlamaktır. Tüketici, bazı sınırlamalar altında, elde
edebileceği faydayı azami kılmaya çalışır.
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7.TÜKETİCİ TEORİSİ
Tüketici teorisi tüketici davranışları ve talep kanunu ile ilgilenmektedir. Bir tüketici
karnını doyurmak için bir bardak kolayla bir hamburger alırken bir diğeri bir kase çorba almayı
tercih edebilmektedir. Bu durum tüketici teorisinde fayda ve tatmin düzeyi kavramlarıyla
açıklanmaktadır. Tüketiciler sınırlı paralarıyla tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Bunu
yaparken bir çok seçenek arasından belirli mal gruplarına yönelmeleri ise en fazla fayda
düzeyini sağlama amacına yönelik bir tüketici davranışıdır. Bu açıdan öncelikle fayda
kavramını açıklamak yararlı olacaktır.
Tercihler hoşlanıp hoşlanmama tercihidir. Bir mal veya hizmetten sağlanan tatmindir.
Bu tatmin fayda olarak adlandırılmaktadır. Fayda kavramı soyut bir kavramdır. Faydanın
ölçülüp, ölçülemeyeceği konusu hakkında kardinalist (sayısal) ve ordinalist (sıralamalı)
yaklaşımlar farklı görüşler öne sürmüşlerdir.

7.1.Faydanın Ölçülebilirliği Sorunu
Kapitalist sistemde hangi mal ve hizmetlerin, nasıl ve kimler için üretileceğini, düzgün
işleyen fiyat mekanizması çözümler. Fiyat mekanizmasının düzgün işleyebilmesi için de
üreticilerin, mal ve hizmetleri satın alan tüketicilerin davranışlarını çok iyi bilmeleri gerekir.
Tüketici, mal ve hizmetleri, ihtiyaçlarını tatmin ettiği için satın alır. Fayda, mal ve
hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama (tatmin etme) özelliğidir. Bu konuda Kardinal
faydacılar denilen bir grup ekonomist faydanın ölçülebileceğini savunurken; Ordinal
faydacılar, faydanın ölçülemeyeceğini, ancak tüketicilerin sağladıkları faydayı
sıralayabileceklerini öne sürmektedirler.

7.1.1.Kardinal Faydacılar
Kardinal yaklaşımın savunuculuğunu klasik iktisatçılardan Jevons, Gosson, Walres gibi
isimler yapmıştır. Kardinaller faydanın util denilen fayda birimiyle ölçülebileceğini kabul
ederler. Örneğin 1 kg elmanın tüketiciye 6 util fayda sağladığı, 1 kg armudun ise 3 util fayda
sağladığı varsayıldığını düşünelim. Bu tüketici için, 1 kg elmanın faydası 1 kg armudun
faydasının iki katı kadardır.

7.1.1.1.Toplam Fayda ve Marjinal Fayda
Toplam fayda, herhangi bir maldan belirli bir miktar tüketilmesi sonucu sağlanan
toplam tatmin düzeyidir.
Marjinal fayda ise, söz konusu maldan tüketilen son birimin, toplam faydada yaptığı
değişikliktir. Marjinal fayda kavramını iktisat bilimine Kardinal yaklaşımı savunan iktisatçılar
kazandırmışlardır.
Herhangi bir x malından satın alan tüketicinin toplam fayda fonksiyonu:
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Toplam Fayda (Total Utility) TU = f(Q) ise
Marjinal fayda (Marginal Utility) MU = ∆TU/ ∆Q’dur.
Buna göre, tüketici x malından son tüketilen birim kadar (∆qx) daha fazla aldığında,
toplam faydada ∆TU kadar bir artış olmaktadır. Marjinal fayda, toplam fayda eğrisinin eğimine
(tgα'nın sayısal değerine) eşittir.

7.1.1.2.Azalan Marjinal Fayda Yasası
İhtiyaçlar karşılandıkça şiddeti azalır. Bir kimsenin sahip olduğu mal miktarı arttıkça,
her ilave birimin o kişiye sağladığı fayda (Marjinal Fayda) azalacaktır. Acıkmış birinin yediği
bir tabak yemeğin faydası oldukça yüksek olacaktır. Ancak aynı kişi ikinci, üçüncü, tabak
yemeği tükettiğinde, her yediği tabak yemek kişiye bir öncekinden daha az fayda sağlayacak
ve kişi hala yemeye devam ederse sonunda her hangi bir fayda sağlamadığı gibi zarar de
verebilecektir.
Tabak Yemek

Toplam Fayda TUx

Miktarı qx

Marjinal Fayda
MUx = ∆TUx/ ∆qx

0

0

0

1

15

15

2

26

11

3

31

5

4

31

0

5

27

-4

Tablo-1.1:Tüketicinin Elde Ettiği Toplam ve Marjinal Fayda
Yukarıdaki şekilde tüketici, yediği birinci tabak yemek sonucunda 15 birimlik fayda
elde ettiğini belirtmektedir. Aynı kişi, ikinci tabak yemeği yediğinde elde ettiği toplam faydanın
(yenilen iki tabak yemekten sağlanan faydaların toplamı) 26 fayda birimi olduğunu
söylemektedir. Tüketicinin yediği ikinci tabak yemekten elde ettiği fayda yani marjinal fayda
ise 11 birime düşmektedir (26 -11 = 15). Tüketicinin yediği her tabak yemekte karnı biraz daha
doyduğu için tüketici yemek yemeye devam ettikçe elde edeceği fayda her seferinde bir
öncekinden daha az olmaya devam etmektedir.
Tüketici yediği üçüncü tabak yemekten 5 birim fayda elde edecek, artık karnı doymuş
olan tüketici yiyeceği dördüncü tabak yemekten ise herhangi bir fayda elde edemeyecektir. Bu
noktadan sonra tüketici yemek yemeye devam ederse midesi rahatsız olacağından fayda elde
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etmek yerine zarar görmeye başlayacaktır. Bu yüzden beşinci tabak yemeğin marjinal fayda
değeri eksi değer almış, toplam fayda da azalmıştır.
Toplam
Fayda
31

Toplam
Fayda

0

Yemek

Marjinal

Miktarı

Fayda
15
11
5
0

Yemek

-4

1

2

3

4

5

Miktarı

Şekil-1.1:Azalan Marjinal Fayda
Toplam fayda ve marjinal faydanın beraber gösterildiği azalan marjinal fayda şeklinde
görüldüğü gibi tabloda da incelendiği gibi toplam fayda belirli bir düzeye (31 birim) artmakta
daha sonra ise tüketilen yemek kişiye fayda yerine zarar vermeye başladığından azalmaya
başlamaktadır. Toplam faydanın maksimum olduğu düzeyde ise marjinal fayda sıfır değerini
almaktadır.
Yenilen ilk tabak yemekten itibaren toplam fayda azalan bir hızla artarken, marjinal
fayda devamlı azalmaktadır. Çünkü tüketilen birim arttıkça, her ilave birim tüketiciye bir
öncekinden daha az tatmin duygusu sağlamaktadır (Gossen Kanunu ya da Azalan Marjinal
Fayda Kanunu). Tabloda bahsedildiği gibi 4. tabakta marjinal fayda 0 değerini almakta yani bu
noktada yenilen yemek tüketiciye herhangi bir fayda sağlamamaktadır. 5. Tabaktan sonra ise
marjinal fayda eksi değerini almaktadır.
Marjinal faydaların toplamı ise daima toplam faydaya eşittir.

7.1.1.3.Kardinal Yaklaşımda Tüketici Dengesi
Tüketici, belirli bir dönemde, belirli bir gelirle, toplam faydasını en yüksek düzeye
çıkaracak mal ve hizmetleri satın almak ister. Tüketici toplam faydasını en yüksek düzeye
eriştirecek mal ve hizmetleri satın aldığında dengeye ulaşır.
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Tüketici dengesi aşağıdaki dört varsayımdan hareketle açıklanır:
•

Tüketicinin veri bir dönemdeki geliri (R) sabittir.

•

Piyasadaki tüm mal ve hizmetlerin fiyatları sabittir.

•
Tüketici her malın kendine sağladığı marjinal faydanın ne olduğunu bilmektedir
ve azalan marjinal fayda yasası geçerlidir.
•
Tüketici rasyonel hareket etmektedir (tüketici toplam faydasını maksimum
etmeye çalışmaktadır).
Tüketici Dengesi; Belirli bir geliri olan tüketici, hangi maldan ne kadar satın alacağına
karar verirken, malların marjinal faydalarının yanında fiyatlarını da göz önüne alır. Her malın
kendisine sağladığı marjinal faydanın eşit olmasına değil de, her mala yaptığı harcamanın son
lirasının kendisine sağladığı faydalar (her mala harcanan paranın marjinal faydası) eşit olacak
şekilde hareket eder (Walras Teoremi). Örneğin A malına harcanan son liranın tüketiciye
sağladığı fayda, o malın marjinal faydasının (MUx) fiyatına (Px) bölümüne eşittir.
MUx (X Malının Marjinal Faydası) / Py (Y Malının Fiyatı)
Böylece tüketici dengesi, tüketicinin satın aldığı her malın marjinal faydasının fiyatına
oranına eşit olması halinde gerçekleşmektedir. Çünkü bu durumda tüketicinin toplam faydası
en yüksek düzeye erişmektedir ve artık tüketicinin çeşitli mallardan yaptığı alışları değiştirerek,
toplam faydasını artırması mümkün değildir.
Tüketici dengesi;
MUx/ Px = MUy / Py= ……..=MUn/ Pn
Tüketici denge koşulunu ifade eden yukarıdaki eşitlik gerçekleştiğinde,
tüketicinin bütçesini çeşitli mallar arasında harcaması şu denklemle ifade edilebilir:
R = Px qx + Py qy +………+ Pn qn
R= Tüketicinin toplam harcama miktarı
Px, Py, ...,Pn= Malların fiyatları
qx, qy, ..., qn= Satın alınan mal miktarı
Tüketici dengesi, dengeyi belirleyen faktörler yani tüketicinin geliri; tercihleri ya da
tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatı değişmediği sürece değişmeyecektir. Ancak bu
faktörler değiştiğinde denge bozulacak ve tüketici yeniden her mala harcadığı son liranın
faydası eşit olacak şekilde alışlarını değiştirerek, bir diğer dengeye yönelecektir.
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7.1.1.4.Tüketici Dengesi ve Ferdi Talep
Tüketici dengesinden hareket ederek tüketici talebi kavramı açıklanabilir. Çünkü
tüketici dengesi veri koşullar altında tüketicinin çeşitli mallardan ne kadar satın alacağını
gösterirken, ferdi tüketici talebi de, tüketicinin bir mal için çeşitli fiyatlardan ne kadar satın
alacağını göstermektedir.
Tüketici; geliri (R), tercihleri ve satın aldığı malların fiyatları (Px, Py,…..,Pn) veri iken
çeşitli mallardan, her malın marjinal faydasının fiyatına oranı birbirine eşit olacak şekilde satın
aldığında, dengeye gelmektedir.
Denge koşulu= MUx/ Px = MUy / Py= ……..=MUn/ Pn
Tüketici talebini etkileyen x malının fiyatı (Px) dışındaki tüm öteki faktörler sabitken,
x malının fiyatının düşerek P' x olduğunu varsaydığımızda, yukarıdaki eşitlik bozulacaktır.
MUx / P' x > MUy/ Py =..…..=MUn/ Pn
x malının fiyatının Px'den P’x ’e düşmesi, MUx/P'x kesirinde payda küçüldüğünden, x
malına ödenen son liranın faydasının öteki mallarınkine oranla daha yüksek olmasına neden
olacaktır. Bu durumda tüketici, x malından daha fazla satın alarak, toplam faydasını artıracaktır.
Ancak x malından satın aldığı miktar arttıkça, x malının marjinal faydası azalacaktır.
Sözkonusu tüketici x malından yaptığı alışları, x malına ödediği son liranın faydası öteki
mallarınkine eşit olana kadar sürdürecektir.
Yeni denge koşulu;
MU'x/ P'x = MUy/ Py=………=MUn /Pn’dir.
Tüketici, satın aldığı malların birinin fiyatı düştüğünde, tüketicinin satın aldığı mallar
arasında daha önce sağlamış olduğu marjinal fayda/fiyat oranı bozulduğu ve tüketici toplam
faydasını yeniden maksimuma çıkarmak istediği için, fiyatı düşen maldan daha fazla satın
almak istemektedir. Dolayısıyla ferdi talep eğrisi daima negatif eğimlidir, sol yukarıdan sağ
aşağıya inmektedir.
Tüketicinin fiyatı düşen bir maldan satın aldığı miktarı artırması, ikame ve gelir etkileri
ile açıklanabilir. İkame etkisi; fiyatı düşen malın, öteki mallara göre daha ucuz hale gelmesi
sonucu, tüketicinin öteki mallardan satın aldığı miktarları azaltarak fiyatı düşen maldan daha
çok satın almaya yönelmesidir. Gelir etkisi ise; sözkonusu malın fiyatındaki düşüş sonucu,
tüketicinin reel gelirindeki artış nedeniyle, her maldan ve fiyatı düşen maldan daha fazla satın
almasıdır.
Tüketicinin dengesinin oluşmasıyla ilgili aşağıdaki örnekte, tüketicinin bütçesindeki
parayla sadece iki mal (X ve Y malları) satın aldığı varsayılmaktadır.

157

Satın
Alınan
Miktar

Marjinal
Fayda

Birim Fiyat
(Px)

MUx/ Px

(MUx)

Marjinal
Fayda

Birim
Fiyat
(Py)

MUy/
Py

(MUy)

1

92

4

23

56

2

28

2

80

4

20

52

2

26

3

68

4

17

48

2

24

4

56

4

14

44

2

22

5

44

4

11

40

2

20

6

32

4

8

36

2

18

7

28

4

7

28

2

14

8

24

4

6

16

2

8

Tablo-1.2:Tüketicinin Mallara Yaptığı Ödemenin Marjinal Faydalarının Seyri
R (bütçe)= 18 YTL olarak varsayıldığında;
Tüketicinin Y malının ilk birimi için yaptığı ödemenin marjinal faydası X'inkinden
yüksektir (28 fayda birimine karşılık 23 fayda birimi). Bundan dolayı tüketici, öncelikle daha
yüksek marjinal fayda sağlayan Y malından satın alacaktır. Tüketici 3 birim Y malı satın
aldıktan sonra, X malından satın almaya başlayacaktır. Çünkü Y malına dördüncü birim için
ödeyeceği paranın marjinal faydası 22 iken, X malının ilk birimine ödediği paranın marjinal
faydası 23 birimdir. Tüketici Y malından 5 birim ve X malından 2 birim satın aldığında ise,
tüketicinin bu alışlar nedeniyle sağladığı toplam fayda en yüksek düzeye erişecek ve tüketici
dengeye gelecektir.
Denge durumunda;
MUx /Px = MUy/ Py

80/ 4 = 40/ 2

ve 4.2 + 5.2 = 18’dir.

Buna göre tüketici 18 birim olan bütçesini X ve Y mallarının alımında kullandığından
X malından 2 birim, Y malından 5 birim satın aldığında, her mala ödediği son liraların faydası
eşit (20 fayda birimi) olmaktadır.

7.1.2.Ordinal Faydacılar
Ordinal yaklaşım Edgeworth, Pareto ve Hicks gibi ekonomistler tarafından
savunulmuştur. Ordinal faydacılar, faydanın belirli bir fayda birimi ile ölçülemeyeceğini,
malların fayda yönünden birbirleri ile karşılaştırılabileceğini savunmuşlardır. Ordinal
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faydacılar malların fayda yönünden karşılaştırılmasını ise farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin
analizi yoluyla yapmaktadırlar. Bu ekonomistler görüşlerini, tercih ya da farksızlık hipotezleri
üzerine kurmuşlardır. Dolayısıyla herhangi bir malın faydasını, fayda birimi ile ölçmek
mümkün olmadığından, marjinal faydanın belirlenmesi de mümkün değildir.
Ordinal faydacılara göre iki malın (A ve B) tüketimi ile karşı karşıya olan bir tüketici,
A'nın faydası B'ninkinden büyükse A malını B'ye tercih edebilir; B'nin faydası A'nınkinden
büyükse B malını A'ya tercih edebilir ya da A’nın faydası B’ninkine eşitse A ile B arasında hiç
fark gözetmez. Yani tüketici A'yı ya da B'yi tercih ettiğinde, eriştiği tatmin düzeyi arasında hiç
bir fark yoktur.

7.1.2.1.Ordinal Yaklaşımda Tüketici Dengesi
Kardinaller’in denge koşulu olarak savunduğu eş marjinal fayda yaklaşımı 1934'lerde
yerini, Ordinal faydacıların ortaya attıkları farksızlık eğrileri analizine bırakmıştır. Birbirinden
farklı yöntemler uygulasalar da her iki gruptaki ekonomistler, aynı sonuca varmışlardır.
Tüketici dengesini Ordinal yaklaşıma göre açıklayabilmek amacıyla bazı basitleştirici
varsayımlara gidilmiştir. Bu varsayımlara göre;
•

Tüketici sadece iki mal satın almaktadır ve bu malların fiyatları (Px, Py) veridir.

•
Tüketici malların kendine olan faydasını ölçememekte, fakat iki maldan birini
öbürüne tercih edebilmektedirler.
•

Tüketicinin geliri (R) veridir.

•
Tüketici rasyonel hareket etmektedir. Yani tüketici toplam faydasını en üst
düzeye çıkaracak şekilde hareket etmektedir. Eğer A malını B'ye tercih ediyorsa ve yine B
malını C'ye tercih ediyorsa, bunun sonucu olarak A'yı C'ye tercih etmelidir. Yani A > B ve B >
C ise A > C olmalıdır.

7.1.2.2.Farksızlık Eğrileri
Ordinal yaklaşımda farklı malların sağladıkları faydaların analizi farksızlık eğrileri
aracılığıyla yapılabilmektedir. Farksızlık eğrisi, tüketiciye aynı tatmini sağlayan farklı mal
bileşimlerinin geometrik yeridir.
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Alternatif Bileşimler

X Malı (br)

Y Malı (br)

Sağlanan
Tatmin
(Fayda Düzeyi)

A

4

20

U1

B

5

14

U1

C

6

12

U1

Tablo-1.3:Tüketiciye Aynı Tatmini Sağlayan Mal Bileşimleri
Tüketiciye aynı tatmini sağlayan A bileşiminde tüketici 20 birim Y ve 4 birim X malı
alarak U1 tatmin düzeyine erişmektedir. Tüketici B bileşiminde, X malından 5 birim ve Y
malından 14 birim alarak, tatmin düzeyini korumuştur. Bir başka deyişle, A bileşiminden B
bileşimine geçişte tüketici 1 birim daha fazla X malı aldığında, aynı tatmin düzeyinde
kalabilmek için, Y malından 6 birim vazgeçmeye razı olmuştur.
X

x1
x2

A
∆Qx
B

x3
U2

C
U1

∆Qy

Y
y1

y2

y3

Şekil-1.2:Farksızlık Eğrisi
İki eksenli bir koordinatlar sisteminde, yatay eksende tüketilen X malı miktarları, dikey
eksende ise Y malı miktarları gösterilmektedir. Tablodaki A, B, C gibi tüm mal bileşim
alternatifleri işaretlenip birleştirildiğinde tüketiciye, aynı tatmini veren farksızlık eğrisi elde
edilir. Farksızlık eğrisi üzerinde tüketici, çeşitli mal bileşimlerinde aynı tatmini sağlamaktadır
fakat tüketici eriştiği fayda düzeyinin ne kadar olduğunu, faydanın ölçülmesi mümkün
olmadığından bilememektedir.

7.1.2.2.1.Farksızlık Haritası
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Belirli bir tatmin düzeyini ifade eden farksızlık eğrisi üzerinde olmayan noktalar, farklı
tatmin düzeyini ifade ederler.

X

x2
x1

U3
U2
U1
Y
y1

y2

Şekil-1.3:Farksızlık Paftası
U1 farksızlık eğrisinden daha sağda bulunan, tüketicinin sahip olduğu X malı, x1
miktarında sabit kalmasına karşın Y malı, U1 eğrisine göre y1y2 kadar daha fazladır. Aynı
şekilde U3 eğrisinde x malı, x1x2, y malı ise y1y2 kadar daha fazladır. Dolayısıyla U2 eğrisi U1
eğrisine, U3 eğrisi ise U2 ve U1 eğrilerine göre daha büyük bir tatmin düzeyini göstermektedir.
Aynı eğriler üzerindeki farklı mal bileşenlerini düşündüğümüzde sonsuz sayıda farksızlık eğrisi
söz konusu olacaktır. Tüketicilerin iki maldan alarak erişebileceği farklı tatmin düzeyini ifade
eden bu farksızlık eğrilerinin tümüne, farksızlık haritası ya da farksızlık paftası adı verilir.
Eksenlerden orijine göre sağda bulunan her eğri, kendisinden bir önceki eğriden daha
yüksek tatmin düzeyini ifade eder.
Farksızlık eğrilerinin ifade ettiği tatmin düzeyi belirli bir fayda birimiyle ölçülemez.
Yani örneğin orijine göre daha sağdaki U2 farksızlık eğrisi U1'den daha yüksek bir tatmini ifade
etmektedir, buna karşın bu tatminin ne kadar daha yüksek olduğunu (iki katı, üç katı vs. gibi)
söylemek mümkün değildir.

7.1.2.2.2.Farksızlık Eğrilerinin Özelikleri
Farksızlık eğrilerinin üç özelliği bulunmaktadır.


Farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler.
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Farksızlık eğrileri, sol yukardan sağ aşağıya doğru inerler.



Farksızlık eğrileri orijine göre dış bükeydir.

7.1.2.2.2.1.Farksızlık Eğrileri Birbirlerini Kesmezler
Farksızlık eğrilerinin birbirini kesmeme özelliğini açıklayabilmek için eğrilerin
birbirlerini kesmeleri halinde karşılaşılacak durumu incelemek gerekir.
X

x1

A
U2
U1

y1

Y

Şekil-1.4:Farksızlık Eğrilerinin Kesişmemesi
U1 farksızlık eğrisi üzerindeki K noktası, daha yüksek bir tatmin seviyesini ifade eden
U2 farksızlık eğrisi üzerindeki L noktasından daha düşük tatmini veren bileşimi ifade
etmektedir. Öte yandan U1 farksızlık eğrisi üzerindeki K ile A noktaları tüketiciye aynı tatmini
sağlamaktadır. Ayrıca tüketici için L ile A arasında da tatmin yönünden bir fark yoktur.


K ile A bileşimleri arasında tatmin yönünden bir fark yoktur,



L ile A bileşimleri arasında da tatmin yönünden bir fark yoktur,


K ile L arasında da bir fark olmaması gerekir. Dolayısıyla K ile L bileşimlerinin
aynı farksızlık eğrisi üzerinde bulunmaları gerekir ki, bu da U1 ve U2 farksızlık eğrilerinin
birbirleriyle kesişemeyeceğini ifade etmektedir.
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7.1.2.2.2.2.Farksızlık Eğrileri Sol Yukarıdan Sağ Aşağıya Doğru
İnerler
Farksızlık eğrilerinin sol yukarıdan sağ aşağıya inmesinin nedeni, tüketicinin aynı
tatmin düzeyinde kalabilmek için, bir maldan aldığı miktarı arttırırsa, öteki maldan aldığı
miktarı azaltması gerektiğindendir. Çünkü eğer tüketici her iki maldan aldığı miktarı artırırsa
farksızlık eğrisinin sol aşağıdan sağ yukarıya çıkması söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda
ise tüketici, daha yüksek bir tatmin düzeyine erişecektir.
X
U1

x2
x1
A

y1

y2

Y

Şekil-1.5:Farksızlık Eğrisinin Sol Aşağıdan Sağ Yukarıya Çıkamaması

7.1.2.2.2.3.Farksızlık Eğrileri Orijine Göre Dışbükeydir
Farksızlık eğrisinin orijine göre dışbükey olması, marjinal ikame oranının azalan seyir
izlemesinin sonucudur.
Marjinal ikame oranı, tüketicinin malların birinden bir birim daha alması halinde aynı
tatmin düzeyinde kalabilmesi için, öteki maldan vazgeçmesi gereken miktarı veren orandır.
Tüketici, A noktasındaki bileşimden B noktasındaki bileşime geçerken, bir birim daha X malı
(∆qx kadar) alırken erişmiş olduğu U1 tatmin düzeyini korumak için Y malından ∆qy kadar
vazgeçmektedir. Y malı yerine X malının ikame edildiği bu durumda, marjinal ikame oranı
MRSyx = - ∆qy / ∆ qx ‘dir. MRS’nin negatif değerli olması, tüketicinin tatmin düzeyini
korumak için bir maldan daha fazla alması halinde öteki maldan daha az almasını, tüketilen mal
miktarlarındaki mutlak değişmelerin ters yönlü olmasını ifade etmektedir.
E noktasında farksızlık eğrisinin eğimi, yani tgα marjinal ikame oranını vermektedir:
MRSyx = - ∆qy / ∆ qx = tgα
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Tüketici aynı tatmin düzeyinde kalmasına karşın, aldığı mallardan birini devamlı
artırırsa marjinal ikame oranı azalır. Tüketici sahip olduğu X malını her defasında belirli bir
miktarda (∆qx kadar) artırarak, A bileşiminden C bileşimine doğru kaydığında, aynı tatmin
düzeyinde kalabilmek için, vazgeçeceği Y malı miktarı giderek azalmaktadır.
X

A

x3
x2

Δqx1

B
x1

Δqx2

C
U1
Δqy

0

y1

Δqy
y2

Y
y3

Şekil-1.6:Farksızlık Eğrileri Orijine Göre Dış Bükeydir
∆qy =∆qy =∆qy
∆qx1 >∆qx2> ∆qx3
MRSxy = - ∆qx / ∆ qy Payda aynı, pay küçüldüğü için MRS küçülmektedir. Marjinal
ikame oranının giderek küçülen bir değer almasına azalan marjinal ikame oranı adı
verilmektedir.
Başlangıçta tüketicinin sahip olduğu X malı çok ve Y malı azken (A bileşimi) X malının
marjinal faydası düşük ve Y malının marjinal faydası yüksektir. C bileşimine doğru kayıldıkça,
tüketicinin sahip olduğu Y malı miktarları artarken bu malın marjinal faydası giderek
azalmakta, X malı miktarı azalırken de X malının marjinal faydası yükselmektedir. Tüketici,
farksızlık eğrisinin sol üstündeki A bileşiminden sağ altındaki C bileşimine doğru kayarken Y
malının marjinal faydası giderek azaldığından, daha fazla Y malı almak için, her defasında X
malından daha az özveride bulunmak isleyecektir. MRS, A’dan C'ye doğru azalmaktadır.

7.1.2.2.3.Özel Şekilli Farksızlık Eğrileri
Farksızlık eğrileri, tüketilen malların özelliklerine ve tüketicilerin zevklerine göre
farklılıklar gösterir. Tüketilen malların özelliklerine göre farksızlık eğrileri tamamlayıcı mallar
ve ikame malları olmak üzere iki ayrı şekilde gösterilir.
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7.1.2.2.3.1.Tamamlayıcı Mallar
Belirli bir gereksinmenin karşılanmasında aynı anda ve aynı oranda olmak üzere birlikte
kullanılan mallara tam tamamlayıcı mallar denilmektedir. Çay ile şeker gibi biri tüketilirken,
öteki de aynı oranda tüketilen malların farksızlık eğrileri, dik açılıdır.
X (sol teki)

U2
x1

U1
0

y1

Y (Ayakkabı sağ teki)

Şekil-1.7:Tam Tamamlayıcı İki Malın Farksızlık Eğrisi
Tüketici sadece X malından 0x1, Y malından 0y1 kadar kullanarak belirli bir tatmin
düzeyine erişmektedir. Tam tamamlayıcı mallar arasında ikame söz konusu değildir, MRS
sıfırdır ve marjinal ikame oranının azalmasından söz edilemez. Sadece, her iki maldan
kullanılan miktarlar belirli oranlarda artırılarak, daha yüksek tatmin düzeylerine erişmek
olasıdır.

7.1.2.2.3.2.İkame Malları
Eğer iki mal, belirli bir ihtiyacın karşılanmasında, birbirleri yerine rahatlıkla
geçebiliyorsa bu mallar ikame mallarıdır. İkame malların farksızlık eğrisi doğru şeklindedir.
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X (Toz şeker)

Y (Kesme şeker)

U1

U2

Şekil-1.8:Tam İkame Malları İçin Farksızlık Eğrisi
İkame malların, farksızlık eğrisi üzerindeki her noktada MRS sabittir yani aynı değeri
almaktadır. Eğer farksızlık eğrisinin eğimi 45° ise, MRS eğri üzerindeki her noktada 1'e eşittir.
Tam ikame mallarının farksızlık eğrisinin üzerinde MRS'nin azalan bir seyir takip etmesi
mümkün değildir.
Ayrıca iki mal arasındaki ikame durumu, farksızlık eğrisinin şeklinin oluşunda
belirleyici olmaktadır. Eğer iki mal arasında ikame ilişkisi çok fazla ise, farksızlık eğrisi az da
olsa orijine göre dış bükeydir.
X (Beyaz et)

U3
U2

U1
Y (Kırmızı et)

Şekil-1.9:İkame İlişkisi Olan Malların Farksızlık Eğrileri
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Mallar arasında ikame güçleştikçe, bükeylik derecesi artmaktadır. İkame çok güçleşir
hatta tamamlayıcılık ilişkisi ön plana çıkmaya başlarsa, farksızlık eğrisinin bükeylik derecesi
daha da artmaktadır.

X (Çay)

U3
U2
U1
0

X (Şeker)

Şekil-1.10:Tamamlayıcılık İlişkisi Olan Malların Farksızlık Eğrileri

7.1.2.3.Bütçe Doğrusu
Her tüketicinin belirli bir bütçesi vardır ve bu nedenle tüketicinin satın alabileceği mal
miktarı sınırlıdır. Yani tüketicinin bütçesi kısıtlıdır. Bütçe kısıtı, tüketicinin satın alabileceği
mal miktarlarının, tüketicinin bütçesi ve malların fiyatlarına bağlı olmasıdır ve bütçe kısıtı bütçe
doğrusunda ifadesini bulur. Bütçe doğrusu (tüketicinin veri piyasa fiyatları ve veri bütçesi ile)
X ve Y mallarından ne miktarlarda satın alabileceğini gösteren bir doğrudur. O halde bütçe
doğrusu, belirli bir bütçeye sahip olan tüketicinin, sadece iki mal satın alması halinde, veri
piyasa fiyatlarıyla, satın alabileceği mal bileşimlerinin geometrik yeridir.

Sadece iki mal satın alan bir tüketicinin, satın aldığı malların fiyatları sabit ve bütçesi
veri iken, satın alabileceği mal bileşimleri, bütçe denklemi ile gösterilebilir.
R= Px.qx + Py.qy
R = Tüketicinin bütçesini,
Px, Py= Tüketicinin satın aldığı malların fiyatlarını
qx, qy = Mallardan satın alınan miktarları ifade etmektedir.
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Tüketicinin sadece X malından satın alması halinde (satın alınan Y malı miktarı sıfır
ise), bütçe denklemi=
R= Px.qx
qx= R/Px

X Malı

R/Px
B

A

Y Malı
0

R/Py

Şekil-1.11:Bütçe Doğrusu
Bütçe doğrusu üzerindeki her nokta, tüm bütçe olanaklarının X ve Y malları alımında
kullanılması halinde, satın alınacak değişik X ve Y mal bileşimlerini vermektedir.
Bütçe doğrusu altındaki her noktada tüketici X ve Y mal bileşimini satın almak için,
tüm bütçe olanaklarını harcamamaktadır.
Tüketicinin bütçe doğrusunun dışındaki bir noktadaki mal bileşimini (L noktasında) ise,
veri bütçe olanaklarıyla satın alması mümkün değildir.
Bütçe doğrusunun eğimi, tüketicinin satın aldığı malların fiyatları oranına eşittir.
Doğrunun eğimi tanjant α ‘ya eşittir.
tg α = R/ Px = Px / Py

7.1.2.4.Tüketici Dengesi (Toplam Faydanın Maksimizasyonu)
Belirli bir geliri olan tüketici, kendisine en yüksek tatmin sağlayacak mal ve hizmet
bileşimini satın aldığında, dengeye gelecektir.

168

X

x

F
H
E
I

U3
U2

G

U1
0

X

Y

y

Şekil-1.12:Tüketici Dengesi
Tüketici, bütçe doğrusu üzerindeki mal bileşiminden herhangi birine karar
verebilecektir. Dengeye gelebilmesi için ise, bu alternatif bileşimlerden kendisine en yüksek
toplam fayda sağlayanı seçmesi gerekir. Yani tüketicinin, bütçe doğrusu üzerindeki A, D, B
mal bileşimlerinden kendisine en yüksek fayda sağlayan birini seçmesi gerekir. Eğer tüketici
bunlardan A bileşimini seçerse U1 farksızlık eğrisinin ifade ettiği tatmin düzeyine erişecektir.
Aynı bütçe olanaklarıyla satın alabileceği D bileşimi ise tüketiciye, A bileşimine oranla, daha
yüksek tatmin sağlamaktadır. Çünkü D bileşimi U2 farksızlık eğrisi üzerinde bir bileşimdir.
Dolayısıyla tüketici, bütçe doğrusu üzerinde kendisine en yüksek tatmini sağlayan
bileşimi veren D noktasında dengeye gelecektir. D noktası, bütçe doğrusu ile U2 farksızlık
eğrisinin teğet noktasıdır. Tüketicinin U2 farksızlık eğrisinden daha yüksek tatmin düzeyini
ifade eden U3 farksızlık eğrisine çıkabilmesi için ise yeterli geliri yoktur.

7.1.2.4.1.Tamamlayıcı Mallar Tüketen Bir Tüketicinin Dengesi
Tamamlayıcı mallar tüketen bir tüketicinin dengesi tüketicinin iki maldan minimum
miktarlarda alarak eriştiği tatmin düzeyini gösteren dirsek noktasında oluşmaktadır.
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X(sol teki)

U3
E

x1

U2
U1

0

Y (Ayakkabı sağ teki)

y1

Şekil-1.13:Tamamlayıcı Mallarda Tüketici Dengesi

7.1.2.4.2.Tam İkame Malları Tüketen Bir Tüketicinin Dengesi
Birbirinin tam ikamesi olan iki mal tüketen bir tüketicinin farksızlık eğrisi, doğru
şeklindedir. Bütçe doğrusu da doğru şeklinde olduğundan tüketici, mallardan sadece birinden
satın alarak toplam faydasını maksimize etmektedir.
X malının fiyatı Y malının fiyatından daha düşük ise (Px < Py);

X (Toz şeker)

E
0

U1

Y (Kesme şeker)
U2

Şekil-1.14:Tam İkame Mallarda Tüketici Dengesi
Tüketici E noktasında dengeye gelerek X malından 0x1 kadar satın almakta ve U2 tatmin
düzeyine erişmektedir. Tüketici bütçesindeki paranın tamamını daha ucuz olan X malını almaya
ayırmaktadır. Eğer tüketici daha pahalı olan Y malı satın alırsa, tatmini U1 düzeyinde kalır.
170

7.1.2.5.Tüketici Dengesindeki Değişmeler
Tüketicinin geliri, tüketicinin satın aldığı malların fiyatları ve tüketicinin tercihleri
değiştiğinde tüketici dengesi de değişmektedir.

7.1.2.5.1.Tüketici Gelirinin Değişmesi
Tüketicinin -tercihleri ve satın aldığı malların fiyatları sabitken- geliri arttığında, bütçe
doğrusu sağa azaldığında bütçe doğrusu sola kayar. Tüketicinin yeni denge noktası da, yeni
bütçe doğrusuna teğet olan farksızlık eğrisi üzerindeki teğet noktasına kayacaktır.

X

R2/Px

E2

R1/Px
E1

U2
U1
Y

0

R1/Py

R2/Py

Şekil-1.15:Gelir Değişmeleri ve Tüketici Dengesi
Tüketici başlangıçta R1 kadar bir gelire sahiptir.


Tüketicinin satın aldığı malların fiyatları Pa ve Pb’dir.


Tüketici başlangıçta E1 noktasında dengeye gelmiştir. Bu denge noktasında X
malından 0x1, Y malından da 0y1 kadar satın alarak, U1 farksızlık eğrisinin tatmin düzeyi kadar
kendisine fayda sağlamaktadır.
Tüketicinin satın aldığı malların fiyatları sabitken, gelirinin arttığını ve R2'ye
yükseldiğini varsayalım.


Tüketicinin yeni denge noktası D2'ye kayar.

171


Yeni denge noktasında tüketici, A malından 0x2, Y malından 0y2 kadar satın
alır. Tüketici faydasını U2 farksızlık eğrisi üzerine çıkartmış olmaktadır. Yani tüketici her iki
maldan daha çok satın alarak daha yüksek bir tatmin düzeyine erişmiş olmaktadır.
Tüketicinin geliri devamlı değiştiğinde, her gelir değişmesi sonucunda yeni bir denge
noktası söz konusu olacaktır. Bu denge noktaları birleştirildiğinde, tüketicinin gelir-tüketim
eğrisi elde edilir. Gelir-tüketim eğrisi, tüketicinin gelirinin sürekli değişmesi halinde, kendisine
en yüksek tatmini sağlayan farklı mal ve hizmet bileşimlerinin geometrik yeridir.

X

R3/Px

Gelir tüketim eğrisi

R2/Px
R1/Px

E3
E2
E1

0

R1/Py

R2/Py

R3/Py

Y

Şekil-1.16:Gelir Tüketim Eğrisi
Şekilde tüketicinin gelirinin değişmesi sonucu oluşan yeni denge noktaları (E1, E2 ve
E3) birleştirilmiş ve gelir tüketim eğrisi oluşturulmuştur.
Gelir-tüketim eğrisi yardımıyla, tüketicinin geliri değiştikçe, herhangi bir maldan satın
aldığı miktarları gösteren Engel Eğrisini elde etmek mümkündür. Engel eğrisi, tüketicinin
gelirinin sürekli artması halinde, herhangi bir maldan satın almak istediği miktarları gösteren
bir eğridir.

7.1.2.5.1.1.Üstün ve Fakir Malların Gelir Tüketim ve Engel Eğrileri
Gelir değişikliği ile talepteki değişikliğin yönü açısından mal ve hizmetler üstün mallar
ve fakir mallar olarak ikiye ayrılır.
Fakir malların talebindeki değişme ise gelir değişikliğiyle ters yöndedir.
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7.1.2.5.1.2.Üstün Mallar
Tüketicinin geliri arttıkça, tüketimi artan mallara üstün mallar adı verilir. Yani üstün
malların talebindeki değişme gelirdeki değişme ile aynı yöndedir. Bu nedenle üstün malların
engel eğrileri sol aşağıdan sağ yukarıya seyreder.

Şekil-1.17:Engel Eğrisi
Engel eğrisi şeklinde, yatay eksen tüketicinin gelirini, dikey eksen de mallardan birinin
talep edilen miktarını gösterir.
Şekilde bu mal, B malıdır. Bu nedenle B malının Engel Eğrisi elde edilmektedir.
Tüketicinin geliri arttıkça, satın alınan B malı miktarı artmaktadır.

7.1.2.5.1.3.Düşük Mallar (Fakir Mallar)
Fakir mallar tüketicinin geliri arttıkça, tüketimini azalttığı mallardır (patates, bulgur,
ekmek).
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Şekil-1.18:Düşük Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi
Tüketicinin geliri R1'den R4’e doğru arttıkça, talep ettiği fakir maldan satın almak
istediği miktar x4’den x1’e düşmektedir. Tüketici, geliri arttıkça fakir tüketimini azaltmakta,
üstün mal tüketimini artırmaktadır.

7.1.2.5.2.Fiyatların Değişmesi ve Tüketici Dengesi
Tüketicinin geliri ve tercihleri sabitken satın aldığı mallardan birinin fiyatının değişmesi
halinde, tüketici dengesi değişecektir.
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Şekil-1.19:Fiyatların Değişmesi ve Tüketici Dengesi
Tüketicinin bütçesi R, satın aldığı malların fiyatları ise Pa1 ve Pb ’dir.
İlk durumda tüketici D1 noktasında dengededir. A malından Oa1, B malından Ob1
kadar tüketmektedir.
B malının fiyatı sabitken A malının fiyatının düştüğünü varsayalım. Bu durumda
tüketicinin reel geliri artacaktır. Tüketicinin bütçe doğrusu da B1A1 şeklinde iken, B1A2
konumunu alacaktır. Tüketici dengesi de D2 noktasına kayacaktır. Yeni denge noktasında
tüketici A malından Oa2, B malından Ob2 kadar alarak daha yüksek bir tatmin düzeyine
erişmektedir.
Fiyat-tüketim eğrisi, tüketicinin -geliri ve tercihleri sabitken- satın aldığı mallardan
birinin fiyatının değişmesi sonucunda, tüketiciye en yüksek tatmini sağlayan farklı mal
bileşimlerinin geometrik yeridir. Yani oluşan yeni denge noktalarını (D1,D2,D3) birleştiren
eğridir.
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7.1.2.5.2.1.Gelir ve İkame Etkisi (Normal Mallar)
Tüketicinin fiyatı düşen bir maldan daha çok satın almasının nedeni gelir ve ikame
etkileri ile açıklanabilir. Bu iki etki toplamına ise toplam etki denilmektedir.
İkame etkisi, tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatının düşmesi sonucu, fiyatı
düşen maldan daha çok satın almasıdır.
Gelir etkisi ise, tüketicinin satın aldığı malın fiyatının düşmesi sonucu reel gelirinin
yükselmesi ile, fiyatı düşen maldan ve her maldan daha çok satın almasıdır.
Y malı

R/Py

y

E2
y2
y1

E1
x1

0

x1 x2 R/Px1

R/Px2

x2

X malı

Şekil-1.20:Mal Fiyatlarındaki Değişmenin Tüketici Dengesine Etkisi
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Y malı

R/y
Fiyat tüketim eğrisi

E3

E2

E1

0

R/x1 R/x2

R/x3 X malı

Şekil-1.21:Fiyat Tüketim Eğrisi
Gelir ve İkame Etkileri iki yaklaşımla irdelenmektedir.

7.1.2.5.2.1.1.Hicks'ci Yaklaşım
İngiliz iktisatçı John Richard Hicks (1904-1989) gelir ve ikame etkileriyle bir maldan
talep edilen miktar arasındaki etkileri ortaya koymuştur.
Hicks’e göre bir malın fiyatında ortaya çıkan değişim o malın talep miktarını
etkileyecektir. Ortaya çıkan toplam değişim, gelir ve ikame etkileri olmak üzere iki nedenle
açıklanabilir. Gelir Etkisi, fiyatta meydana gelen değişim sonucu tüketicilerin reel gelirlerinin
değişmesi nedeniyle söz konusu bir malın talep edilen miktarındaki değişmeyi açıklamaktadır.
Diğer taraftan bir malın fiyatın değişmesi bir ikame malını daha cazip yapıyorsa tüketici
mukayeseli olarak daha ucuz olan malı tüketmeyi tercih edecektir.
İkame etkisi, bir malın fiyatında meydana gelen değişme sonucu reel gelir sabit
tutulurken talep edilen miktardaki değişmeyi göstermektedir. Ancak daha önce Giffen ve
Veblen teorilerinde belirtildiği üzere bir malın fiyatının arttığında daha fazla, fiyatının
düştüğünde ise daha az talep edilmesi normal mallar için geçerlidir.
Gelir ve ikame etkisi de normal mal fiyatlarının değişiminde görülmektedir. Düşük ve
üstün mallarda ise fiyat değişimlerinin talep üzerinde etkisi ters yönde olmaktadır.
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Şekil-1.22:Hicks'ci Yaklaşımda Gelir ve İkame Etkileri
Tüketicinin geliri R, satın aldığı X ve Y mallarının fiyatları Px1 ve Py iken, tüketici E1
noktasında dengededir. X malının fiyatının Px2'ye düştüğünü varsayalım. Bu durumda
tüketicinin reel geliri artacak ve bütçe doğrusu K1L1 iken, K1L2 konumunu alacak; tüketici
dengesi de E1'den E2'ye kayacaktır. X malının fiyatının düşmesi sonucu, satın alınan X malı
miktarının x1x2 kadar artması toplam etki sonucu olmaktadır. Satın alınan miktardaki x1x2
kadarlık artışın x1x' kadarlık kısmı ikame etkisi, x'x2 kadarlık kısmı ise, gelir etkisi sonucu
olmaktadır.
İkame etkisi, tüketicinin satın aldığı malın fiyatının düşmesi sonucu reel gelirinin
yükselmesi ile alabileceği malları belirtmediği için, bu etkiyi göstermek amacıyla K1L2 bütçe
doğrusuna paralel ve U1 farksızlık eğrisine teğet yeni bir bütçe doğrusu çizilmesi gerekir.
Tüketici bu defa E' de dengeye gelmiş varsayılır. X malının fiyatının düşmesi sonucu tüketici
E1 denge noktasından E' ne geçerken, satın aldığı X malı miktarını x1x' kadar artırmaktadır.
Fiyatı düşen X malından daha fazla alabilmek için tüketici, öteki maldan satın aldığı miktardan
vazgeçmektedir. Burada X malının fiyatının düşmesi karşısında, tüketici aynı tatmin düzeyinde
kalabilmek için, Y malı yerine X malını ikame etmektedir. X malının fiyatının düşmesi sonucu
tüketicinin reel gelirinin artmasıyla tüketici dengesi E' den tekrar E2’ye kayacaktır.
Bu durumda reel geliri artan tüketici, hem X malından (x'x2 kadar) hem de Y malından
daha fazla satın alabilecektir. Bu artış ise gelir etkisi sonucudur.

7.1.2.5.2.1.2.Slutsky Metodu
Tüketicilerin reel gelirinde oluşan değişmenin açıklanması konusunda bir diğer bir
yaklaşım ise Rus iktisatçı Eugen Slutsky (1880-1948) tarafından geliştirilmiştir. Slutsky’de
Hicks gibi talep üzerindeki ikame ve gelir etkilerini açıklamıştır.
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Gelir ve ikame etkisi saptanırken, satın aldığı malın fiyatının düşmesi sonucu reel geliri
artan tüketicinin, reel geliri yeniden eski düzeyine indirilmektedir. Hicks'e göre tüketicinin reel
gelirini eski düzeyine getirebilmek için, tüketiciyi ilk farksızlık eğrisinin tatmin düzeyine ve
yeni fiyatlarla mal alabilecek konuma getirmek gerekmektedir. Slutsky'ye göre ise, tüketiciyi
ilk reel gelir düzeyine indirmek için, onu parasının ilk satın alma gücü düzeyine getirmek
yeterlidir.
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Şekil-1.23:Slutsky Metodunda Gelir ve İkame Etkileri

Tüketicinin başlangıçtaki dengesi E1’dir. X malının fiyatının düşmesi sonucu
tüketicinin reel geliri artar ve denge noktası E2'ye kayar. X malı talebindeki x1x2 kadarlık artış
toplam etki sonucudur. Slutsky'ye göre reel geliri geri alınan tüketici, başlangıçtaki miktarlarda
(Ox1 ve Oy1 kadar) mal satın alabilecektir. Bu nedenle K1L2 bütçe doğrusuna paralel ve E1
denge noktasından geçen K'L' bütçe doğrusunun çizilmesi gerekir. Ancak K'L' bütçe doğrusu
üzerinden, tüketiciye daha yüksek tatmin düzeyini sağlayan çok sayıda farksızlık eğrisi
geçmektedir. Bu nedenle, K'L' bütçe doğrusu üzerinde en yüksek tatmini sağlayan E' noktası,
tüketicinin yeni denge noktası olacaktır. E' noktasında dengeye gelen tüketici, K'L' bütçe
doğrusunun teğet olduğu U2 farksızlık eğrisinin tatmin düzeyine erişmektedir. Tüketicinin reel
geliri aynıyken, X malının fiyatının düşmesi sonucu, satın alınmak istenen X malı miktarındaki
x1x' kadar artış, tüketicinin Y malı tüketiminden y1y' kadar vazgeçmesi sonucudur. Satın alınan
X malı miktarındaki bu artış, ikame etkisi nedeniyle olmuştur. Geri alınan reel gelir tüketiciye
geri verildiğinde tüketicinin dengesi E' 'den E2 'ye kayacaktır. Satın aldığı X malı miktarı da
x'x2 kadar artacaktır. X malı miktarındaki bu artış da, gelir etkisi sonucudur.
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7.1.2.5.2.2.Giffen Mallarında Gelir ve İkame Etkisi
Normal mallar dışında kalan bazı mallarda gelir ve ikame etkilerinin yönü birbirine
zıttır. Gelir ve ikame etkisinden oluşan toplam etkinin yönü ise bu etkilerden hangisinin daha
önemli olduğuna bağlıdır.
Giffen mallarında ise, gelir etkisi ikame etkisinden daha büyüktür. Giffen mallarında,
toplam etkinin yönü gelir etkisine bağlıdır. Gelir etkisi ise, fiyattaki değişikliklerle aynı yönde
olduğundan, bu malların talep eğrisi sol aşağıdan sağ yukarıya seyretmektedir. Yani giffen
malının (örneğin patates, buğday ekmeği) fiyatı yükseldikçe, söz konusu maldan daha çok satın
alınır, fiyat düştükçe talep edilen miktar azalır. Talep kanununa ters düşen bu duruma Giffen
Paradoksu denilmektedir.
Patatesin fiyatı yükseldiğinde reel geliri düşen kişiler, yaşamlarını sürdürebilmek için
başka mallardan vazgeçerek, daha çok patates alacaklardır. Patatesin fiyatı düştüğünde ise reel
geliri artan kişiler, eskiden alamadıkları et vb. gıda mallarını almaya ayıracaklardır.

7.1.2.5.2.2.1.Hicks'ci Yaklaşıma Göre Giffen Paradoksu
A malının fiyatı Pa1 iken tüketici D1 noktasında dengededir. A malının fiyatı Pa2’ye
düştüğünde tüketici U2 farksızlık eğrisi üzerindeki D2 noktasında dengeye gelirken satın aldığı
A malı miktarı a1a2 kadar azalmaktadır. Çünkü gelir etkisi ikame etkisinden daha büyüktür.
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Şekil-1.24:Hicks'ci Yaklaşıma Göre Giffen Paradoksu
A malının fiyatının düşmesi sonucu, tüketicinin dengesi D1'den D2’ye kaymasının
nedeni, reel gelirdeki artış sonucudur. İkame etkisini gösterebilmek amacıyla bütçe doğrusuna
paralel ve U1 farksızlık eğrisine teğet yeni bir bütçe doğrusu çizilmesi gerekir. Tüketici bu defa
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D'de dengeye gelmiş varsayılır. Böylece tüketici, fiyatı düşen A malından satın aldığı miktarı,
ikame etkisi nedeni ile a1a' kadar artırmış olmaktadır.
Gelir etkisinde ise geri alındığı varsayılan reel gelir artışının, tüketiciye yeniden
verildiği varsayılır. Tüketicinin dengesi D' den tekrar D2'ye kayar. Reel geliri artan tüketici, B
malından b' b2 kadar daha fazla satın alır. Yine reel gelir artışı sonucu A giffen malından
yapılan alışlar a'a2 kadar azalır. Çünkü daha fazla B malı tüketen tüketici, midesinin hacmi
sınırlı olduğundan, daha az A malı tüketecektir. Bu durum gelir etkisi sonucudur.
Ancak gelir etkisi, ikame etkisinden daha büyük olduğundan, tüketicinin fiyatı düşen
maldan satın aldığı miktar azalmaktadır.

7.1.2.5.2.2.2.Slutsky Metoduna Göre Giffen Paradoksu
Hicks'ci yaklaşımda, tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatının düşmesi
sonucunda reel gelirindeki artış geri alınarak, daha önceki farksızlık eğrisinin tatmin düzeyine
getirilmesi söz konusudur.
Slutsky'de ise tüketicinin reel geliri geriye alınırken, eski satın aldığı mal bileşimine
getirilmesi söz konusudur.
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Şekil-1.25:Slutsky Metoduna Göre Giffen Paradoksu

Bu nedenle Slutsky'de tüketici, fiyatı düşen A malından a1a' kadar daha fazla satın alır.
U1 farksızlık eğrisinin tatmin düzeyinden, U2 farksızlık eğrisinin tatmin düzeyine yükselir. Bu
durum ikame etkisini göstermektedir.
Hicks'de ise, tüketici ikame etkisi nedeniyle a1a' kadar daha fazla A malı satın alırken,
U1 tatmin düzeyinde kalmakta idi.
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7.1.2.5.3.Tüketici Tercihlerinin Değişmesi ve Tüketici Dengesi
Tüketicinin tercihleri, farksızlık eğrileri ile ifade edildiğinden, tüketici tercihleri
değiştiğinde, farksızlık paftasının konumu değişir. Farksızlık paftasının değişmesi, denge
noktasının da değişmesine neden olur.
Acı ve tatlı tüketen bir tüketici, t döneminde Dt'de dengededir. Bu denge durumunda,
Ob1 kadar acı, Oa1 kadar tatlı tüketerek, fayda maksimizasyonuna erişmektedir.

Y malı

R/Py
Dt

Dt+1

0
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Şekil-1.26:Zevk ve Alışkanlıkların Değişmesi
Tüketici t+1 dönem sonrası tatlı yemeyi, acı yemeye tercih etsin. Bu durumda
tüketicinin yeni denge noktası Dt+1’e kayacaktır. Yeni denge durumunda tüketici acı miktarını
b1b2 kadar azaltırken, tatlı miktarını a1a2 kadar artırmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. …mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Tüketim
B) Üretim
C) Talep
D) Tercih
E) Fayda
Cevap: E seçeneğidir.
2. Bir maldan veya hizmetten tüketilen son birimin toplam faydada yaptığı
değişikliğe ne ad verilir?
A) Tüketim
B) Toplam fayda
C) Kardinal fayda
D) Ordinal fayda
E) Marjinal fayda
Cevap: E seçeneğidir.
3.
A)
B)
C)
D)
E)

Gossen Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İhtiyaçlar karşılandıkça ihtiyacın şiddeti azalır
Tüketicinin tükettiği her ilave birimin sağladığı fayda azalacaktır
Marjinal fayda negatif olamaz
Marjinal faydaların toplamı daima toplam faydaya eşittir
Toplam faydanın maksimum olduğu düzeyde marjinal fayda sıfırdır

Cevap: C seçeneğidir.
4. Kardinal yaklaşımda tüketici dengesinin varsayımlarına göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Gossen Kanunu geçersizdir
B) Tüketicinin veri bir dönemdeki geliri sabit değildir
C) Piyasadaki tüm mal ve hizmetlerin fiyatları değişkendir
D) Tüketici rasyonel hareket edemeyebilir
E) Tüketici her malın kendine sağladığı marjinal faydanın ne olduğunu bilmektedir
Cevap: E seçeneğidir.
5. Ordinal yaklaşımda tüketici dengesinin varsayımlarına göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Tüketici yalnızca iki mal satın almaktadır
B) Tüketici malların kendine olan faydasını ölçememektedir
C) Tüketicinin geliri veridir
D) Malların fiyatları değişkendir
186

E) Tüketici rasyonel hareket etmektedir
Cevap: D seçeneğidir.
6.
A)
B)
C)
D)
E)

Farksızlık eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Farksızlık eğrileri sol aşağıdan sağ yukarıya doğru çıkarlar
Farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler
Orijine göre sağdaki her eğri soldakinden daha yüksek bir tatmin seviyesini ifade eder
Farksızlık eğrileri orijine göre dışbükeydir
Farksızlık eğrilerinin ifade ettiği tatmin seviyesi belirli bir fayda birimiyle ölçülemez

Cevap: A seçeneğidir.
7.
A)
B)
C)
D)
E)

Belirli bir ihtiyacın karşılanmasında aynı anda kullanılan mallara ne ad verilir?
İkame mallar
Tamamlayıcı mallar
Üstün mallar
Düşük malları
Dayanıklı mallar

Cevap: B seçeneğidir.
8.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara birer örnek teşkil etmez?
Tereyağı-Margarin
Android-iOS
Çiğköfte-Ayran
Windows-MacOs
Çay-Oralet

Cevap: C seçeneğidir.
9. Aşağıda yer alan tüketici dengesine göre maksimum faydayı sağlayan optimum
denge noktası neresidir?
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A)
B)
C)
D)
E)

H
E
F
G
I

Cevap: B seçeneğidir.
10. Aşağıdaki şekilde R tüketicinin gelir seviyesini ifade etmekle birlikte farklı denge
noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğri nedir?

X
R3/Px
R2/Px
R1/Px

E3
E2
E1

0

R1/Py

R2/Py

R3/Py

Y
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A)
B)
C)
D)
E)

Fiyat-tüketim eğrisi
Bireysel talep eğrisi
Engel eğrisi
Gelir-tüketim eğrisi
Kayıtsızlık eğrisi

Cevap: D seçeneğidir.
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8. ÜRETİCİ TEORİSİ VE ÜRETİCİ DENGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.ÜRETİCİ TEORİSİ
8.1.1.Üretim Fonksiyonu
8.1.1.1.Üretimde Girdiler
8.1.1.2.Üretim Fonksiyonu ve Zaman
8.2.ÜRETİCİ DENGESİ
8.2.1.Eş Ürün Eğrileri
8.2.1.1.Eş Ürün Eğrilerinin Özellikleri
8.2.2.Eş Maliyet Eğrileri
8.2.3.Üretici Dengesi
8.2.4.Genişleme Yolu
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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
Üretim, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerinin uygun bir ortamda
bir araya getirilerek mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi olayıdır. Üretimin temel amacı ve
konusu, insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmektir.
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8.ÜRETİCİ TEORİSİ VE ÜRETİCİ DENGESİ
8.1. Üretici Teorisi
Firma üretim faktörleri kiralayan, onları mal ve hizmet üretmek ve satmak için organize
eden bir kurumdur. Tanımlanan firma, üretimde bulunan bir firmadır. Firma organizasyonu
gerçekleştirmek için bir çok kişi ve firmalarla ilişki içindedir. Bu ilişkiler firma ve sahip
(sahipleri) ilişkisi; firma, yöneticiler ve diğer çalışanlar ilişkisi ve diğer firmalarla ilişkilerdir.
Firmalar küçük veya büyük olsun kâr elde etmek için kurulurlar. Firmaların elde edeceği
kâr yada zarar miktarları ise farklı zaman dilimlerinde farklılaşabilen maliyetlerce belirlenir.
Üretici teorisi, üretim ile üretimde kullanılan girdilerin oluşabilecekleri farklı maliyetler
arasındaki ilişkilerle ilgilenmektedir. Bu ilişkileri açıklayabilmek için üretimle ilgili bazı temel
kavramları açıklamak faydalı olacaktır.
Üretim: Fayda yaratmak, değer yaratmak veya yaratılmış mal ve hizmetlerin faydalarını
arttırmak amacıyla harcanan çabaların tümü üretim olarak tanımlanmaktadır.
Ürün: Üretim faktörlerinin üretim sürecinden geçmesi sonucu ortaya konulan mallara
verilen addır.
Firma: Üretimi gerçekleştiren, pazarda belirli bir fiyatı olan her türlü mal ve hizmeti
ortaya koyarak, sahibine kâr sağlaması beklenerek kurulmuş işletmelere firma denilmektedir.
8.1.1.Üretim Fonksiyonu
Firmalar üretim sürecinde belirli bir miktar girdi kullanarak maksimum düzeyde çıktı
elde etmeye çalışırlar. Üretim sürecinin sonunda ortaya çıkan ürün ile bu süreçteki girdiler
arasında kurulacak matematiksel ilişki üretim fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır. Üretim
fonksiyonu bir firmanın yaralanabileceği tüm girdileri kullanarak elde edebileceği maksimum
çıktıyı gösterir. Üretim fonksiyonu denklem, grafik ve tabloyla gösterilebilir.
Bir X malının üretiminde girdi olarak;
emek (L),
kapital (C),
doğal kaynaklar (N) ve
enerji (E)
kullanan firmanın üretim fonksiyonu denklemsel olarak;
Qx = f(C,L,N,E) şekilde ifade edilebilir.
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Burada (C,L,N,E) kullanılan girdileri, Qx ise firmanın elde edeceği maksimum çıktı
düzeyini göstermektedir.

8.1.1.1. Üretimde Girdiler
Üretim sürecine katılan ve bir ürünün ortaya konmasına katkıda bulunan her türlü varlık
girdi olarak adlandırılmaktadır. Girdiler sabit ve değişken girdiler şeklinde iki grupta ele
alınmaktadırlar.
Sabit girdiler; üretim miktarının artmasına yada azalmasına bağlı olarak değişmeyen
varlıklardır. Kira ve personel ücretleri gibi girdiler sabit girdilere örnek olarak gösterilebilir.
Değişken girdiler; üretim miktarına bağlı olarak değişen, üretim arttıkça artan, üretim
azaldığında ise azalan varlıklardır. Üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, elektrik ve su
faturaları gibi girdiler bu gruba girmektedir.
Firmaların üretim miktarını değiştirilebilmesi, girdi miktarlarında değişiklik
yapılmalarını gerektirir. Bu durum ise üretim fonksiyonunun zamanla ilişkilendirilmesini
gerekli kılmaktadır.

8.1.1.2.Üretim Fonksiyonu ve Zaman
Firmalar, mallarına olan talep miktarlarının değişmesi karşısında, üretim miktarlarını
azaltır ya da arttırırlar. Firmaların üretim miktarlarında yapacakları değişimler ise girdi
miktarlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bazı girdilerin arttırılıp azaltılması kısa bir üretim döneminde
gerçekleşebilirken bazıları çok daha uzun bir dönemi gerektirebilir.
Üretim dönemi, firmanın tüm üretim faktörlerini değiştirebilecek kadar zamanı olup olmamasına göre kısa ve uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılır.
Kısa dönem, firmanın sadece tek bir üretim faktörünü değiştirerek, üretimini artırıp,
azaltabileceği bir dönemi ifade etmektedir. Firmalar değişken faktörleri (girdileri) üretim
esnasında değiştirebilirler. Örneğin firmanın kullandığı enerji miktarını yaptığı üretime göre
her an arttırma veya azaltma olanağı vardır. Sabit faktörlerin kısa dönemde değiştirilebilmesi
ise mümkün değildir. Örneğin bir firma üretim miktarını arttırmak için yeni makinelere veya
daha büyük bir fabrikaya ihtiyaç duyarsa bunların temini uzun bir zaman dilimini
gerektirecektir.
Uzun dönem, firmanın tüm üretim faktörlerini değiştirebilecek kadar bir zamana sahip
olduğu üretim dönemidir. Firma bu dönemde üretim ölçeğinin verimini, ölçeğe göre getiriyi
saptayabilmektedir.

8.1.1.2.1.Kısa Dönemde Üretim
Kısa dönemde firmaların üretimde kullanılan girdilerden sadece bir tanesini
değiştirebildiği ve diğerlerinin ise sabit kaldığı varsayılmaktadır. Kısa dönemde üretimin
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analizini basitleştirmek için firmanın sadece sermaye (C) ve emek (L) girdilerini kullanarak
üretim yaptığı varsayılacaktır.
Bu doğrultuda kısa dönemde üretim fonksiyonu;
Qx=f(L); (C) şeklinde yazılabilir.
Toplam Ürün: Kısa dönem üretim fonksiyonunda tek değişken girdi emek olduğuna
göre, üretim miktarını değiştirmek isteyen firmalar, emek miktarını arttırıp azaltma yolunu
deneyeceklerdir. Toplam ürün; değişken girdi miktarının arttırılmasına bağlı olarak elde edilen
çıktı miktarıdır. Bu durumda firmanın emek girdisinde yaptığı değişimler toplam ürün
miktarının değişmesine yol açacaktır.
Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarıyla elde edilen çıktı arasındaki
ilişkiler tablo yada grafikle gösterilebilir.
Tablo 1.1:Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürün
Sermaye

Emek

Toplam

Marjinal

Ortalama

(C)

(L)

Ürün (Q)

Ürün
(∆Q/∆X)

Ürün (Q/X)

10

0

0

-

-

10

1

10

10

10

10

2

24

14

12

10

3

42

18

14

10

4

60

18

15

10

5

75

15

15

10

6

84

9

14

10

7

91

7

13

10

8

96

5

12

10

9

96

0

10.7

10

10

90

-6

9

Getiri

MPL>APL

MPL=APL

MPL<APL
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Şekilde görüldüğü üzere emek olmadığında ürün ortaya konulamamakta, bir birim emek
girdisi yapıldığında ise firma 10 birim toplam ürün elde edebilmektedir. Bu noktadan sonra
üretim sürecine eklenen her yeni işçi toplam üretimin artmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum
üretim ortamındaki atıl kapasitenin kullanılması, işbölümü ve uzmanlaşma gibi nedenlerle
açıklanabilir. 2 işçi 24 birim, 3 işçi 42 birim, 4 işçi 60 birim toplam üretim yapılmasını
sağlamaktadır. Toplam ürün değerlerine bakıldığında her ne kadar üretim sürecine eklenen her
yeni işçi üretimi biraz daha arttırıyormuş gibi görünse de toplam ürün değerlerindeki artışın
beşinci işçiden sonra yavaşladığı dokuzuncu işçiden sonra durduğu, onuncu işçiden sonra ise
geri düşmeye başladığı görülmektedir.
Üretim miktarını kısa dönemde arttırmak isteyen firmalar sabit faktörleri kolayca
arttıramayacaklarından değişken faktörleri arttırma yoluna giderler. Ancak değişken faktörlerin
verimi belirli bir üretim düzeyinden sonra mutlaka azalmaya başlar. Bu durum azalan verimler
kanunu ile açıklanmaktadır.

8.1.1.2.1.1.Marjinal Ürün ve Azalan Verimler Kanunu
İlave edilen her değişken faktörün üretim miktarında meydana getirdiği değişiklik
marjinal üründür. Kısa dönem üretimde değişken faktör olarak emek kullanıldığı için, marjinal
ürün üretim sürecine eklenen her yeni işçinin üretim miktarında meydana getirdiği değişikliği
göstermektedir. Emeğin marjinal ürünü;
MPL= (∆Q/∆X)fonksiyonuyla gösterilebilir.
Yine tabloya bakıldığında üretim sürecine katılan birinci işçinin meydana getirdiği
marjinal ürün tek işçi bulunduğundan toplam ürünle aynıdır. Ancak ikinci işçi üretim sürecine
katıldığında iki işçi beraber her bir işçinin tek tek çalışaran meydana getirebilecekleri 20
(10+10) birimlik toplam üretimden daha fazlası olan 24 birimlik bir üretim gerçekleştirdikleri
görülmektedir. Dolayısıyla ikinci işçinin toplam üretim miktarında meydana getirdiği
değişiklik 14 birimdir (24-10=14).
Üçüncü işçinin katılımıyla marjinal ürün miktarı daha da artarak18 birim olmaktadır.
Bu durum daha önce bahsedildiği gibi birden fazla işçinin daha verimli çalışabilmesinden
kaynaklanmaktadır. Ancak değişken girdi yani işçi miktarı sürekli arttırılsa da kısa dönemde
sabit girdi yani sermaye sabit tutulduğundan üretim sürecine eklenen her yeni işçi başına düşen
sermaye miktarı sürekli azaldığından, üretim sürecine katılan her yeni işçinin marjinal üretimi
sonsuza kadar arttırması mümkün değildir.
Emeğin marjinal ürünü üçüncü işçide maksimum düzeye ulaşmakta, dördüncü işçinin
katılında marjinal ürün 18 birimde kalmakta, beşinci işçiden itibaren ise marjinal ürün düşmeye
başlamaktadır. Bir firma, sadece bir üretim faktörünü arttırıp, diğerlerini sabit tuttuğunda,
artırılan faktörün verimi bir noktaya kadar artsa da, belirli bir üretim düzeyinden sonra
azalmaya başlar. Bu duruma azalan verimler kanunu adı verilmektedir.
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Sebze ve meyve reyonu, et reyonu ve süt ürünleri reyonundan oluşan bir market
düşünelim. Bu markette tek bir tezgahtar çalıştığında, bu tezgahtar tüm reyonlara sırasıyla
bakmaya çalışacak, ve ne kadar verimli çalışırsa çalışsın reyonların önünde kuyruklar oluşacak
ve market müşteri kaybedecektir. Markette iki tezgahtar çalıştığında, tezgahtarlar bir reyondan
diğerine daha az koşuşturmak zorunda kalacakları için verim oldukça artacaktır. Üç tezgahtar
olduğunda ise her tezgahtar bir reyona bakacak, tezgahtarlar reyon değiştirerek vakit
kaybetmeyecekleri için müşteri kaybı oldukça düşecektir. Ayrıca bu tezgahtarlar sürekli aynı
reyonlarda çalışırlarsa reyonlarıyla ilgili belli bir uzmanlık kazanacaklarından zamanla ilk başta
gösterdikleri performansında ötesine geçebileceklerdir.
Bu noktada her reyona birer tezgahtar daha eklenirse, bu yeni tezgahtarlar eskilerine
yardım ederek verimin artmasına yardımcı olabilirler ama tezgah sayısı arttırılmadığı yada
boyutları değiştirilmediği için sonradan markete katılan tezgahtarların verimi ilk üç
tezgahtardan düşük olacaktır. Mevcut çalışma ortamı sabit tutularak tezgahtar sayısı
arttırılmaya devam edilirse bazı tezgahtarlar çalışacak alan bulamayacakları için verimi
arttıramayacak, hatta birbirlerinin eline ayağına dolaşıp verimin düşmesine neden
olabileceklerdir.
Örneğimizde marjinal ürün beşinci işçiden itibaren azalmaya başlamakta, dokuzuncu
işçide ise 0 değerine ulaşmaktadır. Yani dokuzuncu işçinin üretim sürecine hiçbir katkısı
bulunmamaktadır. Bu noktadan sonra işçi sayısı arttırılmaya devam edilirse marjinal yeni
eklenen işçinin marjinal ürünü eksi değer almakta ve onuncu işçi toplam ürünün artmak yerine
düşmesine yol açmaktadır.
Ortalama Ürün: Ortalama ürün her bir emek birimi başına düşen ürün miktarını
göstermektedir. Ortalama ürün toplam ürünün, o toplam ürünün üretimine katılan işçi sayısına
bölünmesiyle elde edilir. Ortalama ürün fonksiyonu;
APL= (Q/X) şeklinde yazılabilir.
Ortalama ürün üretim sürecinde kullanılan emeğin verimliliğine göre artmakta yada
azalmaktadır. Yani üretim sürecine eklenen yeni bir işçinin meydana getirdiği marjinal ürün
yüksek olduğunda bu yeni işçinin ortalama üretime katkısı da büyük olmaktadır. Örneğimizde
tek bir işçinin meydana getirdiği ortalama ürün (10/1=10)’dur. İki işçi ise (24/2=12) birimlik
ortalama ürün ortaya koymuştur. Marjinal ürünün arttığı ve maksimum değere ulaştığı
dördüncü işçiye kadar ortalama ürün de artmış ancak beşinci işçiden itibaren marjinal ürünün
düşmesiyle beraber marjinal ürün de düşüşe geçmiştir.
Marjinal ürün ve ortalama ürün karşılaştırılarak üretim sürecine katılan değişken
girdilerin getirisi de tespit edilebilir. Örneğin üretim sürecine katılan ikinci, üçüncü ve dördüncü
işçilerde marjinal ürün ortalama üründen yüksek olduğu için (MPL>APL) yeni eklenen her bir
işçinin artan getiri sağladığını; altıncı, yedinci ve sekizinci işçilerin ortaya koyduğu marjinal
ürün ortalama üründen küçük olmasına rağmen toplam ürün artmaya devam ettiği için ise
(MPL<APL) azalan pozitif getiri söz konusudur. Dokuz ve onuncu işçilerde ise azalan negatif
getiri söz konusu olmuştur.
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Daha önce belirtildiği üzere üretim fonksiyonunun grafikle gösterimi de mümkündür.
Aşağıdaki grafik daha önceki örnekte kullanılan toplam, ortalama ve marjinal ürün tablosuna
dayalı olarak hazırlanmıştır. Üstte yer alan tablo toplam ürünü, aşağıda yer alan tablo ise
marjinal ve ortalama ürünü göstermektedir. Karşılaştırma imkanı yaratmak için tablolar
birleştirilmiştir.
Şekil 1.2: Toplam, Marjinal ve Ortalama Ürün Eğrileri
Q
A
96
TP

L
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AP, MP
B
18
15

C

AP
AP
L
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
MP

Şekilde görüldüğü üzere toplam ürün ilk işçinin üretim sürecine katılmasıyla beraber
hızla artmaya başlamaktadır. Azalan verimler kanunu uyarınca buz hızlı artış zamanla
yavaşlamakta ve sekizinci işçide yani A noktasında toplam ürün maksimum düzeye ulaşmakta
ve bu seviyeden sonra toplam ürün artışı durmaktadır. Onuncu işçinin üretim sürecine
katılmasıyla beraber ise toplam ürün tekrar düşüşe geçmektedir. Bu durum aşağıdaki şekilde de
görüleceği üzere marjinal ürünün dokuzuncu işçide sıfıra düşmesi ve onuncu işçiyle beraber
eksi değer almasından kaynaklanmaktadır.
Marjinal ürün üçüncü ve dördüncü işçilerin üretim sürecine katıldığı B noktasında 18
birimlik ürüne ulaşarak maksimum değer almaktadır. Dolayısıyla üçüncü işçiye kadar olan alan
artan marjinal verimliliğin oluştuğu bir alandır. Dördüncü işçiden sonra üretime katılan işçiler
ise yine azalan verimler kanunu gereği marjinal ürünün azalmasına yol açmakta ve dokuzuncu
işçide marjinal ürün sıfır değerine ulaşmaktadır. Bu bağlamda dördüncü işçi ile dokuzuncu işçi
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arasına yer alan azalan marjinal verimliliğin bulunduğu bir üretim sürecini göstermektedir.
Onuncu işçiyle beraber marjinal verimlilik eksi değer aldığı için dokuzuncu işçiden sonraki
alan ise negatif marjinal verimliliği oluşturmaktadır.
Son olarak değişken girdi başına elde edilen ürünü gösteren ortalama ürüne bakıldığında
marjinal verimliliğin artışına bağlı olarak C noktasına kadar hızlı bir artış yaşandığı daha sonra
ise toplam ürün artışının yavaşlaması ve marjinal ürünün düşüşü dolayısıyla azalmaya başladığı
görülmektedir.

8.1.1.2.2.Uzun Dönemde Üretim
Uzun dönemde firma sabit-değişken tüm üretim faktörlerini değiştirme şansına sahiptir.
Dolayısıyla uzun dönem üretimde sabit veya değişken girdi ayrımı yapılmamaktadır. Uzun
dönem üretim fonksiyonu firmanın tüm girdilerini değiştirebilme olanağıyla belirli bir miktar
girdiyle elde edebileceği maksimum çıktı miktarını göstermektedir. Sermaye ve emek
kullanarak üretim yapan bir firmanın uzun dönem üretim fonksiyonu;
Qx=f(L, C) şeklinde yazılabilir.
Firma uzun dönemde sadece işçi miktarını değil sermaye miktarını da
değiştirebilmektedir. Bu durum azalan verimler kanunu da ortadan kaldırmaktadır. Azalan
verimler, üreticinin sabit girdi miktarını değiştirmeden değişken girdi miktarını arttırmasından
kaynaklanmaktaydı. Uzun dönem üretimde firma sabit girdilerini de değiştirebildiğinden azalan
verimler kanunu uzun dönem üretimde geçerli değildir.

8.1.1.2.2.1.Üretim Ölçeği
Üretim ölçeği, sabit ve değişken girdilerin aynı anda değişmesi durumunda ulaşılan yeni
üretim miktarıdır. Örneğin bir fabrikası ve elli işçisi olan bir firma iki yeni fabrika daha inşa
eder ve yüz işçi daha işe alırsa tüm girdileri üç kat artmış olacağından üretim ölçeği üç kat
artmış olacaktır.
Ancak bir firmanın üretim ölçeğini belirli bir oranda değiştirmesi üretimin her zaman
aynı oranda artmasına yada azalmasına yol açmayabilir. Diğer şartlar eşit (ceteris paribus)
varsayımı altında bir firmanın bütün üretim faktör miktarlarını aynı anda değiştirmesi
durumunda üretim miktarındaki değişime ölçek verimi denmektedir. Üç tür ölçek veriminden
söz etmek mümkündür.

Sabit verim, (λQ = f(λL, λC)): Firmanın üretim girdileri miktarında yaptığı artış
ile elde edilen çıktı miktarındaki artışın aynı olması durumunda sabit verimden söz edilir.

Ölçeğe göre artan verim, (λQ > f(λL, λC)): Firmanın elde ettiği çıktı
miktarındaki artış üretim girdileri miktarında yaptığı artıştan oransal olarak fazla ise ölçeğe
göre artan verim söz konusudur.
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Ölçeğe göre azalan verim, (λQ < f(λL, λC)): Firmanın elde ettiği çıktı
miktarındaki artış üretim girdileri miktarında yaptığı artıştan oransal olarak az ise ölçeğe göre
azalan verim söz konusudur.

8.2.Üretici Dengesi
Firmalar üretim yapmak için aynı anda sabit ve değişken çeşitli üretim faktörlerinden
yararlanmaktadırlar. Bazı faktörlerin birbirlerinin yerine kullanılması söz konusu olabildiği gibi
her bir faktörün maliyeti de birbirinden farklıdır. Bu durumda firmalar en düşük maliyetle
üretim yapabilmek için maliyeti en düşük faktör bileşenlerini kullanmak isteyecektirler.
Firmaların üretimde kullanabilecekleri farklı faktör bileşenleri Eş Ürün Eğrileri yardımıyla
analiz edilebilir.

8.2.1.Eş Ürün Eğrileri
Eş Ürün Eğrileri firmaların üretim için sadece iki değişken üretim faktörü kullandığı
varsayımı altında aynı çıktı miktarını sağlayan üretim faktörlerinin geometrik yerini gösteren
eğrilerdir. Örneğin sadece sermaye ve emek kullanarak üretim yapan bir firmanın, aynı
miktarda ürün elde edebilmek için kullanacağı emek ve sermaye bileşimlerini gösteren Eş Ürün
Eğrisi Aşağıdaki gibi çizilebilir.
Şekil 1.3: Eş Ürün Eğrileri

C (Sermaye)

e

C6
c
C5

C4

3br
.

a

f

2br
.

C3
1br
.
0

L1

d
b

L2

L3

L4

L5

L6
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Şekilde görüldüğü gibi firma belirli miktarlarda ürün elde etmek için belirli emek ve
sermaye bileşenleri kullanmıştır. Örneğin firma 1 birim ürün elde etmek için;
a) 3 birim sermaye ve 1 birim işgücü veya
b) 1 birim sermaye ve 3 birim işgücü kullanmıştır.
203

2 birim ürün elde etmek için;
c) 5 birim sermaye ve 2 birim işgücü veya
d) 2 birim sermaye ve 5 birim işgücü kullanmıştır.
3 birim ürün elde etmek için ise;
e) 6 birim sermaye ve 3 birim işgücü veya
f) 3 birim sermaye ve 6 birim işgücü kullanmıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken unsur firma a ve b gibi farklı üretim faktör bileşenleri
kullanarak aynı birim (1 birim) çıktı elde etmektedir. Bu durumda firma farklı işgücü ve emek
bileşenleriyle aynı birim ürün elde edebildiğine göre, hangi üretim faktöründen ne kadar
kullanacağına faktör maliyetlerine göre karar verecektir. Örneğin işgücünün pahalı olduğu batı
ülkelerinde üretim yapan bir firma daha fazla sermaye daha az işgücü kullanarak bir faktör
bileşeni oluştururken, işgücünün ucuz olduğu doğu ülkelerindeki bir firma aynı miktarda üretim
yapmak için daha az sermaye ve daha fazla işgücü bileşeni kullanmayı tercih edebilecektir.
Faktör maliyetlerinin analizi ise eş maliyet eğrileri aracılığıyla yapılmaktadır.

8.2.1.1.Eş Ürün Eğrilerinin Özellikleri

Eş ürün eğrileri her noktada eşit üretim düzeyini gösterirler. Eş ürün eğrileri
üzerinde hareket edildiğinde kullanılan iki faktörden biri azalırken diğeri artmaktadır. Ancak
üretim düzeyi aynı kalmaktadır. Örneğin a ve b noktalarında farklı miktarlarda üretim faktörü
kullanılmaktadır ancak eğri üzerindeki her noktada 1 birimlik üretim yapılmaktadır.

Eş ürün eğrileri negatif eğimlidirler. Üretim faktörlerinin marjinal ürünleri
pozitifken, üretime katılan her bir birim ilave üretim faktörü üretime pozitif katkıda bulunduğu
ve üretim faktörü bileşenlerinden birine ilave yapılırken diğeri azaltılmak zorunda olduğu için
eş ürün eğrileri negatif eğimlidirler.

Eş ürün eğrileri orijine göre dış bükeydirler. Eş ürün eğrilerinde gösterilen
üretim faktörleri birbirlerinin yerine kullanılabilindiği için bir üretim faktörü azaltıldıkça
azaltılan faktörün marjinal ikamesi güçleşmektedir. Bunun sonucunda eş ürün eğrisi orjine dış
bükey olmaktadırlar.

Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. Eş ürün eğrilerinin birbirlerini kesmeleri
farklı ürün miktarının aynı faktör bileşeniyle üretilmesi anlamına geleceğinden, eş ürün
eğrilerinin birbirlerini kesmesi mümkün değildir.

8.2.2.Eş Maliyet Eğrileri
Eş ürün eğrileri aynı miktarda ürün elde etmek için kullanılabilecek faktör bileşenlerini
göstermektedir. Ancak farklı faktör bileşenleriyle aynı ürün üretilirken aynı miktarda ürün
farklı maliyet değerleriyle üretilebilmektedir. Bu durumda üreticilerin optimal faktör
bileşenlerini tespit edebilmek için eş ürün eğrilerinin yanında eş maliyet eğrilerine de ihtiyaç
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duyacaklardır. Eş maliyet eğrileri, üreticilerin belirli bir bütçeyle, belirli fiyatlardan satın
alabilecekleri faktör bileşenlerinin miktarını göstermektedir.
Şekil 1.5: Eş Maliyet Paftası
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Şekilde sadece sermaye ve emek kullanarak üretim yapan bir firmanın eş maliyet
eğrileri çizilmiştir. Farklı bütçe düzeylerinde firmanın üretimde kullandığı faktör bileşenlerini
gösteren eş maliyet eğrileri birleştirilerek eş maliyet paftası elde edilmektedir. A eğrisi firmanın
C1 kadar sermaye ve L1 kadar emek faktörü kullanarak üretim yapması için gereken bütçeyi
göstermektedir. Faktör bileşenlerinin miktarına göre firmanın bütçesi değişmekte, B ve C eş
maliyet eğrileri çizilmektedir.

8.2.3.Üretici Dengesi
Firmalar kâr elde etmek için kurulurlar. Kâr elde etmek içinse firmaların maliyetlerini
en aza indirmeleri (maliyet minimizasyonu) ve kâr oranlarını en üst düzeye çıkarmaları (kâr
maksimizasyonu) gerekir. Firmalar bunu sağlayabilmek için en uygun faktör bileşenlerini
seçmeye çalışırlar. Bu en uygun faktör bileşeni üreticinin denge noktasındaki faktör
bileşenlerini satın aldığında oluşur. Yani üretici dengesi, firmanın eş ürün eğrisi ile eş maliyet
doğrusunun teğet olduğu noktada oluşmaktadır.
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Şekil 1.6: Üretici Dengesi
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Sermaye ve emek kullanarak üretim yapan bir üreticinin denge noktasını şekil üzerinde
incelersek, firmanın eş maliyet eğrileri ile eş ürün eğrisinin kesiştiği K ve L noktalarında üretim
yapılabilmesine rağmen uygun faktör bileşenleri kullanılmadığı için üretim maliyeti yüksek
olacaktır. eş maliyet eğrileri ile eş ürün eğrisinin teğet olduğu E noktasında ise optimal faktör
bileşenleri ile üretim yapıldığından maliyet en düşük seviyededir. Dolayısıyla üretici dengesi E
noktasında oluşmaktadır.

8.2.4.Genişleme Yolu
Üretici dengesinde firmanın optimal faktör bileşenlerini kullanarak en düşük maliyetle
üretim yaparak dengeye geldiği anlatıldı. Ancak firmalar zaman içerisinde üretim miktarlarını
arttırıp azaltmak isteyebilirler. Firma üretim miktarını değiştirmek için kullandığı faktör
bileşenlerinin miktarlarını da değiştirir ancak farklı üretim seviyelerinde yine optimal faktör
bileşenlerini kullanarak dengede kalmak isteyecektir. Dolayısıyla firma üretim miktarını
değiştirirken bir genişleme yolu izler. Genişleme yolu bir firmanın çeşitli üretim miktarlarını
en düşük maliyetle üretebileceği en uygun faktör bileşenlerinin geometrik yeridir.
Şekilde sermaye ve emek kullanarak üretim yapan bir firma q1 düzeyinde üretim
yaparken 10 birim emek ve 10 birim sermaye kullanmakta ve en düşük maliyeti elde edebildiği
E1 noktasında dengeye gelmektedir. Firma üretim miktarını q2 düzeyine çıkarmak istediğinde
ise yine dengede kalabilmesi için 20 birim emek ve 20 birim sermaye kullanarak E2 noktasında
dengeye gelmektedir. Aynı şekilde üretim miktarını q3 düzeyine çıkardığında ise dengesi E3
noktasında oluşmaktadır.
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Şekil 1.7: Genişleme Yolu
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Şekilde verilen örnekteki firma sermaye ve emek miktarlarını homojen bir şekilde
kullandığı için firmanın genişleme yolu orijinden geçen bir doğru şeklinde oluşmaktadır.
Firmanın sermaye ağırlıklı veya emek ağırlıklı üretim yapması halinde genişleme yolu da C
veya L eksenine doğru sapma yapacaktır.
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Uygulama Soruları

209

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Fayda ve değer yaratmak veya mevcut mal ve hizmetlerin faydalarını artırmak
maksadıyla harcanan tüm çabalara … adı verilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Üretim
B) Tüketim
C) Ürün
D) Firma
E) Maliyet
Cevap: A seçeneğidir.
2.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim fonksiyonunda girdi olarak yer almaz?
Emek
Kapital
Enerji
Doğal kaynak
Ürün

Cevap: E seçeneğidir.
3.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi üretimde sabit giderlere örnek olarak gösterilebilir?
Hammadde giderleri
Elektrik faturası
Ücret
Kira
Yarı mamul giderleri

Cevap: D seçeneğidir.
4. Değişken girdi miktarının arttırılmasına bağlı olarak elde edilen çıktı miktarına
ne ad verilir?
A) Üretim
B) Toplam ürün
C) Marjinal ürün
D) Ortalama ürün
E) Mamul
Cevap: B seçeneğidir.
5. İlave edilen her değişken faktörün üretim miktarında meydana getirdiği
değişikliğe … denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Üretim
B) Ortalama ürün
C) Toplam ürün
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D) Marjinal ürün
E) Getiri
Cevap: D seçeneğidir.
6. … her bir değişken girdi başına düşen ürün miktarı olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Toplam ürün
B) Ortalama ürün
C) Marjinal ürün
D) Üretim maliyeti
E) Ücret
Cevap: B seçeneğidir.
7. Bir firma üretim girdilerindeki miktarı artırdığında, elde ettiği çıktı miktarındaki
artış nispi olarak artırılan girdi miktarından daha fazladır. Bu durum literatürde
ne ile açıklanmaktadır?
A) Ölçeğe göre sabit verim
B) Ölçeğe göre azalan verim
C) Ölçeğe göre artan verimD) Azalan verimler kanunu
E) Genişleme yolu
Cevap: C seçeneğidir.
8. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden değildir?
A) Eş ürün eğrileri üzerinde hareket edildiğinde kullanılan iki faktörden biri azalırken
diğeri artmaktadır
B) Eş ürün eğrileri negatif eğimlidirler
C) Eş ürün eğrileri orijine göre dış bükeydirler
D) Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler
E) Soldaki her eş ürün eğrisi sağındaki eş ürün eğrisinden daha fazla bir üretim miktarını
göstermektedir
Cevap: E seçeneğidir.
9. Optimal bir üretici dengesi … oluşur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Eş ürün eğrisi üzerinde
Eş maliyet eğrisi üzerinde
Farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun kesiştiği noktada
Eş ürün eğrisinin eş maliyet eğrisinin üzerine çıktığı noktada
Eş ürün eğrisi ile eş maliyet eğrisinin teğet olduğu noktada

Cevap: E seçeneğidir.
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10. Aşağıdaki şekildeki bir firmanın çeşitli üretim miktarlarını en düşük maliyetle
üretebileceği en uygun faktör bileşenlerinin geometrik yerini gösteren eğriye ne ad
verilir?
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Fiyat-tüketim eğrisi
Eş-ürün eğrisi
Engel eğrisi
Genişleme yolu
Kayıtsızlık eğrisi

Cevap: D seçeneğidir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.ÜRETİMDE MALİYETLER
9.1.Kısa Dönemde Maliyetler
9.1.1. Sabit Maliyet
9.1.2.Değişken Maliyet
9.1.3.Toplam Maliyet
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Giriş
Üretimde temel amaç kar maksimizasyonudur. Bunun için; toplam gelir ve toplam
maliyet arasındaki farkın toplam gelir lehine pozitif olması gerekir. Toplam maliyet, firmanın
üretim sürecinde kullandığı üretim faktörlerinin (girdilerin) piyasa değeridir.
Kısa dönem, üretimde kullanılan girdilerden en az birinin kullanım miktarında
değişiklik yapılamayan zaman dilimidir. Uzun dönem ise üretimde kullanılan bütün girdilerin
kullanım miktarında değişiklik yapmaya yeterli olan zaman dilimidir.Firmanın üretim kararları
analiz edilirken kısa ve uzun dönem, hem üretim faktörü değişikliği hem de maliyet için dikkate
alınır.
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9.ÜRETİMDE MALİYETLER
Firmalar kâr elde etme amacıyla kurulurlar ve üretim yapabilmek için sermaye, toprak
ve işgücü gibi çeşitli üretim faktörlerini kullanırlar. Bu üretim faktörlerinden faydalanabilmek
için ise firmaların belirli harcamalar yapması gerekmektedir. Firmaların üretim yapabilmesi
için gerekli üretim faktörlerine yaptığı harcamalara maliyet denilmektedir. Muhasebe dilinde
kullanılan maliyet kavramıyla iktisadi anlamdaki maliyet kavramları arasında bazı farklar
bulunmaktadır.
Maliyet kavramı genel olarak, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan özverilerin
parasal olarak ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Maliyet analizi; sistemli olarak bir mamulün
veya hizmetin maliyetlerinin toplanmasını, sınıflandırılmasını ve incelenmesini sağlayan
ekonomik bir değerlendirme yöntemidir. Maliyet analizi sırasında kullanılan analitik
yaklaşımlar ve teknikler yoluyla maliyet tahminleri geliştirilir.
Muhasebe ve iktisat açısından maliyetin ayrımı açık ve örtük maliyet kavramları
arasındaki farklardan kaynaklanmaktadır.
Muhasebeciler maliyetleri hesaplarken sadece açık maliyetleri göz önünde
bulundururlar. Açık maliyetler üreticinin, üretim faktörleri karşılığında yaptıkları harcamaları
içermektedir. Örneğin bir firmanın üretimde kullanmak üzere satın aldığı iş makinesi açık
maliyete girmektedir. Bazı üretim faktörleri için üreticinin harcama yapması gerekmeyebilir.
Örneğin bir firma bir binaya sahip olabilir ve bu binada imalat yapmak isterse binayı bir üretim
faktörü olarak kullandığı halde herhangi bir masraf yapmamış olur. Ancak firmanın bu binayı
üretim faktörü olarak kullanması belirli bir fırsat maliyeti yaratacaktır. Yani firma binayı kendi
kullanmak yerine kiraya vermesi halinde belirli bir gelir elde edebilecekken kendi kullanarak
elde edebileceği kira gelirinden vazgeçmiş olacaktır.
Bu durum örtük maliyetlerin oluşmasına yol açar. Örtük maliyetler temini için bir
harcama yapılmayan ancak kullanılması sonucu belirli fırsat maliyetleri oluşturan maliyetlerdir.
İktisadi açıdan maliyetler hem açık hem de örtük maliyetlerin toplamından oluşmaktadır.
Ekonomik Kâr: Üreticilerin yaptıkları üretim sonucu elde ettikleri kârın ölçülebilmesi
için üretim maliyetinin hesaplanması gerekir. Ancak muhasebe ve iktisadın maliyet görüşleri
farklı olduğu için maliyet hesaplamaları da farklı olmaktadır.


Muhasebe Kârı = Toplam Hasılat – Açık Maliyetler



İktisadi Kâr = Toplam Hasılat – Tüm Girdilerin Fırsat Maliyetleri



İktisadi Kâr = Toplam Hasılat – Açık + Örtük Maliyetleri

Denklemlerden de anlaşılabileceği gibi iktisadi açıdan kâr toplam hasılatın açık ve örtük
maliyetleri aşan kısmıdır. İktisadi kâr pozitif olduğunda yani toplam hasılat toplam
maliyetlerden daha fazla olduğunda aşırı kâr söz konusudur. Toplam hasılatla toplam maliyetler
eşit olduğunda yani iktisadi kâr sıfıra eşit olduğunda firma normal kâr elde etmektedir. Son
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olarak toplam hasılat toplam maliyetlerden düşük olduğunda yani iktisadi kâr negatif olduğunda
firma zarar etmektedir. Firmalar kâr elde etme amacıyla kuruldukları için bir firmanın üretimine
devam edebilmesi için normal veya aşırı kâr elde ediyor olması gerekmektedir.

9.1.Kısa Dönemde Maliyetler
Firmaların üretime devam etme veya üretimi durdurma kararı alabilmesi için kâr
miktarlarını tespit etmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek için ise maliyet analizi yapmaları
gerekecektir. Firmalar günlük kararlar alabilmek için kısa dönemdeki maliyetlerini, uzun vadeli
kararlar içi ise uzun dönemli maliyetlerini analiz ederler.
Firmalar kısa dönemde üretim yaparken;


Toplam sabit maliyet (TFC),



Toplam değişken maliyet (TVC) ve



Ortalama toplam maliyet (AVC) gibi maliyetlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.


Sabit ve değişken maliyetlerin toplamı ise firmanın toplam maliyetlerini
(TC)oluşturmaktadır.

9.1.1. Sabit Maliyet
Sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız maliyetlerdir. Sabit maliyetler üretim
miktarı sıfır olsa da varlıklarını sürdürürler. Bir firmanın personel maaşları ve kira giderleri gibi
maliyetleri firmanın sabit maliyetlerini oluştururlar.

9.1.2.Değişken Maliyet
Üretim miktarının artıp azalmasına bağlı olarak değişen maliyetler ise firmanın
değişken maliyetleridir. İşçi ücretleri ve üretim sürecinde kullanılan elektrik, su gibi
maliyetler değişken maliyetleri oluşturmaktadır.
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Şekil 1.1: Sabit, Değişken ve Toplam Maliyetler

C

TC

TVC

TFC

Q
0

Q1

Q2

Q3

Toplam maliyetler hesaplanırken bir firmanın açık ve örtük maliyetlerinin tamamının
hesaplanması gerekmektedir. Sabit ve değişken maliyetlerin toplamı bir firmanın toplam
maliyetini göstermektedir.

9.1.3.Toplam Maliyet
Toplam Maliyet (TC) = TFC + TVC
Tablo 1.1: Kısa Dönem Sabit, değişken ve toplam maliyet
Üretim Miktarı

Toplam
Sabit Toplam
Değişken Toplam
Maliyetler (TFC)
Maliyetler (TVC)
(TC)

Maliyetler

(Q)
0

50

0

50

1

50

25

75

2

50

40

90

3

50

50

100

4

50

55

105

5

50

70

120

Bir firmanın kısa dönem maliyetlerini gösteren tablo incelendiğinde, toplam sabit
maliyetlerin üretim miktarındaki artıştan bağımsız olduğu ve üretim olmasa da var oldukları
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görülmektedir. Değişken maliyetler ise üretimle beraber ortaya çıkarlar ve üretim olmadığında
sıfır değerini alırlar. Grafikten de görüleceği üzere değişken maliyetlerle ilgili dikkat edilmesi
gereken diğer bir nokta ise değişken maliyetlerin belirli bir üretim düzeyine kadar azalan bir
seyir izlediği daha sonra ise tekrar artışa geçtiğidir. Toplam maliyetler ise sabit ve değişken
maliyetlerin bileşiminden oluşmaktadır.

9.1.4.Marjinal ve Ortalama Maliyet
Firmalar bir maldan üretecekleri miktarları belirlerken kâr ve maliyet oranlarını
inceleyerek en düşük maliyet oranlarına ulaşmaya çalışırlar. Bunun için toplam maliyetin
yanında ortalama ve marjinal maliyetleri de bilmeleri gerekmektedir.
Marjinal maliyet (MC) firmanın üretim miktarını bir birim değiştirmesi halinde
maliyet miktarında meydana gelen değişimdir. Toplam maliyet denklemi;
𝐌𝐂 =

∆𝐓𝐂
∆𝐐

şeklinde yazılabilir.
Şekil 1.2: Marjinal ve Ortalama Maliyet

C

MC

ATC
AVC

AFC
Q
0

Sabit ve değişken maliyetler daha önce toplam üretim süreciyle ilişkilendirilmişti ancak
bu maliyetlerin üretilen her bir birimle ayrı ayrı ilişkilendirilmesi de mümkündür. Üretilen her
bir birim ürün başına düşen sabit maliyete Ortalama Sabit Maliyet (AFC) denilmektedir.
Sabit maliyetler üretilen ürün miktarıyla değişmediği için ortalama sabit maliyet toplam ürün
miktarı arttıkça düşer. Ancak ortalama sabit maliyet, toplam sabit maliyetin ürün miktarına
bölümüyle elde edildiği için ortalama sabit maliyetteki düşüş ürün miktarındaki artışa bağlı
olarak önce hızlı daha sonra ise yavaşlayan bir seyir izler. Ortalama Sabit Maliyet;
𝐀𝐅𝐂 =

𝐓𝐅𝐂
𝐐

denklemi yardımıyla hesaplanabilir.
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Üretilen her bir birim ürün başına düşen değişken maliyete ise Ortalama Değişken
Maliyet (AVC) denilmektedir. Ortalama Değişken Maliyeti hesaplamak için;
𝐀𝐕𝐂 =

𝐓𝐕𝐂
𝐐

denklemi kullanılmaktadır.

Ortalama sabit ve değişken maliyetlerin toplamı ortalama toplam maliyeti oluşturur.
Ortalama toplam maliyet (ATC) üretilen birim başına düşen maliyettir. Firmalar hangi birim
üretimden ne kadar kâr elde ettiklerini tespit etmek için toplam ortalama toplam maliyetten
yararlanırlar. Bu açıdan firmaların üretime devam etme kararı almalarında ortalama toplam
maliyet büyük önem taşımaktadır. Ortalama toplam maliyetler değişken faktörlerin verimine
bağlı olarak önce hızlı bir düşüş daha sonra ise çıkışa geçmektedir. Ortalama toplam maliyet;
𝐀𝐓𝐂 = 𝐀𝐓𝐂 + 𝐀𝐕𝐂 veya 𝐀𝐓𝐂 =

𝐓𝐂
𝐐

denklemleriyle hesaplanabilir.

Tablo 1.2: Kısa Dönem Marjinal ve Ortalama Maliyetler
Q

TFC

TVC

TC

MC

AFC

AVC

ATC

0

50

0

50

-

∞

-

∞

1

50

25

75

25

50

25

75

2

50

40

90

15

25

20

45

3

50

50

100

10

16,6

16,6

33,2

4

50

55

105

5

12,5

13,8

26,3

5

50

70

120

15

10

14

24

6

50

100

145

30

8,3

16,6

24,9

Kısa dönem toplam ve ortalama maliyetler incelendiğinde toplam sabit maliyetlerin
üretim miktarından bağımsız bir şekilde var oldukları ve tüm üretim sürecinde aynı oldukları
görülmektedir. Toplam değişken maliyetlerin artış hızının ise üretim miktarı arttıkça önce nispi
olarak azaldığı, sonra ise yeniden artmaya başladığı görülmektedir.
Firmaların üretime devam etme ya da üretimi durdurma kararı almalarında etkili olan
ve optimal üretim miktarlarını belirlemelerine yardımcı olan ortalama maliyetlere bakıldığında,
ortalama sabit maliyetlerin ürün miktarı arttıkça önce hızlı bir şekilde düştüğü, daha sonra ise
bu düşüşün yavaşladığı görülmektedir. Bu açıdan üretilen mal miktarı ne kadar çok ise sabit
maliyetler firma için o kadar az yük yaratmaktadır. Ortalama değişken maliyetler ise, daha önce
bahsedilen azalan verimler kanunu doğrultusunda önce azalmaya başlamakta, daha sonra ise
yeniden artışa geçmektedir. Bu durum firmaların sabit maliyetleri minimize etmek için üretim
miktarını, üretim imkanlarının sonuna kadar artırmaya çalışmalarının önüne geçmektedir.
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Çünkü toplam ortalama maliyetler, toplam ortalama sabit ve ortalama değişken maliyetlerin
bileşiminden oluşmaktadır ve üretim miktarı optimal seviyeyi geçtikten sonra sabit maliyetler
düşmeye devam etse de değişken maliyetler çıkışa geçmektedir.
Tabloda toplam ve ortalama maliyetleri incelenen firmanın ortalama toplam maliyetleri
(üretilen birim ürün başına maliyetleri) 5 birim ürüne kadar düşmekte, daha sonra ise her
eklenecek birim üründe yeniden artmaya başlamaktadır. Bu durumda firmanın, diğer şartları
göz ardı ederek sadece maliyet analizine göre üretim kararı aldığı varsayıldığında, firmanın
optimal üretim miktarı 5 birim ürün olacaktır.

9.2.Uzun Dönem Maliyet
Uzun dönem, kısa dönem ayrımı yapılırken, uzun dönemde firmanın tüm üretim
faktörlerini değiştirmeye yetecek kadar uzun bir zamanının olmasıdır. Uzun dönemde üreticiler
yeni fabrika binaları inşa edebilir, yeni makineler alabilir ve personel sayısını arttırabilir. Bu
durumda kısa dönem için sabit olarak kabul ettiğimiz ve kısa dönemde değiştirilemeyecek
üretim faktörleri uzun dönemde değişken faktörler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla uzun
dönem maliyet analizi tamamen değişken maliyetlere dayanmaktadır.
Firmalar kâr oranlarını maksimize etmeye çalışırlar ve bunun için maliyetlerini
minimize etmeleri gerekmektedir. Bunun için firmalar üretim maliyetlerini minimum düzeye
indirecek faktör bileşimlerini belirlemeye çalışırlar. Firmaların uzun dönemde minimum
maliyet düzeyinde üretim yapmalarına olanak sağlayan faktör bileşimlerine optimum girdi
bileşimi denilmektedir.
Uzun dönemde üretim yapan bir firmanın;


Uzun dönem toplam maliyet (LTC),



Uzun dönem ortalama maliyet (LAC)ve



Uzun dönem marjinal maliyet (LMC) gibi üç maliyet analizi yapılabilir.

Firmaların uzun dönemde minimum maliyetle üretim yapabilecekleri optimum faktör
bileşenlerinin maliyetine Uzun Dönem Toplam Maliyet denir.
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Şekil 1.3: Uzun Dönem Toplam Maliyetler

LTC
LTC
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Q

Uzun dönem toplam maliyet eğrisi incelendiğinde uzun dönem toplam maliyetlerin
üretim miktarı arttıkça hızla artmaktadır. Şekilde E1 noktasında Q1 kadar ürün C1 gibi bir toplam
maliyetle üretilmektedir. Toplam maliyetler E1 noktasına kadar hızla artmış, E2 noktasında ise
bu artış hızı yavaşlamıştır. Toplam üretim maliyetlerinin artış hızı E4 noktasından sonra tekrar
artışa geçmiştir.
Firmanın üretiminde yaptığı her bir birimlik ilave artışın, firmanın toplam maliyetinde
meydana getirdiği artışa Uzun Dönem Marjinal Maliyet denilmektedir. Uzun dönem marjinal
maliyet;
𝐋𝐌𝐂 =

∆𝐋𝐓𝐂
∆𝐐

denklemi yardımıyla hesaplanabilir.
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Şekil 1.4: Uzun Dönem Marjinal Maliyetler
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Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi (LMC) Q2 kadar üretim yapıldığında C1 maliyetine kadar
düşmekte sonra yeniden yükselmeye başlamaktadır. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi
(LAC)ise Q3 kadar üretimin yapıldığı C2 maliyet düzeyine kadar düşmekte ve daha sonra tekrar
artışa geçmektedir. Uzun dönem marjinal ve ortalama maliyet eğrilerinin kesişme noktası olan
E noktası firmanın denge maliyet noktasını oluşturmaktadır.
Uzun Dönem Ortalama Maliyet, üretilen birim ürün başına düşen maliyettir. Uzun dönem
ortalama maliyet, uzun dönem toplam maliyetin üretilen ürün miktarına bölünmesiyle bulunur.
𝐋𝐀𝐂 =

𝐋𝐓𝐂
𝐐

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin birleştirilmesi
yolu ile bulunur. Bu durum üretim ölçeğiyle ilişkilendirilmektedir. Uzun dönemde firmalar
üretim ölçeğini değiştirebilecekleri için uzun dönemde farklı üretim ölçeklerine ulaşabilirler.
Farklı üretim ölçeklerine sahip üretim tesisleri bulunan firma, bu tesislerin kısa dönem ortalama
maliyet eğrilerinin birleştirilmesiyle elde edilen uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yardımıyla
en uygun faktör bileşenlerini kullanarak en düşük maliyetle üretim yapabilen tesiste üretim
yapmayı tercih edebilir.
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Şekil 1.5: Uzun Dönem Ortalama ve Marjinal Maliyet Eğrileri
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Şekilde dört tane üretim tesisine sahip olan bir firmanın uzun dönem ortalama maliyeti
incelenmiştir. Firmanın üretim tesislerinin kısa dönem ortalama maliyet eğrileri
birleştirildiğinde firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisi elde edilmektedir. Firmanın her
bir üretim tesisi farklı üretim ölçeğiyle ve dolayısıyla farklı kısa dönem maliyetiyle üretim
yapmaktadır. Örneğin birinci üretim tesisi Q1 kadar ürünü C4 kadar bir maliyetle
üretebilmektedir. Dolayısıyla firmanın kısa dönem ortalama maliyeti SATC1 ve kısa dönem
marjinal maliyeti SMC1’dir. İkinci firma ise Q2 kadar ürünü C3 gibi bir maliyetle
üretebilmektedir. Dolayısıyla ikinci firmanın kısa dönem ortalama maliyeti SATC2 ve kısa
dönem marjinal maliyeti SMC2’dir. Bu bağlamda üretim tesislerinin maliyet eğrileri kısa
dönem üretim maliyetlerine göre yatay eksende birbirlerinin sağına yada soluna çizilerek
birleştirildiğinde firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisi elde edilebilir.
Firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisini kesen uzun dönem marjinal maliyet
eğrisi ise firmanın en uygun maliyetle en fazla üretim yapabileceği üretim tesisinin C2 gibi bir
maliyetle Q3 kadar bir çıktı üretebilen üçüncü tesis olduğunu göstermektedir. Bu analiz ışığında
firma üçüncü tesiste üretim yapma kararı verebilir.
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Bölüm Soruları
1. İktisadi kar … formülüyle hesaplanır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Toplam hasılat-açık maliyetler
B) Toplam hasılat-örtük maliyetler
C) Toplam hasılat-tüm girdilerin fırsat maliyetleri
D) Toplam hasılat + açık maliyetler
E) (Toplam hasılat + açık maliyetler) - örtük maliyetler
Cevap: C seçeneğidir.
2. … belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan özverilerin parasal olarak ölçüsü
olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Üretim
B) Maliyet
C) Gider
D) Kar
E) Hasılat
Cevap: B seçeneğidir.
3. Bir firmanın toplam hasılatı … oluşur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Muhasebe karı + örtük maliyetlerden
B) İktisadi kar + örtük maliyetlerden
C) İktisadi kar + açık maliyetlerden
D) İktisadi kar - örtük maliyetlerden
E) Muhasebe karı + açık maliyetlerden
Cevap: E seçeneğidir.
4. Bir firmanın iktisadi karı 20.000 TL, toplam hasılatı 13.000 TL, örtük
maliyetleri ise 2.000 TL’dir. Bu firmanın muhasebe karını bulunuz.
A) 8.000 TL
B) 5.000 TL
C) 7.000 TL
D) 11.000 TL
E) 10.000 TL
Cevap: A seçeneğidir.
5. İktisadi açıdan maliyetler göz önünde bulundurularak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İktisadi kâr pozitif olduğunda aşırı kar söz konusudur
B) Toplam hasılat toplam maliyetlerden düşük olduğunda firma zarar eder
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C) İktisadi açıdan maliyetler örtük maliyetleri de kapsar
D) İktisadi açıdan maliyetler fırsat maliyetlerini de ihtiva eder
E) Toplam hasılatla toplam maliyetler eşit olduğunda firma ne kar ne de zarar ederCevap: E seçeneğidir.
6. Bir firmanın üretim miktarını bir birim değiştirmesi halinde toplam
maliyetlerinde meydana gelen değişime ne ad verilir?
A) Sabit maliyet
B) Değişken maliyet
C) Ortalama maliyet
D) Marjinal maliyet
E) Ortalama değişken maliyet
Cevap: D seçeneğidir.
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız maliyetlerdir
B) Toplam değişken maliyetler toplam maliyetlerden toplam sabit maliyetlerin
çıkarılmasıyla elde edilir
C) Ortalama sabit maliyet toplam ürün miktarı arttıkça artar
D) Üretilen her bir birim ürün başına düşen sabit maliyete ortalama sabit maliyet denir
E) Ortalama değişken maliyetler Azalan Verimler Kanunu’na tabidir
Cevap: C seçeneğidir.
8. Bir firmanın toplam maliyeti 10.000 TL, sabit maliyeti 3.000 TL ve üretim
miktarı da 50 birim ise ortalama değişken maliyeti kaç TL’dir?
A) 7000
B) 140
C) 60
D) 200
E) 400
Cevap: B seçeneğidir.
9.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Muhasebe karı toplam hasılattan örtük maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilir
İktisadi kar sıfıra eşit olduğunda firma başa baş noktasındadır
Değişken maliyetler üretim miktarından bağımsızdır
Uzun dönem maliyet analizi tamamen değişken maliyetlere dayanmaktadır
Üretilen mal miktarı artsa bile ortalama sabit maliyetler değişmez

Cevap: D seçeneğidir.
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İktisadi kar toplam hasılattan hem açık hem örtük maliyetlerin çıkarılmasıyla elde
edilir
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B) Örtük maliyetler fırsat maliyetlerini işaret eder
C) Marjinal maliyet toplam maliyetlerdeki değişimin toplam ürün miktarına
oranlanmasıyla elde edilir
D) Ortalama sabit maliyetler toplam sabit maliyetlerin toplam ürün miktarına
bölünmesiyle elde edilir
E) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin
birleştirilmesi suretiyle bulunur
Cevap: C seçeneğidir.
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10.1.1.Tam Rekabet Piyasasında Talep
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Tam rekabet piyasasında çok sayıda firma vardır ve üretilen mallar homojendir.
Rekabet, firmalar geçerli piyasa fiyatında istedikleri kadar mal satabileceklerine
inandıklarından tamdır. Firmalarca üretilen malların birbirleriyle tam ikame edilebilir olması
bireysel firmalara ait talep eğrilerinin sonsuz esnekliğe sahip olmasına neden olur. Endüstriye
giriş çıkış serbesttir ve kolaydır.
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10.PİYASA TEORİSİ VE TAM REKABET PİYASASI
Üreticiler bir araya gelerek endüstrileri oluşturmakta, endüstriler ise kendi aralarında
ürettikleri malın türüne yada endüstriyi oluşturan firma sayısına göre sınıflandırılmaktadırlar.
Piyasalar bu özelliklerine göre tam rekabet, monopol, monopolcü rekabet ve oligopol olmak
üzere dört grupta toplanabilir. Firmaların arz yapıları, kısa dönem ve uzun dönem dengeleri
içindi bulundukları piyasaya göre farklılaşmaktadır. Dolayısıyla her firma içinde bulunduğu
piyasaya göre analiz edilmektedir.
Tablo 1.1: Piyasaların Karşılaştırmalı Özellikleri
Piyasa /
Özellikler

Tam Rekabet

Monopol

Monopolcü
Rekabet

Oligopol

Firma Sayısı

Çok Sayıda

Tek Firma

Çok Sayıda

Az Sayıda

Ürün Türü

Birbirinin Aynı

Tek Ürün

Farklılaştırılmış Aynı yada
Benzer Ürün
Farklılaştırlmış

Fiyat
Kontrolü

Yok

Tam

Sınırlı

Rakibe Göre

Piyasaya Giriş

Serbest

Engellenmiş

Kolay

Zor

Rekabet Şekli

Yok

Rakip Yok

Reklam, Marka

Ürünü
Farlılaştırarak

Örnek

Yumurta,
Domates

Elektrik, Su,
Doğalgaz

Deterjan,
çikolata,

Otomobil,
Beyaz Eşya

10.1.Tam Rekabet Piyasası
Günlük kullanımda rekabet yarışma, çekişme anlamında kullanılmaktadır. İktisadi
açıdan bakıldığında ise tam rekabet tam tersi bir durumu yansıtmakta, bir piyasada bir biriyle
bir yarışma içine giremeyecek kadar çok firma ve mal yapısı bulunmasını anlatmaktadır. Tam
rekabet, hiçbir firmanın ürettiği ürünün fiyatı üzerinde etkide bulunamayacağı kadar çok
firmanın bulunduğu ve üretici firmaların piyasada oluşan fiyatı veri kabul ettiği piyasa türüdür.
Tam rekabet koşulları altında endüstride çok sayıda firma vardır ve üretilen mallar
homojendir. Rekabet, firmalar (bireysel üreticilerin çok küçük olmaları sonucu
etkileyemedikleri) geçerli piyasa fiyatında istedikleri kadar mal satabileceklerine
inandıklarından tamdır. Dolayısıyla rekabet tam olmasına rağmen firmalar arasında rakiplik
yoktur; her firma atomistik olarak hareket eder, yani kendi üretim düzeyini endüstrideki diğer
firmaları dikkate almadan kararlaştırır. Firmalarca üretilen malların birbirleriyle tam ikame
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edilebilir olması bireysel firmalara ait talep eğrilerinin sonsuz esnekliğe sahip olmasına neden
olur. Endüstriye giriş-çıkış serbest ve kolaydır.
Sonuç olarak tam rekabet piyasası belirli varsayımlarla açıklanmaktadır.

Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunması. Tam rekabet piyasasında aynı
ürünü üreten çok sayıda üretici ve üretilen ürünü talep eden çok sayıda tüketici bulunmaktadır.
Her üretici ve tüketici piyasadaki ürünün çok küçük bir kısmını arz ve talep etmektedirler.
Dolayısıyla üretici ve tüketicilerin kendi başlarına ürün fiyatı üzerinde etki güçleri yoktur. Bu
açıdan tam rekabet piyasasında üretim yapan firmalar piyasada oluşan fiyatı veri kabul
etmektedirler.

Ürünün homojen olması. Tam rekabet piyasasında üretilen ürünler aynı özellik
ve işlevlere sahiptir. Örneğin domates, yumurta gibi tam rekabet mallarını talep eden tüketiciler
aynı ürünleri birçok üreticiden temin edebilirler ve çoğu zaman üreticinin kim olduğuyla
ilgilenmezler. Dolayısıyla yine üreticilerin tek başlarına ürün fiyatı üzerinde etkileri olamaz.

Piyasaya giriş ve piyasadan çıkışın serbest olması. Tam rekabet piyasasında yeni
firmalar istedikleri zaman piyasaya girip üretim yapabilirler ve istedikleri zaman üretimlerini
durdurabilirler. Bir firmanın piyasaya girmesi veya piyasadan çıkması için ekonomik, yasal
veya teknolojik bir sınırlama bulunmamaktadır. Piyasada zaten çok sayıda üretici bulunduğu
için bir firmanın piyasaya girmiş veya piyasadan çıkmış olması, piyasada oluşan fiyatı
etkileyememektedir.

Üretici ve tüketicilerin tam bilgiye sahip olması. Tam rekabet piyasasındaki
üretici ve tüketiciler, malın özellikleri, üretim teknolojisi, maliyeti ve fiyatı hakkında tüm
bilgilere sahiptirler. Üreticiler ve tüketiciler hangi üreticilerin hangi malı hangi fiyattan
sattıklarını bilirler. Dolayısıyla bir üretici ürün fiyatını arttırdığında, tüketiciler diğer
üreticilerin aynı ürünü daha ucuza sattığını bildikleri için ürünü diğer üreticilerden satın almayı
tercih edeceklerdir.

10.1.1.Tam Rekabet Piyasasında Talep
Daha önce bahsedildiği üzere piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunduğu için üretici
ve tüketicilerin fiyat üzerinde tek başlarına etkileri olamamakta ve tam rekabet piyasasında
fiyatlar piyasa koşullarıyla oluşmaktadır. Tam rekabet piyasasında arz eğrisi pozitif, talep eğrisi
ise negatif eğime sahiptir.
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Şekil 1.1: Tam Rekabet Piyasasasında Piyasa ve Firma Talebi

P

Piyasa

P

Firma

S

E
P1

D

D
0

Q

Q

Soldaki şekilde tam rekabet piyasasında denge fiyatının oluşumu gösterilmiştir.
Üreticiler fiyat arttıkça daha çok ürün satmak isteyeceklerinden arz (S) eğrisi pozitif, tüketiciler
ise fiyat arttıkça daha az ürün satın almak isteyeceklerinden talep eğrisi negatif bir eğime
sahiptir. Arz ve talep eğrilerinin kesiştiği E noktası piyasada oluşan denge fiyatını
göstermektedir.
Sağdaki şekilde ise tek bir tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren tek bir firmanın
karşı karşıya olduğu talep eğrisini göstermektedir. Firma kendi başına fiyat belirleyememekte
ve piyasada oluşan fiyatı veri olarak kabul etmektedir. Bu yüzden firma tüm ürünlerini piyasada
oluşan P1 fiyatından satmaktadır. Tam rekabet piyasasında firmanın piyasa denge fiyatından
arz ettiği tüm ürünlerin satıldığı varsayılmaktadır. Firmanın arz ettiği tüm ürünler zaten müşteri
bulduğu için firmanın ürünlerini piyasa denge fiyatının altına indirmesine gerek yoktur.
Firma ürünlerini piyasa denge fiyatının üstünde satmak istediğinde ise tüketiciler
tamamen aynı ürünü farklı bir üreticiden daha düşük fiyata alabileceklerinden üretici tüm
müşterilerini kaybedecektir. Dolayısıyla firma talep eğrisi miktar eksenine paralel bir eğri
şeklinde seyreder. Bu bağlamda reklam ve benzeri unsurların tam rekabet piyasasında satış
arttırıcı bir rolü yoktur.

10.1.2.Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Kısa Dönem Dengesi
Tam rekabet piyasasında bir firmanın kârını en üst düzeye çıkarmasına (kâr
maksimizasyonu) firma dengesi denir. Firmanın kârını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini
görmeden önce firmanın toplam, marjinal ve ortalama hasılatlarının nasıl hesaplanacağını
incelemek gerekecektir.

245

Toplam hasılat (TR), bir firmanın ürünlerini satarak elde ettiği brüt geliri
göstermektedir. Toplam hasılat satılan ürün miktarı ile ürün fiyatının çarpımından elde
edilmektedir.
𝐓𝐑 = 𝐩 𝐱 𝐪
Marjinal hasılat (MR) ise firmanın sattığı ilave bir birim malın toplam hasılatta meydana
getirdiği artışı göstermektedir. Marjinal hasılat toplam hasılatta meydana gelen artışın, satılan
mal miktarındaki artışa bölünmesiyle elde edilmektedir.
𝐌𝐑 =

∆𝐓𝐑
∆𝐐

Ortalama hasılat (AR), firmanın sattığı mallardan elde ettiği birim başına geliri
göstermektedir. Ortalama hasılat, toplam hasılatın mal miktarına bölünmesiyle elde edilir.
𝐀𝐑 =

𝐓𝐑
𝐐

Tam rekabet piyasasında fiyat, ortalama hasılat ve marjinal hasılat birbirlerine eşittir.
𝐩 = 𝐀𝐑 = 𝐌𝐑
𝐀𝐑 =

𝐓𝐑 𝐩 𝐱 𝐪
=
=𝐩
𝐐
𝐪

Örnek bir firmanın toplam, marjinal ve ortalama hasılatlarını tablo üzerinde inceleyerek
firmanın gelir eğrilerini çizelim. Ürün fiyatı piyasada 10 TL olarak oluşmuştur ve hatırlanacağı
üzere firma bu fiyatı veri kabul etmektedir.
Tablo 1.2: Firma Gelirleri
Üretim Miktarı

Toplam Hasılat

Marjinal Hasılat

Ortalama Hasılat

(q)

(TR)

(MR)

(AR)

0

0

-

-

1

10

10

10

2

20

10

10

3

30

10

10

4

40

10

10

5

50

10

10
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Toplam gelir satılan ürün miktarı ile ürün fiyatının çarpılmasından elde edilmekteydi.
Dolayısıyla 1 adet ürün satıldığında toplam gelir 10 TL (1 x 10), 2 adet satıldığında 20 TL
olmaktadır. Marjinal ve ortalama hasılatın ise ürün fiyatına eşit olduğu belirtilmişti. Bu
doğrultuda marjinal ve ortalama gelir satılan ürün miktarından bağımsız olarak ürün piyasa
fiyatı olan 10 TL’ye eşit olmaktadır. Firma gelir tablosunu grafik üzerinde göstermekte
mümkündür.
Şekil 1.2: Firmanın Toplam Hasılatı

P
TR

50

40

30

20

0

1

2

3

4

5

Q

Tam rekabet piyasasında firmanın kısa dönem eğrisi orijinden geçen pozitif eğimli bir
eğri şeklindedir. Ürün miktarının artışına bağlı olarak artmaktadır. Tabloda gösterildiği üzere
ürün fiyatı 10 TL’dir ve üretilerek satılan her bir ürün toplam hasılatın 10 TL artmasını
sağlamaktadır. 1 ürün satıldığında toplam hasılat 10 TL, 5 ürün satıldığında ise 50 TL
olmaktadır.
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Şekil 1.3: Firmanın Marjinal ve Ortalama Hasılatı

P

50

40

30
MR=AR=P
20
0

1

2

3

4

5

Q

Marjinal hasılat üretilerek satılan her bir yeni ürünün toplam hasılatta meydana getirdiği
değişimi göstermekteydi. Ürün fiyatı 10 TL olduğu için üretilip satılan her bir yeni ürün toplam
hasılatta 10 TL’lik bir değişim ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla marjinal hasılat 10 TL
seviyesinde satılan ürün miktarına paralel bir eğri şeklinde çizilmektedir. Ortalama hasılat ise
birim ürün başına düşen hasılatı göstermekteydi. Toplam hasılat üretilip satılan her bir yeni
ürün başına 10 TL artmaktadır. Yani ortalama hasılat her bir üretim düzeyinde sabit kalmakta
ve 10 TL seviyesinde seyretmektedir.

10.1.2.1.Firmanın Kısa Dönem Kâr Maksimizasyonu
Firmanın toplam hasılatı ürün satışlarından elde edilen brüt geliri göstermektedir. Oysa
her firma üretim yaparken bazı maliyetlere katlanmak zorundadır. Dolayısıyla bir firma kâr
elde edebilmek için öncelikle maliyetlerini karşılayabilmelidir ki kâr elde etmeye başlayabilsin.
Bu açıdan kâr maksimizasyonuyla ilgili akla gelen ilk soru bir firmanın kâr elde edebilmek için
ne kadar üretim yapmasının gerektiğidir.
Bir firmanın gerçek kârı toplam hasılattan toplam maliyetlerin çıkarılması yoluyla elde
edilmektedir.
Toplam Kâr (TP) = Toplam Hasılat (TR) – Toplam Maliyet (TC)
Piyasa fiyatı 10.000 TL olan bir ürünü üretip satan örnek bir firmanın maliyetlerini
karşılayıp kâr elde etmesi için ne kadar üretim yapması gerektiğini tablo üzerinde inceleyelim.
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Tablo 1.3: Firma Gelir ve Maliyetleri
q

TR

MR

AR

TC

ATC

MC

TP

0

0

-

-

14

∞

-

-14

1

10

10

10

26

26

12

-12

2

20

10

10

32

16

8

-8

3

30

10

10

36

12

6

-6

4

40

10

10

40

10

4

0

5

50

10

10

44

8,8

4

6

6

60

10

10

54

8,6

10

8

7

70

10

10

66

9,4

12

4

8

80

10

10

88

11

22

-8

Üretici teorisinden hatırlanacağı gibi kısa dönemde firmaların hiç üretim yapılmasa da
katlanmak zorunda oldukları sabit maliyetleri ve üretim miktarına bağlı olarak değişen değişken
maliyetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla tablodaki firmanın üretim yapmadığında 14.000 TL
sabit maliyeti bulunmaktadır. Firmanın üretim yapmaya başlamasıyla birlikte değişken
maliyetleri de ortaya çıkmaktadır. Firma 1 birimlik üretim yaptığında 10.000 TL hasılat elde
etmekte ancak bu üretimi yapabilmek için 26.000 TL’lik üretim faktörü kullanması
gerekmektedir. Dolayısıyla firmanın toplam kârı -12.000 TL olmakta yani firma zarar
etmektedir.
Firmanın kâr elde etmeye başlayabilmesi için öncelikle tüm maliyetlerini karşılaması
gerekmektedir. Tablodan görüleceği üzere firma 4 birimlik üretim yaptığında toplam hasılatı
ile toplam maliyetleri eşitlenmekte yani firma tüm maliyetlerini karşılayabilmektedir. Kârın 0
olduğu bu noktaya başa baş noktası denmektedir. Bu noktadan sonra yaptığı 5, 6 ve 7 birimlik
üretimlerde firmanın toplam hasılatı toplam maliyetlerinden yüksek olduğu için firma kâr elde
edebilmektedir.
Azalan verimler yasası gereği belirli bir üretim seviyesinden sonra değişken
maliyetlerde aşırı artış görüleceğinden 8 birimlik üretimden itibaren firma yeniden zarar etmeye
başlayacaktır.
Firmanın kısa dönem kâr maksimizasyonu incelendiğinde firmanın 4 birim ürün üretip
sattığı başa baş noktasına kadar zarar ettiği görülmektedir. Ürün fiyatının ortalama toplam
maliyet seviyesinden düşük olduğu durumlarda firma zarar etmektedir. (p > ATC) Bir firmanın
249

başa baş noktasına (0 kâr) gelebilmesi için ortalama toplam maliyetin fiyatla aynı düzeyde
olması gerekmektedir (p = ATC). Şekil incelendiğinde firmanın ortalama toplam maliyeti 4
birim ürün üretildiği seviyede ürün fiyatıyla aynı değer olan 10.000 TL’ye ulaşmaktadır.
Firmanın kâr elde edebilmesi için ortalama toplam maliyetin ürün fiyatının altında
olması gerekmektedir (p < ATC). Bu değere ise 5-7 birimlik üretim seviyeleri arasında
ulaşılmaktadır. Bir firmanın kârını maksimize ettiği nokta marjinal hasılat eğrisi ile marjinal
maliyet eğrisinin kesiştiği noktada gerçekleşmektedir (MR = MC). Bu nokta ise örnekteki
firmanın 6 ürün üretip sattığı noktada gerçekleşmektedir. Bu üretim seviyesinde firma,
ulaşabileceği en yüksek kâr seviyesi olan 8.000 TL kâr elde etmektedir.
Şekil 1.4: Firmanın Kısa Dönem Kar Maksimizasyonu

TC,TR
TC
Başabaş Noktası

80

TR

(zarara geçiş)

70

Başabaş Noktası

60

(kâra geçiş)

Maksimum kâr

50
40
30
0

1

2

3

4

5

6

7

Q

8

MC, ATC
MC

24
20
16

Maksimum

Başabaş Noktası

ATC

kâr

(kâra geçiş)

P=AR=MR
Başabaş Noktası

12
80

(zarara geçiş)

1

2

3

4

5

6

7

8

Q
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Firma üretim miktarını arttırmaya devam ettiğinde ise 8 birimlik üretimde ortalama
toplam maliyetler tekrar ürün fiyatının üzerine çıkmakta (p > ATC) ve firma yeniden zarar
etmeye başlamaktadır. Bu durumda diğer şartlar göz ardı edildiğinde firmanın kârını maksimize
etmek için 6 birimlik üretim seviyesinde üretim faaliyetini sürdürmesi gerekmektedir.
Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma geliri için üç durum söz konusudur.
Şekil 1.5: Normal Üstü Kâr, Normal Kâr, Zarar
P

Normal Üstü Kâr

P

Normal Kâr

P

Zarar

MC

MC

MC

ATC

ATC

P1

P=AR=MR
ATC
q1

q1

0

q1



P > ATC durumunda firma normal üstü kar elde etmektedir.



P = ATC durumunda firma normal kar elde etmektedir.



P < ATC durumunda ise firma zarar etmektedir.

Q

Şekil 1.6: Tam Rekabette Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi

P
MC
p2
ATC
p1

ATC

E2
AVC

pmin
A

0

qmin

q1 q2

Q
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Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın hangi miktarda arzda bulunacağı
firmaların analiz ettikleri diğer bir konudur. Firmaların kâr durumuyla ilgili 3 olasılıktan
bahsedilmişti. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma kısa dönemde zarar ediyorsa
yani ürün fiyatı ortalama değişken maliyetlerin altındaysa (p < AVC) firma üretime son verir.
Bu noktaya kapanma noktası adı verilir ve şekilde marjinal maliyetlerle ortalama değişken
maliyetlerin kesişme noktası olan A olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla kısa dönem arz eğrisi
marjinal maliyet eğrisinin A noktasından sonraki kısmı kadardır.
Bunun yanı sıra ürün fiyatı ortalama değişken maliyetle aynı düzeydeyse (p=AVC),
firma kayıtsız kalır, yani üretime devam edebilir de üretimi durdurabilir de. ürün fiyatı p1
düzeyinde olduğunda firma zarar edecek ama üretime devam edecektir. Ürün fiyatı ortalama
değişken maliyetten büyükse (p>AVC) firma üretime devam edecektir. Yani ürün fiyatı p2
seviyesinde olduğunda firma p2-ATC aralığı kadar kâr elde edecektir.

10.1.3.Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Uzun Dönem Dengesi
Tam rekabet piyasasında uzun dönemde, kısa dönemde gerçekleşmeyecek bazı
gelişmeler olabilir. Uzun dönemde piyasaya piyasadaki mal miktarının değişmesine yol
açabilecek kadar çok yeni firma girebilir veya piyasadan çıkabilir. Piyasaya yeni ürünler
girebilir, tüketicilerin mevcut ürüne olan talebini arttıracak veya azaltacak birçok gelişme
yaşanabilir. Bu durumda ürün fiyatı değişebilecek ve uzun dönemde tam rekabet piyasasında
faaliyet gösteren firmalar kâr oranlarını maksimize etmek için üretim düzeylerini yeniden
belirlemeye çalışacaklardır.
Kısa dönemde ekonomik kâr söz konusudur, dolayısıyla kısa dönemde piyasaya sürekli
yeni firmalar girmek isteyecektir. Yeni firmaların piyasaya girmesi ise uzun dönemde piyasada
ürün arzının artmasına ve ürün fiyatının düşmesine yol açmaktadır. Bu durum uzun dönemde
ekonomik kârın ortadan kalkmasına ve firmaların uzun dönemde daha az ürün arzında
bulunmalarını gerektirmektedir. Uzun dönemde ürün fiyatı minimum ortalama maliyet
düzeyinde gerçekleşmektedir.
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Şekil 1.7: Uzun Dönemde Firma ve Endüstri Dengesi

P, C
SMC

p1

0

LMC
SAC

LAC

E
P=MR=LMC

Q
q1

Uzun dönemde firma dengesi kısa dönem marjinal maliyet (SMC), uzun dönem marjinal
maliyet (LMC), kısa dönem ortalama maliyet (SAC) ve uzun dönem marjinal maliyet (LAC)
eğrilerinin kesiştiği E noktasında oluşacaktır. Firma bu noktada p1 fiyatından q1 kadar ürün
üretecek ancak ortalama gelir düzeyi ortalama maliyet düzeyine eşit olduğu için hiçbir
ekonomik kâr elde etmeyecektir.
Firmaların uzun dönemde q1 üretim düzeyinden farklı bir miktarda üretim yapması
firmaların zarar etmesine neden olacaktır. Firmalar bu üretim düzeyinde fiyatın marjinal
maliyete eşit olduğu bir düzeyde üretim yapabilmektedirler. Ekonomik kâr bulunmadığı için
uzun dönemde piyasaya yeni firma girişi olmayacaktır. Piyasada kalan firmalar ise piyasadaki
en etkin teknolojiyi kullanarak faaliyetlerine devam edecek, kullanamayan eski teknolojili
firmalar piyasadan çekileceklerdir.
Tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesinin oluşabilmesi için bazı şartların
gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Ekonomik kâr yoktur, dolayısıyla yeni firmaların piyasaya girmeleri için bir
sebep yoktur.

Firmalar fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu bir üretim düzeyinde faaliyette
bulunurlar. Bunun dışındaki üretim düzeyleri firmaların zarar etmesine neden olur.

Uzun dönemde firmaların üretim ölçeklerini değiştirmeleri için bir neden yoktur
ve firmalar ortalama toplam maliyette faaliyetlerini sürdürürler.
Bu koşullar doğrultusunda uzun dönem dengesi için;
P = MC = SAC = LAC = MR = SMC eşitliği yazılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. "Uzun dönemde ürün fiyatı minimum ortalama maliyet düzeyinde
gerçekleşmektedir." Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
2. "Tam rekabet piyasasında uzun dönemde ekonomik kar söz konusudur."
Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından bir tanesi
değildir?
A) Üreticilerin tam bilgiye sahip olması
B) Piyasaya giriş ve piyasadan çıkışın serbest olması.
C) Tüketicilerin eksik bilgiye sahip olması
D) Ürünün homojen olması
E) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunması
Cevap: C seçeneğidir.
4. "Tam rekabet piyasasında üretici ve tüketicilerin fiyat üzerinde tek başlarına
etkileri olamamakta ve fiyatlar piyasa koşullarıyla oluşmaktadır." Yukarıdaki
ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
5. “Tam rekabet piyasasında P<ATC durumunda firma normal kar elde eder.”
Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
6. “Toplam hasılat satılan ürün miktarı ile ürün fiyatının çarpımından elde edilir.”
Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
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7. Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Piyasada uzun dönem dengesi oluşmuşsa ekonomik kar ortadan kalkmış
demektir.
II) Uzun dönemde firmalar fiyatlarını ortalama toplam maliyetin altında
belirlerler.
III) Uzun dönemde firmalar fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu bir üretim
düzeyinde faaliyette bulunurlar.
IV) Uzun dönemde piyasadaki mal miktarının değişmesine yol açabilecek kadar
çok yeni firma piyasaya giriş veya piyasadan çıkış yapamaz.
A) I-II
B) I-III
C)II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: B seçeneğidir.
8. Piyasa çeşitleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Monopolcü rekabet piyasasında bir tane üretici firma varıdır.
II) Tam rekabet piyasasında çok sayıda alıcı bulunmaktadır.
III) Monopolcü rekabet piyasasında üretici firmaların fiyat üzerinde tam kontrolü
söz konusudur.
IV) Oligopol piyasalarda yeni firmaların piyasaya girişleri zordur.
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: B seçeneğidir.
9. Tam rekabet piyasasında firmanın kar ve zarar durumu ile ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Kısa dönemde fiyat, ortalama toplam maliyetin üzerinde ise firma normal kar
elde etmektedir.
II) Kısa dönemde fiyat, ortalama toplam maliyete eşit ise firma normal üstü kar
elde etmektedir.
III) Uzun dönemde tam piyasada işlem gören tüm firmalar normal kar elde
etmektedirler.
IV) Kısa dönemde fiyat, ortalama toplam maliyetin altında oluşmuş ise firma zarar
eder.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: E seçeneğidir.
10. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Tam rekabet piyasasında kısa dönemde ürün fiyatı ortalama değişken maliyetin
altında oluşursa firma kısa dönemde üretimine son verir.
II) Tam rekabet piyasasında ürün fiyatı ortalama değişken maliyetle aynı
düzeydeyse, firma üretime devam etme ve üretimi durdurma konusunda kayıtsız
kalır.
III) Tam rekabet piyasasında talep eğrisi yatay eksene paralleldir.
IV) Tam rekabet piyasasında firmalar ürün farklılaştırması üzerinden
birbirleriyle rekabet ederler.
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A)I-II
B) I-III
Cevap: E seçeneğidir.

C) II-III

D) II-IV

E)III-IV
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Giriş
Monopol piyasasında tek firma vardır. Firma yakın ikamesi olmayan bir mal
üretmektedir. Tekelci firmanın karşı karşıya geldiği talep eğrisi belirli bir esnekliğe sahip olan
endüstri talep eğrisinin aynısıdır. Endüstriye giriş tamamen engellenmiştir.
Tekelci rekabet koşullarının geçerli olduğu bir piyasada ise çok sayıda firma vardır,
ancak firmalarca üretilen mallar birbirlerinden farklılaştırılmışlardır. Ürün farklılaştırması iki
biçimde olabilir. Fiziksel görünüş ve nitelikte farklılaşma ve reklam ve satış promosyonu ile
farklılaşma.
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11.EKSİK REKABET PİYASALARI
11.1.Monopol Piyasası
Monopol piyasası belirli bir ürünü yada hizmeti arz eden tek bir firmanın olduğu ve o
firma tarafından arz edilen mal yada hizmetin kolayca ikame edilemediği piyasa türüdür. Bu
tür piyasa yapısında piyasanın tamamına tek bir firma sahiptir. Bu tür firmalara monopolcü ya
da tekelci firma denilmektedir.
Sonuç olarak tekelci, endüstriye mal arzeden tek üreticidir. Ürettiği malı ikame edecek
herhangi bir mal yoktur. Piyasaya başka firmaların girişi doğal, yasal ya da maliyet avantajı
gibi sebeplerden engellenmektedir. Piyasadaki talebi tek başına kendisi karşılar.
Monopolü ortaya çıkaran bir takım nedenler mevcuttur.
Monopolcü firmanın arz ettiği mal veya hizmetin ikamesinin mümkün olmaması:
Monopolcü firmanın arz ettiği mal veya hizmetin ikamesi imkansız olduğunda tam monopol
söz konusudur. Elektrik, su gibi hizmetler bu gruba girmektedir. Ancak günümüzde her mal
veya hizmet bir şekilde ikame edilebildiğinden tam monopol gerçek ekonomik hayatta
görülmemektedir. Nevarki bazı mal ve hizmetlerin ikame edilmesi ekonomik olmayacağından
monopolün ortaya çıkması engellenemez.
Ölçek ekonomileri ve Doğal Tekel: Demir-çelik endüstrisi gibi bazı ürünlerin
ekonomik olarak üretilebilmesi için optimal tesis ölçeğinin çok büyük olması gerekebilir. Bu
tür endüstrilerde üretim ölçeği büyüdükçe maliyetlerin oldukça düştüğü bilinmesine rağmen
her firma üretim ölçeğini aynı anda aynı ölçüde büyütemeyecektir. Üretim ölçeğini büyütmeyi
başaran firmalar ise daha düşük maliyetle üretim yapabileceklerinden diğer firmaların rekabet
gücünü oldukça sınırlamakta ve bu firmaların piyasadan çekilmesine neden olabilmektedir.
Bazı durumlarda ise bir firma üretim ölçeğini aşırı büyütmekte ve diğer firmaların
piyasadan çekilmesine yol açabilmektedir. Bir endüstride ölçek ekonomileri sadece tek bir
firmanın faaliyet sürdürmesine olanak sağlayacak düzeyde ise buna doğal tekel denilmektedir.
Üretim faktörlerinden kaynaklanan monopoller: Bazı durumlarda bir firma ikamesi
mümkün olmayan bir üretim faktörünün tamamını ele geçirebilir. Bu üretim faktörüne sahip
olmayan diğer firmaların piyasaya girmesini böylece sağlayan firma monopolcü olur. Örneğin
bir nadir bir maden kaynağının tamamına sahip olan bir firma diğer firmaların bu maden
kullanılarak yapılabilecek ürünler üretmesini engellemiş olacaktır.
Anlaşmalı monopoller: Monopolü ortaya çıkaran diğer bir durum ise belirli bir
piyasada faaliyet gösteren firmaların rekabeti ortadan kaldırmak için çeşitli anlaşmalar yaparak
tek bir firma gibi faaliyet göstermeye başlaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin OPEC
üye ülkelerin petrol arzını kontrol altında tutarak petrol arzını monopolleştirmeye
çalışmaktadır.
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Yasal Monopoller: Bazı ürünlerin arzı yasalarca mali veya sosyal amaçlarla belirli
kurumlara verilebilir. Bu durumda yasalar diğer firmaların piyasaya girişini engelleyerek bu
kurumların monopolcü olmasını sağlamaktadır. Örneğin devletçe üretim yapma amacıyla
kurulan kuruluşların ürettiği ürünlerin özel sektörce üretilmesi engellenerek devletin bu
ürünlerden gelir elde etmesi veya stratejik öneme sahip bazı ürünlerin devlet kontrolünde
üretilmesi sağlanabilir.
Örneğin ilaç yapımında kullanılan bazı hammaddeler aynı zamanda uyuşturucu
yapımında da kullanılabilmektedir. Devlet bu hammaddelerin üretimini monopolleştirerek
uyuşturucu üretimini engellemeye çalışabilir.

11.1.1.Monopol Piyasasında Arz Miktarı
Monopol piyasasında tek bir firma faaliyet gösterdiği için piyasa talep eğrisi,
monopolcü firmanın talep eğrisi ile aynıdır. Monopolcü firma tam rekabet piyasasından farklı
olarak arz edilen ürün miktarı ve ürün fiyatı üzerinde yetkiye sahiptir. Ancak monopol
piyasasında talep eğrisi de azalan eğimlidir. Yani firma arz edilen ürün miktarını azalttığında
daha az ürün satmakta ve ürün fiyatı yükselmekte, ürün arzını arttırdığında ise daha çok ürün
satmakta ancak ürün fiyatı düşmektedir. Monopol piyasasında faaliyet gösteren firmanın rakibi
bulunmadığı için firma fiyat dışı rekabet yaşamamaktadır. Ancak firma yinede reklam yaparak
piyasayı etkilemeye çalışabilir. Monopolcü firmanın gelirlerini tablo üzerinde incelediğimizde
bu durumu görmemiz mümkündür.
Tablo 1.1: Firma Gelirleri
Üretim Miktarı
(q)

Fiyat

Toplam Gelir

Marjinal Gelir

(P=AR)

(TR)

(MR)

1

12

12

-

2

10

20

8

3

8

24

4

4

6

24

0

5

4

20

-4

6

2

12

-8

Tablo incelendiğinde firma ürün miktarını 1 ile ürün fiyatı piyasa koşullarında 12 TL
olarak oluşmaktadır. Arz edilen ürün miktarı arttırıldığında ise ürün fiyatı düşmektedir. Toplam
gelir ise üretim miktarına bağlı olarak önce artış göstermekte 4 birim üretimden sonra ise tekrar
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düşmektedir. Marjinal gelir mal fiyatından düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Ayrıca marjinal
gelir üretim seviyesine bağlı olarak pozitif, negatif veya 0 değeri almıştır. Buradan yola çıkarak
monopol piyasasında marjinal gelir ile talep eğrisinin esnekliği arasında bir ilişki ortaya
konulabilir.
Şekil 1.1: Monopolde Firma Talep ve Marjinal Gelir Eğrisi

P

Ed > 1  MR > 0
Ed = 1  MR = 0
Ed < 1  MR < 0

D = AR = P
0

MR

Q

Talep esnek olduğunda marjinal gelir pozitif olacaktır ve fiyat düştükçe toplam gelir
artmaktadır. Böyle bir durumda firma daha düşük fiyattan daha çok mal satışı yaparak toplam
gelirini olabildiğince arttırmaya çalışmaktadır. Talep esnek olmadığında ise marjinal gelir
negatif olmakta ve fiyat düştükçe toplam gelir de düşmektedir. Dolayısıyla esnek olmayan talep
durumunda firma talep eğrisinin esnek olmayan kısmı kadar mal arzından kaçınacaktır. Böyle
bir durumda firma arz miktarını negatif marjinal geliri ortadan kaldıracak kadar azaltarak
toplam gelirini arttırmaya çalışmaktadır.

11.1.2.Monopol Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi
Monopol piyasasında firma arz edilecek mal miktarını belirleyerek mal fiyatını etkileme
gücüne sahip olsa da, arz miktarı ve fiyatı keyfi bir şekilde değil kârını maksimize edebileceği
bir seviyede belirlemeye çalışmaktadır. Tam rekabet piyasasında olduğu gibi monopolde de
firma dengesi firmanın marjinal maliyetinin marjinal gelirine eşitlendiği noktada
gerçekleşmektedir. Firma bu noktada en düşük maliyetle üretim yapabilip mümkün olan en
yüksek fiyattan satabilmektedir ve üretim miktarını bu seviyede tutarak kârını maksimize
edebilmektedir. Monopolcü firmanın kısa dönem dengesini örnek bir firmanın gelir ve
maliyetlerini grafik üzerinde inceleyelim.
Monopolcü firmanın üretim miktarı 0-q1 arasındayken firmanın toplam maliyeti (TC)
toplam hasılatın (TR) üzerinde seyrettiği için (TC>TR) firma zarar etmektedir. A noktasında
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firmanın toplam maliyetleriyle toplam hasılatı eşitlenmekte (TC=TR) ve firma kâr yada zarar
etmemektedir. A noktası firmanın zarardan kâra geçiş noktası yani başabaş noktasıdır.
q1-q3 arasında kalan üretim düzeylerinde toplam hasılat miktarı toplam maliyetlerin
üzerinde seyretmekte (TC<TR) ve firma kâr elde edebilmektedir. Firma A ve B noktaları
arasında kalan üretim düzeylerinin tamamında kâr elde edebilmesine rağmen kârını maksimize
edebileceği üretim düzeyini tespit edip faaliyetini bu noktada sürdürmek isteyecektir. Firmanın
kârını maksimize edebileceği üretim düzeyi ise A ve B noktaları arasında kalan, toplam
maliyetlerle toplam hasılat arasındaki farkın en büyük olduğu aralıkta gerçekleşecektir. Bu
aralık ise q2 üretim düzeyinde gerçekleşmektedir.
Toplam hasılat eğimi marjinal hasılata, toplam maliyet eğrisinin eğimi ise marjinal
maliyete eşittir. Dolayısıyla q2 üretim düzeyinde toplam hasılat ve toplam maliyet eğrileri
üzerinden geçen X ve Y eğrileri birbirlerine paralel olmakta ve X-Y noktalarının aralığı
firmanın kârının maksimum olduğu düzeyi göstermektedir.
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Şekil 1.2: Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi
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Firmanın üretim düzeyi q3’ü aştığında toplam maliyetle toplam hasılat tekrar
eşitlenmekte ve q3’ü aşan üretim düzeylerinde firma tekrar zarar etmeye başlamaktadır. Bu
durumda monopolcü firma kârını maksimize edebildiği q2 üretim düzeyinde faaliyetini
sürdürerek dengeye gelecektir.

11.1.3.Monopol Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi
Tam rekabet piyasasında uzun dönemde piyasaya birçok yeni firma girebileceği için
uzun dönemde ekonomik kâr bulunmamaktadır. Monopol piyasasında ise piyasaya yeni
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firmaların girmesi çeşitli nedenlerle mümkün olmadığı için monopolcü firma uzun dönemde de
kâr elde etmeye devam edebilir. Monopol piyasasında uzun dönemde mevcut olan talep eğrisi
uzun dönemde de değişmeden kalır. Ancak uzun dönemde firma tesis ölçeğini
değiştirebileceğinden maliyetlerini ve elde edeceği kâr miktarını değiştirebilecektir.
Şekil 1.3: Monopolde Uzun Dönem Dengesi
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Monopolcü firma kâr maksimizasyonunu uzun dönem marjinal maliyet eğrisinin
(LMC), uzun dönem marjinal hasılat eğrisiyle (LAC) kesiştiği noktada gerçekleştirecektir.
Örnekteki firma bunu B noktasında gerçekleştirmiş ve bu noktada p1 fiyatından q1 düzeyinde
üretim yaparak E noktasında uzun dönem dengesini sağlamıştır.
Hatırlanacağı gibi firmalar kârlarını marjinal maliyetlerinin, marjinal hasılata eşit
olduğu noktada maksimize etmekteydiler. Firmanın uzun dönem dengesini sağladığı noktada
firmanın kısa dönem marjinal maliyeti (SMC), uzun dönem marjinal maliyeti (LMC) ve
marjinal hasılatı da (MR) eşitlenmektedir (SMC = LMC = MR). Yani firma E noktasında hem
kısa dönem dengesini (SMC = MR) hem de uzun dönem dengesini (LMC = MR) sağlamaktadır.
Bu denge durumunda firma ABCp1 alanı kadar kâr elde edebilmektedir.

11.1.4.Monopolde Fiyat Farklılaştırması
Monopolcü firmaların ürün fiyatını arz edilen mal miktarını değiştirerek kontrol
edebilme imkanları bulunmaktadır. Ancak ürün fiyatındaki değişme tüm tüketicilerin talep
miktarı üzerinde etkide bulunmaktadır. Oysa tüketicilerin talep miktarlarını etkileyen çok farklı
unsurlar bulunmaktadır ve aynı malı bazı alıcılar piyasada oluşan fiyatın daha üstü bir fiyattan
satın almaya razı olurken bazıları daha düşük fiyattan satın almak istemektedirler.
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Dolayısıyla monopolcü firma arz miktarını kontrol ederek ürün fiyatının artmasını
sağladığında belirli bir müşteri kitlesini de kaçırmış olur. Monopolcü firmalar kâr oranlarını
arttırmak için farklı tüketici gruplarına farklı fiyattan ürün pazarlayarak oluşan bu durumun
önüne geçebilirler. Bu şekilde aynı miktar ve özellikteki malın farklı müşteri gruplarına farklı
fiyattan satılmasına fiyat farklılaştırması denilmektedir.
•
Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması: Firma tüketicilerle görüşerek ürettiği her
birim malı, mala en yüksek fiyatı vermeye razı olan tüketiciye satar. (Satış ihaleleri)
•
İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması: Firma tüketicinin talep ettiği ilk birim mal
için belirli bir fiyat, daha sonra talep edilen ek birimler için indirimli fiyatlar belirler. (Elektrik
ve doğalgazda kademeli tarife uygulaması)
•
Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması: Firma piyasayı tüketici kitlesinin
yapısına göre şehir-kırsal, yurtiçi-yurtdışı gibi alt piyasalara ayırarak her alt piyasada farklı fiyat
uygular. (Sanayi - konut elektriği

11.2.Monopolcü Rekabet Piyasası
Gelişen teknoloji ve küreselleşme diğer alanları olduğu gibi ekonomiye de etkilemiş,
tam rekabet ve monopol piyasalarının uygulanabilirliğini sınırlayarak günümüz için istisnai
durumlar dışında teorik piyasalar olmalarına yol açmıştır. Günümüzde daha geniş uygulama
alanı bulan piyasa türleri ise rekabetçi monopol ve oligopol piyasalarıdır.
Monopolcü rekabet, çok sayıda firma tarafından üretilebilen, birbirine benzer ve
ikamesi mümkün ürünlerin farklıymış gibi gösterilerek her firmanın kendi müşteri kitlesini
kendine bağlamaya çalıştığı piyasa türüdür. Monopolcü rekabet piyasasında tam rekabet ve
monopol piyasalarından farklı olarak firmalar arası rekabet mevcuttur. Ayrıca firmalar belirli
bir müşteri kitlesini kendi ürünlerine bağlayarak tüketiciler üzerinde monopol etkisi yaratmaya
çalışırlar.
Monopolcü rekabet piyasası üç teoriyle açıklanmaktadır.
Alıcı ve Satıcı Sayısı: Monopolcü rekabet piyasasında aynı malı talep ve arz eden çok
sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Ancak tam rekabetten farklı olarak her üreticinin kendi
müşteri kitlesi bulunduğundan monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren firma
monopolcü firma kadar olmasa da rekabet koşullarına göre ürün fiyatı üzerinde etki gücüne
sahiptir. Monopolcü rekabet firmaları piyasadaki mal miktarının belirli bir kısmını
üretmektedirler ve rakiplerinin varlığını kabul etmektedirler.
Ürün Farklılaştırması: Monopolcü rekabet piyasasında arz edilen ürünler temelde
birbirleriyle tamamen aynı, aynı işleve sahip ya da kolayca ikame edilebilen deterjan, meyve
suyu, margarin gibi küçük sanayi mallarıdır. Monopolcü rekabet piyasasında firmalar kendi
aralarında rekabet halindedirler ve her firma kendi ürünün s, atış miktarını arttırabilmek için
ürünü diğer firmaların ürünlerinden daha farklıymış gibi göstermeye çalışır. Dolayısıyla her
firmanın ürünü çeşitli özellikleriyle diğer firmaların ürünlerinden ayrılır. Ürün farklılaştırması
gerçek bir farklılık olabileceği gibi farklıymış gibi sunuluyor olabilir.
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Bazı firmalar ürünlerini kalite, paketleme, satış teknikleri, satış sonrası destek ve reklam
kampanyaları gibi faaliyetlerle diğer firmaların ürünlerinden ayırabilir. Örneğin piyasada
birçok gazlı içecek markası, her markanın ise birçok içecek modeli bulunmaktadır. Bu ürünler
tamamen aynı işleve hizmet etmekte ve aynı işi görecek meyve suyu ve benzeri ürünlerle de
kolayca ikame edilebilmektedir. Ancak bazı markalar ürünlerinin lezzetini diğerlerinden ayırıcı
yaparak gerçek bir farklılaştırma yaratabilirken bazıları ise sadece ambalaj ve çeşitli
kampanyalarla görünüşte bir farklılaştırma yaratmaktadırlar.
Farklılaştırma ne şekilde yapılırsa yapılsın sonuçta her firma kendi müşteri kitlesini
kendi ürününe bağlamakta ve müşterilerinin sadece kendi ürünlerini tüketmesini sağlamayı
amaçlamaktadırlar. Bunu sağladıklarında ise her firma sadece kendi ürettikleri malı tüketen
tüketicilerin monopolcüsü olmakta ve ürün fiyatı üzerinde etkili olmaya çalışmaktadırlar.
Nevarki rakipleri bu duruma tepki gösterebildikleri için fiyat üzerindeki etki güçleri monopole
göre sınırlı kalmaktadır.
Piyasaya Giriş ve Piyasadan Çıkış: Monopolcü rekabet piyasasında piyasaya giriş ve
piyasadan çıkış için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu durum monopolcü rekabet
piyasasında faaliyet gösteren birçok firma bulunmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca piyasaya
girişin serbest olması uzun dönemde piyasaya çok sayıda firma girebilmesine yol açacağından
monopolcü rekabet piyasasında tam rekabet piyasasında olduğu gibi uzun dönemde ekonomik
kâr bulunmamaktadır.
Monopolcü Rekabet Piyasasında Talep: Monopolcü rekabet piyasasında her firma
sadece kendi ürünlerini tüketen belirli bir müşteri kitlesi üzerinde monopolcü firma etkisi
yarattıklarından piyasa talep eğrisi monopol piyasasında olduğu gibidir. Ancak firmaların
ürettikleri ürünler kolayca ikame edilebildiğinden firmaların karşı karşıya oldukları talep eğrisi
daha esnek olacaktır. Firmalar ise müşteri kitlelerini, ürünlerinin diğer firmaların ürettikleri
ürünlerden farklı olduğu ve o ürünlerle ikame edilemeyeceğine inandırarak talep esnekliğini
azaltmaya çalışırlar. Firmalar ürün farklılaştırmasında başarılı olduklarında müşteriler o ürünün
ikamesinin mümkün olmadığına ikna olmakta ve talep esnekliği ortadan kalkmaktadır.
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Şekil 1.4: Rekabetçi Monopol Piyasasalında Piyasa ve Firma Talebi
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Monopolcü rekabet piyasasında talep azalan eğime sahiptir ve fiyat marjinal gelirden
büyüktür. Firma her ne kadar ürün fiyatını etkileme gücüne sahipse de ürün fiyatı arz ve talep
eğrilerinin çakıştığı E noktasında oluşmaktadır. Dolaysıyla monopolcü rekabet firması sattığı
ürün miktarını arttırmak için ürün fiyatını düşürmek zorundadır.
Firma talep eğrisine bakıldığında ise talep esnekliğinin sonsuz olduğu D1 talebinde
müşteriler, ürünü diğer firmaların ürettikleri ürünlerle kolayca ikame edebildikleri için, fiyat
değişimlerine oldukça duyarlıdır ve ürün fiyatındaki en küçük artışa bile çok büyük tepki
göstermektedirler. Firma ürün farklılaştırması, kampanya ve reklamlarla belirli bir müşteri
kitlesini etkilemeye başladıklarında ürünün talep esnekliği düşmekte ve D2 talebi oluşmaktadır.
D2 talebinde müşterilerin fiyat değişimlerine olan duyarlılıkları azalsa da fiyat aşırı arttığında
müşterilerin diğer firmaların ürünlerine yönelmeleri söz konusu olmakta ve fiyat arttıkça talep
azalmaktadır.
Firmalar ürün farklılaştırmasında başarılı olduklarında kendi ürünlerinin diğer
firmaların ürünlerinden farklı olduğuna inanan ve sadece kendi ürünlerini tüketen belirli bir
müşteri kitlesi üzerinde monopol gücünü elde ederler. Bu müşteri kitlesi belirli bir firmanın
ürettiği malın diğer firmaların ürettikleri mallarla ikame edilemeyeceğine inandıklarından
ürünün talep esnekliği oldukça düşmekte ve tüketiciler fiyat değişimlerine karşı daha duyarsız
olmaktadırlar. Bu durumda D3 talep eğrisi oluşmakta ve firma ürününün diğer firmalardan daha
yüksek fiyattan satabilmektedir.

11.2.1. Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmalar sadece kendi ürünlerini
tüketen belirli bir müşteri kitlesine sahip oldukları için karşı karşıya oldukları talepte olduğu
gibi kısa dönem dengesinde de monopol piyasasına benzer bir kısa dönem denge durumuna
sahiptirler. Ancak monopolcü rekabet piyasasında talep daha esnektir. Ayrıca monopol
piyasasında firmanın rakibi olmamasına karşın monopolcü rekabet firmaları kendi aralarında
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rekabet etmektedirler. Dolayısıyla monopolcü firma sadece daha fazla satış yapabilmek için
reklam yaparken, monopolcü rekabet firmaları diğer firmaların önüne geçebilmek ve ürünlerini
farklılaştırabilmek için daha fazla reklam, tanıtım ve diğer maliyetlere katlanmak zorunda
kalmaktadırlar.
Şekil 1.5: Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi
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Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmanın kısa dönem dengesi
incelendiğinde firmanın p1 fiyatından q1 kadar mal satarak ABCp1 dikdörtgeni kadar kâr elde
edebildiği görülmektedir. Firma monopol piyasasında olduğu gibi marjinal hasılatla marjinal
maliyetin kesiştiği (MR=MC) E noktasında kısa dönem dengesine gelmektedir.

11.2.2.Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında piyasaya girişler engellenmemiştir. Piyasada kâr eden
firmaların varlığı uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesine neden olacaktır. Piyasaya
yeni giren firmalar piyasada daha önceden faaliyet gösteren firmaların müşterilerinin bir
kısmını kendilerine bağlamayı başarmaları halinde bu firmaların karşı karşıya oldukları talep
eğrileri sola kayacak ve bu firmaların kâr oranları düşecektir.
Piyasaya her yeni giren firma mevcut firmaların kâr oranlarını azaltacak ve uzun
dönemde piyasada ekonomik kâr olmayacaktır. Dolayısıyla zamanla yeni firmalar piyasaya
girmek için bir neden bulamayacak ve piyasaya yeni firma girişi duracaktır. Piyasada faaliyet
gösteren firmalar ise normal kâr elde edecekleri bir denge durumuna geleceklerdir.
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Şekil 1.6: Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi
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Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönemde piyasaya yeni firmalar girmesi sonucu
firma talep (D) eğrisi sola kayacaktır. Bu talep seviyesinde firma q1 kadar ürünü p1 kadar
fiyattan satarak normal kâr elde edebilecektir. Bu üretim düzeyinde marjinal hasılatla marjinal
maliyetlerin eşitlendiği (MR=MC) E noktasında firma dengesi gerçekleşecektir. Aynı zamanda
kısa dönem ortalama maliyetler, uzun dönem ortalama maliyetler ve ortalama hasılatın kesiştiği
(SAC=LAC=MR) E’ noktasında ise piyasa dengesi oluşmuş olacaktır.

277

Uygulamalar

278

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Monopolcü rekabet piyasasında piyasaya giriş ve piyasadan çıkış için herhangi
bir sınırlama bulunmamaktadır.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
2. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Monopolistik rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmalar uzun dönemde
normal üstü kâr elde edecekleri bir denge durumuna geleceklerdir.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
3. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Monopolcü rekabet, çok sayıda firma tarafından üretilebilen, birbirine benzer ve
ikamesi mümkün ürünlerin farklıymış gibi gösterilerek her firmanın kendi
müşteri kitlesini kendine bağlamaya çalıştığı piyasa türüdür.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
4. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren firma tam rekabet piyasasında
olduğu gibi ürün fiyatı üzerinde herhangibir etki gücüne sahip değildir.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
5. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Monopolcü rekabet piyasasında ürün farklılaştırması gerçek bir farklılık
olabileceği gibi ürün farklıymış gibi sunuluyor da olabilir.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
6. Monopol firmanın tüketicilerle görüşerek ürettiği her birim malı, mala en
yüksek fiyatı vermeye razı olan tüketiciye satmasına ne ad verilir?
A) Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması
B) İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması
C) Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması
D) Tam rekabet piyasasında denge fiyatı oluşumu
E) Monopolcü rekabet piyasasında denge fiyatı oluşumu
Cevap: A seçeneğidir.
7. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Tam rekabet piyasasında olduğu gibi monopolde de firma dengesi firmanın
marjinal maliyetinin marjinal gelirine eşitlendiği noktada gerçekleşmektedir.
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II) Monopol piyasasında piyasaya yeni firmaların girmesi çeşitli nedenlerle
mümkün olmadığı için monopolcü firma uzun dönemde de kâr elde etmeye devam
edebilir.
III) Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife uygulaması birinci dereceden fiyat
farklılaştırmasına örnek teşkil etmektedir.
IV) Elektriği sanayi sektörüne farklı fiyattan konutlarda oturanlara farklı fiyattan
satmak ikinci dereceden fiyat farklışlaştırmasına örnek teşkil etmektedir.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: E seçeneğidir.
8. Bir hastalığı iyileştiren bir ilaç bulup patentini aldıktan sonra o ilacı piyasada
üreten tek firma piyasada monopol haline gelmiştir. Bu firmanın monopol
olmasını aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?
A) Monopolcü firmanın arz ettiği mal veya hizmetin ikamesinin mümkün olmaması
B) Ölçek ekonomileri ve doğal tekel olma durumu
C) Firmanın ikamesi mümkün olmayan bir üretim faktörünün tamamını ele geçirmiş
olması
D) Bir ürünün üretiminin yasalarca tek firmaya verilmesi yani yasal monopol olma
durumu
E) Piyasadaki bütün firmaların anlaşarak tek bir firma gibi davranmaları
Cevap: D seçeneğidir.
9. Monopolcü rekabet piyasası ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri
doğrudur?
I) Firma ürün farklılaştırması, kampanya ve reklamlarla belirli bir müşteri
kitlesini etkilemeye başladıklarında ürünün talep esnekliği artmaktadır.
II) Firmalar ürün farklılaştırmasında başarılı olduklarında kendi ürünlerinin
diğer firmaların ürünlerinden farklı olduğuna inanan ve sadece kendi ürünlerini
tüketen belirli bir müşteri kitlesi üzerinde monopol gücünü elde ederler.
III) Monopolcü rekabet piyasasında piyasaya girişler engellenmiştir.
IV)Firmaların ürettikleri ürünler kolayca ikame edilebildiğinden firmaların karşı
karşıya oldukları talep eğrisi monopol piyasaya göre daha esnek olacaktır.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: D seçeneğidir.
10. Monopolcü rekabet piyasası ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri
yanlıştır?
I) Tek üretici firma vardır.
II) Tam rekabet ve monopol piyasalardan farklı olarak firmalar arası rekabet
vardır.
III) Firmaların piyasadan istedikleri zaman çıkmaları yasaklanmıştır.
IV) Piyasasında arz edilen ürünler temelde aynı işleve sahip ya da kolayca ikame
edilebilen ürünlerdir.
A)I-III
B) I-IV
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: A seçeneğidir.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Oligopol, homojen veya farklılaştırılmış bir malı satan, birbirlerine etki edebilecek
kadar az sayıda satıcının sonsuz sayıda alıcı ile karşı karşıya geldiği piyasadır. Satıcılar az
sayıda olmasından kasıt, ikiden fazla ancak birbirlerinin kararlarından etkilenebilecek kadar az
sayıda olmalarıdır.
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12. OLİGOPOL PİYASASI
Oligopol az sayıda (2,3,4) üreticinin ürettiği bir ürün grubunun çok sayıda alıcısının
bulunduğu piyasa türüdür. Oligopolde az sayıda firmanın bulunması firmalar arasında karşılıklı
bağımlılık ve yüksek piyasaya giriş engellerinden kaynaklanmaktadır.
Oligopol piyasasının oluşumu genellikle tam rekabet ve monopol piyasalarının
oligopole dönüşümüyle açıklanmaktadır.
•

Monopolden Oligopole

•
Doğal nedenlerin etkili olmadığı monopollerde piyasadaki büyük kar
imkanlarının çekiciliği yeni üreticilerin piyasaya katılımına yol açar.
•
Yeni üreticilerin piyasaya katılımı ise piyasada tek satıcı bulunmasını sona
erdirerek piyasanın oligopole dönüşmesine yol açar.
•

Tam Rekabetten Oligopole

•
Tam rekabet piyasasındaki kar imkanlarının zorluğu ise zaman içerisinde bazı
üreticilerin piyasadan kaçmasına yol açar.
•
Bazı ürün gruplarında üreticilerin piyasadan çekilmesi piyasada birkaç üretici
kalana kadar sürer.
•

Piyasada birkaç satıcı kaldığında ise piyasa oligopole dönüşmüş olur.

Sonuç olarak özellikle yüksek sermaye ve teknoloji gerektiren piyasalar zaman
içerisinde kendiliğinden oligopol piyasasına dönerler.
Oligopol piyasasında üretilen mal yapısı ise saf ve farklılaşmış oligopol piyasalarına
göre incelenmektedir.
•

Saf Oligopol

•
Firmalar tam rekabette olduğu gibi homojen ancak üretimi için daha yüksek
sermaye ve teknoloji gereken bir mal üretirler
•

Örn. alüminyum, petrol, çimento

•

Farklılaşmış Oligopol

•

Firmalar monopolcü rekabette olduğu gibi farklılaşmış bir mal üretirler

•

Örn. otomobil, diş macunu, televizyon

Oligopol piyasası da diğer piyasalar gibi bir takım değişkenlerle açıklanmaktadır. Bu
bağlamda Oligopolün başlıca özellikleri şunlardır:
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Ölçek ekonomileri: Bazı sektörlerde büyük ölçekte üretim birim maliyetleri
düşürmektedir. Ölçeğini büyütmeyi başaran üreticilerin ise rekabet gücü artmakta ve piyasada
az sayıda firma büyük ölçekte üretim yaparak toplam talebin tamamını karşılayabilmektedir.
Bu açıdan oligopol piyasasında ölçek ekonomileri oldukça önemlidir.
Piyasaya giriş: Tam rekabet ve monopolcü rekabet piyasalarının aksine oligopol
piyasasına girmek oldukça zordur.
Çok büyük bir sermayeye ve teknoloji bilgisine gereksinim duyulması, ayrıca patent
hakkı alınması gibi kısıtlamalar piyasaya girmeyi zorlaştıran nedenlerdir. Bu nedenlere bağlı
olarak piyasaya çok sayıda üretici girememekte ve az sayıda üretici piyasada faaliyet
göstermektedir.
Karşılıklı bağımlılık: Piyasada az sayıda firma olması nedeniyle bir firmanın fiyat,
reklâm ve ürün geliştirme gibi konularda alacağı kararlar diğer firmaların satışlarını ve
dolayısıyla davranışlarını etkiler.
Firma bu durumu göz önünde bulundurmak ve ona göre kararlar almak zorundadır. Bu
açıdan piyasadaki firmalar birbirine bağımlıdır.
Fiyat katılığı ve fiyat dışı rekabet: Bir firma piyasadaki payını artırmak için fiyatını
düşürürse diğerleri de fiyatlarını düşürür ve bundan bütün firmalar zararlı çıkar.
Onun için oligopol piyasasında firmalar genellikle birbirleriyle fiyat yoluyla rekabet
etmekten kaçınır ve reklâm gibi fiyat dışı yollarla rekabet ederler.
Birleşmeler yoluyla büyüme: Özellikle ölçek ekonomilerinden daha fazla
yararlanabilmek için şirket evlilikleri olarak da adlandırılan şirket birleşmelerinin sonucunda
piyasada firma sayısı azalmaktadır.
Firma sayısındaki azalma ile de oligopoller belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

12.1.Oligopolde Talep
Oligopol piyasasında endüstri talebi çok sayıda tüketicinin taleplerinin toplamından
oluşan sol yukarıdan sağ aşağıya eğimli klasik talep eğrisi ile gösterilir. Ancak piyasada faaliyet
gösteren az sayıdaki firma birbirlerinin fiyat ve miktar düzenlemelerine tepki vereceklerinden
firmaların talep eğrileri tek tek gösterilemez. Oligopol piyasasında firmaların nasıl
davranacakları ise çeşitli modeller aracılığıyla yapılabilir.

12.1.1.Dirsekli Talep Eğrisi Modeli
Günümüze kadar çok sayıda iktisatçı birbirinden farklı oligopol modelleri geliştirmiştir.
Modeller içinde oligopol piyasasının karşılıklı bağımlılık ve fiyat katılığı özelliklerini en iyi
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yansıtanı ise Amerikalı ekonomist Paul Sweezy tarafından geliştirilen Dirsekli Talep Eğrisi
modelidir.
Dirsekli talep eğrisi modeli, piyasasındaki satıcılar arasında bir anlaşma olmasa da
dengenin nasıl sağlanabileceğini açıklamaktadır. Model üreticilerden birinin satış fiyatını
düşürdüğü zaman rakiplerinin de fiyatlarını düşüreceği, ancak fiyatı arttırdığı zaman
rakiplerinin fiyatlarını artırmayacağı varsayımına dayanır.
Şekil 1.1: Dirsekli Talep Eğrisi Modeli

Şekilde denge A noktasında olup denge fiyatı Pe ve denge miktarı da Qe'dir. Firma
piyasadaki satış payını artırmak için fiyatını düşürürse diğer firmalar da müşterilerini
kaptırmamak için fiyatlarını düşürecek ve söz konusu firma satışlarını fazla artıramayacaktır.
Onun için A noktasının sağında, talep eğrisinin eğimi oldukça fazla olup talep esnek değildir.
Firmanın hem satışlardan elde edeceği toplam hâsılatı hem de kârı azalacaktır. Onun için malın
fiyatını düşürmesi firmanın aleyhinedir. Diğer taraftan, firma fiyatını yükseltecek olursa diğer
firmalar bu fiyat artışına kayıtsız kalacak, kendi fiyatlarını artırmayacaklardır.
O zaman söz konusu firmanın birçok müşterisi diğer firmalardan alışveriş yapacak ve
firmanın satışları belirgin şekilde azalacaktır. Böylece, A noktasının solunda talep eğrisi
oldukça az eğimli ve talep çok esnektir. Bu durumda da firmanın hem satışlardan elde edeceği
toplam hâsılatı hem de kârı azalacaktır. Böylece, firmanın fiyatını yükseltmesi de firmanın
aleyhinedir. Firma için en iyisi, fiyata dokunmaması ve MR = MC'ye denk düşen Qe miktarında
üretip Pe fiyatından satışlarına devam etmesidir.

12.2.Oligopol Piyasasında Rekabet
Dirsekli Talep Eğrisi Modeli'nden de görüldüğü gibi fiyat yoluyla rekabet firmalar için
yararlı değildir. Yine de oligopol piyasasında bazen fiyat yoluyla rekabet yer alır. Oligopol
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piyasasında firmalar arasındaki rekabet çoğu zaman reklâmlar, taksitli satışlar, promosyon,
müşteri hizmeti ve ürün farklılaştırması şeklinde olur. Bir firma fiyatı aşırı şekilde maliyetinin
de altına düşürerek, rakiplerini de fiyatlarını maliyetlerinin altına çekmeye ve iflas edip
piyasadan ayrılmaya zorlayabilir. Bazen de firmalar fiyat rekabetinden ve birbirine zarar
vermekten kaçınmak için duruma göre ya aralarında anlaşma yolunu ya da lider firmayı takip
etme yolunu seçerler.

12.3.Karteller ve Fiyat Liderliği
Firmaların fiyat rekabetinden kaçınmak için anlaşma çabalarının en gelişmiş ve
sistematik olanı kartellerdir. Kartel, firmaların birbirleriyle rekabet etmeyip kârlarını artırmak
amacıyla özellikle üretim ve fiyat konularında ortak kararlar almak için oluşturdukları bir
birliktir. Kartel yurtiçi düzeyinde olabileceği gibi uluslararası düzeyde de olabilir.
Bir kartelin başarılı olabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekmektedir:
•
Kartel piyasanın tümüne değilse bile çoğunluğuna hâkim olmalıdır. Yoksa,
kartel piyasa fiyatını kontrol altında tutamaz.
•
Karteli oluşturan firmalar alınan ortak kararlara uymalıdır. bazılarının gizliden
daha fazla mal üretip daha ucuza satması kartelin etkinliğini sarsar.
•
Söz konusu mala olan talep fiyata göre esnek olmamalıdır. Ancak talep fiyata
göre esnek olmadığı zaman miktarı kısıp fiyatı artırmak toplam hâsılatı ve kârı artırabilir.
•
Mala olan talep tüketici gelirine göre de esnek olmamalıdır. Esnek olursa, tüketci
gelirindeki dalgalanmalar, talepte önemli dalgalanmalara ve ortak kararların uygulanmasında
zorluklara neden olabilir.
Oligopol piyasasında, piyasada güçlü olan firma diğer firmaların olası tepkilerini de göz
önünde bulundurarak fiyat konusunda bir karar alır ve diğer firmalar da fiyat konusunda bu
güçlü firmayı takip ederler. Güçlü firma ya piyasadaki payı bakımından güçlüdür, ki bu firmaya
hâkim firma denir, veya malı diğerlerine göre daha ucuza üretebildiği için güçlüdür.

12.4.Oyun Teorisi
Oligopol piyasasında firmaların nasıl davranacağına ilişkin çeşitli modeller arasında
oyun teorisi de önemlidir.
Oyun teorisi 1937 yılında John Von Neumann tarafından ortaya konulmuş ve 1944
yılında da John Von Neumann ve Oskar Morgenstern tarafından geliştirilmiştir.
ABD’li matematikçi Profesör John Nash, oligopol teorisindeki karşılıklı bağımlılık
durumunu da yansıtan oyun teorisi üzerine çalışmalar yapmıştır. Nash, oyun teorisindeki
sorunları çözüp kullanılır hale getirmiş ve ve Nash dengesi diye bilinen bir teoriyi geliştirerek
1994 yılında ekonomide Nobel Ödülü'nü almıştır.
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Nash dengesi bir oyundaki her oyuncunun seçebileceği eylemlerden birini seçmesi ve
bir oyuncunun seçtiği eylemin diğer oyuncuların seçtikleri eylemler arasında seçilebilecek en
iyi eylem olması halinin her bir oyuncu için geçerli olması durumudur.
Oyun teorisi ve Nash dengesi mahkumlar açmazı adı verilen bir örnekle
açıklanmaktadır.

12..4.1.Mahkumlar Açmazı
Oyun kuramında, vereceği kararın sonuçları diğerlerinin kararlarına bağlı olan, ancak
diğerlerinin kararlarını tam olarak bilmediği için karar vermekte zorlanan kişilerin durumlarını
ifade eden ve birbiriyle haberleşme imkanı olmayan iki mahkumun kendilerine suçu itiraf etme
veya etmeme durumunda farklı cezalar öngörülmesi halinde karar vermede zorlanmaları
durumuyla betimlenen bir örnek olay anlatılmaktadır.
Polis bir hırsızlık olayına karıştıklarını düşündüğü Ali ve Veli’yi yakalar. Ali ve Veli
ayrı hücrelere konulur ve birbirleriyle görüştürülmez. Polisin elinde suçla ilgili yeterli delil
yoktur ve suçlarını itiraf etmeleri için Ali ve Veli’yi bir oyun oynamaya zorlar.
Polis Ali ve Veli’ye diğerine de aynı teklifi yaptığını belirterek;


eğer biri suçu itiraf eder diğeri konuşmazsa, itiraf eden 3 ay, diğeri 6 yıl hapis



her ikisi de itiraf ederse, ikisi de 3’er yıl hapis cezası,

cezası,


her ikisi de susmayı tercih ederse eldeki delillerle ikisi de 1’er yıl hapis cezası
alacaklardır.
Bu durumda Ali ve Veli nasıl karar vereceklerdir? Her birinin vereceği karar oyunun
sonucunu belirleyecektir.
Ali düşünür ve dört alternatif karar olduğunu görür;
Eğer Veli suçu itiraf eder


ama ben etmezsem 6 yıl,



ben de edersem 3 yıl,

Veli suçu itiraf etmez,


ben de etmezsem 1 yıl,



ben edersem 3 ay ceza alırım.

Görüldüğü gibi seçenekler arasından Ali’yi en az cezaya götürenler, Ali’nin suçunu
itiraf ettiği seçeneklerdir. Veli için de aynı durum söz konusudur. Bu durumda Ali ve Veli için
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en mantıklı karar suçlarını itiraf etmektir. Suçlarını itiraf ettiklerinde ise sadece kendilerine en
yüksek faydayı sağlayacak 3 ay yerine her ikisine de en yüksek faydayı sağlayacak 1 yıllık
cezayı alacaklardır.
Oyun teorisine göre, oyunun dengesi oyunculardan her birinin diğerlerinin nasıl
davranacağını göz önünde bulundurarak kendisi için en iyi kararı vermesi ile sağlanır.
Mahkûmlar açmazı örneğinde Ali ve Veli birbirleri ile görüşmelerine izin verilmediği için ortak
bir strateji geliştirememektedirler. Oyunun dengesi ikisinin de suçu itiraf edip her birinin birer
yıl hapis cezasına razı olması ile sonuçlanmasıdır.
Mahkûmlar açmazı oyunundaki denge, bir oyuncunun diğerinin nasıl davranacağını
bilemediği durumda kendisi için en iyi kararı vereceği bir dengedir. Bu denge Nash dengesinin
özel bir şekli olup hâkim strateji dengesi diye adlandırılır.

12.5.Oligopol Piyasası ve Etkinlik
Oligopol piyasası için yöneltilen en önemli eleştiri, oligopol piyasasında da firmaların,
monopol ve monopolcü rekabet piyasalarında olduğu gibi, kaynakları en etkin bir biçimde
kullanmamalarıdır.
Diğer bir deyişle, firmalar dengede marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu (MC = P)
noktadaki üretimi gerçekleştirmemekte, fiyatın marjinal maliyetten fazla (P > MC) olduğu daha
düşük bir miktarı üretip bunu tam rekabete göre daha yüksek bir fiyattan satmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Oyun teorisi 1937 yılında Johann Heinrich von Thünen tarafından ortaya
konulmuştur.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
2. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Oligopol, homojen veya farklılaştırılmış bir malı satan, birbirlerine etki
edebilecek kadar az sayıda satıcının sonsuz sayıda alıcı ile karşı karşıya geldiği
piyasadır.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
3. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Oligopol piyasasında satıcıların az sayıda olmasından kasıt, birbirlerinin
kararlarından etkilenebilecek kadar az sayıda olmalarıdır.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
4. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Saf oligopol piyasalarında firmalar monopolcü rekabette olduğu gibi farklılaşmış
bir mal üretirler.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
5. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Dirsekli talep eğrisi modeli, piyasasındaki satıcılar arasında bir anlaşma
olduğunda piyasa dengesinin nasıl sağlanabileceğini açıklamaktadır.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
6. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Oligopol piyasasının karşılıklı bağımlılık ve fiyat katılığı özelliklerini en iyi
yansıtan model Dirsekli Talep Eğrisi modelidir.
II) Farklılaşmış oligopol modelde firmalar homojen ancak üretimi için daha
yüksek sermaye ve teknoloji gereken bir mal üretirler.
III) Tam rekabet ve monopolcü rekabet piyasalarının aksine oligopol piyasasına
girmek oldukça zordur.
IV) Oligopol piyasasında endüstri talebi çok sayıda tüketicinin taleplerinin
toplamından oluşmaktadır ve yatay eksene paralel bir şekilde gösterilmektedir.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: B seçeneğidir.
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7. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Oligopol piyasası da monopol piyasası gibi kaynakları etkin kullanmadığı
noktasında eleştirilmektedir.
II) Oligopol piyasada firmalar piyasanın dengede olduğu durumda her zaman
marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu noktada üretimlerini gerçekleştirmektedirler.
III) Tam rekabet ve monopolcü rekabet piyasalarında olduğu gibi oligopol
piyasasına girmek oldukça kolaydır.
IV) Oligopol piyasada az sayıda firma olması nedeniyle bir firmanın fiyat, reklâm
ve ürün geliştirme gibi konularda alacağı kararlar diğer firmaların satışlarını
etkilemektedir.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: C seçeneğidir.
8. Aşağıdaki mahkumlar açmazı problemindeki Nash dengesini bulunuz.
Mahkum 2
İtiraf etmek Susmak
Mahkum 1 İtiraf etmek
4 yıl, 4 yıl
2 yıl, 8 yıl
Susmak
8 yıl, 2 yıl
5 yıl, 5 yıl
Mahkum 1
Mahkum 2
A)
İtiraf etmek
İtiraf etmek
B)
İtirat etmek
Susmak
C)
Susmak
Susmak
D)
Susmak
İtiraf Etmek
E) Nash dengesi oluşmaz.
Cevap: A seçeneğidir.
9. Aşağıdakilerden hangisi bir kartelin başarılı olabilme şartlarından değildir?
I) Karteli oluşturan firmaların piyasanın küçük bir bölümüne hâkim olmaları
yeterlidir.
II) Karteli oluşturan firmalar alınan ortak kararlara uymalıdır.
III) Karteli oluşturan firmaların sattıkları malın talebi fiyata göre esnek olmalıdır.
IV) Karteli oluşturan firmaların sattıkları mala olan talep tüketici gelirine göre
esnek olmamalıdır.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: B seçeneğidir.
10. Oligopol piyasalarda firmaların birbirleriyle rekabet etmeyip kârlarını
artırmak amacıyla özellikle üretim ve fiyat konularında ortak kararlar almak için
oluşturdukları birlikteliğe ne ad verilir?
A) Saf oligopol
B) Farklılaşmış oligopol
C) Monopol
D) Kartel
E) Nash Dengesi
Cevap: D seçeneğidir.
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Giriş
Üretim faktörü, üretimde kullanılan girdilerdir. Emek, toprak, sermaye, girişimci üretim
faktörleridir. Üretim faktör sahipleri gelirlerini faktörleri girdi olarak kullanan firmalardan
sağlamaktadırlar.
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13.FAKTÖR PİYASALARI
13.1.Üretim Faktörü Talebi
Üretim faktörü, üretimde kullanılan girdilerdir. Emek, toprak, sermaye, girişimci üretim
faktörleridir. Üretim faktör sahipleri gelirlerini faktörleri girdi olarak kullanan firmalardan
sağlamaktadırlar.
Emek geliri ücret, sermaye geliri faiz, toprak geliri rant, girişimci geliri kardır. Ücret bir
kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen
meblağı kapsar. Faiz, firmalar tarafından ödenen dividant dahil sermayenin bütün biçimlerini
içermektedir. Rant, toprak ve doğal kaynakların kullanımı için yapılan ödeme karşılığındaki
gelirdir. Konut kirası hem rantın, hem de faizin bir elamanıdır. Girişimciyi üretim faaliyetine iten
etken ise kardır.

Üretim faktörü talebi, belirli bir piyasada belirli bir dönemde, o faktörün fiyatı dışındaki
etkenler sabitken (ceteris paribus) çeşitli fiyatlardan satın alınmak istenen faktör miktarlarıdır.
Mal ve hizmet piyasası ile faktör piyasası arasında, arz edenlerle, talep edenler yer
değiştirmiştir. Mal ve hizmet piyasasında, piyasaya satıcı olarak giren firmalar faktör
piyasasında alıcı durumunda; buna karşın mal ve hizmet piyasasında alıcı durumunda olan
faktör sahipleri, faktör piyasasında satıcı yani arz eden durumundadırlar.
Üretim faktörü talebi, tüketim mal ve hizmetleri talebinden daha farklı amaçlarla ortaya
çıkan bir satın alma isteğidir. Üretim faktörleri doğrudan bazı gereksinmeleri karşıladıkları için
değil, gereksinmeleri karşılayan malların üretimi için gerekli olmalarından talep
edilmektedirler. Bu nedenle üretim faktörleri talebi dolaylı (bağlı ya da türevsel) talep
niteliğindedir. Bu talep, faktörün üretimine katıldığı mallara olan talebe bağlıdır.

13.2.Faktör Talebinin Özellikleri
Sözü edilen mallara olan talep arttığında, bu malları üreten firmalar üretimlerini
artırmağa yönelecekler ve böylece faktör taleplerini de arttıracaklardır. Yani üretim faktörü
talebinin kaynağı, tüketici tercihleridir.
Yalnız, tüketici doğrudan doğruya, üretim faktörlerini değil de, o faktörlerle üretilmiş
olan malları talep ettiğinden, nihai tüketici ile üretim faktörleri arz edenler arasına, faktörleri
satın alıp üretime koşan üretici firma girmektedir.
Üretim faktörleri talebi aynı zamanda “bağlı talep” niteliğindedir. Bağlı talep olması
üretim faktörlerinin üretim esnasında belirli ölçüde birbirlerini tamamlayıcı olmalarından
kaynaklanır. Örneğin buğday üretmek belirli bir miktar tarla üzerinde (toprak faktörü) araçgereç, tohum, gübre (kapital faktörü) ve işgücü (emek faktörü) gerektirir. Buğday üretmek için
toprak talep edildiğinde, kapital ve emek faktörü de talep edilmektedir. Yani birbirlerinin
tamamlayıcısı olan üretim faktörlerinden biri talep edildiği zaman öteki de mutlaka talep
edilmektedir.
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13.3.Firmanın Faktör Talebi
Üretici firma, herhangi bir faktörden ne kadar talep edeceğine karar verirken, söz konusu
faktörün fiyatını ve verimini göz önüne alacaktır. Üretici üretimde genellikle birden fazla
faktöre başvurma durumundadır ve elde ettiği ürün içinde her faktörün payının ne kadar
olduğunu hesaplaması gerekir. Bir faktörün üretimdeki payına yani veriminin hesaplanması için
marjinal fiziki ürününün elde edilmesi yani, tüm faktörlerin sabit tutulup, tek faktörün
miktarının değiştirilmesi gerekmektedir.
Fakat, faktör talebine karar verme durumunda olan firmayı, o faktörlerden sağladığı
fiziki üründen çok, fiziki ürünün satışı sonucu elde edeceği hasılat yani, marjinal ürün hasılatı
ilgilendirir.
Sonuç olarak firma;
marjinal ürün hasılatı = marjinal faktör maliyeti
eşitliğine karşılık gelen miktarda satın alacaktır. Ayrıca firmanın faktör talebini firmanın
faaliyet gösterdiği piyasadaki rekabet yapısı da etkilemektedir.
Şekil 1.1: Mal ve Faktör Piyasalarında Tam Rekabetin Olması Halinde Firmanın
Faktör Talebi

Faktör piyasasında tam rekabetin olması halinde, firma dilediği kadar faktörü aynı
fiyattan satın alabilecektir. Bu durumda faktörün firmaya arzı, faktörün piyasa fiyatı
düzeyinden yatay eksene çizilen bir doğru şeklindedir. Eğer faktör piyasasında fiyat w1
düzeyinde ise, faktörün firmaya arz eğrisi a1a1 şeklinde olacak; fiyat w2'ye çıktığında ise
firmaya faktör arzı a2a2 şeklinde olacaktır. Faktörün firmaya arz eğrisi, aynı zamanda söz
konusu faktörün firmaya marjinal maliyetini ve ortalama maliyetini de vermektedir.
Dolayısıyla mal ve faktör piyasalarında tam rekabetin olması halinde firmanın faktör
talebi;
W=MFC=AFC
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şeklinde oluşmaktadır.
Bu eşitlikte, W=faktör fiyatı’nı, MFC=marjinal faktör maliyeti’ni ve AFC=ortalama
faktör maliyeti’ni göstermektedir.
Ortalama ve Marjinal Ürün Hasılatı
Şekil 1.2: Ortalama ve Marjinal Ürün Hasılatı

Faktörün marjinal ürün hasılatı marjinal fiziki ürün eğrisinden hareketle elde edilir.
Üretim faktörlerinin tümü sabit tutularak sadece birinin artırılması halinde, toplam fiziki ürünün
(q) seyri ile ortalama (q/x) ve marjinal fiziki ürünün (∆q/∆x) seyri görülmektedir. İlave faktör
birimi nedeniyle firmanın sağladığı ek geliri gösteren marjinal ürün hasılatı, marjinal fiziki ürün
ile marjinal hasılatın çarpımına eşittir.
Yani; Marjinal ürün hasılatı = Marjinal fiziki ürün x Marjinal hasılat’dır.
Mal piyasasında tam rekabetin söz konusu olduğu varsayıldığında, piyasaya sürülen
malların tümü aynı fiyattan satılacağına göre,
Marjinal hasılat = Ortalama hasılat = Fiyat
eşitliği söz konusu olacaktır.
Bu durumda;
Marjinal ürün hasılatı = Marjinal fiziki ürün x Fiyat olmaktadır.
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Marjinal fiziki ürün hep aynı fiyattan satıldığına göre, marjinal ürün hasılat eğrisi,
marjinal fiziki ürün eğrisine paralel olacaktır.
Faktör fiyatı w2’ye yükseldiğinde, bu kez firmanın denge noktası L'ye kaymakta ve
firma x2 kadar faktör talep etmektedir. Söz konusu firma için, faktör fiyatı w1 düzeyine
yükselene kadar, faktör satın alımı kârlı olacaktır. Fiyat w1 yükseldiğinde M noktasında
dengeye gelen firma, xt kadar X faktörü satın almakta, fakat satın aldığı faktör birim başına
sağladığı kâr, sıfır olmaktadır. Faktör fiyatı w1 üzerine çıktığında firma faktör talep edip
üretime koşarsa, zararlı duruma düşecektir. Bu nedenle de faktör talep etmeyecektir.

13.4.Faktör Piyasasında Tam Rekabet ve Mal Piyasasında Aksak
Rekabet Olması Halinde Faktör Talep Eğrisi
Faktör piyasasında tam rekabet ve mal piyasasında aksak rekabetin söz konusu olması
halinde, üretici firma daha fazla mal satabilmek için fiyatı düşürmek zorunda kalacaktır. Bu ise,
firmanın her ek birimin satışı sonucu elde ettiği hasılat olan marjinal hasılatın, satış fiyatının
altında seyrettiğini gösterir. Marjinal ürün hasılat eğrisi, marjinal fiziki ürün ile marjinal gelirin
çarpımına eşit olduğuna ve marjinal gelir de fiyattan daha düşük olduğuna göre firma faktör
talebini veren marjinal ürün hasılat eğrisi faktör talep eğrisinin altında seyredecektir.
Şekil 1.3: Faktör Talep Eğrisi

P, R

0

Marjinal
Hasılatı

Marjinal
Ürün
Talebi

Ürün
Q

Faktör piyasasında tam rekabet, buna karşın mal piyasasında aksak rekabet söz konusu
iken;
Marjinal Ürün Talebi > Marjinal Ürün Talebi olmakta,
Her iki piyasada da tam rekabet koşulları söz konusu ise,
Marjinal Ürün Talebi = Marjinal Ürün Talebi olmaktadır.
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Piyasa faktör talep eğrisi, söz konusu piyasadaki firmaların faktör talepleri toplamına
eşittir.

13.5.Faktör Talep Esnekliği
Herhangi bir üretim faktörünün talep esnekliği;


Üretim faktörünün üretimine katıldığı mala olan talep esnekliğine,



Söz konusu faktörlerle öteki faktörler arasındaki ikame olanaklarına,



Toplam üretim maliyeti içinde söz konusu faktörün payına bağlıdır.

13.6.Faktörün Üretimine Katıldığı Mala Olan Talebin Fiyat Esnekliği
Faktör talebi, üretimine katıldığı malın talebine bağlıdır. Dolayısıyla faktör talebinin
esnekliği de söz konusu olan malın talebinin fiyat esnekliğine bağlı olacaktır. Eğer, mal talebi
fiyat değişikliklerine karşı aşırı duyarlıysa, yani esnekse, bu takdirde firma da faktör alımında
aynı derecede duyarlı olacaktır.Örneğin, firmanın sattığı maldan alınmak istenen miktar, fiyat
yükseldikçe önemli ölçüde azalıyorsa, söz konusu firma sattığı malın fiyatı yükselince üretimini
azaltmak ve böylece talep ettiği faktör miktarını da kısmak durumunda kalacaktır.

13.7.Faktörler Arasındaki İkame İlişkisi
Eğer faktörler arasında ikame kolaysa, söz konusu faktörlerin talebi esnek olacaktır.
Firma, fiyatı yükselen faktör yerine fiyatı değişmeyen faktörü ikame edecektir. Örneğin,
tarımsal üretimde emek faktörü pahalı hale gelirse, makineli tarıma geçilmesi daha ekonomik
olacaktır. Böyle bir durumda üretici firma, ücretler yükseldikçe, ücretlerdeki oransal artıştan
daha büyük oranda, işgücü talebini düşürecektir. Ancak, faktörler arası ikamenin faktör talep
esnekliğini etkileyebilmesi için, üretim teknolojisinin böyle bir ikameye olanak sağlaması
gerekir.
Söz konusu faktöre yapılan ödemenin toplam üretim maliyeti içindeki oransal
önemi
Eğer bir faktöre yapılan ödeminin toplam üretim maliyeti içindeki payı çok küçükse,
söz konusu faktör fiyatındaki değişiklikler, maliyeti büyük ölçüde etkilemeyeceğinden, üretici
bu fiyat hareketlerine pek tepki göstermeyecek ve faktör talep esnekliği az olacaktır.
Örneğin; bir firmanın toplam maliyet giderleri içinde ücret giderlerinin payının % 20
olduğunu kabul edelim.

Ücretlerde % 10'luk bir yükselme olduğu zaman bunun toplam üretim
maliyetinde sebep olacağı artış, % 2 civarında olacaktır.


Bu artış, söz konusu faktörden talep edilen miktarın azaltılmasını gerektirmez.
312


Öte yandan maliyet giderleri içindeki payı % 80 olan bir faktörün fiyatı
değiştiğinde üretici firma, üretim maliyeti büyük ölçüde yükseleceğinden söz konusu faktörden
talep ettiği miktarı önemli ölçüde düşürecek ve bu faktörün talebi esnek olacaktır.

13.8.Faktör Arzı
Üretim faktörü arzı, belirli bir dönemde çeşitli fiyatlardan satılmak istenen faktör
miktarlarını ifade eder. Genellikle emek arz edenlerle, sermaye, doğal kaynak arz edenler ve
girişimci farklı kimselerdir. Buna karşın, bazen birden fazla faktörün arzının aynı kimse
tarafından yapıldığı görülebilir. Bu faktörler ister aynı kişi ister değişik kişiler tarafından arz
edilsin, faktörlerin ekonomideki miktarları sınırlı olduğu için her faktörün arzının özellikleri
farklıdır. Bu açıdan her faktörün arzını etkileyen etmenlerin ayrı ayrı incelenmesi
gerekmektedir.

13.8.1.Doğal Kaynaklar
Fiyat artışıyla birlikte dünyada var olan toprak, deniz ve maden gibi faktörlerin miktarı
artırılamaz. Dolayısıyla, tüm ekonomi açısından doğal kaynak arzının esnekliğinin sıfır olduğu
söylenebilir. Ne var ki, zamanla bataklıkların kurutulması, denizden toprak kazanma ve yeni
yeraltı kaynaklarının bulunması gibi yeni kaynakların üretime açılması olasılıkları göz önüne
alındığında, uzun dönemde toprak faktörünün arz esnekliğinin sıfır olamayacağı düşünülebilir.

13.8.2.Emek
Emek faktörünün arzı, bir ekonomide çalışmak isteyen kişilerin sayısıyla sınırlıdır. Kısa
dönemde sabit olan emek arzu uzun dönemde ancak nüfus artışıyla orantılı olarak
artar.Dolayısıyla bir ekonomide emek arz esnekliğinin kısa dönemde sıfır olduğu söylenebilir.
Buna karşın ücretlerdeki artış, çalışılmak istenen sürenin artması sonucunu doğurabilir.Buna
bir günde çalışılmak istenilen sürenin artırılmasını ya da daha önce hiç çalışmayanların
çalışmaya başlamasını örnek verebiliriz. Böyle bir durum, belirli bir dönemde arz edilen emek
miktarının artması sonucunu doğurabilecektir.

13.8.3.Sermaye
Bir ekonomide belirli bir dönemdeki sermaye miktarı sınırlıdır ve ancak uzun dönemde
arz edilen sermaye miktarı yeni tasarruflarla artabilir. Kısa dönemde bir ülkedeki reel sermaye
arzı faiz oranlarındaki değişikliğe karşı duyarlı olmasına karşın, bu duyarlılık fazla değildir.

13.8.4.Girişim
Girişim doğal kaynak, emek ve sermayeyi bir araya getirerek üretimin gerçekleşmesini
sağlayan bununla beraber üretimin risk ve belirsizliğini üstlenen faktördür. Girişim faktörünün
belirli bir fiyatı yoktur ve girişimcinin elde edeceği kâr üretimle şekillenir; dolayısıyla girişim
faktörünün arzı diğer üretim faktörlerinin fiyat ve veriminin yanında üretim yapılan bölgenin
makroekonomik faktörlerinden de etkilenir.
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13.9.Firma, Endüstri ve Ekonomi Faktör Arzı
Her faktörün arzını etkileyen etkenler farklıdır. Buna karşın, tüm faktörlerin ortak
özelliği, kısa dönemde tüm ekonomi açısından arz esnekliğinin sıfır ya da buna yakın olmasıdır
Oysa, söz konusu ekonomideki tek firma ve herhangi bir endüstrinin karşılaştığı arzın
esnekliğinin sıfır olduğu söylenemez.
Şekil 1.4: Firma, Endüstri ve Ekonomi Faktör Arzı

Bir ülkede çok sayıdaki endüstrilerden herhangi birinde faaliyette bulunan tek firma,
dilediği kadar faktörü aynı fiyattan satın alabilecektir. Bu nedenle, tek firmanın karşılaştığı
faktör arz eğrisi piyasa fiyatı düzeyinde, esnekliği sonsuz olan bir doğrudur. Firmaya olan arz
eğrisini gösteren doğru, firmanın faktör alış fiyatını göstermekte ve aynı zamanda firmanın
ortalama ve marjinal satın alma maliyetine (W=MFC=AKC) özdeş olmaktadır. Ekonomideki
herhangi bir endüstri için faktör arz eğrisinin esnekliği ise ne sıfır, ne de sonsuzdur. Endüstri
genişledikçe endüstriyi oluşturan firmalar daha fazla faktör satın alabilmek için fiyatı
yükseltmek durumundadırlar.

13.10.Faktör Fiyatının Oluşumu
Faktör piyasasında faaliyette bulunan firma ne kadar faktör satın alacağına karar
verirken, kârını maksimize etmeye yönelecektir. Üretici firma ne kadar faktör satın alacağını
saptarken, son kullandığı faktörün toplam maliyete yapacağı ilave olan marjinal faktör maliyeti
ile bu ilave faktörün toplam hasılatta yapacağı artış olan marjinal ürün hasılatını göz önüne
alacaktır. Eğer marjinal ürün hasılatı marjinal faktör maliyetinden büyükse, firma satın aldığı
faktör miktarını artıracaktır. Çünkü, satın aldığı her ilave faktörün kendisine maliyeti, bu
faktörün satışı sonucu elde edeceği hasılattan küçüktür.
Firma faktör alımını, marjinal ürün hasılatı, marjinal faktör maliyetine eşit oluncaya
kadar sürdürecektir. Bu eşitlik sağlandığında, kâr maksimizasyonu gerçekleşmiş olacaktır. Bu
eşitlikten sonra faktör alımına devam ettiğinde, marjinal faktör maliyeti, marjinal ürün
hasılatından büyük olacağından, satın alınan son faktör biriminin firmaya maliyeti, onun
sağladığı kazançtan büyük olacaktır. Bu durumda firma, satın aldığı faktör miktarını
azalttığında, daha kazançlı olacaktır.
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Şekil 1.5: Faktör ve Mal Piyasasında Tam Rekabet Koşulları Varsayımında
Faktör Fiyatı

Faktör arz ve talebinin karşılaştığı piyasada, faktör arz ve talep eğrilerinin kesiştiği
nokta, faktör piyasasında denge noktasıdır. Bu noktada firma q1 kadar faktörü w1 fiyatından
satın almaktadır ve bu fiyat, söz konusu piyasadan faktör satın alma durumunda olan tek firma
için veridir. Bu nedenle, söz konusu firma için karşı karşıya olduğu faktör talep eğrisi piyasa
fiyatı düzeyinde, esnekliği sonsuz olan bir doğrudur. Firma, satın aldığı her ek faktöre daima
aynı fiyatı ödediği için, bu doğru söz konusu firmanın aynı zamanda faktöre yapacağı ödemeleri
de verdiğinden, ortalama faktör maliyeti (AFC) eğrisi marjinal faktör maliyeti (MFC) eğrisiyle
özdeştir. Ayrıca firma bu denge noktasında LKdw1 dikdörtgeninin alanı kadar kâr elde
etmektedir.
Faktör arz ve talebinin karşılaştığı piyasada, faktör arz ve talep eğrilerinin kesiştiği
nokta, faktör piyasasında denge noktasıdır. Bu noktada firma q1 kadar faktörü w1 fiyatından
satın almaktadır ve bu fiyat, söz konusu piyasadan faktör satın alma durumunda olan tek firma
için veridir. Bu nedenle, söz konusu firma için karşı karşıya olduğu faktör talep eğrisi piyasa
fiyatı düzeyinde, esnekliği sonsuz olan bir doğrudur. Firma, satın aldığı her ek faktöre daima
aynı fiyatı ödediği için, bu doğru söz konusu firmanın aynı zamanda faktöre yapacağı ödemeleri
de verdiğinden, ortalama faktör maliyeti (AFC) eğrisi marjinal faktör maliyeti (MFC) eğrisiyle
özdeştir. Ayrıca firma bu denge noktasında LKdw1 dikdörtgeninin alanı kadar kâr elde
etmektedir.
Uzun dönemde, faktör arz ya da talebini etkileyen, o faktörün fiyatı dışındaki
etkenlerden birinin değişmesi, faktör arz ya da talep eğrisini değiştirerek, faktör fiyatının da
değişmesi sonucunu verecektir. Faktör fiyatı w1'e yükselene kadar firma faktör satın alımıyla
aşırı kâr sağlamaya devam edecektir. w1 fiyatında ise başabaş noktasına ulaşılacağından
olacağından, uzun dönem dengesi gerçekleşmiş olacaktır.
Uzun dönem dengesinin gerçekleştiği S noktasında,
Faktör Fiyatı = Marjinal Faktör Maliyeti = Marjinal Ürün Hasılatı = Ortalama Faktör
Maliyeti = Ortalama Ürün Hasılatı
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eşitliği gerçekleşmektedir.

13.11.Faktör Piyasasında Aksak Rekabet, Mal Piyasasında Tam
Rekabet Koşulları Varsayımında Faktör Fiyatı
Mal piyasasında tam rekabet, buna karşın faktör piyasasında aksak rekabet koşullarının
olması halinde faktör fiyatının oluşmasını, iki ayrı aksak rekabet türünün varlığını göz önüne
alarak açıklanabilir. Birincisi, faktör piyasasından mal satın alan firmaların tek alıcı yani
monopson durumunda olmaları halidir. İkincisi ise, aksine faktör piyasasındaki satıcıların, tek
satıcı yani monopol durumunda olmaları halidir.
Şekil 1.6: Mal Piyasasında Tam Rekabet, Faktör Piyasasında Monopson
Koşulları Varsayımında Faktör Fiyatı

Bu varsayım, bir üretici firmanın ürettiği malı tam rekabet koşullarında satmasına
karşın, üretim için gerekli faktörün tek alıcısı (monopson) olmasını ifade etmektedir. Faktör
alımında monopsoncu durumunda olan böyle bir firma için, marjinal faktör maliyeti eğrisi
(MFC), ortalama faktör maliyeti eğrisinin üzerinde seyretmektedir. Firma, marjinal ürün hasılat
eğrisi ile marjinal faktör maliyeti eğrisinin kesiştiği D noktasında dengeye gelerek, q1 kadar
faktörü, piyasadan w1 fiyatından satın alacaktır. Bu faktörü üretimde kullanarak elde ettiği
malı sattığında, faktör birimi başına elde ettiği gelir ise Dq1 kadardır. Söz konusu firma, q1
kadar faktör satın aldığına göre toplam kârı LDKw1 dikdörtgeninin alanının sayısal değeri
kadardır.
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Şekil 1.7: Mal Piyasasında Tam Rekabet, Faktör Piyasasında Monopol Koşulları
Varsayımında Faktör Fiyatı

Bu varsayım, faktör piyasasında tüm faktörün tek satıcı (monopol) tarafından piyasaya
arz edilmesine karşın, faktör satın alan üretici firmaların birbirlerine etki edemeyecek kadar çok
sayıda olmalarını ifade etmektedir. Piyasa talebi ile karşı karşıya olan monopolcünün marjinal
hasılat eğrisi bu faktör talep eğrisinin altında seyreder. Faktör piyasasında denge, D noktasında
oluşacak ve monopolcü, S kadar faktörü w1 fiyatından satacaktır. Böylece, kendisine maliyeti
Dq1 kadar olan bir faktörü w1 fiyatından satarak, sattığı her faktör birimi için KD kadar bir kâr
sağlayacaktır. Firmanın toplam kârı ise w1KDL dikdörtgeninin alanının sayısal değeri kadar
olacaktır.
Şekil 1.8: Faktör ve Mal Piyasasında Aksak Rekabetin Olması Halinde Faktör
Fiyatı

Bu faktör piyasasında tek satıcı (monopolcü) karşısında, tek alıcı (monopsoncu)
bulunduğuna göre, monopolcünün arzı, monopsoncunun talebi olmaktadır. Monopolcünün,
marjinal faktör maliyet eğrisi (MFC) faktör arz eğrisi ile özdeştir ve bu eğri aynı zamanda
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monopsoncunun ortalama faktör maliyet eğrisi (AFC)’dir. Bu ilişkileri göz önüne aldığımızda
AA eğrisinin monopolcünün MFC eğrisi ve aynı zamanda monopsoncunun AFC eğrisi olduğu
söylenebilir.
Monopolcü, marjinal maliyet ile marjinal hasılatın eşit olduğu (MFC eğrisi ile MR
eğrisinin kesiştiği) Ds noktasında dengeye gelerek ws fiyatından qs kadar faktör satmak
isteyecektir. Böylece kendisine, birim maliyeti Dsqs kadar olan faktörü ws fiyatından satarak,
wsKDsS dikdörtgeninin alanının sayısal değeri kadar monopol kârı sağlamak
isteyecektir.Monopsoncu ise, aynı şekilde marjinal faktör maliyeti (MFC) eğrisi ile bu faktörün
satışı sonucu elde edeceği marjinal ürün hasılat eğrisinin kesiştiği Da noktasında dengeye
gelerek wa fiyatından qa kadar faktörü satın almak isteyecektir. Bu durumda, kendisine birim
hasılatı Daqa kadar olan faktörü wa fiyatından almayı başaran monopsoncunun monopson kârı
ADaLwa dikdörtgeninin alanının sayısal değeri kadar olacaktır.
Şekil 1.9: Faktör Piyasasında Tam Rekabet, Mal Piyasasında Aksak Rekabet
Olması Halinde Faktör Fiyatı

Fiyat,
Maliyet

K

Wf

L

W=AFC=MFC

D

MÜD
MÜR
Miktar

Faktör piyasasında tam rekabetin olması, faktör satın alan firmaların, cari faktör
fiyatından diledikleri kadar faktör satın alabileceklerini ifade eder. Monopolcü marjinal faktör
maliyeti ile marjinal ürün hasılatının eşit olduğu D noktasında dengeye gelerek, kendisi için
veri olan wf fiyatından qf kadar faktör satın alacaktır. Monopolcünün faktörü wf fiyatından
satın alıp üretime katarak bu faktör karşılığında Lqf kadar bir hasılat elde etmektedir. Bu
durumda monopolcü faktör birimi başına LD kadar bir kâr elde etmekte ve toplam monopol
kârı, KLDwf dikdörtgeninin alanının sayısal değeri kadar olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
"Üretim faktörlerinden emek geliri ücret, sermaye geliri faiz, toprak geliri rant, girişimci
geliri kardır. "
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
2. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
"Rant bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve
nakden ödenen meblağı kapsar."
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
3. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
"Faiz, toprak ve doğal kaynakların kullanımı için yapılan ödeme karşılığındaki gelirdir."
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
4. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Mal ve hizmet piyasasında, piyasaya satıcı olarak giren firmalar faktör piyasasında alıcı
durumunda; buna karşın mal ve hizmet piyasasında alıcı durumunda olan faktör
sahipleri, faktör piyasasında satıcı yani arz eden durumundadırlar.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
5. Aşağıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Faktör piyasasında tam rekabetin olması halinde, firma dilediği kadar faktörü aynı
fiyattan satın alabilecektir.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
6. Faktör piyasasından mal satın alan firmanın tek alıcı olması durumuna ne ad verilir?
A) Monopoly
B) Monopson
C) Oligopoly
D) Tam rekabet
B) Monopolistik rekabet
Cevap: B seçeneğidir.
7. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Üretim faktörleri talebi aynı zamanda “bağlı talep” niteliğindedir.
II) Bir firma marjinal ürün hasılatının marjinal faktör maliyetine eşit olduğu noktaya
kadar faktör alımı yapacaktır.
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III) Ürün piyasasının tam rekabet piyasası olduğu durumda, marjinal ürün hasılat eğrisi,
marjinal fiziki ürün eğrisine paralel olacaktır.
IV) Faktör piyasasında tam rekabet ve mal piyasasında aksak rekabetin söz konusu
olması halinde, üretici firma istediği kadar malı aynı fiyattan satabilecektir.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: E seçeneğidir.
8. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Üretim faktörleri talebinin bağlı talep olması üretim faktörlerinin üretim esnasında
belirli ölçüde birbirlerini tamamlayıcı olmalarından kaynaklanmaktadır.
II) Faktör piyasasında tam rekabetin olması halinde, firma dilediği kadar faktörü aynı
fiyattan satın alabilecektir.
III) İlave faktör biriminin firmaya sağladığı ek gelire marjinal fiziki ürün adı
verilmektedir.
IV) Ürün piyasasının monpol piyasa olduğu durumda, marjinal ürün hasılat eğrisi,
marjinal fiziki ürün eğrisine paralel olacaktır.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: A seçeneğidir.
9. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Piyasa faktör talep eğrisi, söz konusu piyasadaki firmaların faktör talepleri toplamına
eşittir.
II) Firmanın ürettiği malın talebi fiyat değişikliklerine karşı ne kadar duyarsızsa, firma
faktör alımında o derece duyarlı olacaktır.
III) Faktörler arasında ikame kolaysa, söz konusu faktörlerin talebi esnek olacaktır.
IV)Bir faktöre yapılan ödeminin toplam üretim maliyeti içindeki payı çok küçükse, söz
konusu faktörün firma için talep esnekliği fazla olacaktır.
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: D seçeneğidir.
10. Mal piyasasında tam rekabet, faktör piyasasında monopson koşulları varsayımında
faktör piyasasında denge aşağıda verilen şekilde hangi nokta veya bölgede oluşmaktadır?
Faktör
Fiyatı

N

M

L
K

P

0
A)K

B) L

Faktör Miktarı

C) M

D)N

E)P

Cevap: B seçeneğidir.
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Giriş
Malların tüketiciler arasında etkin dağılımının sağlanması sonucunda tüketicilerin daha
iyi konuma geçmeleri, tüketiciler arasında değişimi gerekli kılmaktadır. Üretimin olmadığı
basit bir model çerçevesinde, tüketicilerin başlangıçta sahip oldukları mal demetleri için
değişimi istemelerindeki temel amaç, daha yüksek bir refah düzeyine ulaşmaktır. Değişimden
tüketicilerden en az birisinin ya da tümünün bir kazanç elde edeceği kabul edilmektedir. Eğer
bir kazanç yoksa, değişim de son bulur. Böylece tüketiciler arasında malların etkin dağıldığı ya
da Pareto anlamda optimalitenin sağlandığı kabul edilir. Pareto optimalite sağlandığında bir
kişiyi daha kötü konuma koymadan diğerini daha iyi bir konuma getirmek mümkün değildir.

330

14.REKABETÇİ DENGE VE PARETO OPTİMUMU
14.1.Rekabetçi Denge
Denge kavramı genel bir ifadeyle değişmeyen-kararlı bir durum anlamına gelmektedir.
Denge durumunda tüm girdi ve çıktı piyasalarında arz-talep eşitliği eşanlı (eşzamanlı) olarak
sağlanır.
Piyasada rekabet koşullarının varlığı durumunda oluşan dengeye ise rekabetçi denge
denilmektedir. Bir piyasada rekabetçi dengenin oluşabilmesi için öncelikli olarak o piyasanın
rekabetçi bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bir piyasanın rekabetçi bir yapıya sahip
olması için öncelikli olarak şu kriterleri bünyesinde barındırması gerekmektedir;
 Piyasada alıcı ve satıcılar, talep ve arz üzerinde tek başlarına belirleyici
olamayacakları kadar çok sayıda (n tane) olmalıdır. Bu kritere Atomisite koşulu da denir. Çok
sayıda alıcı ve satıcının olduğu rekabetçi piyasay bir denize benzetirsek, bir tek alıcının ya da
satıcının piyasadaki payı, bir damla suyun denizdeki payı kadardır.
 Piyasada, alıcı satıcı ve üretim faktörlerinin tam bir hareket serbestisine sahip
olmasıdır. Bu kritere Mobilite koşulu da denir. Herhangi bir alıcı, arzuladığı her malı alabileceği
gibi, herhangibir satıcı (firma) arzuladığı alanda faaliyete geçebilir ya da, faaliyette bulunduğu
alanı hiçbir sınırlama olmadan terkedebilir.
 Piyasada belli bir malın alıcı ve satıcılarının ve aynı zamanda alışverişe konu olan
malın birbiriyle aynı (türdeş) olmasıdır. Bu kritere Homojenlik koşuluda denir. Satıcılar,
herhangi bir nedenle, bir alıcıyı ötekisine tercih ediyorsa, ya da alıcılar herhangi bir nedenle bir
satıcıyı ötekilere tercih ediyorsa, homojenlikten söz edilemez. Tercihin sözkonusu olduğu böyle
bir ortamda da rekabetçi şartlar ortadan kalkmış olur.
 Alıcı ve satıcılar piyasada olup bitenler konusunda tam bilgiye sahiptirler. Bu kritere
Açıklık koşuluda denir. Bu durum üretici ve tüketicilerin piyasada, kendi yararlarına olan her
türlü değişiklikten anında haberdar olduğunun bir kanıtıdır. Eğer üreticiler ve tüketiciler
piyasada eksik bilgiye sahipseler o zaman tam bilgiye sahip diğerine göre avantajlı duruma
geçecek ve rekabetiçi durumu bozarak avantaj sağlamış olacaktır.
Yukarıda rekabetçi bir dengenin oluşabilmesi için saydığımız varsayımlar aslında tam
rekabet piyasasının varolabilmesi için gerekli olan şartlardan hiçte farklı değildir. Buradan
hareketle rekabetçi denge kavramını şöyle tanımlayabiliriz; Elimizde bir dağılım ve fiyat listesi
olsun. Bu dağılım ve fiyat sistemi;
 Toplumdaki bütün tüketiciler için kendi bütçe sınırları içinde maksimum faydayı
veriyorsa,
 Toplumdaki bütün üreticiler için kendi bütçe kısıtları içinde maksimum karı
veriyorsa ve
 yine ortaya konan bu dağılım bütün kaynakların toplamını aşmıyorsa rekabetçi
dengenin varlığından sözedilebilir.
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Rekabetçi denge kavramının en iyi açıklayan örneklerinden birisi pareto optimum
kavramıdır. Şimdi pareto optimum kavramını incelemeye çalışalım.

14.2.Pareto Optimumu
Pareto optimumu kavramı ilk olarak Lozan Okulu mensubu İtalyan İktisatçı Vilfredo
Pareto (1848-1923) tarafından geliştirilmiştir. Vilfredo Pareto kendi mantığı içinde yıkılması
olanaksız bir ölçüt geliştirerek optimum refah teorisinin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.
Pareto'ya göre, toplumda en az bir kişinin toplumsal refah düzeyini azaltmadan öteki
kişilerin (en az bir kişinin) refah düzeylerini yükseltme olanağı yoksa, toplum refahı optimuma
ulaşmıştır. Ekonomik etkinliği de ifade eden bu optimumun gerçekleşebilmesinin iki önemli
koşulu vardır. Bunlardan birincisi; üretilen malların tüketiciler arasında optimum dağılımının
(tüketimde etkinliğin sağlanabilmesi için) sağlanması, ikincisi; üretim faktörlerinin çeşitli
malların üretim alanında optimum dağılımının (üretimde etkinlik) sağlanmasıdır. Şimdi bu iki
önemli koşulun nasıl gerçekleştiğini incelemeye çalışalım.
Pareto'nun ortaya attığı bu kavram, kardinal fayda yaklaşımının terk edilip ordinal fayda
kavramının benimsenmesinde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca bu kavram ile Pareto
kendisinden sonra gelen iktisatçıların modellerinin içine optimum kavramını sokmuştur.

14.2.1.Tüketimde Etkinlik ya da Üretimin Tüketiciler Arasında
Optimal Bölüşümü
Toplumsal refahın optimuma ulaşabilmesinin ilk şart, üretilen mal ve hizmetlerin
tüketiciler arasında optimal bir şekilde dağılımının sağlanmasıdır. Tüketicilerin maksimum
tatmin düzeyini veren bu optimum dağılım, söz konusu toplumda en az bir kişinin refah
düzeyini düşürmeden, o toplumdaki bir başka kişinin (ya da kişilerin) refah düzeyini arttırmayı
olanaksız kılacak şekilde, mal ve hizmetlerin tüketiciler arasında dağılmış olması halini ifade
etmektedir. Bu optimal dağılımın gerçekleşmesi durumunda, tüm tüketiciler için mallar
arasındaki marjinal ikame oranı aynı olacaktır.
Anlatımı daha somut hale getirebilmek amacıyla toplumda sadece iki tüketicinin
bulunduğunu (I ve II gibi) bu tüketicilerinde sadece iki mal tükettiklerini (X ve Y gibi)
varsayalım. Bu tüketicilerin farksızlık haritaları şekil 1'deki gibi olsun.
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Şekil 1.1: Değişik Zevk ve Tercihlere sahip I ve II Tüketicisinin Farksızlık
Haritaları

Tüketicileri farksızlık haritalarının farklı olmasının nedeni farklı zevk ve tercihlere sahip
olmalarıdır. Söz konusu toplumda tüketilen X ve Y mallarının miktarları belli olduğuna göre,
bu miktarların iki tüketici arasındaki dağılımını aynı diyagramda gösterebilmek amacıyla, I
Tüketicisinin farksızlık haritasını gösteren diyagramı aynen olduğu gibi muhafaza ederek, II
Tüketicisinin farksızlık haritasını 180 derece döndürerek A Tüketicisinin farksızlık haritası
üzerine koyarsak Şekil 2'ye ulaşmış oluruz.
Şekil 1.2: Tüketiciler Arası Denge (Tüketicilerin Anlaşma Eğrisi)

Bu işlem sonucu elde edilen yukarıdaki diyagram bir kutuyu andırdığından, buna “kutu
diyagramı” ya da bu analizi ilk yapan ekonomistin adından dolayı “Edgeworth Diyagramı” da
denir.
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Kutunun dikey kenarları tüketilen Y malı miktarını yatay kenarı ise X malı miktarını
göstermektedir. Kutu içinde seçilen herhangi bir nokta malların I ve II tüketicileri arasında nasıl
paylaşıldığını göstermektedir. Kutu içindeki bir noktadan başka bir noktaya geçiş ise,
tüketicilerin her iki maldan aldıkları mal miktarlarının değişimini ifade eder. Örneğin: kutu
diyagramı içinde X ve Y mallarının tüketiciler arasında S noktasının belirlediği şekilde
dağıtılmış olduğunu göz önünde bulunduralım. Bu durumda, I. Tükrtici O1x1 kadar X malı ve
O1y1 malı kadara Y malı alarak, UI3 farksızlık eğrisinin sağladığı tatmin seviyesine ulaşırken,
II. Tüketici X1X' (=OIIA) kadar X malı ve Y1Y' (=OIIB) kadar Y malı alarak UII2 eğrisinin
tatmin düzeyine erişecektir. Malların tüketiciler arasında bu şekildeki bölüşümünden başka bir
bölüşüme geçilerek tüketicilerin biri aynı tatmin düzeyinde kalırken, ötekininkini arttırmak
mümkündür. Örneğin S bileşiminde D3 bileşimine geçildiğinde, I. Tüketicinin tatmin düzeyi
aynıyken (UI3 tatmin düzeyi) II. Tüketicinin tatmin düzeyini yükseltmek (UII2 tatmin
düzeyinden UII3’e) mümkün olacaktır. D3 bileşiminden ise başka bir bileşime geçerek bir
tüketicinin refah düzeyi aynıyken diğer tüketicinin refah düzeyini yükseltmek mümkün
olmayacaktır. Bu nedenle iki tüketicinin farksızlık eğrilerinin teğet olduğu D3 bileşimi
etkinliğin sağlandığı optimal dağılımı vermektedir. Sadece D3 noktası optimal bileşimi veren
nokta değildir. D3 gibi D1, D2, D4, D5 gibi sonsuz sayıda optimumu veren nokta mevcuttur.
Bu optimumu veren noktaların birleştirilmesiyle elde edilen OIOII eğrisi, optimal dağılım
noktalarının geometrik yerini verir. Anlaşma eğrisi de denilen bu eğri üzerindeki herhangi bir
bileşimden başka bir bileşime geçildiğinde taraflardan birinin refah düzeyi artarken, diğerininki
mutlaka azalacaktır. O halde, eğri üzerindeki her bileşim tüketicilerden birinin refah düzeyini
düşürmeden diğerininkini yükseltmenin olanaksız olduğu bir dağılımı vermektedir.
Anlaşma eğrisi üzerindeki bütün noktalarda farksızlık eğrilerinin eğimleri birbirine eşit
olduğu için tüketiciler için malların marjinal ikame oranları da aynıdır. Bu eşitlik:
MYOIy,x=MYOIIy,x şeklindedir. O halde malların tüketiciler arasında etkin dağılımı için
“marjinal koşul, iki mal arasındaki MİO (Marjinal İkame Oranı) değerinin tüm tüketiciler için
aynı olmasını” gerektirmektedir. Ancak anlaşma eğrisi üzerindeki her nokta optimum dağılımı
göstermesine rağmen hangi dağılımın en iyi nokta olduğunu göstermez. Eğri üzerindeki her
nokta optimum dağılımı verirken OI’den OII’ye doğru kayıldıkça, birinci tüketicinin tatmin
düzeyi giderek artmakta, II. Tüketicinin tatmin düzeyi ise azalmaktadır. Örneğin: D5
noktasında I. Tüketici her iki malında önemli bir kısmını alırken, II. Tüketici her iki maldan da
çok az miktarlarda almaktadır. Eğri üzerinde OII’den OI’e doğru kayıldıkça bu seferde II.
Tüketicinin durumu iyileşmektedir. Pareto optimumun en zayıf yönü budur. Pareto, malların
kişiler arasında optimum dağılımının nasıl olduğunu araştırırken, toplumdaki gelir dağılımını
veri almaktadır. Dolayısıyla anlaşma eğrisi üzerindeki her nokta, optimal dağılımı verirken, bu
noktalardan hangisinin “daha iyi” olduğunu belirtmek mümkün olmamaktadır.
Ele aldığımız modeli iki mal ve iki tüketici varsayımına dayanarak oluşturduk. İki mal
ve iki tüketicinin olduğu bir ekonomide belirlenen pareto optimum dengesi toplumdaki bütün
tüketiciler ve mallar için uygulandığında sonuç yine değişmeyecekti.
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14.2.2.Üretimde Etkinlik ya da Optimal Faktör Dağılımı
Toplumsal refahın optimuma ulaşmasının ikinci koşulu ise; toplumdaki üretim
faktörlerinin, çeşitli malların üretim alanları arasında optimum dağılımının sağlanmasıdır.
Üretim düzeyinin maksimuma erişmesi sonucunu sağlayan bu optimum faktör dağılımı,
faktörlerin üretim alanları arasındaki dağılımını değiştirerek en az bir malın üretimini öteki
malların (ya da en az öteki bir malın) üretimini kısmaksızın arttırmak olanağı yoksa,
gerçekleşmiş demektir. Bu durumda üretime katılan faktörlerin marjinal teknik ikame oranları
birbirine eşit olacaktır. Modelimizi kolaylaştırmak amacıyla aşağıdaki varsayımları kullanalım;


Ekonomide sadece iki mal (X ve Y) üretilmektedir,



Üretimde sadece iki faktör (L ve C) kullanılmaktadır,



Üretim esnasında birbiri yerine ikame edilebilen üretim faktörlerinin miktarı

veridir.
 Malların üretiminin gerçekleştirildiği üretim fonksiyonları (eş-ürün haritaları)
bilinmektedir.
Malların üretim fonksiyonları bilindiğine ve bu fonksiyonlar eş-ürün haritası şeklinde
ifade edildiğine göre, tolumda üretilen X ve Y mallarının eş-ürün haritaları şekil 3’deki gibidir.
Bu şekildeki kutu diyagramı X malının eş-ürün haritası (Ox orjinden başlayarak sol yukarıya
doğru yükselen qx1, qx2, qx3, qx4 3ş-ürün eğrileri) ile Y malının eş-ürün haritasının (Oy
orjinden başlayarak sol yukarıya doğru yükselen qy1, qy2, qy3, qy4 eş-ürün eğrileri) 180 derece
döndürülerek çakıştırılması sonucu elde edilmiştir. Dikdörtgenin yatay kenarları ekonomide var
olan L faktörü (emek) miktarını, dikey kenarı ise yine ekonomide var olan C faktörü (sermaye)
miktarını göstermektedir.
Şekil 1.3: Üreticilerarası Denge
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Eş-ürün eğrilerinin kesiştiği K, L, M ve benzeri noktalarda optimum dağılım söz konusu
değildir. Zira, bu noktalardan itibaren kaynak dağılımını değiştirerek üretimi arttırmak olasıdır.
Örneğin: L noktasında, qx3 kadar X malı ve qy3 kadar Y malı üretilmesine karşın, faktör
bileşimini değiştirerek, yine qx3 kadar X malı üretirken Y malı üretimini qy4’e çıkarmak
mümkün olabilmektedir. Ne var ki qy4 ve qx3 eş-ürün eğrilerinin teğet olduğu D3 bileşimini
değiştirerek, üretimi arttırmak mümkün değildir. İşte D3 ve benzeri noktaların birleştirilmesiyle
elde edilen OxOy eğrisine, anlaşma eğrisi (ya da sözleşme eğrisi) adı verilir. Bu eğri üzerinde
her noktada üretim faktörleri iki malın üretimi için en etkin biçimde dağılmış ve dolayısıyla söz
konusu ekonomide üretim en üst noktaya çıkmıştır. Bu eğri üzerindeki bir faktör bileşiminden,
başka bir faktör bileşimine geçildiğinde, mallardan birinden üretilen miktar arttırılırken, bu artış
öteki malın üretiminden özveri pahasına olabilecektir.
En yüksek üretim düzeyini sağlayan noktaların birleştirilmesi sonucu oluşan anlaşma
eğrisi üzerindeki her noktada eş-ürün eğrileri teğet durumda olduğundan, faktörler arasındaki
marjinal teknik ikame oranı birbirine eşittir. Bu eşitliği; MTİOXc,l=MTİOYc,l şeklinde
gösterebiliriz. O halde üretim faktörleri çeşitli malların üretim alanları arasında, marjinal teknik
ikame oranları birbirlerine eşit olacak şekilde dağıtıldıklarında, toplumdaki mevcut üretim
faktörlerinin çeşitli malların üretim faktörleri arasında optimal dağılımı gerçekleşmiş
olmaktadır.
OxOy anlaşma eğrisi üzerindeki her nokta, üretim faktörlerinin een etkin kullanılması
halinde, X ve Y mallarından elde edilmesi olası mal miktarlarının ne olduğunu göstermektedir.
Ox orijinden itibaren, anlaşma eğrisi üzerinde Oy’ye doğru kayıldıkça, üretilen X malı miktarı
artarken, Y malı miktarı azalmaktadır. Üretim faktörlerinin etkin kullanım bileşenlerini veren
OxOy anlaşma eğrisi, aynı zamanda mevcut kaynakların etkin kullanımı sonucu elde edilecek
X ve Y malları bileşimini verdiğine göre, anlaşma eğrisi yardımıyla, üretim imkanları eğrisine
nasıl ulaşıldığını bulabiliriz. Bunun için anlaşma eğrisi üzerindeki D1, D2,………D6
noktalarının ifade ettiği X ve Y malları bileşenlerini, eksenleri X ve Y mallarını gösteren yeni
bir diyagrama aktarmamız yeterli olacaktır.
Şekil 1.4: Üretim Olanakları (Dönüşüm) Eğrisi
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Yatay eksen X malından üretilen miktarları, dikey eksen Y malından üretilen miktarları
göstermektedir. Anlaşma eğrisi üzerindeki D1, D2,………D6 noktaları işaretlenip
birleştirildiğinde elde edilen AB eğrisi, üretim olanakları eğrisini verecektir. Bu eğri veri
teknoloji ile üretim faktörlerinin hepsinin üretime katılması sonucu üretilmesi muhtemel mal
bileşimlerini verir. Bu eğrinin altındaki her noktada (K gibi) üretim faktörlerinin etkin
kullanılmaması sonucu erişilen, üretim düzeyini göstermektedir. Bu noktada atıl kapasite
mevcuttur. Bu noktada üretim faktörlerinden birisini arttırarak üretimi arttırmak mümkün
olduğu için K noktasında etkinlik sağlanmamış demektir. Eğri üzerindeki herhangi bir noktanın
eğimi, bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki maldam ne kadar fedakarlık etmek
gerektiğini göstermektedir. Buna kısaca iktisatta Marjinal Dönüşüm Oranı (MDO)
denilmektedir. Eğri üzerinde D2 noktasından D3 noktasına kayıldığında ΔY kadar Y malı
üretiminden vazgeçilerek ΔX kadar x malı üretilerek, veri üretim faktörleri ve veri teknoloji ile
yine en yüksek üretim düzeyi korunmaktadır. Görüldüğü gibi MDOy,x üretimden feda edilen
Y malı miktarının (ΔY), bu fedakarlık karşısında üretilen X malı miktarı (ΔX) arasındaki orana
eşittir. Yani; MDOy,x= -ΔY/ΔX’dir.

14.2.3. Üretimde ve Tüketimde Ortak Etkinlik
Bir toplumda en az bir kişinin refah düzeyini azaltmadan öteki kişilerin refah düzeyini
yükseltme olanağı yoksa, optimum refah düzeyine ulaşılmış olacağını peroto optimum
dengenin varlığında söylemiştik. Bu denge hem üretimde hem de tüketimde etkinliğin bir arada
sağlandığında oluşur. Tüketimde etkinlik, tüketicilerin tüketim mallarını kendi aralarında, her
malın marjinal ikame oranı eşit olacak şekilde paylaştıkları zaman meydana gelmektedir. Diğer
taraftan üretimde etkinlik ise üretim faktörlerinin kullanan firmaların çeşitli faktörlerden
faktörler arasındaki marjinal teknik ikame oranı eşit olacak şekilde kullanarak üretime gitmeleri
halinde gerçekleşmektedir. Üretimde etkinlik sağlayan faktör bileşiminden hareketle de iki mal
üretilmesi halinde en etkin üretim sınırını veren dönüşüm eğrisi elde edilmektedir.
Optimum refah düzeyine üretim ve tüketimde etkinliğin gerçekleşmesi halinde
ulaşıldığına göre, bir toplumun optimum refah düzeyine ulaşabilmesinin koşulu, malların
üretiminde firmaların kullandıkları faktörlerin marjinal teknik ikame oranları ile bireylerin
tükettikleri mallardan sağladıkları marjinal ikame oranlarının birbirine eşit olmasıdır. Bu
durumu üretim imkanları eğrisi ve kutu diyagramı ile açıklamaya çalışalım.
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Şekil 1.5: Üretimde ve Tüketimde Etkinlik

Öncelikle üretimde etkinlik sağlandığını ve K noktasının bu etkin üretim bileşimini
gösterdiğini kabul edelim.bu durumda X malından OX1 kadar ve Y malından OY1 kadar
üretilmektedir. Üretilen malların miktarları bilindiğine göre, tüketimde etkinliği saptamak için,
OY1KX1 kutu diyagramı çizilebilir. Ortak etkinlik koşulu, iki malın üretimindeki marjinal
dönüşüm oranı (K noktasından geçen teğetin eğimi) ile tüketicinin iki mal arasındaki marjinal
ikame oranını eşitlenmesi olduğuna göre, K noktasındaki teğetin eğimi ile anlaşma çizgisi
üzerindeki iki tüketicinin farksızlık eğrilerinin teğet olduğu noktalardaki eğimleri
karşılaştırmamız gerekir. Örneğimizdeki K noktasından geçen teğetin eğimi ile D4 teğet
noktasındaki eğim eşit olduğuna göre, ortak etkinliği veren nokta D4 noktasıdır. X malından
OX1, Y malından OY1 kadar üretilip, üretilen bu mallardan OX’+OY’ kadarı bir tüketici,
geriye kalan X’X1+Y’Y1 kadarı da diğer tüketici tarafından alındığında, hem üretimde hem de
tüketimde etkinlik sağlandığından, toplum refahı optimuma ulaşmış olacaktır. Böylece mevcut
üretim faktörleriyle tüketicilerin tercihleri de göz önüne alınarak, en yüksek üretim bileşimi
sağlanmış olacaktır.
Bu şekilde ortak etkinlik sağlandığında;

olmaktadır.

Tüm tüketicilerin iki mal arasındaki marjinal ikame oranı (MİOy,x) eşit


Üretimde yer alan tüm mallar için faktörlerarası marjinal teknik ikame oranı
(MTİOk,l) eşit olmaktadır.

Herhangi iki mal arasındaki marjinal dönüşüm oranı (MDOy,x) üretim yer alan
malların üretimini sağlayan faktörler arasındaki marjinal teknik ikame oranına eşit olmaktadır.
Kısaca; MDOy,x = MTİOXk,l = MTİOyk,l’dir.
AB eğrisi üzerinde sonsuz sayıda K noktası vardır. Bu nedenle pareto optimum tek
değildir. Bu eğri üzerindeki noktalardan her birine göre de, yukarıdakine benzer şekilde
optimum refah düzeyini veren bir üretim ve bölüşüm bileşimi saptamak mümkündür. O halde
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pareto optimumun sağlanması refah maksimizasyonu için gerekli olmasına karşı yeterli
değildir.

14.2.4.Pareto Optimum Kriterlerinin Sınırları
Üretim ve tüketimde birlikte gerçekleştirilen pareto optimum denge bazı durumlarda
gerçekleşmez. Bu durumları incelemeye çalışalım.
Pareto Optimumun Tam Rekabet Sisteminde Gerçekleşmesi Dışsal Ekonomilerin
Ortaya Çıkması Nedeniyle Oldukça Güçtür.
Tam rekabet piyasasında üreticiler ve tüketiciler kendi yararlarını gözeten kararlar
alırken toplumunda yararını korumuş olacaklardır. Gerek üreticinin gerekse tüketicinin bu
kararlarında “özel maliyet ve yararlarla”, “sosyal maliyet ve yararlar arasında” hiçbir farkın
olmaması gerekmektedir. Gerçek hayatta, gerek üreticiler gerekse de tüketiciler bazı avantajlar
elde ederken bunların karşılıklarını ödemedikleri gibi, ekonomideki öteki üretici ya da
tüketicileri katlanmak zorunda bıraktıkları maliyet yükseltici zararları da ödemeyebilirler.
Bunun sonucu, yani tüm karar birimlerinin tüm avantaj ve dezavantajlarının fiyatlara
yansımaması tam rekabet koşullarının varlığı halinde bile, pareto optimum dengenin
gerçekleşmemesine neden olacaktır.
Böyle ortamlarda oluşan dışsal ekonomiler pozitif ve negatif dışsal ekonomiler olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır:

Pozitif Dışsal Ekonomiler; bir ekonomideki karar birimlerinin birbirleriyle
ilişkisi ya da sadece aynı endüstride veya yörede bulunma dolayısıyla sağladıkları ve karşılığını
ödemedikleri avantajları ifade etmektedir.

Negatif Dışsal Ekonomiler; ekonomideki karar birimlerinin ilişkide
bulundukları öteki karar birimlerine verdikleri ve maliyetine katlandıkları zararlardır.
Üretim ve tüketimde pozitif ve negatif dışsal ekonomiler farklı şekillerde ortaya
çıkmaktadır. O nedenle üretimde ve tüketimde ortaya çıkan dışsal ekonomilerin nasıl pareto
optimum dengenin oluşmasına engel olduğunu incelemeye çalışalım.

14.3.Üretimde Pozitif Dışsal Ekonomiler
Üretim aşamasında üreticiler aşağıdaki durumlar oluştuğunda avantaj sağlayarak pareto
optimumun oluşmasına engel olurlar. Bu durumlar;
 Firmalarda çalışan firmaların kalifiye hale gelmesi piyasadaki kalifiye eleman arzını
arttırarak diğer firmaların kalifiye eleman temin edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu
elemanların kalifiye hale gelmesinde herhangi bir bedel ödemeyen diğer firmalar pozitif dışsal
ekonomi sağlamış olurlar.
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 Üniversitelerin ve mesleki kuruluşların araştırmalarından faydalanan firmalar yine
bu araştırmaların finansmanına katkıda bulunmadıklarından olumlu dışsal ekonomilerden
faydalanmış olmaktadırlar.
 Yol, kanalizasyon vb alt yapı yatırımlarından bedel ödemeden yararlanan firmalar
önemli maliyet avantajları sağlayarak pozitif dışsal ekonomilerden yararlanmış olurlar.
 Endüstrinin gelişip büyümesi sonucu, endüstrinin talebini karşılayacak şekilde büyük
ölçekli firmaların ürettikleri yarı işlenmiş mamulleri kullanan firmalar önemli maliyet avantajı
sağlayarak pozitif dışsal ekonomilerden yararlanırlar.
 Bir bölgedeki bir üretim faaliyeti diğer bir üretim kolunu olumlu yönde etkiliyorsa
pozitif dışsal ekonomi mevcuttur. Örneğin; bir firmanın meyve ağacı yetiştirmesi, arı yetiştiren
bir firmanın üretimini arttırarak olumlu yönde etkileyebilir.

14.4.Üretimde Negatif Dışsal Ekonomiler
Üretim aşamasında üreticiler aşağıdaki durumlar oluştuğunda dezavantaj sağlayarak
pareto optimumun oluşmasına engel olurlar. Bu durumlar;
 Firmaların üretimleri sonucunda yarattıkları çevre kirliliği bölgede çalışan diğer
firmaların üretimini olumsuz yönde etkileyerek ekstra maliyete katlanmalarına neden olur.
 Firmaların yine aynı şekilde doğal kaynakları olumsuz yönde etkilemeleri bazı
sektörleri olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin; bir firmanın atıklarını göle boşaltması
balıkçılık sektöründe çalışan firmaları olumsuz yönde etkileyecektir.
 Belli bir bölgede yeni işletmelerin kurulmasının kira, ücret vb faktörleri yükseltmesi
üretim maliyetleri üzerinde ek yüke neden olacağı için firmaların olumsuz yönde
etkilenmelerine neden olacaktır.
Yukarıda saydığımız gerek pozitif gerekse negatif dışsallıklar tam rekabet şartları
altında dahi olsa fiyatların optimal kaynak dağılımındaki yol göstericilik rolünü engelleyerek
pareto optimum dengenin oluşmasını engeller.

14.5.Tüketimde Pozitif Dışsal Ekonomiler
Tüketicilerde üreticiler gibi aldıkları kararlarda birbirlerini olumlu yönde etkileyerek
pozitif dışsal ekonomilere neden olabilirler. Örneğin; bir semte birkaç tane apartman yapılması
o yörenin değerini arttırarak orada oturanların bundan mutluluk duymasına neden olmasıdır.
İşte tüketicilerin birbirlerinin kararlarını bu şekilde olumlu yönde etkilemesi farksızlık eğrisini
yukarıya kaydırarak pareto optimum dengenin bozulmasına neden olur.

14.6.Tüketimde Negatif Dışsal Ekonomiler
Tüketiciler aldıkları kararlarda birbirlerini olumsuz yönde etkileyerek negatif dışsal
ekonomilere neden olabilirler. Örneğin; bir lokantada sigara içenlerin sigara içmeyenleri
rahatsız etmesi. Tüketiciler açısından olumsuz dışsal ekonomiler olumlulara göre daha
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yaygındır. İşte tüketicilerin birbirlerinin kararlarını bu şekilde olumsuz yönde etkilemesi
farksızlık eğrisini aşağıya kaydırarak pareto optimum dengenin bozulmasına neden olur.
Aksak Rekabet Şartlarında Pareto Optimum Gerçekleşmez
Aksak rekabet piyasasındaki az sayıdaki firma kar maksimizasyonuna yönelerek,
MC=MR denge koşulunu gerçekleştirirken, satış fiyatlarını MR’nin üzerine çıkarırlar. Bu
durum daha fazla kar elde edebilmek için üretimi kısıp satış fiyatını arttırmalarını ifade eder.
Böyle bir durumda üretimlerinin optimal üretim miktarının altında saptarlar. Aksak rekabet
şartlarındaki firmaların üretimlerini bu şekilde kısmaları, kaynakların etkin dağılımını
engellerken pareto optimumdan da uzaklaşmaya neden olur.
Ölçeğe Göre Artan Getirinin Varlığında Pareto Optimum Gerçekleşmez
Eğer bir ekonomide ölçeğe göre artan getiri söz konusu oluyorsa, aşırı büyüyen firmalar
küçük firmaları kendi faaliyet alanından uzaklaştırabileceği gibi endüstriye girişleri de
engelleyebilirler. Bu durumda tam rekabet şartları ortadan kalkacağı için rekabet aksayacak,
üretim kısılacak ve pareto optimum ortadan kalkacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Pareto'ya göre, toplumda en az bir kişinin toplumsal refah düzeyini azaltmadan öteki
kişilerin (en az bir kişinin) refah düzeylerini yükseltme olanağı yoksa, toplum refahı
optimuma ulaşmıştır.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
2. Aşağıda verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Bir semte birkaç tane apartman yapılması o yörenin değerini arttırarak orada
oturanların bundan mutluluk duymasına neden olur. Bu durum tüketimde pozitif dışsal
ekonomilere örnek verilebilir.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
3. Aşağıda verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Pareto optimumu kavramı ilk olarak ünlü İngiliz İktisatçı Adam Smith tarafından
geliştirilmiştir.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
4. Aşağıda verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Anlaşma eğrisi üzerindeki bütün noktalarda farksızlık eğrilerinin eğimleri birbirine eşit
olduğu için tüketiciler için malların marjinal ikame oranları da aynıdır.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: A seçeneğidir.
5. Aşağıda verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
“Anlaşma eğrisi üzerindeki her nokta, optimal dağılımı verirken, bu noktalardan
hangisinin “daha iyi” olduğunu belirtmek mümkündür.”
A) Doğru
B) Yanlış
Cevap: B seçeneğidir.
6. Aşağıdakilerden hangisi bir piyasanın rekabetçi bir yapıya sahip olması için
bünyesinde barındırması gereken kriterlerden bir tanesi değildir?
A) Atomisite
B) Mobilite
C) Homojenlik
D) Tam bilgi
E) Ekonomik kar
Cevap: E seçeneğidir.
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7. Üretim Olanakları Eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın eğimi, bir maldan bir birim
daha fazla üretmek için öteki maldan ne kadar fedakârlık etmek gerektiğini
göstermektedir. İktisatta bu orana ne ad verilmektedir?
A) Marjinal Dönüşüm Oranı
B) Marjinal Teknik İkame Oranı
C) Marjinal İkame Oranı
D) Marjinal Fayda
E) Marjinal Gelir
Cevap: A seçeneğidir.
8. Bir ekonomideki karar birimlerinin birbirleriyle ilişkisi ya da sadece aynı endüstride
veya yörede bulunma dolayısıyla sağladıkları ve karşılığını ödemedikleri avantajlara ne
ad verilmektedir?
A) Fayda
B) Marjinal fayda
C) Pozitif dışsal ekonomi
D) Negatif dışsal ekonomi
E) Pareto Optimalite
Cevap: C seçeneğidir.
9. Aşağıdakilerden hangileri üretimdeki negatif dışsal ekonomilere örnek teşkil
etmektedir?
I) Firmaların üretimleri sonucunda yarattıkları çevre kirliliği
II) Belli bir bölgede yeni işletmelerin kurulmasının kira, ücret vb faktörleri yükseltmesi
III) Firmaların yol, kanalizasyon vb alt yapı yatırımlarından bedel ödemeden
yararlanması
IV) Bir lokantada sigara içenlerin sigara içmeyenleri rahatsız etmesi
A)I-II
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E)III-IV
Cevap: A seçeneğidir.
10) Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I) Aksak rekabet şartlarında Pareto Optimum gerçekleşmez
II) Ölçeğe göre artan getirinin varlığında Pareto Optimum gerçekleşir
III) Toplumsal refahın optimuma ulaşabilmesinin şartlarınadan bir tanesi belirtilen mal
ve hizmetlerin tüketiciler arasında optimal bir şekilde dağılımının sağlanmasıdır.
IV)Pareto optimum kavramı ordinal fayda yaklaşımının terk edilip kardinal fayda
kavramının benimsenmesinde önemli bir paya sahiptir.
A)I-II
B) I-III
Cevap: D seçeneğidir.

C) II-III

D) II-IV

E)III-IV

346

KAYNAKÇA
Çetin, Tamer (2005); “Çevresel Dışsallıklar ve İçselleştirme Yöntemleri”, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7/3, ss.143-166.
Dinler, Zeynel (1998); Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi Yayınları, Altıncı Baskı, Bursa.
Ertürk Emin (2004); Mikro İktisat, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
Mas-Colell Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Gren (1995); Microeconomic
Theory, Oxford University Press, New York.
Özkazanç Önder ve Diğerleri (2003); İktisat Teorisi, TC Anadolu Üniversitesi Yayını,
Yayın No:1456, Eskişehir, 2003.

347

