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Sunufl
‹ktisad›n son derece ilgi çekici ve ço¤u zaman heyecan verici dünyas›na hofl

geldiniz! Geçmifli milyonlarca y›l öncesine dayanan; ancak, tarihi birkaç yüzy›l ön-
cesine kadar giden iktisat bilimi ile ilk kez karfl›laflacaks›n›z. Bu kitapta iktisadi
düflünme tarz› ad›n› verebilece¤imiz yöntemle, uygarl›klar›n milyonlarca y›ldan
beri "k›t kaynak – s›n›rs›z istek" olarak özetlenen sorunla karfl› karfl›ya olduklar›-
n› anlayacak; bu sorgulama tekni¤ini ö¤rendikçe ve uygulad›kça yaflad›¤›m›z dün-
yan›n iktisadi sorunlarla çevrelendi¤ini ve bu sorunlar›n anlafl›lmas›n›n sa¤duyu-
dan daha güçlü araçlar gerektirdi¤ini göreceksiniz. Elinizde bulunan kitap bu
araçlarla ilgili gerekli altyap›y› sizlere aktarmay› amaçlamaktad›r. 

Bir bilim dal› olarak iktisat birkaç yüzy›l öncesine kadar gitmesine karfl›n, her
geçen gün yenilenmektedir. Yaflanan her yeni gün, geliflen iktisat bilimini yeniden
flekillendirecek veya destekleyecek kan›tlar› da beraberinde getirmektedir. Böyle-
sine dinamik yap›ya sahip bilim dal›na girifl niteli¤i tafl›yan bir kitab›n da tecrübe-
ye dayand›r›lmas› gerekmektedir. Kitab›n›z›n yazarlar› uzun y›llar›n bilimsel biri-
kimini ve e¤itim tecrübesini sizlere aktarmakta, yukar›da sözünü etti¤imiz iktisa-
di düflünme tarz›n›n kap›s›n› açmaktad›rlar. 

Kitab›n›z uzaktan ö¤renim ve örgün ö¤renim koflullar›nda kullan›labilecek fle-
kilde düzenlenmifltir. Her ünitenin bafllang›c›nda yer alan Yaflam›n ‹çinden bölüm-
lerinde, ünite içinde ele alaca¤›m›z konuya haz›rl›k yapmak amac›yla günlük ya-
flamda karfl› karfl›ya kald›¤›m›z, yaz›l› ve görsel bas›nda karfl›m›za ç›kan örnek
olaylar verilmekte ve konu hakk›nda fikir jimnasti¤i yapman›z önerilmektedir. Ya-
flam›n içinden bölümünde size yöneltilen soru ve ünitenin giriflinde belirlenen
Amaçlar do¤rudan birbiriyle iliflkilidir. Öte yandan, metin içerisindeki S›ra Sizde
bölümlerinde, ünitenin amaçlar›yla do¤rudan ilgili, günlük yaflamdan al›nm›fl di-
¤er örnek olaylar çerçevesinde oluflturulan sorularla karfl›laflacaks›n›z. Bu sorular,
amaç çerçevesinde ö¤rendiklerinizi, günlük yaflamda karfl›laflaca¤›n›z sorunlara
uygulayabilme ve iktisadi sorunlar› analiz edebilme becerinizi gelifltirmeyi amaç-
lamaktad›r. Gerek yaflam›n içinden, gerekse s›ra sizde bölümlerinde yöneltilen so-
rulara iliflkin cevaplar her ünitenin bitiminde ayr› bir bölüm olarak verilmektedir.
Ünite sonlar›nda yer alan Kendimizi S›nayal›m bölümleri ise ünite içerisinde ö¤ren-
diklerinizi s›namaya dönük test sorular›ndan oluflmaktad›r.

Son olarak, iktisat ö¤renmeye bafllayanlar›, deyim yerindeyse, ürküten bir ko-
nu üzerinde durmak isteriz: Grafikler. ‹ktisat bilimi grafik gösterim tekni¤ini yo-
¤un olarak kullanan bir bilim dal›d›r ve yeni iktisat ö¤rencilerinin, ö¤renme süre-
cinde karfl›laflt›klar› önemli bir sorun grafiklerle çal›flma al›flkanl›¤›n›n olmamas›-
d›r. Bu al›flkanl›¤› kazand›kça, iktisatta grafiklerin ne kadar yararl› oldu¤unun ay›r-
d›na varacak ve grafik kullanarak anlat›m›n son derece kolay oldu¤unu görecek-
siniz. Bu konuda karfl›laflaca¤›n›z sorunlar›n çözümü için kitab›n›zda özel bir ek
haz›rlanm›flt›r: ‹ktisatta Grafiklerle Çal›flma. Size önerimiz Birinci üniteyi çal›flt›ktan
sonra, sözü edilen eki mutlaka gözden geçirmeniz ve gerekli notlar› alman›zd›r.
Bu çal›flma yöntemi kitab›n›z›n di¤er bölümlerini çok daha net anlaman›za olanak
tan›yacak ve iflinizi kolaylaflt›racakt›r.

‹ktisada Girifl kitab›n›z genifl bir ekibin, uzun süren çal›flmalar› sonucu ortaya
ç›kan bir üründür. Bu süreçte de¤erli yazarlar›m›za gösterdikleri ilgi ve anlay›fl
için flükranlar›m›z› sunar›z. Bu ekibin oluflturulmas›nda ve çal›flmas›nda gerekli
zemini haz›rlayan Say›n rektörümüz Prof.Dr. Engin ATAÇ’a teflekkür ederiz. Ekibin
koordinatörlü¤ünü üstlenen Prof.Dr. Levend KILIÇ’›n flahs›nda tüm ekip eleman-
lar›na, grafik tasar›mlar› konusundaki katk›lar› için Prof. T. Fikret UÇAR’a, Ö¤r.Grv.
Cemalettin Y›ld›z’a ve tüm huysuzluklar›m›za karfl› sonsuz bir sab›r ve hoflgörü
gösteren ö¤retim tasar›mc›s› Yard.Doç.Dr. Hakan Ayd›n arkadafl›m›za teflekkür
ediyoruz.

Prof.Dr. ‹lyas fiIKLAR
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Kul lan ›m K › lavuzuxii

Yukar›daki çizgi film kahramanlar›n› tan›mayan›n›z yoktur herhalde. Tafl Devri
dizisinin kahramanlar›, zaman zaman, artan fiyatlar›n ve paran›n de¤ersizlefl-
mesinden bahsederek, günümüzün en önemli ekonomik sorunlar›ndan bir tane-
si olan enflasyona gönderme yaparlar.
Türk insan›, uzun soluklu enflasyonla ilk kez 1950’lerin ortalar›nda tan›flt›. An-
cak enflasyonun günlük yaflant›m›za esas girifli 1970’lerin bafl›ndan itibaren ger-
çekleflti. O tarihten bu yana da, yani yaklafl›k çeyrek yüzy›ld›r, enflasyonla birlik-
te yafl›yoruz. Bugün enflasyon canavar› ad›n› verdi¤imiz bu ekonomik olgunun
geçmiflinin nerelere uzand›¤›n› hiç düflündünüz mü?
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Üniteyi çal›flmaya bafllamadan önce
her ünitenin ön kapa¤›nda yer alan
günlük yaflam›m›zda karfl›laflabilece-
¤imiz durumlar, o ünite ile ilgili içeri-
¤i daha iyi kavraman›za yard›mc› ol-
mak için zihinsel haz›rl›k yapman›za
yard›m eder.

Amaçlar›m›z: 

Üniteyi tamamlad›-
¤›n›zda kazanaca¤›n›z bilgi
ve becerilerdir.

Amaçlar›m›z bölü-
münde s›ralanan
yeterliklerin ünite

içindeki ilgili yerini gösterir.

Yana Ç›kma: Metin içinde yer
alan önemli kavram ve ifade-
lere iliflkin tan›m ya da aç›k-
lamalard›r. Önemsemeniz ge-
reken noktalar› gösterir. Me-
tin içinde yap›lan aç›klama-
lar›n bir tür çok k›sa özeti gibi
düflünülebilir.

S›ra Sizde: ‹fllenen konular›
kavray›p kavramad›¤›n›z›
kendi kendinize ölçmenize
yard›mc› olmaya amaçlayan,
düflünmeye ve uygulamaya
yönlendiren sorulard›r.

A M A Ç
�

1

�

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

K

Bafllarken: Ünitede hangi konular›n
ifllenece¤ine iliflkin k›sa bilgiler verir.

Anahtar Kavramlar: Ünitede
aç›klanan temel kavramlar-
d›r. Ünitedeki önemli nokta-
lara iliflkin ipuçlar› verir.

Dikkat: Hat›rlatmak,
baz› noktalara dikka-
tinizi çekmek, farkl›

bir üniteye, kayna¤a ya da ünite
içindeki baflka bir konu bafll›¤›-
na yönlendirmek için gerekli
uyar›lar› içerir.
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Özet
Toplam talep kavram›n› ö¤renerek, toplam talep
e¤risinin ne ifade etti¤ini kavramak ve analitik
biçimde kullanmak

• Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan ta-
lebin toplam›n› ifade etmek üzere kullan›lan top-
lam talep kavram›, üretim miktar› ile fiyatlar genel
düzeyi aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›n› gös-
teren toplam talep e¤risi ile özetlenebilir.

• Fiyatlar genel düzeyi yükseldi¤i zaman üretim mik-
tar›n›n düflmesine neden olan faktör faiz oran›d›r.
Bu nedenle, toplam talep e¤risi üzerindeki her nok-
tada reel sektör ve parasal sektör dengededir.

• Toplam talep e¤risi, kamu harcamalar› ve para arz›
artt›¤›nda, vergiler azald›¤›nda, toplam talebin artt›-
¤›n› ifade etmek üzere sa¤a do¤ru kayar. Toplam
talep e¤risinin sola do¤ru kaymas› ise kamu harca-
malar› ve para arz›n›n azalmas›, vergilerin artmas›
durumunda söz konusu olur. 
Toplam arz kavram›n› tan›mlayarak, toplam arz e¤-
risinin ne ifade etti¤ini aç›klamak ve analitik biçimde
kullanmak

• Bir ekonomideki toplam mal ve hizmet arz›n› ifade
eden toplam arz, ekonomideki tüm firmalar taraf›n-
dan arz edilen toplam miktar ile fiyatlar aras›ndaki
iliflkiyi gösteren toplam arz e¤risi ile özetlenebilir. 

• Toplam arz e¤risi düflük üretim düzeylerinde yat›k,
yüksek üretim düzeylerinde ise dik bir flekil al›r.
Ancak birçok iktisatç› toplam arz e¤risinin, en az›n-
dan k›sa dönemde, pozitif bir e¤ime sahip oldu¤u-
nu savunmaktad›r. 

• Bir firman›n üretim karar›n› etkileyen her faktör
toplam arz e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden olur.
Bu faktörler aras›nda maliyet floklar›, ekonomik bü-
yüme, yat›r›m aç›¤› ve do¤al afetler yer almaktad›r.
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin ve üretim
miktar›n›n nas›l belirlendi¤ini ve neden de¤iflti¤ini
aç›klamak

• Bir ekonomide denge fiyat düzeyi, toplam talebin
toplam arza eflitlendi¤i noktada, yani toplam arz ve
toplam talep e¤rilerinin kesiflti¤i noktada belirlenir. 

• Toplam arz ve toplam talep e¤rilerinin kesiflme nok-
tas› reel sektör, parasal sektör ve firmalar›n üre-
tim/fiyatlama karar› aras›ndaki çok yönlü bir den-
geye iflaret eder.

Toplam arz – toplam talep analizini kullanarak, pa-
ra ve maliye politikalar›n›n ekonomide fiyatlar ve
üretim üzerindeki etkilerini aç›klamak

• ‹zlenecek para ve maliye politikalar›n›n etkilerini
de¤erlendirebilmek için en önemli nokta, ekono-
minin toplam arz e¤risinin hangi bölgesinde bulun-
du¤udur. 

• Ekonomi toplam arz e¤risinin yatay bölümünde bu-
lunuyorsa, genifllemeci politikalar›n a¤›rl›kl› etkisi
üretim üzerinde iken fiyatlar› artt›r›c› etkisi s›n›rl›
kalmaktad›r. 

• Ekonomide faaliyet gösteren firmalar›n ço¤unlu¤u
üretim kapasitelerinin tamam›n› kullan›yorlarsa, eko-
nomi toplam arz e¤risinin dik bölümünde yer alaca-
¤› için, genifllemeci para ve maliye politikalar›n›n
a¤›rl›kl› etkisi fiyatlar› artt›rmak fleklinde olacak, üre-
tim üzerinde olumlu bir etki yaratmayacakt›r.
Enflasyon olgusunun özelliklerini ve türlerini aç›k-
layarak enflasyonun nedenlerini tart›flmak

• Ekonomideki sürekli fiyat art›fllar› ile bir kerelik fi-
yat art›fllar›n› birbirinden ay›rmak gerekir. Toplam
talep e¤risini sa¤a, toplam arz e¤risini sola do¤ru
kayd›ran her faktör bir kerelik fiyat art›fl›na neden
olur. Sürekli artan fiyatlar›n arkas›nda sürekli ar-
tan para arz›n›n bulundu¤u genel kabul gören bir
tespittir.

• Toplam talep art›fl›n›n neden oldu¤u enflasyon ol-
gusu talep enflasyonu olarak adland›r›l›rken, maliyet
art›fllar› nedeniyle ortaya ç›kan enflasyon maliyet
enflasyonu olarak bilinir.

• Merkez bankas›n›n faiz oran›n› sabit tutmak gibi bir
kayg›yla, genifllemeci maliye politikalar›na uyum
göstererek genifllemeci bir para politikas› izlemesi
sürekli enflasyonun ard›nda yatan temel faktördür. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Fiyatlar ve üretim miktar› aras›nda negatif bir iliflki
ortaya ç›kmas›na neden olan faktör afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Para arz›
b. Faiz oran›
c. ‹flsizlik düzeyi
d. Sermaye stoku
e. Kapasite kullan›m oran›

2. Afla¤›daki flekilde yer alan AD0 e¤risinin AD1 konu-
muna gelmesine nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kamu harcamalar›ndaki art›fl
b. Vergilerdeki azalma
c. Para arz›ndaki azalma
d. Fiyatlardaki artma
e. ‹flsizlikteki azalma

3. Bir ekonomideki ortalama kapasite kullan›m oran›n›
gösteren afla¤›daki grafi¤e göre, ekonominin içinde bulun-
du¤u durum ile toplam arz e¤risi aras›nda nas›l bir iliflki
kurulabilir?

a. Ekonomi toplam arz e¤risinin dik bölgesinde
bulunmaktad›r

b. Toplam arz e¤risi sa¤a do¤ru kaym›flt›r
c. Toplam arz e¤risinin dik bölgesinin bafllang›c›

afla¤›ya kaym›flt›r
d. Ekonomi toplam arz e¤risi üzerinde afla¤›ya do¤ru

kaymaktad›r
e. Ekonomi toplam arz e¤risi üzerinde yukar›ya do¤-

ru kaymaktad›r

4. 17 A¤ustos 1999 depremi sonras›nda Türkiye’de GSMH
yaklafl›k yüzde 6.5 oran›nda azalm›flt›r. Bu sonuç veri
iken, afla¤›dakilerden hangisi depremin ekonomik et-
kilerini de¤erlendirmek için kullan›labilir?

a.

b.

c.

d.

e. 

5. I. Reel sektör dengesi
II. Reel ücret dengesi
III. Parasal sektör dengesi
IV. Firmalar›n üretim ve fiyatlama karar›

Toplam arz›n toplam talebe eflitlendi¤i noktada yukar›da
s›ralanan denge unsurlar›ndan hangileri bir arada gerçek-
leflmifl olur?

a. II-III-IV
b. I-II-III
c. I-II-III-IV
d. I-II-IV
e. I-III-IV
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Enflasyon, hiperenflasyon

‹ktisat tarihçilerinin yapt›¤› araflt›rmalara göre, enflas-

yonun tarihi Milattan Önceki döneme kadar uzanmakta

ve enflasyonun 4000 yafl›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.

Yap›lan araflt›rmalar sonucunda Asya, Hindistan, Roma,

Yunan, M›s›r ve Mezopotamya uygarl›klar›nda fliddetli

enflasyonlar yafland›¤›na dair bulgular mevcuttur. Ar-

keologlar›n yapt›¤› kaz›larda, Mezopotamya’n›n befli¤i

Babil kentinde, M.Ö. 1790-1750 dönemine ait fiyat veri-

lerinin ifllendi¤i kil tabletler bulunmufltur. Günümüzde

özellikle geliflmekte olan ülkeleri sürekli tehdidi alt›nda

tutan enflasyon, M.Ö. de insanl›¤›n en büyük sorunlar›n-

dan biriydi. M.Ö. 1894-1595 y›llar› aras›n› inceleyen uz-

manlar, Mezopotamya’da 1750-1684 y›llar› aras›nda çok

yüksek bir enflasyon oran›n›n yafland›¤›n› tespit etmek-

tedirler. Antik Yunan uygarl›¤›n›n ise M.Ö. 4’ncü yüzy›lda

enflasyonist bir ortamla karfl›laflt›¤›, bu dönemde zeytin-

ya¤› fiyatlar›n›n 100 kat artt›¤›na iliflkin kan›tlar mevcut-

tur. Roma ‹mparatorlu¤u ise M.Ö. 2’nci yüzy›lda enflas-

yon dalgas›yla karfl› karfl›ya kalm›fl ve yüzy›ll›k bir süre

içinde tah›l fiyatlar› 50 kat artm›flt›r. 

Enflasyonun geçmifli ile ilgili bugüne kadar yap›lm›fl en

kapsaml› tarihi araflt›rma niteli¤indeki Great Wawe –

Büyük Dalga isimli kitapta, fiyat art›fllar›n›n dört büyük

dalga halinde geldi¤i belirlenmektedir. Bu dalgalardan il-

ki, orta ça¤ dönemine ait ve 12’nci yüzy›l sonlar›nda bafl-

lay›p 14’ncü yüzy›l›n ortalar›na kadar devam eden bir

dönem. Örne¤in, 1315 y›l›nda ‹ngiltere’de yaflanan kötü

hava koflullar ve veba salg›n› sonucunda bu¤day fiyat›n›n

8 kat artt›¤› biliniyor. 16’nc› yüzy›l›n ortalar›ndan bafllay›p

17’nci yüzy›lda sona eren ikinci dalgada ise, tam 180 y›l

süre ile kimi zaman ›l›ml›, kimi zaman da oldukça yüksek

fiyat art›fllar› yaflan›yor. Bu dönemde yaflanan enflasyonun

ard›nda ise genellikle h›zl› nüfus art›fl›n›n bulundu¤u kabul

edilmektedir. Bu dönemde artan talep yan›nda, para mik-

tar›ndaki h›zl› art›fl›n da enflasyona ciddi katk›da bulun-

du¤u, örne¤in 1550 y›l›nda Avrupa’da 10 bin ton olan

gümüfl arz›n›n, 1660 y›l›nda 34 bin tona ulaflt›¤› bilinmek-

tedir. Yaflanan üçüncü dalgada ise, 1730’larda bafllayan fiyat

art›fllar› Frans›z Devrimi ve Napolyon Savafllar› s›ras›nda

doru¤a ulaflm›flt›r. Bu dönemde tar›mdaki fiyat art›fllar›n›n

kimi zaman yüzde 200’lere ç›kt›¤›na iliflkin kan›tlar bulun-

maktad›r. 1920’lerde bafllayan ve Alman Hiperenflasyonu

ile çarp›c› bir boyut kazanan dördüncü enflasyon dalgas›

günümüze kadar devam eden bir dönemdir. Bu dönem

içerisindeki en yüksek enflasyon, 1990’l› y›llar›n bafl›nda

yaflanan iç savafl döneminde % 286, 125, 293, 792’ye ç›kan

Yugoslav hiperenflasyonudur.

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
Paras›z, ‹. (1999). ‹ktisada Girifl. Bursa: Ezgi, 239-253.
Paya, M. (1997). Makro ‹ktisat. ‹stanbul: Filiz, 237-244,

376-391.
Tunca, Z. (1997). Makro ‹ktisat. ‹stanbul: Filiz, 101-111,
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1: Enflasyonun faiz oranlar›n›, faiz oranlar›n›n
da enflasyonu besledi¤i k›s›r döngü süreci, bu ünitede
gördü¤ümüz analiz teknikleri ile rahatça aç›klanabilir.
Herhangi bir nedenle toplam talepte meydana gelen sa¤a
do¤ru kayma, ayn› gelir düzeyinde daha yüksek bir fiyat
düzeyi gerektirmektedir. Fiyatlarda ortaya ç›kan art›fl da
para talebini artt›raca¤› için para talebi e¤risi sa¤a do¤ru
kayacak ve faiz oran› yükselecektir. Faiz oran›n›n artmas›,
ayn› gelir düzeyinin sürdürülebilmesi için AD e¤risinin
yeniden sa¤a do¤ru kaymas› ve yeniden fiyatlar›n yüksel-
mesi anlam›na gelmektedir. Para veya maliye politikas›
araçlar› ile ekonomiye müdahale edilmedi¤i sürece bu
k›s›r döngü devam eder.

S›ra Sizde 2: 1980’li y›llar olarak adland›r›lan 1980-1989
döneminde, sanayi sektöründe ortalama y›ll›k kapasite
kullan›m oran› yaklafl›k yüzde 79 düzeyindedir. Nitekim
bu dönemdeki ortalama y›ll›k üretim art›fl h›z› da yaklafl›k
yüzde 5 civar›ndad›r. Tüm dünyada ve ülkemizde krizler
dönemi olarak bilinen 90’l› y›llar ise ekonomik faaliyet
hacminin ciddi dalgalanmalar gösterdi¤i bir dönemdir.
Örne¤in bu dönemde Türkiye ekonomisi 1994 y›l›nda
yüzde 6.1, 1999 y›l›nda ise yüzde 6.4 oran›nda küçülmüfl-
tür. Nitekim bu dalgalanmalar sonucunda 1990-1999
döneminde Türkiye’de ortalama y›ll›k üretim art›fl h›z› an-
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aktar›lm›flt›r. Ele al›nan 27 y›ll›k süreçte, Türkiye’de fiyat-
lar y›lda ortalama yüzde 49 oran›nda artarken, para arz›
art›fl h›z› ise y›lda ortalama yüzde 45 civar›ndad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Daha fazla bilgi için “Toplam Talep ve Toplam

Talep E¤risi” bafll›¤›n› inceleyiniz.
2. c Daha fazla bilgi için “Toplam Talep E¤risinin

Yer De¤ifltirmesi” bafll›¤›n› inceleyiniz.
3. d Daha fazla bilgi için “Toplam Arz ve Toplam

Arz E¤risi” bafll›¤›n› inceleyiniz.
4. c Daha fazla bilgi için “K›sa Dönem Toplam Arz

E¤risinin Yer De¤ifltirmesi” bafll›¤›n› inceleyiniz.
5. e Daha fazla bilgi için “Denge Fiyat Düzeyi”

bafll›¤›n› inceleyiniz.
6. a Daha fazla bilgi için “Denge Fiyat Düzeyi”

bafll›¤›n› inceleyiniz.
7. b Daha fazla bilgi için “AS-AD Analizi ve Para-

Maliye Politikalar›” bafll›¤›n› inceleyiniz.
8. c Daha fazla bilgi için “AS-AD Analizi ve Para-

Maliye Politikalar›” bafll›¤›n› inceleyiniz.
9. d Daha fazla bilgi için “Talep Enflasyonu” bafll›¤›n›

inceleyiniz.
10. a Daha fazla bilgi için “Para Arz› ve Enflasyon”

bafll›¤›n› inceleyiniz.
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Özet: Ünitede ayr›nt›l› ifllenen
konular›n önemli noktalar›
tekrar vurgulan›r.

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifllenen
konular› ö¤renip ö¤renmedi¤inizi kendi
kendinize ölçmenizi sa¤layacak, bir tür
s›nava haz›rl›k testidir. S›navlarda
ç›kabilecek türde sorular› içerir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›:

S›ra sizdelerde verilen so-
rular›n yan›tlar› ünite so-
nunda yer almaktad›r. 

Baflvurabilece¤imiz Kaynak-

lar: Ünitelerde çal›flt›¤›n›z ko-
nularla ilgili baflvurabilece-
¤iniz di¤er kaynaklar bu
bölümde yer almaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t

Anahtar›: “Kendinizi S›naya-
l›m” bölümündeki sorular›n
cevaplar›n› ve ilgili olduklar›
konular› içerir. Yanl›fl cevap-
lad›¤›n›z sorularla ilgili konu-
lar› tekrar etmeniz s›navdaki
baflaran›z› art›rabilir.

Yaflam›n ‹çinden: Ünitenin
bafl›nda verilen gerçek ha-

yattan al›nm›fl örne¤e iliflkin ay-
r›nt›l› aç›klamalar ünite so-
nunda yer almaktad›r.
‘‘ ‘‘
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Evlilik. Bir çok insan için uygun bir efl bulmak kolay de¤ilken, uygun efl bulundu-
¤unda ise günümüz koflullar›nda evlilik oldukça pahal›ya mâl olmaktad›r. Bu ne-
denle evlenme say›s›nda bir gerileme veya en az›ndan bir duraklama beklenirken
istatistikler bunun tam tersini, yani evlenme say›s›n›n artt›¤›n› söylüyor. Bu da
birço¤umuzun eninde sonunda bir efl seçimi karar› verece¤imizi gösteriyor. Bu
karar› verirken baflta aflk olmak üzere çok say›da faktörün göz önüne al›nd›¤›n›
biliyoruz. Karfl›l›kl› sevginin oldu¤u bir evlilik tercihinde acaba iktisadi bir gerek-
çe de olabilir mi?
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‹ktisad›n Tan›m›
ve Temel Kavramlar› 1



Bafllarken

Ekonomi ile ilgili konular, hemen hemen bütün ülkelerde yo¤un ilgi görmesine
ra¤men birçok kifli için ekonomi, çocuklar›n›n e¤itim giderlerini karfl›lama ve flu
anda çal›flt›klar› ifllerini kaybetme korkusundan ileriye gitmeyebilir. Bir baflka de-
yiflle ekonomi, günlük yaflamda önemli olmas›na ra¤men, bir bilim dal› olarak
iktisat hakk›nda çok az fley bilinmektedir. Bununla birlikte günümüzde art›k bir-
çok insan, günlük ekonomik yaflamlar›n›n ve al›flveriflleri karfl›l›¤›nda ödedikleri
paran›n; iflsizlik, fiyatlar genel düzeyi ve ekonomik büyüme gibi makro büyüklük-
lerle yak›ndan iliflkili oldu¤unun daha çok fark›na varmaktad›rlar. 

Ekonomik konulara yo¤un ilgi ve çeflitli ekonomik göstergeler konusundaki ar-
tan kayg›lara ra¤men, çok az kifli gerçekte ekonominin nas›l çal›flt›¤›n› alg›layabi-
lir. Ancak, bundan dolay› insanlar› suçlamak da oldukça zordur. Özellikle, eko-
nomik olaylar›n ve ekonomi biliminin ülkemizde ve bütün dünyada ulaflt›¤› boyut
ve karmafl›kl›k, ekonominin herkes taraf›ndan anlafl›lmas›n› güçlefltirmektedir.
Ço¤umuzun bir milyar TL’yi bir arada görmedi¤i bir ortamda, Türkiye’nin milli
geliri katrilyonlarla ölçülmektedir. Bu türden büyük rakamlar› alg›lamak ve bun-
lar› yorumlamak birço¤umuz için oldukça zordur. Çünkü ayl›k ev kiras›n› nas›l
ödeyece¤inin yollar›n› bulmaya çal›flan bir insan için, milli gelirde ortaya ç›kan,
örne¤in iki katrilyonluk de¤iflimi anlamak hayli güçtür.

‹ktisat bilimi, toplumdaki bireylerin bir ço¤u için soyut kavramlar gibi görünse
de, günlük yaflam›m›z›n bir parças› olma özelli¤ini devam ettirmektedir. Yaflam›-
m›z›n büyük bölümünü, fabrikalarda veya farkl› iflyerlerinde mal ve hizmet üret-
mek; bir bölümünü mal ve hizmetleri tüketmek ve kalan k›sm›n› da ne üretip ne tü-
ketece¤imize karar vermekle geçiririz. Kitap okuman›n, okula gitmenin, s›navlara
girmenin ve hatta yata¤a uzan›p dinlenmenin bile bir ekonomik yönü vard›r.

Ekonomide ortaya ç›kan ve bizi etkileyen çeflitli olaylar, iktisat ö¤renmeye olan
ilgiyi art›rmaktad›r. Örne¤in, bir kiflinin iflini kaybetmesi iflsizli¤in nedenlerini,
okul ve kitap paralar›n›n artmas› enflasyonun nedenlerini, yüksek ev kiralar› ko-
nut arz› ile talebi aras›ndaki iliflkiyi düflünmemize neden olur.

‹flte, de¤inilen bütün bu konular ve daha niceleri iktisat biliminin ilgi alan›na
girer. ‹ktisat ö¤renimi gören ö¤renciler, günlük olaylar› ve birbirleriyle iliflkisini an-
layacak, ekonomik düflünme biçiminin ne kadar de¤erli oldu¤unu kavrayacaklar-
d›r. ‹ktisat ö¤rencileri, iktisat bilimiyle bu ilk tan›flmalar›ndan sonra, iktisadi terim-
leri ve göstergeleri anlamak ve yorumlamakta bir ölçüde yol alm›fl olacaklard›r.

Anahtar Kavramlar
• K›tl›k
• ‹ktisat
• Mikro iktisat
• Makro iktisat
• Hanehalk›
• Firma
• Devlet
• ‹htiyaç
• Mal ve hizmet

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Bir bilim dal› olarak iktisad›n tan›m›n› ve ilgi alan›n›,
2. ‹ktisatç›lar taraf›ndan gerçeklefltirilen analizlerde uygulanan yöntemleri,
3. ‹ktisatç›n›n çevremizdeki günlük olaylara bak›fl›nda kulland›¤› ilkeleri ve bu

konuda düflülen hatalar›,
4. Yo¤un içeri¤i nedeniyle iktisad›n nas›l bölümlendirilebilece¤ini,
5. Günlük yaflamda farkl› anlamlarda kulland›¤›m›z kavramlara iktisatç›lar›n

verdikleri anlamlar›
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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‹KT‹SADIN TANIMI

Bir bilim dal› olarak iktisad›n tan›m›n› ve ilgi alan›n› aç›klayabilmek

Tüm insanlar›n, bütün isteklerinin an›nda ve tamam›yla karfl›land›¤› bir dünyay›
hayal etmek bile oldukça zordur. Çünkü toplumu oluflturan birey ve kurumlar›n,
insanlara haz ve tatmin veren farkl› mal ve hizmetleri kullanma ve elde etme istek-
leri s›n›rs›zd›r. Buna karfl›l›k insanlar›n isteklerini karfl›lamaya yarayan mal ve hiz-
metlerin üretiminde kullan›labilecek kaynaklar ise s›n›rl›d›r. Dolay›s›yla her top-
lum belirli derecelerde k›tl›k sorunu ile karfl› karfl›yad›r. ‹flte her toplumun de¤iflik
derecelerde karfl› karfl›ya kald›¤› bu k›tl›k sorunu iktisad›n u¤rafl› konusudur.

Hemen hemen bütün bilimler, baz› temel gerçekler ve kavramlar üzerine kuru-
lup flekillenir. Örne¤in, hareket ve güç kavramlar› olmaks›z›n bir fizik bilimini, ya-
flayan canl›lar olmaks›z›n bir biyoloji bilimini düflünmek olanaks›zd›r. Benzer fle-
kilde k›tl›k, yani insan ihtiyaçlar›n›n sonsuz ancak bu ihtiyaçlar› karfl›layacak kay-
naklar›n s›n›rl› olmas›, kavram› olmaks›z›n da bir iktisat biliminin olmas› düflünü-
lemez. Özetle, iktisat bilimi k›tl›k gerçe¤ine dayan›r. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda ikti-
sat k›tl›k bilimidir biçiminde tan›mlanabilir. 

Bilindi¤i gibi do¤ada var olan çeflitli kaynaklar›n tümü, do¤ada bulundu¤u bi-
çimde insanlar›n ihtiyaçlar›n›n tatmininde kullan›lamazlar. Bu kaynaklar›n ço¤un-
lu¤unun, belirli bir üretim süreci sonunda insanlar›n kullan›m›na sunulmalar› ge-
rekir. Ayr›ca, bu mal ve kaynaklara sahip insanlar›n, bütün ihtiyaçlar›n› bu mal ve
kaynaklarla karfl›lamalar› olanakl› de¤ildir. Yani, baz› durumlarda insanlar›n sahip
olduklar› kaynaklar, hem miktar, hem de çeflit olarak ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yet-
mezken; baz› durumlarda da, insanlar ihtiyaçlar›ndan fazla mal ve kaynak sahibi
olabilirler. Bir taraftan insanlar›n ihtiyaç duyduklar› kadar mal ve kaynaklara sa-
hip olmamalar›, di¤er taraftan baz› insanlar›n ihtiyaçlar›ndan daha fazla kaynak ve
mal sahibi olmalar›; bu mal ve kaynaklar›n takas edilmesi zorunlulu¤unu günde-
me getirir. Bu yönüyle iktisad›, insan ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilmesi için malla-
r›n üretim ve de¤iflimini içeren faaliyetlerin incelenmesi olarak da tan›mlamak
mümkündür.

‹nsan ihtiyaçlar›n›n sonsuz olmas› ve bu ihtiyaçlar› karfl›layacak kaynaklar›n ih-
tiyaçlara oranla s›n›rl› olmas› nedeniyle; insanlar çeflitli alternatifler aras›nda bir ter-
cih yapmak zorunda kal›rlar. Bu nedenle iktisat, bir tercih bilimidir denilebilir.

Dünyada var olan toplumlar›n tümü, k›tl›k sorunu ile u¤rafl›rlar. ‹nsanlar, ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak için ülke içerisinde nas›l birbirleriyle mal ve hizmet de¤iflimin-
de bulunuyorlarsa, ayn› flekilde uluslararas›nda da mal ve hizmet de¤iflimi olabilir.
Çünkü, dünyada baz› ülkelerin sahip olduklar› kaynaklara, üretim teknolojisine,
bilgi ve beceriye di¤er ülkeler sahip olmayabilir. Ayr›ca, baz› mallar›n üretiminde
baz› ülkeler çok daha uzmanlaflm›flken, di¤erleri de baflka baz› mallar›n üretimin-
de benzer üstünlüklere sahip olabilirler. Bütün bu nedenler, ülkeler aras› ticaretin,
tüm ülkelere de¤iflik ölçülerde yarar sa¤layaca¤›n› gösterir. Bu tür faaliyetler de ik-
tisad›n konusudur ve bu anlamda iktisad›, ulusal ve uluslararas› bazda ticaretin
incelenmesi olarak da tan›mlamak mümkündür.

Günümüz ekonomilerinin en önemli özelliklerinden birisi, para ekonomileri ol-
malar›d›r. Yani, ekonomide paran›n de¤iflim arac› olarak kullan›lmas›d›r. Para eko-
nomilerinde, özellikle bankac›l›k kesimi önem kazan›r. Çünkü günümüzün gelifl-
mifl ekonomilerinde, paran›n en fazla iliflkilendirildi¤i kesimlerin bafl›nda, banka-
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K›tl›k: ‹nsan ihtiyaçlar›n›n
sonsuz, ancak bu ihtiyaçlar›
karfl›layacak kaynaklar›n
s›n›rl› olmas› olgusudur



c›l›k kesimi gelmektedir. Ayr›ca bankac›l›k kesimi, ekonomide kullan›lan paran›n
belirli bir k›sm›n› yaratt›¤› için ekonomiye büyük etkisi vard›r. Genelde bir ekono-
minin geliflmifllik düzeyi, hem ekonomideki çeflitli sektörlerin geliflmiflli¤ine, hem
de ekonomide var olan sermaye ve servet miktar›na ba¤l›d›r. Dolay›s›yla ekonomi-
lerin daha iyi anlafl›labilmesi, bu önemli konular›n incelenmesini zorunlu hale ge-
tirir. Bu aç›dan iktisad›, para, bankac›l›k, sermaye ve servetin incelenmesi olarak
tan›mlamak mümkündür. 

Yukar›daki tan›mlar›n say›s› artt›r›labilir. Tan›mlarda de¤inilen ço¤u kavram-
lar› göz önünde tutarak; ‹ktisat, bireyler ve toplumlar›n s›n›rl› kaynaklar›n›, s›-
n›rs›z ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için nas›l da¤›tt›klar›n›n incelenmesidir, biçiminde
genel bir tan›m yapabiliriz. Bu çok genel tan›mdan iktisad›n flu temel özellikleri
ç›kar›labilir:

‹ktisat bir sosyal bilimdir: ‹ktisat, toplumla ba¤lant›l› olarak, insanlar›n ve in-
san gruplar›n›n davran›fllar›n› inceler. ‹ktisat, di¤er sosyal bilimlerde oldu¤u gibi
do¤al bilimlerden farkl›d›r. Do¤al bilimlerin en önemli özelli¤i, laboratuar ortam›n-
da ve koflullar kontrol edilerek yap›lan deneylerle bilimsel yasalar› kan›tlayabilme-
sidir. Buna karfl›n iktisat biliminin ve iktisatç›n›n laboratuar› bütün toplumdur. Üs-
telik herkesçe bilindi¤i gibi toplumsal olaylarda hiçbir fley kesin de¤ildir ve kont-
rol edilemez. ‹ktisatç› ortaya koydu¤u ilkelerini, insanlar ve insanlar›n yaratt›¤› ku-
rumlar hakk›ndaki gözlemlerine dayand›r›r, deneylerle kan›tlayamaz. Örne¤in ik-
tisat, insanlar›n para harcama ve tasarruf e¤ilimlerini gözler veya özel mülkiyet,
merkezi planlama gibi kurumlar› inceler. Fakat elde etti¤i genel kurallar› kontrollü
deneylerle kan›tlayamaz. Sonuç olarak, her ne kadar oldukça teknik yöntemler de
kullansa, iktisat bir sosyal bilimdir.

‹ktisat analitiktir: ‹ktisatç›, iflsizlik ve enflasyon gibi çeflitli iktisadi sorunlar›
de¤iflik yönleri ile anlamak ve bu sorunlara çözümler önermek için iktisat ilkeleri-
ni kullan›r ve bunlara iliflkin verileri analiz eder. Bunu yaparken, tek bir çözüm yo-
lu önerip ve onu tek çözüm yolu olarak göstermek yerine, alternatif çözüm yolla-
r› önerir ve her bir çözümün de olumlu ve olumsuz yönlerini aç›k olarak ortaya
koyar.

‹ktisat, insan davran›fl›n›n sadece iktisadi yönünü seçip inceler: ‹ktisat,
ahlâk, politika, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi çeflitli sosyal bilimlerle yak›n-
dan iliflkili olmas›na ra¤men, insan davran›fllar›n›n sadece iktisadi yönünde yo¤un-
laflarak, bu bilim dallar›ndan ayr›l›r. ‹ktisat, s›n›rl› kaynaklarla insanlara maksimum
tatmini sa¤layacak olan alternatifi seçmeye çal›fl›r. Bunun yaparken iktisatç›, bu-
gün ne üretilip ne tüketildi¤ini gösteren rakamlar› inceler ve gelecekte bu rakam-
lar›n nas›l de¤iflece¤ini kestirmeye çal›fl›r. Ancak burada unutulmamas› gereken
nokta, iktisad›n sadece rakamlarla u¤raflmad›¤›d›r. 

‹ktisat, mallar›n tüketimi ile oldu¤u kadar üretimi ve da¤›t›m›yla da ilgi-
lidir: ‹ktisat, temelde insanlar›n gereksinimlerinin nas›l karfl›lanaca¤› sorunu ile il-
gilendi¤i için, genelde bu gereksinimleri karfl›layacak mallar›n üretim sorunuyla da
ilgilenir. Bunun yan›nda, üretilen mallar›n toplumun farkl› bireyleri aras›nda nas›l
da¤›t›laca¤› sorununun incelenmesi de iktisatç›n›n temel ilgi alanlar›ndan birini
oluflturur.

4 ‹kt isad›n Tan›m›

‹ktisat: Bireyler ve
toplumlar›n sahip olduklar›
s›n›rl› kaynaklar›, s›n›rs›z
olan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için nas›l da¤›tt›klar›n›n
incelenmesidir.



Yoksulluk ve k›tl›k (yoksunluk)
sizce ayn› anlama gelen kavram-
lar olarak de¤erlendirilebilir
mi? Uygulanan son derece bafla-
r›l› bir yoksullukla mücadele
program› sonucunda, ülkemiz-
den yoksullu¤un tamam›yla yok
edildi¤ini kabul edersek, k›tl›k
sorunu da tamamen  ortadan
kalkm›flt›r diyebilir miyiz ?

‹KT‹SADIN YÖNTEM‹

‹ktisatç›lar taraf›ndan gerçeklefltirilen analizlerde uygulanan
yöntemleri aç›klayabilmek

Bir sosyal bilim olmas›na ra¤men, iktisad›n kulland›¤› yöntemler hayli matematik-
seldir. ‹ktisad›n önermeleri, mant›k ve gerçeklere dayan›r. ‹ktisatç› araflt›rmalar›n-
da, ekonomik sistemin çal›flma flekli hakk›nda genel ilkeler bulmaya çal›fl›r. Bu il-
kelerin bulunmas›nda iktisatç› belirli bir araflt›rma sürecini izler ve di¤er bilimlerin
yöntemlerini de kullan›r. ‹ktisatç›larca kullan›lan araflt›rma yöntemini; 

• gerçekleri toplama, 
• teori oluflturma ve test etme, 
• iktisat politikalar› oluflturma 

biçiminde formüle edebiliriz.
‹ktisatç› ilk olarak, belli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri araflt›r›p

toplar. ‹ktisatç›n›n yapt›¤› iflin bu yönüne betimleyici iktisat denir. Toplanan ger-
çekler daha sonra sistematik bir flekilde tasnif edilir, yorumlan›r ve bu gerçekler
belli ilkeler fleklinde genellefltirilir. Bir baflka deyiflle, iktisatç› veriye dayanarak
ekonomik davran›fl hakk›nda genel bir teori oluflturur ve daha sonra oluflturdu¤u
bu teoriyi test eder. ‹flte, gerçeklerden ilkeler veya teoriler türetme ifline ekonomik
teori veya ekonomik analiz denir. Gerçeklerden yola ç›k›larak yap›lacak bu ge-
nellemeler, ekonomik davran›fl› aç›klamakta faydal› olduklar› gibi, gelecekte orta-
ya ç›kacak olaylar›n tahmin edilmesinde ve bu nedenle kontrol edilmesinde de
faydal› olurlar.

Bir teoriyi oluflturmada ve oluflturulan bu teoriyi test etmede, çeflitli aflamalar-
dan oluflan bilimsel bir süreç vard›r. ‹lk baflta, incelenecek ekonomik olay seçilir.
‹ncelenecek ekonomik olay belirlendikten sonra, bu olayda önemli olan de¤iflken-
ler belirlenir. Örne¤in, firmalar›n kâr›n› nas›l en yüksek düzeye ç›karabileceklerini
araflt›ran bir iktisatç›, araflt›rmas›n› maliyet de¤iflkeni temelinde gelifltirebilir ve ma-
liyetleri en düflük düzeye indirerek kâr› en yüksek düzeye ç›karman›n yollar›n›
araflt›rabilir. 

‹ktisat jargonunda bir amaç de¤iflkenin de¤erinin en yüksek düzeye ç›kar›lmas› maksimi-
zasyon (veya ençoklama), en düflük düzeye indirilmesi ise minimizasyon (veya enazlama)
olarak adland›r›l›r.
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Betimleyici iktisat: Belirli
bir ekonomik sorunla ilgili
tüm gerçeklerin araflt›r›l›p
toplanmas›d›r. 

Ekonomik analiz:

Gerçeklerden ilkeler veya
teoriler türetme ifllemidir. 

D ‹ K K A T



Bundan sonra, modelin bafllang›ç varsay›mlar› ve hipotezleri ifade edilir. Var-
say›m, bir teorinin en önemli parças›d›r. Varsay›m, di¤er bilim dallar›nda oldu¤u
gibi, iktisat teorisinin de ön önemli parças›d›r. Zira, varsay›mlar dünyay› anla-
mam›z› kolaylaflt›rmaktad›r. Bilimsel düflünme asl›nda hangi varsay›mlar›n
yap›laca¤›na karar verilmesidir. ‹ktisatç›lar da (fizikçiler, biyologlar ve di¤er bilim
dallar›nda yap›ld›¤› gibi) farkl› sorular› cevapland›rmak için farkl› varsay›mlar
yaparlar. Varsay›mlar›n yap›lmas›nda iktisatç›lar›n en büyük yard›mc›s› betimleyici
iktisatt›r. ‹ktisat, yap›lan varsay›mlar arac›l›¤› ile basitlefltirilen modeli hipotezler
oluflturarak test eder. Hipotez ise iki de¤iflkenin birbirleriyle nas›l iliflkili oldu¤u-
nu belirleyen koflullu bir önermedir. Hipotez, bir fley de¤iflti¤inde di¤er bir fleyin
nas›l de¤iflece¤i konusundaki iliflkiyi gösterir. Konuyu bir örnek yard›m›yla aç›kla-
yal›m. Bir mal›n piyasadaki fiyat›n›n nas›l olufltu¤unu aç›klamaya çal›flt›¤›m›z› var-
sayal›m. Önce konu ile ilgili bafllang›ç varsay›mlar›m›z›;

• Al›c›lar ile sat›c›lar ve al›c›lar ile sat›c›lar›n kendi aralar›nda fiyat konusunda
yo¤un bir rekabet vard›r.

• Fiyat düfltükçe talep artar
• Fiyat art›kça arz artar

fleklinde ifade ederiz. Arz ve talep, fiyattaki de¤iflime karfl›l›k farkl› yönlerde de¤ifl-
ti¤i için arz ve talebin eflit oldu¤u yerde denge fiyat›n›n oluflaca¤›n› ve bu fiyat d›-
fl›nda hiçbir fiyat›n denge fiyat› olamayaca¤›n› iddia ederiz. Ayr›ca, fiyat e¤er den-
ge fiyat›n›n alt›nda veya üstünde ise piyasada ne tür olaylar›n geliflece¤ini belirle-
riz ve bu flekilde piyasa denge fiyat›n›n oluflumu teorisini gelifltiririz. 

Teori oluflturulduktan sonra, s›ra teorinin öngörülerinin gerçek yaflamdaki olay-
larla karfl›laflt›r›lmas›na gelir. Örne¤in teori, Antalya’da a¤›r bir don olay›n› izleyen
bir ay içerisinde portakal fiyatlar›n›n artaca¤›n› öngörsün. E¤er gerçekte de böyle
olursa, teorinin gerçek yaflamdaki olaylarla kan›tland›¤›n› söyleriz ve araflt›rmay›
daha ileriye götürmeyip sadece teoriyi yak›ndan izlemekle yetiniriz. Ama e¤er ger-
çekle teorinin öngörüsü gerçekleflmezse, yani portakal fiyatlar› artmazsa, yap›lacak
fley ya yeni bir teori oluflturmak ya da eski teoriyi yeniden düzenlemektir. Bu du-
rumda, modelin varsay›mlar› gelifltirilerek, model gerçek yaflama daha uygun hale
getirilebilir. 

Teori oluflturulduktan ve test edildikten sonra s›ra, iktisat politikalar›n›n olufltu-
rulmas›na gelir. Bu aflamada, belirli ekonomik sorunlar›n çözümüne yönelik politi-
kalar oluflturulabilece¤i gibi, belirli ekonomik sorunlar›n ortaya ç›kmas›n› önleye-
cek politikalar da oluflturulmaya çal›fl›l›r. ‹ktisad›n bu yönüne de uygulamal› iktisat
veya iktisat politikas› ad› verilir. 

‹ktisatç›, ekonomik sorunlar›n çözümüne yönelik veya daha genel anlamda ol-
mak üzere ekonomik sistemin iflleyifl biçimi hakk›nda baz› genel ilkeler türetirken,
bafll›ca iki yöntem kullan›r. Bunlar tümevar›m ve tümdengelim yöntemleridir.

Tümevar›m yönteminde iktisatç›, önce gerçekleri toplayarak araflt›rmas›na bafl-
lar. Yani, iktisatç› önce gerçekleri gözler, bu gözlenen gerçekleri sistematik bir fle-
kilde s›n›flar ve gözlenen gerçekler aras›nda herhangi bir nedensel iliflki olup olma-
d›¤›n› belirlemeye, yani bir ilke veya genelleme türetmeye çal›fl›r. K›sacas›, gerçek-
lerden hareket ederek teoriye ulafl›lmaya çal›fl›l›r. Bir baflka deyiflle, özelden gene-
le do¤ru gider. Örne¤in, iktisatç› ilkbaharda yumurta fiyatlar›n›n düfltü¤ü yönünde
bir gözleme sahip olabilir. Yumurta fiyatlar›nda gözledi¤i bu düflüflün, bu dönem-
de artan yumurta üretim miktar› ile ilgili oldu¤unu düflünebilir. Bu iki gözlemden
hareketle yumurta fiyatlar›n› etkileyen di¤er fleyler sabitken, yumurta miktar›ndaki
art›fl›n, yumurta fiyatlar›n› düflürdü¤ü sonucuna varabilir.

6 ‹kt isad›n Yöntemi

‹ktisat politikas›: Belirli
ekonomik sorunlar›n
çözümüne veya bu 
sorunlar›n ortaya ç›kmas›n›
önlemeye dönük politikalar›n
oluflturulmas› sürecidir.

Tümevar›m: Gözlenen
gerçeklerden hareketle
teorinin oluflturulmas›, yani
özelden genele gidilmesidir. 

Hipotez: ‹ki de¤iflkenin 
birbirleriyle nas›l iliflkili
oldu¤unu belirleyen koflullu
önermedir.



Tümdengelim yönteminde ise iktisatç› analizine araflt›rma sürecinin teori olufl-
turma aflamas›nda bafllar Yani, teoriden gerçeklere veya genelden özele do¤ru bir
yaklafl›m sergiler. ‹ktisatç›, ekonomik olayla ilgili oldu¤unu düflündü¤ü baz› de¤ifl-
kenleri seçip, di¤erlerini sabit varsayarak de¤iflkenlerdeki de¤iflimin olas› etkilerini
belirlemeye çal›fl›r. Bazen de daha ileriye giderek sadece bir de¤iflkenin de¤iflti¤i-
ni ve di¤er de¤iflkenlerin ise sabit oldu¤unu varsayarak, sadece o de¤iflkenin de-
¤erindeki de¤iflmelerin etkilerini analiz eder. Örne¤in, tüketicilerin bir mal›n fiyat›
düfltü¤ünde o maldan daha fazla sat›n alacaklar›n› ifade eden bir önermenin ge-
çerlili¤ini, mal›n fiyat› d›fl›nda sat›n al›nan miktar› etkileyen di¤er faktörleri sabit
varsayarak araflt›r›r. Böylece, sonuçtan hareket ederek, nedenleri bulmaya gayret
eder.

‹ktisatç›lar ço¤u zaman “söyledi¤iniz teori-
de do¤ru ama, gerçek yaflamda ifller öy-
le yürümüyor” türünde elefltirilere
(kimi zaman küçümsemelere) ko-
nu olurlar. Bu türden söylemlerin
ç›k›fl nedeni iktisatç›lar›n olufltur-
duklar› modeller arac›l›¤› ile eko-
nomik sorunlar› analiz etmeleri-
dir. Birçok kiflinin gözden kaç›rd›-
¤› önemli bir gerçek ise modellerle
çal›fl›lan tek bilim dal›n›n iktisat olma-
d›¤›d›r. Örne¤in, yandaki foto¤rafta bir ben-
zeri görülen bina maketi ile iktisatç›lar›n gelifltirdikleri modeller aras›nda nas›l bir ba¤-
lant› kurabilirsiniz?

‹KT‹SAD‹ DÜfiÜNCE TARZI

‹ktisatç›n›n çevremizdeki günlük olaylara bak›fl›nda kulland›¤› il-
keleri ve bu konuda düflülen hatalar› aç›klayabilmek

‹nceleme gere¤i duyduklar› konular farkl› olmas›na karfl›n iktisatç›lar›n sorunlara
yaklafl›m› belirli ilkelere dayanan ortak bir yaklafl›md›r. Bu yaklafl›ma iktisadi dü-
flünme tarz› ad›n› vermekteyiz. Sözü edilen bu ilkelerden ilki tercihlerin k›tl›k ko-
flullar›nda yap›lmas›d›r. Di¤er ilke karar al›c›lar›n davran›fl biçimleri ve tercihlerin
yap›lma sürecine iliflkin ilkedir. Son olarak incelenmesi gereken ilke, iktisadi dü-
flünme tarz›n›n mevcut durumla analize bafllamas› ve ortaya ç›kacak de¤iflimin so-
nuçlar›n› incelemesidir. Sözü edilen bu ilkeleri, yani iktisadi düflünme tarz›n›n te-
mel prensiplerini anlad›¤›m›z zaman iktisatç›lar›n hipotezlerini kavramak ve iktisat
konusunda uzmanlaflmak daha kolay olacakt›r. 

Rasyonel Davran›fl
‹ktisadi düflünme tarz›n›n temel ilkesi karar al›c›lar›n rasyonel davrand›klar› il-
kesidir. Bir di¤er deyiflle, karar al›c›lar kendilerine belirli bir amaç veya hedef be-
lirler ve tercihlerini bu amaca ulaflmak yolunda yaparlar. Dolay›s›yla kendi ç›kar-
lar›na göre hareket ederler. Örne¤in, tüketiciler aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda varsay›-
lan amaç elde edilen mutlulu¤u veya refah› maksimize etmek, en yüksek düzeye
ç›kartmakt›r. Burada rasyonel davran›fl, tüketicinin elde etmeyi bekledi¤i fayday›
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Rasyonel davran›fl: Tercih
yapmak veya karar almak
durumunda olan bir iktisadi
birimin kendi hedefine
uygun biçimde hareket
etmesidir.

Tümdengelim: Teoriden
hareket ederek gerçeklerin
incelenmesi, yani genelden
özele gidilmesidir.



en yüksek düzeye ç›kartacak tercihleri yapmas›d›r. Örne¤in, bir tüketici X marka-
s›n› Y markas›na tercih ediyor ve her iki marka da ayn› fiyata sat›l›yorsa tercihini
her ortamda X mal›n› seçmek fleklinde kullanmal›d›r. 

Rasyonel davran›fl, tüketicilerin asla yanl›fl karar vermeyecekleri anlam›na gel-
memektedir. Tüketici yeni piyasaya sürülmüfl veya kalitesi iyilefltirilmifl Y markas›-
n› deneyebilir ve sonuçta yanl›fl bir tercihte bulundu¤unu anlayabilir. Bu türden
denemeler tüketicinin rasyonel olmayan bir tercih yapt›¤› anlam›na gelmez. Ancak
X markas›n›n Y markas›na göre daha üstün oldu¤unu belirledikten sonra Y mar-
kas›n› sat›n almaya devam etmek rasyonel olmayan (irrasyonel) bir tercihtir. 

Üreticiler de t›pk› tüketiciler gibi kendi ç›karlar› do¤rultusunda tercih yaparlar.
‹ktisatç›lar her üreticinin elde etti¤i kâr› maksimize etmek amac›na sahip oldu¤u-
nu varsayarlar. Burada kâr bir ürünün sat›fl›ndan elde edilen kazanç ile bunu üret-
mek için katlan›lan maliyet aras›ndaki olumlu farkt›r. Örne¤in bir çiftçi 4 milyar li-
raya mâl olan mahsulünü 6 milyar liraya satarsa 2 milyar lira kâr elde eder. Kâr
maksimizasyonu amac›n›n bir sonucu üreticinin, üretimi gerçeklefltirmek için müm-
kün olan en az kayna¤› kullanma e¤ilimine sahip olaca¤› fleklinde ifade edilebilir.
Gerekli olandan daha fazla kaynak kullanmak üretimin maliyetini artt›racak ve so-
nuçta kâr azalacakt›r. Bu da rasyonel olmayan bir davran›flt›r. 

Karar Alma
‹ktisadi düflünme tarz›, kararlar›n nas›l al›nd›¤›na iliflkin baz› varsay›mlar da içerir.
‹ktisatç›lar karar al›n›rken bir eylemin olas› yarar ve maliyetlerinin göz önüne al›n-
d›¤›n› kabul ederler. Örne¤in, otomobilde arka koltukta otururken emniyet keme-
rinin ba¤lanmas› konusunda tüketiciler, olas› yararlar (kaza an›nda yaralanma ris-
kini azaltmas› gibi) ile maliyetleri (vakit kayb›na neden olmas›, elbiselerin burufl-
mas›na neden olmas›, s›k›nt› vermesi gibi) karfl›laflt›r›rlar. E¤er emniyet kemeri
ba¤laman›n yararlar› maliyetlerini afl›yorsa tüketici emniyet kemerini ba¤layacak-
t›r. Aksine maliyetler yararlardan daha büyük olarak de¤erlendiriliyor ise emniyet
kemeri kullan›lmaz. 

Maliyetler ve yararlar kifliden kifliye farkl›l›k gösterdi¤i için kararlar da farkl›l›k
gösterebilir. Örne¤in, müvekkili ile bir görüflme yapmak üzere baflka bir kentin fle-
hirleraras› otobüs terminaline gelen bir avukat› düflünelim. Bu avukat bir taksiye
binerek çabucak kent merkezine ulaflabilir veya bir toplu tafl›m arac›na binerek ay-
n› yere daha uzun sürede ulaflabilir. Kiflinin bunlardan hangisini seçece¤i elde edi-
len yarar (tasarruf edilen zaman) ile katlan›lan maliyete (ödenen daha yüksek be-
del) ba¤l› olarak belirlenecektir. Böyle bir durumda herkesin ayn› sonuca ulaflma-
s› söz konusu de¤ildir. Örne¤in, ayn› otobüs terminaline ailesini ziyaret etmekten
dönen bir ö¤rencinin kald›¤› yurda eriflebilmek için toplu tafl›m arac›n› tercih ede-
ce¤ini söyleyebiliriz. Çünkü örne¤imizdeki avukat›n katland›¤› yüksek maliyeti
müvekkiline yans›tma olana¤› mevcutken, ö¤rencinin böyle bir imkân› yoktur. Do-
lay›s›yla ö¤rencinin tercihleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, avukat›n taksiyi tercih etmesi
daha büyük bir olas›l›kt›r. 

Karar alma sürecinin bu özelli¤i belirli iken, elde edilen yararlarda veya katla-
n›lan maliyetlerde meydana gelecek bir de¤iflme, tercihleri etkileyecektir. Örne¤in,
taksi tafl›ma ücretlerinde ciddi bir düflüfl yaflan›rken alternatiflerin fiyat›nda bir de-
¤ifliklik olmazsa daha çok ekonomik birimin taksiyi tercih edece¤ini söylemek
mümkündür. Benzer flekilde, e¤er kamu otoritesi emniyet kemeri takmaman›n ma-
liyetini (örne¤in cezalar›) artt›r›rsa daha fazla say›da kiflinin emniyet kemeri kullan-
ma e¤iliminde olaca¤›n› söyleyebiliriz. Görüldü¤ü gibi ekonomik birimlerin olas›
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davran›fllar›n› öngörebilmek mümkün olmaktad›r. Bu durum, insan davran›fllar›n›
incelemede ve maliyetlerle elde edilen yarar› de¤ifltiren geliflmelerin sonuçlar›n›
belirlemede iktisatç›lara önemli bir güç vermektedir. 

Marjinal Analiz
‹ktisadi düflünme tarz›, marjinal analiz ad›n› verdi¤imiz bir analiz yöntemini de
kapsar. Marjinal analiz, mevcut flartlar de¤iflti¤inde ortaya ç›kacak durumun in-
celenmesidir. Örne¤in, bir ö¤renci iktisat çal›flmak için haftada 5 saat yerine 6 sa-
at ay›rmaya karar verdi¤inde marjinal analize göre hareket ediyor demektir. He-
men anlayaca¤›n›z gibi, iktisat çal›flmaya ilave bir saat ayr›lmas›n›n sa¤layaca¤› ya-
rar (içinde yaflad›¤›m›z dünyay› daha iyi alg›layabilme ve muhtemelen s›navlarda
daha yüksek bir not alma) bunun getirece¤i maliyeti (dinlenmeye daha az zaman
ay›rma, daha az uyuma gibi) aflmaktad›r. E¤er bir baflka ö¤renci farkl› sonuca ula-
fl›yorsa iktisat çal›flmak için ilave bir saatlik süre ayr›lmayacakt›r. 

Sadece tüketiciler de¤il, üreticiler de karar al›rken marjinal analize ba¤l› kala-
rak hareket ederler. Örne¤in, bir çiftçi daha çok gübre kulland›¤›nda bu¤day üre-
timinin ne kadar artaca¤›na bakar. Bu süreçte çiftçi daha çok gübre kulland›¤›nda
üretim maliyetlerinin ne kadar artaca¤› ve dolay›s›yla kâr›n›n ne kadar artaca¤› ve-
ya azalaca¤› ile ilgilenir. Dikkat edilirse çiftçi, mevcut durumda meydana gelecek
de¤iflmelerin sonuçlar›n› göz önüne alarak karar vermektedir. Karar verme süreci
ço¤unlukla de¤iflmelerle ilgili oldu¤u için marjinal analiz iktisadi düflünme tarz›n-
da önemli bir rol üstlenmektedir. 

‹ktisadi Düflünme Tarz›nda Yap›lan Hatalar
‹ktisat teorisi bize iktisadi konularda analiz yapma ve ekonomik birimlerin davra-
n›fllar›n› belirlemede yard›mc› olur. Etraf›m›z› çevreleyen olaylar›n daha iyi anlafl›l-
mas›n› sa¤layarak karar al›c›lar›n, maliyeti yüksek hatalardan kaç›nmalar›na da ola-
nak tan›r. Ancak di¤er analiz araçlar›nda oldu¤u gibi iktisat teorisi de dikkatle kul-
lan›lmas› gereken bir araçt›r. ‹ktisadi düflünme tarz›n›n temellerini oluflturmaya ça-
l›flt›¤›m›z bu bölümde genellikle düflülen üç hatadan söz edecek ve bunlardan ka-
ç›nman›n yollar›n› tart›flaca¤›z. Sözü edilen bu üç hata di¤er flartlar sabitken, bir-
likte de¤iflim-nedensellik ve tümleme yan›lg›s› bafll›klar› alt›nda incelenebilir.

Di¤er fiartlar Sabitken: ‹ktisada girifl çerçevesinde ele alaca¤›m›z teorik yakla-
fl›mlar ço¤unlukla di¤er flartlar sabittir varsay›m› kullan›larak gelifltirilir. Bu var-
say›ma göre, bir iktisadi olgu incelenirken, bu olguyu etkileyen de¤iflkenlerden
belirli bir tanesinin de¤iflti¤ini, di¤er de¤iflkenlerin ise sabit kald›¤›n› kabul ederiz.
Bu varsay›m analizleri basitlefltirmenin temel araçlar›ndan bir tanesidir. Örne¤in,
pop müzik konserleri düzenleyen bir organizatörün konser biletlerinin fiyat›n› dü-
flürdü¤ü zaman daha fazla kifliye bilet satabilece¤i yönünde bir teori gelifltirdi¤i-
ni ve ilk düzenlenen konserde bilet fiyatlar›n› yar› yar›ya düflürdü¤ünü kabul ede-
lim. Fiyat›n düflürülmesine ra¤men organizatörün beklentisinin gerçekleflmedi¤ini
ve sonuçta daha az bilet sat›ld›¤›n› varsayal›m. Sizce bu sonuç organizatörümüzün
gelifltirdi¤i teorinin yanl›fl oldu¤unu mu göstermektedir? Bu soruya cevap verme-
den önce dikkatlice düflünmenizi ve kulland›¤›m›z analiz yöntemini hat›rlaman›z›
öneririz. Zira sat›lacak bilet say›s›, bilet fiyat›n›n d›fl›nda çok say›da faktörden etki-
lenebilir. Örne¤in, konserin zamanlamas›, yani düzenlendi¤i tarih ve saat, hava
koflullar› gibi faktörler konsere gitme (ve do¤al olarak bilet sat›n alma) karar› üze-
rinde etkili olacakt›r. Dolay›s›yla teori, örne¤in, tüketicilerin zevk ve tercihlerini
göz önüne almaks›z›n, bilet fiyatlar›n› düflürünce daha fazla bilet sat›laca¤›n› söy-
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Marjinal analiz: Mevcut
koflullar de¤iflti¤i zaman ne
olaca¤›n›n incelenmesidir. 

Di¤er flartlar sabittir

varsay›m›: Bir iktisadi
olguyu etkileyen çok say›da
faktörden sadece bir
tanesinin de¤iflti¤i, di¤er
faktörlerin ise de¤iflmedi¤i
varsay›m›. 



lememektedir. Aksine teori, bilet sat›fllar›n› etkileyen di¤er faktörler de¤iflmezken
düflük bilet fiyat›n›n sat›fllar› artt›raca¤›n› ifade etmektedir. Bu nedenle sabit kabul
edilen faktörlerden birisi de¤iflirse art›k di¤er koflullar sabitken varsay›m› geçerli
de¤ildir ve teorinin dayand›r›ld›¤› önemli bir varsay›m ihlal edilmifl demektir. Var-
say›mlar› yerine getirilmedi¤i sürece bir teorinin test edilmesi de mümkün de¤ildir.
Bu nedenle, örne¤in hava koflullar›n›n de¤iflti¤i bir ortamda, düflük bilet fiyatlar›-
na ra¤men daha fazla bilet sat›lamamas› konser organizatörü taraf›ndan gelifltirilen
teorinin yanl›fl oldu¤unu göstermez. 

Baz› iktisat kitaplar›nda di¤er flartlar sabitken varsay›m› Latince karfl›l›¤› olan Ceteris Pa-
ribus deyimi kullan›larak ifade edilir. 

Birlikte De¤iflim – Nedensellik: ‹ktisadi düflünme tarz› sürecinde yap›lan bir yan-
l›fll›k iki de¤iflkeninin sergiledi¤i birlikte de¤iflim iliflkisi ile iki de¤iflken aras›ndaki
nedensellik iliflkisinin birbirine kar›flt›r›lmas›d›r. Birbiri ile iliflkisi olmayan iki de-
¤iflkenin ayn› anda tesadüfi olarak birlikte de¤ifliyor olmas› birinin di¤erinin nede-
ni veya sonucu oldu¤unu göstermez. Örne¤in, yap›lan bir araflt›rmada leyleklerin
göç mevsimi olan bahar›n bafllang›c›nda yeni do¤an bebek say›s›n›n da artt›¤› be-
lirlenmifltir. Bir di¤er deyiflle bölgeye gelen leylek say›s› ile yeni do¤an bebek sa-
y›s› ayn› yönde de¤iflmektedir. Bu birlikte de¤iflim iliflkisine bakarak bebeklerin
leylekler taraf›ndan getirildi¤i sonucuna ulaflamay›z. Bu iki de¤iflken aras›nda bir
nedensellik ba¤› bulunmamakta, iliflki tamamen tesadüfi olarak ortaya ç›kmakta-
d›r. Bu da birlikte de¤iflim iliflkisi ile nedensellik iliflkisinin ayn› anlama gelmedi¤i-
ni göstermektedir. 

Birlikte de¤iflim iliflkisi istatistik literatüründe korelasyon olarak adland›r›l›r. Bu nedenle
korelasyon ile nedensellik kavramlar›n›n birbirinden farkl› oldu¤unu söylemek ile birlik-
te de¤iflim ile nedensellik iliflkisinin birbirinden farkl› oldu¤unu söylemek ayn› anlama
gelmektedir. 

Tümleme Yan›lg›s›: Bir grup bireylerden olufltu¤una göre, birey için do¤ru
olan›n grup için de do¤ru oldu¤u sonucuna ulaflabilirsiniz. E¤er böyle düflünü-
yorsan›z bafll›kta sözünü etti¤imiz tümleme yan›lg›s›na düflüyorsunuz demek-
tir. Bir birey olarak davrand›¤›n›zda, ba¤›rarak konuflman›z karfl›n›zdakilerin sizi
daha iyi anlamas›na olanak tan›yabilir. Acaba bu durum bir odadaki herkesin ba-
¤›rarak konuflmas› durumunda herkesin birbirini daha iyi anlayaca¤› anlam›na
gelir mi? Tabi ki hay›r! Aksine, b›rak›n herkesin birbirini daha iyi anlamas›n›, tam
bir karmafla yaflanacak, gürültü kirlili¤i ortaya ç›kacakt›r. Bireysel olarak davran-
d›¤›n›zda sizin için do¤ru olan, gruptaki herkesin ayn› fleyi yapmas› durumunda
do¤ru olmaktan ç›kabilir. ‹ktisadi düflünme tarz› bu yan›lg›dan uzak durmam›z›
söylemektedir. 
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Tümleme yan›lg›s›: Birey
için do¤ru olan›n grup için
de do¤ru olaca¤› fleklinde
hatal› bir sonuca
ulafl›lmas›d›r.



Yandaki grafik bize Türkiye’de enflasyon ora-
n›n›n 1959-2002 döneminde izledi¤i seyri gös-
teriyor. Grafikte görülen taral› alanlar ise Fe-
nerbahçe’nin flampiyon oldu¤u futbol sezonla-
r›n› ifade ediyor. Grafi¤e göre, Fenerbahçe’nin
ligde iyi performans gösterdi¤i dönemlerde
enflasyon
oran› dü-
fl ü y o r ,

kötü performans gösterdi¤i dönemlerde ise, genel-
likle, enflasyon yükselme e¤ilimine giriyor. Sizce
birkaç sezon üst üste Fenerbahçe’yi daha sezon ba-
fl›nda flampiyon ilan ederek Türkiye ekonomisini
enflasyon sorunundan kurtarmam›z mümkün mü?

‹KT‹SADIN BÖLÜMLER‹

Yo¤un içeri¤i nedeniyle iktisad›n nas›l bölümlendirilebilece¤ini
aç›klayabilmek

‹ktisat, iktisatç›n›n yan›t bulmaya çal›flt›¤› sorunlara göre çeflitli bölümlere ayr›l›r.
‹ktisad›n en yayg›n kabul gören bölümleri, makro ve mikro iktisat ile pozitif ve
normatif iktisatt›r. 

Mikro ‹ktisat ve Makro ‹ktisat
Mikro iktisat, iktisad›n, mevcut durumu inceleyerek insan davran›fl› ve insanlar›n
piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle iliflkili tercihlerini in-
celeyen bölümüdür. Mikro iktisad›n analiz araçlar› mikroskoba benzer. Mikro ikti-
sad›n temel konular› aras›nda, bireysel ekonomik kararlar›n oluflturulmas›, kaynak
da¤›l›m›, fiyatlar, üretim ve gelir da¤›l›m›n›n belirlenmesi yer al›r.

Makro iktisat ise iktisad›n, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplulaflt›r›lm›fl eko-
nomik davran›fl› inceleyen bölümüdür. Makro iktisat, milli gelir, para, bankac›l›k,
enflasyon, ekonomik büyüme gibi makro konular› inceler. Makro iktisad›n analiz
arac›, mikro iktisad›n mikroskobuna karfl›l›k teleskoptur. Mikro iktisatta iktisatç›lar
tek bir fiyat üzerinde incelemede bulunurlarken, makro iktisatta genel fiyat düze-
yi üzerinde dururlar. Örne¤in, mikro iktisat belirli bir mal veya hizmetin talebi ile
ilgilenirken, makro iktisat mal ve hizmetlerin toplam talebi ile ilgilenir.

Pozitif ve Normatif ‹ktisat
Pozitif iktisat, iktisad›n, mevcut durumu inceleyerek ne oldu¤unu belirlemeye
çal›flan ve de¤er yarg›s› içermeyen bölümüdür. Buna karfl›l›k normatif iktisat ise
toplumsal refah›n en üst düzeyde sa¤lanabilmesi için ne olmas› gerekti¤ini inceler.
Pozitif iktisat esas olarak, gerçek yaflamdan birtak›m verilerle test edilebilecek ne-
den-sonuç iliflkisini inceler. Normatif iktisat ise de¤er yarg›lar›n› ve sosyal adalet,
en üst düzeydeki refaha ulafl›lmas› gibi test edilemeyen konularla ilgilenir.
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Mikro iktisat: ‹ktisad›n,
mevcut durumu inceleyerek
insan davran›fl› ve 
insanlar›n piyasa, endüstri,
firma ve birey gibi nispeten
küçük birimlerle iliflkili 
tercihlerini inceleyen
bölümüdür.

Makro iktisat: ‹ktisad›n, bir
bütün olarak ekonomiyi ve
toplulaflt›r›lm›fl ekonomik
davran›fl› inceleyen
bölümüdür.

Normatif iktisat: Toplumsal
refah›n en üst düzeyde
sa¤lanabilmesi için ne
olmas› gerekti¤ini inceler.

Pozitif iktisat: ‹ktisad›n,
mevcut durumu inceleyerek
ne oldu¤unu belirlemeye
çal›flan ve de¤er yarg›s›
içermeyen bölümüdür.



Temel  ‹kt isadi  Kavramlar

‹ktisatta birçok konu, hem pozitif hem de normatif iktisat içerisinde tart›fl›l›r.
Örne¤in, asgari ücret uygulamas›nda iktisatç›, asgari ücret uygulamas›n›n genç ça-
l›flma nüfusu üzerindeki etkilerini pozitif iktisad›n kapsam› içerisinde belirlemeye
çal›fl›r. E¤er iktisatç› asgari ücretin olup olmamas› gibi konular› irdelerse, bu kez
normatif iktisad›n kapsam›nda inceleme yap›yor demektir. 

Bu kitapta, ço¤unlukla pozitif iktisad›n kapsam›na giren konular› bulabilirsiniz. Özellik-
le iktisad›n refah ekonomisi gibi konular›, daha çok normatif iktisad›n kapsam›na girer.

Afla¤›da belirtilen konular›n her birinin mikro iktisat veya makro iktisat kapsam›ndan
hangisine girece¤ini tart›fl›n›z:
a. Bir ailenin gelirinin ne kadarl›k k›sm›n› tasarruf edece¤ine iliflkin karar›
b. Otomobillerin çevreye yayd›¤› duman için devlet taraf›ndan getirilen standard›n etkileri 
c. Ülkedeki tasarruf miktar›n›n ekonominin üretim kapasitesi üzerindeki etkisi
d. Bir firman›n kaç iflçi çal›flt›raca¤›na iliflkin karar›
e. Para miktar›ndaki de¤iflmeler ile fiyatlardaki de¤iflmeler aras›ndaki iliflki
Afla¤›daki ifadelerin her birini pozitif veya normatif olarak s›n›fland›rarak gerekçenizi
aç›klay›n›z:
f. Toplum k›sa dönemde enflasyon ile iflsizlik aras›nda ters yönlü bir iliflki bulundu¤u ger-

çe¤i ile yüz yüzedir. 
g. Bir ekonomide parasal geniflleme oran›n›n azalt›lmas› enflasyonu düflürecektir. 
h. Merkez bankas› parasal geniflleme oran›n› azaltmal›d›r.
i. Asgari ücret uygulamas› gençler aras›nda iflsizli¤in artmas›na neden olmaktad›r.
j. Düflük vergi oranlar› çal›flma ve tasarruf yapma arzusunu güçlendirir. 

TEMEL ‹KT‹SAD‹ KAVRAMLAR

Günlük yaflamda farkl› anlamlarda kulland›¤›m›z kavramlara ik-
tisatç›lar›n verdikleri anlamlar› aç›klayabilmek

Ekonomik Birimler
‹ktisatç›lar, ekonomik birimleri üç gruba ay›r›rlar. Bunlar hanehalk›, firmalar ve
devlettir. Her ekonomik birim, insan›n yaflamdaki rolünden çok, insan›n ekono-
mik fonksiyonlar›n› tan›mlar. Bu nedenle, bir insan gün boyunca, bu ekonomik
fonksiyonlar›n birden fazlas›n› gerçeklefltirebilir.

Hanehalk›, ayn› çat› alt›nda yaflayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insan-
lar olarak tan›mlanabilir. Hanehalklar› tek kifliden oluflabilece¤i gibi birden fazla
kifliden de oluflur. Ayr›ca hanehalk›n› oluflturan kiflilerin akraba olmalar› gerek-
mez. Örne¤in, ayn› evde kalan ö¤renciler gibi. Hanehalklar›, üretilen mal ve hiz-
metlerin tüketicisi ve üretici kaynaklar›n sahibi veya arz edicisidir. Tüketiciler ola-
rak hanehalk›, firmalar taraf›ndan üretilen mal ve hizmetleri sat›n al›r. Tüketicilerin
sat›n ald›klar› mal ve hizmetlerin miktar› tüketicilerin s›n›rl› gelirleri, mal ve hizmet
fiyatlar›nca k›s›tlan›r. Tüketici, belli bir sat›n alma gücü ile,  harcad›¤› her liradan
mümkün oldu¤u kadar fazla doyum elde etmeye çal›fl›r. Faktör sahibi olarak ha-
nehalklar›, sahip olduklar› faktörleri veya kaynaklar› firmalara satarlar ve bu flekil-
de gelirlerini maksimize etmeye çal›fl›rlar.
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Hanehalk›: Ayn› çat› alt›nda
yaflayan ve ortak finansal
kararlar alan tüm
insanlard›r.
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Firmalar, üretici kaynaklar› kullanan ve ne üretilece¤ini kararlaflt›ran flah›s flir-
ketinden devlete kadar bütün üretici birimlerdir. Firmalar, di¤er firmalara, hane-
halklar›na veya merkezi otoritelere (devlete) satt›¤› mallar› üretmek için üretim
faktörleri kullanan birimlerdir. Firmalar›n ekonomide oynad›klar bafll›ca iki rol var-
d›r. Bunlar, üretim faktörlerini sat›n alma ve ürettikleri mallar› satmakt›r.

Devlet, firmalar taraf›ndan üretilen mallar›n bir k›sm›n› sat›n al›r. Hanehalklar›-
n›n gelirlerinin bir k›sm›n› vergi olarak toplar. Devlet, ayr›ca çeflitli mal ve hizmet-
leri bizzat üretebilir. Bunlar›n yan›nda devlet, mülkiyet haklar›n› düzenler ve özel-
likle firmalar›n faaliyette bulunduklar› piyasalar ile ilgili düzenlemeleri yaparak; fir-
malar, tüketiciler ve kaynak sahipleri ile ilgili tüm düzenlemeleri hayata geçirir.

‹htiyaçlar ve Özellikleri
‹ktisat ö¤renimi insan ihtiyaçlar›n›n anlafl›lmas› ile bafllar. Çünkü insanlar›n tüm
ekonomik faaliyetleri, susama, ac›kma gibi çeflitli ihtiyaçlar›n› tatmine yöneliktir.
‹nsanlar, yaflamlar›n› sürdürebilmek ve mutlu bir yaflam sürebilmek için çeflitli ih-
tiyaçlar›n› gidermek zorundad›rlar. Bu nedenle ihtiyaç, tatmin edildi¤inde haz ve
doyum, tatmin edilmedi¤i zaman ise ac› ve üzüntü veren bir duygudur. 

‹htiyaçlar fliddetlerine göre, zorunlu ihtiyaçlar ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar
olarak iki gruba ayr›labilir. Zorunlu ihtiyaçlar, insan›n yaflam›n› devam ettirebil-
mesi için gerekli olan hava, g›da ve su gibi karfl›lanmas› zorunlu olan gereksinim-
lerdir. Öte yandan karfl›lanmalar› yaflamsal olmayan, ancak tatmin edildikçe insan-
lara haz veren e¤lenme, seyahat etme ve müzik dinleme gibi ihtiyaçlar ise zorun-
lu olmayan ihtiyaçlard›r.

Zorunlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar› birbirinden kesin olarak ay›rmak müm-
kün de¤ildir. Çünkü ihtiyaçlar›n derecesi ve flekli, insanlar›n yaflad›¤› toplumun ya-
p›s›na, yafla, cinsiyete ve sosyal s›n›flar ve mesleklere göre de¤ifliklikler gösterebil-
mektedir. Örne¤in, so¤uk iklimlerde yaflayan insanlar s›cak iklimlerde yaflayan in-
sanlara göre daha fazla ›s›nmaya ihtiyaç gösterirler. Ayn› flekilde geliflmemifl bir
toplumda otomobil zorunlu bir ihtiyaç durumunda de¤ilken; geliflmifl ekonomiler-
de, yaflam otomobile ba¤›ml› olarak organize edildi¤inden, zorunlu bir ihtiyaçt›r.
Bu ekonomilerde otomobille al›flverifle gitmek, ifl takip etmek, ifle gidip gelmek
daha ekonomik olabilmektedir.

‹htiyaçlar›n çeflitli özelliklerinden söz edilebilir. Her fleyden önce insan ihtiyaç-
lar› sonsuzdur. Yani insanlar›n tatmin etmek istedikleri çok say›da ihtiyaçlar› var-
d›r. Ayr›ca, bu ihtiyaçlar›n bir bölümü periyodiktir. Yani, tekrar tekrar giderilmele-
ri gerekir. Ac›kma gibi. Toplumlar›n geliflmesi, teknolojik ilerlemeler ve insanlar›n
zevk ve tercihlerinin zamanla geliflmesi sonucu, insan ihtiyaçlar› da bir art›fl gös-
termifltir. Y›llar önce lüks say›lan bir ihtiyaç, bugün zorunlu bir ihtiyaç haline gel-
mifltir. Örne¤in, 1950’li y›llar›n bafl›nda lüks say›lan bir buzdolab›, bugün art›k zo-
runlu ihtiyaç olmufltur.

‹htiyaçlar, fliddet bak›m›ndan farkl›l›k gösterir. ‹nsanlar›n baz› ihtiyaçlar›n›n
fliddeti di¤er ihtiyaçlar›na oranla daha fazla olabilir. Genel olarak zorunlu ihtiyaç-
lar zorunlu olmayan ihtiyaçlarla karfl›laflt›r›ld›klar›nda, zorunlu ihtiyaçlar›n daha
fliddetli oldu¤u görülür. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n›n fliddet bak›m›ndan farkl›l›k göster-
mesi, insanlar›n daha rasyonel davranmalar›n› zorunlu hale getirir. Bu sayede in-
sanlar, ihtiyaçlar›n› tatmin etmek amac› ile bir s›ralama ve tercih yapmak durumun-
da kal›rlar.

Tatmin edildikçe, ihtiyac›n fliddeti azal›r. ‹htiyaçlar›n tatminine ara vermeden
devam edildikçe, belirli bir aflamadan sonra, bu ihtiyac› gideren fleylerin tüketimi
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Firmalar: Üretici kaynaklar›
kullanan ve ne üretilece¤ini
kararlaflt›ran flah›s
flirketinden devlete kadar
bütün üretici birimlerdir

Devlet: Ekonomide gerekli
düzenlemeleri yapan,
piyasalara üretici ve tüketici
olarak kat›labilen ve de
vergi toplama ayr›c›l›¤›na
sahip oluflum. 

Zorunlu ihtiyaçlar: ‹nsan›n
yaflam›n› devam 
ettirebilmesi için gerekli
olan ve karfl›lanmas› 
zorunlu olan 
gereksinimlerdir. 

Zorunlu olmayan ihtiyaçlar:

Karfl›lanmalar› yaflamsal
olmayan, ancak tatmin
edildikçe insanlara haz
veren ihtiyaçlard›r. 

‹htiyaç: Tatmin edildi¤inde
haz ve doyum, tatmin
edilmedi¤inde ise ac› ve
üzüntü veren duygudur. 



insana haz vermek yerine ›zd›rap ve ac› verebilir. Özellikle yeme, içme gibi biy-
olojik ihtiyaçlar buna örnek olufltururlar. 

Baz› ihtiyaçlar›n, tatmin edildikçe fliddetleri artar. Bafllang›çta zorunlu ol-
mayan bir ihtiyaç düzenli olarak tatmin edildikçe, o ihtiyac›n fliddeti artabilir. Çün-
kü bu düzenli tatmin süresince, ihtiyaç al›flkanl›k haline gelebilir. Sigara tiryakili¤i
veya alkol ba¤›ml›l›¤›, ihtiyaçlar›n tatmin edildikçe fliddetlerinin artmas›na örnek
olarak gösterilebilir.

‹htiyaçlar veya ihtiyaçlar› tatmine yarayan araçlar ikame edilebilirler. ‹htiyaç-
lar›n bir bölümünün tatmin edilmesiyle di¤er bir bölümünün tatmininden vaz-
geçilebilir. Örne¤in, insan müzik dinlemek yerine sinemaya giderek bofl zaman›n›
de¤erlendirebilir. Ayr›ca insanlar, ayn› ihtiyac› belirli bir mal yerine baflka bir mal-
la tatmin yoluna da gidebilirler. Bunun nedeni de ayn› ihtiyac› tatmin edecek ben-
zer mal ve hizmetlerin olmas›d›r. Örne¤in, meyve yeme ihtiyac›m›z›, çeflitli mey-
velerle giderebiliriz.

Mal ve Hizmetler
‹htiyaçlar› tatmin etme özelli¤i tafl›yan fiziksel varl›klara mal denir. Susama, ac›k-
ma gibi ihtiyaçlar›m›z›, su ve yiyecek gibi mallarla gideririz. ‹htiyaçlar› tatmin et-
mesine ra¤men maddi özelli¤i olmayan fleylere de hizmet denir. Örne¤in, t›rafl ol-
ma ihtiyac› olan bir insan›n berbere gitmesi halinde, berber bu insana maddi bir
fley vermez. Aksine, saç›n› veya sakal›n› keser. Ancak birey bu hizmet sonucu
daha güzel bir saç ve yüze sahip olaca¤›ndan t›rafl ihtiyac›n› gidermifl olur. Hizmet,
insanlar veya üretici varl›klar taraf›ndan yarat›l›r ve hizmetleri sunan kifli veya var-
l›klardan ba¤›ms›z olarak düflünülemez. Hizmetler insan ihtiyaçlar›n› tatmin eder,
ancak maddi özelli¤i yoktur.

Hizmetleri iki alt gruba ay›rmak mümkündür. Berberler, hizmetçiler, diflçiler ve
operatör doktorlar›n sunduklar› hizmetler kiflisel hizmetlerdir. Öte yandan kiflisel
olmayan ancak üretim organizasyonu oluflturan bir hizmet s›n›f› vard›r ki bunlara
da ticari hizmetler ad› verilir. Bankac›l›k, ulafl›m, ticaret, sigorta ve iletiflim en
önemli ticari hizmetler aras›nda yer al›r. 

‹ktisatta mal deyimi, genel olarak mal ve hizmetleri tümüyle temsil etmek üzere de
kullan›l›r.

Mal›n Özellikleri: ‹nsanlar mal ve hizmetlerin tüketilmesi yoluyla belirli bir
doyum elde ederler. Burada sözü edilen mallar, bireylerin fayda veya tatmin elde
edebilecekleri her fleydir. Örnek olarak yiyecek, giyecek, mobilya, kitap, televiz-
yon ve otomobil mald›r. Mallar›n baz› genel özellikleri vard›r. Bu özellikler in-
celendi¤inde, mal kavram›n› daha iyi anlayabiliriz.

Mal, insan ihtiyaçlar›n› gidererek, fayda sa¤lar. Fayda bu anlamda göreceli ve
sübjektiftir. Örne¤in, Türkiye’de yaflayan insanlar için faydal› oldu¤una inan›lan bir
mal, dünyan›n baflka bölgelerinde yaflayan insanlar için faydal› görülmeyebilir.
Fayda kavram›n› afla¤›daki bölümlerde daha ayr›nt›l› olarak inceleyece¤iz.

Ekonomik mallar›n bir de¤eri vard›r. Ancak bir mal›n de¤eri farkl› biçimlerde
tan›mlanabilir. Örne¤in baz›lar› mal›n de¤erini üretim maliyetleri cinsinden belir-
lerken, baz›lar› mal›n sa¤lad›¤› fayda ile belirlerler. Ekonomik mallar›n bir de¤eri
vard›r ve elde edilmesi karfl›l›¤›nda belirli bir bedeli ödemeyi gerektirirler. De¤er
ve fiyat kavram›n› da afla¤›daki bölümlerde daha ayr›nt›l› olarak inceleyece¤iz.
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Mal: ‹htiyaçlar› tatmin etme
özelli¤i tafl›yan fiziksel
varl›klard›r. 

Hizmet: ‹htiyaçlar› tatmin
etmesine karfl›n maddi
özelli¤i olmayan fleylerdir. 
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Mal Türleri: Mallar› çeflitli özelliklerine göre serbest-ekonomik mal, tüketim-
üretim mallar›, dayan›kl›-dayan›ks›z mallar fleklinde s›n›flamak mümkündür. 

Serbest mal - ekonomik mal: Ekonomik mal, elde edebilmek için mutlaka bel-
li bir çaba harcanmas› veya bir bedel ödenmesi gereken mald›r. Bunun nedeni de
her istedi¤imizde bu mallar› do¤adan serbestçe sa¤laman›n mümkün olmamas›d›r.
Baflka bir ifade ile k›t kaynaklar› kullanan ve bu yüzden di¤er mallar cinsinden
belirli bir sosyal maliyeti olan mallara ekonomik mal denmektedir. Ekmek, benzin,
fleker gibi.

Serbest mallar, do¤ada her istendi¤inde bulunabilen ve çaba sarf etmeden el-
de edilebilen mallard›r. Havay› her solumak istedi¤imizde bilinçsizce soluruz ve
bunun için ek bir çaba veya bir ekonomik özveride bulunmay›z. P›nar kenar›nday-
ken, su da serbest mald›r. Serbest mallar›n mevcut miktarlar›, hiç bir bedel öde-
meyi gerektirmeseler bile insanlar›n istediklerinden fazlad›r. Serbest mal›n bir
maliyeti yoktur. K›t kaynaklar› kullanmaz. Üstelik bir serbest mal›n tüketimini art-
t›rmakla baflka mallar›n tüketiminden vazgeçmek gerekmez.

Serbest mallar paylaflt›r›lmalar› konusunda da bir probleme neden olmazlar.
Ekonomik problem, yani k›t kaynaklar›n alternatif kullan›mlar için da¤›t›m›, ser-
best mallar söz konusu oldu¤unda ortaya ç›kmaz. Serbest mallar k›t olmad›klar›
için herhangi bir amaçla herhangi bir miktarda kullan›labilirler. Serbest mallar›n
daha önce de de¤indi¤imiz gibi do¤adaki miktar›, insanlar›n ihtiyaçlar›ndan daha
fazla oldu¤u için toplum taraf›ndan s›f›r maliyetle elde edilebilirler. 

Bir mal›n serbest veya ekonomik olmas› duruma göre de¤iflebilir. Soludu¤umuz
hava serbest bir mal iken, su alt›ndaki dalg›çlar ve uzayda araflt›rma yapan ast-
ronotlar için birer k›t mald›r. Do¤ada var olan içilebilir bir su kayna¤› yak›n›na
kamp yap›ld›¤›nda su serbest bir mal iken, bir çölde kayboldu¤unuzda oldukça k›t
bir mal durumuna düfler. Buna karfl›n do¤ada yetiflen ve kolayca toplayabilece¤imiz
meyveler serbest mald›r. Dolay›s›yla belli mallar› kesin olarak serbest veya
ekonomik olarak belirlemek mümkün de¤ildir.

Tüketici ve Üretici Mallar›: Ekonomik mallar›, tüketici ve üretici mallar› olmak
üzere ikiye ay›rabiliriz. Tüketici mallar›, tüketicinin ihtiyaçlar›n› do¤rudan kar-
fl›layan mallard›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bu mallara nihai mal ad› da verilir. Bu tür
mallar, er veya geç kullan›lma durumundad›rlar. Ekonomik mal olma özelliklerini
kaybettikleri anda yok olurlar. Yedi¤imiz yiyecek, giydi¤imiz elbise bunlara örnek-
tir. Üretici mallar› ise di¤er üretici mallar› ya da tüketici mallar› üretiminde kul-
lan›lan mallard›r. Bir makine, makinenin çal›flmas›n› sa¤layan yak›t, onu kullanan
iflçinin hizmeti, makinenin durdu¤u bina, birer üretici mal› konumundad›rlar. Bu
mallara, sermaye mallar›, yar› mamül mallar, hammaddeler gibi isimler de veril-
mektedir. Bu tan›mlar› üretim konusunu ifllerken ayr›nt›s›yla inceleyece¤iz. 

Bir mal, kullan›m›na ba¤l› olarak üretici ya da tüketici mal› olabilir. Örne¤in, bir
otomobil bir gezinti için kullan›labilece¤i gibi, bir sat›fl eleman› taraf›ndan da kul-
lan›labilir. Birinci durumunda bir tüketici mal› konumunda iken, ikincisinde üreti-
ci mal› durumuna geçer.

Dayan›kl› ve Dayan›ks›z Mallar: Tüm mallar, faydal› olabilecekleri yaflam uzun-
lu¤unu yans›tmak üzere, dayan›kl› veya dayan›ks›z mallar olabilirler. Dayan›kl›
mallar elde edildikten sonra uzun süre fayda sa¤layan mallard›r. Buzdolab›, oto-
mobil, radyo gibi. Asl›nda bu mallar› kullan›rken tüketmeyiz. Tüketti¤imiz o mal›n
bize sa¤lad›¤› yararlard›r. Yiyeceklerimizi sa¤l›kl› biçimde saklamak, seyahat et-
mek, müzik ve haber dinlemek gibi.
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Ekonomik mal: Elde 
edebilmek için mutlaka belli
bir çaba harcanmas› veya
bir bedel ödenmesi gereken
mald›r.

Serbest mallar: Do¤ada her
istendi¤inde bulunabilen ve
çaba sarf etmeden elde
edilebilen mallard›r.

Tüketici mallar›: Tüketicinin
ihtiyaçlar›n› do¤rudan
karfl›layan mallard›r.

Üretici mallar›: Di¤er üretici
mallar› yada tüketici mallar›
üretiminde kullan›lan 
mallard›r.

Dayan›kl› mallar: Elde
edildikten sonra uzun süre
fayda sa¤layan mallard›r.



Dayan›ks›z mallar ise fayda sa¤lad›¤›nda yok olan, biten mallard›r. Mum, ek-
mek, fleker, benzin gibi. ‹ktisattaki dayan›ks›z mal tan›m›, güncel dilde kolayca
bozulan dayan›kl› mal kavram›yla kar›flt›r›lmamal›d›r. Kötü yap›lm›fl ve kolayca
k›r›labilen koltu¤a günlük konuflma dilinde dayan›ks›z deriz. Ancak çok dayan-
mam›fl olsa da bu koltuk iktisat s›n›flamas› bak›m›ndan dayan›kl› bir mald›r.

Bir maldan ihtiyaçlar›m›z› karfl›layacak ölçüde bol
miktarda bulunuyorsa ve buna bir bedel ödemeden
sahip olabiliyorsak, bu tür mallara serbest mal ad›n›
veriyoruz. ‹ktisada Girifl kitaplar›nda serbest mallara
verilen örnek genellikle havad›r. Acaba hava gerçek-
ten serbest bir mal olarak de¤erlendirilebilir mi?
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Dayan›ks›z mallar: Fayda
sa¤lad›¤›nda yok olan, biten
mallard›r.
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Özet
Bir bilim dal› olarak iktisad›n tan›m›n› ve ilgi ala-

n›n› aç›klayabilmek

• ‹ktisat, sonsuz olan insan ihtiyaçlar›n›n s›n›rl› kay-
naklarla nas›l karfl›lanaca¤›n› inceleyen bir sosyal
bilimdir. ‹ktisat bir sosyal bilim olma yan›nda, ana-
litik bir yap›ya da sahiptir. ‹nsanlar›n  iktisadi dav-
ran›fllar› ile mallar›n üretim, tüketim ve da¤›t›m fa-
aliyetlerini inceler.

‹ktisatç›lar taraf›ndan gerçeklefltirilen analizlerde

uygulanan yöntemleri aç›klayabilmek

• ‹ktisat, bir sosyal bilim olmas›na ra¤men büyük
ölçüde matematiksel yöntemler kullan›r. ‹ktisatç›
önce bir konuyla ilgili gerçekleri toplar, daha sonra
bu toplad›¤› gerçekler yard›m›yla teori oluflturur ve
nihayet bu teoriler yard›m›yla çeflitli sorunlar›n
çözümüne yönelik iktisat politikalar› gelifltirir.

‹ktisatç›n›n çevremizdeki günlük olaylara

bak›fl›nda kulland›¤› ilkeleri ve bu konuda

düflülen hatalar› aç›klayabilmek

• ‹ktisadi düflünme tarz› rasyonel davran›fl, karar alma
sürecinde fayda ve maliyetleri esas alma ve de¤iflimi
inceleyen marjinal analiz kavramlar›na dayan›r.

• ‹ktisadi düflünme sistemati¤i içinde di¤er flartlar›n
sabit kald›¤›, korelasyon ve nedensellik iliflkisinin
farkl› kavramlar oldu¤u ve nihayet, birey için do¤ru
olan›n bütün içinde do¤ru olaca¤› sonucunun hatal›
oldu¤u unutulmamal›d›r.

Yo¤un içeri¤i nedeniyle iktisad›n nas›l bölümlendi-

rilebilece¤ini aç›klayabilmek

• ‹ktisat, makro iktisat ve mikro iktisat, pozitif ve nor-
matif iktisat olmak üzere çeflitli bölümlere ayr›l›r.
Mikro iktisat, iktisad›n daha çok firma, üretici ve tü-
ketici gibi bireysel karar birimlerinin davran›fllar›n›
inceleyen bölümüdür. Makro iktisat ise iktisad›n
daha çok enflasyon, ekonomik büyüme ve d›fl tica-
ret gibi makro büyüklüklerini inceleyen bölümü-
dür. Pozitif iktisat, daha çok ne oldu¤unu anlama-
ya çal›fl›r. Bu nedenle pozitif iktisat de¤er yarg›lar›
içermez. Normatif iktisat ise daha çok ne olmas› ge-
rekti¤i konular› üzerinde durur ve de¤er yarg›lar›
içerir.

Günlük yaflamda farkl› anlamlarda kulland›¤›-

m›z kavramlara iktisatç›lar›n verdikleri anlamlar›

aç›klayabilmek

• Ekonomik birimler hanehalklar›, firmalar ve devlet
olarak üçe ayr›l›r.

• ‹htiyaç, tatmin edildi¤i zaman haz, tatmin edilmedi-
¤i zaman s›k›nt› yaratan duygulard›r. ‹htiyaçlar zo-
runlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar olmak üzere
ikiye ayr›l›r. ‹htiyaçlar, sonsuz olma özelli¤ini tafl›r-
lar. Ayr›ca, ihtiyaçlar fliddet bak›m›ndan farkl›l›klar
gösterirler. ‹htiyaçlar ve ihtiyaçlar› tatmine yarayan
araçlar›n, ikame edilebilirlik özellikleri vard›r.

• ‹nsanlara fayda veya tatmin sa¤layan fleylere mal
denilir. Mallar ekonomik ve serbest mallar olmak
üzere ikiye ayr›l›rlar. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi bir bilim dal› olarak iktisad›n
özellikleri aras›nda yer almaz?

a. ‹ktisat bir sosyal bilimdir
b. ‹ktisat analitik bir bilimdir
c. ‹ktisat davran›flsal bir bilimdir
d. ‹ktisat tarihsel bir bilimdir
e. ‹ktisat do¤al bir bilimdir

2. ‹ktisatç›n›n belli bir ekonomik sorunla ilgili bütün
gerçekleri araflt›r›p toplamas› afla¤›dakilerden hangisi ile
adland›r›l›r?

a. ‹ktisadi analiz
b. Betimleyici iktisat
c. ‹ktisat politikas›
d. Normatif iktisat
e. ‹statistiksel iktisat

3. Bir mal›n fiyat› artt›¤›nda sat›n al›nmak istenen miktar›
azal›r ifadesi afla¤›dakilerden hangisine örnek olarak veri-
lebilir?

a. Hipotez
b. Önerme
c. Varsay›m
d. Teori
e. Ç›karsama

4. ‹ktisatç› önce bir olayla ilgili gerçekleri toplay›p, bu
gerçeklerden hareketle baz› genellemeler yap›yorsa, afla-
¤›daki yöntemlerden hangisini kullan›yor demektir?

a. Tümevar›m
b. Soyutlama
c. Mant›ksal de¤erleme
d. Tümdengelim
e. Yan›lsama

5. Bir firman›n üretim miktar›n›n belirlenmesi afla¤›daki
iktisat bölümlerinden hangisine girer?

a. Makro iktisat
b. Mikro iktisat
c. Say›sal iktisat
d. Normatif iktisat
e. Politik iktisat

6. Afla¤›dakilerden hangisi serbest mal yada hizmet kate-
gorisinde de¤erlendirilebilir?

a. Adalet hizmetleri
b. Hava
c. ‹çme suyu
d. Ulusal güvenlik hizmetleri
e. Ramazan ay›nda yoksullar için düzenlenen iftar ye-

mekleri

7. Ekmek üretimi sürecinde kullan›lan afla¤›daki mal ve
hizmetlerden hangisi tüketici mal› kategorisinde yer al›r?

a. Hamur mayas›
b. Su
c. Un
d. Hamur karma makinesini kullanan iflçinin eme¤i
e. Ekmek

8. Afla¤›dakilerden hangisi bir ekonomide yer alan temel
ekonomik birimler aras›nda yer almaz?

a. Ev han›mlar›
b. Çocuklar
c. Üretim tesisleri
d. Emekli iflçiler
e. Yabanc›lar

9. ‹flsizlikle ilgili afla¤›daki araflt›rma bafll›klar›ndan hangi-
si normatif iktisat kapsam›na girer?

a. "‹flsizli¤in Üretim Hacmi Üzerindeki Etkileri”
b. “Enflasyon ve ‹flsizlik Aras›ndaki ‹liflkiler”
c. “‹flsizlikle Mücadele Yollar›”
d. “‹flsizlikle Mücadele Edilmeli midir?”
e. “‹flsizli¤in Maliyeti”

10. Afla¤›dakilerden hangisi dayan›ks›z mal olarak kabul
edilmelidir?

a. Üretim hatas› nedeniyle al›nd›¤› gün bozulan cep
telefonu

b. Otomobil üretiminde kullan›lan çelik
c. Nakliye s›ras›nda tüpü k›r›lan televizyon
d. Cep telefonunuzda kullan›lan kontör
e. Elinizde bulunan iktisada girifl kitab›
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

‹ktisat, rasyonellik, fayda, maliyet.

Uygun bir efl bulma olgusu sosyolojik, psikolojik ve ant-

ropolojik bak›fl aç›s›ndan incelenebilecek bir olgudur. An-

cak Nobel ‹ktisat Ödülü kazanan iktisatç› Garry Becker

flört etme, aflk, evlilik ve tabii ki boflanma gibi olgular›n,

bu ünitede ö¤rendi¤iniz bir kavram olan iktisadi rasyonel-

lik varsay›m› ile daha iyi anlafl›labilece¤ini savunmaktad›r.

Rasyonellik varsay›m›na göre bireyler kendileri için kötü

olaca¤›n› bildikleri faaliyetlere kat›lmazlar. Bu nedenle efl

seçiminde do¤al olarak bireylerin uzun süre birlikte yafla-

m› paylaflabilecekleri kiflileri tercih edeceklerini söyleye-

biliriz. Bu da ayn› de¤erlere sahip karfl› cinslerin evlenme

e¤iliminde olacaklar›n› gösterir. Flört etme eylemi her iki

taraf›n sahip oldu¤u de¤erleri belirleyebilmek için girifli-

len bir kaynak kullan›m› faaliyeti olarak de¤erlendirilme-

lidir. Evlilikten elde edilmesi beklenen yarar ne kadar bü-

yükse, uygun eflin bulunabilmesi için katlan›lacak maliyet

de o kadar yüksek olacakt›r. Dolay›s›yla uygun eflin bu-

lunmas› süreci ne kadar uzun sürerse, flört etmeye ba¤l›

olarak katlan›lan maliyet artar. Bu da bize do¤ru efli bul-

mak için katlan›lmas› gereken maliyetin yüksek olaca¤›n›

gösterir. 

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
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Toygar, s. 8-22.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Yoksulluk ve k›tl›k efl anlaml› olarak kullan›labilecek kav-
ramlar de¤ildir. Ekonomik birimlerin her türlü iste¤ini gi-
dermeye ve tatmin etmeye yetecek ölçüde kaynak bulun-
mad›¤› için k›tl›k sorunu ortaya ç›kar. Yoksulluk ise ya-
flam standartlar› ile ilgili bir kavramd›r. Yoksullu¤u tama-
men ortadan kald›rmak mümkün olsa bile k›tl›k sorunu
varl›¤›n› korumaya devam edecektir. Toplumdaki herkese
genel kabul gören, minimum bir yaflam standard› sa¤lasak
bile, arzu edilen her fleyin üretilebilmesi için yeterli kay-
nak asla bulunamayacakt›r. 

S›ra Sizde 2
Bir binan›n maketi gerçek binan›n küçültülmüfl ve basit-
lefltirilmifl halidir. T›pk› bir bina maketi gibi, bir ekonomik
model de ekonominin bütününün veya bir k›sm›n›n özet-
lenmifl ve basitlefltirilmifl tan›mlamas›d›r. Oysa ekonomi
bir binadan veya di¤er fiziki kavramlardan çok daha kar-
mafl›kt›r. Bu nedenle ekonomik modeller, fen bilimlerin-
de ve mühendislikte kullan›lan modellere göre gerçek ya-
flam›n çok daha basitlefltirilmifl ve özetlenmifl hali olarak
kabul edilirler. ‹ktisatta veya di¤er alanlarda basitlefltirme
yap›lmaks›z›n oluflturulan modeller kullan›m aç›s›ndan
yararl› olmayacakt›r. 

S›ra Sizde 3
Fenerbahçe’nin flampiyon oldu¤u y›llarda enflasyon ora-
n›n›n bir önceki y›la göre düflüfl göstermesi, bu iki de¤ifl-
ken aras›nda bir nedensellik ba¤lant›s› oldu¤unu göster-
memektedir. Bu sadece tesadüfi bir birlikte de¤iflim iliflki-
sinin yaflanmas›ndan baflka bir flekilde aç›klanamaz. Ne-
densellik iliflkisinin ortaya ç›kabilmesi için iki de¤iflken-
den bir tanesinde meydana gelecek bir de¤iflimin di¤erini
nas›l etkileyebilece¤ine iliflkin teorik bir gerekçemizin ol-
mas› gerekir. Sorumuzda verilen örnekte bu türden bir te-
orik aç›klama yapabilmek mümkün de¤ildir. 

S›ra Sizde 4
a. Bir ailenin gelirinin ne kadarl›k k›sm›n› tasarruf edece-

¤ine iliflkin karar› mikro iktisad›n konular› aras›nda yer
al›r. 

b. Devletin getirdi¤i bu düzenlemenin etkilerinin incelen-
mesi mikro iktisad›n konular› aras›nda yer al›r. 

c. Ülkedeki tasarruf miktar›n›n üretim kapasitesi üzerinde
yarataca¤› etkiler makro iktisad›n konular› aras›nda yer
al›r. 

d. Firman›n kaç iflçi çal›flt›raca¤›na iliflkin karar› mikro ik-
tisad›n konular› aras›nda yer al›r.

e. Para miktar›ndaki de¤iflmeler ile fiyatlardaki de¤iflmeler
aras›ndaki iliflkilerin araflt›r›lmas› makro iktisad›n konu-
lar› aras›nda yer al›r. 

f. K›sa dönemde enflasyon ile iflsizlik aras›nda ters yönlü
bir iliflkinin varl›¤›n› ifade etmek pozitif bir ifadedir.

g. Para arz› art›fl h›z›n›n yavafllat›lmas›n›n enflasyonu dü-
flürece¤i ifadesi pozitif bir ifadedir.

h. Merkez bankas›n›n para arz› art›fl oran›n› düflürmesi ge-
rekti¤i ifadesi normatif bir ifadedir.

i. Asgari ücret uygulamas›n›n gençler aras›nda iflsizli¤i
artt›rd›¤› ifadesi pozitif bir ifadedir. 

j. Düflük vergi oranlar›n›n çal›flma ve tasarruf yapma ar-
zusunu güçlendirdi¤i ifadesi pozitif bir ifadedir. 

S›ra Sizde 5
Serbest mallara örnek bulabilmek oldukça zordur. Geç-
miflte “hava” genellikle serbest mala örnek olarak gösteri-
lirdi. Ancak günümüzde solunan havan›n kalitesinin yük-
seltilmesini sa¤lamak amac›yla kullan›lan kirlilik önleyici
filtreler, kirlilik ölçüm cihazlar› gibi maliyetli faaliyetler
nedeniyle, en az›ndan, temiz hava art›k serbest bir mal ol-
maktan ç›km›flt›r. Nitekim Wall Street Journal gazetesin-
den (8 May›s 1992, sayfa A1) özetlenen afla¤›daki haberde
bu durumu görmek mümkündür. Habere göre dünyan›n
en kalabal›k kentlerinden birisi olan Mexico City’de yeni
ve kârl› bir giriflimcilik bafllam›flt›r: Temiz ve solunabilir
hava ticareti. Yaklafl›k 20 milyon insan›n yaflad›¤› bu kent-
te 3.5 milyona varan araç say›s›, toz, kurflun ve di¤er kim-
yasal maddeler nedeniyle y›l›n 300 günü hava kirlili¤inin
insan sa¤l›¤›n› tehdit eder boyutlarda olmas› ile geçmek-
tedir. Özel giriflimciler parklarda ve al›flverifl merkezlerin-
de kurduklar› oksijen çad›rlar›nda dakikas› yaklafl›k 1.6
dolardan temiz hava ticareti yapmaya bafllam›fllard›r. Öte
yandan, ABD’nin Los Angeles kentinde yap›lan araflt›rma-
lara göre, devletin koydu¤u temiz hava standartlar›n›n
sa¤lanabilmesinin maliyeti, bu kentte yaflayan her bir kifli
için yaklafl›k y›lda 1200 dolara ulaflm›flt›r. Bu iki örnek
göstermektedir ki, dünyan›n pek çok ülkesinde, en az›n-
dan, temiz hava serbest bir olmaktan ç›km›flt›r. 
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EK: ‹KT‹SATTA GRAF‹KLER‹N KULLANIMI
Bu kitapta ve daha sonraki s›n›flarda okuyaca¤›n›z iktisat kitaplar›nda yer alan ik-
tisat teorilerini rahatl›kla anlay›p, ö¤renebilmeniz için en önemli önkoflullardan bi-
risi, grafiklerin nas›l oluflturulduklar›n›n bilinmesi ve yorumlanmas›d›r. Ayr›ca bir-
ço¤unuz, gelecekte de, belki de s›kl›kla grafiklerle ilgilenmek durumunda kalacak-
s›n›z. Çünkü, grafikler sadece ders kitaplar›nda de¤il, gazetelerde yer almakta;
doktorlar hastalar›ndaki geliflmeyi bu grafikler sayesinde izleyebilmektedir. TC hü-
kümeti, yabanc›lara ne kadar borcumuz oldu¤unu ve borcun zaman içerisinde na-
s›l geliflti¤ini bu grafikler sayesinde görebilmektedir. ‹flletmeler, kâr ve sat›fl perfor-
manslar›n› bu grafikler sayesinde kontrol etmektedirler. Sosyal olaylara ilgi duyan
bireyler ise, örne¤in, Eskiflehir’deki suç oranlar›nda art›fl gibi çeflitli konulardaki
genel e¤ilimleri yine grafikler sayesinde inceleyebilmektedir.

Bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi grafikler, çok say›da gözlemden oluflan ve-
rilerin gösterilmesinde, bunlar›n analiz edilmesinde ve yorumlanmas›nda bize çok
büyük katk›lar sa¤lamaktad›r. Grafikler sayesinde, say›larda gizlenmifl olan aç›k is-
tatistiki iliflkileri rahatl›kla görme olana¤› kazanmaktay›z. Bununla birlikte, kötü bir
biçimde oluflturulan grafiklerin ne derece kafa kar›flt›r›c› olabilece¤i ve yanl›fl so-
nuçlara bizi götürece¤i de unutulmamal›d›r. Bu ekte, önce, bir grafi¤i anlayabil-
mek için gerekli bilgileri verecek, daha sonra iktisadi modellerde kullan›lan grafik-
leri aç›layaca¤›z ve nihayet e¤imi tan›mlad›ktan sonra bir do¤ru ve e¤rinin e¤imi-
nin nas›l ölçülebilece¤ini ele alaca¤›z.

‹K‹ DE⁄‹fiKENL‹ GRAF‹KLER
Ünite içerisinde de de¤indi¤imiz gibi günümüz iktisad› oldukça niceliksel bir di-
siplindir. Yap›lan iktisadi analizlerin ço¤unlu¤u, de¤iflkenler aras›nda iktisadi ilifl-
kilerin incelenmesinden oluflmaktad›r. ‹flte de¤iflkenler aras›ndaki niceliksel iliflki-
nin görsel olarak gösterimi bir grafi¤i ifade eder. 

Bu kitap boyunca iktisadi analizlerde kullanaca¤›m›z grafik türü iki de¤iflkenli-
grafik olacakt›r. Dolay›s›yla flimdi önce iki de¤iflkenli-grafi¤in nas›l oluflturuldu¤u-
nu anlamaya çal›flal›m. 

‹ki De¤iflkenli-Grafi¤in Oluflturulmas›
Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi iki de¤iflkenli-grafik, iki de¤iflken aras›ndaki nice-

liksel iliflkiyi ifade eder. Genellikle iki de¤iflkeni içeren iliflkilerde, ba¤›ml› de¤ifl-
ken veya aç›klanan de¤iflken denilen de¤iflken, ba¤›ms›z de¤iflken veya aç›kla-
y›c› de¤iflken denilen de¤iflkendeki de¤iflmelerden dolay› veya ona tepki olarak
hareket eder.

Bir grafi¤in yatay ekseni x-ekseni; dikey ekseni ise y-eksenidir. Hem x hem de
y-eksenleri birer say› do¤rusunu ifade eder. Bu say› do¤rular› ile ilgili olarak iki
hususu grafikleri iyi anlayabilmek ve analiz edebilmek için unutmamam›z gerekir.
Bunlar:

• Eksenler üzerindeki her nokta eksenleri eflit parçaya böler.
• Eksenler üzerindeki her noktayla iliflkili say›lar soldan sa¤a do¤ru gidildik-

çe artar veya sa¤dan sola gidildikçe azal›r.
fiekil Ek-1’de görüldü¤ü gibi x-ekseni üzerinde soldan sa¤a do¤ru gidildikçe

say›lar aratmaktad›r.
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Grafik: De¤iflkenler
aras›ndaki niceliksel
iliflkinin görsel olarak ifade
edilmesidir. 

Ba¤›ml› de¤iflken: Genellikle
Y ile gösterilen ve de¤eri, bir
veya birden fazla ba¤›ms›z
de¤iflkendeki de¤iflmelere
göre belirlenen de¤iflkendir.

Ba¤›ms›z de¤iflken:

Genellikle X ile gösterilen ve
de¤eri incelenen eflitlik
d›fl›nda veya eflitlikten
ba¤›ms›z olarak belirlenen
ve ba¤›ml› de¤iflkenin
de¤erindeki de¤iflmelere
neden olan de¤iflkendir.



Bir grafikte x ve y-eksenlerinin kesim noktas› ise orijindir. Baz› durumlarda, ek-
senlerde k›r›lmalar söz konusu olabilir. Bu k›r›lmalar, orijin (de¤iflkenlerin s›f›r de-
¤eri ald›¤› nokta) ile eldeki ilk gözlem aras›nda büyük fark varsa söz konusu olur.
Böyle durumlarda k›r›lma yaratarak, iki de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi gözleme olana-
¤› sa¤lanmakta ve bu sayede daha sa¤l›kl› de¤erlendirmeler yap›labilmektedir. K›-
r›lmalar eksenler üzerinde ª ve    iflaretleri konularak yarat›l›r. fiekil Ek-2 de yer alan
ilk grafikte eksenlerde bir k›r›lma yokken, ikinci flekilde söz konusu olmaktad›r.

Matematikte, ba¤›ms›z de¤iflken yatay eksende (x-ekseninde), ba¤›ml› de¤iflken ise dikey
eksende (y-ekseninde) yer al›r. Ancak iktisatta bu durum bazen göz ard› edilebilmektedir.
‹ktisatç›lar›n eksenleri bu flekilde döndürmelerinden amaç kafalar› kar›flt›rmak de¤il,
gösterim ve yorumlama kolayl›¤› sa¤lamakt›r.

fiekil Ek-1 yard›m›yla X ve Y de¤iflkenleri aras›ndaki iliflkiyi göstermek amac›y-
la bir kartezyen grafi¤in nas›l kullanabilece¤ini kurgulayabiliriz. fiekilden de anla-
fl›laca¤› gibi, eksenler de¤iflkenlerin iflaretlerine göre toplam yüzeyi dört parçaya
bölmektedir. X ve Y, I nolu bölgede pozitif; III nolu bölgede ise negatif de¤erler
almaktad›r. II nolu bölgede X ve IV nolu bölgede ise Y negatif de¤er almaktad›r.
‹ktisat ço¤unlukla de¤iflkenlerin pozitif de¤erleri ile ilgilendi¤i için kullan›lan gra-
fikler sadece I nolu bölge ile s›n›rl› kalmaktad›r.

‹ktisatta iki de¤iflkenli bir grafi¤in nas›l oluflturuldu¤unu göstermek için gelir
tüketim iliflkisini gösteren Tablo Ek-1’de yer alan verileri kullanal›m.
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fiekil Ek 1

40

30

20

10

-10

-20

-30

-40

4321-1-2-3-4

I
X Pozitif
Y Pozitif

II
X Negatif
Y Pozitif

IV
X Pozitif
Y Negatif

III
X Negatif
Y Negatif

0

Kartezyen Grafik

Orijin: Bir grafikte x ve 
y-eksenlerinin kesiflti¤i 
noktad›r. Bu noktada hem X
hem de Y de¤iflkeninin
de¤eri s›f›ra eflittir.

fiekil Ek 2
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Tablo Ek-1’deki verinin ilk iki sütununa bakt›¤›m›zda rahatl›kla görülebilece¤i
gibi, gelir düzeyi artt›kça, tüketim de artmaktad›r. Gelir ile tüketim aras›ndaki ilifl-
kiyi grafik üzerinde göstermek istedi¤imizi varsayal›m. fiekil Ek-3’de oldu¤u gibi,
geliri yatay eksene ve tüketimi de dikey eksene koyuyoruz. Tabloda yer alan A
noktas›, 0 gelir ve 60 birim tüketimi; B noktas› 100 birim gelir ve 120 birim tüketi-
mi temsil etmektedir. ‹flte bu noktalar›n temsil etti¤i gelir ve tüketim bileflimlerini
grafi¤e yerlefltirip bu noktalar› birlefltirirsek fiekil Ek-3’de yer alan do¤ru biçimin-
deki tüketim fonksiyonunu elde etmifl oluruz. Tüketim do¤rusu üzerindeki A nok-
tas›, do¤runun y-eksenini kesim noktas›n› vermektedir.

Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, bazen iktisatta ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤ifl-
kenler için eksenler de¤iflebilmektedir. Bunun en aç›k örne¤i Ünite 3’de görece¤i-
niz, di¤er flartlar sabitken (ceteris paribus), bir mal›n fiyat› ile talep edilen miktar›
aras›ndaki iliflkiyi ifade eden talep e¤risidir. Talep e¤risinde talep edilen miktar,
mal›n kendi fiyat›n›n bir fonksiyonudur. Oysa fiekil Ek-4’de görülen talep e¤risi
grafi¤inde dikey eksende gösterilen fiyat ba¤›ms›z de¤iflken konumundad›r. Talep
edilen miktar yatay eksende yer alm›flt›r. Mal›n kendi fiyat›ndaki de¤iflmeler, talep
edilen miktarda de¤iflmelere neden olmaktad›r.
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Baz› durumlarda ise ortaya konulmaya çal›fl›lan iliflkinin biçimi belli olmayabi-
lir. Yani hangi de¤iflkenin ba¤›ml›, hangi de¤iflkenin ba¤›ms›z oldu¤u aç›kça belli
olmayabilir. Bu durumda grafik, hangi de¤iflkenin hangi de¤iflkende de¤iflmeye
neden oldu¤unu ima etmeksizin, iki de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi gösterebilir. Örne-
¤in, enflasyon bir ülke paras›nda de¤er kayb›na neden olabilece¤i gibi, ülke para-
s›n›n de¤er kaybetmesi de enflasyona neden olabilir.

Buraya kadar yapt›¤›m›z aç›klamalar, verdi¤imiz örneklerden anlafl›laca¤› gibi,
iktisatta iki de¤iflkenli diyagramlar di¤er fleyler sabitken varsay›m› alt›nda olufltu-
rulmaktad›r. Örne¤in, fiekil Ek-3’de yer alan tüketim do¤rusu, gelir yan›nda tüke-
timi etkileyen tüm di¤er etkenler sabit varsay›larak oluflturulmufltur. Oysa hepini-
zin günlük yaflam›nda da alg›layabilece¤iniz gibi, bir kiflinin tüketim harcamalar›
sadece kiflinin gelirine de¤il, ayn› zamanda beklentiler, al›flkanl›klar, bireylerin
servetleri ve faiz oranlar› gibi de¤iflkenlere de ba¤l›d›r. ‹flte sabit oldu¤u varsay›-
lan bu etkenlerden herhangi birinin de¤iflmesi durumunda gelir ile tüketim ara-
s›ndaki iliflki tümden de¤iflir ve do¤ru ya afla¤›ya yada yukar›ya do¤ru kayar. ‹lifl-
kide de¤iflme (kayma) ad›n› verdi¤imiz bu olayda yeni bir do¤ru ile karfl› karfl›ya
kal›r›z (fiekil Ek-5 (a) k›sm›nda I nolu do¤runun II nolu konuma gelmesi). Bunun
yan›nda, belli bir iliflki boyunca harekette söz konusu olabilir (fiekil Ek-5 (b) k›s-
m›). Yani grafi¤imizdeki iliflkiye göre tüketim do¤rusu üzerinde bir noktadan di-
¤erine hareket söz konusu olabilir (örne¤in A noktas›ndan B noktas›na hareket).
Ayn› e¤ri üzerinde hareketin kayna¤›n› ise ba¤›ms›z de¤iflkenin de¤erindeki de-
¤iflme oluflturur.

GRAF‹K TÜRLER‹
Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, iktisatç›lar analizlerinde grafikleri yo¤un bir bi-
çimde kullanmakta ve iktisat ders kitaplar› da bu grafiklerin çeflitli örnekleri ile do-
lup taflmaktad›r. ‹ktisatç›lar›n analizlerinde kulland›klar› üç tip grafikten söz edile-
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bilir. Bunlar, serpilme diyagramlar›, zaman serisi grafikleri ve kesit veri grafikleri-
dir. fiimdi s›ras›yla bunlar hakk›nda bilgi sahibi olal›m.

Serpilme Diyagramlar›
Ayr› ayr› say› noktalar›ndan oluflan serpilme diyagram›, belli bir zaman aral›¤› için,
bir de¤iflkenin de¤erinin (dikey eksende yer alan), bir baflka de¤iflkenin de¤erine
(yatay eksende yer alan) karfl› çizilmesinde kullan›l›r. Serpilme diyagram›, bu iki
de¤iflken aras›nda ne tür bir iliflki oldu¤unu belirlemekte kullan›l›r. Yani, iki de¤ifl-
ken aras›nda pozitif veya negatif iliflki olup olmad›¤›n› belirlemek için serpilme di-
yagram› kullan›l›r. fiekil Ek-6 tüketim harcamalar› ile gelir düzeyi aras›ndaki serpil-
me diyagram›n› göstermektedir. fie

Daha önce ele ald›¤›m›z Tablo Ek-1’deki verilerden yararlanarak çizilen bu fle-
kilden de görüldü¤ü gibi, bu serpilme diyagram› bize gelir düzeyi ile tüketim har-
camalar› aras›nda tam bir do¤rusal iliflki oldu¤unu göstermektedir.

Serpilme diyagram› iki de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi tan›mlamam›za yard›mc› ol-
maktad›r. Ancak, e¤er biz örnekte oldu¤u gibi gelir ile tüketim aras›ndaki iliflkiyi
incelemek yerine, örne¤in gelir veya tüketimin zaman içerisinde nas›l de¤iflti¤i ko-
nusunda bilgi sahibi olmak istersek, bu tür bilgiyi serpilme diyagram›ndan elde et-
memiz mümkün de¤ildir. Bu tür bilgileri elde etmek istedi¤imiz zaman bir baflka
grafik türü olan zaman serisi grafiklerine baflvurmam›z gerekir.

Zaman Serisi Grafikleri
Zaman serisi grafi¤i, basitçe zaman içerisinde bir de¤iflkenin nas›l de¤iflti¤ini gös-
terir. Zaman birimi, örne¤in aylar veya y›llar, yatay eksende, ilgilenilen de¤iflken
ise dikey eksende yer al›r. fiekil Ek-7 Türkiye’de 1987 y›l›n›n birinci üç ay› ile
2002 y›l›n›n 4. üç ay› aras›nda özel nihai tüketim harcamalar›n›n nas›l de¤iflti¤ini
göstermektedir.
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Zaman serisi grafikleri bize çok yararl› bilgiler verebilir. Onlar sayesinde ince-
leme döneminde ilgilendi¤imiz de¤iflkenin sistematik bir biçimde de¤iflip de¤iflme-
di¤ini görme olana¤› elde ederiz. Ayr›ca belli dönem ve tarihlerde, örne¤in 1994
veya 2000 y›l› krizlerinde tüketim harcamalar›na ne oldu¤u konusunda bu grafik-
ler sayesinde bilgi sahibi olabiliriz.

Zaman serisi grafiklerini kullanarak, bir de¤iflkenin zaman içerisinde nas›l de-
¤iflti¤i konusunda bilgi sahibi olabilece¤imiz gibi, iki de¤iflkenin de zaman içeri-
sinde de¤iflimlerini birlikte inceleyip karfl›laflt›rabiliriz. fiekli Ek-8’de Türkiye’de
1987 y›l›n›n birinci üç ay› ile 2002 y›l›n›n dördüncü üç ay› aras›nda Türkiye’de özel
nihai tüketim harcamalar› ile geliri ölçmek amac›yla kullanabilece¤imiz bir kavram
olan gayrisafi milli has›lan›n (GSMH) nas›l de¤iflti¤i görülebilmektedir.

fiekilden de görülece¤i gibi inceleme döneminde tüketim harcamalar› ile GSMH
aras›nda yak›n bir iliflki vard›r. Yani GSMH artarken tüketim harcamalar› da art-
makta, azal›rken azalmaktad›r.

Kesit Veri Grafikleri
‹ktisatç›lar›n nispi iliflkileri elde etmekte kulland›klar› görsel araçlardan birisi de
kesit veri grafikleridir. Çubuk (bar) grafi¤i ad› verilen kesit verisi grafi¤i zaman›n
herhangi bir an›nda, örne¤in 2002 y›l›nda, hanehalk›, firmalar ve ülkeler gibi fark-
l› ekonomik birimlere ait de¤erleri gösterir. Örne¤in Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›n-
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ma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerde 2002 y›l› enflasyon oranlar›n› göstermek iste-
di¤imizi varsayal›m. Kesit veri (çubuk) grafi¤i 2002 y›l›nda her üye ülkede enflas-
yon oran›n› göstermekle kalmaz ayn› zamanda farkl› ülkelere ait enflasyon oranla-
r›n›n nispi olarak farkl›l›klar›n› da ortaya koyar. fiekil Ek-9’da OECD üyesi ülkeler-
de 2002 y›l› enflasyon oranlar› gösterilmektedir.

GRAF‹KLER‹N AVANTAJLARI VE TUZAKLARI
Öncelikle uygun kullan›lmalar› durumunda grafiklerin bilgi elde etmede etkin bir
araç oldu¤unu söylemek hiç de yanl›fl olmayacakt›r. Bu ba¤lamda grafiklerin, özel-
likle tablo halinde bilgilere oranla, iki önemli avantaj›ndan söz etmek mümkündür.
Bunlardan ilki, grafikler yard›m›yla iki de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi görmek, tablo-
ya oranla daha kolayd›r. ‹kincisi de, grafik ile çok say›da gözlemden oluflan veri-
leri etkin bir biçimde temsil etmek mümkündür.

Bu avantajlar›na ra¤men, grafikler gerçekleri çarp›tmak ve bazen de yanl›fl bil-
gi vermek amaçlar›yla da kullan›labilir. Bu nedenle grafiklerin kullan›m›nda orta-
ya ç›kabilecek gizli tuzaklar› iyi ay›rt etmekte yarar vard›r. Bu tuzaklardan ilki, gra-
fi¤i oluflturan kiflinin eksenlerin birimlerini de¤ifltirmelerinde gizlidir. Bu nedenle,
bir grafiksel iliflkinin dikli¤inin artmas› veya azalmas› iki de¤iflken aras›ndaki iliflki-
nin güçlülü¤ünün güvenilir bir göstergesi olmayabilir. ‹kincisi, de¤iflkenlerin uy-
gun olarak ölçülmemesidir (burada uygun olarak ölçülmemesi ile kastedilen, yan-
l›fl say›lmas› gibi bir olgu de¤ildir). Bir ülkenin nüfusu, o ülkede enflasyon oran›
(bizim ülkemizde oldu¤u gibi), ülkenin üretiminin toplam de¤erinin ölçüsü olan
GSMH zaman içerisinde hep artmaktad›r. Örne¤in, ülkemizde yüksek oranl› enf-
lasyon nedeniyle, daha fazla otomobil, daha fazla gömlek üretmesek bile GSMH’m›z
artmaktad›r. ‹flte bu gibi durumlarda, bu de¤iflkenlerin zaman serisi grafiklerini
olufltururken, bu de¤erleri fiyat art›fllar›n›n etkisinden ar›nd›r›lm›fl biçimleri olan re-
el halleri ile kullanmak gerekir. Ayr›ca, baz› de¤iflkenleri kifli bafl›na ifade edip (ki-
fli bafl›na ifade ederken ilgili büyüklük ülke nüfusuna oranlan›r), kifli bafl›na de¤er-
lerin zaman içerisindeki de¤iflimlerini incelemek yararl› olur. Üçüncüsü ise, grafik-
te gösterilen iliflkinin seçilen zaman dilimine ba¤l› olmas›d›r. Bunu için ise verile-
rin bafllama ve bitifl tarihlerinin hiçbir çarp›tmaya yer vermeyecek biçimde belir-
lenmesi gerekir.
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‹KT‹SAD‹ MODELLERDE KULLANILAN ‹K‹ 
DE⁄‹fiKENL‹ GRAF‹KLER
Bu kitapta ve okuyaca¤›n›z di¤er iktisat kitaplar›nda görece¤iniz gibi, iktisatta kul-
lan›lan grafiklerin mutlaka gerçek yaflamdan elde edilen verilere dayanmas› gerek-
mez. Aksine kullan›lan grafikler, herhangi bir iktisadi modeldeki iktisadi de¤iflken-
ler aras›ndaki iliflkiyi ifade etmek amac›yla çizilirler. Bu amaçla oluflturulan grafik-
ler de¤iflkenler aras›nda ya pozitif veya negatif iliflkiler, ya iliflki söz konusu olma-
makta ya da iliflki ya bir maksimuma veya minimuma sahip olmaktad›r.

‹ki De¤iflkenli Grafiklerde Pozitif veya Negatif iliflkiler
‹ktisadi iliflkiler do¤alar› gere¤i ya pozitif (direk veya do¤ru yönlü) ya da negatif-
tir (ters yönlü). ‹ki de¤iflken (tüketim ve gelir gibi) ayn› yönde de¤ifliyorsa, yani bir
de¤iflkenin (tüketim) de¤erindeki art›fl, bir baflka de¤iflkenin (gelir) de¤erindeki ar-
t›flla iliflkili ise, o iki de¤iflken aras›nda pozitif (direk veya do¤ru yönlü) iliflki var-
d›r (fiekil Ek-3 de oldu¤u gibi). Öte yandan, iki de¤iflken (mal›n kendi fiyat› ile ta-
lep edilen miktar› - fiekil Ek-4’de oldu¤u gibi) farkl› yönde de¤ifliyorsa, yani bir de-
¤iflkenin de¤erindeki art›fl (talep edilen miktardaki art›fl), bir baflka de¤iflkenin de-
¤erindeki azalmayla (mal›n fiyat›ndaki azalmayla) iliflkiliyse, o iki de¤iflken aras›n-
da negatif (ters yönlü) iliflki vard›r.

‹ki De¤iflkenli Grafiklerde ‹liflkisiz De¤iflkenler
fiimdiye kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda de¤iflkenler ya do¤ru yada ters yönlü ilifl-
kili idi. Oysa de¤iflkenler, birbirinden ba¤›ms›z da olabilir. E¤er, de¤iflkenlerden
biri de¤iflirken, di¤eri de¤iflmeyip sabit kal›yorsa bu durum söz konusu olur. fiekil
Ek-10’da bu tür iliflkiler yer almaktad›r.

fiekil Ek-10’un a bölümünde, X de¤iflkeni art›kça, Y de¤iflkeni de¤iflmemekte,
ayn› kalmaktad›r. Aç›kça görüldü¤ü gibi X ve Y birbirinden ba¤›ms›zd›r. fieklin b
bölümünde ise, Y de¤ifltikçe, X sabit kalmaktad›r.

‹ki De¤iflkenli Grafiklerde Bir Maksimum veya Minimuma
Sahip ‹liflkiler
Kitab›n›z›n sonraki ünitelerinde (Ünite 6 ve 7) ilk örneklerini görece¤iniz gibi, ik-
tisadi modellerde ele al›nan birçok iliflki yap›s› gere¤i bir maksimum veya mini-
muma sahip olmaktad›r. Örne¤in, fiekil Ek-11 de yer alan üretim miktar› ile firma-
n›n ortalama maliyetleri aras›ndaki iliflkiyi ifade eden ortalama maliyet (AC) e¤ri-
si, belli bir üretim düzeyine kadar azalmakta ve minimuma ulaflt›ktan sonra artma-
ya bafllamaktad›r.
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Buna karfl›l›k, fiekil Ek-12’de yer alan iflgücü ile iflgücünün ortalama fiziki ürünü
(APP) aras›ndaki iliflkiyi ifade eden ortalama fiziki ürün (APP) e¤risi belli iflçi say›-
s›na kadar artmakta ve bir maksimum yapt›ktan sonra azalmaya bafllamaktad›r.

E⁄‹M‹N TANIMI VE HESAPLANMASI
fiimdiye kadar yapt›¤›m›z aç›klamalardan anlafl›laca¤› gibi, grafikler ya do¤ru biçi-
minde ya da e¤ri fleklinde olmaktad›r. Grafikte gösterilen bu e¤ri ya da do¤rular›n
en önemli özelli¤i e¤imleridir. ‹ster do¤ru, isterse e¤ri olsun, e¤im bize iliflkinin ya-
p›s› hakk›nda önemli niceliksel bilgi verir. E¤im, de¤iflkenlerin birindeki bir birim-
lik de¤iflmeye karfl›l›k, di¤er de¤iflkenin ne kadar de¤iflece¤ini gösterir. E¤im, di-
key eksende yer alan de¤iflkendeki de¤iflimin, yatay eksende yer alan de¤iflkende-
ki de¤iflime oran›d›r. Daha öncede oldu¤u gibi, Y dikey eksende, X yatay eksen-
de yer al›rsa e¤im,

olur.Yukar›daki eflitlikte yer alan,  D ilgili de¤iflkendeki mutlak de¤iflimi gösterir.
Bu flekilde e¤imi tan›mlad›ktan sonra flimdi s›ras›yla bir do¤runun ve e¤rinin e¤i-
mi nas›l hesaplan›r bunlar› aç›klamaya çal›flal›m.

Bir Do¤runun E¤imi
fiekil Ek-13’de dört farkl› do¤ru yer almaktad›r. fiimdi her do¤runun e¤imini nas›l
hesaplad›¤›m›z› gösterelim. 
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fiekil Ek-13’den de görüldü¤ü gibi, ilk flekil negatif bir do¤rusal iliflkiyi göster-
mektedir. fiekil üzerinde A noktas›ndan B noktas›na hareket edildi¤inde Y’deki de-
¤iflim -10 dur (30 - 40). Buna karfl›l›k X deki de¤iflim +10’dur (20 - 10). Dolay›s›y-
la do¤runun e¤imi -1’e eflit olacakt›r. Burada do¤ru üzerindeki herhangi bir nokta-
dan di¤erine e¤im hesaplad›¤›n›zda bulaca¤›n›z e¤im de¤eri ayn› olacakt›r. Çünkü
bir do¤runun e¤imi sabittir. ‹kinci flekilde yine A noktas›ndan B noktas›na hareket
edildi¤inde e¤im 2’ye eflit olacakt›r. Çünkü bu durumda Y’deki de¤iflim 10 ve X’de-
ki de¤iflim 5 olmaktad›r. Üçüncü flekilde ise e¤im s›f›ra eflittir. Çünkü X de¤ifltikçe
Y de¤iflmemekte, sabit kalmaktad›r. Örne¤in, A noktas›ndan B noktas›na hareket
söz konusu oldu¤unda, Y’deki de¤iflim 0, X’deki de¤iflim ise 10 olmaktad›r ve
O/10=0 olacakt›r. Son flekilde ise e¤im sonsuza eflittir. Çünkü bu durumda X’deki
de¤iflim s›f›ra eflit olmaktad›r.Y’deki de¤iflim ne olursa olsun, onun s›f›ra oran› son-
suz olacakt›r.

Bütün bu do¤rular yan›nda iktisatç›lar bazen 45°’lik do¤ru da kullanmaktad›r-
lar. Bu do¤ru iki ekseni iki eflit parçaya böler. Bu do¤runun en önemli özelli¤i,
do¤ru üzerindeki herhangi bir noktan›n, hem dikey hem de yatay eksene eflit
uzakl›kta olmas›d›r. fiekil Ek-14’te A noktas›, 40 birim Y ve 40 birim X de¤erlerini
göstermektedir.
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Bir E¤rinin E¤imi
Bir do¤runun aksine, bir e¤rinin e¤imi sabit de¤ildir ve e¤ri üzerindeki bir nokta-
dan di¤erine de¤iflir. Bir e¤rinin e¤iminin hesaplanmas› iki aflamada gerçekleflir.
Önce, e¤riye belli bir noktada te¤et olan bir do¤ru çizilir. Daha sonra, bu te¤et
do¤ru üzerinde iki nokta belirlenir ve e¤im hesaplan›r. fiimdi bu söylediklerimizi
fiekil Ek-15 yard›m›yla gösterelim. 

fiekil Ek-15’de A noktas›nda e¤rinin e¤imini bulmak için, e¤riye bu noktada te-
¤et olan do¤runun e¤imini bulmam›z yeterli olur. Bunun için B ve C noktalar› ara-
s›nda te¤etin e¤imi, 

olacakt›r.
fiekil  Ek-16’da  ise  dört farkl› e¤ri ve bunlar›n e¤imleri ile ilgili bilgiler yer

almaktad›r.

‹K‹ DE⁄‹fiKENL‹ GRAF‹KLER ‹NCELEN‹RKEN D‹KKAT
ED‹LMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
Grafiklerin oluflturulmas› kadar grafiklerde yer alan bilgilerin do¤ru bir biçimde al-
g›lanmas› ve aktar›lmas› da önemlidir. Bunun için bir grafikle karfl›lafl›ld›¤› zaman
afla¤›daki konularda özen gösterilmesinde yarar vard›r. Bunlar:
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• Yapman›z gereken ilk ifl hemen eksenlerde yer alan de¤iflkenlere bakmak-
t›r. Ayr›ca grafikte gösterilen iliflkinin negatif mi, yoksa pozitif mi ve do¤ru-
sal veya do¤rusal olmayan bir iliflki olup olmad›¤›n› anlamaya çal›fl›n›z.

• Grafikte gösterilen iliflkideki nedenselli¤in yönünü anlamaya çal›fl›n›z. Yani, X
mi Y’ye, Y mi X’e neden olmakta veya hem X, Y’ye hem de Y, X’e mi neden
olmaktad›r? Bunun d›fl›nda X ile Y aras›nda bir nedensel iliflki yok mudur? Bu
hususlar›n grafikten anlafl›lmas› analizi kavraman›z› kolaylaflt›racakt›r.

• Grafikteki e¤ri veya do¤runun e¤imi hakk›nda düflünce sahibi olmaya çal›-
fl›n›z ve özellikle e¤imin iktisadi anlam›n› yorumlamaya çal›fl›n›z.

• Grafi¤in ne ifade etti¤ini sözcüklerle ifade ediniz.
• Daha öncede belirtti¤imiz gibi, iki de¤iflkenli grafikler, di¤er fleyler sabittir

varsay›m› ile çizilmekte idi. Grafikte gösterilen e¤ri veya do¤ruda bir de¤ifl-
meye (kaymaya) yol açacak baflka de¤iflkenler biliyor musunuz? Belirlemeye
çal›fl›n›z.
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BLACK
320 C

Mutluluk parayla sat›n al›nabilir mi? ‹ktisatç›lar bu soruya cevap verebilmek için
geçmifl y›llarda psikoloji literatürünü kullanmakta, psikologlar taraf›ndan yürütü-
len araflt›rma sonuçlar›ndan yararlanmaktayd›lar. 1960’lar›n ortalar›nda yap›-
lan bir araflt›rmada, çeflitli gelir dilimlerine giren insanlara mutlu olup olmad›k-
lar› sorulmufltur. Elde edilen sonuçlara göre, geliri en yüksek olan insanlar ayn›
zamanda en mutlu insanlard›r. Son y›llarda iktisatç›lar›n bu soruna bak›fl› psiko-
loglardan farkl›laflm›flt›r. Geçmifl y›llarda yap›lan bu araflt›rman›n elde etti¤i so-
nucun geçersizli¤ini, yani ünlü flark›da belirtildi¤i gibi “parayla saadet olmaz”
söylemini, bu ünitede ö¤renece¤iniz kavramlarla kan›tlayabilir misiniz?
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Bafllarken
Kitab›m›z›n girifl ünitesinde, bireylerin ve toplumun karfl› karfl›ya bulundu¤u te-
mel ekonomik sorunun k›tl›k oldu¤unu belirtmifltik. Genelde iktisat tan›m›, k›tl›k
ve iktisadi faaliyet kavramlar› kullan›larak yap›l›r ve iktisat; ekonomik birimlerin
s›n›rs›z isteklerini karfl›lamak için s›n›rl› kaynaklar› nas›l kulland›¤›n› araflt›r›r.
K›tl›k beraberinde tercih sorununu da yarat›r. Çünkü, tüm isteklerimizi karfl›la-
madaki güçlük bizi s›n›rl› kaynaklar›m›z› en iyi flekilde nas›l kullanabilece¤imiz
konusunda seçim yapmaya zorlamaktad›r. Öyle ki, bu zorunluluk, iktisad›n bir
tercih bilimi olarak adland›r›lmas›na neden olmaktad›r. Buna göre iktisat, ekono-
mik birimlerin yapt›¤› tercihleri aç›klamak ve tercihleri etkileyen durumlar de¤iflti-
¤inde nelerin olabilece¤ini öngörmektedir.
Tercih yapmak fayda ve maliyetle ilgilidir. Tüm ekonomik birimler yapacaklar›
tercihlerde en çok fayda sa¤lad›klar› mal ve hizmetlere yöneleceklerdir. Bu mal ve
hizmetleri mümkün olabildi¤ince en düflük maliyetle elde etmeye çal›flarak, elde
ettikleri net fayday› en yüksek düzeye ç›karma çabas› içinde olacaklard›r. K›tl›k,
tercih ve fayda kavramlar› aras›nda mevcut olan ve iktisat biliminin de temelini
oluflturan bu karfl›l›kl› iliflkilerin daha yak›ndan incelenmesi gerekmektedir. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda …
1. K›tl›k olgusunun neden oldu¤u tercih yapma zorunlulu¤unu ve bunun

ekonomik birimlere yükledi¤i maliyeti,
2. K›tl›k, tercih ve f›rsat maliyeti kavramlar›n› bir araya getirerek ekonomide etkin

üretim düzeyinin nas›l sa¤lanabilece¤ini,
3. Ne, nas›l, kimin için üretilecektir fleklinde özetlenen iktisadi sorular›n cevap-

lanabilmesi için gelifltirilen karar mekanizmalar›n›, 
4. Tüketicilerin rasyonel davranarak en yüksek fayda düzeyini sa¤layan tercih-

leri nas›l yapacaklar›n›
… aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 
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Anahtar Kavramlar
• Üretim faktörleri
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• Artan f›rsat maliyeti
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KITLIK VE TERC‹H

K›tl›k olgusunun neden oldu¤u tercih yapma zorunlulu¤unu ve
bunun ekonomik birimlere yükledi¤i maliyeti aç›klayabilmek

Mevcut kaynaklar›n isteklerimizi aflmas› sonucu varolan k›tl›k ekonomi biliminin
ortaya ç›k›fl nedenidir. Çünkü ekonomi bilimi, kaynaklar›n k›t olmas› nedeniyle in-
sanlar›n yapt›klar› tercih ve bu tercihler sonucunda insanlar aras›ndaki ekonomik
etkileflimleri inceler.

Kaynaklar, mal ve hizmet üretiminde kullan›lan do¤a ya da insanlar taraf›n-
dan sa¤lanan tüm araçlard›r. Do¤a taraf›ndan sa¤lanan kaynaklar su, petrol, mine-
raller, vahfli yaflam, orman vb. binlerce varl›¤› içerir. Tüm bu do¤al kaynaklar› ifa-
de etmek için toprak terimi kullan›l›r. Toprak ne kadar çok olursa olsun, s›n›rlar›
vard›r. Bu s›n›rl›l›k yüzünden kullan›m› için alternatifleri aras›nda tercih yap›lmas›-
n› zorunlu k›lar. Örne¤in, bir araz› parças›n›n farkl› amaçlar için kullan›labilece¤i-
ni düflünebiliriz. fiöyle ki; üzerine ev infla edilebilir, al›flverifl merkezi ya da benzin
istasyonu infla edilebilir, otel, ö¤renci yurdu ya da otopark yap›labilir. Ancak bun-
lar›n tümü yap›lamaz, sadece alternatiflerden biri tercih edilir.

‹nsanlar taraf›ndan sa¤lanan kaynaklar içinde ilk olarak do¤rudan emek faktö-
rünü gösterebiliriz. Emek, mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel
çal›flmalard›r. Emek de bir tür k›t kaynakt›r. Çünkü hem zaman› s›n›rl›d›r (bir gün-
de 24 saat vard›r) hem de kalifiye eleman say›s› çok fazla de¤ildir. Örne¤in, giri-
flimci eme¤in özel bir türü olup, yeni ürünler gelifltirmek için s›n›rl› kaynaklar› bir-
lefltiren, risk alan kiflilerdir. Göreceli olarak bu ruha çok az kifli sahip oldu¤u için
k›t bir insan kayna¤›d›r. 

‹nsanlar taraf›ndan sa¤lanan bir baflka kaynak ise, sermaye olarak adland›r›lan
ve di¤er mallar› üretmek için kullan›lan makineler, araçlar ve fabrikalard›r. Ekono-
mi biliminde sermaye kavram› ile fiziksel sermaye mallar› ifade edilir, bu kavram fi-
nansal sermayeden farkl›d›r. Finansal sermaye fiziksel sermaye üzerinde mülkiyet
hakk›n› ifade eder. Örne¤in, elinde bin adet TOFAfi’a ait hisse senedi bulunduran
ifltirakçiler finansal sermayeye sahiptirler. Ancak TOFAfi araba üretim fabrikalar› ve
çeflitli aflamalardaki pek çok araba stokuna sahiptir. Finansal pay sahipleri dolayl›
olarak TOFAfi’›n fiziksel sermayesine sahiptirler. K›saca finansal sermaye ile fiziksel
sermaye aras›ndaki iliflki; finansal sermayenin fiziksel sermaye sat›n alabilmek için
gerekli olmas›d›r. Bu yüzden para do¤rudan bir üretim faktörü (sermaye) de¤ildir.

‹ktisat ö¤reniminiz boyunca hat›rda tutman›z gereken bir olguyu, (iktisatç› olmayanlar›n
s›kça düfltükleri bir yan›lg› olarak) tekrar vurgulamakta yarar görüyoruz: Para ile serma-
ye birbirinden farkl› kavramlard›r. Para bir finansal araç niteli¤inde iken, sermaye bir
üretim faktörüdür.

Makinelere, binalara yap›lan yat›r›mlarla sonuçlanan fiziksel sermaye yan›nda, bir
de insanlar›n kendilerine yapt›¤› yat›r›mla ortaya ç›kan befleri sermaye vard›r. Befle-
ri sermaye, çal›flanlar›n e¤itim ve yetifltirilme arac›l›¤› ile elde ettikleri bilgi birikimi
ve yetenekleridir. ‹nsanlar ekonomist, avukat, doktor mühendis olmak için üniversi-
telere devam ederler. Mesleklerinde daha iyi olmak için yüksek lisans, meslek içi
e¤itim ve doktora yaparlar. E¤itim ile birlikte insanlar›n verimlilikleri de artar. 

Dikkat edilirse, yukar›da aç›klad›¤›m›z kaynaklar› üç guruba ay›r›p, bunlar› top-
rak, emek ve sermaye olarak tan›mlad›k. Bu kaynaklar ayn› zamanda üretim fak-
törleri ya da girdiler olarak da adland›r›l›rlar. Kaynaklar ne kadar çok olursa ol-
sun s›n›rl›d›r. Üretim faktörleri s›n›rl› oldu¤u için, bir ekonomide üretilebilecek mal
ve hizmetlerde s›n›rl› olacakt›r. Bu s›n›rl›l›klar, ekonomide bir mal›n üretimi artt›r-
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Kaynaklar: Mal ve hizmet
üretiminde kullan›lan do¤a
ya da insanlar taraf›ndan
sa¤lanan tüm araçlard›r.

Sermaye: Di¤er mallar› 
üretmek için kullan›lan
makineler, araçlar ve
fabrikalard›r.

Befleri sermaye:

Çal›flanlar›n e¤itim ve
yetifltirilme arac›l›¤› ile elde
ettikleri bilgi birikimi ve
yetenekleridir.

Emek: Mal ve hizmet 
üretmek için gerekli fiziksel
ve zihinsel çal›flmalard›r.
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Üretim faktörleri (girdiler):

Toprak, emek ve sermayeden
oluflan kaynaklar.



d›¤›nda baflka mallar›n üretiminin azalmas› gerekti¤ini ortaya koyar. Asl›nda top-
lumda her fley k›tt›r, yani bireylerin tümünün ihtiyaçlar›na yetecek kadar bol mik-
tarda kaynaklar veya mallar mevcut de¤ildir. ‹nsanlar bu mallara sahip olmak iste-
diklerinde bir bedel ödemeleri gerekir. ‹flte bu nedenle önceki ünitede ele ald›¤›-
m›z ekonomik mal kavram› ortaya ç›kar. 

Baz› kitaplarda toprak, emek ve sermaye adl› üretim faktörlerini bir araya getirerek üre-
tim faaliyetini organize eden giriflimci (müteflebbis) bir dördüncü üretim faktörü olarak
ele al›n›r. Kitab›n›zdaki yaklafl›mda giriflimci, dördüncü üretim faktörü olarak de¤il, emek
faktörü içinde de¤erlendirilmektedir. 

Asl›nda tüm kaynaklarda var olan k›tl›k, insanlar›n arzulad›klar›ndan daha az
mal ve hizmete sahip olacaklar› sonucunu do¤urmaktad›r. Bu nedenle insanlar se-
çim yapmak zorunlulu¤u ile karfl› karfl›yad›rlar. Yani kifliler, bir fleyden fazlas›na
sahip olmak için öteki fleyden az›na sahip olmay› kabul etmek durumundad›rlar. 

Tercih ve F›rsat Maliyeti
Tüm isteklerimizi karfl›lamadaki güçlük, bizi s›n›rl› kaynaklar›m›z› en iyi flekilde
nas›l kullanabilece¤imiz konusunda seçim yapmaya zorlamaktad›r. K›t kaynaklar›n
nas›l kullanaca¤› konusunda ak›lc› seçimlerin yap›lmas› ekonominin temel konu-
sunu oluflturmaktad›r. Rasyonel (ak›lc›) seçimlerin yap›labilmesi için, dikkate al›-
nan her bir seçenek ya da alternatife iliflkin maliyetlerin karfl›laflt›r›lmas› gerekir.
Belirli bir karar ya da seçimin sa¤lad›¤› fayda, bu seçime iliflkin maliyeti afl›yorsa
refah düzeyimiz yükselecektir ve seçim rasyoneldir.

Ekonominin bize ö¤retti¤i temel derslerden birisi, yapt›¤›m›z tüm seçimlerin bir
maliyet içermesidir, yani bedavac›l›k söz konusu de¤ildir. Be¤endi¤imiz bir fleyi elde
etmek istedi¤imizde ya da bir fley yapmak istedi¤imizde, alternatif baflka bir fleye sa-
hip olmaktan ya da baflka bir fleyi yapmaktan vazgeçmemiz gerekir. Belirli bir tercih
ya da davran›fl için vazgeçmek zorunda kald›¤›m›z en de¤erli alternatif bu seçimin ya
da davran›fl›n f›rsat maliyetidir. Alternatif maliyet olarak da adland›r›lan f›rsat mali-
yetini, k›saca bir karar› uygularken vazgeçilen karar fleklinde tan›mlayabiliriz.

Örne¤in, bu bölümü okurken hangi alternatiflerden vazgeçiyorsunuz? Belki
baflka bir ders çal›flacakt›n›z, belki çok sevdi¤iniz bir filmi izleyecektiniz, belki de
yak›n arkadafl›n›zla birlikte gelece¤e iliflkin hayaller kuracakt›n›z. ‹flte bu bölümü
okuman›z›n f›rsat maliyeti en çok yapmak istedi¤iniz alternatif fleydir. Daha basit
bir örnek olarak, yaz tatilini Antalya’da ya da Bodrum’da geçirmek üzere karar ver-
mek durumunda olan bir çift, flayet Bodrum tatilini tercih etmifl ise Antalya’daki ta-
tilden vazgeçecektir. Bu durumda Bodrum’da tatil yapman›n alternatif maliyeti An-
talya’daki tatil olacakt›r.

Yine herkesi etkileyen bir baflka örnek meclisteki bütçe tart›flmalar› ve sonuç-
lar›d›r. E¤er ülke kaynaklar› yeterli de¤ilse, bir kesimin harcamalar›ndaki art›fl bir
baflka kesimin harcamalar›ndaki azal›fla neden olacakt›r. Örne¤in savunma harca-
malar› artt›r›l›rsa, e¤itim ve sa¤l›k gibi harcamalar›n k›s›lmas› zorunlulu¤u ortaya
ç›kar. Bu örne¤imizde belirli bir dönem için daha fazla savunma amaçl› mal ve
hizmet üretilmesi, ülke ekonomisinin s›n›rl› kaynaklar› nedeniyle baflka amaçl›
mal ve hizmet üretiminde azalmaya neden olacakt›r. Burada savunma harcamala-
r›n›n yap›lmamas› gibi bir sonuç ç›kar›lamaz, elde edilecek sonuç savunma har-
camalar›n›n alternatif maliyetlerini do¤ru olarak belirlenebilmesidir. Bu nedenle
iktisatç›lar›n vurgulad›¤› husus, bir karara iliflkin fayda ve maliyet analizi do¤ru
yap›lm›yorsa, k›t kaynaklar›n nas›l kullan›laca¤› konusunda sa¤l›kl› de¤erlendir-
melerin yap›lamayaca¤›d›r.
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Rasyonel seçim: Dikkate
al›nan her bir seçenek ya da
alternatife iliflkin 
maliyetlerin
karfl›laflt›r›lmas›d›r. 

F›rsat maliyeti: Bir karar›
uygularken vazgeçilen bir
baflka karard›r. 



F›rsat Maliyeti ve Parasal Maliyet
F›rsat maliyeti, k›tl›kla karfl› karfl›ya bulunan insanlar›n yapt›klar› tercihleri önemli
ölçüde etkiler. E¤er bir mal ya da hizmetin f›rsat maliyeti art›yorsa, insanlar bunun
al›m›n› azalt›r ve bunun yerine daha ucuz olan› ikame etmeye çal›fl›r. Bu çerçeve-
de f›rsat maliyeti ile fiyat aras›ndaki iliflkiyi bilmemiz çok önemlidir. Piyasa ekono-
milerinde her fleyin bir fiyat› vard›r. Ancak bir mal›n, örne¤in bir araban›n gerçek
maliyeti piyasa fiyat› de¤ildir. Çünkü araban›n gerçek maliyeti, araba üretimi nede-
niyle vazgeçilen üretilemeyen di¤er fleylerin (buzdolab›, bilgisayar, bu¤day, e¤itim
gibi) de¤eridir. Yani f›rsat maliyetine, bir otomobil üretimi için ekonominin katlan-
d›¤› gerçek fedakarl›k olarak bakabiliriz. ‹yi iflleyen bir piyasada bir mal›n fiyat› ile
f›rsat maliyeti aras›nda çok yak›n bir iliflki vard›r. Bir mal› sat›n almak için vazgeç-
ti¤imiz TL miktar› o mal için parasal fiyatt›r. Bu al›m karar›n›n f›rsat maliyeti ise
vazgeçti¤imiz en iyi alternatif karard›r. Daha basit bir örnek olarak, bir fincan kah-
ve ald›¤›n›zda bir baflka fleyi almaktan vazgeçiyorsan›z, e¤er vazgeçti¤iniz en iyi
fley bir dilim pasta ise, bir fincan kahvenin f›rsat maliyeti bir dilim pastad›r. Bunla-
r› de¤er cinsinden ölçmede parasal fiyatlar› kullanabiliriz. E¤er bir fincan kahve 1
milyon TL ve bir dilim pasta 2 milyon TL ise, bir fincan kahvenin f›rsat maliyeti ya-
r›m dilim pastad›r. F›rsat maliyetini hesaplamak için kahvenin fiyat›n› pastan›n fi-
yat›na oranlamak yeterlidir. Bu oran bize nispi fiyat› vermektedir ki, bu ayn› za-
manda f›rsat maliyetidir. Yani bir fincan kahve alabilmek için ne kadarl›k pastadan
vazgeçmemiz gerekti¤ini göstermektedir.

Ancak f›rsat maliyeti ile parasal maliyetin ayn› fley oldu¤unu söylemek bir yan›l-
g› olur. Çünkü piyasa iyi ifllemedi¤inde parasal maliyet f›rsat maliyetini yans›tmaz.
Hatta baz› fleyler aç›k bir fiyat etiketi tafl›mazlar. Örne¤in, üniversitede okuman›z so-
nucu ailenizin katland›¤› parasal maliyet ile ekonomik aç›dan hesaplayaca¤›n›z f›rsat
maliyeti ayn› de¤ildir. Ailenizin katland›¤› parasal maliyetleri kolayl›kla hesaplayabi-
lirsiniz: Okul harçlar›, kitap k›rtasiye al›mlar›, bar›nma ve yeme harcamalar›n› alt al-
ta yaz›p toplayabilirsiniz. Ancak bu toplama ifllemini yaparken dikkat edilmesi gere-
ken sorunlar söz konudur. Zira, ö¤rencilik yapm›yor olsayd›n›z bile giyim ve yemek
için harcama yapacakt›n›z. Dolay›s›yla giyinme, beslenme ve bar›nma gibi harcama-
lar ö¤renci olman›z nedeniyle katlan›lan maliyetler içerisinde yer almamal›d›r. Öte
yandan sorunu parasal maliyete indirgedi¤imiz zaman önemli bir kavram göz ard›
edilmektedir. Buna göre, ö¤renci olmasayd›n›z ne yapard›n›z sorusunun cevaplan-
d›r›lmas› gerekiyor. Örne¤in, ö¤renci olmasayd›n›z büyük bir olas›l›kla bir ifle girip
çal›flacakt›n›z. O zaman üniversitede ö¤renci olman›n f›rsat maliyeti çal›flman›z du-
rumunda elde edebilece¤iniz gelir olarak de¤erlendirilebilir. Oysa yukar›da da belirt-
ti¤imiz gibi parasal maliyet kavram› bu hususu içermemektedir.

Bir mühendis ve bir iktisatç› sohbet ederken konu iktisat biliminin konusuna gelmifltir. ‹kti-
satç›, iktisad›n sonsuz ihtiyaç-k›t kaynaklar-tercih yapma zorunlulu¤u üçlemesi üzerine ku-
ruldu¤unu ifade ederek bu sorunlar›n insanl›¤›n tarihiyle özdefl oldu¤unu öne sürmüfltür.
Tart›flman›n di¤er taraf› olan mühendis buna itiraz etmifl ve insanlar›n isteklerinin karfl›la-
namaz olmad›¤›n› iddia etmifltir. Bunun kan›t› olarak da kendi yaflam›ndan bir örnek ver-
mektedir. Mühendis her sabah kahvalt›da istedi¤i kadar çay içebildi¤ini ifade ederek iktisat-
ç›n›n yaklafl›m›na itiraz etmektedir. Mühendisin düfltü¤ü hatay› ortaya koyabilir misiniz?
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Parasal fiyat: Bir mal› sat›n
almak için vazgeçti¤imiz TL
miktar›d›r.
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ÜRET‹M ‹MKANLARI E⁄R‹S‹ 

K›tl›k, tercih ve f›rsat maliyeti kavramlar›n› bir araya getirerek eko-
nomide etkin üretim düzeyinin nas›l sa¤lanabilece¤ini aç›klayabilmek

‹ktisad› tan›mlad›¤›m›z ve iktisadi düflünme tarz›n›n temellerini ele ald›¤›m›z ilk
ünitede ekonomik iliflkileri aç›klamada ve anlafl›l›r biçime getirmede modellerin
kullan›ld›¤›ndan söz etmifltik. Üretim imkanlar› s›n›r›, ekonominin en önemli kav
ramlar›ndan k›tl›k, seçim (tercih) ve f›rsat maliyeti gibi temel kavramlar› aç›klama-
da kullan›lan yararl› bir analitik modeldir. Bir ekonomide binlerce mal ve hizmet
üretilmesine ra¤men, ekonomideki üretimin iki genifl kategoride toplanabilece¤ini
varsayal›m. Bunlar›n da tüketim mallar› ve yat›r›m mallar› oldu¤unu düflünelim,
hatta kolayl›k sa¤lamak amac›yla tüketim mallar›n› temsil etmek üzere tereya¤›n›
ve yat›r›m mallar›n› temsil etmek üzere de bilgisayar› örnek mallar olarak seçelim.
Varsay›m›m›z›n gere¤i olarak tereya¤› ve bilgisayar endüstrileri ekonominin tüm
üretim faktörlerini kullanmaktad›rlar. Üretim imkanlar› (s›n›r›) e¤risi, mevcut
üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken, belirli bir dönemde ekonominin
maksimum düzeyde üretebilece¤i çeflitli ç›kt› (ürün) bileflimlerini gösteren e¤ridir.
Tablo 2.1’de tereya¤› ve bilgisayar için üretim imkanlar› s›n›r› üzerinde alt› farkl›
seçim gözlemi yap›lm›fl ve fiekil 2.1’de bu tablodan hareketle oluflturulan üretim
imkanlar› s›n›r› (e¤risi) çizilmifltir.

Bu ekonomide e¤er tüm kaynaklar tereya¤› endüstrisinde kullan›lm›fl olsayd›, y›lda
800 bin ton tereya¤› üretilecekti ve hiç bilgisayar üretilmeyecekti. fiayet tüm kaynaklar
bilgisayar endüstrisinde kullan›lm›fl olsayd› y›lda 500 bin adet bilgisayar üretilecekti ve
hiç tereya¤› üretilmeyecekti. Bu iki uç durum d›fl›nda, e¤er ekonomideki kaynaklar iki
endüstri aras›nda paylafl›lm›fl olsayd›, örne¤in C noktas›ndaki gibi 200 bin adet bilgisa-
yar üretilmifl olsayd› geriye kalan kaynaklarla 650 bin ton tereya¤› üretilirdi. Ya da D
noktas›ndaki gözleme göre 300 bin adet bilgisayar üretilmifl olsayd›, tereya¤› üretimi
500 bin tona düflecekti. fiekil 2.1 ve Tablo 2.1’de ekonomideki mevcut kaynaklar›n te-
reya¤› üretiminden bilgisayar üretimine kayd›r›lmas› durumunda ya da tersi oldu¤unda
maksimum düzeyde üretilebilecek olas› üretim düzeyleri gösterilmifltir.
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Üretim imkanlar› e¤risi:

Mevcut üretim faktörleri ve
üretim teknolojisi veri iken,
belirli bir dönemde 
ekonominin maksimum
düzeyde üretebilece¤i çeflitli
ç›kt› (ürün) bileflimlerini
gösteren e¤ridir.

Tablo 2.1

Üretim 
‹mkanlar› S›n›r›

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Gözlemler Tereya¤ Alternatiflere Bilgisayar Alternatiflere F›rsat

(Bin ton/Y›l) Göre De¤iflim (Bin adet/Y›l) Göre De¤iflim Maliyeti
∆T ∆B

A 800 - 0 - -
B 750 -50 100 100 0,
C 650 -100 200 100 1
D 500 -150 300 100 1,5
E 300 -200 400 100 2
F 0 -300 500 100 3
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Üretim imkanlar› e¤risi, k›tl›¤›n sonuçlar›n›, ekonomideki tercihleri ve her ter-
cihin f›rsat maliyetini göstermektedir. fiekil 2.1’den üç farkl› durum gözlenebilir.
Bunlar e¤ri üzerindeki noktalar ile e¤rinin içinde ya da d›fl›ndaki noktalard›r. ‹lk
olarak e¤ri içindeki G noktas›na bakal›m. Bu bileflime göre ekonomide 300 bin
adet bilgisayar ve 300 bin ton tereya¤› üretilmektedir. Ancak üretim imkanlar› s›n›-
r› e¤risi bize ayn› kaynaklarla daha fazla bilgisayar üretilmesinin mümkün oldu¤u-
nu (E noktas› gibi) ya da D noktas›na gelmekle daha fazla tereya¤› üretilebilece¤i-
ni göstermektedir. Hatta her ikisinden de daha fazla üretimin olas› olabilece¤ini (D
ve E aras›) ortaya koymaktad›r. G noktas› gibi üretim imkanlar› e¤risi içinde kalan
noktalarda, ekonomi baz› nedenlerden dolay› iyi ifllemiyor, dolay›s›yla etkin üre-
tim sa¤lanam›yor demektir. Bu da söz konusu ekonomide iflsizlik ya da at›l kapa-
sitenin mevcut oldu¤una iflaret etmektedir. 

‹kinci olarak, e¤ri d›fl›ndaki H noktas› gibi bir bileflimi üretmenin imkans›z ol-
du¤unu söylemek gerekir. Çünkü ekonomi bu düzeydeki bir üretimi gerçekleflti-
recek kaynaklara sahip de¤ildir. 

Üçüncü olarak, e¤ri üzerindeki her nokta etkin üretim bileflimlerini gösteren
noktalard›r. Üretim imkanlar› e¤risi üzerinde bulunan noktalar mevcut k›t kaynak-
larla üretilebilecek maksimum üretim miktarlar›n› göstermektedir. Üretim imkanlar›
s›n›r› üzerinde yer alan söz konusu etkin noktalara ulafl›ld›¤›nda (B, C gibi), mallar-
dan birisini biraz daha fazla üretmenin tek yolu di¤erini az üretmektir. Dikkat edi-
lirse üretim imkanlar› s›n›r› orijine göre içbükey çizilmifl bir e¤ridir. Üretim imkan-
lar› e¤risinin niçin bu biçime sahip oldu¤u artan f›rsat maliyeti kavram› ile ilgilidir.

Artan F›rsat Maliyeti
Tablo 2.1’de gözlemlenen üretim imkanlar›, ekonominin bütünü için f›rsat maliye-
ti kavram›n› aç›klamaktad›r. Daha fazla bilgisayar üretmenin f›rsat maliyeti üreti-
minden vazgeçilen tereya¤› miktar›d›r. Örne¤in, toplum üretim faktörlerinden bir
k›sm›n› tereya¤› üretiminden bilgisayar üretimine kayd›rd›¤›nda, D noktas›ndan E
noktas›ndaki bileflime geldi¤inde 200 bin ton tereya¤› üretiminden vazgeçerek 100
bin adet fazladan bilgisayar üretebilmifltir. Yani ekonomi D noktas›nda iken, 100
bin adet daha fazla bilgisayar üretmenin f›rsat maliyeti 200 bin ton tereya¤›d›r. 

Tabloda f›rsat maliyeti konusunda gözlemlenen önemli bir durum artan f›rsat
maliyetidir. Çünkü gözlemlerde s›ras›yla afla¤› do¤ru inildikçe bilgisayar üretimi
artmaktad›r. Bu art›fllar›n 100’er birimlik (bin adetlik) oldu¤u görülmektedir. Oysa
vazgeçilen tereya¤› üretimi ilk sat›rdan ikinci sat›ra geçiflte 50 birimken (bin ton),
üçüncü sat›ra geçiflte 100 birime, dördüncü sat›rda 150, beflinci sat›rda 200 birime
yükselmifltir. Yine son sat›rda 100 birimlik bilgisayar üretimi için vazgeçilen tere-
ya¤› miktar› 300 birim olmufltur. Buradan ç›kan sonuç; bilgisayar üretmenin, tere-
ya¤› üretimi cinsinden f›rsat maliyeti sürekli artmaktad›r. Her ilave bilgisayar gide-
rek daha fazla tereya¤› üretiminden vazgeçmeyi gerektirmektedir. Bu durum artan
f›rsat maliyeti olarak ifade edilir. O halde artan f›rsat maliyeti, bir mal›n daha
fazla üretilmesi için di¤er maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi gereken bir du-
rum olarak tan›mlan›r.

Peki artan f›rsat maliyetinin alt›nda yatan temel mant›k nedir? fiimdi k›saca bu-
nu aç›klayal›m: Varolan s›n›rl› kaynaklardan baz›lar› tereya¤› üretimi için uygun
olurken, baz›lar› da bilgisayar üretimi için uygun nitelik tafl›maktad›r. Örne¤in, te-
reya¤› üretiminde oldukça iyi olan iflgücünün büyük bir k›sm›, bilgisayar üretimin-
de iyi olmayabilir. Böylesi bir durumda daha fazla bilgisayar üretimi gerçeklefltiril-
mek istendi¤inde, giderek bilgisayar üretimi için uygun olmayan sadece tar›mla
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Artan f›rsat maliyeti: Bir
mal›n daha fazla
üretilebilmesi için di¤er
mal›n üretiminden
vazgeçilmesi gereken 
miktar›n her aflamada 
artmas›d›r.



iliflkili kifliler ve kaynaklar da bilgisayar üretimine kayd›r›lacakt›r. Sonuçta verim
düflüklü¤ü gözlenecek ve ayn› say›daki bilgisayar üretimindeki art›fl için giderek
daha fazla miktarda tereya¤› üretiminden vazgeçilecektir. Yani çiftçileri, g›da ve zi-
raat mühendislerini, gere¤inden fazla topra¤› bilgisayar üretimine yönlendirirseniz,
bunun tereya¤› üretimi aç›s›ndan yüksek bir maliyet tafl›yaca¤›n› ve bilgisayar üre-
timine de çok az katk› yapaca¤›n› herhalde düflünebilirsiniz.

Dikkat edilirse, yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z artan f›rsat maliyeti nedeniyle
üretim imkanlar› e¤risi orijine göre içbükey çizilmifltir. 

F›rsat maliyetini analiz etmenin bir yolu da, üretim imkanlar› s›n›r› e¤risine çi-
zilen te¤etlerin e¤imini incelemektir. Bunun için örne¤imizdeki üretim imkanlar›
e¤risine bakarsan›z bilgisayar üretimi artt›kça e¤im negatif olmakla birlikte sürekli
dikleflmektedir. çizilen te¤etlerin e¤iminin negatif iflaretlisi marjinal dönüflüm ora-
n› olarak tan›mlan›r. Marjinal dönüflüm oran›, bir maldan bir birim daha fazla
üretmek için öteki maldan ne kadar fedakarl›k etmek gerekti¤ini göstermektedir.
Bu ise dikkat ederseniz f›rsat maliyeti tan›m› ile ayn›d›r. 

Bu durumda biz f›rsat maliyetini üretim imkanlar› s›n›r› e¤risine te¤etin e¤imi
ile ölçebiliriz. Bunun için gerekli formül ise,

fleklinde yaz›labilir. DT ile tereya¤› üretim miktar›ndaki de¤iflim, DB ile bilgisayar
üretimindeki de¤iflim aç›klanmaktad›r. Tablo1’in son sütununda ise bu de¤erler
hesaplanm›flt›r. Buna göre A dan B bileflimine geçilirken bir bilgisayar daha fazla
üretmenin f›rsat maliyeti yar›m ton tereya¤› iken, C den D’ye geçiflte 1,5 tona yük-
selmifl ve E den F’ye geçiflte ise 3 tona ulaflm›flt›r. Yani ilave bir bilgisayar üretebil-
mek için 3 ton tereya¤› üretiminden vazgeçilmesi gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. 

fiekil 2.1’de aç›kça görülece¤i üzere, üretim imkanlar› e¤risi içbükey bir e¤ri
olarak çizilmifltir. Bu e¤riye göre f›rsat maliyetini konuflurken, yani bilgisayar›n te-
reya¤› cinsinden f›rsat maliyetini hesaplarken, ekonominin üretti¤i her bir mal›n ne
miktarda oldu¤una bakmak oldukça önemlidir. Ekonomideki kaynaklar›n ço¤u
bilgisayar üretiminde kullan›ld›¤› zaman, üretim imkanlar› s›n›r› e¤risi oldukça dik-
leflir. Çünkü tereya¤› üretimine çok uygun olan üretim faktörleri bilgisayar üreti-
minde kullan›lmaktad›r. Bu durumda ekonomide vazgeçilen her bilgisayar için
önemli miktarda tereya¤›nda art›fl sa¤lanacakt›r. Ya da önemli miktarda tereya¤›
üretiminden vazgeçilerek ilave bir bilgisayar üretilecektir. Yine ekonomide kay-
naklar›n ço¤u tereya¤› üretiminde kullan›l›yorsa, üretim imkanlar› s›n›r› e¤risi ol-
dukça yatay bir hal almaktad›r. Bunun anlam› tereya¤› üretiminden çok az feda-
karl›k yapmakla bilgisayar üretimi önemli ölçüde artt›r›labilecektir. 

F›rsat maliyetinin artan olmas› durumunda üretim imkanlar› e¤risi orijine göre
içbükey olacakt›r ve ekonomide en yayg›n biçimde karfl›lafl›lan durumu aç›kla-
maktad›r. fiayet f›rsat maliyeti de¤iflmiyorsa (yani her üretim düzeyi için bir sabite
eflit ise), böyle bir durumda do¤ru fleklinde bir üretim imkanlar› e¤risi ile karfl› kar-
fl›ya kal›r›z.

Üretim ‹mkanlar› E¤risinde Kaymalar: Ekonomik Büyüme
Üretim imkanlar› e¤risi belirli bir zaman diliminde, veri kaynak arz› ve sabit bir
teknolojiye göre çizilmekte, etkin üretim koflullar› alt›nda farkl› mallar›n birbirleri-
ne dönüflümünü göstermektedir. fiayet ekonomide, mevcut olan kaynaklar (üretim
faktörleri) ve veri teknoloji ile üretim imkanlar› s›n›r›na eriflilemiyorsa, kaynaklar›n
tümü etkin kullan›lm›yor, dolay›s›yla daha az üretim gerçeklefltiriliyor demektir. 

F›rsat Maliyeti = Marjinal Dönüflüm Oran› = DT
DB
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Marjinal dönüflüm oran›: Bir
maldan bir birim daha fazla
üretmek için öteki mal›n
üretiminden ne kadar
fedakarl›k etmek gerekti¤ini
göstermektedir.



Üretim imkanlar› s›n›r› üzerinde e¤ri boyunca etkin üretim gerçekleflmekte ve
teknoloji ile toplumun sahip oldu¤u kaynaklar›n sabit oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Oysa bu kaynaklar zamanla artabilece¤i gibi, teknolojik geliflmeler de yaflanabil-
mektedir. Örne¤in; zaman içerisinde bir ülkenin iflgücü say›s›, sermaye stoku ve
bunlar›n nitelikleri artt›r›labilir veya yeni bir teknik bulufl gerçeklefltirilebilir. Böy-
le bir durumda üretim imkanlar› e¤risi de de¤iflir. Örne¤imizde bilgisayar endüst-
risindeki teknolojik ilerleme sayesinde mevcut kaynaklarla üretilebilecek bilgisa-
yar say›s› artabilir. Ekonomide üretilen tereya¤› miktar› veri iken, daha fazla bilgi-
sayar üretilebilir. fiekil 2.2’de görüldü¤ü gibi, üretim imkanlar› e¤risi d›flar› kayar.
Üretim imkanlar› e¤risinin sa¤a kaymas› mallar›n daha fazla üretilebilece¤i anlam›-
na gelmektedir. Üretimin artmas› ise ekonomik büyüme olarak tan›mlan›r. fiekil
2.2’ye göre, ekonomik büyüme nedeniyle toplum üretimini D noktas›ndan E nok-
tas›na tafl›m›flt›r.

Üretim imkanlar› e¤risindeki kayma, tek maldaki üretim art›fl›n› yans›tmak yerine
iki mal›n üretiminde de art›fl biçiminde gözlenebilir. Hatta her iki mal ba¤lam›nda
ayn› yönde ve büyüklükte sa¤a kayabilece¤i gibi, farkl› büyüklüklerde de sa¤a ka-
yabilir. Örne¤in, bilgisayar üretiminde daha fazla sa¤a kayma gözlenirken tereya¤›
üretiminde daha az sa¤a kayma gözlenebilir. Bu durum fiekil 2.3’de gösterilmekte-
dir. fiekle göre, ekonomik büyüme sonucu üretim imkanlar› e¤risi sa¤a do¤ru kay-
m›fl ve ekonomi her iki maldan da daha fazla üretebilir hale gelmifltir. Ancak dikkat
edilirse bilgisayar üretimindeki art›fl tereya¤› üretimindeki art›fltan daha fazlad›r.
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Üretim ‹mkanlar› E¤risindeki 
Kayma - I: Üretim faktörleri 
miktar›ndaki art›fl ve teknolojik
yenilikler üretim imkanlar›
e¤risinin sa¤a do¤ru kaymas›na
neden olur. Bilgisayar 
teknolojisindeki geliflmeler
nedeniyle, üretim imkanlar›
e¤risi yatay eksende sa¤a do¤ru
aç›lm›flt›r. Dikkat edilirse 
ekonomi art›k ayn› miktar 
kaynakla hem daha fazla 
bilgisayar, hem de daha fazla
tereya¤› üretme olana¤›na
kavuflmufltur.
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Üretim ‹mkanlar› E¤risindeki Kayma –II:
Üretim faktörlerinin miktar›nda meydana
gelen art›fl ve ekonomik büyüme üretim
imkanlar› e¤risini sa¤a do¤ru kayd›ran 
faktörler aras›nda yer al›r. Örne¤in
ekonomik büyüme nedeniyle e¤ri bir bütün
olarak, eski e¤riye paralel olacak fleklide
sa¤a kayabilir. Ancak, yandaki flekilde de
görüldü¤ü gibi, e¤ri bir eksende,di¤erine
göre, daha fazla sa¤a aç›labilir. Örne¤in
üretim faktörleri miktar›ndaki art›fl
yo¤unlukla bilgisayar üretimine
aktar›lm›flsa, bilgisayar 
üretimindeki art›fl tereya¤› üretimindeki
art›fla göre daha fazla olacakt›r. 



Üretim imkanlar› e¤risi sa¤a do¤ru kayd›kça, toplum için daha önce imkans›z
olan mal bileflimleri art›k imkan dahiline girecektir. Örne¤in, 1970’li y›llarda üreti-
mi olanaklar dahilinde olmayan mal ve hizmetler günümüzde, kimi zaman bizi fla-
fl›rtacak ölçüde üretim olanaklar›na kavuflmufltur. fiüphesiz bu geliflmenin ard›nda
yatan en önemli faktörler, yat›r›mlardaki art›fl ve teknolojik geliflmedir. Büyük bir
ekonomik duraklama ve savafllar yaflanmazsa, günümüzde birlikte üretimi olanak-
lar dahilinde görülmeyen birçok mal ve hizmetin üretimi belki de 2020’lerde ola-
nak dahilinde olacakt›r. Bu nedenle olanaks›zl›klar geçicidir; ekonomik büyüme
ve teknolojik ilerleme sonucu üretim imkanlar› s›n›r›n› gösteren e¤ride kaymalar
olmas› beklenen bir geliflmedir. 

Ekonominin üretim kapasitesindeki art›fl olarak tan›mlanan büyüme ayn› za-
manda k›tl›k ve tercih ba¤lam›nda incelenmesi gereken bir ekonomik sorundur.
Bir di¤er deyiflle, e¤er flimdi gelecek için yat›r›m yapmazsak (e¤itime, teknolojiye,
sanayileflmeye, sa¤l›¤a ve aileye) ve her fleyi bugünkü tüketimi düflünerek ele al›r-
sak, yeterli ekonomik büyüme sa¤lanamaz. Peki bunun sonucu ne olur? Üretim
imkanlar› e¤risine iliflkin flekilde de¤ifliklik yaparak eksenlerden birisinde yat›r›m
mallar›n›, öteki eksende ise tüketim mallar›n› gösterelim. fiekil 2.4’de yer alan ay-
n› kaynaklara sahip iki ayr› ekonominin özelli¤ini flu flekilde aç›klayabiliriz: fieklin
a bölümünde yer alan ekonomi tercihini tüketim mallar› üretiminde kullanmakta
ve bu nedenle daha az yat›r›m mal› üretebilmektedir. fieklin b bölümünde yer alan
ekonomi ise, a bölümündeki ekonominin aksine, tercihlerini daha çok yat›r›m ma-
l› üretme biçiminde kullanmaktad›r. fiekilden anlafl›ld›¤› gibi, flayet toplum tercihi-
ni daha fazla yat›r›m mallar› üretme yönünde yaparsa, üretim imkanlar› e¤risi da-
ha fazla sa¤a kayacakt›r. Çünkü daha fazla yat›r›m ülkenin sermaye stokunu artt›-
racakt›r. Dolay›s›yla üretim imkanlar› e¤risindeki kayma, kaynaklar›n ne kadar›n›n
yat›r›m mallar› ve ne kadar›n›n tüketim mallar› aras›nda tahsis edildi¤ine ba¤l›d›r.
E¤er gelecek için daha fazla yat›r›m mal› üretilmesi tercih edilmiflse, büyüme daha
h›zl› gerçekleflecek; büyüme nedeniyle toplumun bütün bireyleri kazançl› ç›kacak
ve refah düzeyi yükselecektir. fiüphesiz, bu durumda refah art›fl›n›n mutlak eflitlik
anlam›nda paylafl›laca¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.

42 Üret im ‹mkankanlar ›  E¤r is i

fiekil 2.4

0
0 1

Y
at

›r
›m

 M
al

la
r›

Tüketim Mallar›
2 3 4 5 6

5

10

15

20

25

D

0
0 1

Y
at

›r
›m

 M
al

la
r›

Tüketim Mallar›

5

10

15

20

25

30

2 3 4 5 6 7

D

30
Yat›r›m ve Tüketim Mallar›
Aras›ndaki Tercih ve Ekonomik 
Büyüme: Ekonomik büyüme
sonucunda oluflan yeni 
kaynaklar›n tüketim veya
yat›r›m mal› üretiminde 
kullan›lmas› tercih edilebilir.
fieklin a bölümünde yer alan
ekonomi tercihlerini tüketim
mal› üretimi lehine kullanm
aktayken, b bölümünde yer
alan ekonomi tercihlerini
yat›r›m mal› üretimi yönünde
kullanmaktad›r. Daha fazla
yat›r›m mal› üretilmesi 
sermaye stokunu artt›raca¤›
için bu ekonominin üretim
imkanlar› e¤risindeki sa¤a
do¤ru kayma da fazlad›r. Bu
da daha fazla ekonomik
büyüme anlam›na gelmektedir. 

(a) Tercihlerini Tüketim Mal› 
Üretiminde Kullanan Ülke

(b) Tercihlerini Yat›r›m Mal› 
Üretiminde Kullanan Ülke



Bu kitab›n editörüne mektup yazan bir ö¤renci
“…haftada ancak 10 saati çal›flmaya ay›rabildi-
¤ini ve ileride iyi bir iktisatç› olabilmek için
‹ktisada Girifl dersinden yüksek not almak”
istedi¤ini ifade etmekte, bunun için ne
yapmas› gerekti¤ini sormaktad›r. Bu ö¤-
rencinin yazd›¤› mektupta Muhasebe der-
sine de ilgi duydu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu
arkadafl›m›za ‹ktisada Girifl dersinden ala-
ca¤› notu yükseltebilmesi için ne yapmas›
gerekti¤ini, yukar›da ö¤rendi¤imiz üretim im-
kanlar› e¤risini kullanarak, aç›klayabilir misiniz?

ALTERNAT‹F ‹KT‹SAD‹ S‹STEMLER

Ne, nas›l, kimin için üretilecektir fleklinde özetlenen iktisadi soru-
lar›n cevaplanabilmesi için gelifltirilen karar mekanizmalar›n›
aç›klayabilmek.

Üretim imkanlar› e¤risi k›tl›k ve tercih sorununu basit bir flekilde aç›klamakla bir-
likte, her ekonominin yan›tlamaya çal›flt›¤› temel sorular› da tart›flmam›za olanak
sa¤lamaktad›r. Tüm ekonomilerin yan›t arad›¤› üç temel soru; neler üretilecek, na-
s›l üretilecek ve kimler için üretilecek ya da nas›l paylafl›lacak biçimindedir. 

Bunlar›n ilki neler üretilmeli sorusudur. Bu soru asl›nda üretim imkanlar› s›n›r›
üzerinde hangi noktada bulunulmal› ve hangi mallar›n ne düzeyde üretilmesi so-
runu ile ilgilidir. Bunun bir sorun olarak ortaya ç›kma nedeni ise, kaynaklar›n et-
kin kullan›m› aç›s›ndan bir fleyin üretimi artt›r›l›rken di¤erinin üretiminden vazge-
çilece¤inin bilinmesidir. Her toplum k›t kaynaklar› ile neler üretece¤ine karar ve-
rir. Tüketim mallar›ndan ne kadar, yat›r›m mallar›ndan ne kadar üretilecektir? Yi-
ne, devlet ne kadar kamusal mal üretecektir? Bunlar tüketici, üretici ve devletin ka-
rar ve tercihleri arac›l›¤› ile belirlenir.

Karfl›lafl›lan ikinci soru; bu mal ve hizmetlerin nas›l üretilece¤idir. Burada her
toplumun kendine uygun üretim tekni¤ini mutlaka seçmesi gereklili¤i vurgulan-
maktad›r. Seçilebilecek en do¤ru üretim yöntemi ile ç›kt› bafl›na en düflük maliyet-
le üretimin gerçeklefltirilmesi sa¤lanacak ve etkin üretim sayesinde üretim imkan-
lar› s›n›r› e¤risi üzerinde ekonominin iflleyifli sa¤lanacakt›r.

Yan›tlanmas› gereken son soru ise bu mal ve hizmet üretiminin kimler için ya-
p›laca¤›d›r. Asl›nda bu soru ekonomideki üretimin toplum üyeleri aras›nda nas›l
paylaflt›r›laca¤›na iliflkindir. Toplumun üretti¤i ç›kt› tüm üyeler aras›nda eflit bir fle-
kilde mi paylafl›lmal›? Yoksa çok üreten daha fazla mal m› almal›? Çal›flamayacak
durumda olanlar ve çal›flmak istemeyenlere ne kadar pay verilmeli? Bunlar tama-
men bölüflüm sorunudur. Bölüflüme iliflkin karar almada her toplum geleneksel ve
kültürel de¤erlerden etkilenerek, ülkede uygulanan ekonomik sistem çerçevesin-
de çözüm arar.
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Say›n Hocam,
Ben ‹ktisat Fakültesi birinci s›n›f ö¤rencisi
Hasan Bayrak. Uzunca bir süreden beri size
sormak istedi¤im bir soruyu yöneltmek isterim.
Ben iktisat dersleri konusunda uzmanlaflmak
istiyorum. ‹ktisada Girifl dersimizin de bu
nedenle özel bir önem tafl›d›¤›na inan›yorum.
Sizden ricam bu konudaki baflar›m› artt›rabilmek
ve iyi bir iktisatç›...
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Alternat i f  ‹kt isadi  S ‹stemler

Bu üç temel sorunun çözümü için, toplumlar siyasi yap›lar›na uygun ekonomik
sistemleri benimseyerek, bu çerçevede davran›fl içinde olurlar. Ekonomilerin iflle-
yifl sistemleri ile ilgili olarak bir uçta piyasa ekonomileri, di¤er uçta ise kumanda
ekonomileri yer almaktad›r. Bu iki uç sistem d›fl›nda her iki sistemin bir k›s›m yön-
lerini kabul eden, dünya üzerinde en yayg›n biçimde gözlemlenen karma ekono-
mik sistem ise her ülkede farkl› olarak uygulanmaktad›r. 

Piyasa Ekonomileri Sistemi
Piyasa ekonomisinde neyin, nas›l ve kimler için üretilece¤i konusu birbirlerin-
den ba¤›ms›z bireysel tüketiciler, üreticiler, devlet ve di¤er organizasyonlar›n ka-
ralar›na ba¤l› olup, bunlar piyasalarda birbirleri ile etkileflim içindedirler. Bu sis-
temde temel koordinasyonu piyasada belirlenen fiyatlar sa¤lar. Bu yüzden serbest
piyasa sistemine ço¤u kez fiyat sistemi de denir. 

Serbestçe oluflan fiyatlar piyasa ekonomisinde önemli roller üstlenirler, bunlar:
• Fiyatlar neyin üretilece¤i ve tüketilece¤i konusunda sinyal görevi üstlenirler
• Fiyatlar insanlar›n tüketimlerine ve üretimlerine yönelik teflvik mekanizma-

s› olufltururlar
• Fiyatlar bölüflüm mekanizmas› üzerine önemli görev üstlenir.

fleklinde s›ralanabilir. Bu rolleri aç›klamaya flöyle bir örnekle bafllayal›m. Üniversi-
te ö¤rencileri için bilgisayar almak ve kullanmak konusunda yeni bir ak›m baflla-
d›¤›n› ve art›k kahvehaneler yerine internet kafelerin tercih edildi¤ini varsayal›m.
Bu varsay›m alt›nda ekonomik birimlerin alacaklar› kararlarda fiyatlar›n nas›l etki-
li oldu¤una bakal›m.

‹lk olarak tercihlerdeki bu de¤iflmenin hangi hizmetin daha fazla üretilece¤ine
iliflkin nas›l bir sinyal verdi¤ini inceleyebiliriz. Ö¤rencilerin internet kafelere daha
fazla gitmeleri, talebi dolay›s›yla buralarda üretilen hizmetin fiyat›n› yükseltir. Yük-
sek fiyat firmalar› daha fazla internet kafe açmaya yönlendirir, çünkü firmalar kâ-
r›n oldu¤u sinyalini alm›fllard›r. Üstelik bu hizmetle ilgili baz› yan dallar için de
(bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar programlar› ve bak›m malze-
meleri gibi) talep artar. Dolay›s›yla bunlar›n hem üretimi hem de fiyatlar› artar. Bu
talep art›fl› sayesinde bilgisayar üretiminde çal›flan insanlar›n ücretlerinde de art›fl
gözlenir. Sonuç olarak fiyatlar tüketicilerden, bilgisayar ifllerinde çal›flanlara kadar
herkes için sinyal görevi üstlenir. 

fiimdi ise fiyatlar›n nas›l bir teflvik unsuru oldu¤una bakal›m. ‹nternet kafe hiz-
metleri için artan fiyatlar di¤er firmalar› bu alana yönelmeye teflvik eder. Yüksek
kazançtan daha fazla pay alma çabas› rekabeti güçlendirirken hizmet üretiminin
miktar›n› ve kalitesini artt›r›r. fiayet düflük fiyatlar söz konusu ise kazançlar›n da
düflük oldu¤u ve üretimin azalaca¤› konusunda sinyal vererek piyasaya giriflleri
engeller.

Son olarak fiyatlar gelir da¤›l›m›n› da etkiler. Fiyatlar›n yüksek oluflu, bu en-
düstride genelde talebin yüksek oluflunun da bir göstergesidir. Bu ise endüstride
gelirin artmakta oldu¤unun ve çal›flanlara daha fazla ücret verilebilece¤inin bir
göstergesidir. Öte yanda fiyatlar düflük ise gelir de düflük olacakt›r. Yine fiyatlar›n
h›zla de¤iflti¤i durumlarda gelir da¤›l›m› çok h›zl› etkilenir. Özellikle gelirini ayar-
lama olana¤› bulamayanlar (memurlar gibi) kay›plara u¤rayabilir. 

Piyasa ekonomisinin iyi ifllemesi için fiyat düzeyinin istikrarl› olmas› gereklidir.
Öte yandan, ekonomik birimlerin mülkiyet hakk›na sahip olmas› ve kamu otorite-
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Piyasa ekonomisi: Neyin,
nas›l ve kimler için
üretilece¤i sorular›na bir-
birinden ba¤›ms›z olarak
hareket eden tüketiciler,
üreticiler, devlet ve di¤er
organizasyonlar›n
kararlar›na ba¤l› olarak
cevap bulunan ekonomik
sistemdir.



si taraf›ndan piyasalara müdahale edilmemesi de piyasa ekonomisinin gereklilikle-
ri aras›nda yer al›r. Böylelikle etkinlik sa¤lanacak, ekonomi üretim imkanlar› s›n›r›
üzerinde bulunacakt›r. Piyasa ekonomisinde fiyatlar›n serbestçe belirlenmesi ve
ekonomik birimlerin iç ve d›fl ticareti serbestçe yapabilmeleri, piyasa ekonomile-
rinde devletin hiçbir rolünün bulunmad›¤› anlam›na gelmemektedir. Piyasa eko-
nomilerinde devlet, iç ve d›fl güvenli¤i sa¤laman›n yan›nda piyasalar›n sa¤l›kl› ifl-
lemesine ve mülkiyet haklar›n›n oluflumuna katk› yapar. Ancak devletin ekonomi
üzerindeki rolü s›n›rl› olup sadece piyasa baflar›s›zl›klar› durumunda devreye gir-
mesi kabul edilir.

Kumanda Ekonomileri Sistemi
Kumanda ekonomileri ya da merkezi plan ekonomilerinde temel ekonomik so-
rulara (ne, nas›l, kimin için) iliflkin kararlar merkezi otorite taraf›ndan al›n›r. Hükü-
metin kontrolünü elinde bulunduranlar merkezi plan çerçevesinde ekonomik bi-
rimlerin hangi faaliyetlere kat›laca¤›n›, üretim ve tüketim tercihlerini ve gelirin bö-
lüflümünü kontrol alt›nda tutarlar.

Kumanda ekonomilerinde ço¤u fiyatlar devlet taraf›ndan belirlenir ve ekono-
mide etkinsizliklerin ortaya ç›kmas›na neden olur. Örne¤in, eski Sovyetler Birli-
¤i’nde ekmek fiyat› çok düflük belirlendi¤i için, çiftçiler ineklerini ekmekle besli-
yorlard›. Çünkü izlenen politikalar insanlar›n bu flekilde davranmas›n› teflvik edi-
yordu. ‹neklerin normalde ot veya tah›lla beslendiklerini bildi¤imize göre, eski
Sovyetlerdeki bu durum kaynak israf›ndan baflka bir anlama gelmiyordu. Zira üre-
tim maliyeti aç›s›ndan ekmek çok daha yüksek bir bedel ödenmesini gerektirdi¤i
halde, merkezi kararlarla ekmek fiyat›n›n maliyetinin çok alt›nda belirlenmesi, di-
¤er besleme yöntemlerinin maliyetiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ekmek kullan›m›n› daha
ucuz hale getirmiflti. Dolay›s›yla etkinlikten uzak olarak gerçeklefltirilen üretim ne-
deniyle ekonomi üretim imkanlar› s›n›r› alt›nda çal›flmaktayd›. 

Yine kumanda ekonomilerinde yayg›n olan kamu mülkiyeti insanlar için bir
teflvik unsuru oluflturmaz. Çünkü insanlar çabalar› karfl›l›¤› de¤il de ihtiyaçlar›na
göre gelir elde ederlerse, arzulad›klar› kaynaklara serbestçe sahip olamazlarsa et-
kinlikleri azal›r. Örne¤in bir mucit buluflu üzerinde hak sahibi olmaz ise böyle bir
bulufl için fazla çaba göstermeyecektir. Dolay›s›yla daha az bulufl olacak, toplum
yeterince geliflme gösteremeyecektir. Sonuçta üretim imkanlar› s›n›r› e¤risi alt›nda
faaliyet sürdürülecektir. 

Merkezi planl› ekonomiler 20. yüzy›l›n ortalar›nda hemen hemen dünya nüfu-
sunun yar›s›n› kaps›yordu. Do¤u Avrupa ülkeleri, eski Sovyetler Birli¤i, Çin gibi ül-
keler merkezi planl› ekonomilerdi. Günümüzde bu alan oldukça daralm›flt›r. 20.
yüzy›l›n sonlar›nda kumanda ekonomiler piyasa ekonomilerine dönüfl çabas› içine
girmifllerdir.

Karma Ekonomi Sistemi
Dünyada gözlemlenebilen ekonomik sistemlerin hiç birisi yukar›da aç›klad›¤›m›z
serbest piyasa ve kumanda ekonomileri sistemiyle tam olarak örtüflmemektedir.
Ancak her iki sistemin baz› ö¤elerini ayn› anda benimseyerek, ülkeler genelde kar-
ma ekonomik sistem içinde faaliyetlerini sürdürürler. Ancak bu karma durum ho-
mojen de¤ildir. Yani kamu ve özel kesimin kombinasyonlar›, her ülke için farkl›
olarak uygulanmaktad›r.
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Kumanda ekonomisi: Temel
ekonomik sorulara iliflkin
kararlar›n merkezi otorite
(devlet) taraf›ndan al›nd›¤›
ekonomik sistemdir.



K›saca karma ekonomik sistem, özel mülkiyetin yan›nda kamu mülkiyetini
de kabul eden, piyasa mekanizmas›n›n yan›nda müdahaleyi de içine sindirebilen,
fiyat mekanizmas›n›n yan›nda merkezi planlar› da uygulama çabas› içinde olan bir
sistem niteli¤i tafl›maktad›r. Ancak bu durum daha önce de belirtildi¤i gibi sektör-
den sektöre, ekonomiden ekonomiye fakl›l›klar göstermektedir. Fakat 21. yüzy›l
ile birlikte bu karma sistemlerde piyasa ekonomilerinin a¤›rl›¤› giderek artma e¤i-
limine girmifltir.

Berlin duvar›n›n y›k›lmas› sonras›nda 1990’l› y›llarda merkezi plan ekonomilerinin çök-
mesi dünyada tek bir ekonomik sistemin kalmas›na neden oldu: Karma ekonomik sistem.
Bu sistemi k›saca devletin de yer ald›¤› kapitalizm olarak tan›mlad›¤›m›za göre, karma
ekonomik sistemin boyutunu nas›l ölçebiliriz? Di¤er ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, acaba
Türkiye’de karma ekonominin boyutlar› hakk›nda sizin de¤erlendirmeniz ne olurdu?
(‹pucu: Çevrenizdeki kaynaklardan veya http://www.tcmb.gov.tr/evds adresinden Türki-
ye’de üretim de¤erlerinin oluflumunu inceleyiniz)

TERC‹H VE FAYDA

Tüketicilerin rasyonel davranarak en yüksek fayda düzeyini sa¤-
layan tercihleri nas›l yapacaklar›n› aç›klayabilmek

Etkin iflleyen bir ekonomide üretim imkanlar› e¤risi üzerinde nerede olunaca¤›
toplumun tercihine göre belirlenir. ‹nsanlar›n tercihleri ise, mallardan ne kadar
hoflland›klar› ile ilgilidir. Bir kez tercihler belirlendikten sonra, ekonomide hangi
mal ve hizmetin ne kadar üretilece¤i, dolay›s›yla ne kadar tüketilece¤i de belirlen-
mifl olur.

Aç›klamalar›m›z› basitlefltirmek için flöyle bir soru ile bafllayal›m: Kifliler niçin
tercih yaparlar? ‹lk ünitemizde de aç›kland›¤› üzere, bu soruya flu flekilde cevap
vermek mümkündür: Kendilerine en yararl› (faydal›) olan› seçme çabas›, ya da el-
de edilen fayday› en yüksek düzeye ç›kartma (fayda maksimizasyonu) gayretleri-
dir. Fayda, bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edece¤i memnuniyettir. Ger-
çek yaflamda kiflinin elde edece¤i memnuniyetin ya da faydan›n ölçülüp ölçüleme-
yece¤i iktisatç›lar aras›nda tart›flma konusu oluflturmufltur. Tart›flmaya taraf olanlar-
dan bir k›sm›, faydan›n ölçülebilece¤ini öne sürmüfllerdir. Fayday› ölçmek için
“util“ ad› verilen bir birim ya da do¤rudan paray› kullanm›fllard›r. Bu gruba say›-
salc›lar ya da kardinalistler denilmektedir. Di¤er tarafta ise faydan›n ölçülemeyece-
¤ini ileri süren s›rasalc›lar ya da ordinalistler vard›r. Bunlara göre, insanlar bir ma-
l› di¤erinden daha çok be¤endiklerini söyleyebilirler; ancak ne kadar daha fazla
fayda elde ettiklerini söyleyemezler. Biz bu tart›flmalara girmeden aç›klamalar›m›-
z› kardinalist yaklafl›m çerçevesinde sürdürece¤iz. 

Toplam ve Marjinal Fayda
Belirli bir zaman diliminde, bireyin di¤er mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit
iken, bir mal›n çeflitli miktarlar›n›n tüketilmesi sonucu ulafl›lan tatmin düzeyi top-
lam fayda olarak tan›mlan›r ve TU harfleriyle sembollefltirilir. Fayda birimi olarak
util kullan›ld›¤›nda, toplam fayda fonksiyonu, bu mal›n tüketilen miktar›na say›lar
verilerek oluflturulur. Örne¤in bütün gündüz aç kalm›fl bir kiflinin akflam yeme¤i
için pideciye gitti¤ini düflünelim. Yedi¤i ilk lahmacundan sonra kendine gelebili-
yor ve 20 birim fayda sa¤lad›¤›n› düflünüyor, ikinci lahmacunu yedi¤inde toplam
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Fayda: Bireyin tüketilen mal
ve hizmetten elde edece¤i
memnuniyettir.

Karma ekonomi: Kamu
mülkiyeti ve özel mülkiyetin,
piyasa ekonomisi ve piyasa
ekonomisine devlet 
müdahalesinin, fiyat
mekanizmas› ve 
planlaman›n farkl› ölçülerde
bir araya getirilmesi ile
çal›flan ekonomik sistemdir. 

Toplam fayda: Belirli bir
zaman diliminde, bireyin
di¤er mal ve hizmetlerden
olan tüketimi sabit iken, bir
mal›n çeflitli miktarlar›n›n
tüketilmesi sonucu ulafl›lan
tatmin düzeyidir.
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faydas› 34 birime, üçüncüde ise 43 birime yükseliyor. Dördüncü lahmacunu yedi-
¤inde toplam fayda 47 birim oluyor. Görüldü¤ü gibi, dördüncü lahmacuna kadar
daha fazla tüketim ile toplam fayda aras›nda pozitif iliflki söz konusudur. Örne¤i-
mizdeki birey beflinci lahmacunu yedi¤inde toplam faydas› 47 birimde kalmakta-
d›r. Bireyin lahmacun tüketmeye devam etmesi halinde, alt›nc›y› tüketti¤inde ise
elde etti¤i toplam faydan›n azalarak 42 birime düfltü¤ünü kabul edelim. Görüldü-
¤ü gibi, birey beflinci lahmacunu yedi¤inde ilave fayda elde edememifl dolay›s›yla
toplam faydas› de¤iflmemifltir. Ancak bir sonraki lahmacun ise kendisine s›k›nt›
vermeye bafllam›fl ve toplam faydas› 42 birime düflmüfltür. Tüm bu geliflmeleri afla-
¤›daki yer alan Tablo 2.2’den izlemek mümkündür.

Marjinal fayda ise, belirli bir zaman diliminde bir maldan (örne¤imizdeki lah-
macundan) bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada meydana
gelen de¤iflme olarak tan›mlan›r. K›saca ilave tüketilen birimin sa¤lad›¤› fayda
marjinal fayda olup MU harfleriyle sembolize edilir. Herhangi bir X mal› için mar-
jinal fayda (MUx), toplam faydadaki de¤iflmenin tüketim miktar›ndaki de¤iflmeye
oran› olarak veya toplam fayda fonksiyonunun e¤imi fleklinde formüle edilir:

Yukar›daki eflitlikte DTUX terimi X mal›n›n toplam faydas›ndaki de¤iflmeyi,
DQX ise tüketilen X mal› miktar›ndaki de¤iflmeyi ifade etmektedir. Örne¤imizde ilk
lahmacun ile ikinci lahmacun aras›ndaki toplam faydadaki de¤iflme (DTU = TU2 –
TU1 fleklindeki hesaplama gere¤i) 14 birimdir. Miktardaki de¤iflme ise (DQ = Q2 –
Q1 fleklindeki hesaplama gere¤i) bir birim oldu¤una göre marjinal fayda flu flekil-
de hesaplan›r:

Tabloyu dikkatle incelersek, toplam fayda belirli bir düzeye kadar her ilave bi-
rim ile artmaktad›r. Ancak bu art›fl azalarak devam etmektedir. Hatta toplam fayda
en yüksek düzeye ulaflt›ktan sonra ilave tüketimin toplam faydaya katk›s› negatif
de¤er almaktad›r. Dolay›s›yla tüketici gittikçe azalan bir marjinal fayda düzeyi ile
karfl› karfl›yad›r. Azalan marjinal fayda, bir mal›n ilave miktarlar› tüketildikçe el-
de edilecek marjinal faydan›n gittikçe azalaca¤› ve belirli bir tüketim miktar›nda s›-
f›ra düflece¤i ilkesidir. 

MUx = TU2 - TU1
Q2 - Q1

 = 34 - 20
2 - 1

 = 14

 MUx = ∆TUx
∆Qx
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Tablo 2.2

X Mal› için
Toplam ve
Marjinal Fayda

Tüketilen Toplam Fayda Marjinal Fayda
Lahmacun (TUx) (MUx)

Miktar›
0 0 -
1 20 20
2 34 14
3 43 9
4 47 4
5 47 0
6 42 -5

Marjinal fayda: Belirli bir
zaman diliminde bir maldan
bir birim daha fazla
tüketilmesi sonucu toplam
faydada meydana geliflme
de¤iflmedir. 

Azalan marjinal fayda: Bir
mal›n ilave miktarlar›
tüketildikçe elde edilen ek
faydan›n (marjinal faydan›n)
azalaca¤› ilkesidir.



Yukar›da verilen Tablo 2.2’deki toplam fayda ve marjinal fayda de¤erleri gra-
fiklerde gösterildi¤inde fiekil 2.5’de görülen iliflkiler elde edilmektedir. fiekle göre
toplam faydan›n maksimum oldu¤u noktada marjinal fayda s›f›r olmaktad›r. 

Tüketici Dengesi: Fayda Maksimizasyonu
fiimdiye kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda tüketicinin mal ve hizmet tüketerek fayda
sa¤lad›¤›n› ve amac›n›n kendisine en yüksek tatmin (fayda) düzeyini sa¤layan mal
bileflimlerini seçmek oldu¤unu gördük. Bu nedenle çeflitli mal bileflimleri aras›nda
tercih yapma durumunda olan bir tüketicinin amac› bunlardan elde etti¤i fayday›
maksimize etmektir. Do¤al olarak burada sorun tüketicinin hangi miktarlarda mal
tüketmesi durumunda elde etti¤i fayday› maksimize edece¤idir. ‹ktisat teorisi tüke-
ticilerin tercihleri aç›s›ndan gelifltirilen bir kural› kullanarak bu konuya cevap ara-
maktad›rlar. Fayda maksimizasyonu kural› ad› verilen bu kurala göre, tüketici
bir mal için harcad›¤› paran›n marjinal faydas› bir baflka mala harcad›¤› paran›n
marjinal faydas›na eflit oldu¤u mal bileflimi tercihi ile fayday› maksimize eder. Ör-
ne¤in tüketicinin lahmacun ve hamburger tüketti¤ini varsayarsak, elde edilecek
faydan›n maksimize edilebilmesi için afla¤›daki eflitli¤in sa¤lanmas› gerekir:

Harcanan bir birim para için elde edilen marjinal fayday› hesaplayabilmek için,
bu mal›n marjinal faydas›n› bu mal›n her birimi için harcanan paraya (yine bu fi-
yat›na) bölmemiz yeterli olacakt›r. fiimdi bu eflitli¤in ne anlama geldi¤ini anlayabil-

Lahmacunun Marjinal Faydas›
Lahmacun Fiyat›

 = Hamburgerin Marjinal Faydas›
Hamburger Fiyat›
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Toplam ve Marjinal Fayda E¤rileri:
Tablo 2.2’de verilen toplam fayda
ve Marjinal fayda de¤erleri grafik
ortama aktar›ld›¤›nda, toplam
faydan›n önce artan, maksimum
yapan ve daha sonra çizilen bir
e¤ri oldu¤u görülmektedir. 
Marjinal fayda ise bafllang›çtan
itibaren azalan bir e¤ridir. Öte
yandan toplam faydan›n 
maksimum oldu¤u noktada 
marjinal fayda s›f›r olmaktad›r.

Fayda maksimizasyonu

kural›: Bir mal için 
harcanan bir birim paran›n
marjinal faydas›n› bir baflka
mala harcanan bir birim
paran›n marjinal faydas›na
eflitleyen mal bileflimlerinin
tercih edilmesi ile elde
edilen faydan›n maksimum
olaca¤›n› ifade eden
kurald›r.



mek için baz› varsay›mlar yapal›m. Sorunu basitlefltirmeyi amaçlayan bu varsay›m-
lardan ilki tüketicinin gelirinin sabit oldu¤u fleklindedir. Öte yandan örnek olarak
alaca¤›m›z iki tür mal›n (yani lahmacun ve hamburgerin) fiyatlar›n›n sabit kald›¤›-
n› kabul edece¤iz. Ve bir de hat›rlatma yapt›ktan sonra örne¤imizi incelemeye ge-
çebiliriz. Bu hat›rlatma biraz önce ö¤rendi¤imiz azalan marjinal fayda kavram›d›r. 

Sadece marjinal fayda de¤erlerine bakarak tüketicinin elde etti¤i tatmin düzeyi hakk›nda
yorum yapmak gerçekçi de¤ildir. Örne¤in, bir tüketiciye ilave bir elmas verildi¤inde bu-
nun marjinal faydas› 10,000 util, ilave bir elma verildi¤inde ise bunun marjinal faydas›
100 util olabilir. Ancak elmas 100 milyar liraya, elma 100 bin liraya mal oluyorsa, elmaya
yap›lan harcaman›n her liras›n›n tüketiciye sa¤lad›¤› marjinal fayda, elmasa yap›lan harca-
man›n her liras›n›n sa¤lad›¤› marjinal faydadan daha büyüktür. Bu nedenle rasyonel dav-
ranan tüketici elmay› tercih ederek tatmin düzeyini artt›racakt›r. 

Yukar›daki basitlefltirici varsay›mlar alt›nda, tüketicinin belirli bir zaman dilimi
içerisinde (örne¤in bir hafta gibi) ne miktarda lahmacun ve ne miktarda hamburger
tüketmesi durumunda fayda maksimizasyonunu gerçeklefltirece¤i sorununu incele-
meye geçebiliriz. Bu amaçla afla¤›da haz›rlad›¤›m›z Tablo 2.3’ü kullanaca¤›z. Tablo-
da tüketicimizin haftada 30 milyon liral›k gelirini bu iki mal›n tüketimi için ay›rd›¤›-
n›, hamburgerin tanesinin 4 milyon, lahmacunun tanesinin de 2 milyon lira oldu¤u-
nu kabul edersek, tüketicinin Tablo 2.3’deki bileflimleri oluflturabilece¤ini görürüz.

Tabloya göre tüketicimizin bir haftada tüketece¤i 4’ncü hamburgerin marjinal
faydas› 20’dir. Hamburgerin birim fiyat› 4 milyon lira oldu¤una göre, bu hambur-
ger için harcanan liran›n marjinal faydas› 5 olmaktad›r. Tüketicimiz gelirinin kalan
k›sm› ile tanesi 2 milyon liradan 7 adet lahmacun tüketebilir. Tüketilen son lahma-
cunun marjinal faydas› 10 oldu¤una göre, bu lahmacun için harcanan liran›n mar-
jinal faydas› da 5 olmaktad›r. Böylece tüketici maksimizasyon koflunu gerçeklefltir-
mifltir. Yani,

sonucundan hareketle, tüketicimiz haftada 4 adet hamburger, 7 adet de lahmacun
tüketerek en yüksek fayday› sa¤lamaktad›r.

MUH

PH
 = MUL

PL

20
4

 = 10
2

5 = 5
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Tablo 2.3

Fayda 
Maksimizasyonu
Sa¤layan Mal
Bileflimi

Hamburger Marjinal Fayda Lahmacun Marjinal Fayda
(adet/hafta) (MUH) (adet/hafta) (MUL)

3 24 1 16
4 20 3 14
5 16 5 12
6 12 7 10
7 8 9 8



Bu fayda maksimizasyonu yaklafl›m›n›n ard›nda yatan mant›¤› daha iyi kavra-
yabilmek için, tüketicimizin farkl› bir kombinasyon oluflturmas› durumunda ne
olaca¤›n› inceleyelim. Örne¤in tüketicimizin 3 adet hamburger, 9 adet lahmacun
tüketmeye karar vermesi halinde ne olaca¤›n› ele alal›m. Bu durumda tüketilen
hamburgere harcanan bir birim paran›n marjinal faydas›,

olarak bulunur. Tüketilen dokuzuncu lahmacun için harcanan paran›n marjinal
faydas› ise

olarak birlenebilir. Dikkat edilirse tüketicinin haftada 4 hamburger, 9 adet lahma-
cun tüketmesi halinde,

koflulu gerçekleflmemektedir. Buna göre tüketicinin hamburger için harcad›¤› pa-
radan elde etti¤i marjinal fayda lahmacun için harcad›¤› paradan elde etti¤i marji-
nal faydadan büyüktür. Rasyonel davran›fl gere¤i, tüketici bu durumda elde etti¤i
fayday› artt›rabilmek amac›yla tüketti¤i hamburger miktar›n› artt›rmaya ve lahma-
cun miktar›n› azaltmaya bafllayacakt›r. Hamburger tüketiminin sa¤lad›¤› para biri-
mi bafl›na ek fayda artt›¤› sürece, tüketici hamburger tüketimini artt›racak ve lah-
macun tüketimini k›sacakt›r. Çünkü bu sayede toplam faydas› artmaktad›r. Her iki
mal›n marjinal faydalar›n›n fiyatlar›na oran› eflitlendi¤inde tüketici maksimum fay-
day› sa¤layacakt›r. Tablomuza göre tüketici haftada tanesi 4 milyon liradan 4 adet
hamburger ve tanesi 2 milyon liradan 7 adet lahmacun tüketti¤i zaman elde etti¤i
fayday› maksimum düzeye ç›kartmaktad›r. Zira bu tüketim bilefliminde marjinal
faydalar›n fiyatlara oran› eflitlenmektedir. 

Peki tüketici bu noktada durmay›p hamburger tüketimini artt›rmaya devam
eder ve haftada 5 adet hamburger, 5 adet de lahmacun tüketmeye bafllarsa duru-
mu ne olur? Öncelikle bu durumda fayda maksimizasyonu flart› yerine gelmemek-
tedir. Çünkü 5 adet hamburger tüketiminden elde edilen marjinal faydan›n ham-
burger fiyat›na oran›

olarak belirlenirken, 5 adet lahmacun tüketmenin sa¤lad›¤› marjinal faydan›n fiya-
t›na oran› ise 

olarak hesaplanmaktad›r. Dikkat edilirse, bu kez de lahmacun tüketimine harca-
nan bir birim paran›n marjinal faydas› hamburger için hesaplanan marjinal fayda-
y› aflmaktad›r. Bu durumda tüketici, daha önce yapt›¤›n›n tersine, lahmacun tüke-
timini artt›rarak hamburger tüketimini k›sacakt›r. 

Bu aç›klamalar›m›za göre, rasyonel davranan tüketici kendisine en yüksek fay-
da düzeyini sa¤layan mal bileflimini tercih edecektir. Elde edilen toplam faydan›n
maksimum oldu¤u bu tercih bileflimi tüketici dengesi olarak adland›r›lmaktad›r.
Buna göre tüketicinin dengeye gelebilmesi için gerekli flart, her mal için harcanan
son liralar›n sa¤lad›¤› faydalar›n birbirine eflit olmas›d›r. 

MUL

PL
 = 12

2
 = 6

MUH

PH
 = 16

4
 = 4

MUH

PH
 = MUL

PL
 

MUL

PL
 = 8

2
 = 4

MUH

PH
 = 24

4
 = 6
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Tüketici dengesi:

Tüketicinin belli flartlarda en
yüksek fayda düzeyini
sa¤lad›¤› durumdur. 



Bir fastfood restoran zincirinin yandaki reklam›na göre,
haftan›n belirli günlerinde belirli saatler aras›nda “yiyebil-
di¤iniz kadar” uygulamas› yap›lmaktad›r. Bu kampanyada
sözü edilen gün ve saatlerde sabit bir ücret ödeyerek yiye-
bildi¤iniz kadar fastfood ürününü herhangi bir ek bedel
ödemeksizin yiyebilirsiniz. Sizce bu tür bir uygulama ile
firma ciddi bir zarar riski üstlenmekte midir? Amac› elde
etti¤i kâr› maksimum düzeye ç›kartmak olan bir firman›n
bu davran›fl›n› azalan marjinal fayda ilkesi ile aç›klayabilir
misiniz?
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Özet
K›tl›k olgusunun neden oldu¤u tercih yapma zo-

runlulu¤unu ve bunun ekonomik birimlere yükle-

di¤i maliyeti aç›klayabilmek

• Bir ekonomide kaynaklar toprak, emek ve serma-
yeden oluflur. Bu kaynaklar üretim faktörleri (ya da
girdiler) olarak adland›r›l›r. 

• ‹ktisadi anlamda, al›nan her karar ve yap›lan her
tercih bir maliyet tafl›r. Bir tercih yaparken vazgeç-
mek zorunda kald›¤›m›z en de¤erli alternatif bu ter-
cihin f›rsat maliyetini oluflturur. 

• Parasal maliyet f›rsat maliyetinin bir parças› olabilir.

K›tl›k, tercih ve f›rsat maliyeti kavramlar›n› bir ara-

ya getirerek ekonomide etkin üretim düzeyinin na-

s›l sa¤lanabilece¤ini aç›klayabilmek

• Mevcut üretim faktörleri ve teknoloji veri iken, be-
lirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde
üretebilece¤i çeflitli ürün bileflimlerini gösteren s›-
n›r e¤risi üretim imkanlar› e¤risidir. Bu e¤ri k›tl›¤›n
sonuçlar›n›, ekonomideki tercihleri ve her tercihin
f›rsat maliyetini göstermektedir. 

• Bir mal›n daha fazla üretilmesi için di¤er mal›n üre-
timinden vazgeçilmesi gereken miktar her aflamada
artar. Bu durum artan f›rsat maliyeti olgusunu ifade
eder.

• Zaman içerisinde ekonomideki üretim faktörlerinin
miktar› ve niteli¤i de¤iflebilir, üretimde daha üst
düzey teknolojiler kullan›labilir. Bu de¤ifliklikler
üretim imkanlar› e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden
olur. Üretim imkanlar› e¤risi sa¤a do¤ru kayd›kça
toplum için daha önce imkans›z olan mal bileflim-
lerinin üretimi imkan dahiline girer.

Ne, nas›l, kimin için üretilecektir fleklinde özetle-

nen iktisadi sorular›n cevaplanabilmesi için geliflti-

rilen karar mekanizmalar›n› aç›klayabilmek

• “Ne, nas›l, kimin için üretilecektir?” sorunlar›n›n çö-
zümü için benimsenen karar mekanizmas› ekono-
mik sistemlerin temelini oluflturur. Bu sorunlar›n
çözümü tamam›yla piyasaya b›rak›lm›flsa piyasa
ekonomisi, tamam›yla devlet taraf›ndan sa¤lan›yor-
sa kumanda ekonomisi, devlet ve piyasa taraf›ndan
birlikte sa¤lan›yorsa karma ekonomi sisteminden
söz edilir.

Tüketicilerin rasyonel davranarak en yüksek fayda

düzeyini sa¤layan tercihleri nas›l yapacaklar›n›

aç›klayabilmek

• Ekonomik birimlerin tüketim eyleminden amaçlar›
elde ettikleri toplam fayday› maksimize etmektir.
Bir mal›n ilave miktarlar› tüketildikçe toplam fayda-
da meydana gelen de¤iflme marjinal fayda olarak
tan›mlan›r. Marjinal fayda her ilave tüketimle birlik-
te azal›r ve belirli bir tüketim düzeyinde s›f›ra iner.
Marjinal faydan›n s›f›r oldu¤u tüketim düzeyinde
toplam fayda maksimumdur. 

• Bir mal için harcanan bir birim paran›n marjinal
faydas›, bir baflka mala harcanan bir birim paran›n
marjinal faydas›na eflit oldu¤unda tüketici maksi-
mum fayday› elde eder. Bu nedenle tüketilen tüm
mallar›n marjinal faydalar›n›n fiyatlar›na oran›n›n
birbirine eflit olmas› durumunda tüketici dengeye
gelir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Do¤a taraf›ndan sunulan tüm do¤al kaynaklar, bir üre-
tim faktörü olarak afla¤›dakilerden hangisi ile adland›r›l›rlar?

a. Sermaye
b. Toprak
c. Temel girdi
d. Giriflim
e. Emek

2. Di¤er mallar› üretmek amac›yla kullan›lan makineler,
araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak afla¤›dakiler-
den hangisi ile adland›r›l›r?

a. Ara mallar›
b. Do¤al kaynaklar
c. Toprak
d. Sermaye
e. Giriflim

3. Afla¤›daki ifadelerden hangisi alternatif maliyet kavra-
m›n› tan›mlamak amac›yla kullan›labilir?

a. Bir tercihin hayata geçirilmesi ile gündeme gelen
kaynak kullan›m›

b. Bir karar›n uygulamaya konulmas› sonucu ortaya
ç›kan olumsuzluklar

c. Bir karar› uygularken vazgeçilen bir di¤er karar
d. Bir karar›n uygulanmas› ile elde eden olumlu

sonuçlar
e. Bir tercihin yap›lmas› sonucu ortaya ç›kan belirsizlik

4. Afla¤›da yer alan üretim imkanlar› e¤rilerinin hangisi ülkede
sermaye yo¤un bir üretim gerçeklefltirildi¤ini göstermektedir?

5. Afla¤›da yer alan üretim imkanlar› e¤risine göre, eko-
nomide kaynaklar›n etkin olarak kullan›lmad›¤›n› ifade
eden üretim bileflimi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

6. Afla¤›daki grafiklerden hangisi üretimde daha üst bir
teknolojinin kullan›lmas› durumunu göstermektedir?

7. Kapitalist üretim iliflkileri içerisinde “ne, nas›l, kimin
için” sorular›n›n cevab›n› afla¤›dakilerden hangisinin ver-
mesi gerekir?

a. Piyasa
b. Devlet
c. Merkezi plan
d. Siyasi otorite
e. Sivil toplum örgütleri
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8. Afla¤›dakilerden hangisi toplam fayda (TU) ve marjinal
fayda (MU) aras›ndaki iliflkiyi do¤ru olarak ifade etmektedir?

a. TU ve MU birlikte artarlar
b. TU ve MU birlikte azal›rlar
c. TU maksimum oldu¤unda MU s›f›rd›r
d. MU maksimum iken TU s›f›rd›r
e. MU artarken TU negatiftir

9. Afla¤›daki tabloya göre, bir günde tüketilen çay mikta-
r› 6 bardaktan 8 barda¤a ç›kt›¤› zaman marjinal fayda kaç
util’dir?

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4

10. Afla¤›daki tabloya göre, tüketici haftada kaç kg süt ve
kaç kg portakal tüketti¤i zaman dengeye gelmektedir?

a. 3 kg süt, 7 kg portakal
b. 2 kg süt, 4 kg portakal
c. 4 kg süt, 6 kg portakal
d. 1 kg süt, 4 kg portakal
e. 2 kg süt, 5 kg portakal
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Tüketilen Çay Toplam Fayda
(bardak/gün) (util)

2 10
4 18
6 24
8 28
10 28

Süt MUSÜT Süt Fiyat› Portakal MUPOR Portakal Fiyat›

(kg/hafta) (milyon TL/kg) (kg/hafta) (milyon TL/kg)

1 40 5 4 14 2

2 30 5 5 10 2

3 15 5 6 8 2

4 5 5 7 6 2



Yaflam›n ‹çinden

Bu amaçla kullanabilece¤imiz kavram azalan marjinal fay-
da ilkesidir. Azalan marjinal fayda ilkesi tüketicilerin ya-
pacaklar› her türlü tercihte geçerlidir. Burada cevapland›-
r›lmas› gereken soru azalan marjinal fayda ilkesinin gelir
için de geçerli olup olmad›¤›d›r. Nas›l ki bir mal›n artan
miktarlar›n› tüketti¤imiz zaman marjinal fayda azal›yorsa,
acaba daha fazla gelir elde ettikçe gelirin marjinal faydas›
da azal›r m›? Bu soru uzunca bir süreden beri iktisatç›lar
aras›nda tart›flmalara konu olmufltur. Artan oranl› vergi
sisteminin (yani daha fazla gelir elde ettikçe daha yüksek
oranda vergi ödenmesi) ard›nda yatan mant›k gelirin mar-
jinal faydas›n›n azalaca¤› görüflüne dayanmaktad›r. Elde

edilen her ek 1 liral›k gelir daha az fayda sa¤l›yorsa, bu-
nun belirli bir oran›ndan vazgeçmek (devlete aktarmak)
kifliye daha az ac› verecektir. Sonuç olarak zenginlerin
yoksullara göre daha yüksek oranda vergilendirilmesi ver-
ginin topluma yükledi¤i ac›y› hafifletecektir (burada ac›
sözcü¤ünü kullanma nedenimiz fiziki bir eziyetten söz et-
mek de¤il, verginin zorunlu bir tasarruf olmas›ndan kay-
naklanmaktad›r). Oysa herkes ayn› oranda vergilendiril-
mifl olsa bu ac› daha yüksek olacakt›r.
Daha önce sözünü etti¤imiz, Nobel ödüllü iktisatç› David
Myers taraf›ndan 1992 y›l›nda yap›lan ve insanlar›n neden
mutlu olduklar›n›n incelendi¤i bir araflt›rmada yukar›da
ifade edilen görüflle çeliflen baz› sonuçlar elde edilmifltir.
Refah düzeyi yüksek olan uluslar›n vatandafllar›, düflük
refaha sahip olan bir ulusun insanlar›na göre daha mutlu
olmalar›na karfl›n bu iliflki çok güçlü de¤ildir. Mutlulu¤un
derecesinde refah düzeyinden daha çok ulusun demokra-
si karnesi öne ç›kmaktad›r. Ülkenin demokrasi geçmifli ne
kadar uzunsa, bu ülkelerin vatandafllar› daha mutludurlar.
Myers afla¤›da yer alan grafi¤i kullanarak, 1990’lara kadar
gelirle mutlulu¤unun ayn› yönde de¤iflti¤ini (yani parayla
saadet oldu¤unu), ancak toplum belirli bir gelir düzeyine
ulaflt›ktan sonra (araflt›rmaya göre vergi sonras› kifli bafl›-
na 7000 $) gelir yükseldikçe kendisini mutlu hissedenlerin
oran›nda önemli bir de¤ifliklik olmad›¤›n› vurgulamakta-
d›r. Özetle, belirli bir gelir düzeyine erifltikten sonra pa-
rayla saadet olmamaktad›r.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bu tart›flmada mühendis önemli bir yan›lg›ya düflmekte ve
ihtiyaç-istek sözcüklerini efl anlaml› olarak kullanmakta-
d›r. ‹stekler ihtiyaçlarla ayn› fley de¤ildir. ‹ktisatç›lara göre
ihtiyaç kavram› objektif olarak tan›mlanamaz. Örne¤in,
bir kifli “yeni bir giysiye ihtiyac›m var” dedi¤inde bunun
gelifligüzel bir dilek mi, fl›k görünmek amac›yla ortaya ç›-
kan bir istek mi, yaflam› sürdürmek için bir zorunluluk mu
oldu¤unu söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Bunu söyle-
yen kifli kuzey ülkelerinde yaflayan evsiz birisi ise, bu ki-
flinin donmamak için daha kal›n giysiye ihtiyac› oldu¤unu
söyleyebiliriz. Günlük konuflma dilinde ihtiyaç sözcü¤ü
dikkat edilmeden kullan›lmaktad›r. Bu tür konuflmalarda
genellikle kastedilen o anda sahip olunmayan bir fleyin
arzulanmas›d›r. Bu nedenle insanlar›n istekleri sonsuzdur.
Sizi mutlu edecek her istedi¤iniz materyale sahip oldu¤u-
nuzu düflünün. ‹stedi¤iniz tüm giysilere,  otomobillere,

evlere, CD’lere, konser biletlerine ve istedi¤iniz di¤er bü-
tün fleylere sahip oldu¤unuzu kabul edelim. Acaba bu du-
rum mutlulu¤unuza katk›da bulunabilecek baflka bir fle-
yin bulunmad›¤› anlam›na gelir mi? Bu soruya verilecek
yan›t muhtemelen hay›r olacakt›r. Her fleye sahip olman›-
za ra¤men, piyasaya yeni sürülen mal ve hizmetleri düflü-
nün. Öte yandan merhamet, arkadafll›k, aflk, sevgi, prestij,
resim yapma yetene¤i ve daha birçok konuda istekleriniz
karfl›lanmam›fl olabilir. Yaflamda her insan›n çok say›da is-
te¤i olabilir, ancak bunlar›n hepsi tatmin edilemez, çünkü
bunlar› tatmin edebilmek amac›yla kullan›lan kaynaklar
s›n›rl›d›r. Bu durum k›tl›k gerçe¤ini göz önünde tutmam›-
z› gerektirir. Dolay›s›yla her birey tercih yapma zorunlulu-
¤u ile karfl› karfl›yad›r. Ne zaman bir tercih yap›l›rsa veya
bir fley sat›n al›n›rsa arzulanan baflka bir fley yap›lamaz.
Bir di¤er deyiflle k›tl›k gerçe¤inin var oldu¤u bir dünyada,
karfl›lanan her istek, di¤er istek veya isteklerin karfl›lan-
madan kalmas›na veya bunlardan vazgeçilmesine neden
olur.

S›ra Sizde 2

Ö¤rencinin sordu¤u bu soruyu cevaplayabilmek için ön-
ce mevcut k›s›tlar› hat›rlayal›m: ‹lk olarak, bu ö¤renci haf-
tada ancak 10 saatini çal›flmaya ay›rabilmektedir. Öte yan-
dan bu süreyi sadece iki ders, ‹ktisada Girifl ve Muhasebe,
aras›nda paylaflt›rmaktad›r. Bu k›s›tlar alt›nda,  üretim im-
kanlar› e¤risini olufltururken dikey eksene Muhasebe der-
sinden al›nmas› beklenen notu, yatay eksene de ‹ktisada
Girifl dersinden al›nmas› beklenen notu koyal›m. Arkada-
fl›m›z haftada 10 saatin tamam›n› ‹ktisada Girifl çal›flmaya
ay›r›rsa s›navda 90-100 aras› bir not alacak, ancak Muha-
sebe dersinden s›n›fta kalacakt›r. Tersine, söz konusu 10
saatin tamam›n› Muhasebe çal›flmaya ay›r›rsa, s›navda bu
dersten 90-100 aras› bir not alacak ve muhtemelen ‹ktisa-
da Girifl’ten s›n›fta kalacakt›r. Buna göre, arkadafl›m›z›n
karfl› karfl›ya kalaca¤› üretim imkanlar› e¤risi afla¤›daki gi-
bi çizilecektir. fiekilde yer alan üretim imkanlar› e¤risi, as-
l›nda, bir saat daha fazla iktisat çal›flman›n f›rsat maliyeti-
ni temsil etmektedir. 1 saat daha fazla iktisat çal›flman›n
f›rsat maliyeti 1 saat daha az muhasebe çal›flmak olarak
ifade edildi¤i için üretim imkanlar› e¤risi düz çizgi halin-
de elde edilmektedir. Burada örne¤imizi basit tutmak (ve
muhasebecileri k›zd›rmamak) için artan f›rsat maliyeti ol-
gusunun göz ard› edildi¤ini belirtmek gerekir.
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E¤er bu arkadafl›m›z X noktas›nda bulunmay› tercih eder-
se her iki derse de haftada 5’er saat çal›flma zaman› ay›ra-
cak ve her iki dersten de 50-60 puan aras› not alacakt›r.
Ancak arkadafl›m›z›n amac› ‹ktisada Girifl dersi s›nav›ndan
daha yüksek  bir not almak oldu¤una göre, üretim imkan-
lar› e¤risi üzerinde X noktas›ndan Y noktas›na kayacak ve
Muhasebe dersi için 2.5, ‹ktisada Girifl dersi için 7.5 saati-
ni ders çal›flmaya ay›racakt›r. Bu durumda, ‹ktisada Girifl
dersi s›nav›ndan al›nacak not 80-90 aral›¤›na ç›karken,
Muhasebe dersi s›nav›ndan al›nacak not 0-49 aral›¤›na
düflmektedir. Dolay›s›yla, ‹ktisada Girifl dersinden daha
yüksek bir ortalamaya sahip olman›n f›rsat maliyeti Muha-
sebe dersinden kalmak fleklinde belirmektedir. Burada
kritik sorulardan bir tanesini hemen dikkatinize sunal›m.
Peki bu arkadaflm›z›n Muhasebe dersinden al›nacak notu
düflürmeden, ‹ktisada Girifl dersi notunu artt›rmas› müm-
kün de¤il midir? Tabi ki mümkündür. Ancak bunun için
üretim imkanlar› e¤risinin mutlaka sa¤a do¤ru kaymas›
gerekmektedir. Bunun için de sabit kabul etti¤imiz faktör-
lerin de¤iflmesi gerekir: Ders çal›flma süresinin haftada 10
saatten 15 saate ç›kar›lmas› gibi.

S›ra Sizde 3

Dünyada pür kapitalist sistemi uygulayan ülke bulunma-
d›¤›n›, komünist blo¤un çökmesi ile merkezi planlamaya
dayal› olarak üretim yapan ülke de kalmad›¤›n› düflündü-
¤ümüzde, uygulama alan› kalan tek ekonomik sistemin
karma ekonomik sistem oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu sis-
tem içinde k›t kaynaklar›n nas›l kullan›laca¤› konusunda-
ki kararlar k›smen özel sektör, k›smen de kamu sektörü
taraf›ndan al›nmaktad›r. Al›nan bu kararlar ise, ülkenin
bütünü aç›s›ndan (yani makro ekonomik aç›dan) de¤er-
lendirildi¤inde, ülkede yarat›lan ç›kt›n›n ne kadar›n›n özel
kesim, ne kadar›n›n kamu kesimi taraf›ndan yarat›ld›¤›n›
belirler. Bu yüzden, dersimizin makro iktisatla ilgili bölü-
münü incelerken ö¤renece¤iniz gibi, gayrisafi milli has›la
denilen ve ülkede yarat›lan ç›kt›n›n de¤erini gösteren kav-

ram bize yard›mc› olacakt›r. Afla¤›da yer alan grafik, çeflit-
li ülkelerde, yarat›lan ç›kt›ya oranla kamu sektörünün bü-
yüklü¤ünü (pay›n›) göstermektedir. Grafi¤e göre dünya-
n›n önde gelen kapitalist ülkeleri olarak tan›d›¤›m›z sana-
yileflmifl ekonomilerde devlet büyüklü¤ü farkl›l›klar gös-
termektedir. Örne¤in, ‹sveç’te ekonominin %60’dan fazla-
s›n› kamu sektörünün faaliyetleri olufltururken Japonya’da
bu oran %30 civar›na inmektedir. Türkiye’de ise devletin
ekonomideki pay› yaklafl›k %25 civar›ndad›r.

S›ra Sizde 4

Azalan marjinal fayda ilkesi “yiyebildi¤iniz kadar” türün-
deki reklamlar›n anlafl›lmas› için en iyi araç niteli¤indedir.
Azalan marjinal fayda ilkesine göre, bu restoranda yemek
yeme eylemimiz, yediklerimizden elde etti¤imiz marjinal
fayda s›f›r oldu¤unda sona erecektir. Reklamda görüldü¤ü
gibi, baz› restoranlarda müflteriler sabit bir ücret ödeyerek
diledikleri kadar yemek yiyebilmektedirler. Bu konuda
restoranlar›n koydu¤u tek k›s›t yiyeceklerin bir çantaya
doldurularak restoran d›fl›na ç›kar›lamayaca¤›d›r. Azalan
marjinal fayda ilkesi bu restorana gelen tüm müflteriler
için geçerli oldu¤undan, marjinal faydalar› s›f›r oldu¤unda
her müflteri yeme eylemini sonland›racakt›r. Hat›rlarsan›z
marjinal faydan›n s›f›r oldu¤u noktada toplam fayda mak-
simum olmaktad›r. Bu doyum noktas›na ulafl›ld›ktan son-
ra yenecek ilave bir yudum bile art›k ek fayda sa¤lamaya-
cak ve marjinal faydan›n negatife dönüflmesine neden ola-
bilecektir. Bu tür uygulamalarda önemli olan noktalardan
bir tanesi de uygulanacak sabit ücretin belirlenmesidir.
Tüketicilerin sonsuza kadar yemek yiyemeyecekleri bilgi-
si alt›nda, restoran sahibi ortalama bir müflteriden elde
edilebilecek kâr› içeren bir fiyat belirlerse, zarar etmek bir
yana, artan sat›fllar nedeniyle kâr›n› artt›racakt›r. 
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Borsa haberleri, art›k günlük yaflam›m›zda ön plana ç›kan geliflmeler aras›nda
yer al›yor. Bu haberlerden "benim hisse senedim yok ki borsayla ilgileneyim" diye-
rek kaçmak mümkün de¤ildir. Zira bir yandan bir iktisat ö¤rencisi olarak bu me-
kanizman›n ard›ndaki mant›¤› ö¤renmemiz gerekmekte, öte yandan bu piyasada
geliflmelerin di¤er piyasalara yans›mas› sonucu günlük yaflant›m›z›n direkt olarak
nas›l etkilendi¤ini bilmemiz gerekmektedir. Ancak, bir gazeteyi aç›p borsa sayfas›-
n› inceledi¤imizde anlafl›lmaz gibi görünen karmafl›k grafikler ve anlam›n› bilme-
di¤imiz terimler nedeniyle, ço¤umuz bu sayfalara uzak dururuz. Oysa bir hisse
senedinin fiyat›n›n neden kimi zaman artt›¤›n›, neden kimi zaman azald›¤›n›
aç›klayabilmek son derece basit iki kavrama dayanmaktad›r: Sat›lmak istenen
miktar ve sat›n al›nmak istenen miktar, daha k›sa bir deyiflle arz ve talep. Sizce bu
faktörler bir hisse senedinin fiyat›n›n belirlenmesinde nas›l etkili olabilir?
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Bafllarken
Serbest bir piyasa ekonomisinin nas›l iflledi¤ini anlatmada kullan›lan temel model
arz-talep modelidir. Bu model üç önemli bileflen içerisinde flekillenir. Bunlardan
ilki tüketici davran›fllar›n› aç›klayan talep, ikincisi üreticilerin davran›fllar›n› gös-
teren arz ve üçüncüsü ise üreticilerle tüketicilerin piyasadaki etkileflimleri sonucu
belirlenen piyasa dengesidir. 

Bu ünitede arz ve talep analizlerinin temelleri oluflturulacakt›r. ‹lk olarak talep
edilen miktarlarla fiyat› iliflkilendiren talep e¤risi tek bir tüketici ve piyasa için in-
celenecektir. Bunun devam›nda, arz edilen miktar ile fiyat› iliflkilendiren arz e¤ri-
si ele al›n›p, tek bir üretici ve piyasa için incelenecektir. Bölümün son k›sm›nda ise,
öncelikle, arz ve talep birlikte ele al›nacak ve serbest bir piyasada fiyatlar›n ve mik-
tarlar›n nas›l belirlendi¤i analiz edilecektir. Son olarak, arz ve talepteki kaymala-
ra ba¤l› olarak, piyasa dengesindeki de¤iflmeler incelenecektir. Her piyasada hem
sat›c›lar (üreticiler) hem de al›c›lar (tüketiciler) vard›r. Biz aç›klamalar›m›za tü-
keticiler taraf›ndan bafllayaca¤›z.

Anahtar Kavramlar
• Talep
• Talep e¤risi
• Talepteki ve talep miktar›ndaki de¤iflme
• Arz
• Arz e¤risi
• Arzdaki ve arz miktar›ndaki de¤iflme
• Denge fiyat›
• Denge miktar›
• Piyasa dengesindeki de¤iflmeler

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda …
1. Talep ve talep e¤risi kavramlar› ile talebi belirleyen faktörleri,
2. Arz ve arz e¤risi kavramlar› ile arz› belirleyen faktörleri,
3. Piyasa dengesi kavram›n› ve oluflumunu,
4. Piyasa dengesindeki de¤ifliklikleri, 
… aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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TALEP VE TALEP M‹KTARI

Talep ve talep e¤risi kavramlar› ile talebi belirleyen faktörleri
aç›klayabilmek

Tüketiciler mal ve hizmet piyasas›nda sat›n al›c›lar taraf›nda yer al›rlar ve s›n›rl› ge-
lirleriyle her bir maldan ne kadar alacaklar›na karar verirler. Karar almada her bir
mal›n fiyat›n›n yan›nda, tüketicinin geliri, iliflkili mallar›n fiyatlar›, bekleyifller, zevk
ve tercihler gibi faktörler de önemli yer tutar. Ancak herhangi bir mal veya hizmet
için talep denildi¤inde, genellikle bu mal›n fiyat› ile talep edilen miktar› aras›ndaki
iliflki anlafl›l›r. Bu çerçevede talep, di¤er de¤iflkenler sabit varsay›larak (ceteris pa-
ribus varsay›m›) belirli bir zaman diliminde piyasada tüketicilerin farkl› fiyat düzey-
lerinde sat›n almaya haz›r olduklar› mal veya hizmet miktar› olarak tan›mlanabilir.
Bu tan›mlamadaki ceteris paribus varsay›m›, tüketicilerin bir mal› sat›n alma arzu-
lar›n›n fiyattan baflka de¤iflkenlere de ba¤l› oldu¤unu ifade eder. ‹flte bu de¤iflken-
lerin sabit kald›¤› varsay›larak, sadece iki de¤iflken aras›ndaki iliflki incelenir.

Yine tan›mda yer alan belirli bir zaman dilimi (gün, hafta, ay, y›l…gibi) mutla-
ka belirtilmedir. Aksi, halde talep edilen miktar›n az ya da çok oluflu konusunda
karfl›laflt›rma yapma olana¤› bulunamaz..

Talep edilen herhangi bir (X) mal› miktar› ve bu miktar› belirleyen tüm faktör-
ler aras›ndaki iliflki talep fonksiyonu ile gösterilir. Dolay›s›yla, X mal› için talep
fonksiyonunu:

fleklinde özetlenebilir.
Bu fonksiyonel eflitlikte, talep edilen X mal› miktar› ba¤›ml› de¤iflken olmakta

ve sol tarafta gösterilmektedir. Talebi etkileyen de¤iflkenler ise sa¤ tarafta yer al-
maktad›r. X mal›n›n kendi fiyat› (Px) d›fl›ndaki de¤iflkenler [tamamlay›c› mallar›n fi-
yatlar› (PC), ikame mallar›n fiyatlar› (PS), tüketicinin geliri (I), tüketici beklentileri
(E), tüketicilerin say›s› (N), zevk ve tercihler (Z)] sabit varsay›ld›¤›ndan üzerine ti-
re konulmufltur.

Burada kullan›lan ceteris paribus varsay›m› alt›nda, yani öteki de¤iflkenlerin
sabit olmas› durumunda talep fonksiyonu flu flekilde yaz›lacakt›r:

Daha basit yaz›l›mda X mal› fiyat› (Px) ba¤›ms›z de¤iflken ve talep edilen X ma-
l› miktar› ise ba¤›ml› de¤iflkendir. Bu iki de¤iflken aras›nda genelde var olan nega-
tif iliflki Talep Kanunu olarak isimlendirilir. Talep Kanunu, di¤er de¤iflkenler sa-
bitken daha yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktar›n›n daha
düflük olaca¤›n›; daha düflük fiyat düzeylerinde ise tüketicilerin sat›n almaya haz›r
olduklar› mal ve hizmet miktar›n›n daha fazla olaca¤›n› ifade eder.

Bu kanun çerçevesinde, örne¤in, yüksek fiyat düzeyinde talep edilen miktar›n
azalmas› iki etkiye ba¤l›d›r. Bunlar ikame ve gelir etkileridir.

‹kame etkisi, di¤er de¤iflkenler sabitken bir mal›n fiyat› yükseldi¤inde öteki
mallar›n fiyatlar›na k›yasla bu mal›n nispi fiyat› artar. Tüketiciler bu mal›n yerine fi-
yat› düflük olan mallar› ikame ederler. Bu davran›fl fiyat› yükselen mal›n al›m›n›
azalt›rken, ikame etkisi olarak tan›mlan›r. 

Xd = f (  Px )

Xd = f (  Px, Pc, Ps, I, E, N, Z )
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Talep: Di¤er de¤iflkenler 
sabitken, belirli bir zaman
diliminde piyasada 
tüketicilerin de¤iflik fiyat
düzeyinde sat›n almaya 
haz›r olduklar› mal veya 
hizmet miktar›d›r.

Ceteris paribus varsay›m›:

Bir kavram› belirleyen çok
say›da de¤iflkenden bir 
tanesinin de¤iflebilece¤i, 
di¤er de¤iflkenlerin ise sabit
kalaca¤› varsay›m›d›r.

Talep kanunu: Bir mal›n 
sat›n al›nmak istenen 
miktar› ile fiyat› aras›ndaki
ters yönlü iliflkidir. 

‹kame etkisi: Bir mal›n 
fiyat›ndaki art›fl›n söz 
konusu mal›n di¤er mallar›n
fiyat›na göre nispi fiyat›n›
yükseltmifl olmas›ndan 
ötürü mal›n al›m miktar›n›n
azalt›lmas›d›r.



Gelir etkisi, yine di¤er de¤iflkenler sabitken, bir mal›n fiyat› artt›¤› zaman, ge-
lir sabit b›rak›ld›¤› için, gelirin sat›n alma gücü azal›r. Çünkü ayn› gelirle bu mal-
dan daha az sat›n alma gerçeklefltirilir. Bu iki etki birlikte talep e¤risinin neden ne-
gatif e¤ime sahip oldu¤unu aç›klamada kullan›r.

Yukar›da sözü edilen gelir ve ikame etkileri sadece mal›n fiyat› yükseldi¤i zaman de¤il,
mal›n fiyat› düfltü¤ü zaman da çal›flmaktad›r. Bir mal›n fiyat› düfltü¤ünde gelir ve ikame et-
kilerinin nas›l çal›flt›¤›n› kendiniz ortaya koymaya çal›fl›n›z. 

Bir mal›n talep edilen miktar› ile fiyat› aras›ndaki iliflki bir tablo ya da grafikle
de aç›klanabilir. fiimdi s›ras›yla bunlar› inceleyece¤iz.

Talep Tablosu
Di¤er de¤iflkenler sabitken, belli bir piyasada belli bir zaman diliminde tüketicile-
rin de¤iflik fiyat düzeylerinde sat›n almaya haz›r olduklar› mal ve hizmet miktarla-
r›n› özetleyen tabloya talep tablosu denir. Tablo 3.1’de örnek bir CD talep tablo-
su gösterilmektedir. Bu tabloda, 5 ayr› fiyat düzeyinde Bar›fl’ ›n sat›n almaya haz›r
oldu¤u CD miktarlar› yer almaktad›r. a noktas›na karfl› gelen 100 TL fiyat düzeyin-
de talep edilen CD 125 adetken, b noktas›na karfl› gelen 200 TL fiyat düzeyinde bu
miktar 100 adet olmufltur. Fiyat düzeyi 300’e yükseldi¤inde ise, c noktas›na karfl›
gelen 75 adet CD talep edilmektedir. d noktas›nda ise 400 TL’ye karfl› gelen 50
adet CD talep edilmektedir. Fiyatlar›n 500 TL oldu¤u e noktas›nda ise talep edilen
mal ve hizmet miktar› 25 adettir.

Yukar›da bir tablo halinde gösterdi¤imiz CD fiyat› ile Bar›fl’›n sat›n almak iste-
di¤i CD miktar› aras›ndaki bu iliflki bir grafik üzerinde de gösterilebilir. fiekil 3.1’de
sözel olarak ifade etti¤imiz fiyat düzeyleri ve bu fiyat düzeylerine karfl› gelen mal
ve hizmet miktarlar› gösterilmektedir. Her sat›r belli bir fiyat düzeyinde talep edi-
len mal ve hizmet miktarlar›n› iliflkisel olarak sunmaktad›r.

Talep E¤risi
Di¤er de¤iflkenler sabitken, de¤iflik fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet
kombinasyonlar›n› birlefltiren e¤ri talep e¤risi olarak isimlendirilir. Talep e¤risini
çizdi¤imiz grafikte dikey eksende de¤iflik fiyat düzeyleri yer almaktad›r. Yatay ek-
sende ise talep edilen mal ve hizmet miktarlar› gösterilmektedir.

fiekil 3.1’te yatay eksende arz edilen CD miktar› dikey eksende ise adet bafl›na
CD fiyat› gösterilmektedir.
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Gelir etkisi: Di¤er 
de¤iflkenler sabitken bir 
mal›n fiyat› artt›¤› zaman,
gelir sabit b›rak›ld›¤› için
gelirin sat›n alma gücünün
ve bu nedenle sat›n al›nmak
istenen mal miktar›n›n 
azalmas›d›r. 

D ‹ K K A T

Talep tablosu: Di¤er 
de¤iflkenler sabitken, belli
bir piyasada belli bir zaman
diliminde tüketicilerin 
de¤iflik fiyatlardan sat›n 
almaya haz›r olduklar› mal
ve hizmet miktarlar›n› 
özetleyen tablodur.

Tablo 3.1

Bar›fl’›n CD Talep Tablosu: Tabloda
çeflitli fiyat düzeylerinde Bar›fl’›n
sat›n almak istedi¤i CD miktarlar›
görülmektedir. Dikkat edilirse, CD
fiyat› yükseldikçe sat›n al›nmak
istenen miktar azalmaktad›r.
Talep kanunun gere¤i ortaya
ç›kan bu durum daha önce gelir
ve ikame etkileri arac›l›¤› ile
aç›klanm›flt›. 

Kombinasyon CD Bafl›na Fiyat Talep Edilen CD 
(1000 TL) Miktar› (Adet)

a 100 125
b 200 100
c 300 75
d 400 50
e 500 25

Talep e¤risi: Di¤er 
de¤iflkenler sabitken,
de¤iflik fiyat düzeylerinde
talep edilen mal ve hizmet
kombinasyonlar›n› 
birlefltiren e¤ridir.



Talep e¤risi, genellikle fiyat ve talep edilen mal ve hizmet miktar› aras›ndaki
negatif iliflkiden dolay› afla¤›ya do¤ru e¤imli bir e¤ri biçimindedir. Bu görünüm ta-
lep kanunu ile de desteklenmektedir. Gerek ikame ve gelir etkisi, gerekse azalan
marjinal fayda prensibi talep e¤risinin neden negatif e¤imli oldu¤unu tutarl› biçim-
de ortaya koymaktad›r

Piyasa Talep E¤risi
Talep konusuna iliflkin yukar›daki aç›klamalar›m›z› tek bir birey için tan›mlamaya
çal›flt›k. Piyasada tek al›c› de¤il, pek çok al›c› oldu¤una göre, bu al›c›lar›n belli fi-
yatlar karfl›s›nda talep etmeye haz›r olduklar› mal ve hizmet miktar›n›n toplam› pi-
yasa talep e¤risini verecektir. Piyasa talep e¤risi bireysel talep e¤rilerinin her fi-
yat düzeyi için yatay toplam› olarak elde edilir. Piyasa talep e¤risi, bireysel talep
e¤rilerinin tüm özelliklerini tafl›maktad›r.

Afla¤›daki Tablo 3.2’de iki al›c›n›n oldu¤u bir piyasada bireysel talep tablolar›n-
dan hareketle piyasa talep tablosunun elde edilifli aç›klanmaktad›r. fiekil 3.2’de ise,
bu tablonun grafik üzerinde gösterilmesine yer verilmektedir.
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Bar›fl’›n CD Talep E¤risi: Bar›fl’›n CD talebi için çizilen bu
e¤ri Tablo 3.1’den yararlan›larak elde edilmifltir. Örne¤in
CD fiyat› 100 bin TL oldu¤unda Bar›fl 125 adet CD sat›n
almak istemektedir. Buna göre, fiyat ekseninde (dikey
eksen) 100 bin TL düzeyinden bir izdüflüm çizebiliriz. Bu
fiyattan sat›n al›nmak istenen miktar 125 adet oldu¤u
için, miktar ekseninde 125 adet düzeyinden bir di¤er
izdüflüm daha çizebiliriz. Bu iki izdüflümün kesiflme nok-
tas› bize a ile iflaretlenen noktay› verir. Tablodaki b,c,d ve e
noktalar›n› da benzer flekilde grafi¤e aktararak bu
noktalar› birlefltirdi¤imiz zaman D ile gösterilen talep
e¤risini elde ederiz.

Piyasa talep e¤risi: Bireysel
talep e¤rilerinin yatay 
toplam›d›r.

Tablo 3.2

Bireysel Talep Tablosundan Piyasa Talep Tablosuna Geçifl: Piyasa talep tablosu bireysel talep tablolar›n›n her
fiyat düzeyi için yatay toplam› olarak elde edilir. Örne¤in 100 liral›k fiyat düzeyinde piyasa talebini
belirleyebilmek için örne¤imizdeki iki bireyin, Bar›fl ve Cansu’nun bu fiyat düzeyinde sat›n almak istedikleri
CD miktar›n› toplar›z. Bu da piyasa talebi olarak 245 adet CD sat›n al›nmak istendi¤ini ifade eder. Di¤er fiyat
düzeyleri için de ayn› ifllemi tekrarlad›¤›m›zda piyasa talep tablosuna ulafl›l›r. 

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3)
CD Bafl›na Fiyat Bar›fl’›n Talep Edilen Cansu’ nun Talep Edilen Ayl›k Talep Edilen

(Bin TL) CD Miktar› (Adet) CD Miktar› (Adet) CD Miktar› (Adet)
100 125 120 245
200 100 90 190
300 75 60 135
400 50 30 80
500 25 15 40



Talep E¤risi Boyunca Hareketlenme
Piyasa talep e¤risi, de¤iflik fiyat düzeylerinde tüketicilerin sat›n almaya haz›r olduk-
lar› mal ve hizmet miktarlar›n› göstermektedir. Bu noktadan hareket edildi¤inde, fi-
yatta bir de¤iflmenin meydana gelmesi talep e¤risi boyunca hareketlenme anlam›na
gelmektedir. Bir mal›n fiyat›ndaki de¤iflim –örne¤in fiyat P1’den P2’ye artt›¤›nda- ta-
lep e¤risi boyunca hareketlenmeye neden olacakt›r. Örne¤imiz için düflünecek olur-
sak, di¤er de¤iflkenler sabitken, CD’nin fiyat› 200 TL’den 300 TL’ye yükseldi¤inde ta-
lep edilen CD 190’dan 135 adete düflmektedir. Fiyattaki bu de¤iflme e¤ri boyunca,
yukar›ya do¤ru (e¤ri üzerinde b noktas›ndan c noktas›na do¤ru) bir hareketlenme-
ye neden olmaktad›r. Bu durum afla¤›da yer alan fiekil 3.3’de görülebilir. 
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Bireysel Talep E¤risinden Piyasa Talep E¤risine Geçifl: Piyasa talep e¤risi bireysel talep e¤rilerinin her fiyat
düzeyi için yatay toplam› olarak elde edilir. Piyasa talep e¤risi, bireysel talep e¤rilerinin tüm özelliklerini tafl›r.
T›pk› bireysel talep e¤risini elde ederken yapt›¤›m›z gibi, piyasa talep tablosundan yararlanarak piyasa talep
e¤risini grafi¤e aktarabiliriz.
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Piyasa Talep E¤risi Boyunca Hareketlenme:
‹ncelenen mal›n fiyat›nda meydana 
gelen bir de¤iflme talep e¤risi üzerinde
yukar›ya veya afla¤›ya hareket edilmesini
gerektirmektedir. fiekle göre, CD fiyat›
200 liradan 300 liraya ç›k›nca sat›n
al›nmak istenen CD miktar› 190 adetten
135 adete düflmekte ve ayn› talep e¤risi
üzerinde b noktas›ndan c noktas›na
(yani yukar›ya) do¤ru hareket
edilmektedir.



Elinde bir miktar tasarrufu bulunan Ahmet Bey
bunu Telefon Afi isimli iletiflim flirketinin his-
se senetlerini sat›n alarak de¤erlendirmek is-
temektedir. Bu flirkete ait hisse senedinin alabilece¤i çeflitli fiyat düzeylerine göre Ahmet
Bey’in sat›n almak istedi¤i miktar da de¤ifliklik göstermektedir. Bu durum yukar›da yer
alan Ahmet Bey’e ait talep tablosundan izlenebilir. Ahmet Bey’in talebini etkileyebilecek
di¤er tüm faktörlerin sabit kald›¤› varsay›m› alt›nda, Ahmet Bey’e ait bireysel talep e¤irisi-
ni tablonun yan›nda yer alan diyagram üzerinde çizebilir misiniz?

Talepteki Kaymalar
Piyasada fiyat d›fl›ndaki de¤iflkenlerde meydana gelen de¤iflmeler talep e¤risinin
sa¤a veya sola kaymas›na neden olur. Di¤er bir ifadeyle, mal›n fiyat›ndan baflka
faktörler talepte de¤iflmeye yol açar. Talep e¤risinin kaymas›na neden olabilecek
temel faktörler flunlard›r:

• Tüketicilerin gelirindeki de¤iflme 
• ‹liflkili mallar›n fiyatlar›ndaki de¤iflmeler
• Tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki de¤iflmeler
• Tüketicilerin beklentilerindeki de¤iflmeler
• Potansiyel al›c›lar›n say›s›ndaki de¤iflmeler. 
Bu faktörlerden birinde meydana gelecek olan de¤iflme, talep e¤risinde kayma-

ya neden olacakt›r. Talep e¤risinin bir bütün olarak yer de¤ifltirmesi, yani sa¤a ve-
ya sola kaymas› afla¤›da yer alan fiekil 3.4’de gösterilmektedir. 

Art›k bu faktörlerde meydana gelecek de¤iflmelerin talep düzeyini ve talep e¤-
risini nas›l etkileyece¤ini incelemeye geçebiliriz. 

Tüketicilerin Gelirindeki De¤iflme: Di¤er de¤iflkenler sabitken tüketicinin
gelirinde meydana gelecek olan bir de¤iflme, fiyat düzeyleri de¤iflmese bile tüke-

65Talep ve Talep Miktar ›

0

Miktar
(bin adet)

20
25

5
10

15

30

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Fi
ya

t
(b

in
 T

L)

fiekil 3.4

0

Fi
ya

t

Talep Edilen Mal ve Hizmet Miktar›

400

500

100

200

300

600

80 135 190 24540

D1

700

0

DD2

Piyasa Talep E¤risinde Kaymalar: Talep
e¤risini elde ederken yapt›¤›m›z di¤er
flartlar sabitken varsay›m› gere¤i sabit
kabul etti¤imiz faktörlerden biri veya
birkaç› de¤iflirse talep e¤risi bir bütün
olarak sa¤a veya sola kayar. Örne¤in,
talebi belirleyen faktörlerden
tüketicilerin gelirinde meydana gelecek
bir de¤ifliklik talep e¤risini sa¤a veya
sola kayd›racakt›r. Tüketicilerin
gelirindeki art›fl herbir fiyat düzeyinde
sat›n al›nmak istenen miktar› 
artt›raca¤› için D talep e¤risi sa¤a
do¤ru kayarak D1 konumuna gelir. 
Aksine gelirde ortaya ç›kan bir 
azalma talep e¤risinin sola do¤ru 
kayarak D konumundan D2
konumuna gelmesine yol açar.

Birim Fiyat› Sat›n Al›nmak ‹stenen
(bin TL) Miktar (bin adet)

10 3
15 2,5
20 2
25 1,5
30 1
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ticinin talep edilen mal ve hizmet miktar›n› de¤ifltirecektir. Ayn› fiyat düzeylerinde
talep edilen mal ve hizmet miktar›ndaki de¤iflmeler yeni bir talep e¤risi anlam›na
gelecektir. Tüketicinin gelirinde meydana gelecek olan bir art›fl, normal mallar›n
talep miktar›n›n artmas›na neden olacakt›r. Bu talep e¤risinin sa¤a-yukar›ya kay-
mas›na neden olur. Tersi durumda ise, yani tüketicinin gelirindeki bir azalma talep
edilen mal ve hizmet miktar›n›n her fiyat düzeyi için azalmas›na neden olacak ve
talep e¤risi sola-afla¤›ya kayacakt›r. Gelir artt›¤›nda talebi artan, gelir azald›¤›nda
talebi azalan mallar normal mal olarak adland›r›l›r.

Baz› mallar vard›r ki, kiflilerin geliri artt›¤›nda bu mallar›n talep edilen miktar›
azal›r. Gelirin artmas›na karfl›n, talep miktar› azalan bu mallar düflük mallar ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Gelirdeki de¤iflimin mal grupland›r›lmalar›nda nas›l yol gös-
terici oldu¤u, esnekliklerin ifllendi¤i bölümde ayr›nt›l› olarak incelenecektir.

‹liflkili Mallar›n Fiyatlar›: Baz› mal ve hizmetler vard›r ki, bunlar›n fiyatlar›n-
da meydana gelecek olan bir de¤iflme, di¤er mal›n talebinin de¤iflmesine neden
olmaktad›r. Dolay›s›yla iliflkili mallar›n birinin fiyat›nda meydana gelecek olan de-
¤iflme o mal›n talep e¤risi boyunca hareketlenmeye neden olurken, di¤er mal›n ta-
lep e¤risinde kaymaya neden olmaktad›r. ‹liflkili mallar, ikame ve tamamlay›c› mal-
lar olarak ikiye ayr›lmaktad›r.

E¤er iliflkili mallardan birinin fiyat›nda düflüfl meydana geldi¤inde iliflkili di¤er
mal›n talebi art›yorsa, bu mallar tamamlay›c› mallar olarak tan›mlanmaktad›r.
Örne¤in, otomobil fiyatlar›nda meydana gelecek olan bir düflüfl talep edilen oto-
mobil miktar›n› art›racakt›r. Bu durum araba talep e¤risi boyunca afla¤›ya do¤ru bir
hareketlenme anlam›na gelmektedir. Oysa bu de¤iflme, otomobil lasti¤i talebini
artt›racakt›r. Otomobil lasti¤ine iliflkin yeni talep e¤risinin sa¤a kaymas›na neden
olacakt›r. 

Baz› mallar vard›r ki, söz konusu bu mallar›n birbirleriyle olan iliflkileri yukar›-
dakilerin tam tersidir. Yani mallar›n birinin fiyat›nda meydana gelecek olan bir de-
¤iflme di¤er mal›n talebinde ayn› yönde etki meydana getirebilmektedir. Bu tür
mallar ‹kame mallar olarak tan›mlan›r. Yani, iliflkili mallardan birinin fiyat›nda
meydana gelen bir art›fl, di¤er mal›n talebinde art›fla neden oluyorsa, bu mallar
ikame mallar olarak tan›mlan›r. Bunlar› rakip mallar olarak tan›mlamak ta müm-
kündür. Örne¤in, hindi eti fiyat›nda bir art›fl varsa, bu hindi eti talep e¤risi boyun-
ca yukar›ya do¤ru hareketlenme anlam›ndad›r.Ancak insanlar fiyat› artan hindi eti
yerine tavuk etine yöneleceklerdir. Bu geliflme karfl›s›nda tavuk eti talep e¤risi sa-
¤a kayacakt›r. 

Sonuç olarak iliflkili mallar›n fiyat›ndaki bir de¤iflme iliflkili olduklar› mallar›n
talep e¤rilerinin kaymas›na neden olacakt›r.

Tüketicilerin Zevk ve Tercihleri: Tüketici zevk ve tercihleri de talebin önem-
li bir belirleyicisidir. Kiflilerin bir mal› di¤erlerine oranla ne kadar tercih ettikleri, fi-
yat ne olursa olsun, talep miktar›n› etkileyecektir. Zevk ve tercihlerdeki bir de¤i-
fliklik mallara olan talebi etkileyecektir. Örne¤in tüketicilerin sa¤l›kl› beslenme ko-
nusundaki tercihleri, belli g›da maddelerine yönelik talebi de¤ifltirmektedir. Kon-
serve yiyecekler yerine taze olanlar›n›n tercih edilmesi, hormonsuz ürünlere yö-
nelme … gibi nedenlerle bu mallar için talep e¤rilerini sa¤a kayd›rabilecektir. Ter-
cihler de¤ifltikçe talep e¤risi de¤iflir. Firmalar bas›n yay›n yoluyla yapt›¤› reklam-
larla tercihleri etkilemek için çok para harcarlar. Reklam›n amac› ürünün talep e¤-
risini sa¤a kayd›rmakt›r.

Tüketicilerin Beklentileri: Gelece¤e iliflkin beklentiler de tüketici davran›flla-
r›n› etkiler. Örne¤in, bir mal›n gelecekte fiyat›n›n yükselece¤inin beklenmesi, ge-
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Normal mal: Gelir artt›¤›nda
talebi artan, gelir 
azald›¤›nda talebi azalan
mallard›r. 

Düflük mal: Gelirdeki bir 
art›fla karfl›n talebi azalan
mallard›r. 

Tamamlay›c› mallar: ‹liflkili
mallardan birinin fiyat›nda
düflüfl meydana geldi¤inde
di¤er mal›n talep miktar› 
art›yorsa, bu mallar 
tamamlay›c› mallard›r.

‹kame mallar: ‹liflkili 
mallardan birinin fiyat›nda
meydana gelen bir art›fl, 
di¤er mal›n talep miktar›nda
art›fla neden oluyorsa, bu
mallar ikame mallar›d›r.



nellikle, tüketicileri flimdiden o mal› sat›n almaya teflvik edecektir. Örne¤in, ülke-
de bir siyasi kriz yaflanmas› ihtimali, tüketicileri, baz› mallar›n fiyatlar›n›n gelecek-
te daha yüksek olaca¤› beklentisine itmektedir. Bu durumda fiyatlar de¤iflmese da-
hi mallar›n talep miktar› artmaktad›r. Benzer flekilde bireyler ileride ucuzlayaca¤›-
na inand›klar› fleylerin al›m›n› erteleyeceklerdir. Dolay›s› ile bu yöndeki beklenti-
ler ilgili mal›n talep e¤risini sola kayd›racakt›r.

Piyasadaki Tüketicilerin Say›s›: Talep e¤risinde kaymalara neden olan bir
baflka unsur, potansiyel al›c›lar›n say›s›d›r. Belirli bir mal› talep eden daha fazla tü-
ketici, ürüne olan toplam talebin artmas› demektir. Tüketici say›s› artt›¤› zaman,
ürüne yönelik talep e¤risi art›k her fiyat seviyesinde daha fazla miktarda mal talep
edildi¤ini göstermek üzere sa¤a do¤ru kayacakt›r. E¤er tüketici say›s› düflerse ta-
lep e¤risi sola do¤ru kayacakt›r.

Daha önce Ahmet Bey’e ait bireysel talep e¤-
risini çizerken, talebi belirleyen fiyat d›fl›n-
daki tüm faktörleri sabit kabul etmifltik. S›ra
Sizde 1’i incelerken çizdi¤imiz D talep e¤risi
veri iken, ülkede yaflanan siyasi istikras›zl›k
nedeniyle Ahmet Bey’in ileriye dönük beklen-
tilerinde iyimserlikten kötümserli¤e do¤ru
bir dönüflüm oldu¤unu kabul edelim. Bu yeni ortamda Ahmet Bey’e ait talep tablosunun yu-
kar›daki flekilde de¤iflti¤ini görüyoruz. Buna göre Ahmet Bey için yeni talep e¤risini çize-
bilir misiniz?

Daha önce verilen talep tablosundan yararlanarak çizdi¤iniz talep e¤risini de ayn› grafik
üzerinde gösterirseniz, Ahmet Bey’in beklentilerindeki de¤iflimin talep e¤risinin konumun-
da nas›l bir de¤iflime yol açt›¤›n› aç›klama olana¤› elde edeceksiniz.

ARZ VE ARZ M‹KTARI

Arz ve arz e¤risi kavramlar› ile arz› belirleyen faktörleri aç›klayabilmek

Temel ekonomik eflitli¤imizin bir yan›nda talep yer al›rken, di¤er yan›nda firmala-
r›n piyasaya arz etmeye haz›r olduklar› mal ve hizmetler yani arz yer almaktad›r.
Herhangi bir mal veya hizmetin arz›, di¤er de¤iflkenler sabitken, belli bir zaman
diliminde piyasada üreticilerin de¤iflik fiyat düzeylerinde satmaya haz›r olduklar›
mal ve hizmet miktar›n› ifade eder. 
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sabitken, belli bir zaman 
diliminde piyasada 
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olduklar› mal ve hizmet 
miktar›d›r.
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Arz edilen herhangi bir mal›n (X mal›) miktar› ile bu miktar› belirleyen tüm fak-
törler aras›ndaki iliflki arz fonksiyonuyla gösterilir. Dolay›s›yla (X) mal› için arz
fonksiyonu,

olarak yaz›labilir. Bu fonksiyonel eflitlikte, arz edilen X mal› miktar› ba¤›ml› de¤ifl-
ken olmakta ve sol tarafta gösterilmektedir. Arz› etkileyen de¤iflkenler ise, sa¤ ta-
rafta yer almaktad›r. (X) mal›n›n kendi fiyat› (Px) d›fl›ndaki de¤iflkenler [üretim ma-
liyetleri ya da girdi fiyatlar› (Pg), di¤er mallar›n fiyatlar› (Py), teknoloji (T), beklen-
tiler (E), vergiler (Tg), sübvansiyonlar (Sg) ve firma say›s› (Nf)] sabit varsay›ld›¤›n-
dan üzerlerine tire konulmufltur.

Burada kullan›lan ceteris paribus varsay›m› alt›nda, yani di¤er de¤iflkenlerin sa-
bit oldu¤u varsay›m›nda, arz fonksiyonu flu flekilde yaz›labilir:

Daha basit yaz›l›mda, X mal›n›n fiyat› (PX) ba¤›ms›z de¤iflken ve arz edilen X
mal› miktar› ise ba¤›ml› de¤iflkendir. Arz edilen miktar ve fiyat aras›nda varolan
iliflki pozitiftir. Bu tan›mdaki, ceteris paribus varsay›m›, üreticilerin bir mal› satma
arzular›n›n fiyattan baflka de¤iflkenlere de ba¤l› oldu¤unu ifade eder. ‹flte bu de-
¤iflkenlerin sabit oldu¤u varsay›larak sadece iki de¤iflken aras›ndaki iliflki incelenir.
Bu iliflki k›saca arz kanunu olarak isimlendirilir. Arz kanunu, di¤er de¤iflkenler
sabitken daha yüksek fiyat düzeylerinde arz edilen mal ve hizmet miktar›n›n daha
yüksek olaca¤›n›; daha düflük fiyat düzeylerinde ise üreticilerin sunmaya haz›r ol-
duklar› mal ve hizmet miktar›n›n daha düflük olaca¤›n› ifade eder. 

Arz yasas›na göre, arz e¤risinin pozitif e¤imli olmas›n›n sezgisel olarak pek çok
nedeni vard›r. Arz edenleri, yani üreticileri daha fazla mal ve hizmet üretmeye iten
temel mant›¤› ortaya koymak için, daha önce tan›mlad›¤›m›z üretim imkânlar› e¤-
risinden yararlanabiliriz.

Bir üreticinin, mevcut üretim kaynaklar›yla iki mal üretebildi¤i varsay›m›nda
nas›l karar verece¤i, önemli bir sorundur. Üretim imkânlar› e¤risinin orijine içbü-
key olmas›n›n nedeni, mallardan birinden bir birim daha fazla üretilmesi duru-
munda katlan›lan f›rsat maliyetin, her ek birimde artmas›ndan kaynaklanmaktayd›.
Peki, kiflileri her ek birimde daha fazla f›rsat maliyeti kabule yönlendiren nedir? 

E¤er ekonomide bu iki maldan birinin fiyat› ayn›yken, di¤erinin piyasa fiyat› ar-
t›yorsa, kâr›n› maksimize etme amac› olan üretici fiyat› artan mal ve hizmetten da-
ha fazla üretme çabas› içinde olacakt›r. Her ek birim için katlan›lan f›rsat maliyeti
piyasa fiyat›n›n alt›nda kalmak flart›yla üretici, bu maldan artan miktarlarda üret-
meye devam edecektir. Dolay›s›yla üreticiler artan fiyatlar taraf›ndan uyar›lmakta
ve mevcut üretim faktörleriyle kârlar›n› maksimize etme gayreti içinde üretim mik-
tarlar›n› art›rmaktad›rlar.

Bir mal›n arz edilen miktar› ile fiyat› aras›nda varolan iliflki bir tablo ya da bir
grafik yard›m›yla da aç›klanabilir.

Arz Tablosu
Di¤er de¤iflkenler sabitken, belli bir ekonomide ve belli bir zaman diliminde üre-
ticilerin de¤iflik fiyatlardan sunmaya haz›r olduklar› mal ve hizmet miktarlar›n›

Xs = f (  Px )

Xs = (  Px, Pg, Py, T, E, TG, SG, Nf )
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Arz kanunu: Bir mal›n 
sat›lmak istenen miktar› ile
fiyat› aras›ndaki do¤ru yönlü
iliflkidir. 



özetleyen tabloya arz tablosu denir. Tablo 3.3’de CD arz tablosu gösterilmektedir.
Bu tabloda, 5 ayr› fiyat düzeyinde Ali’nin sunmaya haz›r oldu¤u CD miktarlar› gös-
terilmektedir. a noktas›na karfl› gelen 100 TL fiyat düzeyinde arz edilen CD 25
adetken, b noktas›na karfl› gelen 200 TL fiyat düzeyinde bu miktar 50 adete ç›k-
maktad›r. Fiyat düzeyi 300’e yükseldi¤inde ise, c noktas›na karfl› gelen 75 adet CD
arz edilmektedir. d noktas›nda ise 500 TL’ye karfl› gelen 125 adet CD arz edilmek-
tedir. Bu tablo kullan›larak arz e¤risi çizilebilmektedir.

Arz E¤risi
Di¤er de¤iflkenler sabitken, de¤iflik fiyat düzeylerinde arz edilen mal ve hizmet
miktarlar›n› birlefltiren e¤ri arz e¤risi olarak isimlendirilir. Çok daha genel bir ifa-
deyle, arz e¤risi arz tablosundaki kombinasyonlar›n, fiyat ve arz edilen miktar ek-
senleri içinde çizilmesidir. Arz e¤risinde de talep e¤risinde oldu¤u gibi, oluflturu-
lan grafikte dikey eksende de¤iflik fiyat düzeyleri yer almaktad›r. Yatay eksende
ise arz edilen mal ve hizmet miktarlar›na yer verilmektedir.

fiekil 3.5’de yatay eksende arz edilen CD miktar› dikey eksende ise adet ba-
fl›na CD fiyat› gösterilmektedir. Gerek grafik, gerekse Tablo 3.3’de belirtildi¤i gi-
bi, arz e¤risi, arz edilen miktar ile fiyat düzeyi aras›ndaki do¤ru yönlü iliflkiyi
göstermektedir.
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Arz tablosu: Di¤er 
de¤iflkenler sabitken, belli
bir ekonomide ve belli bir
zaman diliminde üreticilerin
de¤iflik fiyatlarda sunmaya
haz›r olduklar› mal ve
hizmet miktarlar›n› 
özetleyen tablodur.

Tablo 3.3

Ali’nin CD Arz Tablosu: Tabloda çeflitli fiyat düzeylerinde Ali’nin satmak istedi¤i CD miktarlar› görülmektedir.
Dikkat edilirse, CD fiyat› yükseldikçe sat›lmak istenen miktar artmaktad›r. Arz kanunu gere¤i ortaya ç›kan bu
durum daha önce üreticilerin kâr maksimizasyonuna dönük davran›fllar› arac›l›¤› ile aç›klanm›flt›.

Kombinasyon CD Bafl›na Fiyat Arz Edilen CD Miktar› 
(Bin TL) (Adet)

a 100 25
b 200 50
c 300 75
d 400 100
e 500 125

Arz e¤risi: Di¤er de¤iflkenler
sabitken, de¤iflik fiyat 
düzeylerinde arz edilen mal
ve hizmet kombinasyonlar›n›
birlefltiren e¤ridir.
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Ali’nin CD Arz E¤risi: Arz tablosunda
yer alan herbir fiyat düzeyinde
sat›lmak istenen miktar› grafi¤e
aktararak arz e¤risini elde edebiliriz.
Örne¤in, fiyat›n 100 lira olmas›
durumunda Ali 25 adet CD satmay›
planlamaktad›r. Bu fiyat ve miktar
düzeylerinden çizece¤imiz
izdüflümlerin kesiflme noktas› bize a
noktas›n› verecektir. Tabloda yer alan
di¤er fiyat-miktar ikililerini grafi¤e
aktararak b-c-d-e noktalar› elde edilir.
Bu noktalar›n birlefltirilmesi ise bize
pozitif e¤imli arz e¤risini verir. Arz
e¤risinin bu e¤imi fiyatla miktar
aras›ndaki ayn› yönlü iliflkinin (yani
arz kanununun) bir gere¤idir. 
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Piyasa Arz E¤risi
Arz konusuna iliflkin yukar›daki aç›klamalar›m›z› tek bir üretici ya da sat›c› için ta-
n›mlad›k. Piyasada tek sat›c› de¤il, pek çok sat›c› oldu¤una göre, bu sat›c›lar›n bel-
li fiyatlar karfl›s›nda arz etmeye haz›r olduklar› mal ve hizmet miktar›n›n toplam›
piyasa arz e¤risini verecektir. Piyasa arz e¤risi bireysel arz e¤rilerinin her bir fiyat
düzeyi için yatay toplam› olarak da tan›mlanabilir. Piyasa arz e¤risi, bireysel arz e¤-
rilerinin tüm özelliklerini tafl›maktad›r. 

Afla¤›daki Tablo 3.4’de iki sat›c›n›n oldu¤u bir piyasada bireysel talep tablola-
r›ndan hareketle piyasa arz tablosunun elde edilifli aç›klanmaktad›r. fiekil 3.6’de
ise, bu tablonun grafik üzerinde gösterimine yer verilmektedir.

Arz E¤risi Boyunca Hareketlenme
Arz e¤risi, de¤iflik fiyat düzeylerinde üreticilerin sunmaya haz›r olduklar› mal ve
hizmet miktarlar›n› göstermektedir. Bu noktadan hareket edildi¤inde, fiyatta bir
de¤iflme meydana gelmesi, bu e¤ri boyunca hareketlenme anlam›na gelmektedir.
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Tablo 3.4

Bireysel Arz Tablosundan Piyasa Arz Tablosuna: Piyasa arz tablosu bireysel arz tablolar›n›n her fiyat düzeyi
için yatay toplam› olarak elde edilir. Örne¤in 100 liral›k fiyat düzeyinde piyasa arz›n› belirleyebilmek için
örne¤imizdeki iki bireyin, Ali ve Emine’nin bu fiyat düzeyinde satmay› arzulad›klar› CD miktar›n› toplar›z.
Bu da 100 liral›k fiyat düzeyinde piyasa arz› olarak 40 adet CD sat›lmak istendi¤ini göstermektedir. Di¤er
fiyat düzeyleri için de ayn› ifllemi tekrarlad›¤›m›zda piyasa arz tablosuna ulafl›l›r

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3)
CD Bafl›na Fiyat Ali’nin Arz Edilen Emine’nin Arz Edilen Ayl›k Arz Edilen

(Bin TL) CD Miktar› (Adet) CD Miktar› (Adet) CD Miktar› (Adet)
100 25 15 40
200 50 30 80
300 75 60 135
400 100 90 190
500 125 120 245
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Bireysel Arz E¤risinden Piyasa Arz E¤risine: Piyasa arz e¤risi bireysel arz e¤rilerinin her fiyat düzeyi için yatay
toplam› olarak elde edilir. Piyasa arz e¤risi, bireysel arz e¤rilerinin tüm özelliklerini tafl›r. T›pk› bireysel arz e¤risini
elde ederken yapt›¤›m›z gibi, piyasa arz tablosundan yararlanarak piyasa arz e¤risini grafi¤e aktarabiliriz.



Bir mal›n fiyat›ndaki de¤iflim (örne¤in fiyat›n P1’den P2’ye artmas›) arz e¤risi bo-
yunca hareketlenmeye neden olacakt›r. Örne¤imiz için düflünecek olursak, di¤er
de¤iflkenler sabitken, CD’nin fiyat› 200 TL’den 300 TL’ye yükseldi¤inde arz edilen
miktar 80’den 135 adete yükselmektedir. Fiyattaki bu de¤iflme e¤ri boyunca, yuka-
r›ya do¤ru bir hareketlenmeye neden olmaktad›r

Ayla Han›m daha önce yapt›¤› tasarruflarla
Telefon Afi isimli iletiflim flirketine ait hisse
senetlerinden 3500 adet elinde bulundur-
makta ve uygun fiyat verildi¤inde bunlar›n bir
k›sm›n› satmay› düflünmektedir. Ayla Han›-
m›n hangi fiyat düzeyinde kaç tane hisse se-
nedi satmay› planlad›¤› yandaki arz tablosun-
da görülmektedir. Ayla Han›m›n satma plan-
lar›n› etkileyebilecek di¤er tüm faktörlerin sabit kald›¤› varsay›m› alt›nda, Ayla Han›m’a
ait bireysel arz e¤risini çizebilir misiniz?

Arzdaki Kaymalar
Piyasada fiyat d›fl›ndaki de¤iflkenlerde meydana gelen de¤iflmeler e¤rinin sa¤a ve-
ya sola kaymas›na neden olur. Arz e¤risinin kaymas›na neden olabilecek temel
faktörler,
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• Kullan›lan girdilerin fiyat› (üretim maliyetleri),
• Teknoloji ve verimlilik,
• Vergiler ve sübvansiyonlar,
• Di¤er mallar›n fiyatlar›,
• Üreticilerin beklentileri,
• Endüstrideki firmalar›n say›s›

fleklinde s›ralanabilir. fiimdi s›ras›yla bu faktörlerden birinde meydana gelecek
olan de¤iflmenin arz e¤risi üzerinde yarataca¤› etkiyi de¤erlendirelim.

Girdi Fiyatlar›ndaki De¤iflme (Üretim Maliyetlerindeki De¤iflme): E¤er
bir veya birden çok say›daki girdilerin fiyat›nda bir düflme meydana gelirse, mali-
yetler azalaca¤›ndan arz e¤risi sa¤a kayar. Bu, her fiyat düzeyi için daha çok arz
edilen mal ve hizmet anlam›na gelmektedir. Bu durumun tersi de do¤rudur. Yani,
e¤er girdi fiyatlar›nda bir art›fl meydana gelirse, arz edilen mal ve hizmet miktar›
her fiyat düzeyi için azalacakt›r. Yani, arz e¤risi sola kayacakt›r. Örne¤in, enerji fi-
yat›nda meydana gelen bir art›fl, ayl›k üretilen CD miktar› üzerinde azalt›c› bir et-
kiye neden olabilecektir. Bu da arz e¤risinin sola kaymas›na neden olacakt›r. Bu
durum fiekil 3.8’de gösterilmektedir. Üretim maliyetindeki art›fl arz edilen mal ve
hizmet miktar›n›n her fiyat düzeyinde azalmas›na neden olacak ve arz e¤risi sola
kayacakt›r. Arz e¤risi S konumundan S1 konumuna gelecektir. Aksi durumda, ya-
ni üretim maliyetlerinin azalmas› durumunda ise arz e¤risi sa¤a kayacak ve S ko-
numundan S2 konumuna gelecektir.

Di¤er Mallar›n Fiyatlar›: Belli bir mal›n üretiminde kullan›lan girdiler, hemen
hemen ekonomide her alanda kullan›lmaktad›r. Örne¤in arazi veya toprak m›s›r
veya soya fasulyesi üretimi için, kalifiye olmayan iflgücü f›nd›k veya pamuk topla-
mak için, vagonlar araba veya kömür tafl›mak için kullan›labilir. Bu nedenle, bir
mal›n fiyat› artt›kça kaynaklar do¤al olarak di¤er alanlardan bu alana yönlendirilir.
Böylece e¤er soya fasulyesinin fiyat› artarsa, m›s›r arz› azalacakt›r. Çünkü m›s›r
üretimi için kullan›lan girdiler soya fasulyesi üretimine yönelecek ve m›s›r arz e¤-
risi sola kayacakt›r.

Teknoloji ve Üretkenlik: Arz e¤risi, teknoloji veri al›narak çizilmektedir. Üre-
tim teknikleri de¤iflti¤inde arz e¤risinde kayma meydana gelecektir. Örne¤in, CD
üretimi tekniklerindeki geliflme, arz e¤risinin sa¤a kaymas›na neden olacakt›r. Tek-
nolojik geliflme birim bafl›na maliyetlerin düflmesine neden olacak, üretkenlikteki
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art›fl arz e¤risinin sa¤a kaymas›na yol açacakt›r. Üretkenlik, ayn› miktardaki girdiy-
le daha çok mal ve hizmet üretilmesine olanak verecektir.

Vergiler ve Sübvansiyonlar: Devletin toplad›¤› baz› vergiler, üretim maliyet-
lerini etkilemektedir. Böylece her fiyat düzeyi için arz miktar› azalmaktad›r. Bu ise
fiekil 3.8’deki gibi arz e¤risini sola kayd›racakt›r. Sübvansiyonlar ise, üretim kapa-
sitesini olumlu etkilemektedir. Her üreticiye devlet taraf›ndan yap›lan bir transfer
gibi düflünebilece¤imiz sübvansiyonlar üretim maliyetlerini azaltaca¤›ndan, arz e¤-
risi sa¤a kayacakt›r.

Beklentiler: Ço¤u mal ve hizmeti üretmek uzun zaman al›r. Bir çiftçi m›s›r,
bu¤day veya soya fasulyesi yetifltirmek istedi¤inde hasat zaman›nda geçerli olacak
fiyatlar (beklenen fiyatlar) cari fiyatlardan daha önemlidir. Çünkü üretici ürününü
beklenen fiyata göre de¤erlendirecektir. Ayn› flekilde, fiyat beklentileri tüketicile-
rin sat›n alma isteklerini etkileyece¤i için, ürünün gelecekteki nispi fiyat›na dair
beklentilerdeki de¤iflme üreticilerin cari dönem arz›n› etkileyecektir. Yani, gele-
cekte m›s›r fiyatlar›n›n daha yüksek olmas› bekleniyorsa, bugünkü m›s›r›n bir k›s-
m› piyasan›n d›fl›nda tutulacakt›r. Bu nedenle, her fiyat düzeyinde arz edilen m›s›r
miktar› azalacak ve arz e¤risi sola kayacakt›r. 

Endüstrideki Firmalar›n Say›s›: K›sa dönemde, firmalar sadece kulland›kla-
r› emek gücü miktar›n› de¤ifltirebilirler. Endüstrideki firmalar›n say›s› sabittir. Uzun
dönemde ise firmalar›n say›s› de¤iflebilir. E¤er firmalar›n say›s› artarsa, arz e¤risi
sa¤a kayar. Firmalar›n say›s› azal›rsa, arz e¤risi sola kayacakt›r.

Daha önce (S›ra Sizde 3) Ayla Han›m’a ait
bireysel arz e¤risini çizerken arz› etkileye-
bilecek di¤er tüm faktörleri sabit kabul et-
mifltik. Çizdi¤imiz bu arz e¤risi veri iken,
Ayla Han›m›n da, t›pk› Ahmet Bey gibi, ülke-
nin gelecek günleri hakk›nda “ne olacak bu
memleketin hali” tarz› kötümser bir düflün-
ceye kap›ld›¤›n› ve bu nedenle elindeki his-
se senetlerinin daha büyük bir k›sm›n› satmay› planlad›¤›n› kabul edelim. Bu yeni ortam-
da Ayla Han›m’a ait arz tablosunun yukar›daki gibi olaca¤› tespit edilirse yeni bireysel arz
e¤risini çizebilir misiniz?

Daha önce verilen (S›ra Sizde 3) arz tablosundan yararlanarak çizdi¤iniz arz e¤risini de
ayn› grafik üzerinde gösterirseniz, Ayla Han›m›n beklentilerindeki de¤iflimin arz e¤risinin
konumunda nas›l bir de¤iflime yol açt›¤›n› aç›klama olana¤› elde edeceksiniz.
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P‹YASA DENGES‹

Piyasa dengesi kavram›n› ve oluflumunu aç›klayabilmek

fiimdiye kadar ekonomide fiyat mekanizmas›n›n iki taraf›nda yer alan arz ve talep
konular›n› ayr› ayr› inceledik. fiimdi ise iki taraf› birlikte ele alarak aç›klamalar›m›-
za devam edece¤iz. Bilindi¤i üzere talep e¤risi tüketicilerin farkl› fiyat düzeylerin-
de sat›n almaya haz›r olduklar› mal ve hizmet miktarlar›n› göstermektedir. Arz e¤-
risi ise, farkl› fiyat düzeylerinde üreticilerin satmaya haz›r olduklar› mal ve hizmet
miktarlar›n› göstermektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ekonomide karar verici grup-
lar birbirinden farkl›d›r. ‹flte üretici ve tüketici kararlar›n›n nas›l koordine edilece-
¤i sorunu piyasada çözümlenir. Arz ve talebin karfl›l›kl› etkileflimi sonucu piyasa
dengesi (denge fiyat› ve miktar›) belirlenir.

Arz ve Talep Tablolar›n›n Bir Araya Getirilmesi
Tablo 3.2’de talep tablosuna ve fiekil 3.3’de talep e¤risine; Tablo 3.4’de arz tablo-
suna ve fiekil 3.6’da arz e¤risine yer verilmiflti. Bir mala iliflkin bu iki tablo bir ara-
ya getirildi¤inde her fiyat düzeyine karfl›l›k gelen arz ve talep edilen mal ve hizmet
miktarlar› özetlenmifl olmaktad›r. Bu ifllemi yapt›¤›m›zda Tablo3.5’deki tablo elde
edilecektir.

Tablo 3.5’deki tablo 5 sütundan oluflmaktad›r. Birinci sütunda de¤iflik fiyat dü-
zeylerine yer verilirken, ikinci sütunda her bir fiyat düzeyine karfl›l›k gelen, arz edi-
len CD miktarlar› yer almaktad›r. Üçüncü sütunda ise talep edilen CD miktarlar›na
yer verilmifltir. Dördüncü sütunda ise her bir fiyat düzeyine karfl›l›k gelen arz edi-
len ve talep edilen CD miktarlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› yap›lmakta ve aradaki fark be-
lirlenmektedir. Arz edilen ve talep edilen CD miktarlar› aras›ndaki fark›n belirlen-
di¤i dördüncü sütundan hareketle, beflinci sütunda k›tl›k, art›k ve denge durumla-
r› tan›mlanm›flt›r. Bu sütunlar›n her biri fiekil 3.9’da tek tek gösterilmektedir.

fiekil 3.9’da yatay eksende CD miktar›na, dikey eksende ise CD bafl›na TL cin-
sinden fiyata yer verilmifltir. CD bafl›na fiyat 100 TL oldu¤unda arz edilen CD mik-
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Tablo 3.5

Piyasa Talep ve Arz Tablolar›n›n
Biraraya Gelmesi: K›tl›k, Denge
ve Art›k: Bir mala iliflkin bu iki
tablo bir araya getirildi¤inde,
her fiyat düzeyine karfl›l›k gelen
arz ve talep edilen mal ve
hizmet miktarlar› özetlenmifl
olur. Daha önce inceledi¤imiz
arz ve talep tablolar›na göre
oluflturulan bu tabloda Farklar
sütunu arz ve talep aras›ndaki
fark›, son sütun ise piyasan›n
içinde bulundu¤u duruma
iliflkin de¤erlendirmeyi
vermektedir. Sadece arz ve talep
birbirine eflit oldu¤unda
piyasada k›tl›k (talep fazlas›)
veya art›k (arz fazlas›) sorunu
bulunmamaktad›r. 

(1) (2) (3) (4) (5)
Fiyat Arz Edilen Mal ve Talep Edilen Mal ve Farklar KOfiUL

Hizmet Miktar› Hizmet Miktar›
100 40 245 -205 Talep Fazlas› 

(K›tl›k)
200 80 190 -110 Talep Fazlas› 

(K›tl›k)
Piyasa 

Temizlenmesi, 
300 135 135 0 Denge (Art›k ve 

K›tl›k Yok)

400 190 80 110 Arz 
Fazlas›(Art›k)

500 245 40 205 Arz Fazlas› 
(Art›k)



tar› ayl›k 40 adetken, talep edilen CD miktar› 245’tir. Arz edilen CD miktar› ile ta-
lep edilen CD miktar› aras›ndaki fark 205’tir. CD piyasas›nda arz edilen CD mikta-
r› talep edilen CD miktar›n› karfl›layamamaktad›r. CD piyasas›nda k›tl›k sorunu
vard›r. K›tl›k, piyasa denge fiyat›n›n alt›nda bir fiyatta talep edilen miktar›n arz
edilen miktardan daha büyük oldu¤u bir durumdur. CD bafl›na fiyat 200 TL’ye yük-
seldi¤inde, arz edilen miktar A noktas›na karfl› gelen 80 adetken, talep edilen CD
miktar› ise B noktas›na karfl› gelen 190 adettir. A-B aras›nda kalan 110 adetlik ara-
l›k k›tl›k durumunu göstermektedir. K›tl›k sonucu CD almak isteyen baz› kifliler bu
mal› satacak kiflileri bulamayacaklard›r. 

Talep e¤risi tüketicilerin bir k›sm›n›n birim bafl›na daha yüksek fiyat ödemeye
istekli oldu¤unu göstermektedir. Bu durum fiyat art›fl›n› gündeme getirecektir.
Böylece fiyat artarken iki etki meydana gelecektir:

• Yüksek fiyatlar tüketimi azaltacakt›r. (talep e¤risi üzerinde sola hareket)
• Yüksek fiyatlar üretimi artt›racakt›r. (arz e¤risi üzerinde sa¤a hareket)
Böylece CD fiyat›ndaki art›fl, al›c› ve sat›c›lar›n ba¤›ms›z faaliyetlerine karfl›n

k›tl›¤› ortadan kald›r›p dengeye yönelecektir.
Arz ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i 300 TL fiyat›na karfl› gelen 135 adet CD mikta-

r›nda arz edilen miktar ve talep edilen miktar birbirine eflittir. Bu noktaya karfl› ge-
len fiyat düzeyi denge fiyat› olarak tan›mlan›rken, bu noktaya karfl› gelen mikta-
ra ise denge miktar› denilmektedir. Arz ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i bu nokta pi-
yasa dengesi olarak adland›r›lmaktad›r.

Yine fiyat 400 TL oldu¤unda arz fazlas› veya art›k ortaya ç›kmaktad›r. Art›k, ca-
ri fiyat düzeyinde arz edilen miktar›n talep edilen miktar› aflmas› durumudur. Art›k
oldu¤unda, CD üreticilerinin stoklar› artacakt›r. Bu stoklar› eritmek için üreticiler fi-
yat› düflüreceklerdir. Fiyat düflüflü dengeye ulafl›ncaya kadar devam edecektir.
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K›tl›k: Piyasa denge fiyat›n›n
alt›nda bir fiyatta talep 
edilen miktar›n arz edilen
miktardan daha büyük 
oldu¤u bir durumdur.
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Piyasa Talep ve Arz Tablolar›n›n Biraraya Gelmesi: K›tl›k, Denge ve Art›k: Arz ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i 300
TL fiyat›na karfl› gelen 135 adet CD miktar›nda arz edilen miktar ve talep edilen miktar birbirine eflittir. Bu
noktaya karfl› gelen fiyat düzeyi denge fiyat›  olarak tan›mlan›rken, bu noktaya karfl› gelen miktara ise
denge miktar› denilmektedir. Arz ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i bu nokta piyasa dengesi olarak
adland›r›lmaktad›r. 300 liral›k fiyat düzeyinin d›fl›nda herhangi bir fiyat düzeyinde, piyasada arz fazlas›
veya talep fazlas› sorunu mevcuttur ve dengeden söz edilemez.

Denge fiyat›: Arz ve talebi
birbirine eflitleyen fiyat 
düzeyidir.

Denge miktar›: Denge
fiyat›nda gerçekleflen ifllem
hacmidir.

Piyasa dengesi: Arz ve 
talebin eflitlendi¤i, bir di¤er
deyiflle arz ve talep 
e¤rilerinin kesiflti¤i noktad›r.

Art›k: Cari fiyat düzeyinde
arz edilen miktar›n talep
edilen miktar› aflmas› 
durumudur.



Daha önce çözdü¤ünüz al›flt›rmalarda Ahmet
Bey’e ait talep e¤risini, Ayla Han›m’a ait arz
e¤risini elde etmifl ve talep e¤rilerinin nas›l
yer de¤ifltirdi¤ini görmüfltünüz. fiimdi S›ra
Sizde 1 ve S›ra Sizde 3’de verdi¤imiz arz ve
talep tablolar›na göre, yani hem Ahmet Bey,
hem de Ayla Han›m gelecek hakk›nda iyim-

serken piyasada karfl›laflt›klar›n› kabul edelim. Kolayl›k sa¤lamak aç›s›ndan söz konusu
arz ve talep tablolar›n› yukar›da tekrar veriyoruz. Bu durumda piyasadaki denge fiyat›n› ve
bu fiyattan gerçekleflecek ifllem hacmini afla¤›da yer alan grafik üzerinde arz ve talep e¤ri-
lerini yeniden çizerek belirleyebilir misiniz?

DENGEDEK‹ DE⁄‹fiMELER

Piyasa dengesindeki de¤ifliklikleri aç›klayabilmek 

Daha önce arz ve talebi kayd›ran unsurlar› aç›klam›flt›k. fiimdi ise, devlet müdaha-
lesinin olmad›¤› ve serbest bir piyasada arz ve talep kanunlar› çerçevesinde bir
ekonomide arz ve talebi kayd›ran unsurlar›n denge üzerindeki etkilerini aç›klama-
ya çal›flal›m.

Talepteki Kaymalar
Herhangi bir piyasada talebi art›ran bir geliflme oldu¤unda talep e¤risi sa¤a kaya-
cakt›r, dolay›s›yla denge miktar› ve fiyat düzeyi de bu geliflmeden etkilenecektir.
Durumu daha basitlefltirmek için yine CD örne¤imizden hareketle, piyasadaki al›-
c›lar›n gelirlerinde bir art›fl meydana geldi¤ini düflünelim. Bilindi¤i üzere tüketici-
nin gelirinde meydana gelen bir art›fl her fiyat düzeyi için talep edilen CD miktar›-
n›n artmas›na neden olacakt›r. Bu da talep e¤risinin bir bütün halinde sa¤a-yuka-
r›ya do¤ru kaymas›na yol açacakt›r. Gelirdeki art›fl fiekil 3.10’daki talep e¤risinin
sa¤a do¤ru kaymas› ile gösterilmektedir. Bu kayma hem denge CD fiyat›n› hem de
denge CD miktar›n› art›racakt›r. Bafllang›çta denge fiyat› 300 iken gelirdeki art›flla
birlikte talep e¤risinin sa¤a do¤ru kaymas› sonucu denge fiyat› 350’ye yükselmek-
te, denge miktar› da 135’den 170’e ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla denge de e1’ den e2’ye
kayacakt›r.
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Sonuçta talebi etkileyen unsurlar›n birinde meydana gelecek olan de¤iflme ta-
lep e¤risini sa¤a kayd›r›rsa, denge noktas› de¤iflecektir. Pozitif e¤imli bir arz e¤ri-
si veri al›nd›¤›nda, yeni denge noktas›na göre denge fiyat› yükselirken, denge mik-
tar› da artacakt›r. Talep e¤risi sola ve afla¤›ya kayd›¤›nda ise denge miktar›nda
azalma meydana gelirken, denge fiyat› düflecektir. Bu aç›klamalar talep e¤risini
kayd›ran tüm unsurlar için geçerlidir.

Arz E¤risindeki Kaymalar
Daha önce arz e¤risini kayd›ran unsurlar› aç›klam›flt›k. Bu unsurlar›n birinde mey-
dana gelecek olan bir de¤iflme arz e¤risinin kaymas›na ve dolay›s›yla denge nok-
tas›n›n da de¤iflmesine neden olacakt›r. fiekil 3.11’e bakt›¤›m›zda arz e¤risinde sa-
¤a bir kayma oldu¤unda dengenin nas›l de¤iflece¤i gösterilmektedir. Örne¤in pi-
yasada CD üretim maliyetlerinin azald›¤›n› varsayal›m. Bu durumda arz e¤risi bü-
tünüyle sa¤a kayacak ve arz edilen CD miktar› her fiyat düzeyi için artacakt›r. Bu
durumda denge e1’den e2’ye kayarken, denge fiyat› 300 TL’den 250 TL’ye düflecek,
denge miktar› ise 135 adetten 170 adete ç›kacakt›r.
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Piyasa Talep E¤risindeki Kayma ve
Dengedeki De¤iflme: Talebi etkileyen
unsurlar›n birinde meydana
gelecek olan de¤iflme talep e¤risini
sa¤a kayd›r›rsa (örne¤in
tüketicilerin gelirindeki art›fl, ikame
mallar›n›n fiyat›n›n yükselmesi,
tamamlay›c› mal fiyatlar›n›n
düflmesi, tüketicilerin fiyatlarda
artma beklentisine sahip olmas›,
tüketicilerin zevk ve tercihlerinin
mal lehine de¤iflmesi), denge
noktas› de¤iflecektir. Pozitif e¤imli
bir arz e¤risi veri al›nd›¤›nda, yeni
denge noktas›na göre denge fiyat›
yükselirken, denge miktar› da
artacakt›r.
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talep e¤risi durumunda,
denge miktar› artacak,
buna karfl›n denge fiyat›
düflecektir.



Sonuç olarak arz e¤risini sa¤a kayd›racak bir geliflme oldu¤unda, veri bir talep
e¤risi durumunda, denge miktar› artacak, buna karfl›n denge fiyat› düflecektir. Ter-
si durumda ise, arz e¤risini sola kayd›ran bir geliflme oldu¤unda denge fiyat› artar-
ken, denge miktar› düflecektir.

Arz ve Talep E¤rilerindeki Efl Anl› Kaymalar
Yukar›da arz ve talep e¤rilerindeki kaymalar›n denge üzerindeki etkilerini aç›kla-
d›k. Acaba her iki e¤ride efl anl› kayma meydana gelse denge nas›l de¤iflecektir?
Bu sorunun cevab›n› verirken iki ayr› durumla karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r. ‹lk ola-
rak arz ve talep e¤rileri ayn› zamanda ayn› yönde kayarsa, dengenin nas›l de¤ifle-
ce¤ini ele alal›m. Varsayal›m ki, ekonomide üretim maliyetleri düflerken, ayn› za-
manda da tüketici gelirlerinde bir art›fl meydana gelsin. Maliyetlerdeki azalma üre-
ticileri daha fazla mal ve hizmet arz etmeye güdülerken, gelirdeki art›fl ise, tüketi-
cilerin talep etti¤i mal ve hizmet miktar›n› her fiyat düzeyinde art›racakt›r. Arz ve
talepteki art›fllar›n denge miktar›n› art›raca¤› kesin olmakla birlikte, denge fiyat›n›n
ne olaca¤› belli de¤ildir. Afla¤›daki grafikte arz e¤risi S1’den S2’ye kayd›¤› durum-
da talep e¤risi de D1’den D2’ye kaym›flt›r. Böylece denge e1’den e2’ye gelmifl, den-
ge fiyat düzeyi de¤iflmezken denge miktar›nda art›fl ortaya ç›km›flt›r. Nitekim arz
ve talep e¤rileri sa¤a kaymadan önce 300 TL olan denge fiyat› arz ve talepteki kay-
malara karfl›n yine ayn› düzeyde kalmaktad›r. Buna karfl›n denge miktar› 135 adet-
ten 190 adete artmaktad›r.

Arz ve talep e¤rilerinde efl zamanl› ve ayn› yönde meydana gelecek olan art›fl-
lar denge miktar›n› art›rmas›na karfl›n, denge fiyat›n›n ne olaca¤› konusunda karar
vermek zordur Bu karar›n verilmesinde en önemli belirleyicilerden birisi arz ve ta-
lep e¤rilerinin e¤imleri ile arz ve talep e¤rilerinin kayma düzeyleridir. E¤er talep
e¤risindeki kayma fazla olursa, bu taktirde denge fiyat› yükselirken, ayn› zamanda
denge miktar› da artacakt›r. fiekil 3.13’de talepteki art›fl›n arzdaki art›fltan daha faz-
la oldu¤u durum gösterilmektedir. Talep e¤risindeki kayman›n, arz e¤risindeki
kaymadan daha büyük oldu¤u bu durum karfl›s›nda bir yandan denge noktas›
e1’den e2’ye kayarken, di¤er yandan dengedeki de¤iflmeye paralel olarak hem den-
ge fiyat› (300’ TL’den 350 TL’ye) hem de denge miktar› (135’den 220’ye) artmaktad›r.
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Arz ve Talepte Ayn› Miktarda
Art›fl: Arz ve talep ayn› anda
ve ayn› miktarda artarsa,
denge fiyat› de¤iflmezken
denge miktar› artmaktad›r.
Arz S1 konumundan S2
konumuna gelirken ayn›
anda talep e¤risinin de D1
konumundan D2 konumuna
gelmesi ve art›fl miktarlar›n›n
eflit olmas› durumunda
denge fiyat› 300 lirada
kal›rken, piyasa denge ifllem
hacmi 135 adet CD’den 190
adet CD’ye ç›kmaktad›r. 



E¤er arz e¤risindeki sa¤a kayma talep e¤risindekinden fazla ise, denge fiyat›
düflecek, denge miktar› artacakt›r. fiekil 3.14’de talepteki art›fl›n, arzdaki art›fltan
daha az oldu¤u durum gösterilmektedir. Talep e¤risindeki kayman›n, arz e¤risin-
deki kaymadan daha küçük oldu¤u bu durum karfl›s›nda denge noktas› e1’den
e2’ye kayacakt›r. Yeni denge noktas›nda, ilk duruma göre, denge fiyat› (300 TL’den
250 TL’ye) gerilerken, denge miktar› (135’den 220’ye) artmaktad›r. 

Sonuç olarak, talep e¤risinde ve arz e¤risinde ayn› yönde meydana gelen de-
¤iflmeler neticesinde, denge fiyat›n›n ne olaca¤› konusu bir belirsizlik tafl›maktad›r.
Fiyat›n belirsizli¤i arz ve talep e¤rilerinin e¤imlerine ve her bir e¤rinin kayma bü-
yüklü¤üne ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r.
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800 Piyasa Arz ve Talep
E¤rilerinde Efl Anl›
Kaymalar:
Arzdaki Art›fl
Talepteki Art›fltan
Daha Küçük Olursa:
Arz ve talebin her
ikisi de artarken
talepteki de¤iflme
arzdaki
de¤iflmeden
büyükse denge
fiyat› ve denge
ifllem hacmi 
artmaktad›r.
Dikkat edilirse
talep e¤risinin yer
de¤ifltirme miktar›
arz e¤risine göre
daha büyüktür. 
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E¤rilerinde Efl Anl›
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Arz ve talebin her
ikisi de artarken
arzdaki de¤iflme
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büyükse denge fiyat›
düflerken denge
ifllem hacmi 
artmaktad›r. Dikkat
edilirse arz e¤risinin
yer de¤ifltirme mik-
tar› talep e¤risine
göre daha büyüktür. 



‹kinci olarak, arz ve talep e¤rileri efl zamanl› olarak, ancak ters yönde kayarsa,
acaba denge nas›l de¤iflecektir? Acaba denge fiyat› ve denge miktar› hangi düzey-
de belirlenecektir? Örne¤in, CD piyasas›nda, üretim maliyetleri artarken, tüketici-
lerin gelece¤e iliflkin beklentilerinin iyimser oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda CD
arz e¤risi sola kayarken, tüketicilerin CD talep e¤risi sa¤a kayacakt›r. 

fiekil 3.15’de görüldü¤ü gibi, arz›n S1’den S2’ye kaymas› ve talebin D1’den D2’ye
kaymas›, dengeyi e1’den e2’ye kayd›rm›flt›r. Burada arz ve talep fonksiyonlar› mut-
lak de¤er olarak ayn› e¤ime sahip iken, kaymalar›n büyüklü¤ü ayn› oranda fakat
ters yönde oldu¤u için denge fiyat› 250’den 350 TL’ye yükselecek, ancak denge mik-
tar›nda bir de¤iflme olmayacakt›r. Burada da e¤imler ve kaymalar›n büyüklü¤üne
ba¤l› olarak her halükarda denge fiyat› yükselecektir. Ancak, denge miktar›n›n ne
olaca¤› arz ve talep fonksiyonlar›ndaki kaymalar›n büyüklü¤üne ba¤l› olacakt›r.

fiekil 3.16’da, yine birbirlerine göre ters yönde kayan arz ve talep e¤rilerine yer
verilmifltir. Grafikte, arz e¤risindeki sola kayman›n, talepteki sa¤a kaymadan daha
küçük oldu¤u durum gösterilmektedir. Talepteki kayma, arzdaki kaymaya göre da-
ha az oldu¤u için, denge e1’den e2’ye kaymaktad›r. Yeni denge noktas› dikkate al›n-
d›¤›nda, denge miktar› (135’den 150’ye) ve denge fiyat› (200’den 350’ye) artmaktad›r. 
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Arz ve Talep E¤rilerinde
Ters Yönlü Kayma: 
Arz Azal›rken, Talep Artarsa
Denge: Arz azal›rken talep
artarsa ve her iki e¤ri de
ayn› miktarda yer
de¤ifltiriyorsa, denge ifllem
hacmi de¤iflmemesine
karfl›n denge fiyat› 
yükselmektedir. Yeni
oluflan denge noktas›na
(e2) göre ifllem hacmi sabit
kal›rken denge fiyat› 
yükselmektedir. 
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Arz Azal›rken, Talep
Daha Fazla Artarsa
Denge: Arz ve talep ters
yönde de¤iflirken
(örne¤in arz azal›rken
talebin artmas› gibi),
talepte gözlenen art›fl
arzdaki azalmadan
büyükse hem denge
fiyat›, hem de denge
ifllem hacmi
artmaktad›r. 



fiekil 3.17’de yine birbirlerine göre ters yönde kayan arz ve talep e¤rilerine yer
verilmifltir. Ancak bu grafikte arzdaki kayma, talepteki kaymadan daha büyüktür.
Arz ve talep e¤rilerindeki kayma sonucunda denge e1’den e2’ye kaym›fl ve yeni
denge noktas› dikkate al›nd›¤›nda, denge miktar› (150’den 135’e) azal›rken, denge
fiyat› (250’den 400’e) yükselmifltir.

Arz ve talep e¤rilerindeki ter de¤ifltirmenin
nedenlerini ve sonuçlar›n› gördükten sonra,
daha önce S›ra Sizde 2 ve S›ra Sizde 4’de ele
ald›¤›m›z de¤iflikliklerin, yani hem Ayla Ha-
n›m›n, hem de Ahmet Beyin gelecek hakk›n-
da art›k kötümser olmalar› durumunda piya-
sada neler olaca¤›n› inceleyebiliriz. Kolayl›k
sa¤lamak aç›s›ndan her iki piyasa kat›l›mc›s›na ait daha önce verdi¤imiz arz ve talep tab-
lolar›n› yukar›da tekrar veriyoruz. Piyasa kat›l›mc›lar›n›n kötümser düflünmeye bafllamas›
halinde Telefon A.fi. hisse senetlerinin her birine ait denge fiyat›n›n ve buna ba¤l› olarak
denge ifllem hacminin ne flekilde de¤iflece¤ini afla¤›da yer alan grafik üzerinde çizerek be-
lirleyebilir misiniz?
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Özet
Talep ve talep e¤risi kavramlar› ile talebi belirleyen

faktörleri aç›klayabilmek.

• Di¤er koflullar sabitken, bir maldan sat›n al›nmak is-
tenen miktar, bu mal›n fiyat› ile ters yönde de¤iflir. 

• Bir mal›n fiyat› ile talep miktar› aras›ndaki ters yönlü
iliflki gelir ve ikame etkileri arac›l›¤› ile aç›klanabilir.

• Talep e¤risi talep tablosunun grafik gösterimidir ve
çeflitli fiyat düzeylerinde sat›n al›nmak istenen mal
miktar›n› gösterir. Bu nedenle talep e¤risi üzerinde-
ki bir nokta belirli bir fiyattan talebe karfl›l›k gelir.
Di¤er koflullar sabitken, mal›n fiyat›nda meydana
gelecek bir de¤iflme ayn› talep e¤risi üzerinde afla-
¤›ya veya yukar›ya hareket edilmesini gerektirir.

• Fiyat›n d›fl›nda talebi etkileyen ve sabit kabul edi-
len faktörlerde ortaya ç›kacak bir de¤iflme talep e¤-
risinin bir bütün olarak sa¤a veya sola kaymas›na
neden olur.

• ‹ktisatta talep edilen miktardaki de¤iflme ile talep-
teki de¤iflme kavramlar›n› ay›rt etmek gerekir. Ta-
lep miktar›ndaki de¤iflme mal›n fiyat›ndaki de¤ifl-
me nedeniyle ortaya ç›kar ve talep e¤risi üzerinde
hareketlenmeye neden olur. Talepteki de¤iflme ise
talebi etkileyen ve analizde sabit kald›¤› kabul edi-
len faktörlerdeki de¤iflme sonucu ortaya ç›kar ve
talep e¤risinin bir bütün olarak yer de¤ifltirmesine
yol açar. 

Arz ve arz e¤risi kavramlar› ile arz› belirleyen fak-

törleri aç›klayabilmek.

• Di¤er koflullar sabitken, bir maldan sat›lmak iste-
nen miktar bu mal›n fiyat› ile ayn› yönde de¤iflir.

• Bir mal›n fiyat› ile arz miktar› aras›ndaki do¤ru yön-
lü iliflki üretim imkanlar› e¤risi ve kar maksimizas-
yonu amac› kullan›larak aç›klanabilir. 

• Arz e¤risi arz tablosunun grafik gösterimidir ve çe-
flitli fiyat düzeylerinde sat›lmak istenen mal mikta-
r›n› gösterir. Bu nedenle arz e¤risi üzerindeki bir
nokta belirli bir fiyattan arza karfl›l›k gelir. Di¤er
koflullar sabitken, mal›n fiyat›nda meydana gelecek
bir de¤iflme ayn› arz e¤risi üzerinde afla¤›ya veya
yukar›ya hareket edilmesini gerektirir.

• Fiyat›n d›fl›nda arz› etkileyen ve sabit kald›klar› ka-
bul edilen faktörlerde ortaya ç›kacak bir de¤iflme
arz e¤risinin bir bütün olarak sa¤a veya sola kay-
mas›na neden olur.

• ‹ktisatta arz edilen miktardaki de¤iflme ile arzdaki
de¤iflme kavramlar›n› ay›rt etmek gerekir. Arz mik-
tar›ndaki de¤iflme mal›n fiyat›ndaki de¤iflme nede-
niyle ortaya ç›kar ve arz e¤risi üzerinde hareketlen-
meye neden olur. Arzdaki de¤iflme ise arz› etkile-
yen ve analizde sabit kald›klar› kabul edilen faktör-
lerdeki de¤iflme sonucu ortaya ç›kar ve arz e¤risi-
nin bir bütün olarak yer de¤ifltirmesine yola açar. 

Piyasa dengesi kavram›n› ve oluflumunu aç›klayabilmek.

• Üretici ve tüketici kararlar›n›n nas›l koordine edile-
ce¤i sorunu piyasada çözümlenir. Arz ve talebin
karfl›l›kl› etkileflimi sonucu piyasa dengesi (denge
fiyat› ve miktar›) arz ve talebin eflitlendi¤i fiyat dü-
zeyinde belirlenir.

• Fiyat denge fiyat›n›n üzerinde kald›¤› sürece piya-
sada bir art›k, denge fiyat›n›n alt›nda kald›¤› sürece
de bir k›tl›k sorunu mevcut olacakt›r.

Piyasa dengesindeki de¤ifliklikleri aç›klayabilmek. 

• Piyasa denge noktas›n›n de¤iflmesi arz ve talep e¤-
rilerinin birisi veya ikisi birden yer de¤ifltirdi¤inde
de¤iflecektir. 

• Ulafl›lan yeni denge noktas›na göre denge fiyat› ve
denge miktar›n›n ne kadar etkilenece¤i e¤rilerin yer
de¤ifltirme miktar›na ba¤l› olarak belirlenecektir. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Piyasada k›tl›k söz konusu ise arz ve talep edilen mal
miktar›n›n karfl›laflt›r›lmas› durumunda afla¤›dakilerden
hangisi geçerli olur? 

a. Arz edilen mal ve hizmet miktar› talep edilen mal
ve hizmet miktar›ndan büyüktür

b. Arz edilen mal ve hizmet miktar› talep edilen mal
ve hizmet miktar›ndan küçüktür

c. Arz edilen miktar ile talep edilen miktar birbirine
eflittir

d. Arz ve talep e¤rileri kesiflmektedir
e. Arz miktar› talep miktar›ndan daha çok sola kay-

maktad›r

2. Bir X mal›n›n talep e¤risi afla¤›ya do¤ru e¤imliyse, fi-
yatlarda görülecek art›fl afla¤›daki etkilerden hangisini
do¤urur?

a. X mal›na olan talebi artt›r›r
b. X mal›na olan talebi azalt›r
c. X mal›na olan talebi de¤ifltirmez
d. X mal›n›n talep edilen miktar›n› art›r›r
e. X mal›n›n talep edilen miktar›n› azalt›r 

3. F›nd›k toplay›c›lar›n›n ücretlerinin artmas›, di¤er koflullar
sabitken, denge fiyat›n› nas›l etkileyecektir?

a. F›nd›k talep e¤risini sa¤a kayd›r›r ve f›nd›k fiyatla-
r› artar

b. F›nd›k talep e¤risini sola kayd›r›r ve f›nd›k fiyatlar›
düfler

c. F›nd›k arz e¤risini sola kayd›r›r ve üzüm fiyatlar›
düfler

d. F›nd›k arz e¤risini sa¤a kayd›r›r ve f›nd›k fiyatlar›
artar

e. F›nd›k arz e¤risini sola kayd›r›r ve f›nd›k fiyatlar›
yükselir

4. Çay ve tütünün ayn› toprakta yetifltirildi¤i varsay›m› al-
t›nda, di¤er de¤iflkenler sabitken tütünün fiyat›n›n artma-
s›n›n yarataca¤› etki afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Çay arz e¤risi boyunca hareketlenme meydana gelir
b. Çay arz e¤risi boyunca afla¤›ya do¤ru hareketlen-

me meydana gelir
c. Çay arz e¤risi sa¤a kayar
d. Çay arz e¤risi sola kayar
e. Çay arz e¤risi sabit kal›r

5. Afla¤›dakilerden hangisi arz e¤risinin kaymas›na neden
olan faktörlerden de¤ildir?

a. Üretim maliyetleri
b. Di¤er mallar›n fiyatlar›
c. Talebin artmas›
d. Üreticilerin beklentileri
e. Piyasadaki sat›c› say›s›

6. Afla¤›dakilerden hangisi talep e¤risinin kaymas›na ne-
den olan faktörlerden de¤ildir?

a. ‹liflkili mallar›n fiyatlar›ndaki de¤iflme
b. De¤iflen tüketici tercihleri
c. Potansiyel al›c› say›s›ndaki de¤iflme
d. Tüketicinin gelirindeki de¤iflme
e. Fiyatlar›n artmas› 

7. Araba ve benzinin birbirine göre tamamlay›c› mallar
oldu¤u varsay›m› alt›nda, araba fiyat›ndaki bir azalman›n
yarataca¤› etki afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Benzin talebini azalt›r
b. Benzin talebini art›r›r
c. Araba arz›n› art›r›r
d. Araba talebini azalt›r
e. Her ikisinin de talebini art›r›r

8. Piyasa dengedeyken, arz e¤risi talep e¤risinden daha
fazla sa¤a do¤ru kayacak olursa denge fiyat› ve miktar› ilk
duruma göre ne yönde de¤iflir?

a. Denge fiyat› düfler, denge miktar› artar
b. Denge fiyat› artar, denge miktar› azal›r
c. Denge fiyat› ve miktar› artar
d. Denge fiyat› ve miktar› azal›r
e. Denge fiyat› artar, denge miktar› de¤iflmez

9. Arz ve talep e¤rilerinin ters yönde, ancak ayn› miktar-
da kaymas› durumunda, talep e¤risi sola arz e¤risi sa¤a
kayarsa, denge fiyat›ndaki ve miktar›ndaki de¤iflme hangi
yöndedir?

a. Denge fiyat› düfler, denge miktar› artar
b. Denge fiyat› artar, denge miktar› azal›r
c. Denge fiyat› ve miktar› artar
d. Denge fiyat› ve miktar› azal›r
e. Denge fiyat› düfler, denge miktar› de¤iflmez

10. Bir mal›n üretim sürecinde ortaya ç›kan teknolojik ge-
liflmenin etkisi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Arz e¤risini sola do¤ru kayd›r›r
b. Arz e¤risi boyunca yukar›ya do¤ru hareketlenme

meydana getirir
c. Mevcut fiyat düzeyinde firman›n daha çok mal arz

etmesini sa¤lar
d. E¤ri boyunca afla¤›ya do¤ru hareketlenme meyda-

na getirir
e. Talep e¤risini sola kayd›r›r.
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:
Arz, talep, denge, denge fiyat›.

Ünite boyunca ele ald›¤›m›z örnek olaylar› dikkatlice ce-
vapland›rmaya çal›flt›ysan›z art›k hisse senedi piyasalar›n-
da fiyat›n nas›l belirlendi¤ini rahatl›kla aç›klama gücüne
sahip oldu¤unuzu düflünebilirsiniz. Do¤al olarak, gerçek
piyasalarda fiyat›n belirlenmesi bizim örnek olaylarda aç›k-
lamaya çal›flt›¤›m›z kadar basit bir mekanizma ile çal›flma-
yabiliyor, ancak denge fiyat›n›n belirlenmesine iliflkin me-
kanizman›n özü hiçbir zaman de¤iflmiyor: Hisse senetleri-
nin piyasadaki fiyat› temel olarak arz ve talebe göre belir-
leniyor. Belirlenen denge fiyatlar› her gün de¤iflti¤ine gö-
re, arz ve talebi etkiledi¤ine inan›lan (arz-talep analizinde
bizim sabit kabul etti¤imiz) faktörlerde meydana gelen
de¤iflmeler nedeniyle arz›n ve/veya talebin de¤iflimi söz
konusu oluyor. Örne¤in, art›k Hazine bonosu faiz oran›n-
da meydana gelecek ani bir art›fl›n, genel anlamda hisse
senetlerinin fiyat›n› nas›l etkileyebilece¤ini rahatl›kla tart›-
flabiliriz. Bu tür bir de¤ifliklik hisse senedi sat›n almak is-
teyenlerden baz›lar›n›n vazgeçmesine neden olacak ve ta-
lepte bir azalma görülecektir. Yanda yer alan flekilde D0
talep e¤risinin hisse senetlerine olan genel talebi ifade et-
ti¤ini kabul edersek, e¤ri sola do¤ru kayacak ve örne¤in
D1 konumuna gelecektir. Arz cephesinde bir de¤ifliklik ol-
masa bile, bu durum bize denge fiyat›n›n düflece¤ini ve ifl-
lem hacminin daralaca¤›n› göstermektedir. 

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
Paras›z, ‹. (2000). Mikro Ekonomi. Bursa: Ezgi, s.7-43.
Eren, E. (1997). Mikro ‹ktisat. ‹stanbul: Der, s.42-63.
Türkay, O. (2000). Mikro ‹ktisat Teorisi. Ankara: ‹maj,

s.131-148.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b  Ayr›nt›l› bilgi için “Arz ve Talep Tablolar›n›n Bir

Araya Getirilmesi” konusuna bak›n›z.
2. e Ayr›nt›l› bilgi için “Talep ve Talep Miktar›” konu-

suna bak›n›z.
3. e Ayr›nt›l› bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna

bak›n›z.
4. d Ayr›nt›l› bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna

bak›n›z.
5. c Ayr›nt›l› bilgi için “Arzdaki Kaymalar” konusuna

bak›n›z.
6. e Ayr›nt›l› bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna

bak›n›z.
7. b Ayr›nt›l› bilgi için “Talepteki Kaymalar” konusuna

bak›n›z.
8. a Ayr›nt›l› bilgi için “Arz ve Talep E¤rilerindeki Efl

Anl› Kaymalar” konusuna bak›n›z.
9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Arz ve Talep E¤rilerindeki Efl

Anl› Kaymalar” konusuna bak›n›z.
10. c Ayr›nt›l› bilgi için “Arzdaki Kaymalar” konusuna

bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Talep tablosunu grafi¤e aktarabilmek için, örne¤in fiyat
ekseninde 10 bin TL’lik fiyat düzeyinde çizece¤imiz izdü-
flüm ile bu fiyat düzeyinde sat›n al›nmak istenen 3 bin
adetlik miktar düzeyinden çizece¤imiz izdüflümün kesifl-
me noktas›n› a ile iflaretleyelim. Talep tablosunda yer alan
di¤er fiyat-miktar ikilileri için de ayn› ifllemi yaparak b-c-
d-e noktalar›n› belirleyebiliriz. Bu noktalar› birlefltirdi¤i-
mizde D0 ile gösterilen ve negatif e¤ime sahip olan talep
e¤risini elde ederiz. Bu e¤ri Ahmet Bey’in Telefon flirketi
hisse senetleri için talep e¤risidir. 
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S›ra Sizde 2

Bu de¤iflikli¤i bir önceki örnekte elde etti¤imiz grafik üze-
rinde göstermemiz talep e¤risinde meydana gelen de¤ifli-
mi anlamam›za yard›mc› olacakt›r. T›pk› daha önce yapt›-
¤›m›z gibi, yeni talep tablosunu grafi¤e aktararak f-g-h-i-j
noktalar›n› elde ederiz. Bu noktalar› birlefltirdi¤imizde el-
de edece¤imiz yeni talep e¤risini D1 ile gösterelim. Dikkat
edilirse, art›k Ahmet Bey her fiyat düzeyinde öncekine
göre daha az hisse senedi sat›n almak istemektedir. Bu da
talep e¤risinin D0 konumundan sola do¤ru kayarak D1

konumuna geldi¤ini göstermektedir. Bir di¤er deyiflle, Ah-
met Bey’in beklentilerinin kötümsere dönüflmesi sonucu
talep azalm›fl ve talep e¤risi sola do¤ru kaym›flt›r.

S›ra Sizde 3

Talep e¤risini elde ederken yapt›¤›m›z gibi, Ayla Han›m’›n
arz tablosundan yararlanarak mevcut fiyat-miktar ikilileri-
ni grafi¤e aktararak z-y-x-w-v noktalar›n› elde ederiz. Bu
noktalar› birlefltirdi¤imizde ise pozitif e¤ime sahip olan ve
S0 ile gösterilen Ayla Han›m’a ait arz e¤risini elde ederiz. 

S›ra Sizde 4

Bu de¤iflikli¤i bir önceki örnekte kulland›¤›m›z grafik üze-
rinde göstermemiz arz e¤risinde meydana gelen de¤iflimi
anlamam›za yard›mc› olacakt›r. Arz e¤risini elde ederken
yapt›¤›m›z gibi, yeni arz tablosunu grafi¤e aktararak u-t-s-

r-p noktalar›n› elde ederiz. Bu noktalar› birlefltirdi¤imizde
elde edece¤imiz yeni arz e¤risini S1 ile gösterelim. Dikkat
edilirse, Ayla Han›m art›k her fiyat düzeyinde elindeki his-
se senetlerinin daha büyük bir k›sm›n› satmak istemekte-
dir. Bu da arz e¤risinin S0 konumundan S1 konumuna gel-
di¤ini göstermektedir. Özetle, Ayla Han›m’›n beklentileri-
nin kötümsere dönüflmesi sonucu arz artm›fl ve arz e¤risi
sa¤a do¤ru kaym›flt›r. 

S›ra Sizde 5

Ahmet Bey’in talep e¤risini ve Ayla Han›m’›n arz e¤risini
elde ettikten sonra yapaca¤›m›z ifl son derece basittir: Bu
iki piyasa kat›l›mc›s›n› karfl› karfl›ya getirmek, yani arz ve
talep e¤rilerini ayn› grafik üzerinde göstermek. Afla¤›daki
flekilde bu durum gösterilmektedir. Arz ve talebin eflitlen-
di¤i, yani S0 ve D0 e¤rilerinin kesiflti¤i o noktas› bize den-
ge noktas›n› vermektedir. Bu noktan›n ifade etti¤i 20 bin
TL’lik fiyat denge fiyat›n›, 2 bin adetlik miktar ise denge
miktar›n› göstermektedir. 2 bin adetlik al›n›p-sat›lan hisse
senedinin parasal de¤eri olan 40 milyon TL (20,000 x 2,000
= 40,000,000 TL) ise bize denge ifllem hacmini verecektir. 

S›ra Sizde 6

Her iki piyasa kat›l›mc›s›n›n beklentilerinin kötümsere dö-
nüflmesi sonucu arz ve talep e¤rilerinin nas›l bir de¤iflim
gösterece¤ini daha önce belirtmifltik: Ahmet Bey’in hisse
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senedi talebi azalmakta (talep e¤risindeki sola kayma) ve
Ayla Han›m’›n hisse senedi arz› artmakta (arz e¤risindeki
sa¤a kayma) idi. Bu de¤iflikliklerin denge fiyat›n› ve mik-
tar›n› nas›l etkiledi¤ini görebilmek için önceki örnekte
kulland›¤›m›z grafik üzerinde de¤ifliklikleri iflaretlememiz
oldukça yararl› olacakt›r. Talep e¤risindeki sola kayma
(D1 talep e¤risi) ve arz e¤risindeki kayma (S1 arz e¤risi)
sonucu arz-talep eflitli¤i, yani yeni denge noktas›, D1 ve S1

e¤rilerinin kesiflti¤i m noktas›nda sa¤lanmaktad›r. Bu nok-
tan›n ifade etti¤i 15 bin TL yeni denge fiyat›n›, 2 bin adet
ise yeni denge miktar›n› göstermektedir. Buna göre piya-
sa kat›l›mc›lar›n›n beklentilerinin kötümsere dönüflmesi
sonucu denge fiyat› 20 bin TL’den 15 bin TL’ye düflmüfl,
buna karfl›l›k al›n›p-sat›lan miktar 2 bin adet hisse sene-
dinde sabit kalm›flt›r. Ancak fiyattaki düflme nedeniyle da-
ha önce 40 milyon TL olan ifllem hacmi de 30 milyon TL’ye
düflmüfltür (15,000 x 2,000 = 30,000,000 TL).
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BLACK
320 C

“Alkollü araç kullanmay›n›z!” Trafik uyar› levhalar›nda gördü¤ümüz bu söyleme
karfl› ç›kacak insan bulunmamaktad›r. Ancak, Türkiye yollar›nda her geçen gün
katliam ölçüsüne varan trafik terörü de devam etmektedir. Ülkemizde y›lda ortala-
ma 3 bin kifli trafik kazalar›nda can vermektedir. Gerçekleflen ölümlü trafik kaza-
lar›nda can verenlerin yaklafl›k yar›s›, alkollü direksiyon bafl›na geçen floförler yü-
zünden hayatlar›n› kaybetmektedirler. Bu durumun ac› sonuçlar›, neredeyse her
gün günlük gazetelerin sayfalar›nda görülmektedir. “Sarhofl sürücü can ald›”,
“Sarhofl sürücü otomobiliyle evin çat›s›na uçtu”, “Alkollü araç kullanman›n ac›
faturas›: 4 ölü, 2 yaral›”, “Dü¤ün sonras› otomobil köprüden uçtu.” Bu bafll›klar
alt›ndaki haberlerde, ço¤unlukla gecenin geç saatlerinde içkilerin bolca içildi¤i bir
yemekten, bir toplant›dan, bir dü¤ünden sonra kullan›lan araç ile yap›lan kaza-
n›n öyküsü anlat›l›r. Trafik kazalar›nda araban›n içinde kalan veya yola saç›lan
alkollü içecek fliflelerinin TV’lerde yay›nlanan görüntüleri hepimizin hat›r›ndad›r.
Alkol tüketimini azaltmak için alkollü içecekler üzerindeki vergi yükünün artt›r›l-
mas› sizce bu soruna bir çözüm getirebilir mi?
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Bafllarken
Genel olarak esneklik, bir ekonomik de¤iflkenin bir baflka ekonomik de¤iflkene
karfl› olan duyarl›l›¤›n›n ölçüsüdür. Bu durumda ekonomik de¤iflken türü ne
kadar çok say›da olursa, o kadar çok farkl› esneklik kavram› ile karfl›lafl›l›r. Bu-
nunla beraber en çok karfl›lafl›lan esneklik hesaplamalar› ise talep ve arz için
yap›lmaktad›r.

Bu bölümde talep edenlerin ve arz edenlerin, yani tüketicilerin ve üreticilerin
fiyatlardaki de¤iflmelere karfl› duyarl›l›klar›n›n derecesini araflt›raca¤›z. Bu du-
yarl›l›k derecesini ölçmek için esneklikler kullan›lmaktad›r. ‹ktisat ö¤renimi süre-
cinde esnekli¤in iyi bir flekilde ö¤renilmesi, bunun ekonomik anlam›n›n her za-
man göz önünde bulundurulmas› son derece önemlidir. Esneklik, herhangi bir de-
¤iflkende meydana gelen bir de¤iflme karfl›s›nda tüketicilerin ve üreticilerin davra-
n›fllar›n› ölçmemize yard›m eder.

En s›k karfl›lafl›lan esneklik türü fiyat esnekli¤i olup, ileride görülece¤i gibi dün-
ya çap›nda uygulamas› bulunan çok önemli bir kavramd›r. Bu bölümde ilk olarak
talebin fiyat esnekli¤ini ele alaca¤›z, daha sonra talepteki kaymalara iliflkin esnek-
likleri inceleyece¤iz, nihayet arz esnekli¤i ile üreticilerin fiyat de¤iflimlerine karfl›
reaksiyonlar›n› aç›klayaca¤›z.

Anahtar Kavramlar
• Talep esnekli¤i 

(talebin fiyat esnekli¤i)
• Esnek talep
• ‹nelastik talep
• Nokta esnekli¤i
• Yay esnekli¤i
• Talebin gelir esnekli¤i
• Normal mal
• Düflük mal
• Çapraz talep esnekli¤i
• Arz esnekli¤i

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda …
1. Talebin fiyat esnekli¤i kavram›n›, bu kavram›n pratikte kullan›m›n› ve iktisa-

di yorumunu kavrayabilmek, talebin fiyat esnekli¤ini belirleyen faktörleri,
2. Fiyat d›fl›ndaki di¤er faktörlerde meydana gelecek de¤iflmeler karfl›s›nda talebin

gösterece¤i tepkiyi de¤erlendirebilmek, bu tepkinin pratik kullan›m›n› ve iktisa-
di yorumunu,

3. Arz›n fiyat esnekli¤i kavram›n› ve kullan›m›n›, 
… aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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Talebin fiyat esnekli¤i kavram›n›, bu kavram›n pratikte kullan›m›-
n› ve iktisadi yorumunu kavrayabilmek, talebin fiyat esnekli¤ini
belirleyen faktörleri aç›klayabilmek

Talebin fiyat esnekli¤i, bir mal›n talep edilen miktar›n›n bu mal›n fiyat›na karfl›
duyarl›l›¤›n›n ölçüsüdür. Talebin fiyat esnekli¤i, belirli bir talep e¤risi ya da talep
tablosu ile iliflkilidir. Hat›rlarsan›z, bir mala iliflkin talep e¤risini elde ederken, bu
mal›n fiyat› d›fl›nda talebi etkileyen di¤er faktörlerin sabit kald›¤› kabul edilir. Üni-
te 3’te gördü¤ümüz gibi, talep yasas› ad› verdi¤imiz fonksiyonel iliflkiye göre, bir
mal›n fiyat›, fiyat artt›¤› zaman tüketicilerin bu maldan sat›n almak istedikleri mik-
tar, yani talep edilen miktar azal›r; mal›n fiyat› düfltü¤ü zaman tüketiciler taraf›n-
dan talep edilen miktar artar. Ancak talep yasas› fiyat de¤iflikli¤i karfl›s›nda talep
edilen miktar›n ne yönde de¤iflece¤ini göstermesine karfl›n, bu de¤iflikli¤in büyük-
lü¤ü konusunda fazla bir bilgi vermez. Bir mal›n fiyat› düfltü¤ünde tüketicilerin bu
maldan daha fazla alaca¤›n› bilsek bile, ne kadar daha fazla alaca¤›n› bilmek de
ayn› flekilde önemlidir. ‹flte fiyat de¤iflti¤i zaman talep edilen miktar›n ne kadar de-
¤iflti¤inin ölçüsü talep esnekli¤idir. 

Talebin fiyat esnekli¤i ço¤u zaman talep esnekli¤i olarak k›salt›l›r. Bu kitapta da, aksi be-
lirtilmedi¤i sürece talep esnekli¤i deyimi ile talebin fiyat esnekli¤i kastedilecektir. 

Örne¤in, iktisatç›lar günefl gözlü¤ü için talep esnekli¤inin yüksek oldu¤unu
söyledikleri zaman, fiyat de¤iflti¤inde insanlar taraf›ndan talep edilen günefl gözlü-
¤ü miktar›n›n büyük ölçüde de¤iflece¤ini ifade etmektedirler. Ya da yumurta için
talebin fiyat esnekli¤inin düflük oldu¤unu söylediklerinde, yumurtan›n fiyat› de¤ifl-
ti¤i zaman talep edilen yumurta miktar›n›n sadece küçük bir miktar de¤iflece¤ini
belirtmek istemektedirler.

Esneklik hesaplamas› için bir formül vermeden önce, sezgi yolu ile talep mik-
tar›n›n fiyata ne kadar duyarl› oldu¤unu bilmenin neden önemli oldu¤unu göste-
relim. Aç›klamalar›m›za flu tür sorular ile bafllayal›m: Profesyonel bir futbol tak›m›
sezonluk bilet fiyatlar›n› %20 oran›nda artt›rmaya karar verirse, acaba taraftarlar ne
kadar az sezonluk bilet sat›n alacaklard›r? Lig maçlar›n› yay›nlama hakk›n› elinde
tutan flifreli bir televizyon kanal› abone ücretini iki kat›na ç›kar›rsa, acaba kaç müfl-
terisini kaybedecektir? E¤er petrol arz› s›n›rland›r›l›rsa ham petrol fiyat› ne kadar
yükselecektir? Bu tür sorular›n yan›t›n› talebin fiyat esnekli¤i vermektedir. Afla¤›da
yer alan fiekil 4.1 bu sorulara nas›l yan›t verilebilece¤ini yüksek ve düflük esnek-
likleri karfl›laflt›rarak bize göstermektedir.

fiekil 4.1’de profesyonel bir futbol tak›m›n›n sezonluk bilet sat›fllar› için olas› iki
talep e¤risi çizilmifltir. Çizimde yatay eksende talep edilen bilet miktar›, dikey ek-
sende ise bir sezonluk biletin fiyat› yer almaktad›r. Sezonluk bilet fiyat›n›n 100 mil-
yon TL olmas› durumunda, her iki talep e¤risine göre de bilet sat›n almak isteyen
say›s› 3000 kiflidir. Çünkü iki e¤ri bu fiyat düzeyinde kesiflmektedir (bu durum fie-
kil 4.1’de A noktas› ile iflaretlenmifltir). Nispeten daha yat›k D1 talep e¤risine göre,
talep miktar› (bilet alanlar›n say›s›) fiyata karfl› oldukça duyarl›d›r. Bir baflka deyifl-
le talep e¤risinin esnekli¤i yüksektir. fiekildeki örnekte sezonluk bilet fiyat› %20 ar-
tarak 100 milyon liradan 120 milyon liraya ç›kt›¤› zaman, bilet talep edenlerin sa-
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y›s› (talep edilen miktar) 3000 adetten 1800 adete düflerek % 40 oran›nda azalmak-
tad›r. Talep e¤risi üzerinde A noktas›ndan B noktas›na geçilmifltir. 

Gözlemlerimizi talep esnekli¤i düflük olan D2 talep e¤risinde yo¤unlaflt›ral›m.
D2 talep e¤risine göre bilet talep edenlerin say›s› fiyata karfl› çok duyarl› de¤ildir
(sözgelimi fanatik say›s› çoktur). Daha önce oldu¤u gibi, fiyat %20 oran›nda artt›-
¤› zaman, talep miktar› 3000 adet sezonluk biletten 2700 adet bilete düflerek %10
oran›nda azalmaktad›r. Bu arada A noktas›ndan C noktas›na geçilmifltir. Böylece
miktar›n fiyata karfl› duyarl›l›¤› ya da k›saca esneklik bu iki talep e¤risini birbirin-
den ay›rmaktad›r. 

Talep e¤risi ne kadar yat›k olursa, fiyat de¤ifliklikleri karfl›s›nda talep miktar›n›n tepkisi
o kadar büyük olmaktad›r. 

fiimdi bu futbol kulübünün sezonluk bilet sat›fllar›n› 3000 adet satmak yerine,
1800 adet ile s›n›rland›rd›¤›n› varsayal›m. Bu durumda daha önce çizdi¤imiz fiekil
4.1’e 1800 adetlik miktar düzeyinde dikey bir arz e¤risi ilave etmemiz gerekir. Bu
amaçla çizilen fiekil 4.2’de arz miktar›nda gerçeklefltirilen bu s›n›rland›rman›n her
iki talep e¤risine göre yarataca¤› sonucun ne olaca¤›n› tart›flabiliriz. Esnekli¤i yük-
sek talep e¤risi (D1) esas al›nd›¤›nda fiyattaki art›fl küçük olmakta fiyat 100 milyon
TL’den 120 milyon TL’ye yükselmektedir. Oysa esnekli¤i düflük D2 talep e¤risi için
arzdaki azalma fiyat› çok daha fazla yükseltmifltir. D2 talep e¤risine göre sezonluk
bilet fiyat› 3000 adet yerine 1800 adetle s›n›rland›r›l›nca, fiyat 100 milyon TL’den
180 milyon TL’ye yükselmektedir.
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fiekil 4.1

Farkl› Esnekliklere Sahip Talep E¤rilerinin Karfl›laflt›r›lmas›: Sezonluk bilet fiyat›n›n 100 milyon TL olmas› duru-
munda, her iki talep e¤risine göre de bilet sat›n almak isteyen say›s› 3000 kiflidir. Nispeten daha yat›k D1 talep
e¤risine göre, talep miktar› (bilet alanlar›n say›s›) fiyata karfl› oldukça duyarl›d›r. Sezonluk bilet fiyat› %20
artarak 100 milyon liradan 120 milyon liraya ç›kt›¤› zaman, bilet talep edenlerin say›s› (talep edilen miktar)
3000 adetten 1800 adete düflerek %40 oran›nda azalmaktad›r. Talep e¤risi üzerinde A noktas›ndan B noktas›na
geçilmifltir. D2 talep e¤risine göre bilet talep edenlerin say›s› fiyata karfl› çok duyarl› de¤ildir. Fiyat %20 oran›nda
artt›¤› zaman talep miktar› 3000 adet sezonluk biletten 2700 adet bilete düflerek %10 oran›nda azalmaktad›r.
Bu arada A noktas›ndan C noktas›na geçilmifltir.
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Arz ve talep modeli kullan›larak, arzda bir azalma oldu¤unda sezonluk bilet fi-
yat›n›n ne olaca¤›na iliflkin tahminde bulunabiliyorduk. Ancak her iki talep e¤risi
için tahmin edilen fiyat art›fllar› aras›nda büyük farkl›l›klar vard›r. D1’e göre fiyat
art›fl› küçük olmufltur. E¤er esneklik yüksek ise talep edilen bilet say›s›n› düflür-
mek için fiyattaki küçük bir art›fl yeterli olabilecektir. Dolay›s›yla s›n›rl› say›daki bi-
let için talep miktar› (bilet alanlar›n say›s›) afla¤› çekilebilmektedir. Oysa D2 için fi-
yat daha fazla yükselmektedir. Burada esneklik düflüktür, talep miktar›n› arz düze-
yine çekebilmek için fiyatta büyük art›fla ihtiyaç vard›r. Sonuç olarak, arzdaki bir
daralma karfl›s›nda fiyat›n ne kadar artaca¤›n› belirleyebilmek için, talep miktar›n›n
fiyata karfl› duyarl›l›¤›n› yani talep esnekli¤ini bilmemiz gerekmektedir.

Fiyat Esnekli¤inin Ölçümü
Talebin fiyat esnekli¤i; bir mal›n talep edilen miktar›ndaki yüzde de¤iflmenin o ma-
l›n fiyat›ndaki yüzde de¤iflmeye oranlanmas› ile hesaplan›r. Bunu formüle edersek,

yazabiliriz. Formülde Ed talebin fiyat esnekli¤i için bir k›saltmad›r. “∆” sembolü ise
de¤iflme demektir. Daha önceden bildi¤iniz gibi Q miktar›, P ise mal›n fiyat›n› ifa-
de etmektedir. Hesaplama yapabilmek amac›yla yukar›da yer alan formül flu flekil-
de yeniden yaz›labilir:
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fiekil 4.2

Esneklik De¤erinin Talep Miktar› Üzerindeki Etkisi: Futbol kulübünün sezonluk bilet sat›fllar›n› 3000 adet sat-
mak yerine, 1800 adet ile s›n›rland›rd›¤›n› varsayd›¤›m›zda, esnekli¤i yüksek talep e¤risi (D1) için fiyattaki
art›fl küçük olmakta fiyat 100 milyon TL’den 120 milyon TL’ye yükselmektedir. Oysa esnekli¤i düflük D2 talep
e¤risi için arzdaki azalma fiyat› çok daha fazla yükseltmifltir. D2 talep e¤risine göre sezonluk bilet fiyat› 3000
adet yerine 1800 adetle s›n›rland›r›l›nca, fiyat 100 milyon TL’den 180 milyon TL’ye 
yükselmektedir. 
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Burada Q0 ve P0, miktar ve fiyat için bafllang›ç de¤erleridir. Q1 ve P1 ise de-
¤iflimden sonra (en son) miktar ve fiyat de¤erleridir. Formülü uygulamak için fie-
kil 4.1’deki de¤erleri kullanacak olursak, D1 talep e¤risi üzerinde A noktas›ndan
B noktas›na gelindi¤inde, bafllang›ç de¤erleri Q0= 3000, P0= 100 ve Q1= 1800,
P1= 120 olarak al›nacakt›r.. Bu durumda esneklik ölçümüz,

Esnekli¤in D2 talep e¤risi üzerinde A noktas›ndan C noktas›na gelindi¤i durum
için hesaplanmas› halinde, Q0= 3000, P0=100 ve Q1=2700, P1=120 de¤erleri kulla-
n›lacakt›r. Bu durumda esneklik ölçümüz,

olarak bulunur. Bu örneklere göre Ed
1’nin -2 olmas›, fiyatta % 1 oran›ndaki bir ar-

t›fl›n miktarda %2 oran›nda bir düflüfle yol açmas› ile iliflkilidir. Yine Ed
2’nin -0,5 ol-

mas›, fiyattaki %1 oran›ndaki bir art›fl›n miktarda % 0,5 oran›nda bir düflüfle neden
olmas› ile alakal›d›r. Dolay›s›yla formül, duyarl›l›¤›n ölçüsünü nicel olarak vermek-
tedir. D1 talep e¤risine göre fiyattaki de¤iflme % 20’lik bir art›fl fleklinde ise talep
edilen miktardaki de¤iflme % 40’l›k bir azal›fl fleklinde olacakt›r. Yine D2 talep e¤-
risi için fiyattaki art›fl % 20 iken, talep edilen miktardaki azal›fl % 10 olacakt›r. Ta-
lebin fiyat esnekli¤inin negatif bir say› oldu¤una dikkat edilmelidir. Çünkü talep
e¤risi üzerinde hareket edildi¤inde miktar ve fiyat ters yönlerde de¤iflmektedir. Fi-
yat yükseldi¤inde talep edilen miktar azalmakta, ya da bunun tersi geçerli olmak-
tad›r. Fiyat esnekli¤i ölçüsü negatif bir say› olmas›na ra¤men iktisatç›lar esneklik
hakk›nda konuflurken yada yazarken genelde negatif iflareti ihmal edip katsay›n›n
mutlak de¤erini söylemektedirler. Örne¤in sezonluk bilet fiyatlar›nda % 20’lik bir
art›fl, talep edilen bilet miktar›n› % 40 azaltm›flt›r. D1 talep e¤risine göre ∆P/P=
+0,20 ve ∆Q/Q= -0,40 ise ∆Q/Q’nun ∆P/P’ye oran› -2 olur. Ancak iktisatç›lar tale-
bin fiyat esnekli¤ini 2 olarak belirtmektedirler.

Talep e¤risi, özel durumlar d›fl›nda, daima sol yukar›dan sa¤ afla¤›ya (negatif)
e¤imli oldu¤u için, bu durum hat›rland›¤› sürece söz konusu evrensel gelenek her-
hangi bir kar›fl›kl›¤a yol açmaz.

Talebin fiyat esnekli¤inin dikkat çekici bir yönü, talep edilen miktar›n ve fiya-
t›n ölçülmesinde birim kullan›lmamas›d›r (sözgelimi ton, kg, metre, varil, TL, Do-
lar, Euro gibi birimler yer almamaktad›r). Birim içermemesinin nedeni fiyatta ve ta-
lep edilen miktarda, yüzde de¤iflmelerin kullanmas›d›r. Bu durumda esneklik bir-
çok de¤iflik mal ve hizmet için talep edilen miktar›n fiyata karfl› olan duyarl›l›¤›n›
karfl›laflt›rma olana¤›n› sa¤lar. Örne¤in, margarin gibi nispeten ucuz mallar›n fiya-
ta karfl› duyarl›l›¤› ile, ipek gömlek gibi daha pahal› mallar›n fiyata duyarl›l›klar›n›
karfl›laflt›rma olana¤› do¤ar.
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Bir talep e¤risinin biçimi, fiyat de¤iflmelerine karfl› tüketicilerin duyarl›l›¤› hak-
k›nda bize bir fleyler söylemektedir. Göreceli olarak yat›k bir talep e¤risi, tüketici-
lerin fiyat de¤iflmelerine karfl› duyarl› oldu¤unu gösterir. Oysa nispeten dik bir ta-
lep e¤risi tüketicilerin fiyat de¤iflmelerine karfl› daha duyars›z oldu¤unu ifade et-
mektedir. Ancak tüketicilerin fiyat de¤iflmelerine karfl› duyarl›l›klar›n› talep e¤risi-
nin biçimi ya da e¤imi ile ölçmek aldat›c› olabilir. Çünkü e¤rinin biçimini de¤ifltir-
mek, eksenlerden bir veya her ikisindeki ölçekleri de¤ifltirmekle mümkündür. Da-
ha da önemlisi talep e¤risinin esnekli¤i bu e¤rinin e¤imi ile ayn› fley de¤ildir. Ta-
lep e¤risinin e¤imi (∆P/∆Q) fiyattaki de¤iflmenin talep edilen miktardaki de¤iflme-
ye oran› olarak tan›mlan›r. Yine e¤im hesaplan›rken birim belirtilir. Bu yüzden
farkl› mallar› karfl›laflt›rd›¤›m›z zaman, e¤im fiyata karfl› duyarl›l›¤›n iyi bir ölçüsü
olmamaktad›r.

E¤im ve esneklik aras›ndaki fark› göstermek için fiekil 4.3’te margarin ve göm-
lek için iki ayr› talep e¤risine yer verilmifltir. Fiyatlar çok farkl› oldu¤u için iki ta-
lep e¤risi farkl› e¤ime sahiptirler. Ancak her iki talep e¤risi için A noktas›ndan B
noktas›na geçiflte esneklik katsay›s› ayn›d›r. 

fieklin her iki panelinde de A noktas›ndan B noktas›na geçiflte esneklik ayn›d›r.
Çünkü talep miktarlar› % 20 oran›nda azalm›fl ve her iki mal›n fiyat› da % 10 ora-
n›nda artm›flt›r. Dolay›s›yla her iki talep e¤risi için hesaplanan esneklik eflittir. Oy-
sa her iki talep e¤risinin e¤imleri farkl›d›r.

Esneklik Terminolojisi
Ekonomistler talep e¤rilerini talebin fiyat esnekli¤i katsay›lar›na göre s›n›fland›r›r-
lar. Bu s›n›fland›rmada, genelde katsay›lar›n mutlak de¤erleri kullan›lmaktad›r: 

• Ed < 1 için inelastik talep yada esnek olmayan talep
• Ed = 1 için birim esnek talep,
• Ed > 1 için esnek talep terimleri kullan›l›r.
Bir mal ya da hizmet için talep fiyata karfl› inelastik oldu¤u zaman, tüketicilerin

fiyat de¤iflimine karfl› duyars›z oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu durumda miktardaki
yüzde de¤iflme ilgili mal›n fiyat›ndaki yüzde de¤iflmeden daha küçüktür. E¤er ta-
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fiekil 4.3

E¤im ve Esneklik Aras›ndaki Fark: E¤im ve esneklik aras›ndaki fark› göstermek için margarin ve gömlek için iki
ayr› talep e¤risine yer verilmifltir. Fiyatlar çok farkl› oldu¤u için iki talep e¤risi farkl› e¤ime sahiptirler. Ancak
her iki talep e¤risi için A noktas›ndan B noktas›na geçiflte esneklik katsay›s› ayn›d›r. Çünkü talep miktarlar›
%20 oran›nda azalm›fl ve her iki mal›n fiyat› da %10 oran›nda artm›flt›r. Dolay›s›yla her iki talep e¤risi için
hesaplanan esneklik eflittir. Oysa her iki talep e¤risinin e¤imleri farkl›d›r.
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Bir talep e¤risinin biçimi,
fiyat de¤iflmelerine karfl›
tüketicilerin duyarl›l›¤›
hakk›nda bize bir fleyler
söylemektedir. Göreceli
olarak yat›k bir talep e¤risi,
tüketicilerin fiyat
de¤iflmelerine karfl› duyarl›
oldu¤unu gösterir. Oysa
nispeten dik bir talep e¤risi
tüketicilerin fiyat
de¤iflmelerine karfl› daha
duyars›z oldu¤unu ifade
etmektedir.



lep esnek ise, tüketicilerin fiyattaki de¤iflmeye karfl› duyarl› olduklar›n› söyleyebi-
liriz. Bu durumda da miktardaki yüzde de¤iflme fiyattaki yüzde de¤iflmeden daha
büyüktür. Esneklik katsay›s› tam olarak bire eflit oldu¤unda ise birim esneklik söz
konusu olur ve bu durumda fiyattaki veri bir yüzde de¤iflme talep edilen miktarda
ayn› oranda bir yüzde de¤iflmeye neden olur.

Esneklik katsay›s›n›n olas› en düflük de¤eri s›f›rd›r. Ed= 0 olmas› durumunda fi-
yattaki bir de¤iflme talep edilen miktarda hiçbir de¤iflmeye neden olmayacakt›r.
Bu durum tam inelastik talep olarak tan›mlan›r ve talep e¤risi dikey bir do¤ru
fleklini al›r. ‹nsülin gibi hayati önem tafl›yan ilaçlara olan talep, fiyat› belirli s›n›rlar
içinde kalmak kofluluyla tam inelastik talep olabilir. Bir baflka örnek olarak, böb-
rek yetmezli¤inden dolay› diyaliz tedavisine olan talep gösterebilir. Esneklik de¤e-
rinin s›f›r olmas› halinde talep e¤risi dik bir do¤ru fleklini al›r. 

Esneklik katsay›s›n›n alabilece¤i olas› en yüksek de¤er sonsuza yaklaflmaktad›r.
Bu durumda fiyattaki çok küçük bir de¤ifliklik talep edilen miktarda oldukça bü-
yük miktarda bir de¤iflime neden olacakt›r. Esneklik de¤erinin sonsuz olmas› ha-
linde, talep tam esnek talep olarak tan›mlan›r ve grafiksel olarak yatay eksene
paralel çizilen düz bir do¤ru fleklinde gösterilir. Tam esnek ve tam inelastik talep
e¤rileri (do¤rular›) fiekil 4.4’de gösterilmifltir. Bunlar esnekli¤i her noktada ayn›
olan talep e¤rileridir. 

Esnekli¤i her noktada ayn› olan baflka bir talep e¤risi de ikizkenar hiperbol
fleklinde çizilen talep e¤risidir. Bu talep e¤risi üzerinde her noktada talebin fiyat
esnekli¤i 1’e eflittir. Esnekli¤in bire eflit olmas›, fiyattaki de¤iflmenin talebi ayn›
oranda etkiledi¤ini gösterir ve bu nedenle birim esneklik olarak tan›mlan›r. fiekil
4.4’ün c bölümünde bu talep e¤risi yer almaktad›r. 

‹nsanlar bazen her ikisi de birden küçük veya her ikisi de birden büyük iki es-
nekli¤i karfl›laflt›rmak ister. Bu durumda ekonomistler talep e¤rileri için, e¤er di¤e-
ri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda esnekli¤i daha büyük ise, bunun için nispeten esnek talep
ifadesini kullan›l›rlar. Örne¤in esnekli¤i 1,9 olan bir mal, esnekli¤i 1,2 olan bir bafl-
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Tam esnek talep:  Fiyattaki
küçük bir de¤ifliklik talep
edilen miktarda çok büyük
bir de¤iflime neden oldu¤u
durumdur ve esneklik 
katsay›s› sonsuza eflittir.

fiekil 4.4
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Tam ‹nelastik, Tam Esnek ve Birim Esnek Talep E¤rileri: Esneklik katsay›s›n›n olas› en düflük de¤eri s›f›rd›r. Ed=
0 olmas› durumunda fiyattaki bir de¤iflme talep edilen miktarda hiçbir de¤iflmeye neden olmayacakt›r. Bu
durum tam inelastik talep olarak tan›mlan›r. Esneklik katsay›s›n›n alabilece¤i olas› en yüksek de¤er sonsuza
yaklaflmaktad›r. Bu durumda fiyattaki çok küçük bir de¤ifliklik talep edilen miktarda oldukça büyük  miktar-
da bir de¤iflime neden olacakt›r. Esneklik  de¤erinin sonsuz olmas› halinde, talep tam esnek talep’ten söz
edilir. Esnekli¤i her noktada ayn› olan baflka bir talep e¤risi de ikizkenar hiperbol fleklinde çizilen talep
e¤risidir. Bu talep e¤risi üzerinde her noktada talebin fiyat esnekli¤i 1’e eflittir. Bu tür talep e¤rileri birim
esnek talep e¤rileri olarak adland›r›l›r. 

Birim esneklik: Fiyattaki
de¤iflme oran›n›n talep 
miktar›n› da ayn› oranda
etkilemesidir ve esneklik
katsay›s› 1’e eflittir. 

Tam inelastik talep: 

Fiyattaki de¤iflmenin talep
edilen miktarda hiçbir 
de¤iflmeye neden olmad›¤›
durumdur ve esneklik 
katsay›s› s›f›ra eflittir. 



ka mala k›yasla nispeten daha esnektir. Ya da esnekli¤i 0,2 olan bir mal, esnekli¤i
0,8 olan bir baflka mal ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, esnekli¤i 0,2 olan mal›n talebi nispe-
ten inelastik taleptir. Nispeten tamlay›c›s›n›n kullan›lmas› ile talebin fiyat esnekli-
¤inde birinin ötekinden daha büyük yada daha küçük oldu¤una iliflkin karfl›laflt›r-
mal› bir ifade dile getirilmifl olur.

‹ki mala iliflkin talebin fiyat esneklikleri de¤erlendirilirken, bu karfl›laflt›rma mutlak de-
¤er üzerinden yap›l›r. Ancak talebin fiyat esnekli¤inin, özel baz› durumlar d›fl›nda, her za-
man negatif de¤er tafl›d›¤› unutulmamal›d›r. 

Do¤ru fieklindeki Bir Talep E¤risi Boyunca Esneklik
Esnekli¤in yüzde de¤iflmelerle hesaplanmas›ndan ötürü, esneklik katsay›s›n›n de-
¤eri, do¤ru fleklinde bir talep e¤risi üzerinde yukar› do¤ru hareket edildi¤inde bü-
yüyecektir. Çünkü talep e¤risi boyunca farkl› noktalardaki bafllang›ç de¤erleri de-
¤iflmektedir. E¤ri üzerinde fiyat›n yüksek oldu¤u noktalarda bafllang›ç fiyat› da
yüksektir. Böylece fiyattaki bir de¤iflme için hesaplanacak miktardaki yüzde de¤ifl-
me küçük olacakt›r. Örne¤in bafllang›ç fiyat› 100 birim ise ve fiyattaki 10 birimlik
art›fl yüzde ile ifade edilirse, %10’luk art›fl olacakt›r. Oysa bafllang›ç fiyat› 10 birim
oldu¤u zaman fiyatta 10 birimlik bir art›fl %100’lük bir de¤iflmeyi gösterecektir. Ay-
n› mant›k miktar ekseni boyunca farkl› noktalar için de uygulanabilir. fiöyle ki, ta-
lep e¤risi üzerinde yüksek noktalarda bafllang›ç miktar düzeyi küçüktür; çünkü
yüksek fiyatlarda talep edilen miktar düflüktür. Bu durum miktarda veri bir mutlak
de¤iflme için hesaplanacak yüzde de¤iflmenin büyük olmas›na yol açar.  Talep es-
nekli¤i üzerinde bafllang›ç de¤erindeki de¤iflmenin etkisi afla¤›daki esneklik for-
müllerinde gösterilmektedir. Miktardaki mutlak de¤iflmenin (Q1-Q0) ve fiyattaki
mutlak de¤iflmenin (P1-P0) her bir durum için ayn› oldu¤unu ve de¤iflen fleyin sa-
dece bafllang›ç de¤erleri oldu¤unu göz önünde tutal›m. 

Talep e¤risi üzerinde üst noktalarda,

olacak, talep e¤risi üzerinde alt noktalarda ise, 

elde edilecektir. Talep e¤risinin miktar eksenini kesti¤i noktada esneklik de¤erinin
s›f›r oldu¤una dikkat edilmelidir. Bu noktada P0= 0 konulursa formülün paydas› ∞
de¤eri al›r ve say›n›n sonsuza bölümü de s›f›r oldu¤u için Ed= 0 olur.

Dikkat edilirse talep esnekli¤i talep e¤risi üzerinde seçmifl oldu¤umuz nokta-
lardan etkilenmektedir. Bu tümüyle matematiksel bir özelliktir, yani fiyat esnekli-
¤ini hesaplama yöntemimizin bir sonucudur. Tüm negatif e¤imli do¤rusal talep
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Tüm negatif e¤imli do¤rusal
talep fonksiyonlar›nda, talep
e¤risinin orta noktas› birim
esnekli¤i gösterirken, orta
noktan›n üzeri esnek, bu
noktan›n alt› ise inelastik
talebi göstermektedir.
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fonksiyonlar›nda, talep e¤risinin orta noktas› birim esnekli¤i gösterirken, orta nok-
tas›n›n üzeri esnek, bu noktan›n alt› ise inelastik talebi göstermektedir. fiekil 4.5’te
do¤rusal bir talep fonksiyonu üzerinde farkl› esneklik noktalar› gösterilmifltir. 

fiekil 4.5’teki talep e¤risini yak›ndan incelersek, do¤ru fleklinde oldu¤u için ilk
bak›flta talebin sabit bir e¤ime sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu nedenle belirli bir
büyüklükteki fiyat de¤iflmesi, ayn› büyüklükte bir miktar de¤iflmesine neden ola-
cakt›r. Çünkü e¤im do¤ru boyunca sabittir. Bu durum tüketicilerin fiyat de¤iflme-
lerine karfl› talep e¤risinin her iki ucunda da ayn› duyarl›l›k derecesine sahip oldu-
¤u izlenimi uyand›rabilir. Ancak bu do¤ru de¤ildir. Unutmamam›z gerekir ki tale-
bin duyarl›l›¤› ya da esneklik mutlak miktarlardaki de¤iflmelerle de¤il nispi miktar-
lardaki de¤iflmelerle (yüzde de¤iflmelerle) ilgilidir. 

Yay (Ark) Esnekli¤i veya Orta Nokta Formülüyle Esneklik
Hesaplamas›
Esneklik hesaplamak için yüzde terimler kullan›ld›¤›ndan, esneklik katsay›s› fiyat
ve miktarda veri bir mutlak de¤iflmenin yönüne ba¤l›d›r. Önceki örne¤imizde fie-
kil 4.1’deki D1 talep e¤risi için esneklik hesapland›¤›nda, bafllang›ç miktar› 3000 ve
fiyat ise 100 birim al›nm›fl ve talep e¤risi üzerindeki A noktas›ndan B noktas›na
do¤ru hareket için esneklik hesaplanm›flt›r. Ancak 120 birimlik fiyatla bafllay›p (B
noktas›ndan) talep e¤risi üzerinde A noktas›na do¤ru hareket etmifl olsayd›k, he-
saplanan esneklik katsay›s› farkl› olacakt›. Çünkü bu durumda bafllang›ç de¤erleri
miktar için 1800 birim ve fiyat için 120 birime dönüflecektir. 

Miktar için daha düflük bafllang›ç de¤eri miktardaki yüzde de¤iflmeyi büyüte-
cektir (A’dan B’ye hareket edilmesi durumunda % 40 iken, B’den A’ya do¤ru hare-
ket edilmesi halinde % 66.66 olacakt›r). Öte yandan fiyattaki bafllang›ç de¤eri bü-
yüdü¤ünden, fiyattaki yüzde de¤iflme azalm›fl olacakt›r (% 20’den % 16.66’ya). Bu
durumda esneklik katsay›s› da artarak 4’e yükselmifl olacakt›r. 

Farkl› yönlerde hareketler için farkl› yan›tlar elde edilmesi nedeniyle, yukar›da
ö¤rendi¤imiz yöntemle esneklik katsay›s›n›n hesaplanmas›, sadece fiyat ve miktar-
daki çok küçük de¤iflmeler için do¤ru olacakt›r. Dolay›s›yla daha önce gelifltirdi¤i-
miz formülün talep e¤risi üzerinde bir noktan›n esnekli¤inin hesaplanmas›nda kul-
lan›lmas› yerinde olacakt›r. Dolay›s›yla gelifltirilen söz konusu esneklik, hesaplama
yöntemi nokta talep esnekli¤i için kullan›labilecektir. Oysa talep e¤risi üzerinde
iki farkl› nokta için, ekonomistler esneklik formülünde çok az de¤ifliklik yapm›fl-
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Do¤ru fieklindeki Talep E¤risi
Üzerinde Farkl› Esneklik
Noktalar›: Tüm negatif e¤imli
do¤rusal talep fonksiyonlar›nda,
talep e¤risinin orta noktas› birim
esnekli¤i gösterirken, orta 
noktas›n›n üzeri esnek, bu 
noktan›n alt› ise inelastik talebi
göstermektedir. fiekilde do¤rusal
bir talepfonksiyonu üzerinde
farkl› esneklik noktalar›
görülmektedir. 

Nokta talep esnekli¤i: Talep
e¤risi üzerindeki bir noktaya
iliflkin esneklik de¤eridir.



lard›r. De¤ifliklik ile, hem pay hem de payda da yer alan mutlak fark›n,bafllang›ç
de¤erlerine bölünme yerine, hem bafllang›ç hem de yeni de¤erlerin toplam›na bö-
lünme fleklinde formül de¤ifltirilmifltir. Böylece de¤ifltirilen formül flu flekildedir: 

Bu formül iki nokta aras›ndaki ortalama esnekli¤i ölçmektedir. Bu ölçüm de¤e-
ri hareketin yönünden etkilenmeden tek bir sonuç elde edilmesine olanak sa¤la-
maktad›r. Bu formül yay esnekli¤i ya da ark esnekli¤i veya orta nokta esnekli¤i
olarak isimlendirilir. Örne¤imizdeki yay esnekli¤i, 

olarak hesaplan›r. 

Fiyat Esnekli¤i ve Toplam Has›lat
Fiyat esnekli¤i kavram›n›n önemli kullan›mlar›ndan birisi, bir ürünün fiyat› de¤ifl-
ti¤i zaman, sat›c›lar›n elde edece¤i toplam has›lat yada tüketicilerin bu ürün için
yapaca¤› toplam harcaman›n ne olaca¤›n›n tahmin edilmesine olanak tan›mas›d›r.
Esnekli¤in toplam has›lat ya da toplam harcamalarla ne tür bir iliflkisi bulundu¤u-
nu anlamak için ilk olarak fiyat de¤iflikli¤inin toplam has›lat yada toplam harcama
üzerinde yaratt›¤› iki z›t etkiyi yada iki tür dengeleyici etkiyi anlamak gerekir.
Önce talebin esnek oldu¤u durumda gerçekleflen bir fiyat düflüflünü ele alal›m. fie-
kil 4.6’da görüldü¤ü gibi, fiyat 100 birimden 90 birime düfltü¤ünde (% 10’luk bir
düflüfl), miktar 1000 birimden 1200 birime yükselmifltir (%2 0’lik bir art›fl). Toplam
has›lat fiyat ile miktar›n çarp›m›d›r (P¥Q= TR). Miktardaki art›fl toplam has›lat› yu-
kar› do¤ru çekecektir; ancak bu art›fl, toplam has›lat› afla¤› do¤ru çeken fiyattaki
azal›flla dengelenir.
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Yay esnekli¤i: Talep e¤risi
üzerindeki iki nokta aras›
için hesaplanan ortalama
esneklik de¤eridir. 
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toplam has›lat› afla¤› do¤ru
çeken fiyattaki azal›flla
dengelenir.
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E¤er miktardaki yüzde de¤iflme fiyattaki yüzde de¤iflmeden büyük ise, talep es-
nektir ve fiyat düfltü¤ü zaman toplam has›lat artar. Toplam has›lattaki art›fl fiekil
4.6’ya göre flu flekilde elde edilerek tablo halinde özetlenebilir:

Bu hesaplamaya göre fiyatta 10 birimlik bir düflüfl toplam has›latta 8000 birim-
lik bir art›fl ile sonuçlanacakt›r.

Talebin inelastik olmas› durumunda bunun tersi olacakt›r. Afla¤›da yer alan
fiekil 4.7’de görüldü¤ü gibi, fiyat 100 birimden 90 birime düfltü¤ünde miktar
1000 birimden 1050 birime yükselmifltir. Burada miktardaki de¤iflme (%5) fiyat-
taki de¤iflmeden (%10) daha küçüktür. Böylece fiyat düfltü¤ü zaman toplam ha-
s›lat azalacakt›r.

Fiyatta meydana gelen bu de¤iflimin toplam has›lat üzerinde yaratt›¤› etkiyi
Tablo 4.2’de özet biçiminde görmek de mümkündür.

Fiyat art›fl› durumunda ise tersi sonuçlar elde edilecektir. Fiyattaki art›fl has›la-
t›n de¤erini (P¥Q) yine esnekli¤e ba¤l› olarak hem yükseltecek hem de düflüre-
cektir. Çünkü, fiyat artt›¤› zaman sat›n al›nan her birim mal veya hizmet için insan-
lar daha fazla ödemede bulunacaklard›r. Bu has›lat› yükseltir. Ancak insanlar yük-
sek fiyattan daha az mal ve hizmet sat›n al›rlar. Talep edilen miktardaki bu azal›fl
ise has›lat› düflürür. ‹flte esneklik bu birbirine z›t etkilerden hangisinin daha güçlü
oldu¤unu belirlemektedir. E¤er esneklik birden büyükse (Ed>1) fiyat artt›¤› zaman
has›lat düfler; çünkü talep edilen miktar fiyat art›fl›ndan daha büyük bir yüzde ile
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Tablo 4.1

Esnek Talep
Durumunda
Has›lattaki
De¤iflme

F‹YAT M‹KTAR TOPLAM HASILAT
(P) (Q) (TR)

Bafllang›ç De¤erleri 100 1000 100.000
(P0, Q0, TR0)

De¤iflimden Sonraki 90 1200 108.000
De¤erler (P1, Q1, TR1)

Net De¤iflme +8000 Art›fl

fiekil 4.7
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Burada miktardaki
de¤iflme (%5) fiyattaki
de¤iflmeden (%10)
daha küçüktür. Böylece
fiyat düfltü¤ü zaman
toplam has›lat azala-
cakt›r.



azal›r. Esneklik birden küçük oldu¤unda ise fiyat art›fl› has›lat› yükseltir. Esneklik
bire eflit oldu¤u zaman ise bu iki etki ayn› büyüklüktedir. Böylece fiyat de¤iflti¤i
zaman has›lat sabit kal›r.

Yukar›daki Tablo 4.3 has›lat ile talebin fiyat esnekli¤i aras›ndaki iliflkiyi
özetlemektedir.

Talebin Fiyat Esnekli¤ini Etkileyen Faktörler
Üreticilerin ya da sat›c›lar›n iyi bir fiyatlama politikas› izleyebilmeleri için, kendi
mal ve hizmetlerine yönelik talebin esneklik derecesi hakk›nda bilgiye ihtiyaçlar›
vard›r. Sat›c›lar genellikle esneklik derecesini etkileyen faktörleri dikkate alarak es-
neklik de¤eri hakk›nda tahminler yaparlar. fiimdi bir ürün için talebin fiyat esnek-
li¤i ölçüsünü etkileyen ekonomik faktörleri k›saca aç›klayaca¤›z.

Ürün ‹çin ‹kame Edilebilirli¤in Derecesi: Bir mal veya hizmetin fiyat esnek-
li¤ini etkileyen en önemli faktörlerden birisi, bu mal ile di¤er mallar aras›ndaki ika-
menin derecesidir. ‹kamenin derecesini ise, ayn› tüketici isteklerini daha az veya
daha fazla düzeyde bir ürün yerine baflka ürün veya ürünlerin kullan›lmas› belir-
leyecektir. Söz konusu ikame iliflkisi güçlü ise bu tür mal ve hizmetler için talep
daha esnek olacakt›r.

Bu genellefltirmenin ekonomik temelini anlamak için birçok ikamesi olan bir
ürünü göz önüne alal›m ve sözgelimi tavuk etini düflünelim. Tavuk eti fiyat› yük-
seldi¤i zaman tüketicilerin seçebilecekleri birçok alternatif ürün vard›r. Di¤er et çe-
flitleri, bal›k, hindi, et yerine kullan›labilecek öteki protein içerikli g›dalar; yumur-
ta, peynir gibi ikameler mevcuttur. Böylece tavuk eti fiyat›ndaki art›fl, tüketicileri
tavuk eti tüketimini azaltmaya, alternatif ürünlerin tüketimini artt›rmaya yönelte-
cektir. Tavuk eti tüketiminin azalmas›, tavuk etinin artan fiyat›na karfl› tüketicilerin
duyarl› oldu¤unun bir göstergesidir. Hat›rlanaca¤› üzere bu durum esnek talep
olarak adland›r›lmaktad›r.

Di¤er tarafta çok az ikamesi bulunan ürünler inelastik talebe örnek oluflturur-
lar. Bu tür bir mal için klasik örnek tuzdur. Tuzun fiyat› önemli oranda artsa bile
tüketiciler tuzu halâ ayn› miktarda almaya devam ederler. Çünkü tuzu yeterli dü-
zeyde ikame edecek baflka bir mal yoktur. Yani tüketiciler tuz fiyat›ndaki de¤iflme-
ye karfl› duyarl› de¤ildirler. Dolay›s›yla tuz inelastik bir talebe sahiptir. 
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Tablo 4.2

‹nelastik
Talep
Durumunda
Has›lattaki
De¤iflme

F‹YAT M‹KTAR TOPLAM HASILAT
(P) (Q) (TR)

Bafllang›ç De¤erleri 100 1000 100.000
(P0, Q0, TR0)

De¤iflimden Sonraki 90 1050 94.500
De¤erler (P1, Q1, TR1)

Net De¤iflme -5.500 Azal›fl

Tablo 4.3

Fiyat
Esnekli¤i ve
Has›lat

Esneklik Fiyattaki Düflüflün Fiyattaki Art›fl›n
Esneklik Terminolojisi Has›lat Üzerindeki Has›lat Üzerindeki

Etkisi Etkisi

Ed<1 ‹nelastik Talep Has›lat Düfler Has›lat Artar
Ed=1 Birim Esnek Talep Has›lat De¤iflmez Has›lat De¤iflmez

Ed>1 Esnek Talep Has›lat Artar Has›lat Azal›r

Bir mal veya hizmetin fiyat
esnekli¤ini etkileyen en
önemli faktörlerden birisi,
bu mal ile di¤er mallar
aras›ndaki ikamenin 
derecesidir. ‹kamenin
derecesini ayn› tüketici
isteklerini daha az veya
daha fazla düzeyde bir ürün
yerine baflka ürün veya
ürünlerin kullan›lmas›
belirleyecektir.



Ürünler aras›nda ikamenin varl›¤›n› bilmek kadar, ürünlerin kapsam›n› tan›m-
lamak da önemlidir. Genelde bir ürünü ne kadar genifl tan›mlarsak esnekli¤i de o
kadar düflük olacakt›r. Çünkü genifl anlamda tan›mlanan bir ürünün ikame olana-
¤› daha zay›ft›r. Örne¤in et mamulleri için fiyat esnekli¤i, sadece pirzola için he-
saplanan fiyat esnekli¤inden daha düflük olacakt›r. Çünkü pirzolan›n birçok ika-
mesi olurken, et mamulleri fleklinde bir tan›mlama yap›ld›¤›nda çok az ikame bu-
lunabilecektir. Benzer flekilde, belirli bir marka tuz için talep esnekli¤i, genel an-
lamda tuz için talep esnekli¤inden daha büyük olacakt›r. Çünkü piyasada bir mar-
ka tuzun ikamesi öteki marka tuzlar olacakt›r. Oysa, genel anlamda tuzun ikame-
sini bulmak zordur. 

Ürünün tüketici bütçelerindeki önemi: Bir mal veya hizmet için tüketicinin
bütçesinden ayr›lan oran bu ürünün esnekli¤ini belirleyen bir baflka önemli faktör-
dür. Tüketici bütçesinde çok küçük bir paya sahip olan ürünler, bütçede nispeten
yüksek paya sahip olan ürünlere göre daha düflük esnekli¤e sahiptirler. Örne¤in,
bir ö¤renci için kurflun kalem fiyat› iki kat›na ç›kt›¤›nda, bunun ö¤rencinin bütçe-
si üzerindeki etkisi fark bile edilmeyecek, dolay›s›yla kurflun kalem kullanmay›
azaltmaya yöneltecek güçlü teflvikler ortaya ç›kmayacakt›r. Ancak ö¤rencinin kal-
d›¤› özel yurt fiyat› önemli ölçüde artt›¤›nda ö¤renci bar›nmak için alternatifler ara-
maya bafllayacak, kamu yurtlar›na girmeyi veya evde kalmay› düflünebilecektir.
Buradan özel yurt talebinin kurflun kalem talebinden daha fazla esnek oldu¤u so-
nucunu ç›kartmak mümkündür.

Yukar›da belirtti¤imiz bu iki faktöre göre bir ürünün çok say›da ikame mal› var
ve bütçe içerisinde büyük paya sahip ise, söz konusu ürün için talebin fiyat esnek-
li¤i artacakt›r. Ancak bu iki faktörün, bir ürünün esnekli¤i üzerinde ters yönlerde
etkisinin olaca¤› durumlarla karfl›laflmak da olas›d›r. Yani bir ürünün birçok ikame-
si olabilir dolay›s›yla esnek bir talep oluflturmaktad›r, fakat ayn› zamanda bütçede
çok düflük bir orana sahiptir, bu ise inelastik bir talep oluflturmaktad›r. Böylece so-
nuçta fiyat esnekli¤i bu iki faktörün toplam›na göre flekillenecektir. Böyle bir ürü-
nün esnekli¤ini de¤erlendirdi¤imizde her iki durumda göz önüne al›nmal›d›r.

Fiyat de¤iflmelerinin geçici ve sürekli olmas›: Fiyattaki bir de¤iflmenin ge-
çici oldu¤u biliniyorsa, talebin fiyat esnekli¤i yüksek olacakt›r. Çünkü birçok in-
san sat›n al›mlar›n› kolayca önceye ya da sonraya kayd›racakt›r. Örne¤in televiz-
yon satan bir ma¤aza, indirimli fiyatlar›n› belirli tarihler aras›nda uygulanaca¤›n›
ilan ederse, TV almay› düflünenler al›mlar›n› bu tarihlere kayd›rabileceklerdir. Öte
yandan, e¤er fiyat indirimi sürekli ise, fiyat esnekli¤i düflük olacakt›r. Fiyat indiri-
minin sürekli oldu¤unu bilen tüketiciler, daha sonra almaktansa hemen almay›
avantajl› bulacaklard›r.

Mal›n tatmin etti¤i ihtiyac›n niteli¤i (zorunlu ve lüks mal): Bir mal›n kar-
fl›lad›¤› ihtiyaç zorunlu ve yaflamsal ise, yani bu ihtiyac›n karfl›lanmas›n› ertelemek
çok güç veya mümkün olmuyorsa, talep esnekli¤i düflük olacakt›r. Örne¤in g›da
ürünleri gibi zorunlu mallar genelde inelastik talebe sahiptir. Çünkü bunlar› sat›n
alanlar bu mallar olmadan yaflaman›n zor oldu¤unun fark›ndad›rlar. Dikkat edilir-
se tar›msal ürünler yaflamsal öneme sahip ürünlerdir ve talep esneklikleri düflük-
tür. Çiftçiler fazla ürün elde ettiklerinde, fiyatlar düfltü¤ü için has›lat kayb› ile kar-
fl› karfl›ya kal›rlar. Öte yandan ertelenebilir ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik mallar›n
talep esnekli¤i yüksektir. Örne¤in lüks mallar esnek talebe sahiptir. E¤er fiyat çok
yükselirse tüketiciler bundan vazgeçebilirler.
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Bir mal veya hizmet için
tüketicinin bütçesinden
ayr›lan oran bu ürünün
esnekli¤ini belirleyen bir
baflka önemli faktördür.
Tüketici bütçesinde çok
küçük bir oran oluflturan
ürünler, bütçede nispeten
yüksek oran oluflturan 
ürünlere göre daha düflük
esnekli¤e sahiptirler.

Fiyattaki bir de¤iflmenin
geçici oldu¤u biliniyorsa
talebin fiyat esnekli¤i 
yüksek olacakt›r . Di¤er 
yandan fiyattaki söz konusu
de¤iflim (art›fl/azal›fl) uzun
dönemli oldu¤unda ise fiyat
esnekli¤i düflük olacakt›r.

Bir mal›n karfl›lad›¤› ihtiyaç
zorunlu ve yaflamsal ise yani
bu ihtiyac›n karfl›lanmas›n›
ertelemek çok güç veya
mümkün olmuyorsa talep
esnekli¤i düflük olacakt›r.



K›sa ve uzun dönemde esneklik: Genelde talebin fiyat esnekli¤i bir fiyat de-
¤ifliminden hemen sonra düflüktür ve ancak belirli bir süre geçtikten sonra artma-
ya bafllar. Bu farklar› analiz etmek için iktisatç›lar k›sa ve uzun dönem aras›nda ay-
r›m yaparlar. K›sa dönem insanlar›n tüm düzenlemeleri yapamadan ya da al›flkan-
l›klar›n› yitirmeden önceki bir zaman dilimidir. Uzun dönem ise insanlar›n al›flkan-
l›klar›n› de¤ifltirebildi¤i ya da tüm ayarlamalar› yapabildi¤i bir dönemdir.

Fiyattaki bir de¤ifliklik karfl›s›nda kiflisel uyum sa¤lama, genelde uzun zaman
al›r. Örne¤in, benzin fiyat› yükseldi¤inde insanlar daha az benzin kullanmak ya da
öteki ulafl›m araçlar›na yönelmek suretiyle benzinin talep miktar›n› azaltabilirler.
Bu yola genelde gitmezler ya da gitmeleri olanaks›z olur. Ancak uzun dönemde in-
sanlar daha az benzin tüketen arabalara yönelebilirler. Bu yüzden uzun dönemde
k›sa döneme k›yasla talepte daha büyük miktarlarda azalma olur. Dolay›s›yla ben-
zin için talebin fiyat esnekli¤i uzun dönemde daha yüksektir. 

Vazgeçilmesi zor al›flkanl›klarda da k›sa ve uzun dönem esneklikleri farkl›d›r.
Örne¤in sigara fiyatlar›nda büyük bir art›fl olsa bile sat›n al›nan sigara miktar›nda
çok büyük de¤ifliklik olmaz. Çünkü insanlar bu al›flkanl›ktan kolayca vazgeçemez-
ler. Ancak belirli bir süre sonra yüksek fiyatlar insanlar› bu al›flkanl›ktan vazgeç-
meye teflvik eder. Bu nedenle sigara için uzun dönem esneklik k›sa dönem esnek-
likten daha yüksektir.

Son elli y›ldan bu yana Ortado¤u bölgesi jeopolitik aç›dan tüm dünyan›n gözünü dikti¤i bir
bölge olma özelli¤ini korumaktad›r. Nisan 2003’de yaflanan Irak’a ABD müdahalesi de bu-
nun en son örne¤idir. Neden söz konusu bölgedeki geliflmeler bu kadar önem tafl›yor? Ce-
vap çok basit: Çünkü bölge dünya petrol arz›n›n yaklafl›k %20’sini karfl›l›yor. Bu nedenle
bir çok ülkede Ortado¤u’daki geliflmeler üzerine “ya-yada” senaryolar›na uygun stratejiler
oluflturuluyor, olas› krizlere karfl› eylem planlar› haz›rlan›yor. Bu türden olas› senaryolar-
dan bir tanesi, bölgede meydana gelen bir siyasi kriz sonucunda petrol arz›n›n ciddi bi-
çimde düflmesidir. Örne¤in, yaflanan bir siyasi kriz ortam›nda Ortado¤u’da üretilen petrol
miktar› yar› yar›ya azal›rsa, dünya piyasalar›nda petrol fiyatlar›n›n ne kadarl›k bir art›fl
gösterece¤ini tahmin edebilir misiniz?

TALEPTEK‹ KAYMALARA ‹L‹fiK‹N ESNEKL‹KLER

Fiyat d›fl›ndaki di¤er faktörlerde meydana gelecek de¤iflmeler kar-
fl›s›nda talebin gösterece¤i tepkiyi de¤erlendirebilmek, bu tepkinin
pratik kullan›m›n› ve iktisadi yorumunu aç›klayabilmek

Hat›rlanaca¤› üzere talep fonksiyonunda yer alan ve daha önce sabit kabul etti¤i-
miz faktörler talep e¤risinde kaymalara neden olmaktad›r. ‹flte talebin fiyat d›fl›n-
daki faktörlere karfl› ne kadar duyarl› oldu¤unu ölçmek için yine esneklik kavra-
m›na baflvurulur. Bu kez kullan›lan esneklik mal›n kendi fiyat› d›fl›ndaki de¤iflken-
lerin de¤iflmesi durumunda tüketici talebindeki kaymalarla ölçülür. Bu ölçümde
kullan›lan de¤iflkenlere göre talebin gelir esnekli¤i ve talebin çapraz fiyat esnekli-
¤inden söz etmek gerekir. 

Talebin Gelir Esnekli¤i
Ünite 3’de yapt›¤›m›z aç›klamalar ›fl›¤›nda, bir mala iliflkin talep fonksiyonunda, tü-
keticilerin geliri d›fl›nda di¤er tüm faktörleri sabit kabul ederek, tüketicilerin geliri
de¤iflti¤inde talep e¤risinin bir bütün olarak yer de¤ifltirece¤ini, yani kayaca¤›n› bi-
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Uzun dönemde talebin fiyat
esnekli¤i k›sa döneme 
nispetle daha yüksektir.
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düzenlemeleri yapamadan
yada al›flkanl›klar›n› 
yitirmeden önceki bir zaman
dilimidir. Uzun dönem ise
insanlar›n al›flkanl›klar›n›
de¤ifltirebildi¤i yada tüm
ayarlamalar› yapabildi¤i bir
dönemdir.



liyoruz. Tüketicilerin gelir de¤iflmelerine karfl› duyarl›l›klar›n› ölçmek için iktisatç›-
lar gelir esnekli¤i kavram›n› gelifltirmifllerdir. Gelir esnekli¤i, parasal gelirde yüzde
bir oran›ndaki bir de¤ifliklik sonucu talep miktar›nda meydana gelen yüzde de¤ifl-
medir. Hat›rlanacak olursa talebin fiyat esnekli¤inde, talep e¤risi üzerinde yukar›
ya da afla¤› hareket edildikçe tüketicilerin fiyat de¤iflmelerine karfl› duyarl›l›¤› öl-
çülmekteydi. Oysa gelir esnekli¤i ile, fiekil 4.8’de görülece¤i üzere, talep e¤risi bir
pozisyondan bir baflka pozisyona kayd›¤›nda, tüketicilerin gelir de¤iflmelerine kar-
fl› duyarl›l›¤› ölçülmektedir. Tek fark buradad›r. Grafikte talep e¤risinin D0’dan
D1’e kaymas› gelirin I0’dan I1’e yükselmesinin bir sonucu oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Miktardaki Q0’dan Q1’e de¤iflme veri bir P0 fiyat›nda ölçülmektedir. 

Bu aç›klamalar›m›za göre talebin gelir esnekli¤ini hesaplayabilmek için

formülünden yararlanabiliriz. Formülde, daha önce tan›mlad›¤›m›z de¤iflkenlerin
yan›nda, EI talebin gelir esnekli¤ini, I ise geliri ifade etmektedir. Hesaplama yapa-
bilmek amac›yla yukar›daki formül daha aç›k olarak flu flekilde yaz›labilir:

Formülde gerçek say›lar kullanarak gelir esnekli¤inin nas›l hesaplanaca¤›n›
göstermek yararl› olacakt›r. Bir ailenin y›ll›k geliri 6 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye
yükseldi¤inde, y›ll›k et tüketiminin 50 kg’dan 70 kg’a ç›kt›¤›n› varsayal›m. Formü-
le göre Q0=50, Q1=70, I0=6 milyar, I1=7,5 milyard›r. Gelir esnekli¤ini hesaplarsak,
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fiekil 4.8

Talebin Gelir Esnekli¤i: Gelir esnekli¤i, parasal gelirde yüzde bir oran›ndaki bir de¤ifliklik sonucu talep mik-
tar›nda meydana gelen yüzde de¤iflmedir. Gelir esnekli¤i ile talep e¤risi bir pozisyondan bir baflka pozisyona
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Q1’e de¤iflme veri bir P0 fiyat›nda ölçülmektedir.
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Hesaplama sonucu elde edilen 1,6 de¤erinin anlam›, veri bir fiyat düzeyinde,
ailenin geliri yüzde 1 oran›nda artt›¤› zaman, bu ailenin et tüketiminin yüzde 1,6
oran›nda artt›¤›d›r. 

Parasal gelirdeki bir art›fl talepte art›fla, azal›fla ya da sabit kalmaya neden ola-
bilir. Gelir artt›¤› zaman, yukar›daki örnekte oldu¤u gibi talep art›yorsa, gelir es-
nekli¤i pozitif bir say› olarak elde edilecektir. Bu tür mallar normal mal olarak ni-
telendirilir ve mallar›n ço¤unlu¤u bu tan›mlamaya uymaktad›r. Ancak baz› mallar
vard›r ki, gelir artt›¤› zaman bunlar›n talebinde azalma olur. Bu durumda gelir es-
nekli¤i negatiftir. Negatif gelir esnekli¤i olan mallar düflük mal olarak tan›mlan›r.
Konserve yiyecekler düflük mallara örnek oluflturabilir. ‹nsanlar daha zengin ol-
duklar›nda konserve yerine tazelerini tüketmeyi ye¤leyebilirler. Gelir artt›¤› zaman
talepte bir kayman›n görülmemesi de olas› bir durumdur. Burada gelir esnekli¤i s›-
f›rd›r. Yüksek gelire sahip ülkelerde bileflik bir mal olarak tüm yiyecekler genelde
s›f›r gelir esnekli¤ine sahip mallara örnek olarak kullan›l›r. ‹nsanlar gelirleri artsa
bile daha fazlas›n› yemezler, daha önce tükettikleri kadar tüketmeye devam eder-
ler. Oysa fakir ülkelerde yiyecekler normal mallar içinde de¤erlendirilir, gelir artt›-
¤›nda bunlar daha fazla tüketirler.

Çapraz Talep Esnekli¤i
Talep e¤risinde kayma ile ilgili bir baflka tür esneklik talebin çapraz fiyat esnekli-
¤i veya k›saca çapraz talep esnekli¤idir. Çapraz talep esnekli¤i, bir mal›n fiyat›n-
daki yüzde de¤iflmenin bir baflka mal›n talep miktar›nda neden oldu¤u yüzde de-
¤iflmeye iliflkin bir ölçüttür ve A mal› miktar›ndaki yüzde de¤iflmenin B mal› fiya-
t›ndaki yüzde de¤iflmeye oran› fleklinde hesaplan›r.Bu tan›mlamada birbiriyle ilifl-
kisi olan iki tür mal karfl›m›za ç›kar. Bunlar ikame ve tamamlay›c› mallard›r. Bir
mal›n fiyat› yükseldi¤i zaman öteki mal›n talebinde bir art›fl oluyorsa, bu iki mal
ikame mallard›r. Örne¤in koyun etinin fiyat› yükseldi¤inde insanlar dana eti tüke-
timini artt›r›rken, yüksek fiyatl› koyun etini daha az al›rlar. Bu davran›fl dana eti ta-
lebinde bir art›fl (sa¤a kayma) ile ifade edilir. Koyun eti fiyat›ndaki art›fl karfl›s›nda,
dana eti tüketiminin (talebinin) gösterdi¤i duyarl›l›k çapraz talep esnekli¤i ile öl-
çülür. Bunun için kullan›lan formül ise,

fleklinde yaz›l›r. Burada çapraz talep esnekli¤i katsay›s›d›r ve A mal›n›n mik-
tar›ndaki yüzde de¤iflmenin B mal›n›n fiyat›ndaki yüzde de¤iflmeye bölünmesi ile
elde edilir. A ve B farkl› mallard›r. 

Hesaplama için say›sal bir örnek verirsek, koyun eti fiyat›n›n 8 milyon TL den
10 milyon TL’ye yükseldi¤ini, bu durumun bir ailenin dana eti tüketimini y›lda 40
kg’dan 60 kg’a yükseltti¤ini varsayal›m. Dana eti için koyun etinin fiyat›ndaki de-
¤iflmeye karfl›l›k çapraz talep esnekli¤i flu flekilde hesaplan›r:
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Normal mal: Gelir artt›¤›nda
talebi artan ve bu nedenle
gelir esnekli¤i pozitif olan
mallard›r. 
Düflük mal: Gelir artt›¤›
zaman talebi azalan ve bu
nedenle gelir esnekli¤i
negatif olan mallard›r. 

Çapraz talep esnekli¤i: Bir
mal›n fiyat›ndaki yüzde
de¤iflmenin bir baflka mal›n
talep miktar›nda neden
oldu¤u yüzde de¤iflmeye
iliflkin bir ölçüttür ve A mal›
miktar›ndaki yüzde
de¤iflmenin B mal›
fiyat›ndaki yüzde de¤iflmeye
oran› fleklinde hesaplan›r.
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Esneklik katsay›s›n›n 2 olmas›n›n anlam›, koyun eti fiyat›ndaki her yüzde birlik
art›fla karfl› talep edilen dana eti miktar›n›n yüzde 2 oran›nda artmakta oldu¤udur.
Çapraz talep esnekli¤i ikame mallar için pozitif bir say›d›r. Dolay›s›yla bir ikame
mal›n›n fiyat› artt›¤› zaman tüketiciler öteki mal› daha fazla alacaklard›r.

E¤er bir mal›n fiyat›ndaki art›fl bir baflka mal›n talebinde azal›fla neden oluyor-
sa, bu iki mal tamamlay›c› mald›r. Tamamlay›c› mallar için yap›lan hesaplama
ikame mallar için yap›lan hesaplama ile tamamen ayn›d›r, tek fark sonucun nega-
tif iflaretli olmas›d›r. 

fiimdiye kadar ö¤rendi¤imiz esneklik kavramlar› ile ilgilenenler sadece iktisatç›lar ve üre-
ticiler de¤ildir. Özellikle bir mal›n fiyat›nda meydana gelen de¤iflmenin bir baflka mal›n
talep miktar›nda yarataca¤› etkiyi ölçmemize olanak tan›yan çapraz talep esnekli¤i yo¤un
kullan›c›ya sahip olan bir iktisadi ölçüttür. Bu kullan›c›lar içinde en ilginç olanlardan bir
tanesi mahkemelerdir. Mahkemelerin bu ölçütü kullanmas›na iliflkin olarak verilen gele-
nekselleflmifl örnekler ABD’de görülen iki davayla ilgilidir. Bu davalardan ilki ünlü plastik
ürünler üreticisi firma duPont, di¤eri ise bir ayakkab› imalat flirketi olan Brown Shoe
Company ile ilgilidir. Sizce, bir mahkeme çapraz talep esnekli¤i ölçütünü bu flirketler
aleyhine aç›lan davalarda nas›l kullanm›fl olabilir?

ARZ ESNEKL‹⁄‹

Arz›n fiyat esnekli¤i kavram›n› ve kullan›m›n› aç›klayabilmek

Arz esnekli¤i üreticilerin fiyat de¤iflimlerine karfl› duyarl›l›klar›n› ölçmektedir. Bi-
lindi¤i gibi arz, mal ve hizmet üretenlerin davran›fllar›n› aç›klar. Fiyat de¤iflikli¤ine
karfl› arz›n esnekli¤inin yüksek olmas›, e¤er fiyatlar artarsa üreticilerin üretimlerini
büyük miktarda artt›raca¤›n› aç›klar. Arz esnekli¤inin düflük olmas› ise, fiyat artt›-
¤› zaman üreticilerin üretimlerini çok az artt›rabilece¤ini gösterir. 

Arz esnekli¤i, talepteki bir kayma durumunda fiyat›n gösterdi¤i reaksiyonu bil-
mek aç›s›ndan önemlidir. Örne¤in kafein etkisi yüzünden kahvenin talebi azalm›fl-
sa ve kahvenin arz esnekli¤i yüksek ise kahve fiyat›ndaki düflüfl az olacakt›r. fiayet
kahvenin arz esnekli¤i düflük ise fiyattaki düflüfl fazla olacakt›r. Yine iktisadi poli-
tika kararlar›n› alanlar bak›m›ndan arz esnekli¤ini bilmek önemlidir. Çünkü izlene-
cek fiyatlama politikalar›nda büyük kolayl›klar sa¤lar. Örne¤in esnekli¤i iki olan
bir ürünün üretimi iki kat artt›r›lmak isteniyorsa, fiyat›n›n %50 artt›r›lmas› bunu
sa¤layabilecektir. Görebilece¤iniz gibi arz esnekli¤i, üreticilerin ürünlerinin belirli
bir miktar artt›rmalar›n› sa¤lamak için fiyatlar›n ne kadar artt›r›lmas› gerekti¤ini be-
lirlememize olanak sa¤lamaktad›r.

Arz Esnekli¤inin Tan›m› ve Hesaplanmas›
Arz esnekli¤i, bir mal›n arz edilen miktar›ndaki yüzde de¤iflimin fiyat›ndaki yüz-
de de¤iflmeye oran›d›r. Burada di¤er de¤iflkenler sabit olmak kofluluyla veri bir arz
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‹kame mallar: Çapraz talep
esnekli¤i pozitif olan 
mallard›r.

Tamamlay›c› mallar: Çapraz
talep esnekli¤i negatif olan
mallard›r. 
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Arz esnekli¤i: Bir mal›n arz
edilen miktar›ndaki yüzde
de¤iflmenin fiyat›ndaki
yüzde de¤iflmeye oran›d›r. 
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e¤risi üzerinde arz edilen miktar ve fiyat›n hareketleri gösterilir. Arz esnekli¤i için
Es sembolünü kullan›rsak formül,

fleklinde yaz›labilir. Talebin fiyat esnekli¤ine benzerlik gösteren bu formülü, he-
saplama yapabilmek için yeniden flu flekilde yazabiliriz:

Es’yi hesaplamada kullan›lan Q0 ve Q1 arz edilen bafllang›ç ve de¤ifliklik son-
ras› (yeni) miktarlard›r. fiekil 4.9’daki basit örnekten hareketle arz esnekli¤i hesap-
lan›rsa, P0=4, P1=5, Q0=100 Q1=150 birim oldu¤unda,

elde edilir. Burada iki olan esneklik katsay›s›, fiyatta her yüzde birlik (%1) de-
¤iflme karfl›s›nda arz miktar›nda yüzde iki (%2) oran›nda de¤iflme olaca¤› anla-
m›na gelmektedir.

Arz esnekli¤ini hesaplamada kullan›lan formül talep esnekli¤ini hesaplarken kul-
lan›lan formülle ayn› oldu¤undan benzer sorunlarla burada da karfl›lafl›r›z. ‹lk ola-
rak yukar›da yaz›lan formül nokta esnekli¤i formülüdür, dolay›s›yla fiyat ve mik-
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Arz Esnekli¤i: Arz
esnekli¤i fiyat
de¤iflmeleri
karfl›s›nda sat›lmak
istenen miktar›n
tepkisini ölçmemize
olanak tan›r. Fiyat
%25 artarak 4
liradan 5 liraya
ç›kt›¤›nda, 
üreticilerin satmak
istedi¤i miktar %50
artarak 100 
adetten 150 adete
yükselmektedir. 



tarda sadece küçük de¤iflmeler için uygulanmal›d›r. Arz esnekli¤i hesaplamalar›n-
da yay esnekli¤i ya da orta nokta formülü de kullan›labilir.

Talep esnekli¤inin tüm özellikleri arz esnekli¤ine de uygulanabilir. Arz esnek-
li¤i de e¤imden farkl›d›r ve birim içermeyen bir ölçüdür, yani fiyat ve miktar›n na-
s›l ölçüldü¤üne ba¤l› de¤ildir. Arz esnekli¤i s›n›fland›r›l›rken,

• Es<1 inelastik arz,
• Es=1 birim esnek arz,
• Es>1 ise esnek arz 

olarak nitelendirilir. Arz esnekli¤inin s›f›r olmas› tam inelastik bir arz› gösterir ve
bu durumda arz e¤risi dikeydir. Örne¤in tek bir Picasso tablosu vard›r. Yüksek bir
fiyat arz miktar›nda art›fl yaratmaz. Hatta bir fazla bile elde edilemez. Ancak ço¤u
mallar için arz e¤risi dikey de¤il pozitif e¤ime sahiptir. Yine yatay eksene paralel
arz e¤risi de tam esnek arz e¤risi olarak nitelendirilir. Bu durumda fiyattaki çok kü-
çük bir de¤iflme, üreticiler taraf›ndan arz edilen miktarda oldukça büyük art›fla yol
açar. 

Arz Esnekli¤ini Etkileyen Faktörler
Tüm ürünler ya da tüm üreticiler ayn› arz esnekli¤ine sahip de¤ildir. Bu farkl›l›¤›n
nedenleri üretimde ayarlaman›n gerçekleflmesi için izin verilen süre ve gelece¤e
ait bekleyifller fleklinde özetlenebilir. Arz›n fiyat esnekli¤ini etkileyen en önemli
faktör, firmalar›n giderlerini üretime ayarlayabilme derecesidir. Üretim faaliyetleri-
nin ço¤unun ölçe¤i (büyüklü¤ü) k›sa sürede de¤ifltirilemez. Örne¤in, e¤er fiyat ar-
tarsa, de¤iflken girdilerin miktar›n› artt›rmakla bir miktar ürün art›fl› elde edilebilir.
Yani, daha fazla emek kullan›labilir, makineler daha yo¤un biçimde çal›flt›r›labilir.
Ancak üretimde daha büyük de¤iflmelere ulaflabilmek için sabit girdilerin de de¤ifl-
tirilmesi gerekir, bu ise uzun zaman al›r. Dolay›s›yla k›sa dönemde arz esnekli¤i
düflüktür. Çünkü firmalar sadece baz› girdilerini üretimi artt›rmak için de¤ifltirebi-
lirler. Uzun dönemde ise arz esnektir; çünkü firmalar tüm girdilerini de¤ifltirme
olana¤›na sahiptirler. 

Üretim miktar›n› de¤ifltirmede fiziksel k›s›tlara ilave olarak, gelecekteki bekle-
yifller de önemlidir. Bir firma için üretimi de¤ifltirmek fiziksel olarak mümkün olsa
bile, bir fiyat de¤ifliminden hemen sonra bunu yapmak kârl› olmayabilir. Temel
düflünce bu fiyat de¤iflikli¤inin gelecekte ne kadar sürece¤i beklentisine iliflkin za-
man›n uzunlu¤udur. E¤er fiyat de¤iflikli¤inin geçici oldu¤u bekleniyorsa, üretici
için üretimi önemli ölçüde artt›rmak yarar sa¤lamaz, dolays›yla arz esnekli¤i düflük
olur. Ancak fiyat de¤iflikli¤ine iliflkin bekleyifl uzun sürece¤i fleklinde ise üretici
üretimini ayarlayabilecektir. Dolay›s›yla arz daha esnek olacakt›r. 

Türkiye’de 1990 y›l›ndan bu tarafa y›ll›k kifli bafl›na yumurta tüketimi yaklafl›k %25 oran›n-
da azalm›flt›r. Türk insan› 1990 y›l›nda kifli bafl›na y›lda 136 adet yumurta tüketirken, bu sa-
y› 2002 itibar›yla 103 adete düflmüfltür. Bu da bize Türkiye’de yumurta talebi e¤risinin sola
do¤ru kayd›¤›n› göstermektedir. Kolesterol bilincinin yayg›nlaflt›¤› bir ortamda, yumurta ta-
lebi e¤risinin sola do¤ru kaymaya devam edece¤i beklenebilir. Örne¤in kifli bafl›na yumurta
tüketimi 85 adete düflerse, arz esnekli¤i kavram›n› ö¤renmifl bir iktisatç› olarak, talepte
meydana gelecek bu de¤iflikli¤in çok k›sa dönemde, k›sa dönemde ve uzun dönemde Türki-
ye’de yumurta piyasas›nda ne tür de¤iflikliklere neden olabilece¤ini aç›klayabilir misiniz?
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Özet
Talebin fiyat esnekli¤i kavram›n›, bu kavram›n pra-

tikte kullan›m›n› ve iktisadi yorumunu kavrayabil-

mek, talebin fiyat esnekli¤ini belirleyen faktörleri

aç›klayabilmek

• Talebin fiyat esnekli¤i, bir mal›n talep edilen mikta-
r›n›n bu mal›n fiyat›na karfl› duyarl›l›¤›n›n ölçüsü-
dür. Talebin fiyat esnekli¤i, bir mal›n talep edilen
miktar›ndaki yüzde de¤iflmenin o mal›n fiyat›ndaki
yüzde de¤iflmeye oranlanmas› ile hesaplan›r .

• Ekonomistler, talep e¤rilerini talebin fiyat esnekli¤i
katsay›lar›na göre s›n›fland›r›rlar. Bu s›n›fland›rma-
da katsay›lar›n mutlak de¤erleri kullan›lmaktad›r.
Buna göre Ed<1 için inelastik talep ya da esnek ol-
mayan talep, Ed=1 için birim esnek talep, Ed>1 için
esnek talep terimleri kullan›l›r.

• Tüm negatif e¤imli do¤rusal talep fonksiyonlar›n-
da, talep e¤risinin orta noktas› birim esnekli¤i gös-
terirken, orta noktas›n›n üzeri esnek, bu noktan›n
alt› ise inelastik talebi göstermektedir.

• Fiyat esnekli¤i kavram›n›n önemli kullan›mlar›ndan
birisi, bir ürünün fiyat› de¤iflti¤i zaman, sat›c›lar›n
elde edece¤i toplam has›lat yada tüketicilerin bu
ürün için yapaca¤› toplam harcaman›n ne olaca¤›-
n›n tahmin edilmesine olanak tan›mas›d›r. 

• Talebin fiyat esnekli¤ini etkileyen faktörler ara-
s›nda ürün için ikame edilebilirli¤in derecesi, ürü-
nün tüketici bütçelerindeki önemi, fiyat de¤iflme-
lerinin geçici ve sürekli olmas›, mal›n tatmin etti-
¤i ihtiyac›n niteli¤i (zorunlu ve lüks mal) gibi fak-
törler yer al›rken, esneklik zaman içerisinde de
de¤iflim gösterebilmektedir.

Fiyat d›fl›ndaki di¤er faktörlerde meydana gelecek

de¤iflmeler karfl›s›nda talebin gösterece¤i tepkiyi de-

¤erlendirebilmek, bu tepkinin pratik kullan›m›n› ve

iktisadi yorumunu aç›klayabilmek

• Gelir esnekli¤i, parasal gelirde yüzde bir oran›nda-
ki bir de¤ifliklik sonucu talep miktar›nda meydana
gelen yüzde de¤iflmedir. Gelir artt›¤› zaman talep
art›yorsa, gelir esnekli¤i pozitif bir say› olarak elde
edilecektir. Bu tür mallar normal mal olarak nite-
lendirilir ve mallar›n ço¤unlu¤u bu tan›mlamaya
uymaktad›r. Ancak baz› mallar vard›r ki, gelir artt›-
¤› zaman bunlar›n talebinde azalma olur. Bu du-
rumda gelir esnekli¤i negatiftir. Negatif gelir esnek-
li¤i olan mallar düflük mal olarak tan›mlan›r.

• Çapraz talep esnekli¤i, bir mal›n fiyat›ndaki yüzde
de¤iflmenin bir baflka mal›n talep miktar›nda neden
oldu¤u yüzde de¤iflmeye iliflkin bir ölçüttür ve A
mal› miktar›ndaki yüzde de¤iflmenin B mal› fiyat›n-
daki yüzde de¤iflmeye oran› fleklinde hesaplan›r.
Çapraz talep esnekli¤i ikame mallar için pozitif, ta-
mamlay›c› mallar için negatif de¤er al›r. 

Arz›n fiyat esnekli¤i kavram›n› ve kullan›m›n›

aç›klayabilmek

• Arz esnekli¤i üreticilerin fiyat de¤iflimlerine karfl›
duyarl›l›klar›n› ölçmektedir. Arz esnekli¤i, bir mal›n
arz edilen miktar›ndaki yüzde de¤iflimin fiyat›ndaki
yüzde de¤iflmeye oran›d›r.

• Arz esnekli¤i de e¤imden farkl›d›r ve birim içerme-
yen bir ölçüdür, yani fiyat ve miktar›n nas›l ölçül-
dü¤üne ba¤l› de¤ildir. Arz esnekli¤i s›n›fland›r›l›r-
ken Es<1 için inelastik arz, Es=1 için birim esnek
arz, Es>1 için ise esnek arz deyimleri kullan›l›r.

• Arz›n fiyat esnekli¤ini etkileyen en önemli faktör, fir-
malar›n giderlerini üretime ayarlayabilme derecesidir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi toplam gelirde bir art›flla
sonuçlanmaktad›r?

a. Talep esnek oldu¤unda, fiyat art›fllar›
b. Talep esnek oldu¤unda, fiyat azal›fllar›
c. Talep birim esnek oldu¤unda, fiyat azal›fllar›
d. Talep inelastik oldu¤unda fiyat azal›fllar›
e. Talep birim esnek oldu¤unda fiyat art›fllar›

2. Bir mal›n fiyat›ndaki %5’lik bir azalma, talep edilen
mal ve hizmet miktar›nda %3’lük bir art›fla neden oluyor-
sa, talebin fiyat esnekli¤i ile ilgili olarak afla¤›dakilerden
hangisi do¤rudur?

a. Esnektir
b. Tam esnektir
c. Birim esnektir
d. ‹nelastiktir
e. Tam inelastiktir

3. Yatay eksene paralel çizilmifl bir talep e¤risi için
talebin fiyat esnekli¤i afla¤›dakilerden hangisi ile
de¤erlendirilir?

a. Tam esnektir
b. Birim esnektir
c. Tam inelastiktir
d. Esnektir
e. ‹nelastiktir

4. ‹ki mal aras›ndaki çapraz talep esnekli¤i katsay›s›n›n
iflareti negatifse, bu iki mal›n birbirine göre durumu afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹kame mallard›r
b. Tamamlay›c› mallard›r
c. ‹liflkisiz mallard›r
d. Lüks mallard›r
e. Zorunlu mallard›r

5. Talebin gelir esnekli¤i katsay›s›n›n tafl›d›¤› iflarete ve
katsay›n›n büyüklü¤üne bakarak, mal›n türüne iliflkin afla-
¤›daki de¤erlendirmelerden hangisi yap›lamaz?

a. Lüks mal
b. Zorunlu mal
c. Normal mal
d. Tamamlay›c› mal
e. Düflük mal

6. Talep e¤risi boyunca yukar›ya (daha yüksek fiyat dü-
zeylerine) hareket edildikçe talep esnekli¤inin seyri afla¤›-
dakilerden hangisi olur?

a. Artar
b. Azal›r
c. De¤iflmez
d. S›f›r olur
e. Pozitif de¤er al›r

7. ‹ki mal aras›ndaki çapraz talep esnekli¤i pozitif iflarete
sahipse bu mallar için afla¤›da yap›lan de¤erlendirmeler-
den hangisi do¤rudur?

a. Snop mallard›r
b. Lüks mallard›r
c. Düflük mallard›r
d. Tamamlay›c› mallard›r
e. ‹kame mallar›d›r

8. Özmen ailesi, etin kilogram fiyat› 8 milyon TL oldu¤u
zaman y›lda 50 kg et tüketmektedir. Fiyat kilogram bafl›na
10 milyon TL’ye ç›kt›¤›nda ise y›ll›k tüketim 45 kg’a düfl-
mektedir. Bu verilere göre, Özmen ailesi için et talebinin
fiyat esnekli¤i katsay›s› kaçt›r?

a. -0.4
b. -0,5
c. -1
d. -2
e. -2,5

9. Bir mala iliflkin talebin fiyat esnekli¤i afla¤›daki durum-
lardan hangisinde daha küçük bir de¤er al›r?

a. ‹kamesi az veya hiç yoksa
b. Aile bütçesinde büyük yer tutuyorsa
c. Uzun dönemde
d. Fiyatta bir de¤ifliklik bekleniyorsa
e. Firma maliyetlerini k›sa dönemde ayarlayabiliyorsa

10. Bir sat›c› piyasaya arz etti¤i mal›n fiyat›n› düflürdü¤ün-
de toplam has›lat› azal›yorsa afla¤›dakilerden hangisi bu
durumu aç›klayabilir?

a. Talep esnektir
b. Talep birim esnektir
c. Talep inelastiktir
d. Talep sonsuz esnektir
e. Esneklik de¤erini bilmeden yorum yap›lamaz



Yaflam›n ‹çinden -  Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar - Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 109

Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar: Talep esnekli¤i, esnek olmayan
talep, talep miktar›.

Bira ve di¤er alkollü içeceklerde talebin fiyat esnekli¤i
s›f›r olmad›¤› sürece, talep edilen miktar fiyatla ters yön-
de de¤iflecektir. Dolay›s›yla istenen de¤erlendirmeyi ya-
pabilmek için alkollü içecek fiyatlar›n›n son 10 y›ll›k sey-
rini incelemek yararl› olur. Afla¤›daki grafikte alkollü içe-
ceklere ait reel fiyatlar›n (enflasyona göre düzeltilmifl fi-
yatlar›n) seyri görülmektedir. Son y›llarda alkollü içecek
fiyatlar› reel anlamda gerilemektedir. Söz konusu dönem
boyunca da alkollü içeceklerin fiyat› 1994 y›l› fiyat›n›n
alt›ndad›r. Örne¤in rak› tüketimi için 1999 – 2000 y›l› ve-
rileri, 2000-2001 y›l› verileri al›narak ayr› ayr› yap›lan he-
saplamalar›n her birinde esneklik de¤eri birbirine olduk-
ça yak›nd›r. Bu hesaplamalar›n ortalamas› al›nd›¤›nda
ise rak› talebinin fiyat esnekli¤i yaklafl›k -0,25 olarak bu-
lunmaktad›r. Bu da alkol talebinin fiyat esnekli¤inin ol-
dukça sert oldu¤una iflaret eder. Ancak fiyat›n son y›llar-
da oldukça düflük kald›¤›n› düflünürsek, ciddi bir fiyat
art›fl› talepte bir daralma meydana getirecektir. Örne¤in
rak› fiyatlar› bugünkü düzeyinin iki kat›na ç›kart›l›rsa,
yani fiyatlar %100 artt›r›l›rsa rak› tüketiminin yaklafl›k
%25 oran›nda azalmas› beklenebilir. 2002 y›l› verilerine
göre Türkiye’de y›ll›k rak› tüketimi 69 milyon litredir.
Buna göre fiyat art›fl› sonras› tüketim yaklafl›k 52 milyon
litreye gerileyecektir. Bu nedenle fiyat› artt›rarak k›sa dö-
nemde alkol tüketimini azaltmak çok baflar›l› bir politika
olamaz. Sorunun çözümünde denetimlerin yo¤unlaflt›r›l-
mas›, cezalar›n artt›r›lmas› ve e¤itim gibi yöntemler fiyat-
lar› artt›rmaktan daha etkin sonuçlar do¤uracakt›r.

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
Lipsey, R.G. ve d¤.(1999). ‹ktisat, Cilt I. (Çev.A.Çakmak

ve d¤.), ‹stanbul: Bilim ve Teknik, s.77-93.
Ünsal, M.E.(2001). Mikro ‹ktisat. Ankara: ‹maj, s.61-84.
Üstünel, B.(1988). Ekonominin Temelleri. Ankara: Toy-

gar, s.129-150.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Ayr›nt›l› bilgi için “Fiyat Esnekli¤i ve Toplam

Has›lat” konusuna bak›n›z.
2. d Ayr›nt›l› bilgi için “Esneklik Terminolojisi”

konusuna bak›n›z.
3. a Ayr›nt›l› bilgi için “Esneklik Terminolojisi”

konusuna bak›n›z.
4. b Ayr›nt›l› bilgi için “Çapraz Talep Esnekli¤i”

konusuna bak›n›z.
5. d Ayr›nt›l› bilgi için “Talebin Gelir Esnekli¤i”

konusuna bak›n›z.
6. a Ayr›nt›l› bilgi için “Do¤ru fieklindeki Bir Talep

E¤risi Boyunca Esneklik” konusuna bak›n›z.
7. e Ayr›nt›l› bilgi için “Çapraz Talep Esnekli¤i”

konusuna bak›n›z.
8. a Ayr›nt›l› bilgi için “Fiyat Esnekli¤inin Ölçümü”

konusuna bak›n›z.
9. a Ayr›nt›l› bilgi için “Talebin Fiyat Esnekli¤ini

Etkileyen Faktörler” konusuna bak›n›z.
10. c Ayr›nt›l› bilgi için “Fiyat Esnekli¤i ve Toplam

Has›lat” konusuna bak›n›z.

”

“

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
75

80

85

90

95

100

105

Alkollü ‹çecek Fiyatlar› (1994 =100)



S›ra Sizde Yan›t  Anahtar ›110

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

fiüphesiz bu sorunun cevapland›r›lmas›nda esneklik en
önemli kavramd›r. Dünya piyasalar›nda yap›lan araflt›rma-
larda k›sa dönemde petrol talebinin fiyat esnekli¤i -0,15
olarak belirlenmifltir. Politik veya askeri bir kriz k›sa dö-
nemli olaca¤› için, istenen de¤erlendirmeyi yapabilmek
amac›yla kullanmam›z gereken esneklik de¤eri k›sa dö-
nemdeki esneklik de¤eridir. Bu soruyu daha net biçimde
cevapland›rabilmek için, gelifltirdi¤imiz esneklik kavram›-
n›n farkl› bir kullan›l›fl yöntemini ele alal›m. Bildi¤iniz gi-
bi, talebin esnekli¤i fiyatta meydana gelen, örne¤in, %1’lik
bir art›fl›n talep miktar›nda yüzde kaçl›k bir düflüfle neden
olaca¤›n› belirlememize olanak tan›maktad›r. Bizden iste-
nen de¤erlendirmeyi yapabilmek için, esneklik katsay›s›n› 

tersine çevirelim. Bu durumda, de¤erini

hesaplam›fl oluruz. Esneklik katsay›s›n›n tersini yorumla-
mak da son derece kolayd›r: Esneklik katsay›s›n›n tersi,
talep miktar›n›, örne¤in, %1 azaltabilmek için fiyat›n yüz-
de kaç artmas› gerekti¤ini gösterir. Petrol talebinin fiyat
esnekli¤i k›sa dönemde -0,15 oldu¤una göre, bunun tersi 

olacakt›r. Bu say› bize dünya petrol talebinin

%1 azalt›labilmesi için petrol fiyatlar›n›n %6.67 oran›nda
artmas› gerekti¤ini ifade etmektedir. fiimdi sorumuzu da-
ha kolay cevapland›rabiliriz. Ortado¤u’da yaflanan gelifl-
meler sonucu üretilen petrolün yar›s›n›n piyasadan çekil-
di¤i bir ortam› incelemeye alm›flt›k. Burada en kötü senar-
yoyu uygulamaya koyal›m ve di¤er ülkelerin petrol üre-
timlerini artt›rmad›¤›n› kabul edelim. Ortado¤u bölgesi
dünya petrol üretiminin %20’sini karfl›lad›¤›na göre, yafla-
nan geliflmeler ve varsay›m›m›z sonucu dünya petrol üre-
timi %10 oran›nda azalacak demektir. Buna göre, dünya
petrol piyasas›n›n yeniden dengeye gelebilmesi petrol fi-
yat›n›n (-%10) ¥ (-6,67) = %66,7 oran›nda artmas› gerekir.
Bafllang›çtaki varil bafl›na petrol fiyat› 20$ ise, fiyat bunun
%66,7’si kadar, yani varil bafl›na 13,34$ artarak 33,34$’a
yükselecektir. Peki, bu tür bir kriz sonucunda petrol fiya-
t›n›n tahmin edilmesi neden bu kadar önemlidir? Örne¤in
ülkemizi düflünelim. Baflbakan bu tür bir geliflmenin Tür-
kiye’nin petrol faturas›na getirece¤i ek yükü, bunun enf-
lasyon oran› üzerinde yarataca¤› etkiyi, bütçe aç›¤›n›n na-
s›l etkilenece¤ini ve bunun gibi daha birçok makro eko-
nomik sorunun cevab›n› bilmek isteyecektir. Sorun sade-
ce ülke yönetimi veya makro aç›dan de¤il, firma baz›nda
ve mikro ekonomik aç›dan da son derece önemlidir. Bir
firma yöneticisi petrol fiyat›nda meydana gelecek varil ba-
fl›na 13,34$’l›k art›fl›n maliyetlere nas›l yans›yaca¤›n›, üret-
ti¤i mal›n fiyat›n› nas›l etkileyece¤ini ve sat›fl olanaklar›n›n
nas›l de¤iflece¤ini bilmek isteyecektir. 

S›ra Sizde 2

ABD’deki anti tekel yasalar› bir tek flirketin piyasay› bü-
yük bir ço¤unlukla elinde tutmas›n› engellemeye dönük
düzenlemeler getirmektedir. 1947 y›l›nda Amerikan Ada-
let Bakanl›¤› duPont firmas› aleyhine “selofan piyasas›nda
tekelci güç yaratmak” suçlamas›yla dava açm›flt›r. Adalet
Bakanl›¤› bu iddias›na kan›t olarak da, o tarihte ABD’de
sat›lan selefonan›n %75’inin duPont taraf›ndan üretilmifl
olmas›n› göstermifltir. Firma yapt›¤› savunmada selefon
piyasas› ile ilgili piyasan›n pliofilm, yaprak alüminyum,
mumlu ka¤›t ve di¤er esnek paketleme materyallerinden
olufltu¤unu, bu piyasadaki pay›n›n ise %20’nin alt›nda kal-
d›¤›n› ve bu piyasada ciddi bir rekabetle karfl› karfl›ya kal-
d›¤›n› ifade etmifltir. duPont firmas› bu savunmas›n›n ka-
n›t› olarak da selefon ile di¤er paketleme materyalleri ara-
s›ndaki çapraz talep esnekli¤i de¤erlerini göstermifltir. Bu-
na göre, bulunan çapraz talep esnekli¤i katsay›lar› pozitif
ve oldukça yüksektir. Mahkeme bu kan›t› kabul ederek,
pozitif ve yüksek bir çapraz talep esnekli¤i katsay›s›n›n
piyasada güçlü bir rekabetin varl›¤›n› ifade eden bir gös-
terge olarak kabul edilmesine karar vermifltir. Sonuçta fir-
ma hakl› bulunmufltur. 
1962 y›l›nda görülen ikinci davada, ayakkab› üreticisi
Brown Shoe Company, bir di¤er ayakkab› üreticisi Kinney
Shoe Company’i sat›n almak isteyince ABD Adalet Bakan-
l›¤›, ayakkab› piyasas›nda rekabetin ortadan kalkaca¤› ge-
rekçesiyle sat›fl›n durdurulmas› iste¤iyle dava açm›flt›r.
Brown Shoe Company avukatlar› savunmalar›n› iki ayr›
flirketin iki ayr› piyasada faaliyet gösterdiklerini iddia ede-
rek yapm›fllard›r. Bu iddialar›n›n kan›t› olarak da Brown
Shoe Company’nin, di¤er firmaya göre, daha kaliteli ve
daha pahal› sat›lan ayakkab›lar üretti¤ini göstermifllerdir.
Hemen de¤erlendirebilece¤iniz gibi, bu durumda iki mar-
ka aras›ndaki çapraz talep esnekli¤inin s›f›r olmas›, yani
markalar›n birbirinden ba¤›ms›z olmas› gerekmektedir.
Oysa Adalet Bakanl›¤› iki ayakkab› markas› aras›ndaki
çapraz talep esnekli¤inin yüksek bir pozitif de¤ere sahip
oldu¤unu ifade etmifltir. Buna göre iki ayakkab› markas›-
n›n birbirinden ba¤›ms›z mallar olarak de¤il, birbirine ra-
kip mallar (ikame mallar) olarak de¤erlendirilmesi gerek-
mektedir. Nitekim mahkeme bu çapraz talep esnekli¤i
katsay›s›n› göz önüne alarak flirket evlili¤inin gerçeklefle-
meyece¤ine karar vermifltir. 
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S›ra Sizde 3

Talepte meydana gelen azalman›n yumurta piyasas›nda
yarataca¤› ilk etki (çok k›sa dönem etkisi) afla¤›daki flek-
lin a bölümünde gösterilmektedir. Çok k›sa dönemde ko-
lesterol kayg›lar› nedeniyle talep e¤risi D konumundan
D1 konumuna kaymaktad›r ve bu dönemde yumurta arz
e¤risi tam inelastiktir. Talepteki bu azalma karfl›l›¤›nda pi-
yasa dengesinin kurulabilmesi için fiyat›n düflmesi gerek-
mektedir. Örne¤imize göre, yumurta fiyat› keskin bir dü-
flüflle 200 bin liradan 100 bin liraya gerilemektedir. Yu-
murta fiyatlar› düfltükçe, üreticiler tavuklar›n› kesimhane-
lere satarak zararlar›n› azaltmaya çal›fl›rlar. Bu uyum süre-
ci ancak k›sa dönemde tamamlanabilir. K›sa dönemde pi-
yasada ne olaca¤›n› gösteren b bölümünde yumurta arz
e¤risi art›k tam inelastik de¤ildir. Üreticiler düflük fiyat
karfl›s›nda satmak istedikleri miktar› azaltarak bu sürece
uyum gösterdikleri için arz e¤risi daha yat›k çizilmektedir.
Dikkat ederseniz talep e¤rilerinde herhangi bir de¤iflim

yoktur. Bunun sonucunda fiyat 100 bin liradan 150 bin
liraya ç›kmaktad›r. K›sa dönemde fiyat, bafllang›çtaki fiya-
ta göre hala düflüktür, ancak çok k›sa dönemde ortaya
ç›kan fiyata göre de yüksektir. E¤er talep D1 konumunda
kalmaya devam ederse bu noktadan sonra uzun dönem
ortaya ç›kar. Baz› üreticiler flirketlerini tasfiye edip
piyasadan çekilecekleri için yumurta arz›nda bir düflüfl or-
taya ç›kar. Bu da uzun dönemde yumurta arz e¤risinin, en
az›ndan k›sa döneme göre, daha esnek oldu¤unu ifade
eder. fieklin c bölümünde arz e¤risinin bu konuma gelifli
gösterilmekte ve fiyat›n biraz daha yükselerek 180 bin
liraya ulaflaca¤› anlafl›lmaktad›r. Bu fiyat hala bafllang›ç
de¤erinin alt›ndad›r. Dikkat edilirse uzun dönemdeki den-
ge fiyat› çok k›sa ve k›sa dönemdeki denge fiyat›na göre
daha yüksektir. Buna göre, çok k›sa dönemden uzun
döneme geçildi¤inde, talepte meydana gelen azalma kar-
fl›s›nda fiyatlar›n gösterece¤i tepkinin çok daha ›l›ml›
olaca¤› anlafl›lmaktad›r.
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Dünyada her y›l yaklafl›k 30 milyar dolar, devletlerin yasad›fl› uyuflturucu piyasa-
lar›na müdahale etmesi için harcanmaktad›r. Kokain, eroin, marijuana gibi sat›-
fl› ve kullan›m› yasad›fl› olan uyuflturucularla mücadele etmek amac›yla harca-
nan bu paran›n çok büyük bir k›sm›, sözü edilen uyuflturucular›n arz›n› s›n›rlan-
d›rmak amac›yla kullan›lmaktad›r. Birçok iktisatç› bu yaklafl›m› elefltirerek, uyufl-
turucu karfl›t› çabalar›n piyasan›n arz cephesinden talep cephesine kayd›r›lmas›-
n› önermekte ve bunun toplumsal aç›dan daha olumlu sonuçlar do¤uraca¤›n› id-
dia etmektedirler. Sizce bu iktisatç›lar›n gerekçeleri ne olabilir?
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Arz-Talep
Uygulamalar› 5



Bafllarken
Ekonomistler arz-talep modelini kullanarak hem fiyatlar hakk›nda geçmiflteki göz-
lemleri aç›klarlar hem de farkl› koflullar alt›nda bu fiyatlardaki de¤iflmeleri tah-
min ederler. Farkl› koflullar›n oluflumunda hükümet politikalar› önemli rol oyna-
yarak, serbest piyasa koflullar› alt›nda belirlenen denge durumundan sapmalar›n
ortaya ç›kmas›na yol açarlar. Bu bölümde arz-talep araçlar› çerçevesinde çeflitli
türlerdeki hükümet politikalar› (fiyat, miktar kontrolleri ve vergileme) analiz edi-
lecektir. Tüketicilerin ve üreticilerin refah›n› olumlu yönde etkilemek için hüküme-
tin uygulad›¤› politikalar zaman zaman öngörülenin aksi yönde sonuçlar da or-
taya ç›karabilmektedir. Arz-talep modeli çerçevesinde oluflan denge fiyat›nda ge-
rek kaymalardan dolay› ortaya ç›kan de¤ifliklikler, gerekse hükümet politikalar›
sonucu oluflan farkl›l›klar, üretici ve tüketici refah›nda de¤iflikli¤e yol açacakt›r.

Anahtar Kavramlar
• Fiyat kontrolleri
• Taban fiyat
• Tavan fiyat
• Kota
• Spesifik vergi
• Ad valorem vergi
• Vergi yans›mas›
• Tüketici rant›
• Üretici rant›

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda…
1. Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla kulland›¤› fiyat kontrolü yöntem-

lerini ve bu türden müdahalelerin piyasada oluflan fiyat ve ifllem hacmi üzerin-
deki olas› etkilerini,

2. Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla kulland›¤› miktar kontrolü yön-
temlerini ve bu türden müdahalelerin piyasada oluflan fiyat ve ifllem hacmi
üzerindeki olas› etkilerini,

3. Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla vergileme yetkisinden kaynakla-
nan gücünü nas›l kullanaca¤›n› ve ekonomik birimlerin vergiler karfl›s›nda
gösterece¤i tepkinin piyasa dengesinin oluflumuna etkilerini,

4. Tüketici ve üretici rant› kavramlar›n› ve piyasa dengesinde meydana gelen de-
¤iflmelerin refah üzerindeki etkilerini,

... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 
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DEVLET‹N F‹YATLARA MÜDAHALES‹ VE DENGE
OLUfiUMUNA ETK‹LER‹

Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla kulland›¤› fiyat kont-
rolü yöntemlerini ve bu türden müdahalelerin piyasada oluflan fi-
yat ve ifllem hacmi üzerindeki olas› etkilerini aç›klayabilmek

Devlet, kimi zaman vatandafllar›n›n refah›n› ve mutluluklar›n› art›rmak için piyasa-
da oluflan denge koflullar›n› yetersiz bularak, sosyal adaleti sa¤lama yönünde bir
tak›m politikalar uygular. Bu politikalar›n bafll›calar› fiyat (asgari ücret, kira kont-
rolleri ve tar›msal destekleme fiyatlar› gibi) ve miktar (kotalar gibi) kontrolleri ile
vergi uygulamalar›d›r.

Bu müdahale türlerinden ilki olan fiyat kontrollerinde devlet yasa ya da dü-
zenlemelerle (yönetmelik, tebli¤ gibi) belirli bir mal ya da hizmetin fiyat›n› tespit
etmekte veya s›n›rlama getirmektedir. Uygulamada belli bafll› fiyat müdahalesi
yöntemleri, taban ve tavan fiyat› uygulamas›, asgari ücret uygulamas›, tar›msal des-
tekleme uygulamalar› ve kira kontrolleridir. Devletin s›ralanan bu müdahale yön-
temlerini afla¤›daki bölümlerde ayr› ayr› inceleyece¤iz.

Taban ve Tavan Fiyat Uygulamalar›
Devletin piyasaya müdahale ederek fiyat kontrollerine yönelmesi hemen her ülke-
de karfl›m›za ç›kmaktad›r. Emek piyasas›nda, bir tak›m tar›msal ürünlere iliflkin pi-
yasalarda, kira sözleflmelerinde bu tür müdahaleler s›k s›k rastlad›¤›m›z uygulama-
lard›r. Bu uygulamalar sonucu bir mal ve hizmet için asgari ya da taban fiyat belir-
lenmektedir. Bu fiyat düzeyinin alt›ndaki bir fiyattan piyasada ifllem gerçekleflmez.
Taban fiyat uygulamas›nda amaç, mal ve hizmet arz edenleri korumakt›r. Örne-
¤in, asgari ücret ödemesi ile düflük gelirliler korunurken, destekleme al›mlar›yla
çiftçilerin korunmas› amaçlanmaktad›r. Taban fiyat› uygulamas›na örnek olarak
devletin tütün piyasas›na müdahalesini ele alal›m. Afla¤›da yer alan fiekil 5.1’e gö-
re, tütün piyasas›nda devlet müdahalesi söz konusu olmad›¤› zaman fiyat P1 düze-
yinde oluflacakt›r. Dikkat edilirse P1 fiyat›nda arz-talep eflitli¤i sa¤land›¤› için bu fi-
yat› denge fiyat› olarak nitelendirmemiz gerekmektedir. E¤er devlet bu fiyat› dü-
flük bulup, bunun üzerinde P2 gibi bir fiyat düzeyinde bir taban fiyat belirlerse, or-
taya arz fazlal›¤› ç›kmaktad›r. Bu fazlal›¤› devletin sat›n al›p, stoklamas› gerekmek-
tedir. Gerek denge fiyat› üzerindeki fiyat, gerekse stoklama maliyetleri tüketicileri
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden tütün dahil, baz› tar›msal ürünler için
devletler alternatif politikalarla arz› s›n›rland›rma yollar› aramaktad›rlar. fiekil 5.1’de
yap›lan çizimde, e¤er taban fiyat› P1 düzeyinde veya alt›nda belirlenmiflse hiçbir
ba¤lay›c› yan› olmamaktad›r. Ancak, P1’in üzerindeki fiyat arz fazlas› oluflumuna
neden olmaktad›r.
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Tavan fiyat uygulamas›yla ise, devlet uygulanacak en yüksek fiyat› belirler.
Amaç, denge fiyat›n› yüksek bulan tüketicileri desteklemektir. E¤er, tavan fiyat
denge fiyat›n›n üzerinde belirlenmiflse, ba¤lay›c› hiçbir özelli¤i yoktur. E¤er uygu-
lanmas› gereken maksimum fiyat, denge fiyat›n›n alt›nda belirlenmiflse bir tak›m
sorunlarla karfl›lafl›l›r. Bu sorunlardan ilki firmalar›n fiyat› düflük bulmalar›ndan do-
lay› üretimi k›smalar› ve bu mala iliflkin k›tl›k veya talep fazlas› yaflanmas›d›r. fie-
kil 5.2’de gösterildi¤i gibi, P2 maksimum fiyat olarak belirlenmiflse, denge fiyat›n›n
alt›nda oldu¤u için QS-QD kadarl›k talep fazlas› oluflacakt›r. 

Ba¤lay›c› bir tavan fiyat uygulamas›yla ortaya ç›kan k›tl›k, tay›nlama sorununu
gündeme getirecektir. Tay›nlama, paylafl›m sorununun piyasa mekanizmas›n›n
devreden ç›kar›larak idari kararlarla çözümlenmesidir. Örne¤in, karne uygulama-
s›na geçilecek ve sonuçta her tüketici belirli miktarda mal› sat›n alabilecek, daha
fazlas›n› sat›n alamayacakt›r. Yaflanan tecrübeler bunun uzun kuyruklar›n olufl-
mas›na yol açarak, tüketicilerde zaman kayb›na neden olaca¤›n› göstermektedir.
Öte yandan, paylafl›m sorununun çözümünde fiyat mekanizmas›n›n devreden ç›-
kar›lmas› sonucunda ahlaki olmayan paylafl›m yöntemleri de devreye girebilir.
Örne¤in, sat›c›lar kendi müflterilerine, yak›nlar›na öncelik vererek, karmaflaya yol
açabilirler.
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Tavan fiyat› uygulamas›n›n neden oldu¤u bir di¤er sorun, özellikle geliflmekte
olan ülkelerde karaborsa fiyat›n›n oluflmas›n› gündeme getirmesidir. Böylece in-
sanlar devletin kontrolü d›fl›nda oluflan karaborsa fiyat›yla (PK) uygulanan tavan fi-
yat (P2) aras›nda, anlaflmaya göre belirlenen bir fiyat› kabullenmek durumunda ka-
l›rlar. Bu durum da mallar›n gizli-sakl› sat›fl›na neden olacakt›r. 

Bir baflka sorun da bu fiyat düzeyinde sat›lan mal›n kalitesini gelifltirmeye yö-
nelik çaba gösterilmemesi, maliyeti düflürmek için firmalar›n düflük kaliteye yönel-
meleridir. Bu sorunlar dikkate al›nd›¤›nda, tüketicileri korumaya yönelik bu politi-
ka daha çok zarar verebilecektir. Örne¤in kira kontrolleri ile üreticiler daha az ki-
ral›k ev üretecekler, arz daralm›fl olacak ve kalite düflecektir. 

Asgari Ücret Politikas›
Devlet müdahalesinin olmad›¤› durumda, emek piyasas›nda denge istihdam ve üc-
ret düzeyi arz-talep koflullar›na göre belirlenir. Emek piyasas›nda emek arz eden-
ler hanehalk› iken, emek talep edenler firmalard›r. Afla¤›da yer alan fiekil 5.3 ince-
lendi¤inde, arz ve talep kanununa göre emek piyasas›nda bafllang›çta denge, emek
arz e¤risi (SL) ile emek talep e¤risinin (DL) kesiflti¤i E1 noktas›nda oluflacakt›r. Bu
ekonomide asgari ihtiyaçlar› karfl›layabilmek için gerekli ücretin 400 bin lira oldu-
¤unu kabul edelim. 

Denge durumunda gerçekleflen ücret düzeyinin asgari ihtiyaçlar› karfl›layacak
düzeyin alt›nda gerçekleflmesi sosyal adaletsizli¤e neden olurken, piyasa mekaniz-
mas›n›n bunu sa¤lamada baflar›s›z oldu¤u görülmektedir. Bu durum karfl›s›nda
devlet hanehalk›n›n asgari geçim standartlar› çerçevesinde almas› gereken saat ba-
fl› (ya da günlük) en düflük ücret düzeyini tespit eder. E¤er devlet taraf›ndan belir-
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lenecek olan bu ücret düzeyi denge noktas›n›n üzerinde gerçekleflecek olursa, pi-
yasada arz edilen emek miktar› artarken, talep edilen emek miktar›nda bir azalma
meydana gelecektir. 

Örnekte, emek piyasas›n›n 300 bin TL ücret düzeyi ve 135 milyon saatlik emek
miktar›nda dengeye geldi¤i görülmektedir. Bu ücret düzeyinin yetersiz oldu¤una
inanan devlet, en düflük ücret düzeyini 400 bin TL olarak aç›klayacak olursa, talep
edilen emek miktar› 80 milyon emek saatine gerilerken, arz edilen emek miktar›
asgari ücret düzeyinde 190 milyon emek saatine yükselecektir. Arz edilen ve talep
edilen emek miktarlar› aras›ndaki (190-80=) 110 milyon emek saati art›k olacakt›r.
Emek piyasas›ndaki bu art›k iflsizlik olarak tan›mlan›r.

Asgari ücret politikas›yla ilgili olarak iki temel sonuç ortaya ç›kmaktad›r: Bu po-
litikalar sonucu ücretlerin yükseltilmesi, halihaz›rda çal›flan ücretli kesimin refah
seviyesini artt›r›rken, yüksek ücretler nedeniyle ifl bulamayanlar›n ya da iflini kay-
bedenlerin refah seviyesini düflürür. 

Tar›msal Destekleme Fiyatlar›
Dünyan›n pek çok ülkesinde tar›m kesimini kalk›nd›rmak amac›yla tar›msal des-
tekleme politikalar› uygulan›r. Tar›msal destekleme politikalar› içerisinde en s›k
karfl›lafl›lan› devletin kritik gördü¤ü baz› tar›msal ürünler için destekleme al›m› fi-
yat› belirlemesidir. Bu türden al›m fiyatlar›n›n daha çok ülke ekonomisi için kritik
ürün niteli¤i tafl›yan çay, tütün, pamuk, bu¤day gibi ürünler için uyguland›¤› gö-
rülmektedir. Tar›msal destekleme fiyat› da aynen asgari ücret düzeyi politikas›nda
oldu¤u gibi bir taban fiyat uygulamas›d›r. Bu uygulama, devletçe belirlenen bir fi-
yat düzeyinin alt›nda piyasada ifllem yap›lmas›n› engellemektedir. 

Tar›msal destekleme fiyat›n› çay piyasas› yard›m›yla örneklendirmeye çal›flal›m.
Öncelikli olarak devletin piyasaya müdahale etmedi¤i ve piyasa mekanizmas› ko-
flullar›n›n çal›flt›¤› bir çay piyasas› düflünelim. Bu varsay›mlar alt›nda, arz ve talep
kanunlar› çerçevesinde elde edilecek çay arz e¤risi (ST) ve çay talep e¤risi (DT)
yard›m›yla denge çay miktar›n› ve fiyat›n› piyasa koflullar› belirleyecektir. fiekil 5.4
incelendi¤inde, çay arz ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i E1 noktas›nda dengenin olufl-
tu¤u görülmektedir. Bu denge noktas›na karfl› gelen denge fiyat› kilogram bafl›na
300 TL iken, denge çay miktar› 135 ton olarak gerçekleflmektedir. Ancak, devletin
bu fiyat düzeyinde üreticilerin tar›msal yat›r›m kararlar›n›n olumsuz etkilenece¤ini
düflündü¤ünü varsayal›m. Bu düflüncenin temeli, oluflacak çay fiyat›n›n, çay üre-
tim maliyetlerinin alt›nda olmas›ndan kaynaklans›n. Maliyet ve fiyat aras›ndaki bu
fark tar›m kesiminde çal›flan kiflilerin bu ürünü üretmekten vazgeçmesine neden
olacakt›r. ‹flte devlet üreticilerin bu karar›n› etkilemek için piyasaya müdahale eder
ve oluflan piyasa fiyat›n›n üzerinde bir fiyat› destekleme al›mlar›nda uygulanacak
fiyat olarak belirler. Belirlenen taban fiyat, ürünün piyasa fiyat›n›n artmas›na ne-
den olacakt›r. Fiyatta meydana gelen bu de¤iflme hem çay talep e¤risi hem de çay
arz e¤risi boyunca hareketlenmelere neden olacakt›r.
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Örne¤imizi bu aç›klamalara göre geniflletelim. Varsayal›m ki, devlet çay›n ki-
logram bafl›na taban fiyat›n› 400 TL olarak aç›klas›n. Bu yeni fiyat düzeyi, denge fi-
yat›n›n 100 TL üzerindedir. Fiyat art›fl› talep edilen çay miktar›n› 80 tona geriletir-
ken, arz edilen miktar›n 190 tona yükselmesine neden olacakt›r. Arz edilen ve ta-
lep edilen çay miktarlar› karfl›laflt›r›lacak olursa, (190-80=) 110 ton çay fazlal›¤› olu-
flacakt›r. Yani ekonomide bir art›k durumu söz konusudur. Ancak devlet üreticile-
re bu fiyat düzeyinde sat›lamayan ürünlerini sat›n alma sözü verdi¤i için flekildeki
art›k bölgesini yok edecek flekilde bir talep yaratarak piyasa temizlenmesini ger-
çeklefltirecektir. Yani devlet QT kadarl›k k›sm›n›n al›c›s› olarak piyasaya girecektir.
Bu potansiyel al›c›lar›n say›s›nda bir art›fl anlam›na gelece¤inden talep e¤risi sa¤a
kayacakt›r. Böylece taban fiyat düzeyinde denge meydana gelecektir. Devletin pi-
yasaya müdahale etmedi¤i ortamla karfl›laflt›r›ld›¤›nda hem fiyat düzeyi hem de
ekonomide üretilen çay miktar› artacakt›r.

Kira Kontrolleri
Ekonomide mülkiyet hakk›n›n serbest olmas› herkesin konut sahibi olaca¤› anla-
m›na gelmez. Bu sebeple kiral›k konutlar›n kiraya verildi¤i ve kiraland›¤› bir piya-
sa vard›r. Bu piyasay› kiral›k konut piyasas› olarak tan›mlayacak olursak, kiral›k
konut talep edenler kirac› olurlarken, kiral›k konut arz edenler konut sahipleri ol-
maktad›r. Kiral›k konut talep edenler bunlar› ev, iflyeri gibi de¤iflik amaçla kulla-
nabilirler. Kendi ihtiyac›ndan fazla konuta sahip olanlar bunlar› kiraya verirler. Ki-
raya verdikleri mülkleri üzerinden de kira geliri elde ederler. Ancak, kiral›k konut
piyasas›nda konut miktar› yetersizse, konut arz edenler bu durumdan yararlanmak
ve gelirlerini daha çok art›rmak isteyeceklerdir. Böyle bir davran›fl ekonomik ve
sosyal ba¤lamda bir tak›m sorunlar›n yaflanmas›na zemin haz›rlayabilecektir.

Nitekim Türkiye’de de kiral›k konutlar›n kira art›fl oranlar› 2000 y›l› bafllar›nda
y›ll›k %25 ile s›n›rland›r›lm›fl ve bu düzenleme yaklafl›k bir y›l sürmüfltür. Böyle bir
uygulama, kiral›k konut piyasas›nda konut kiralar›n›n denge düzeyinin alt›nda be-
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Tar›msal Destekleme Fiyat› ve Arz Fazlas›
Devlet çay›n kilogram bafl›na taban fiyat›n› 400 TL olarak aç›klam›flt›r. Bu yeni fiyat düzeyi, denge fiyat›n›n
100 TL üzerindedir. Fiyat art›fl›, talep edilen çay miktar›n› 80 tona geriletirken, arz edilen miktar›n 190 tona
yükselmesine neden olacakt›r. Ortaya ç›kan arz fazlas›n› devlet sat›n alma sözü verdi¤i için flekildeki art›k
bölgesini yok edecek flekilde bir talep yaratarak piyasa temizlenmesini gerçeklefltirecektir.  Yani devlet QT
kadarl›k k›sm›n›n al›c›s› olarak piyasaya girecektir. Bu potansiyel al›c›lar›n say›s›nda bir art›fl anlam›na
gelece¤inden talep e¤risi sa¤a kayacakt›r. Böylece taban fiyat düzeyinde denge meydana gelecektir.



lirlenmesi fleklinde gerçekleflmektedir. Yani devlet, konut kiralar› için bir tavan fi-
yat belirlemektedir. Piyasa için bu kira düzeyinin üzerinde bir kira belirlemek
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla böyle bir uygulama talep edilen kiral›k konut mik-
tar›n› artt›rmas›na karfl›n, arz edilen konut miktar›n›n azalmas›na neden olacakt›r.
Di¤er bir ifadeyle, arz ve talep kanunlar›na uygun olarak, düflen fiyatlar arz ve ta-
lep e¤rileri boyunca hareketlenmeye neden olacak ve denge bozulacakt›r.

fiekil 5.5’de öncelikli olarak, devletin müdahale etmedi¤i durumda, serbest bir
piyasada kiral›k konutlar›n kira düzeyinin ve denge kiral›k konut miktarlar›n›n pi-
yasa mekanizmas› içinde nas›l belirlendi¤i gösterilmektedir. Kiral›k konut talep e¤-
risinin (DR) ve arz e¤risinin (SR) ile gösterildi¤i grafikte, ilk durumda denge E1
noktas›nda oluflmaktad›r. Denge durumunda kira ücreti 300 milyon TL iken kira-
l›k ev miktar› 150 adettir. Ancak yerel yönetimin konut kiralar› için kira kontrolü
yoluyla 200 milyon TL’lik kira tavan› belirledi¤ini düflünürsek, bu durum piyasada
konut kiralar›nda bir düflüfl olarak alg›lanaca¤›ndan arz edilen ve talep edilen mik-
tarlar de¤iflecektir.

Kiral›k konut piyasas›nda talep edilen kiral›k konut miktar› 200’e ç›karken, arz
edilen konut miktar› 100 adete düflmektedir. Sonuçta, devlet müdahalesi ile den-
genin alt›nda belirlenen kira bedeli piyasada bir k›tl›k sorununa neden olacakt›r.

Ülkemizde hekim hizmetlerine olan talebin fiyat esnekli¤i yaklafl›k 0.60, arz›n fiyat esnek-
li¤i ise yaklafl›k 1.5 olarak tahmin edilmektedir. Günümüzde t›bbi tedavinin maliyetinin
artt›¤› da bir gerçektir. Devletin bu durumu kontrol alt›na alabilmek için piyasaya müda-
hale etmek amac›yla haz›rl›klar yapt›¤›n› kabul edelim. Haz›rlanan yönetmelikte, bu ama-
ca dönük olarak özel hastanelerde uygulanan bugünkü denge fiyatlar›n›n %20 oran›nda
düflürülmesi ve bu fiyat düzeyinin maksimum fiyat olarak belirlenmesi (yani tavan fiyat uy-
gulamas›na geçifl) önerilmektedir. Medyadan bu önerileri takip eden bir iktisatç› olarak, 
a) Sa¤l›k hizmetleri arz›n›n yüzde kaç azalaca¤›n› hesaplay›n›z.
b) Sa¤l›k hizmetleri talebinin yüzde kaç artaca¤›n› hesaplay›n›z.
c) Piyasada meydana gelecek de¤iflmeyi grafik yard›m› ile aç›klay›n›z.
d) Tavan fiyat uygulamas› sonucu piyasada ne tür olumsuzluklar›n ortaya ç›kabilece¤ini

aç›klay›n›z.
e) Sa¤l›k kurumlar› getirilen maksimum fiyat uygulamas›n› delecek yöntemler bulabilirler mi?
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Kira Kontrolleri ve K›tl›k
Kiral›k konut talep e¤risinin (DR) ve arz
e¤risinin (SR) ile gösterildi¤i grafikte,
devletin piyasaya müdahale etmedi¤i
ortamda denge E1 noktas›nda 
oluflmaktad›r. Denge durumunda kira ücreti
300 milyon TL iken kiral›k ev miktar› 150
adettir. Ancak yerel yönetimin konut kiralar›
için kira kontrolü yoluyla 200 milyon TL’lik
kira tavan› belirledi¤ini düflünürsek, bu
durum piyasada konut kiralar›nda bir
düflüfl olarak alg›land›¤›ndan, kiral›k konut
piyasas›nda talep edilen miktar 200’e
ç›karken, arz edilen miktar 100 adete
düflmektedir. Sonuçta, devlet müdahalesi ile
dengenin alt›nda belirlenen kira bedeli
piyasada bir k›tl›k sorununa neden
olacakt›r.
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M‹KTAR KONTROLLER‹ VE DENGE OLUfiUMUNA
ETK‹S‹

Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla kulland›¤› miktar
kontrolü yöntemlerini ve bu türden müdahalelerin piyasada olu-
flan fiyat ve ifllem hacmi üzerindeki olas› etkilerini aç›klayabilmek

Taban fiyat ve tavan fiyat politikalar›na ek olarak, devletin piyasalarda oluflan den-
ge fiyat› ve miktar›n› de¤ifltirmek için kullanabilece¤i di¤er bir araç da kotalard›r.
Kota, en s›k, uluslararas› ticarette ve üretimde uygulanan miktar s›n›rlamalar›na
verilen genel add›r. ‹ktisada girifl dersi kapsam›nda mevcut kota uygulamalar›ndan
ikisini, üretime ve ithalata getirilen miktar s›n›rlamalar›n› ele alaca¤›z.

Üretim Kotalar›
Üretim kotas›, devletin arz edilen mal veya hizmet miktar›n› s›n›rlayarak, tam re-
kabet koflullar›nda oluflmufl olan piyasa fiyat›n› üreticilerin lehine artt›rmas› yönün-
deki bir politikay› tan›mlamaktad›r. Bu uygulaman›n fiyat kontrollerinden fark›,
burada devletin miktar kontrollerine yönelmesidir.

Devlet üretim miktar›na s›n›rlama getirerek, piyasadaki mal ve hizmet miktar›-
n› piyasa koflullar›nda oluflacak denge miktar›n›n alt›nda belirlerse do¤al olarak pi-
yasada bir daralma söz konusu olacakt›r. Bunun do¤al sonucu da fiyat›n artmas›
fleklinde gerçekleflir. Denge miktar›ndaki k›s›tlamaya karfl›n denge fiyat›ndaki art›fl
bir yandan üreticilerin gelirinde art›fl yarat›rken, di¤er yandan piyasaya yeni üreti-
cilerin girmesini engellemifl olur. 

Bir örnekle üretim kotalar›n› ve etkilerini aç›klamaya çal›flal›m. Bilindi¤i gibi af-
yon hem ilaç yap›m›nda hammadde olarak kullan›lmakta hem de uyuflturucu ola-
rak kullan›labilmektedir. Uyuflturucu ile mücadele program› yürüten devletin, af-
yonun uyuflturucu yap›m›nda kullan›m›na engel olmak amac›yla ekim alanlar›n› s›-
n›rlad›¤›n› ve dolay›s›yla üretime miktar s›n›rlamas› getirdi¤ini kabul edelim. fiekil
5.6’y› inceledi¤imizde, kota uygulamas›n›n olmamas› durumunda piyasan›n E1

121Miktar  Kontro l ler i  ve  Denge Oluflumuna Etk is i

Kota: Genellikle, üretimde ve
ithalatta uygulanan miktar
s›n›rlamalar›d›r.

Üretim kotas›: Arz edilen
mal veya hizmet miktar›n›
s›n›rlayarak, rekabet
koflullar›nda oluflmufl piyasa
fiyat›n› üreticilerin lehine
artt›rmaya dönük devlet
politikas›d›r.
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Üretim Kotas› ve Arz Fonksiyonu
Devlet müdahalesinin söz konusu olmamas›
durumunda piyasa E1 noktas›nda dengeye
gelmekte ve bu denge düzeyinde piyasada 300
bin TL/kg fiyat›ndan 150 bin ton afyon al›n›p
sat›lmaktad›r. Ancak devlet afyon üretimini
100 bin ton ile s›n›rland›r›rsa, denge miktar›
azalacakt›r.  Denge miktar›ndaki bu k›s›tla-
maya karfl›n denge fiyat›ndaki art›fl üretici-
lerin kazançlar›n› artt›racak ve piyasaya
di¤er üreticilerin girmesini engelleyecektir. Bu
durumda arz e¤risi 100 bin ton düzeyinde
dirsek yapar. Dirse¤in meydana geldi¤i nok-
tadan itibaren afyonun kg fiyat› ne kadar
artarsa arts›n arz edilen miktar art›r›lamaya-
cakt›r. Uygulanan bu üretim kotas› denge
noktas›n›n solunda olufltu¤undan denge fiyat›
da kg bafl›na 400 bin TL’ye yükselecektir.
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noktas›nda dengeye gelece¤ini ve bu denge düzeyinde piyasada 300 bin TL/kg fi-
yat›ndan 150 bin ton afyon al›n›p sat›ld›¤›n› görüyoruz. Ancak devlet belli bir mik-
tar üretim yap›laca¤› konusunda afyon üretimine bir s›n›rlama getirirse, denge
miktar› azalacakt›r. Denge miktar›ndaki bu k›s›tlamaya karfl›n denge fiyat›ndaki ar-
t›fl üreticilerin bir yandan kazançlar›n›n artmas›na olanak sa¤larken, di¤er yandan
piyasaya di¤er üreticilerin girmesini engellemifl olacakt›r.E¤er devlet afyon üretimi-
ni y›lda 100 bin ton ile s›n›rland›racak olursa, arz e¤risi 100 bin ton düzeyinde dir-
sek yapacakt›r. Dirse¤in meydana geldi¤i noktadan itibaren afyonun kg fiyat› ne
kadar artarsa arts›n arz edilen miktar art›r›lamayacakt›r. Uygulanan bu üretim ko-
tas› denge noktas›n›n solunda olufltu¤undan denge fiyat› da kg bafl›na 400 bin
TL’ye yükselecektir

‹thalat Kotalar›
‹thalat kotalar›, yani ithal mallara getirilen s›n›rlama, ulusal endüstrileri korumak
için oluflturulur. ‹thalat kotas›, belli bir dönem boyunca, ithal edilecek ürün mik-
tar› veya de¤eri üzerine bir tavan koyulmas›d›r. ‹thal kotalar›n›n ilk amac› ulusal
endüstrileri di¤er uluslar›n üreticilerinin rekabetinden korumak ve ödemeler den-
gesindeki aç›klar› azaltmakt›r.

Grafik 5.7’de, otomobil endüstrisine iliflkin kota uygulanmas›n›n etkisi gösteril-
mektedir. Grafikte iki adet arz e¤risinin bulundu¤u görülmektedir. Bunlardan bi-
rincisi yurtiçi otomobil üreticilerine ait arz e¤risi, di¤er de dünya otomobil arz e¤-
risidir. E¤er d›fl ticaret üzerinde, kota türü bir s›n›rlama olmazsa, otomobilin yurti-
çi fiyat›, dünya piyasa fiyat› olan 20 milyar TL’ye eflittir. Dünya fiyat› yatay eksene
paralel olarak çizilen bir do¤ru ile gösterilmektedir. Bu koflullar alt›nda, Türkiye’de
120 bin adet otomobil sat›lacakt›r. Bu fiyat düzeyinde yurtiçi üreticiler 40 bin adet
otomobil arz edecektir. (120-40=) 80 bin adet otomobil yabanc› ülkelerden ithal
edilecektir.
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‹thalat kotas›: Belli bir
dönem boyunca ithal 
edilecek ürün miktar› ve
de¤eri üzerine bir tavan
koyulmas›d›r.
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‹thalat Kotalar›
E¤er d›fl ticaret üzerinde, kota türü bir s›n›rlama olmazsa, otomobilin yurtiçi fiyat›, dünya piyasa fiyat› olan
20 milyar TL’ye eflittir. Dünya fiyat› yatay eksene paralel olarak çizilen bir do¤ru ile gösterilmektedir. Bu
koflullar alt›nda, Türkiye’de 120 bin adet otomobil sat›lacakt›r. Bu fiyat düzeyinde yurtiçi üreticiler 40 bin
adet otomobil arz edecektir. (120-40=) 80 bin adet otomobil yabanc› ülkelerden ithal edilecektir. ‹thalat y›lda
40 bin adetle s›n›rland›r›l›rsa, ithal otomobil arz› azalaca¤› için, kota konulan ürünün fiyat› 30 milyar TL’ye
yükselir. Daha yüksek fiyat düzeyinde, tüketiciler art›k 120 bin adet de¤il 100 bin adet ürün talep
etmektedirler. Bu miktar›n 60 bin adedi ulusal otomobil üreticileri taraf›ndan arz edilecektir. Görüldü¤ü gibi,
tüketiciler hem daha az miktarda otomobil sat›n alabilmekte hem de bunun için daha yüksek bir fiyat ödemek
zorunda kalmaktad›rlar.



Otomobil ithalat›, kota uygulamas› sonucu 40 bin adetle s›n›rland›r›ld›¤›nda ne
olacakt›r? Kota uygulamas›, ithal otomobil arz›n› azaltt›¤› için, kota konulan ürü-
nün fiyat› 30 milyar TL’ye yükselir. Daha yüksek fiyat düzeyinde, tüketiciler art›k
120 bin adet de¤il 100 bin adet ürün talep etmektedirler. Bu miktar›n 60 bin adedi
ulusal otomobil üreticileri taraf›ndan arz edilecektir. Görüldü¤ü gibi, tüketiciler
hem daha az miktarda otomobil sat›n alabilmekte hem de bunun için daha yüksek
bir fiyat ödemek zorunda kalmaktad›rlar.

Küçük bir Anadolu kentinde erkeklere saç kesme hizmeti sunan 20 adet berber faaliyet
göstermektedir. Bu piyasada günde 200 kifli saç kestirmekte ve her biri 3 milyon TL öde-
mektedir. Bir berberin günde en fazla 10 kifliyi t›rafl edebildi¤ini varsayarsak, her berber
günde 10 müflteriye hizmet sunabilecektir.

Bu kentteki yerel yönetim, berberlerin bundan sonra ancak lisans almalar› durumunda fa-
aliyet gösterebileceklerini öngören ve lisans say›s›n› 15 ile s›n›rland›ran bir yönetmelik
ç›kartm›flt›r. Bu yönetmeli¤in saç kesim hizmeti piyasas›nda yarataca¤› etkiyi de¤erlendi-
rebilir misiniz?

VERG‹ UYGULAMALARI

Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla vergileme yetkisin-
den kaynaklanan gücünü nas›l kullanaca¤›n› ve ekonomik birimle-
rin vergiler karfl›s›nda gösterece¤i tepkinin piyasa dengesinin
oluflumuna etkilerini aç›klayabilmek

Devletler hem kamusal amaçlar› gerçeklefltirmek için gerekli olan geliri sa¤lamak,
hem de piyasada oluflan sonuçlar› etkilemek amac›yla, ülkede gerçeklefltirilen
ekonomik faaliyetleri vergilendirirler. Vergiler bazen belli bir miktar, bazen belli
bir oran fleklinde olabilir. Baz› durumlarda ise vergi sabit bir miktar olarak da kar-
fl›m›za ç›kar. Sabit miktarl› bu vergiler bafl vergileri olarak nitelendirilir ve ekono-
mik faaliyetlerden tümüyle ba¤›ms›zd›r. Belli bir maddi ölçü üzerinden (a¤›rl›k,
uzunluk, adet, hacim gibi) al›nan vergiler ise spesifik vergiler olarak tan›mlan›r.
Örne¤in benzinin her litresi için ödenecek 500 bin TL’lik bir vergi bu tür bir vergi-
dir. Türk vergi sisteminde yer alan motorlu tafl›tlar vergisi de belli a¤›rl›k ve yafl te-
mel al›narak hesapland›¤› için spesifik bir vergidir. Belirli bir parasal de¤erin yüz-
desi fleklinde hesaplanan vergiler ise ad valorem vergiler olarak isimlendirilir.
Kiflisel gelir vergileri ve kurumlar vergileri bu tür içinde yer al›r. Spesifik vergiler
miktar, ad valorem vergiler ise de¤er vergiler olarak da tan›mlan›r. 

Uygulamada yer alan verginin türü ne olursa olsun, bu verginin tüketici ve üre-
ticinin davran›fllar›n› etkileyece¤i bir gerçektir. Ancak burada tüm vergi türlerinin
etkilerini anlatmak hem zamanlama hem de hacim bak›m›ndan uygun olmad›¤›n-
dan, konuyu sadece belirli bir birim üzerinden al›nan sat›fl vergileri yoluyla aç›kla-
maya çal›flaca¤›z. Sat›fl vergilerine iliflkin aç›klamalar›m›z› yaparken, konuyu kolay-
laflt›rmas› aç›s›ndan bu vergilerin üreticiler taraf›ndan ödendi¤ini varsayaca¤›z.

Burada amaç vergileme tekniklerinin tart›fl›lmas› de¤ildir. Amac›m›z, uygulamada karfl›-
m›za ç›kabilecek bir verginin temel ekonomik etkilerini flu ana kadar gördü¤ümüz arz-ta-
lep analizi yard›m›yla ortaya koyabilmektir. E¤itim program›n›z›n ilerleyen y›llar›nda bu
amaçla kullan›labilecek baflka analiz yöntemleri oldu¤unu da göreceksiniz.
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Spesifik vergiler: Belirli bir
maddi ölçü üzerinden al›nan
vergilerdir.

Ad valorem vergiler: Belirli
bir parasal de¤erin yüzdesi
fleklinde al›nan vergilerdir.
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Vergi  Uygulamalar ›

Bu varsay›mlar ›fl›¤›nda, üretici firma, birim üzerinden sat›fl vergisini ödeyece¤i
için, bunu bir maliyet fleklinde alg›layacakt›r. Ünite 3’te gördü¤ümüz gibi, üretim
maliyetlerindeki art›fl arz e¤risinin sola ve yukar›ya kaymas›na neden olacakt›r. Bu
durum, vergilerin denge üzerindeki etkisini aç›klamas›na karfl›n, vergi yükünden
kimin ne kadar pay alaca¤›n› kestirmek mümkün olmayacakt›r. Vergi yükünün tü-
ketici ve üretici aras›nda hangi miktarlarda paylafl›laca¤›n›n yan›t› ise arz ve talep
e¤rilerinin e¤imine ba¤l› olacakt›r.

fiekil 5.8’de benzin piyasas› üzerinde uygulanacak olan bir sat›fl vergisinin arz
ve talep e¤rileri ba¤lam›nda sonuçlar› analiz edilmektedir. Sat›fl vergisi uygulama-
ya konmadan önce benzin piyasas›nda dengenin E1 noktas›nda gerçekleflti¤ini gö-
rüyoruz. Bu durumda denge fiyat› 300 bin TL ve denge benzin miktar› 135 bin lit-
redir. Uygulanacak sat›fl vergisi, her birim üzerinden al›naca¤› için arz e¤risi bir bü-
tün halinde sola-yukar›ya do¤ru kayacakt›r.

Vergi uygulamas› arz e¤risinin sola-yukar›ya kaymas›na neden olurken, artan
fiyatlar da talep edilen mal ve hizmet miktar›n›n azalmas›na neden olur. Yeni den-
ge noktas› E2’ye kayarken, denge benzin miktar› 80 bin litreye gerileyecek ve ye-
ni denge fiyat› 400 bin TL’ye yükselecektir. Arz e¤risindeki kayma 200 bin TL’lik
vergi kadar olacakt›r.

Uygulanacak bir sat›fl vergisinin denge üzerindeki etkisini görmenin yan›nda,
as›l merak edilen verginin kimin üzerinde, ne kadar kalaca¤› hususudur. Yukar›da
da belirtti¤imiz gibi, bunu belirleyecek olan arz ve talep esneklikleridir. Yukar›da-
ki örnek için arz ve talep esnekliklerinin ayn› oldu¤unu varsayacak olursak, flekil-
den de görülece¤i üzere verginin yar›s›n› tüketici, yar›s›n› üretici ödeyecektir. Arz
edenlerin vergi yüklerinin bir k›sm›ndan kurtuldu¤u bu durum vergi yans›mas›
olarak tan›mlanmaktad›r. Yani verginin ödeyicisi olan üretici 200 TL’lik birim sat›fl
vergisinin 100 TL’lik k›sm›n› tüketiciye yans›tm›flt›r.
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Sat›fl Vergisinin Ödenmesi
Sat›fl vergisi uygulamaya konmadan önce benzin piyasas›nda dengenin E1 noktas›nda gerçekleflti¤ini
görüyoruz. Bu durumda denge fiyat› 300 bin TL ve denge benzin miktar› 135 bin litredir. Uygulanacak sat›fl
vergisi, her birim üzerinden al›naca¤› için arz e¤risi bir bütün halinde sola-yukar›ya do¤ru kayacakt›r. Vergi
uygulamas› arz e¤risinin sola-yukar›ya kaymas›na neden olurken, artan fiyatlar da talep edilen mal ve
hizmet miktar›n›n azalmas›na neden olur. Yeni denge noktas› E2’ye kayarken, denge benzin miktar› 80 bin
litreye gerileyecek ve yeni denge fiyat› 400 bin TL’ye yükselecektir.  Arz e¤risindeki kayma 200 bin TL’lik vergi
kadar olacakt›r.

Vergi yans›mas›: Vergiyi
ödeyen mükellefin, bunun
bir k›sm›n› veya tamam›n›
fiyat mekanizmas› arac›l›¤›
ile di¤er kiflilere
aktarmas›d›r.



Uygulanan sat›fl vergisinin üretici ve tüketici taraf›ndan hangi miktarda yükle-
nilece¤ini arz ve talep e¤rilerinin esneklikleri belirler. fiimdi esneklikleri farkl› olan
talep ve arz e¤rileri için sat›fl vergilerinin kimin üzerinde kalaca¤›n›, ne kadarl›k bir
k›sm›n›n yans›t›labilece¤ini aç›klamaya devam edelim.

‹lk olarak talebin fiyat esnekli¤inin arz›n fiyat esnekli¤inden küçük oldu¤unu
düflünelim. Bu durumda, yapaca¤›m›z çizimde arz e¤risine göre daha dik talep e¤-
risi kullanmam›z gerekmektedir. Afla¤›da yer alan fiekil 5.9 bu amaçla kullanabile-
ce¤imiz bir grafiktir.

Talep esnekli¤inin arz esnekli¤inden küçük olmas› durumunda uygulanacak
200 bin TL’lik verginin ne kadar›n›, kim ödeyecektir? Esneklik konusunu iflledi¤i-
miz Ünite 4’te ö¤rendiklerimizden hareketle:

• Talep esnekli¤inin arz esnekli¤inden daha küçük olmas› durumunda, vergi-
nin daha büyük k›sm› üretici taraf›ndan tüketiciye yans›t›labilecek, 

• Talep esnekli¤inin arz esnekli¤inden daha büyük olmas› durumunda ise bi-
rim sat›fl vergisinin daha büyük k›sm›n› üretici yüklenecektir.

Nitekim fiekil 5.9’u inceledi¤imizde, piyasada vergi öncesi 450 bin TL’lik denge
fiyat› oluflmuflken, 200 bin TL’lik vergi sonras› denge fiyat› 600 bin TL olmaktad›r.
Bir di¤er ifadeyle 200 bin TL’lik verginin fiyatta meydana getirdi¤i art›fl ∆P=150 bin
TL’dir. Bu, 200 bin TL’lik verginin (600 bin – 450 bin =) 150 bin TL’lik k›sm›n›n tü-
ketici taraf›ndan ödenece¤i anlam›na gelmektedir. Geri kalan (200 bin – 150 bin =)
50 bin TL’lik k›sm› ise üretici ödeyecektir.

Arz ve talep e¤rilerinin esneklikleri 0 veya ∞ oldu¤undan acaba vergiyi kim
ödeyecektir? Veya üretici verginin ne kadarl›k k›sm›n› yans›tabilecektir? Bu sorula-
r› yan›tlarken önce, arz e¤risinin normal e¤ime sahip oldu¤unu varsayal›m. Buna
karfl›n talep esnekli¤inin 0, yani talep e¤risinin yatay eksene dik oldu¤u durumu
inceleyelim.
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Talep Esnekli¤inin Arz
Esnekli¤inden Küçük Olmas›
Durumunda Verginin Yans›mas›
Piyasada vergi öncesi 450 bin
TL’lik denge fiyat› oluflmuflken,
200 bin TL’lik vergi sonras› denge
fiyat› 600 bin TL olmaktad›r. Bir
di¤er ifadeyle 200 bin TL’lik
verginin fiyatta meydana getirdi¤i
art›fl ∆P=150 bin TL’dir. Bu, 200
bin TL’lik verginin (600 bin – 450
bin =) 150 bin TL’lik k›sm›n›n
tüketici taraf›ndan ödenece¤i
anlam›na gelmektedir. Geri kalan
(200 bin – 150 bin =) 50 bin
TL’lik k›sm› ise üretici ödeyecektir.



Talebin fiyat esnekli¤i s›f›r oldu¤undan fiyatta meydana gelecek de¤iflme talep
miktar›n› etkilememektedir. fiekil 5.10’da talep esnekli¤i s›f›r olan dik talep e¤risi
ve 0 ile ∞ aras›nda esnekli¤e sahip bir arz e¤risi gösterilmektedir. Sat›fl vergisi uy-
gulanmadan önce denge S1 ve D e¤rilerinin kesiflti¤i E1 noktas›nda oluflmaktad›r.
Bu durumda benzin için denge fiyat› litre bafl›na 450 bin TL ve denge miktar› 135
bin litredir. Ancak her litre bafl›na uygulanacak olan 200 bin TL’lik bir vergi, arz e¤-
risini sola yukar›ya kayd›rarak ST konumuna getirecek ve yeni denge E2 noktas›n-
da oluflacakt›r. Yeni denge noktas›nda denge miktar› de¤iflmezken, fiyat sat›fl ver-
gisi kadar artarak 450 bin TL’den 650 bin TL’ye yükselmektedir. Bu verginin tümü-
nün tüketici taraf›ndan ödendi¤i anlam›na gelmektedir. Yani üretici ödemekle yü-
kümlü oldu¤u verginin tümünü tüketiciye yans›tm›flt›r.

Talebin fiyat esnekli¤i sonsuz oldu¤unda ise, durum tamamen tersine dönmek-
tedir. fiekil 5.11’de talep e¤risi yatay eksene paralel bir do¤ru fleklinde çizilerek ta-
lebin fiyat esnekli¤inin sonsuz oldu¤u ifade edilmektedir. Öte yandan daha önce
oldu¤u gibi, arz e¤risi 0 ile ∞ aras›nda bir fiyat esnekli¤ine sahip bir do¤ru fleklin-
de çizilmifltir. Vergi konulmadan önce denge E1 noktas›nda gerçekleflmekte ve bu
noktan›n ifade etti¤i benzin denge fiyat›n›n 450 bin TL, denge miktar›n›n ise 135
bin litre oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Daha önce oldu¤u gibi devletin litre bafl›na 200
bin TL sat›fl vergisi getirmesi durumunda, bu vergi üretici taraf›ndan ödenece¤i için
arz e¤risi sola kayacakt›r. Di¤er bir ifadeyle E1 noktas›nda oluflan denge E2 nokta-
s›na kayacakt›r. Yeni denge noktas›na göre denge miktar› 135 bin litreden 25 bin
litreye düflmektedir. Buna karfl›n en küçük fiyat de¤iflimine afl›r› hassas olan talep
e¤risi nedeniyle, denge fiyat›nda hiçbir de¤iflme meydana gelmemektedir Birim sa-
t›fl vergisi uygulanmadan önce 450 bin TL olan denge fiyat›, vergi sonras›nda da
450 bin TL’dir. Yani, uygulanan bir sat›fl vergisi tümüyle üretici taraf›ndan yükle-
nilmektedir. Talep e¤risinin ∞ esnek oldu¤u durumda üretici verginin hiçbir k›sm›-
n› tüketiciye yans›tamamaktad›r.
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Talep Esnekli¤inin 0 Olmas› Durumunda
Verginin Yans›mas›
Sat›fl vergisi uygulanmadan önce denge S1
ve D e¤rilerinin kesiflti¤i E1 noktas›nda
oluflmaktad›r. Bu durumda benzin için
denge fiyat› litre bafl›na 450 bin TL ve
denge miktar› 135 bin litredir. Ancak her
litre bafl›na uygulanacak olan 200 bin
TL’lik bir vergi, arz e¤risini sola yukar›ya
kayd›rarak ST konumuna getirecek ve yeni
denge E2 noktas›nda oluflacakt›r. Yeni
denge noktas›nda denge miktar›
de¤iflmezken, fiyat sat›fl vergisi kadar
artarak 450 bin TL’den 650 bin TL’ye
yükselmektedir.  Bu verginin tümünün
tüketici taraf›ndan ödendi¤i anlam›na
gelmektedir. Yani üretici ödemekle yükümlü
oldu¤u verginin tümünü tüketiciye
yans›tm›flt›r.



Talep e¤risinin sahip oldu¤u esneklik düzeylerini veri alarak yapt›¤›m›z aç›kla-
malar›n ard›ndan flimdi de arz e¤risinin esnekli¤ine ba¤l› olarak konuyu aç›klama-
ya çal›flal›m. Öncelikli olarak arz e¤risinin sonsuz esnek oldu¤u varsay›m›ndan ha-
reket edelim. Arz e¤risine iliflkin aç›klamalar›m›z› yaparken, talep e¤risinin e¤imi-
nin 0 ile ∞ aras›nda oldu¤unu kabul edelim. Yani negatif e¤ime sahip geleneksel
bir talep e¤risi yard›m›yla aç›klamalar›m›z› yapal›m. Afla¤›da yer alan fiekil 5.12 bu
amaçla çizilmifltir.
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Talep Esnekli¤inin ∞ Olmas› Durumunda
Verginin Yans›mas›
Vergi konulmadan önce denge E1
noktas›nda gerçekleflmekte ve bu noktan›n
ifade etti¤i benzin denge fiyat› 450 bin TL,
denge miktar› ise 135 bin litredir. Devletin
litre bafl›na 200 bin TL sat›fl vergisi
getirmesi durumunda, bu vergi üretici
taraf›ndan ödenece¤i için arz e¤risi sola
kayacakt›r. Di¤er bir ifadeyle E1
noktas›nda oluflan denge E2 noktas›na
kayacakt›r. Yeni denge noktas›na göre
denge miktar› 135 bin litreden 25 bin
litreye düflmektedir. Buna karfl›n en küçük
fiyat de¤iflimine afl›r› hassas olan talep
e¤risi nedeniyle, denge fiyat›nda hiçbir
de¤iflme meydana gelmemektedir Birim
sat›fl vergisi uygulanmadan önce 450 bin
TL olan denge fiyat›, vergi sonras›nda da
450 bin TL’dir. Yani, uygulanan bir sat›fl
vergisi tümüyle üretici taraf›ndan
yüklenilmektedir.
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Arz E¤risinin ∞ Olmas› Durumunda Verginin
Yans›mas›
Sat›fl vergisi olmadan önce denge E1’de
oluflmakta, denge miktar› 135 bin litre,
denge fiyat› 450 bin TL olarak belirlenmek-
tedir. Uygulamaya konan 200 bin TL’lik
sat›fl vergisi arz e¤risinin ayn› miktarda
yukar› kaymas›na neden olur ve denge E2
noktas›na kayar, denge fiyat› 650 bin TL
olur. Ancak, unutulmamas› gereken nokta
üreticinin eline geçecek fiyat›n yine 450 bin
TL olmas›d›r. Zira fiyata eklenen 200 bin TL
devlete aktar›lacak miktar› ifade etmektedir.
Bu nedenle, piyasada bu yeni fiyat
düzeyinde oluflan denge miktar› 85 bin
litreye düflmektedir. Arz e¤risinin
esnekli¤inin sonsuz olmas› nedeniyle, tüm
vergi piyasa fiyatlar›na yans›t›lmakta ve
verginin tüm yüklenicisi tüketici olmaktad›r.



Bu flartlar alt›nda, sat›fl vergisi olmadan önce denge E1’de oluflacakt›r. Bu nok-
taya karfl› gelen denge miktar› 135 bin litre iken, denge fiyat› 450 bin TL olarak
oluflmaktad›r. Uygulamaya konan 200 bin TL’lik sat›fl vergisi arz e¤risinin ayn› mik-
tarda yukar› kaymas›na neden olacakt›r. Bu durumda denge E2 noktas›na kayacak
ve denge fiyat› 650 bin TL olacakt›r. Ancak, unutulmamas› gereken nokta üretici-
nin eline geçecek fiyat›n yine 450 bin TL olmas›d›r. Zira fiyata eklenen 200 bin TL
devlete aktar›lacak miktar› ifade etmektedir. Bu nedenle, piyasada bu yeni fiyat
düzeyinde oluflan denge miktar› 85 bin litreye düflmektedir. Arz e¤risinin esnekli-
¤inin sonsuz olmas› nedeniyle, tüm vergi piyasa fiyatlar›na yans›t›lmakta ve vergi-
nin tüm yüklenicisi tüketici olmaktad›r.

fiimdiye kadar yapt›¤›m›z analizlerin tümünde vergi mükellefinin (vergiyi kamu
otoritesine ödemek zorunda olan) taraf›n üretici oldu¤unu kabul ettik. Oysa kimi
zaman tüketici de verginin mükellefi olabilir. Acaba verginin üretici de¤il de, tüke-
tici taraf›ndan ödenmesi durumunda aç›klamalarda bir de¤iflme olur mu? Bu soru-
ya verilecek cevap hay›r olacakt›r. Dolay›s›yla vergiyi ister üretici isterse tüketici
ödesin fiyattaki art›fl ve vergi yükleri da¤›l›m› de¤iflmeyecektir.

Bir yerel yönetim, il s›n›rlar› içinde bulunan do¤al su kayna¤›ndan elde edilen suyu dama-
canalara doldurarak satmakta ve flehrin içme suyu ihtiyac› karfl›lanmaktad›r. Yerel yöne-
tim mevcut teknolojik olanaklar› çerçevesinde kaynaktan ç›kan suyu artt›rma veya azaltma
olana¤›na sahip de¤ildir. Bu nedenle günlük fliflelenen su miktar› 100 bin damacanada sa-
bittir. Yerel yönetim damacana bafl›na 500 bin TL fiyat uygulayarak üretimini satmaktad›r. 

Sa¤l›ks›z su üretiminin önüne geçmeyi hedefleyen Sa¤l›k Bakanl›¤›, içme suyunun kalitesi-
ni korumak ve denetlemek amac›yla damacanalara bandrol uygulamas› getirmeyi planla-
makta ve damacana bafl›na 100 bin TL bondrol ücreti ödenmesini önermektedir. Yukar›da-
ki veri ve varsay›mlar› göz önünde tutarak ve bu ünitede ö¤rendi¤imiz analiz tekniklerini
kullanarak, getirilecek bandrol uygulamas›ndan kaynaklanacak maliyeti kimin ödeyece¤i-
ni analiz edebilir misiniz?

TÜKET‹C‹ VE ÜRET‹C‹ RANTI

Tüketici ve üretici rant› kavramlar›n› ve piyasa dengesinde meyda-
na gelen de¤iflmelerin refah üzerindeki etkilerini aç›klayabilmek

Serbest bir piyasada arz ve talep dengesi al›c› ve sat›c›lar›n elde ettikleri toplam
fayday› maksimize etmektedir. Elde edilen bu toplam fayday› de¤erlendirme yön-
temlerinden biri, piyasaya kat›l›m sonucu tüketicilerin ve üreticilerin elde ettikleri
toplam rant›n hesaplanmas›d›r. Bir piyasa için toplam rant, mal›n al›c›lar aç›s›n-
dan toplam de¤eri (al›c›lar›n ödemeyi arzulad›klar› de¤er) ile bu mallar› üreten
üreticilerin toplam maliyetleri aras›ndaki farkt›r. K›saca piyasadaki arz ve talep e¤-
rileri aras›ndaki aland›r. Bu rant›n bir k›sm› tüketicilere, bir k›sm› da üreticilere ait
oldu¤u için bunlar› ayr› ayr› incelemek konuyu daha iyi anlamam›za olanak tan›r.

Tüketici Rant›
Tüketici rant›, tüketicinin bir mal için ödemeye haz›r oldu¤u fiyat ile gerçekte
ödedi¤i fiyat aras›ndaki farkt›r. Asl›nda tüketici rant›, piyasaya kat›l›m sonucu tü-
keticilerin sa¤lad›¤› fayday› ölçmeye yarar. Tüketici rant› talep e¤risi ile yak›ndan
iliflkilidir. Çünkü talep e¤risi, tüketicilerin her bir miktar için ödeme arzular›n› gös-
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Toplam rant: Bir mal›n
al›c›lar aç›s›ndan toplam
de¤eri ile bu mallar› üreten
üreticilerin toplam
maliyetleri aras›ndaki
farkt›r. 

Tüketici rant›: Tüketicinin
bir mal için ödemeye haz›r
oldu¤u fiyat ile gerçekte
ödedi¤i fiyat aras›ndaki
farkt›r.
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termektedir. Piyasada oluflan fiyat düzeyi ise bu mal için gerçekte ödedikleri tutar-
d›r. Bu iki tutar aras›ndaki fark tüketici rant›n› gösterir. Yani talep e¤risi alt›nda ve
denge fiyat› üzerindeki alan tüketici rant›d›r. Buna göre, afla¤›da yer alan fiekil
5.13’teki herhangi bir X mal› için piyasa dengesi koflullar›nda AE1 P1 taral› alan› tü-
ketici rant›n› ifade etmektedir.

Denge fiyat›n›n azalmas› tüketici rant›n› büyütecektir. Çünkü bir taraftan mev-
cut miktar için tüketiciler daha az öderken, di¤er taraftan bu düflük fiyattan yeni
tüketiciler piyasaya girecektir. Söz konusu rant›n öncekine göre daha büyük olma-
s› ekonomide refah düzeyinin artt›¤›n› yans›t›r. Bu ünitede ele ald›¤›m›z bafll›klar-
dan hat›rlayaca¤›n›z gibi devletin piyasaya müdahalesi piyasa fiyat›n› etkilemekte-
dir. Bu da bize bu tür politikalar›n tüketici refah›n› da de¤ifltirece¤ini gösterir. ‹flte
denge fiyat›ndaki de¤iflmeye ba¤l› olarak ortaya ç›kan tüketici rant›ndaki de¤iflme
ile tüketicilerin refah›ndaki kay›p ve kazançlar hesaplanabilir.

Örne¤in, daha önce inceldi¤imiz fiekil 5.13’teki mal için, arzda meydana gelen
art›fl sonucu denge fiyat›n›n P1 düzeyinden P2 düzeyine düfltü¤ünü kabul edelim
ve fleklimizi yeniden olufltural›m. fiekil 5.14’e göre, ulafl›lan bu yeni denge fiyat›n-
da tüketici rant›, daha önce AE1P1 alan› ile ifade edilirken, yeni durumda AE2P2
alan› ile ifade edilmektedir ve bu alan bafllang›çtakine göre daha büyüktür. Bu da
bize tüketici rant›ndaki art›fl› gösterir. Çünkü mevcut tüketiciler bafllang›çtaki du-
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Tüketici Rant›
Talep e¤risi, tüketicilerin her bir miktar
için ödeme arzular›n› göstermektedir.
Piyasada oluflan fiyat düzeyi ise bu mal
için gerçekte ödedikleri tutard›r. Bu iki
tutar aras›ndaki fark tüketici rant›n›
gösterir. Yani talep e¤risi alt›nda ve denge
fiyat› üzerindeki alan tüketici rant›d›r.
Buna göre, herhangi bir X mal› için piyasa
dengesi koflullar›nda AE1 P1 taral› alan›
tüketici rant›n› ifade etmektedir.
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Tüketici Rant›n›n De¤iflmesi
Denge fiyat›n›n azalmas› tüketici rant›n›
büyütecektir. Çünkü bir taraftan mevcut
miktar için tüketiciler daha az öderken,
di¤er taraftan bu düflük fiyattan yeni
tüketiciler piyasaya girecektir. Söz konusu
rant›n öncekine göre daha büyük olmas›
ekonomide refah düzeyinin artt›¤›n›
yans›t›r. Devletin piyasaya müdahalesi
piyasa fiyat›n› etkiledi¤i için, bu tür
politikalar›n  tüketici refah›n› da
de¤ifltirece¤ini söyleyebiliriz.



ruma göre daha az ödemede bulunurken, düflük fiyattan yeni tüketiciler de piya-
saya girmifltir.

Üretici Rant›
Üretici rant›, üreticinin üretti¤i mal› satmaya haz›r oldu¤u fiyat ile gerçekte sat›fl
yapt›¤› fiyat aras›ndaki farkt›r. Asl›nda üretici rant›, piyasaya kat›l›m sonucu üreti-
cilerin sa¤lad›¤› fayday› ölçmeye yarar ve arz e¤risi ile yak›ndan iliflkilidir. Çünkü
arz e¤risi üreticilerin her bir fiyat düzeyinde ne kadarl›k mal satmak istediklerini
gösterir. Piyasada oluflan fiyat düzeyi ise bu mal için gerçekte sat›fl yapacaklar› tu-
tard›r. Bu iki tutar aras›ndaki fark üretici rant›n› gösterir. Yani arz e¤risi alt›nda ve
denge fiyat›n›n alt›ndaki alan üretici rant›d›r. Buna göre, afla¤›da yer alan fiekil
5.15’teki herhangi bir X mal› için piyasa dengesi koflullar›nda BE1 P1 taral› alan›
üretici rant›n› ifade etmektedir. 

Denge fiyat›n›n yükselmesi üretici rant›n› büyütecektir. Çünkü bir taraftan mev-
cut miktar için piyasadaki üreticiler daha yüksek bir fiyat elde ederken, di¤er taraf-
tan bu yüksek fiyattan yeni üreticiler piyasaya girecektir. Söz konusu rant›n önceki-
ne göre daha büyük olmas› ekonomide kârl›l›¤›n artt›¤›n› gösterir. Bu ünitede ele al-
d›¤›m›z bafll›klardan hat›rlayaca¤›n›z gibi, devletin piyasaya müdahalesi piyasa fiya-
t›n› etkilemektedir. Bu da bize bu tür politikalar›n üreticilerin kârl›l›¤›n› da de¤ifltire-
ce¤ini gösterir. ‹flte denge fiyat›ndaki de¤iflmeye ba¤l› olarak ortaya ç›kan üretici
rant›ndaki de¤iflme ile üreticilerin kârl›l›¤›ndaki kay›p ve kazançlar hesaplanabilir.
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Üretici rant›: Üreticinin
üretti¤i mal› satmaya raz›
oldu¤u fiyat ile gerçekte
sat›fl yapt›¤› fiyat aras›ndaki
farkt›r.

fiekil 5.15
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Üretici Rant›
Arz e¤risi üreticilerin her bir fiyat düzeyinde
ne kadarl›k mal satmak istediklerini gösterir.
Piyasada oluflan fiyat düzeyi ise bu mal için
gerçekte sat›fl yapacaklar› tutard›r. Bu iki
tutar aras›ndaki fark üretici rant›n› gösterir.
Yani arz e¤risi alt›nda ve denge fiyat›n›n
alt›ndaki alan üretici rant›d›r. Buna göre,
herhangi bir X mal› için piyasa dengesi
koflullar›nda BE1 P1 taral› alan› üretici
rant›n› ifade etmektedir.
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Üretici Rant›ndaki De¤iflme
Denge fiyat›n›n yükselmesi üretici rant›n›
büyütecektir. Çünkü bir taraftan mevcut
miktar için piyasadaki üreticiler daha
yüksek bir fiyat elde ederken, di¤er
taraftan bu yüksek fiyattan yeni üreticiler
piyasaya girecektir. Söz konusu rant›n
öncekine göre daha büyük olmas›
ekonomide kârl›l›¤›n artt›¤›n› gösterir.
Devletin piyasaya müdahalesi piyasa
fiyat›n› etkiledi¤ine göre, bu tür poli-
tikalar›n  üreticilerin kârl›l›¤›n› da
de¤ifltirece¤ini söyleyebiliriz.



Örne¤in, daha önce inceledi¤imiz fiekil 5.15’teki mal için, talepte meydana ge-
len art›fl sonucu denge fiyat›n›n P1 düzeyinden P2 düzeyine yükseldi¤ini kabul
edelim ve fleklimizi yeniden olufltural›m. fiekil 5.16’ya göre, ulafl›lan bu yeni den-
ge fiyat›nda üretici rant› daha önce BE1P1 alan› ile ifade edilirken, yeni durumda
BE2P2 alan› ile ifade edilmektedir ve bu alan bafllang›çtakine göre daha büyüktür.
Bu da bize üretici rant›ndaki art›fl› gösterir. Çünkü mevcut üreticiler, bafllang›çtaki
duruma göre daha yüksek fiyattan mal satma olana¤›n› yakalam›flken, yeni oluflan
yüksek fiyattan yeni üreticiler de piyasaya girmifltir.

Tüketici ve Üretici Rant›ndaki De¤iflmeler
Daha önce aç›kland›¤› gibi, tüketici rant› piyasa denge fiyat› ile talep e¤risi aras›n-
daki alan ile, üretici rant› ise denge fiyat› ile arz e¤risi aras›ndaki alan ile ifade edil-
mektedir. Bu ikisinin toplam› ise toplam rant› vermektedir. Serbest bir piyasada
söz konusu toplam rant maksimuma ulaflmaktad›r. Çünkü piyasa koflullar›nda olu-
flacak denge miktar›n›n alt›nda oluflacak herhangi bir ifllem hacminde (al›fl-sat›fl
miktar›) daha az mal üretilip sat›lmakta ve hem tüketiciler hem de üreticiler refah
kayb›na u¤ramaktad›rlar. Dolay›s›yla piyasada gerçekleflecek ifllem hacmini, yani
denge miktar›n› artt›rmak toplam rant›n büyümesine neden olacakt›r. Bu ise refa-
h›n artmas› demektir.

Bu ünitenin daha önceki bölümlerinde, devletin piyasaya çeflitli biçimlerde mü-
dahale etmesi durumunda piyasada oluflan denge fiyat› ve denge miktar›n›n bun-
dan etkilendi¤ini belirlemifltik. Hemen ç›karsama yapabilece¤iniz gibi, bu durum-
da tüketicilerin ve üreticilerin elde edece¤i rant da de¤iflecektir. Örne¤in birim ba-
fl›na vergi konuldu¤unda, vergiyi kimin ödedi¤ine bak›lmaks›z›n piyasada al›flve-
rifl hacmi daralmakta ve denge miktar› piyasa koflullar›nda oluflacak denge mikta-
r›n›n alt›nda kalmaktayd›. fiekil 5.17’de bu verginin refah› nas›l etkiledi¤i üzerinde
durulmaktad›r. Hat›rlarsan›z, bu tür bir vergiyi üreticiler öderse arz e¤risi, tüketici-
ler öderse talep e¤risi azalmay› ifade etmek üzere sola do¤ru kaymakta, ancak her
iki durumda da piyasadaki denge miktar› bafllang›ç denge miktar›na göre azalmak-
tayd›. Çizimde basitlik sa¤lama amac›yla arz veya talep e¤risindeki bu kayma ayr›-
ca gösterilmemifl, sadece sonuç olarak denge miktar›n›n Q* ’dan Q1’e düflmesi ele
al›nm›flt›r.
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Üretici ve Tüketici Rant›nda De¤iflme
Vergi öncesinde tüketici art›¤› AEP*
üçgeninin alan›na, üretici art›¤› ise P*EB
üçgeninin alan›na eflittir. Birim bafl›na
vergi uygulamas› sonucu tüketici art›¤›
Y+Z kadar azalm›flt›r. Üretici art›¤›nda ise
W+T kadarl›k azalma  olmufltur.  Hükümet
Y+W kadarl›k vergi has›lat› sa¤lamas›na
ra¤men, daha az üretimden dolay› Z+T
alan› kadar refah kayb› do¤mufltur.
Dolay›s›yla getirilen vergi sonucunda hem
üreticilerin hem de tüketicilerin refah kayb›
ortaya ç›km›flt›r.



Vergi öncesinde tüketici art›¤› AEP* üçgeninin alan›na, üretici art›¤› ise P*EB
üçgeninin alan›na eflittir. Birim bafl›na vergi uygulamas› sonucu tüketici art›¤› Y+Z
kadar azalm›flt›r. Üretici art›¤›nda ise W+T kadarl›k azalma olmufltur. Hükümet
Y+W kadarl›k vergi has›lat› sa¤lamas›na ra¤men, daha az üretimden dolay› Z+T
alan› kadar refah kayb› do¤mufltur. Dolay›s›yla getirilen vergi sonucunda hem üre-
ticilerin hem de tüketicilerin refah kayb› ortaya ç›km›flt›r.

Türkiye’de uzun y›llardan bu yana tar›m sektörü destekleme al›mlar› ve taban fiyat› uygu-
lamalar› ile desteklenmektedir. Özellikle bu¤day, fleker pancar›, pamuk ve f›nd›k gibi stra-
tejik kabul edilen ürünlerde verilen bu deste¤in, uzun y›lardan beri bütçe aç›¤›n›n temel
nedenlerinden biri oldu¤u ve yaflanan makro ekonomik istikrars›zl›klarda da pay›n›n ol-
du¤u öne sürülmektedir. Türk tar›m›nda uygulanan taban fiyat› ve destekleme al›m› poli-
tikalar›n›n tar›msal ürünler piyasas›nda ne tür olumsuzluklara neden olaca¤›n› ve bunla-
r›n ortadan kald›r›labilmesi için destek mekanizmas›n›n nas›l çal›flmas› gerekti¤ini aç›k-
layabilir misiniz?
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Özet
Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla kul-

land›¤› fiyat kontrolü yöntemlerini ve bu türden

müdahalelerin piyasada oluflan fiyat ve ifllem hac-

mi üzerindeki olas› etkilerini aç›klayabilmek

• Devlet yasa ya da düzenlemelerle (yönetmelik, teb-
li¤ gibi) belirli bir mal ya da hizmetin fiyat›n› tespit
eder veya s›n›rlama getirirse fiyat kontrollerinden
söz edilir. Uygulamada belli bafll› fiyat müdahalesi
yöntemleri taban ve tavan fiyat› uygulamas›, asgari
ücret uygulamas›, tar›msal destekleme uygulamala-
r› ve kira kontrolleridir.

• Mal ve hizmet arz edenleri korumak amac›yla, dev-
letin bir mal veya hizmete iliflkin minimum fiyat›
belirlemesi taban fiyat olarak bilinirken, mal ve hiz-
met talep edenleri korumak amac›yla bir mala ilifl-
kin maksimum fiyat› belirlemesi tavan fiyat uygula-
mas› olarak adland›r›l›r.

• Bu ba¤lamda asgari ücret uygulamas›, tar›msal des-
tekleme politikalar›, kira kontrolleri gibi politikalar
devletin çok s›k kulland›¤› fiyat kontrol politikalar›
aras›nda yer al›r.

Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla kul-

land›¤› miktar kontrolü yöntemlerini ve bu türden

müdahalelerin piyasada oluflan fiyat ve ifllem hac-

mi üzerindeki olas› etkilerini aç›klayabilmek

• Devletin kota ad› alt›nda arz edilen mal miktar›na
s›n›rlama getirmesidir. En çok bilinen kota uygula-
malar› üretim kotalar› ve ithalat kotalar›d›r. 

• Üretim kotas›, arz edilen mal veya hizmet miktar›n›
s›n›rlayarak, rekabet koflullar›nda oluflmufl piyasa
fiyat›n› üreticilerin lehine artt›rmaya dönük devlet
politikas›d›r. 

• ‹thalat kotas›, belli bir dönem boyunca ithal edile-
cek ürün miktar› üzerine bir tavan koyulmas›d›r. 

Devletin piyasaya müdahale etmek amac›yla vergi-

leme yetkisinden kaynaklanan gücünü nas›l kulla-

naca¤›n› ve ekonomik birimlerin vergiler karfl›s›n-

da gösterece¤i tepkinin piyasa dengesinin oluflu-

muna etkilerini aç›klayabilmek

• Belli bir maddi ölçü üzerinden (a¤›rl›k, uzunluk,
adet, hacim gibi) al›nan vergiler spesifik vergiler
olarak tan›mlan›rken, belirli bir parasal de¤erin yüz-
desi fleklinde hesaplanan vergiler ise ad valorem
vergiler olarak isimlendirilir.

• Uygulanacak bir sat›fl vergisinin denge üzerindeki
etkisi fiyat›n artmas› ve miktar›n azalmas› fleklinde-
dir. Verginin ne kadar›n›n kimin üzerinde kalaca¤›-
n› belirleyen faktör ise arz ve talep esneklikleridir.
Örne¤in, arz ve talep esnekliklerinin ayn› oldu¤u-
nu varsayacak olursak, verginin yar›s›n› tüketici ya-
r›s›n› üretici ödeyecektir.

• Vergiyi ödeyen mükellefin bunun bir k›sm›n› veya
tamam›n› fiyat mekanizmas› arac›l›¤› ile di¤er kifli-
lere aktarmas› vergi yans›mas› olarak adland›r›l›r.

Tüketici ve üretici rant› kavramlar›n› ve piyasa den-

gesinde meydana gelen de¤iflmelerin refah üzerin-

deki etkilerini aç›klayabilmek

• Bir mal›n al›c›lar aç›s›ndan toplam de¤eri ile bu
mallar› üreten üreticilerin toplam maliyetleri aras›n-
daki fark toplam rant olarak bilinirken, tüketicinin
bir mal için ödemeye haz›r oldu¤u fiyat ile gerçek-
te ödedi¤i fiyat aras›ndaki fark tüketici rant›, üreti-
cinin üretti¤i mal› satmaya raz› oldu¤u fiyat ile ger-
çekte sat›fl yapt›¤› fiyat aras›ndaki fark üretici rant›
olarak adland›r›l›r. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Devletin baz› tar›m ürünleri için belirledi¤i taban fiyat-
lar, piyasada oluflan denge fiyat›n›n üzerinde ise afla¤›da-
ki durumlardan hangisi ortaya ç›kar?

a. K›tl›k
b. Art›k
c. Üretici dengesi
d. Tüketici dengesi 
e. Karaborsa

2. Bir ekonomide asgari ücret piyasa koflullar›nda oluflan
denge ücret düzeyinin üzerinde belirlenirse, afla¤›daki du-
rumlardan hangisi ortaya ç›kar?

a. Karaborsa
b. Afl›r› istihdam
c. ‹flsizlik
d. K›tl›k
e. Refah art›fl›

3. E¤er talep e¤risi yatay eksene paralelse verginin taraf-
lar aras›ndaki da¤›l›m› nas›l olur?

a. Tüketiciler birim sat›fl vergisinin bir k›sm›n› öderler
b. Tüketiciler birim sat›fl vergisinin tamam›n› öderler
c. Hükümet hiçbir vergi toplayamaz
d. Üreticiler birim sat›fl vergisinin tamam›n› öderler
e. Vergiyi eflit paylafl›rlar

4. Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu etti¤i fiyat ile
gerçekte ödedi¤i fiyat aras›ndaki fark afla¤›dakilerden han-
gisi ile adland›r›l›r?

a. Refah
b. Marjinal fayda
c. Tüketici üstünlü¤ü
d. Tüketici rant›
e. Üretici hakimiyeti

5. Afla¤›dakilerden hangisi taban fiyat uygulamas›na
örnektir?

a. Asgari ücret 
b. Kira kontrolleri 
c. Üretim kotalar› 
d. ‹thalat kotalar› 
e. Vergiler

6. Tar›msal destekleme fiyatlar›n›n piyasada oluflan
denge fiyat ve miktar› üzerindeki etkisi afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Denge fiyat› artar, denge miktar› azal›r
b. Denge fiyat› düfler, denge miktar› artar
c. Denge fiyat› ve miktar› artar
d. Denge fiyat› ve miktar› azal›r
e. Denge fiyat› artar, denge miktar› de¤iflmez

7. Piyasa denge fiyat› ile arz e¤risi aras›nda kalan alan
afla¤›dakilerden hangisi ile adland›r›l›r? 

a. Refah
b. Toplam fayda
c. Tüketici hakimiyeti
d. Tüketici üstünlü¤ü
e. Üretici rant›

8. Ba¤lay›c› bir tavan fiyat uygulamas› sonucu afla¤›daki-
lerden hangisi ortaya ç›kmaz?

a. Karaborsa
b. Talep fazlas›
c. Arz fazlas›
d. Düflük kaliteye yönelme
e. Uzun kuyruklar ve kargafla

9. Miktar üzerinden al›nan vergi, tüketicinin ödemesi ile
üreticinin ödemesi sonuçlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda
afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Tüketicilerin vergi yükü artar
b. Tüketicilerin vergi yükü azal›r
c. Üreticilerin vergi yükü artar
d. Üreticilerin vergi yükü azal›r
e. Vergi yüklerinde bir de¤ifliklik olmaz

10. Vergiyi ödemesi gereken kiflinin piyasa mekanizma-
s›ndan yararlanarak bunu bir baflka kifli ya da kuruma ak-
tarmas› afla¤›dakilerden hangisi ile ifade edilir?

a. Vergiden kaç›nma
b. Verginin yans›mas›
c. Vergi mükellefiyeti
d. Vergi kayd›rma
e. Vergi kaç›rma
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Talebin fiyat esnekli¤i, miktar kontrolleri.

Bu sorunun cevab› talebin fiyat esnekli¤i kavram›nda yat-
maktad›r. Neden bu önerinin yap›ld›¤›n› kavrayabilmek
için devlet müdahalesi olmamas› durumunda piyasay› in-
celeyelim. Buna göre uyuflturucu piyasas›nda denge, afla-
¤›da yer alan fleklin a bölümüne göre, A noktas›nda sa¤-
lanmakta ve denge fiyat› P1, denge miktar› ise Q1 olarak
belirlenmektedir. Denge koflullar› alt›nda piyasada ger-
çekleflen ifllem hacmi, yani uyuflturucu için tüketicilerin
yapt›¤› toplam harcama P1 x Q1 kadar olacakt›r. Bu harca-
ma miktar› grafikteki taral› alan ile gösterilmektedir. fiek-
lin b bölümünde çeflitli yöntemlerin kullan›lmas› ile arz›n
s›n›rland›r›lmas›n›n yarataca¤› etkiler gösterilmektedir. Ör-
ne¤in, gümrüklerdeki kontrollerin yo¤unlaflt›r›lmas›, uyufl-
turucu tacirlerine verilen cezalar›n artt›r›lmas› ve üretimin
gerçeklefltirildi¤i ülkelerde üretimin s›n›rland›r›lmas› için
diplomatik çabalar›n artt›r›lmas› gibi önlemlerle arz›n azal-

d›¤›n› kabul edelim. Bu durum flekilde S1 e¤risinin S2 ko-
numuna gelmesi ile gösterilmektedir. Ortaya ç›kan yeni
dengede denge fiyat› P2’ye yükselmekte, denge miktar›
ise Q2’ye düflmektedir. Dikkat ederseniz arza getirilen k›-
s›tlamalar, piyasada al›n›p sat›lan uyuflturucu miktar›n›
azaltma konusunda baflar›l› olursa, bu denge fiyat›n›n ar-
taca¤› anlam›na gelmektedir. fiimdi olay›n bir baflka boyu-
tuna bakal›m: Uyuflturucu ba¤›ml›l›k yaratan bir al›flkanl›k
oldu¤u için talebin fiyat esnekli¤i serttir, yani inelastik ta-
lep söz konusudur. Bilindi¤i gibi, bu durumda fiyattaki ar-
t›fl toplam harcamay› artt›r›r. Nitekim flekilde daha koyu
renk alanla gösterilen P2 x Q2 miktar› bafllang›çtakine gö-
re daha büyüktür. Uyuflturucuya yap›lan toplam harcama-
lardaki bu art›fl toplum aç›s›ndan çok ciddi sonuçlar do¤u-
racakt›r. Zira uyuflturucu ba¤›ml›lar›n›n çok büyük bir k›s-
m›, bu al›flkanl›klar›n›n getirdi¤i harcamay› suç iflleyerek
finanse etmektedirler. Buna göre ifllenen suçlarda art›fl or-
taya ç›kmas› yüksek bir olas›l›kt›r. Öte yandan bu durum
uyuflturucu tacirlerinin toplam gelirini de artt›raca¤› için
daha organize suç flebekelerinin do¤mas›na yol açar.
Uyuflturucu talebinin inelastik olmas›, iktisatç›lar› arz› k›s›t-
layan politikalar yerine talebi azaltan politikalar önermeye
yöneltmektedir. Bu önlemler aras›nda kullan›c›lara uygu-
lanan cezalar›n artt›r›lmas›, uyuflturucu karfl›t› kampanya-
lar›n yo¤unlaflt›r›lmas› ve ba¤›ml›lar için tedavi merkezleri-
nin say›s›n›n artt›r›lmas› gibi önlemler s›ralanabilir. Bu po-
litikalar›n baflar›l› olmas› durumunda sonucun ne olaca¤›
fleklin c bölümünde görülmektedir. Talep e¤risi sola do¤-
ru kayarak D1 konumundan D2 konumuna gelece¤i için
denge fiyat› P1’den P3’e düflmekte ve denge miktar› Q1’den
Q3’e gerilemektedir. Buna paralel olarak flekilde daha ko-
yu renk alanla gösterilen toplam harcama miktar› bafllan-
g›çtakine göre daha küçük olmaktad›r. Bu da daha önce
sözü edilen olumsuzluklar›n azalmas› anlam›na gelir.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

a. Daha önceki ünitede ö¤rendi¤imiz arz esnekli¤i formü-
lünden yararlanarak,

elde edilir. Yani, özel hastaneler taraf›ndan sunulan
sa¤l›k hizmetleri arz› %30 oran›nda azalacakt›r.

b. Daha önceki ünitede ö¤rendi¤imiz talep esnekli¤i for-
mülünden yararlanarak,

elde edilir. Yani, özel hastaneler taraf›ndan sunulan
sa¤l›k hizmetlerine olan talep %12 oran›nda artacakt›r.

c. Afla¤›da yer alan flekilde bafllang›çtaki (devlet müdaha-
lesinden önceki) denge noktas› A ile gösterilmektedir.
Bu noktan›n ifade etti¤i hasta bafl›na muayene ücreti
(fiyat) 50 milyon TL’dir ve hastane bu fiyattan haftada
1000 hastaya hizmet sunmaktad›r. Devletin piyasaya
müdahale etmesi ile mevcut 50 milyon TL’lik denge
muayene ücreti %20 oran›nda düflürülerek 40 milyon
TL’ye indirilmekte ve bu fiyat maksimum muayene üc-
reti olarak uygulanmaktad›r. Yukar›da hesaplad›¤›m›z
de¤erlerden yola ç›karsak, bu tavan fiyat düzeyinde
hastanenin muayene edece¤i hasta say›s› haftada 1000
adetten %30 oran›nda azalarak 700 hastaya, bu hasta-
nede muayene olmak isteyen hastalar›n say›s› %12 ar-
tarak 1120 hastaya ç›kar.

d. Tavan fiyat uygulamas› bu hastane için bir arz aç›¤› (ya
da talep fazlas›) sorununu do¤urmufltur. Bu durum özel
hastanelerde pek görmeye al›flmad›¤›m›z görüntüler ya-
ratacakt›r: Kuyruklar. T›pk› günümüzde kamu hastanele-
rinde oldu¤u gibi, sabah›n erken saatlerinden itibaren
kuyruklara giren insanlar ilk 100 kifli aras›nda olmak için
çabalayacaklard›r (haftada 700 kiflinin muayene ediliyor-
sa bu günde 100 hasta anlam›na gelmektedir).

e. Bu durumda hastane sundu¤u yan hizmetlerin fiyat›n›
artt›rmay› deneyebilir. Örne¤in, röntgen ücretlerinin,
tahlil ücretlerinin artt›r›lmas› gibi.

S›ra Sizde 2

Bir berber günde en fazla 10 kifliyi t›rafl edebiliyorsa ve 15
adet lisans verilecekse, bu kentte günde en fazla 150 kifli
saç t›rafl› olabilecektir. Yani, yerel yönetim lisanslama zo-
runlulu¤u getirerek ve lisans say›s›n› k›s›tlayarak saç ke-
sim hizmeti üzerine miktar kontrolü koymufl demektir.
Bunu bir çizim yard›m›yla aç›klarsak, bafllang›çtaki denge
A noktas›nda sa¤lanmakta ve 3 milyon TL’lik fiyattan gün-
de 200 kifli bu hizmetten yararlanmaktad›r. Yerel yönetim
taraf›ndan getirilen lisans s›n›rlamas› sonucu bu hizmetten
yararlanacaklar›n say›s› 150 kifli ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Mik-
tar ekseninden çizilen dik do¤ru bu s›n›rlamay› ifade eder.
Sonuçta daha az kifli (150), daha yüksek bir bedel ödeye-
rek (6 milyon TL) bu hizmeti kullanmaktad›r
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S›ra Sizde 3

Yerel yönetim akan su miktar›n› azaltma veya artt›rma
olana¤›na sahip olmad›¤› için günlük arz miktar› 100 bin
damacanada sabittir. Bir di¤er deyiflle, arz e¤risinin fiyat
esnekli¤i s›f›rd›r. Bu durum afla¤›daki flekilde 100 bin da-
macana düzeyinde çizilen dik do¤ru ile gösterilmektedir.
Talep e¤risi de göz önüne al›nd›¤›nda, denge A noktas›n-
da sa¤lanmakta ve yerel yönetim tanesi 500 bin TL’den
100 bin damacana suyun tamam›n› satarak günde 50 mil-
yar TL gelir sa¤lamaktad›r. Bu durumda damacana bafl›na
100 bin TL’lik bandrol uygulan›rsa (bir di¤er deyiflle vergi
getirilirse) arz e¤risi de¤iflmeyecektir. Zira mevcut tekno-
lojik olanaklarla fiyat düflse bile 100 bin damacana su fli-
flelenmeye devam edecektir. Ancak tüketiciler bu miktar
suyu fiyat 500 bin TL iken tüketmektedirler. Bu nedenle,
üretilen 100 bin damacana suyun sat›labilmesi için, getiri-
len ek maliyetin tamam› yerel yönetim taraf›ndan üstleni-
lecektir. Dikkat edilirse yerel yönetimin elde etti¤i toplam
gelir azalmaktad›r. Çünkü su sat›fl›ndan yine 50 milyar TL
gelir elde edilecek, ancak bunun 10 milyar TL’si Sa¤l›k
Bakanl›¤›na aktar›lacakt›r. Görüldü¤ü gibi bandrol bedeli
tamamen yerel yönetim taraf›ndan üstlenilmifltir.

S›ra Sizde 4
Taban fiyat› uygulamas›, Türk tüketiciler için tar›msal
ürünlerin fiyat›n›n yükselmesi demektir. Afla¤›da yer alan
fleklin a bölümünde taban fiyat›n›n bir arz fazlas›na ne-
den olaca¤› gösterilmektedir. Bu durumda devlet, fiyat›n

sürekli olarak yüksek düzeyde tutulabilmesi için söz ko-
nusu arz fazlas›n› sat›n almal›d›r ve do¤al olarak bundan
do¤an maliyet vergi ödeyenlere yans›maktad›r. Oysa, ver-
gi ödeyenlere yüklenen bu maliyetin hafifletilebilmesi
için arz fazlas›n›n ortadan kald›r›lmas› laz›md›r. Devlet
bunu sa¤layabilmek amac›yla ekim yap›labilecek alanlar›
s›n›rland›rabilir. Örne¤in, devlet uygulanacak ekim alan-
lar› düzenleme program› çerçevesinde, fiyat deste¤inin
sürdürülebilmesi için çiftçilerle anlaflarak ekim alanlar›n›
s›n›rland›rabilir. Bu durumda arz fazlas› ortadan kalkacak
ve devlet bütçe gelirden tar›m kesimine kaynak aktar-
maktan kurtulacakt›r. Bu türden bir politikan›n etkileri
afla¤›daki fleklimizin b bölümünde gösterilmektedir. Üre-
tilebilecek miktara getirilen Q1 kadarl›k s›n›rlama bu üre-
tim düzeyinde çizilen dik do¤ru ile gösterilmektedir. Üre-
time konulan bu k›s›tlama piyasada P1 gibi bir fiyat olu-
flumuna yol açmaktad›r. Dikkat edilirse bu fiyat taban fi-
yat›na eflit, ancak devlet müdahalesi olmamas› durumun-
da gerçekleflecek fiyattan yüksektir. Vergi ödeyenlere
yüklenen maliyet ortadan kalkmas›na ra¤men, izlenen bu
politika da tüketicilere maliyet getirmektedir. Zira, tüketi-
ciler hem daha az ürün tüketebilmekte, hem de buna da-
ha yüksek bir bedel ödemektedirler. Tüketicilerin u¤rad›-
¤› refah kayb› taral› olarak gösterilen bölge kadar olmak-
tad›r. Ancak tüketicilerin u¤rad›¤› refah kayb› üreticilerin
rant›ndaki art›flla dengelendi¤i için toplumun net refah›n-
da bir de¤iflme olmamaktad›r. E¤er çiftçiler ortalama bir
tüketiciden daha zengin iseler sözü edilen bu rant trans-
feri gelir da¤›l›m›n› daha da bozucu bir etki yarat›r.
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BLACK
320 C

Yukar›daki foto¤raflarda ‹stanbul’un 30 sene önceki hali ve bugünkü hali yer al›-
yor. ‹ki foto¤raf aras›ndaki 7 fark› bulun türünden bir oyun oynasayd›k, dikkati-
mizi çeken ilk fark dev binalar›n ‹stanbul’un siluetine eklenmesi olacakt›r. fiehir
planc›lar› ve Mimarlar Odas› bu geliflmeye karfl› ç›kmalar›na, baz› yüksek bina-
lar mahkemelik olmas›na ve ‹stanbul ciddi bir deprem riski tafl›mas›na ra¤men
gökdelenler yükselmeye devam ediyor. Bu türden yüksek binalar›n yayg›nlaflma
sebebi, takdir edersiniz ki, bir modernlik gösterisi veya moda de¤ildir. Sizce ‹stan-
bul’da binalar›n gittikçe yükselme sebebi ne olabilir? Neden küçük bir Anadolu
kentinde bu kadar yüksek binalar göremiyoruz da, büyük kentlerde bu binalarla
karfl›lafl›yoruz?
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Bafllarken
Arz ve talep modeli ekonomik olaylar› aç›klamada önemli bir yere sahiptir. Talep,
tüketici davran›fllar› temel al›narak aç›klan›rken; arz, üretici (firma) davran›fllar›
temel al›narak aç›klan›r. Firma davran›fl›n› etkileyen iki önemli unsur vard›r: Ma-
liyet ve has›lat. Çeflitli piyasa yap›lar› içerisinde faaliyette bulunan bir firmay› üre-
timde bulunma çabas›na iten güdü kâr maksimizasyonudur. Elde edilebilecek kâr
düzeyini belirleyen de has›lat ve maliyettir. Firma kâr maksimizasyonu amac›n›
gerçeklefltirmek için ya has›lat›n› art›racakt›r, ya da maliyetlerini düflürecektir.

Anahtar Kavramlar
• Üretim ve firma
• Üretim fonksiyonu
• Toplam, ortalama ve marjinal fiziki ürün
• Azalan verim yasas›
• Ölçe¤in verimi
• De¤iflken, sabit ve toplam maliyetler
• Ortalama de¤iflken, ortalama toplam ve marjinal maliyetler

Amaçlar
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda …
1. Üretim, firma ve üretim faktörleri kavramlar›n› kullanarak üretim fonksiyonunu,
2. K›sa  ve  uzun  dönem  ay›r›m›n› yaparak k›sa dönemde firman›n üretim

davran›fl›n›,
3. Uzun dönemde firman›n üretim olanaklar›n› tart›flarak firman›n karar verme

sürecini,
4. Firman›n üretim sürecinde karfl›laflt›¤› maliyetleri aç›klayabilmek ve bunlar›n

seyrini grafik boyutunda,
5. Firman›n k›sa dönemdeki maliyetlerini tan›mlayabilmek ve bunlar›n seyrini

grafik boyutunda,
6. Firman›n uzun dönemdeki maliyetlerini tan›mlayabilmek ve bunlar›n seyrini

grafik boyutunda
… aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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ÜRET‹M

Üretim, firma ve üretim faktörleri kavramlar›n› kullanarak üre-
tim fonksiyonunu aç›klayabilmek

Üretim, insanlar›n ihtiyaçlar›n› dolayl› ya da do¤rudan karfl›layacak mal ve hizmet-
leri meydana getirme çabas›d›r. Üretimi gerçeklefltiren ve bunlar›n sat›fl› konusun-
da karar veren ekonomik birime firma denir. Firma bir gazete bayii olabilece¤i gi-
bi, büyük bir al›fl-verifl merkezi ya da holding de olabilir. Her firma piyasaya suna-
ca¤› mal ve hizmetleri üretebilmek için bir tak›m maliyetlere katlanmak zorundad›r.
Firma kâr›n› maksimize etmeye çal›flt›¤› için üretimini en düflük  maliyetle gerçek-
lefltirme çabas› içerisindedir. Firman›n üretip, piyasaya sürece¤i ürünün miktar›, fir-
man›n katland›¤› maliyetler ile ürünün piyasadaki sat›fl fiyat›na göre belirlenir. 

‹çinde bulunulan veya gelecek zamanda fayda yaratan herhangi bir faaliyet ola-
rak tan›mlanabilecek olan üretim sonucunda elde edilen ürün, tüketicilere fayda
sa¤lar. Örne¤in, konut bar›nma, otomobil ulafl›m ve okullar e¤itim ihtiyac›n›  kar-
fl›lad›klar› için bu ürünleri tüketenler fayda elde edecektir. ‹çinde bulunulan anda
sa¤lanan fayda, yeni fleylerin ö¤renilmesi, yeni deneyimlerin kazan›lmas› ve dün-
yay› daha iyi anlamakla elde edilir. Gelecekteki fayda ise, daha fazla kazanç elde
etme gücüne kavuflmak ve ekonomik f›rsatlar› art›rmakla sa¤lan›r. Bunlar›n yan›n-
da ev han›mlar›n›n yapt›¤› ifller de, belli bir bedel karfl›l›¤› olmamas›na karfl›n, üre-
tim faaliyetidir. 

Ürün, üretim faktörlerinin (emek, sermaye toprak) üretim sürecine kat›lmas›y-
la elde edilir. Bu süreç, sadece üretim faktörlerinin maddi anlamda flekil de¤ifltir-
mesi olarak alg›lanmamal›d›r. Hammadde veya yar› mamûllerin üretim süreci so-
nunda fleklini de¤ifltirerek, yeni bir mamûl elde etmek imalat olarak tan›mlan›r.
Bu tür bir üretim flekil faydas› sa¤lar. Elde edilen ürünün, bir yerden baflka yere ta-
fl›nmas› da üretimdir ve yer faydas› sa¤lar. Benzer flekilde, bir ürünün stoklanarak,
en çok istenildi¤i anda sat›c›ya haz›r hale getirilmesi de zaman faydas› sa¤lad›¤›
için yine üretimdir. Bir sat›fl ifllemi de üretimdir. Çünkü burada ürüne en fazla de-
¤er veren kiflilerin buna sahip olmas› mülkiyet faydas› sa¤lamaktad›r.  

Bir ekonomide temel üretim birimi firmad›r. Firmalar üretim faktörlerini ya da
di¤er ad›yla girdileri sat›n alarak, mal ve hizmetleri üretmek amac›yla bunlar› bir-
lefltirirler. Kullan›lan girdilerin miktar›, belli bir zaman dilimi içerisinde elde edile-
cek ürünün miktar›n› belirler. Veri teknoloji çerçevesinde, bir ürünün miktar›n›n
art›r›lmas›, girdilerin art›r›lmas›na ba¤l›d›r. Girdiler ile elde edilen ürünler aras›nda-
ki bu ba¤l›l›k iliflkisi üretim fonksiyonu ile özetlenmektedir. Belirli bir dönemde
kullan›lan alternatif girdi bileflimlerini olas› maksimum ç›kt› ile iliflkilendiren üre-
tim fonksiyonu flu flekilde formüle edilebilir:

Bu fonksiyona göre, herhangi bir firman›n olabilecek maksimum üretimi (Q*)
kullan›lan emek (L), sermaye (K) ve do¤al kaynaklar›n (T) miktar›na ve teknoloji
(t) düzeyine ba¤l›d›r. Dolay›s›yla üretim miktar› bunlar›n bir fonksiyonu olacakt›r. 

Üretim sürecinde kullan›lan girdiler sabit ve de¤iflken olmak üzere iki grupta
de¤erlendirilir. Üretim sürecinde kullan›lan baz› girdiler ürün miktar›ndaki de¤ifl-
me karfl›s›nda, belirli bir süre için, ne artar ne de azal›r. Bu girdiler sabit girdiler
olarak tan›mlan›r. Oysa de¤iflken girdiler arzu edilen üretim düzeyine ba¤l› ola-
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Üretim: ‹nsanlar›n
ihtiyaçlar›n› dolayl› ya da
do¤rudan karfl›layacak mal
ve hizmetleri meydana
getirme çabas›d›r.

Firma: Üretimi
gerçeklefltiren ve bunlar›n
sat›fl› konusunda karar
veren ekonomik birimdir.

Ürün: Üretim faktörlerinin
(emek, sermaye toprak) 
üretim sürecine kat›lmas›yla
elde edilen ç›kt›d›r. 

‹malat: Hammadde veya yar›
mamûllerin üretim süreci
sonunda fleklini de¤ifltirerek,
yeni bir mamûl elde edilmesi
sürecidir. 

Üretim fonksiyonu: Belirli
bir dönemde kullan›lan
alternatif girdi
bileflimlerinin olas› 
maksimum ç›kt› ile
iliflkilendirilmesidir.

Sabit girdiler: Ürün
miktar›ndaki de¤iflme
karfl›s›nda belirli bir süre
için miktar› de¤iflmeyen
girdilerdir. 

De¤iflken girdiler: Arzu
edilen üretim düzeyine göre
miktar› de¤iflen girdilerdir. 

Q* = f (L, K, T, t)



rak de¤iflir. De¤iflken ve sabit girdiler aras›nda ayr›m yaparken, zaman›n önemini
de vurgulamak gerekir. Örne¤in, imalat yapan bir firma için bina sabit bir girdidir.
Çünkü k›sa sürede büyütmek olanaks›zd›r. Fakat kullan›lan emek ve hammadde
de¤iflken girdidir. Ancak uzun bir zaman dilimi göz önüne al›nd›¤›nda, bina genifl-
letilebilir, hatta yenisi infla edilebilir. Dolay›s›yla uzun dönemde sabit girdiler de
de¤iflken girdi olarak nitelendirilir.

Yukar›daki analizde, firman›n üretim ve üretim süreci ile ilgili karar al›rken kâr maksi-
mizasyonu amac›n› öne ç›kartaca¤›n› kabul ettik. Bir di¤er deyiflle, firman›n kâr› payla-
flan sahipleri ad›na, kâr maksimizasyonu amac› ile yönetilece¤ini varsayd›k. Günümüzde
büyük flirketlerin yönetimi profesyonel yöneticilere devredilmekte ve bu yöneticiler de
di¤er çal›flanlar› istihdam etmektedir. Yöneticilerin ve di¤er çal›flanlar›n firma sahipleri-
nin arzulad›¤› gibi kâr maksimizasyonu amac› ile çal›flacaklar›ndan nas›l emin olabiliriz?
Yöneticiler ve di¤er çal›flanlar kendi ç›karlar›n› gözeterek firman›n kâr›n›n azalmas›na
yol açabilirler mi?

KISA DÖNEMDE ÜRET‹M

K›sa ve uzun dönem ay›r›m›n› yaparak k›sa dönemde firman›n
üretim davran›fl›n› aç›klayabilmek

Üretime iliflkin temel kavramlar› aç›klayabilmek için en kolay yol, üretim fonksiyo-
nunda yer alan girdilerden sadece bir tanesinin de¤iflebildi¤i bir süreci incelemek-
tir. ‹ktisadi analizde üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin de¤ifltirilmesine ola-
nak tan›yan bu süre k›sa dönem olarak adland›r›l›r. K›sa dönem üretim fonksiyo-
nundaki girdilerden sadece bir tanesinin de¤iflebilece¤i, di¤er girdilerin ise sabit
kalaca¤› kabul edilmektedir. Konuya iliflkin aç›klamalar yap›l›rken, üretim faktör-
lerinden sermaye ve do¤an›n sabit oldu¤u varsay›lacakt›r. Üretim fonksiyonunda
yer alan teknoloji de veri al›nd›¤›na göre, k›sa döneme iliflkin analizde tek de¤ifl-
ken girdi, emek miktar›d›r. Bu durumda, firman›n ç›kt› miktar›n› artt›rabilmesi, kul-
lan›lan emek miktar›ndaki art›fla ba¤l› olacakt›r. Böylece firma, emek faktörünün
verimlili¤ini esas alarak ç›kt› miktar›n› belirleyecektir.

Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziki Üretim
De¤iflken girdi miktar›n›n artt›r›lmas›na ba¤l› olarak elde edilen ç›kt›ya toplam fi-
ziki ürün denir ve TPP ile gösterilir. De¤iflken üretim faktörü olarak eme¤in kul-
lan›lmas› durumunda emek girdisi ile ürün miktar› (ç›kt›) aras›ndaki iliflki bir tab-
lo, grafik ya da fonksiyonla aç›klan›r. Biz de bu gelene¤e uyarak haz›rlayaca¤›m›z
bir tablo çerçevesinde söz konusu kavramlara iliflkin baz› tespitlerde bulunaca¤›z. 

Burada fiziki ürün deyimiyle fiilen gerçeklefltirilen üretim miktar›ndan söz edilmektedir,
fiziki ürünle kastedilen parasal de¤er de¤ildir. Fiziki ürünün parasal de¤ere dönüflmesi,
bu ürünün piyasalarda sat›lmas›yla mümkün olur. 

Di¤er girdiler sabitken, de¤iflken girdi olan emek miktar› art›r›l›rsa üretim s›f›r-
dan bafllayarak artmaya bafllar. Üretim önce yükselen oranlarda artmakta, belli bir
düzeyden sonra ise gittikçe azalan oranlarda artmaktad›r. Hatta de¤iflken girdi ge-
re¤inden fazla artt›r›l›rsa üretimde azalmayla da karfl›lafl›labilir. Üretimin düflük ol-
du¤u bafllang›ç düzeyinde bir birim de¤iflken girdi, yani bir birim emek bafl›na dü-
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K›sa dönem: Üretim 
faktörlerinde sadece bir
tanesinin de¤ifltirilmesine
olanak tan›yan süredir. 

Toplam fiziki ürün: De¤iflken
girdi miktar›n›n
artt›r›lmas›na ba¤l› olarak
elde edilen ç›kt›d›r.
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flen sabit girdi miktar› fazla oldu¤u için sabit girdilerden bir k›sm› at›l kalacakt›r.
Bu durumda, üretim sürecine dahil edilen ilave emek  bir yandan at›l kapasitenin
kullan›lmas›na olanak verirken, di¤er yandan uzmanlaflmay› art›raca¤›ndan üretim
daha fazla artacakt›r. Di¤er de¤iflkenler sabitken, belli bir üretim miktar›na ulafl›n-
caya kadar, artan emek miktar› bafl›na artan verimlilik söz konusudur. Ancak, de-
¤iflken ve sabit girdi aras›nda optimal (en uygun) bileflime ulafl›ld›ktan sonra,
emek art›fl› sürdürülürse, emek bafl›na düflen sabit girdi azalacakt›r. Böylece, emek
birimi bafl›na verimin azalmas› durumu ortaya ç›kacakt›r. Bu durum ekonomi bili-
minde azalan verimler yasas› olarak tan›mlan›r. Yukar›daki aç›klamalardan da
anlafl›laca¤› üzere, bu yasan›n geçerli olabilmesi için, teknoloji ve di¤er üretim fak-
törleri sabitken, emek miktar›n›n artmas› gerekir. Hatta emek çok fazla artarsa,üre-
tim düflmeye bafllar. Bu durumda eme¤in verimi negatif olur. Azalan verimler ya-
sas›, firman›n sürekli olarak emek kullan›m›n› artt›rmas› durumunda, marjinal fizi-
ki ürün ve toplam fiziki ürün e¤rilerinin alaca¤› flekilleri göstermesi bak›m›ndan
önemlidir. 

Firma yönetimi ifle ilave bir iflçi almadan önce flunu bilmek isteyecektir: Acaba,
iflçi say›s›n› art›rmakla (∆L = 1), üretim ne kadar artacakt›r (∆Q = ?). Yani son iflçi-
nin sa¤layaca¤› marjinal fiziki ürün ne olacakt›r. Bu çerçevede marjinal fiziki
ürün, emek miktar›ndaki bir birimlik de¤iflmenin toplam ürün miktar›nda meyda-
na getirdi¤i de¤iflim olarak tan›mlan›r. Eme¤in marjinal fiziki ürünü MPPL k›saltma-
s›yla gösterilir. Marjinal fiziki ürün, emek veriminin nas›l bir seyir izledi¤ini göste-
rir, bu yüzden eme¤in marjinal verimlili¤i (MPL) olarak da adland›r›l›r. Marjinal fi-
ziki ürünü afla¤›daki basit eflitlikle de göstermek mümkündür:

Eme¤in ortalama fiziki ürünü (APPL ) ise, emek birimi bafl›na elde edilen
ürün miktar›d›r. Bu, toplam fiziki ürünün kullan›lan emek miktar›na oranlanmas›y-
la hesaplan›r. Afla¤›daki eflitlikte ortalama fiziki ürün formüle edilmifltir.

Genelde emek verimlili¤i ile ortalama fiziki ürün anlat›lmak istenmektedir. Bir
firmada verim art›fl›n›n sa¤land›¤›n› söylemekle, emek birimi bafl›na üretimin artt›-
¤› anlafl›lmaktad›r. Emek verimlili¤i kavram›n›n uygulamada bu flekilde ele al›nma-
s›, biraz da ortalama verimlili¤in kolay ölçülmesine ba¤lanmaktad›r. Firma yöneti-
mi bak›m›ndan ifle yeni iflçi almadan önce ortalama verimlili¤in seviyesini ve yö-
nünü bilmek önemlidir. Yönetim, bu yeni iflçi ile birlikte üretimin (ç›kt›n›n) oran-
sal olarak nas›l etkilenece¤ini bilmek isteyecektir. Bunu bilmekle, ilave iflgücünün
ortalama verimlili¤i nas›l etkiledi¤i belirlenmifl olacakt›r.

Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziki Ürün E¤rileri
Afla¤›da yer alan fiekil 6.1’de toplam, marjinal ve ortalama ürün kavramlar› ve bun-
lar›n artan, azalan ve negatif verim bölgeleri gösterilmektedir. Bu grafikte kullan›-
lan veriler ise Tablo 6.1’de verilmektedir.

Tablo 6.1’e göre, bir X firmas›n›n ulaflt›¤› en yüksek toplam fiziki ürün düzeyi
224 birim’dir. Bu nokta grafi¤imizin üst panelinde gösterilmektedir. Toplam fiziki
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Azalan verim yasas›: Di¤er
üretim faktörleri miktar›
sabitken, bir üretim 
faktörünün üretimde
kullan›lan miktar›n›n
artt›r›lmas› durumunda, her
ilave birimin sa¤lad›¤› ürün
miktar›n›n azald›¤›n› ifade
eden iliflkidir.

Marjinal fiziki ürün: Emek
miktar›ndaki bir birimlik
de¤iflmenin toplam ürün
miktar›nda meydana 
getirdi¤i de¤iflmedir.

Ortalama fiziki ürün: Bir
birim emek için elde edilen
ürün miktar›d›r. 

 MPPL =
 ∆TPP

∆L

 APPL =  TPP
L

 



ürün (TPP) e¤risinin en yüksek oldu¤u nokta bu üretim düzeyini ifade etmekte-
dir. Bu düzeyden sonra üretime kat›lacak yeni emek biriminin üretime katk›s› s›-
f›rd›r. Di¤er bir ifadeyle sekizinci emek gücünün marjinal fiziki ürün düzeyi s›f›r-
d›r. Bu durum, fiekil 6.1’in alt panelinde gösterilmektedir. Marjinal fiziki ürün
(MPP) e¤risinin yatay ekseni kesti¤i noktada sekizinci emek biriminin marjinal
ürün de¤erinin s›f›r olaca¤› anlafl›lmaktad›r. Yukar›da tan›mlad›¤›m›z marjinal ve-
rimlili¤e ait artan, azalan ve negatif k›s›mlar›, iki e¤ri aras›ndaki iliflki temel alarak
da aç›klanabilir. 

Üçüncü emek birimi de dahil olmak üzere, 0 ile üçüncü emek miktar› aras›n-
daki birinci, ikinci ve üçüncü emek miktarlar›n›n marjinal verimlilikleri bir önceki-
ne göre fazla oldu¤u için, toplam ürün her seferinde artan miktarlarda artmaktad›r.
Dolay›s›yla bu durum her ilave emek miktar›n›n fiziki ürüne daha fazla katk› sa¤-
lad›¤› anlam›na gelmektedir. Bu durumu ifade eden marjinal fiziki ürün e¤risi de
artan bir e¤ri fleklindedir.

Ancak üçüncü emek miktar›ndan sonra üretime dahil edilecek her yeni emek
birimi, bir önceki emek birimine göre daha az miktarlarda toplam ürüne katk›da
bulunmaktad›r. Fakat her seferinde gittikçe azalan miktarlarda da olsa toplam ürün
art›fl›na yol aç›lmas› nedeniyle toplam fiziki ürün e¤risi artan bir e¤ri görünümüne
sahip olacakt›r. Üçüncü emek biriminden sonra gelen dördüncü emek biriminin
üretime olan katk›s›, üçüncü emek birimine göre az iken, beflinci emek biriminin
üretime katk›s› dördüncüsüne göre daha azd›r. Bu, her ilave emek birimi için aza-
larak devam etmektedir. Do¤al olarak bu durum  toplam fiziki ürünün azalarak art-
mas› anlam›na gelmektedir. TPP e¤risinin azalarak artt›¤› k›sma karfl› gelen k›s›m-
da MPP e¤risi azalmaktad›r. Üçüncü emek miktar›ndan sonra bafllayan azalan mar-
jinal verim, sekizinci emek miktar›nda s›f›r olmaktad›r. Her iki e¤rinin bu k›s›mla-
r› azalan marjinal verimi göstermektedir.

Toplam fiziki ürünün maksimum, marjinal fiziki ürünün s›f›r oldu¤u noktadan
sonra, üretim sürecine k›sa dönemde eklenecek her ek emek miktar›n›n marjinal
verimi negatif olurken, TPP e¤risi de afla¤›ya do¤ru yönelecektir. Yani sekizinci
emek miktar›ndan sonra ek emek miktar›n›n üretime katk›s› negatiftir. fiekil 6.1’de-
ki (a) ve (b) panellerinde sekizinci emek miktar›ndan sonraki bölgeler negatif mar-
jinal verimlili¤i göstermektedir. 

Di¤er yandan panel (b)’de yer alan ortalama ve marjinal fiziki ürün e¤rileri ara-
s›nda da önemli bir iliflki vard›r. E¤er her emek biriminin marjinal fiziki ürünü, or-
talama fiziki ürünün üzerinde ise, emek birimi bafl›na ürün yükselecektir. E¤er
emek biriminin marjinal fiziki ürünü, ortalama fiziki üründen daha az ise ortalama
fiziki ürün azalmaya bafllayacakt›r. Bu durum, ayn› zamanda marjinal fiziki ürün
e¤risinin ortalama fiziki ürün e¤risinin maksimuma ulaflt›¤› noktadan geçece¤ini
de gösterir.
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Tablo 6.1

X Firmas›,
Ortalama ve
Marjinal Fiziki
Ürün Miktar›n›n
De¤iflken Girdi
Miktar› ile ‹liflkisi

Emek Miktar› Toplam Fiziki Ürün Marjinal Fiziki Ürün Ortalama Fiziki Ürün
(L) (TTPPL) (MPPL) (APPL)

0 0 - -

1 20 20 20

2 60 40 30

3 120 60 40

4 160 40 40

5 190 30 38

6 216 26 36

7 224 8 32

8 224 0 28

9 216 -8 24

fiekil 6.1

Toplam, Ortalama ve
Marjinal Fiziki Ürün 
E¤rileri: X firmas›n›n
ulaflt›¤› en yüksek toplam
fiziki ürün düzeyi 224
birim’dir. Bu nokta 
grafi¤imizin üst 
panelinde
gösterilmektedir. Toplam
fiziki ürün (TPP) 
e¤risinin en yüksek 
oldu¤u nokta bu üretim
düzeyini ifade 
etmektedir. Bu düzeyden
sonra üretime kat›lacak
yeni emek biriminin 
üretime katk›s› s›f›rd›r.
Di¤er bir ifadeyle 
sekizinci emek gücünün
marjinal fiziki ürün 
düzeyi s›f›rd›r. Bu 
durum, fleklin alt 
panelinde 
gösterilmektedir. Marjinal
fiziki ürün (MPP) 
e¤risinin yatay ekseni
kesti¤i noktada sekizinci
emek biriminin marjinal
ürün de¤erinin s›f›r
olaca¤› anlafl›lmaktad›r.
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Eskiflehir’in merkezi bir semtinde faaliyet gösteren ve ö¤rencilerin yo¤un olarak ilgi gös-
terdikleri küçük bir sandviç dükkan› bulunmaktad›r. Bu dükkanda yap›lan tüm sandviçler
›s›t›larak müflterilere sunulmakta ve bu küçük dükkan y›llardan beri ayn› mekanda faali-
yet göstermektedir. Kitab›n›z›n editörü taraf›ndan bu küçük sandviç dükkan›nda yap›lan
gözlemde, afla¤›daki tabloda özetlenen sonuçlar elde edilmifltir:

Bu sandviç dükkan› için, 
a. Marjinal ürün ve ortalama ürün miktarlar›n› hesaplay›n›z.
b. Toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürün grafiklerini çiziniz.
c. Azalan verimler hangi de¤iflken girdi düzeyinde bafllamaktad›r?
d. Marjinal ürün ve ortalama ürün aras›ndaki iliflkiyi tart›fl›n›z. 

UZUN DÖNEMDE ÜRET‹M

Uzun dönemde firman›n üretim olanaklar›n› tart›flarak firman›n
karar verme sürecini aç›klayabilmek

Uzun dönemde kullan›lan tüm girdiler de¤ifltirilebilece¤i için azalan verimler yasa-
s› ifllerli¤ini yitirir. Tüm girdilerin miktarlar›n›n de¤iflmesi ölçek ve ölçe¤in verimi
kavramlar›n› da beraberinde getirmektedir. Çünkü, girdilerin miktarlar›n›n ayn›
oranda de¤iflmesi üretim ölçe¤inin de¤iflmesi anlam›ndad›r. Üretim ölçe¤i de¤iflti-
¤inde, bunun ürün miktar› üzerindeki etkisine bakmak suretiyle ölçe¤in verimi
belirlenebilir. Ölçe¤in verimiyle ilgili üç durumla karfl›lafl›l›r. Bunlar; ölçe¤in sabit,
artan ve azalan verimleridir. 

E¤er girdilerdeki art›fl oran› ile üretimdeki art›fl oran› ayn› ise ölçe¤e göre sa-
bit verim söz konusudur. Örne¤in, kullan›lan üretim faktörleri iki kat›na ç›kar›ld›-
¤›nda, ürün miktar› iki kat art›yorsa bu üretim sürecinde, ölçe¤e göre sabit verim
geçerli olacakt›r. Üretimdeki art›fl oransal olarak girdilerdeki art›fltan yüksek oldu-
¤unda ise, ölçe¤e göre artan verim geçerlidir. Di¤er bir ifadeyle, ölçe¤e göre ar-
tan verimler, girdiler iki kat artt›r›ld›¤›nda, üretimdeki art›fl›n iki kattan fazla olaca-
¤› anlam›ndad›r. Buna karfl›n, üretimde kullan›lan girdilerdeki art›fl oran›ndan da-
ha düflük oranda ürün elde edilmiflse, ölçe¤e göre azalan verimlerden söz edi-
lir. Yani, girdiler iki kat artmas›na karfl›n, üretimdeki art›fl iki kattan daha azd›r. 

Faktör Bilefliminin Seçimi
Bir firman›n üretimi gerçeklefltirirken üretim faktörlerinin bileflen ve büyüklü¤ünü
nas›l belirledi¤i önemli bir karar aflamas›n› ifade eder. Bu soruyu yan›tlarken, flim-
diye kadar çeflitli ünitelerde karfl›m›za ç›kan marjinal kavram›ndan yararlanabiliriz. 
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Çal›flan Say›s› Toplam Ürün
(saatte üretilen sandviç miktar›)

0 0

1 10

2 25

3 35

4 40

5 42

6 42
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Ölçe¤in verimi: Bütün 
üretim girdilerinin ayn› 
oranda artt›r›lmas› 
durumunda ürün miktar›n›n
hangi oranda de¤iflece¤ini
ifade eden ölçüttür. 

Ölçe¤e sabit verim:

Girdilerdeki art›fl oran› ile
ürün miktar›ndaki art›fl
oran›n›n ayn› olmas›
durumudur.

Ölçe¤e göre azalan verim:

Ürün miktar›ndaki art›fl
oran›n›n girdilerdeki art›fl
oran›ndan düflük olmas›
durumudur. 



Konunun daha kolay anlafl›lmas›n› sa¤layabilmek için,  bir firman›n üretim yap-
mak için iki üretim faktörünü kulland›¤›n› kabul edelim. Bunlar sermaye ve emek
olsun. Firman›n bu mal› nas›l üretece¤i ve ne kadar üretece¤ine karar vermesi ge-
rekir. Bu noktada belirli bir üretim düzeyinin hangi girdi bileflimiyle ve en düflük
maliyetle gerçeklefltirilebilece¤i de sorgulanmaktad›r. 

Firma, bu temel sorular› yan›tlarken iki çeflit bilgiden hareket etmektedir.
Bunlar:

• Farkl› girdi düzeyleri için her bir üretim faktörünün marjinal fiziki ürünü,
• Her bir girdinin fiyat›d›r.
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü, daha önce tan›mlad›¤›m›z gibi, bu girdinin bir

birim art›r›lmas› durumunda üretimde meydana gelen art›flt›r. Bu artan üretimin pi-
yasada sat›lmas› neticesinde elde edilen gelir bu girdi için marjinal ürün de¤eri
olarak tan›mlan›r. Bu tan›ma göre, parasal gelir dikkate al›nmaktad›r. Bir girdinin
marjinal fiziki ürün de¤eri MRPL k›saltmas› ile gösterilir ve girdinin marjinal fiziki
ürünü (MPPL ) ile ç›kt›n›n piyasa fiyat› (PX ) çarp›larak hesaplanmaktad›r: 

Girdinin marjinal fiziki ürün de¤eri girdinin maliyetinden (fiyat›ndan) daha faz-
la ise, firma için o girdiyi fazla kullanmak daha avantajl›d›r. Di¤er yandan girdinin
MRP de¤eri girdi fiyat›ndan düflük ise, firma için girdi kullan›m›n› azaltmak yarar-
l›d›r. O halde bir üretim faktörü için optimal girdi kullan›m düzeyi, girdinin marji-
nal fiziki ürün de¤erinin girdi fiyat›na eflit oldu¤u seviyedir.  Daha önce de¤iflken
üretim faktörü olarak eme¤i kabul etti¤imize göre, bu durumu emek girdisi için
sembollerle aç›klarsak, eme¤in marjinal ürün de¤eri (MRPL) emek fiyat›na yani üc-
rete (w) eflit olmal›d›r. 

Azalan verimler yasas› nedeniyle (yani her girdi için marjinal fiziki ürün kulla-
n›lan girdi miktar› artt›kça er-geç azalan olmas› nedeniyle) girdinin marjinal ürün
de¤eri de azalacakt›r. ‹flte firma marjinal fiziki ürününün parasal de¤eri girdi fiya-
t›na eflitleninceye kadar girdi kullan›m›n› art›rarak en yüksek kâra ulaflm›fl olur.

‹ki ya da daha fazla girdi kullan›ld›¤›nda, girdilerden birine ait marjinal fiziki
ürünü hesaplayabilmek için di¤er girdilerin miktar›n›n sabit kalmas› gerekir. Bu-
nunla beraber, bir girdinin marjinal fiziki ürünü sabit kabul edilen di¤er girdilerin
miktar› taraf›ndan etkilenmektedir. Öte yandan, belirli bir üretim düzeyi için her
bir girdinin ne kadar kullan›laca¤› girdilerin fiyatlar›na ba¤l›d›r. Bir girdinin üreti-
me katk›s› fazla olsa bile, girdi çok pahal› oldu¤unda, bu girdi fazla kullan›lmaya-
cakt›r. Dolay›s›yla, üretici belirli bir üretimi gerçeklefltirmede her bir girdiyi ne ka-
dar kullanaca¤›na, di¤er bir ifadeyle üretim için faktör bilefliminin seçimini nas›l
yapaca¤›na iliflkin karar›nda, her girdinin marjinal fiziki ürününü  ve maliyetini
dikkate almak zorundad›r.

Veri bir girdi ve üretim düzeyi için, marjinal fiziki ürünü göreceli olarak yüksek
olan bir girdiyi ve/veya di¤erlerine k›yasla fiyat› düflük olan girdiyi daha fazla kul-
lanmak, maliyeti minimize etmek için gereklidir. Bu minimizasyonun gerçekleflti-
rilmesi optimal üretim tekni¤inin seçimini ifade eder. Firma, maliyetlerini minimi-
ze eden faktör bileflimini, her bir girdinin marjinal fiziki ürününü fiyat›na oranla-
mak suretiyle belirleyecektir. Firman›n iki girdi kulland›¤› varsay›m›nda, bu ifade-
yi formüle edersek,
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Marjinal ürün de¤eri:  Bir
girdinin marjinal fiziki ürünü
ile ürünün piyasa fiyat›n›n
çarp›m› sonucu bulunur ve
marjinal ürünün sat›fl› 
sonucu elde edilecek geliri
gösterir. 

MRPL = MPPL x Px

MRPL = w



eflitli¤ine ulafl›l›r. Eflitlikte, MPPL eme¤in marjinal fiziki ürününü, PL eme¤in birim
fiyat›n›, MPPK sermayenin marjinal fiziki ürününü, PK ise sermayenin birim fiyat›-
n› sembolize etmektedir. Bu eflitli¤e göre, firma üretim faktörleri için harcama ya-
parken, paray› iki faktör aras›nda o flekilde bölüfltürecektir ki, eme¤e harcad›¤› son
lira ile sermayeye harcad›¤› son liran›n üretime katk›lar› eflit olacakt›r. Eflitli¤in sa¤-
land›¤› durumda, emek için harcanan son liran›n emek girdisinden al›n›p, serma-
ye girdisine transfer edilmesi ürün miktar›nda art›fl sa¤lamazken, tersine ürün mik-
tar›nda azalma meydana getirebilir. Oysa, bu eflitlik sa¤lanmad›¤›nda girdilerin bi-
rini di¤eriyle ikame etmek ürün miktar›n› art›r›r. Örne¤in, emek için harcanan son
liran›n ürüne katk›s› sermayeye harcanan son liran›n ürüne katk›s›ndan daha fazla
ise, firman›n sermaye yerine eme¤i ikame etmesi kendi avantaj›na olacakt›r. Tersi
durumda ise, yani sermaye için harcanan son liran›n ürüne katk›s›, eme¤e harca-
nan son liran›n ürüne katk›s›ndan daha fazla ise, firman›n emek yerine sermayeyi
ikame etmesi firma aç›s›ndan daha yararl› olacakt›r. Üretim faktörleri aras›ndaki
ikame, yukar›daki eflitlik sa¤lan›ncaya kadar devam edecektir. Bu süreç içinde fir-
ma maliyetlerini minimize etmeye çal›flmaktad›r. Eflitlik sa¤land›¤›nda, firma üreti-
mi minimum maliyetle gerçeklefltirmektedir.

Son y›llarda sinema salonlar›nda meydana gelen de¤iflim hepimizin dikkatini çekmekte-
dir. Önceki y›llarda büyük bir salonda tek bir filmi gösterime sunan sinemalar yerlerini
ayn› anda çok say›da küçük salonda farkl› filmler gösterime sunan cep sinemalar›na b›rak-
t›. Mevcut büyük tek salonlu sinemalar geçirdikleri tadilattan sonra birkaç küçük salona
bölünerek cep sinemas› haline getirildiler. Sinema salonlar›nda yaflanan bu de¤iflimi yu-
kar›da ö¤rendi¤imiz ölçe¤in verimi kavram›n› kullanarak aç›klayabilir misiniz?

MAL‹YETLER

Firman›n üretim sürecinde karfl›laflt›¤› maliyetleri ve bunlar›n
seyrini grafik boyutunda aç›klayabilmek

Firma taraf›ndan kullan›lan emek sermaye ve do¤al kaynaklar›n bir maliyeti vard›r.
Firman›n bu girdilerin fiyatlar›n› belirleme gücü olmad›¤› varsay›m›nda, firma kâr
maksimizasyonu amac› do¤rultusunda hareket ederken, maliyetleri veri almak zo-
rundad›r. Firma aç›s›ndan önemli bir yeri olan maliyetin, muhasebeciler ve ekono-
mistler aç›s›ndan ele al›n›fl› farkl›d›r. Bu fark›n temel nedeni, daha önce Ünite 2’de
gördü¤ümüz f›rsat maliyeti kavram›d›r. Herhangi bir faaliyetin f›rsat maliyeti, o fa-
aliyeti yapmaktan dolay› vazgeçmek zorunda kal›nan en avantajl› alternatifi ifade
eder. Firma aç›s›ndan, maliyet kavram›n›n tan›mlanmas› önemli bir yere sahip ol-
du¤undan, maliyeti s›n›fland›rmaya geçmeden önce kavram›n muhasebeci ve eko-
nomistler aç›s›ndan ne ifade etti¤i üzerinde durmakta yarar vard›r. 

Aç›k ve Örtük Maliyetler
Ekonomistler, maliyet kavram›n› muhasebecilerden farkl› tan›mlamaktad›rlar. Bu
fark maliyetin aç›k ve örtük olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Muhasebeciler mali-
yeti hesap dökümlerine dayand›rmas›na karfl›n, ekonomistler kavram› daha genifl
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bir çerçevede tan›mlamaktad›rlar. Bilindi¤i gibi, firmalar ç›kt› elde edebilmek için
baz› girdiler kullanmak zorundad›r. Kulland›¤› girdiler karfl›l›¤›nda da birtak›m
ödemeler yapmak zorundad›r. E¤er firma baflkalar›n›n sahip oldu¤u üretim faktör-
lerini kiral›yor veya sat›n al›yorsa, üretim faktörü sahiplerine bir tak›m ödemeler
yapmak durumundad›r. Firma yapt›¤› bu ödemleri muhasebe hesaplar›na yans›t›r.
Muhasebe hesaplar›na yans›t›lan bu maliyetler aç›k maliyetlerdir. Örne¤in, bir bil-
gisayar flirketi üretim yapabilmek için emek kiralamak, enerji sat›n almak, bina ki-
ralamak vb. zorundad›r. Di¤er bir ifadeyle aç›k maliyet, üretim faktörlerini elde
etmek için yap›lan gerçek ödemeleri ifade eder. Aç›k maliyetler, muhasebelefltiri-
len maliyet olarak da isimlendirilir. 

Firmalar sahip olduklar› üretim faktörlerini, kendi üretim süreçlerine dahil et-
tiklerinde bunlar› kiraya vermekten ve satmaktan dolay› elde edecekleri gelirden
vazgeçmifl olurlar. Yani bir f›rsat maliyet yüklenirler. Bu maliyetler, firma için ör-
tük maliyetlerdir. Örne¤in, ayn› bilgisayar flirketinde, flirket sahibinin kendi eme¤i-
ni ve sermayesini üretim sürecine dahil etti¤ini düflünelim. fiirket sahibi kendi
eme¤i ve sermayesine bir ödeme yapmaz. E¤er bilgisayar e¤itimi alm›fl olan firma
sahibi baflka bir firmada çal›flsayd› bu eme¤i karfl›l›¤›nda gelir elde edecekti. Ama
kendi flirketinde çal›flt›¤›ndan bu gelirden mahrum kalmakta ve bir maliyet yüklen-
mektedir. Ekonomistler maliyet hesaplamalar›na bu görünmeyen (örtük) maliyeti
de dahil ederler. K›saca örtük maliyetler gerçekte ödeme yap›lmayan, ancak bir
alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle oluflan maliyettir. Örtük maliyetler, muhase-
belefltirilemeyen maliyetler olarak da isimlendirilir. 

Ekonomik Kâr
Ekonomistler aç›k ve örtük maliyetleri kullanarak kâr› ölçerler.  Oysa, kâr›n genel
muhasebe standartlar›yla yap›lan hesaplamas›na örtük maliyetler kat›lmaz. Ekono-
mik kâr ve muhasebe kâr› aras›ndaki fark› basit eflitliklerle ifade ederek göstermek
konuyu anlamam›za yard›mc› olacakt›r. Bu kavramlardan muhasebe kâr›

fleklindeki bir eflitlikle gösterilebilir. Yukar›da yap›lan aç›klamalardan da anlafl›la-
ca¤› gibi, ekonomik kâr,

veya

olacakt›r. K›saca, muhasebe kâr›, firma kazanc› hakk›nda tam bilgi sa¤lamamas›na
karfl›n, ekonomik kâr, kaynaklar›n en iyi flekilde kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› ölçme-
ye yard›mc› olmaktad›r.  

Ekonomik kâr, elde edilen toplam has›lat›n toplam f›rsat maliyetlerini aflan
k›sm›d›r. Ancak, e¤er toplam has›lat, toplam f›rsat maliyetine eflitse, firma yine pi-
yasada faaliyette bulunacakt›r. Di¤er bir ifadeyle, toplam has›lat, toplam f›rsat ma-
liyetine eflit oldu¤unda  ekonomik kâr s›f›r olmas›na karfl›n firma üretime devam
edecektir.
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Aç›k maliyet: Üretim 
faktörlerini elde etmek için
yap›lan gerçek ödemelerdir.

Örtük maliyet: Gerçekte
ödeme yap›lmayan, ancak
bir alternatiften 
vazgeçilmesi nedeniyle
oluflan maliyettir.

Ekonomik kâr: Elde edilen
toplam has›lat›n toplam
f›rsat maliyetlerini aflan
k›sm›d›r.

Muhasebe Kâr› = Toplam Has›lat – Aç›k Maliyetler

Ekonomik Kâr = Toplam Has›lat – (Aç›k + Örtük Maliyetler)

Ekonomik Kâr = Toplam Has›lat – Kullan›lan Tüm Girdilerin Toplam F›rsat Maliyeti



K›sa Dönem Mal iyet ler

Bir buzdolab› üretim tesisinde çal›flan makine mühendisi Tayfun ‹flbilir ücret ve yan öde-
meleri ile birlikte y›lda 20 milyar TL gelir elde etmektedir. Tayfun ‹flbilir bir mesai dönü-
flü evine giderken ani bir kararla uzun y›llardan beri hayalini kurdu¤u buzdolab› kompre-
sörleri için taban üreterek kendi iflinin patronu olma iste¤ini hayata geçirmeye karar verir
ve ertesi gün çal›flt›¤› iflyerinden istifa eder. Üretime geçmek için gerekli olan makine, teç-
hizat ve hammaddeyi sat›n alabilmek için çal›fl›rken biriktirdi¤i ve y›lda 10 milyar TL faiz
geliri olan 40 milyar TL’lik tasarruflar›n› kullan›r. Öte yandan, üretim tesisi olarak da ba-
badan kalma ayda 250 milyon TL kira geliri olan depoyu kullanmaya karar verir. Tayfun
‹flbilir kendisine üretim sürecinde yard›mc› olmas› için de meslek lisesi mezunu bir genci
ayda 500 milyon TL ücretle ifle al›r. Bafllang›çta ifller biraz yavafl gitmesine karfl›n daha
sonraki aylarda ray›na oturur ve Tayfun ‹flbilir kurdu¤u iflletmenin hesaplar›n› konuflmak
ve ne kadar vergi ödeyece¤ini ö¤renmek için y›l sonunda muhasebecisi ile bir araya gelir.
Kurulan iflletmenin y›l içinde tanesi 4 milyon TL’den 20 bin adet kompresör tablosu üre-
terek satt›¤› belirlenir. Bu sonuç üzerine muhasebeci “ilk y›l için çok iyi bir sonuç” de¤er-
lendirmesini yaparken, Tayfun ‹flbilir’in yüzü as›l›r. Tayfun ‹flbilir’in neden sonuçtan
memnun kalmad›¤›n› aç›klayabilir misiniz?

MOLA ZAMANI: Bu ünitede size fazla yüklen-
di¤imizin fark›nday›z. fiu ana kadar ye-
teri kadar yo¤un bir bilgi aktar›m› ile
karfl› karfl›ya kald›n›z. fiimdi mola
zaman›; çal›flmay› b›rak›n ve yap-
maktan hoflland›¤›n›z baflka bir ifl-
le meflgul olarak zihninizi dinlen-
dirin. Çal›flmaya döndü¤ünüz za-
man bu noktaya kadar ö¤rendikleri-
nizi k›saca gözden geçirdikten sonra
afla¤›daki bölümleri çal›flmaya bafllay›n.

KISA DÖNEM MAL‹YETLER

Firman›n k›sa dönemdeki maliyetlerini tan›mlayabilmek ve bunla-
r›n seyrini grafik boyutunda aç›klayabilmek

Firma aç›s›ndan maliyetler konusunu daha detayl› incelemeye geçebiliriz. Daha
önceki aç›klamalar›m›zda yapt›¤›m›z zaman ayr›m› temelinde, öncelikli olarak k›-
sa dönemde firmalar›n karfl›laflt›klar› maliyetleri inceleyece¤iz. Bu aç›klamalar›m›-
z› basitlefltirmek için, sadece, emek ve sermaye olmak üzere iki üretim faktörünün
üretimde kullan›ld›¤›n› varsayaca¤›z. Bu zaman süresince sermayenin sabit, eme-
¤in de¤iflken girdi oldu¤unu düflünelim. Girdilerin sabit ve de¤iflken olmas›na ba¤-
l› olarak k›sa dönemde firma de¤iflik türde maliyetlerle karfl›laflacakt›r. Bir firman›n
k›sa dönemde karfl›laflaca¤› iki temel maliyet türü vard›r. Bunlar de¤iflken ve sabit
maliyetlerdir. 
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De¤iflken, Sabit ve Toplam Maliyet
De¤iflken maliyetler üretim miktar›yla birlikte de¤iflen maliyetler olup VC harfle-
ri ile sembolize edilirler. Pek çok firma için de¤iflken maliyet, hammadde ve emek
için katlan›lan maliyetleri ifade eder. K›sa dönemde firman›n daha çok ç›kt› ürete-
bilmesi için daha çok de¤iflken girdi kullanmas› gerekece¤inden, üretim miktar›
artt›kça katlan›lan maliyet de artacakt›r. 

Sabit maliyet, firman›n sabit üretim faktörleriyle iliflkili maliyetleridir ve FC
harfleriyle sembolize edilir. Sabit maliyetler üretim miktar› ile iliflkili de¤ildir. Ör-
ne¤in, firma aç›s›ndan fabrika gibi sermaye mallar› k›sa dönemde de¤ifltirilemez
sabit girdilerdir. Firma hiç ç›kt› üretmese bile bu sabit girdilerin maliyetine katlan-
mak zorundad›r 

Sabit ve de¤iflken maliyetlerin toplam› firman›n üretim için katland›¤› toplam
maliyeti verir. Toplam maliyet TC ile sembolize edilir ve iki maliyetin toplam›
fleklinde afla¤›daki basit eflitlikle gösterilebilir. 

Toplam Fiziki Ürün ve Toplam Maliyet Aras›ndaki ‹liflki
Maliyet e¤rilerinin flekliyle, fiziki ürün e¤rileri aras›nda bir iliflki vard›r. Afla¤›da yer
alan fiekil 6.2’nin (a), (b), (c) ve (d) bölümlerinde bu iliflki gösterilmektedir. Bir fir-
ma üretim miktar›n› k›sa dönemde artt›rmak isterse, de¤iflken girdiyi, yani emek
miktar›n› artt›rmak zorundad›r. Böylece eme¤in maliyeti firma için de¤iflken mali-
yet olacakt›r. Oysa firman›n k›sa dönemde fabrika ölçe¤ini de¤ifltirmesi mümkün
olamayaca¤›ndan, sermayenin maliyeti  firma aç›s›ndan sabit maliyettir. Varsayal›m
ki, günlük emek bafl›na ücret 10 milyon TL olsun. E¤er bu firman›n tek de¤iflken
faktörü emek ise, firman›n günlük de¤iflken maliyeti, firma taraf›ndan çal›flt›r›lan
emek miktar›yla, eme¤in gündeli¤i olan 10 milyon TL’nin çarp›m›na eflit olur. Yi-
ne firman›n sabit girdisi sermayenin fiyat› da birim bafl›na 30 milyon TL ise, firma-
n›n katland›¤› toplam sabit maliyet  sermayenin birim fiyat› ile kullan›lan sermaye
miktar›n›n çarp›m› ile belirlenir. Bunun 900 milyon TL oldu¤unu varsayal›m. Firma
hiç üretim yapmasa da bu sabit maliyete katlanmak zorundad›r. 

Bu bilgiler ›fl›¤›nda firman›n toplam maliyeti, sabit maliyetle istihdam edilen
emek miktar›na ba¤l› olan de¤iflken maliyetin toplam›na eflit olacakt›r. Toplam ma-
liyet e¤risi, her üretim düzeyine karfl› gelen firman›n toplam maliyetini gösterir. fie-
kil 6.2’de bir firman›n toplam maliyet e¤risinin toplam fiziksel ürün e¤risinden na-
s›l elde edilece¤i gösterilmektedir.

Yukar›da yapt›¤›m›z aç›klamalardan hat›rlanaca¤› gibi, k›sa dönemde bir firma-
n›n daha fazla üretim yapabilmesi ancak de¤iflken girdi miktar›n› artt›rmas›yla
mümkündür. fiekil 6.2 (a)’da daha önce fiekil 6.1 (a)’da elde etti¤imiz toplam fizi-
ki ürün (TPPL) e¤risi yer almaktad›r. Bu noktada k›sa bir hat›rlatma yapal›m: Emek
miktar› artt›kça üretimin artan oranda artt›¤›, ancak artan verimlerden azalan ve-
rimlere geçilen noktadan itibaren ise üretimin azalan oranda artt›¤› tespit edilmifl-
ti. Bu durum, emek miktar› artt›kça elde edilen toplam fiziki ürün miktar›n›n arta-
ca¤›, ancak birim bafl›na maliyetin azalarak artaca¤› anlam›na gelmektedir. Belirli
bir üretim düzeyinden itibaren, emek miktar›ndaki art›fl toplam fiziksel ürün mik-
tar›n› art›rmas›na karfl›n, eklenen her yeni emek biriminin fiziksel ürüne katk›s› da-
ha küçük miktarlarda olacakt›r. Emek ücretinin ayn› oldu¤u varsay›m›nda, emek
verimindeki art›fl nedeniyle toplam maliyet e¤risi artarak artmaya bafllarken, top-
lam fiziksel ürün azalarak artmaya bafllayacakt›r.
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De¤iflken maliyet: Üretim
miktar›yla birlikte de¤iflen
maliyetlerdir.

Sabit maliyet: Üretim 
miktar› ile iliflkisi olmayan
maliyetlerdir. 

Toplam maliyet: Sabit ve
de¤iflken maliyetler
toplam›d›r.

VC + FC = TC



fiekil 6.2 (a)’da yatay eksende günlük emek miktar› gösterilirken, dikey eksen-
de günlük fiziksel ürün miktar› gösterilmektedir. E¤er bu grafi¤in eksenlerinin ye-
rini de¤ifltirirsek, yatay eksende günlük fiziki ürün miktar›, dikey eksende ise
emek miktar› yer alacakt›r. fiekil 6.2’nin (b) bölümünde eksenlerin yer de¤ifltirme-
si durumunda TPPL e¤risinin alaca¤› flekil gösterilmektedir. Eksenlerde bu yer de-
¤iflikli¤ini yapma nedenimiz de¤iflken üretim faktörü olan eme¤in maliyetini ölçe-
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fiekil 6.2

Toplam Maliyet
E¤risinin Toplam Fiziki
Ürün E¤risinden Elde
Edilmesi: fieklin (a)
bölümü daha önce elde
edilen toplam fiziki
ürün e¤risini 
göstermektedir. (b)
bölümü ise bir geçifl
diyagram› olarak 
çizilmifl, dikkat edilirse
sadece eksenler yer
de¤ifltirmifltir. (c)
bölümünde ise firma
için de¤iflken maliyet
e¤risi oluflturulmak-
tad›r. fieklin (d)
bölümünde sabit
maliyetler firman›n
de¤iflken maliyetlerine
ilave edilerek toplam
maliyet e¤risinin elde
edilifli ele
al›nmaktad›r. 
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bilmektir. Eme¤in fiyat›n›n günlük 10 milyon TL oldu¤unu kabul etti¤imize göre,
her ç›kt› düzeyi için kullan›lan emek miktar›n› eme¤in fiyat›yla çarpt›¤›m›zda di-
key eksen firman›n de¤iflken maliyetlerini gösteren bir eksen haline gelecektir.
Firma günlük fiziki ürün miktar›n› artt›rmak istedi¤inde katlanaca¤› de¤iflken ma-
liyeti belirleyen unsur istihdam edilen emek miktar›d›r. Grafik 6.2 (c)’de bu du-
rum izlenebilir. 

De¤iflken maliyet e¤risinin çizildi¤i (c) bölümünde yatay eksende günlük üre-
tim miktar›, dikey eksende ise toplam ve de¤iflken maliyetler yer almaktad›r. E¤er
eme¤in her yeni biriminin ücreti ayn›ysa, (b) bölümündeki grafi¤in dikey eksenin-
deki emek miktarlar›n› ücretle çarpt›¤›m›zda her üretim düzeyi için de¤iflken ma-
liyetleri belirleyebiliriz. fiekil 6.2’nin  (b) ve (c) bölümleri aras›ndaki iliflki toplam
fiziki ürün ve toplam maliyet aras›ndaki iliflkinin ilk etab›n› oluflturmaktad›r. Her
üretim düzeyi için sabit olan sabit maliyetleri de de¤iflken maliyetlere ekledi¤imiz-
de her üretim düzeyi için toplam maliyet miktar›n› belirlemifl oluruz. Söz konusu
sabit maliyet her bir üretim düzeyinde ayn› oldu¤u için, bu miktar› de¤iflken mali-
yete ekledi¤imizde, de¤iflken maliyet e¤risi (VC) sabit maliyetler kadar yukar›ya
do¤ru paralel olarak kayacakt›r. Bu durum fiekil 6.2’nin (d) bölümünde gösteril-
mektedir. Dikkat ederseniz üretim miktar› s›f›r oldu¤unda firma sabit maliyete eflit
miktarda bir maliyeti yüklenmeye devam etmektedir. 

fiimdi yukar›daki aç›klamalar›m›z› say›sal örne¤imiz çerçevesinde k›saca özetle-
yelim: fieklin (a) bölümünde günde 74 birim ürün elde edebilmek için günlük 6
emek biriminin çal›flt›r›lmas› gerekir. Ayn› durum, yatay ve dikey eksenlerin yerle-
rinin de¤ifltirildi¤i (b) bölümünde de gösterilmektedir. Yukar›da belirtildi¤i gibi 74
birim ürün üretebilmek için katlan›lan de¤iflken maliyet, emek miktar›yla ücretin
çarp›m›na eflit olacakt›r. Yani, 74 birim ürün elde edebilmek için firman›n katlana-
ca¤› de¤iflken maliyet düzeyi (6x10=) 60 TL’dir. Bu durum fleklin (c) bölümünde
yer al›rken, firman›n toplam maliyet e¤risinin elde edilifli fleklin (d) bölümünde
gösterilmektedir. Firman›n sabit maliyeti 900 milyon TL oldu¤una göre, 74 birim
ürün elde edebilmek için katlan›lan toplam maliyet düzeyi, sabit maliyetle de¤ifl-
ken maliyetin toplam›na eflit olacak, yani,

olarak bulunacakt›r. 

Ortalama Toplam Maliyet, Ortalama De¤iflken Maliyet ve
Marjinal Maliyet
Firma davran›fllar›n› analiz etmede bizlere yard›mc› olan üç e¤ri vard›r. Bunlar orta-
lama toplam maliyet (ATC), ortalama de¤iflken maliyet (AVC) ve marjinal maliyet
(MC) e¤rileridir. Bu e¤riler toplam maliyet e¤risinden yararlanarak elde edilir. Bun-
lar içerisinde en önemlisi, firman›n her ilave birimi üretmesi sonucu katland›¤› ek
maliyeti gösteren, marjinal maliyet e¤risidir. Marjinal maliyet (MC), firman›n üre-
timini bir birim de¤ifltirmesi nedeniyle toplam maliyette meydana gelen de¤iflmedir:

153K›sa Dönem Mal iyet ler

Marjinal maliyet: Firman›n
üretimini bir birim
artt›rmas› sonucu toplam
maliyette meydana gelen
de¤iflmedir.

 MC =  ∆TC
∆Q

 

VC + FC = TC
900 + 60 = 960 milyon TL



Toplam maliyet e¤risinden elde edilen ikinci e¤ri ortalama toplam maliyettir.
Firma taraf›ndan üretilen her birimin kâr yarat›p yaratmad›¤›n› belirlemek için or-
talama toplam maliyetin hesaplanmas› gerekmektedir. Ortalama toplam mali-
yet, toplam maliyetin ç›kt›ya bölünmesiyle elde edilir. Di¤er bir ifadeyle, ortalama
toplam maliyet, firman›n birim bafl›na maliyetidir. Kavram› afla¤›daki basit eflitlikle
de tan›mlamak mümkündür:

Firman›n k›sa dönemde çal›flma veya piyasadan çekilme karar›nda ortalama
maliyetler önemli rol oynar. Ortalama toplam maliyet bafllang›çta çok h›zl› bir fle-
kilde düfler ve minimum noktaya ulaflt›ktan sonra yavaflça artar. Bu düflüflün ve ar-
d›ndan art›fl›n nedeni,  ortalama toplam maliyet e¤risinin ortalama sabit maliyet ve
ortalama de¤iflken maliyet e¤rilerinin toplam› olmas›d›r. Bilindi¤i gibi, sabit mali-
yet her ç›kt› düzeyi için ayn› oldu¤undan, ortalama sabit maliyet e¤risi sürekli aza-
lan bir e¤ridir. Firman›n, sabit maliyetinin ç›kt› düzeyine bölünmesiyle ortalama
sabit maliyet elde edilir. Üretim miktar› artt›kça birim bafl›na sabit maliyet düzeyi
azalmaktad›r. Ayr›ca uzmanlaflma ile birlikte artan verimlilik nedeniyle üretimin ar-
tan oranda artmas› ATC’nin bafllang›çta h›zla azalmas›na yol açacakt›r. Optimal ka-
pasiteye ulafl›ld›¤›nda üretim birimi bafl›na en düflük maliyete ulafl›lm›fl olur. Daha
sonra azalan marjinal verimlilik birim bafl›na maliyetlerin art›fl›na yol açar ve ATC
artmaya bafllar. Bu nedenle ortalama toplam maliyet (ATC) e¤risi genelde yayvan
U fleklindeki bir e¤ridir. 

Birim bafl›na de¤iflken maliyet olarak da ifade edebilece¤imiz ortalama de¤ifl-
ken maliyet, de¤iflken maliyetin ç›kt›ya bölünmesiyle elde edilir. Tan›m›,

biçimindeki bir eflitlikle de özetleyebiliriz.
fiimdi, maliyetler konusuna iliflkin kavramlar› ve aralar›ndaki iliflkileri bir örnek

yard›m›yla canland›rmaya çal›flal›m ve hayali bir X firmas›n› ele alal›m. Bu firma-
n›n üretimde kullanaca¤› sermayeyi sabit üretim faktörü (girdi) olarak kabul ede-
lim. Bu sermayenin maliyeti de 96 birim TL olsun. Firman›n üretimde kullanaca¤›
ikinci girdinin emek oldu¤unu ve bunun üretim miktar›na ba¤l› olarak de¤iflen gir-
di oldu¤unu varsayal›m. Afla¤›daki Tablo 6.2’de bu firman›n ç›kt› miktarlar› ve bu
ç›kt› miktarlar›na karfl› gelen sabit maliyet (FC), de¤iflken maliyet (VC), toplam ma-
liyet (TC), ortalama sabit maliyet (AFC), ortalama de¤iflken maliyet (AVC), ortala-
ma toplam maliyet veya k›saca ortalama maliyet (ATC) ve marjinal maliyet (MC)
düzeyleri gösterilmektedir. Tablonun birinci sat›r›nda yer alan de¤iflkenlerin ta-
n›mland›¤› bölümlerde, de¤iflkenler aras› iliflkileri gösteren temel eflitlikler de yer
almaktad›r. Örne¤in, dördüncü sütunun tan›mlay›c› sat›r›nda TC’nin VC ile FC’nin
toplam›na eflit oldu¤u belirtilerek, okuyucuya ipuçlar› verilmektedir. 

Tablo 6.2’de ikinci sütunda yer alan de¤iflken maliyetler, üçüncü sütunda yer
alan sabit maliyetler ve dördüncü sütunda yer alan toplam maliyetler, fiekil 6.3
(a)’da  grafi¤e aktar›lmaktad›r. 

Tablonun beflinci sütununda her ç›kt› için marjinal maliyetler gösterilmektedir.
Gelifltirdi¤imiz bu örnek için, MC önce düflmekte (üretim miktar› 4 birime ç›k›nca-
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Ortalama toplam maliyet:

Firman›n birim üretim
bafl›na maliyetidir.

Ortalama sabit maliyet:

Firman›n birim üretim
bafl›na düflen sabit 
maliyetidir.

Ortalama de¤iflken maliyet:

Firman›n birim üretim
bafl›na düflen de¤iflken
maliyetidir.

 ATC =  TC
Q

 

 AVC =  VC
Q

 



ya kadar), ard›ndan artmaktad›r. Bunun nedeni, bafllang›çta,  çok az ç›kt› üretildi-
¤i için üretimin farkl› düzeylerindeki uzmanlaflman›n artan marjinal fiziki ürün el-
de edilmesine olanak sa¤lamas› ve bu nedenle maliyetlerin düflmesidir. Ancak aza-
lan verimler kanununun ifllemeye bafllamas›yla üretim artt›kça marjinal maliyetler
de h›zla artmaktad›r. Bu bilgiler ›fl›¤›nda ve tablodaki veriler kullan›larak oluflturu-
lan marjinal maliyet (MC) e¤risi fiekil 6.3’ün (b) bölümünde görülmektedir. 
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Tablo 6.2

Bir Firman›n Üretim Miktar› ve Maliyetler

Ortalama Toplam
Ç›kt› Ortalama Ortalama Maliyet (TL)

Miktar› De¤iflken Sabit Toplam Marjinal De¤iflken Sabit AVC+AFC=ATC
(Birim) Maliyetler (TL) Maliyet (TL) Maliyet (TL) Maliyet (TL) Maliyet (TL) Maliyet (TL) veya

Q VC FC VC+FC=TC MC=∆TC/∆Q AVC=VC/Q AFC=FC/Q AVC=TC/Q

0 0 96 96 ∞ ∞

1 40 96 136 40 40 96 136

2 60 96 156 20 30 48 78

3 72 96 168 12 24 32 56

4 80 96 176 8 20 24 44

5 96 96 192 16 19 19 38

6 120 96 216 24 20 16 36

7 160 96 256 40 23 14 37

8 224 96 320 64 28 12 40

9 312 96 408 88 35 10 45

fiekil 6.3

Maliyet E¤rileri: Öncelikle,
fleklimizin
oluflturulmas›nda Tablo
6.2’deki verilerin 
kullan›ld›¤›n› belirtmek
gerekir. fieklin (a)
bölümünde firman›n sabit,
de¤iflken ve bu ikisinin
toplam›ndan oluflan toplam
maliyet e¤rileri elde
edilmektedir. fieklin (b)
bölümünde ise iktisadi
analizde önemli bir yer
tutan ortalama maliyet
e¤rileri (sabit, de¤iflken ve
toplam) ile marjinal maliyet
e¤risi çizilmektedir. Dikkat
edilirse marjinal maliyet
e¤risi ortalama de¤iflken
maliyet ve ortalama toplam
maliyet e¤rilerini minimum
noktas›nda kesmektedir.
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fiekil 6.3 (b)’deki ortalama de¤iflken maliyet (AVC) e¤risini elde etmek için,
Tablo 6.2’deki alt›nc› sütundan yararlanmam›z yeterlidir. Yani, her üretim düzeyin-
de gerçekleflen de¤iflken maliyet miktar› üretim miktar›na bölünerek ortalama de-
¤iflken maliyet elde edilmektedir. Yedinci sütunda yer alan ortalama sabit maliyet
(AFC) ise sabit maliyetin (FC) üretim miktar›na bölünmesiyle elde edilmektedir.
Ortalama sabit maliyet (AFC) bafllang›çta h›zla azalmas›na karfl›n daha sonra bu ar-
t›fl yavafllamakta ancak devam etmektedir. AFC’nin bu temel özelli¤i AVC ve ATC
e¤rilerinin niçin hiçbir zaman kesiflmeyece¤ini veya birleflmeyece¤ini de aç›kla-
maktad›r. Çünkü ne kadar ç›kt› üretilirse üretilsin k›sa dönemde, var olan sabit ma-
liyetler her zaman ATC’nin AVC’nin üzerinde olmas›na neden olacakt›r. Ç›kt› mik-
tar› nedeniyle AFC’nin sürekli azalmas› e¤rilerin sadece birbirine yak›nlaflmas›n›
sa¤layacakt›r. Bu durum fiekil 6.3 ’teki AVC ve ATC e¤rilerinin birbirine yak›nlafl-
mas› ile görülmektedir. 

Ortalama toplam maliyet (ATC), ortalama de¤iflken maliyet (AVC) ve ortalama
sabit maliyet (AFC) aras›ndaki iliflkinin ard›ndan, özellikle ortalama toplam maliyet
(ATC) ve ortalama de¤iflken maliyet (AVC) e¤rileriyle marjinal maliyet (MC) aras›n-
daki iliflkiyi de belirtmek gerekir. Hat›rlanaca¤› gibi, ortalama toplam maliyet, top-
lam maliyetin üretim miktar›na bölünmesiyle bulunuyordu ve marjinal maliyet her-
hangi bir sabit maliyet içermemekteydi. Marjinal maliyet, toplam maliyetteki de¤i-
flim olarak da tan›mland›¤› için, hem ortalama hem de ortalama de¤iflken maliyet
e¤risiyle yak›ndan iliflkilidir. Üretim artt›kça, sabit maliyet de¤iflmez. Bu durumda
toplam maliyet e¤risi, de¤iflken maliyetteki de¤iflmeye ba¤l› olarak de¤iflim göste-
recektir. Marjinal maliyet hem ortalama toplam maliyetten hem de ortalama de¤ifl-
ken maliyetten küçükken (bir di¤er deyiflle MC e¤risi ATC ve AVC e¤rilerinin al-
t›nda seyrederken), ATC ve AVC düfler. Marjinal maliyet, hem ATC hem de AVC’den
daha büyükse her ikisi de artar. Ancak,  sabit maliyet nedeniyle, ATC e¤risinin mi-
nimumu AVC e¤risinin minimum noktas›ndan daha yüksek bir maliyet düzeyinde
ve daha büyük bir üretim miktar›nda ortaya ç›kmaktad›r. Buna karfl›n, MC e¤risi,
her iki e¤riden önce daha düflük bir maliyet ve ç›kt› düzeyinde minimumu yakala-
maktad›r. Bunun nedeni her yeni birimin bafllang›çtaki artan verimlili¤idir. Bu etki
ortalama e¤rilerde kendini daha yavafl gösterdi¤inden  MC e¤risi di¤er e¤riler mi-
nimuma ulafl›ncaya kadar bu e¤rilerin alt›nda yer almaktad›r. 

Bu ifadeden de anlafl›laca¤› üzere,  MC e¤risi bu e¤rileri minimum noktalar›n-
da kesecektir. Bu minimum noktalardan sonra marjinal de¤iflimler art›k maliyet-
lerin artmas›na, yani di¤er maliyet e¤irlerinin yukar›ya e¤im kazanmas›na neden
olacakt›r. ‹fade edilen tüm bu iliflkiler gerek tabloda gerekse grafikte kendini
göstermektedir.

Bu bölümde ö¤rendi¤iniz maliyet kavramlar› birbirleriyle iliflkili kavramlard›r. Belirli ma-
liyet de¤erlerini bildi¤iniz zaman di¤erlerini de kolayca hesaplayabilirsiniz. Do¤al olarak
ilgili maliyet kavram›n›n ne ifade etti¤ini tam olarak anlayabildiyseniz. Bu kavramlar› an-
lama düzeyinizi test edebilmek için size bir f›rsat: Afla¤›daki tabloda bofl b›rak›lan maliyet
de¤erlerini doldurunuz. Bu tabloyu doldurduktan sonra toplam maliyetleri bir grafikte,
ortalama maliyetleri ayr› bir grafikte, ortalama maliyet ve marjinal maliyeti ise baflka bir
grafikte çizerek, maliyetler aras›ndaki iliflkiyi görsel olarak tekrarlay›n›z.
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UZUN DÖNEM MAL‹YETLER

Firman›n uzun dönemdeki maliyetlerini tan›mlayabilmek ve bun-
lar›n seyrini grafik boyutunda aç›klayabilmek

K›sa dönem analiz, belli bir ölçekteki firman›n üretim miktar› ile maliyetini iliflki-
lendirir. Ancak, firmalar her zaman mevcut iflletme büyüklü¤ünde üretim yapmaz-
lar. Uzun dönemde, firmalar iflletme büyüklüklerini de¤ifltirebilirler. Maliyetler aç›-
s›ndan uzun dönemi k›sa dönemden ay›ran temel özellik, firmalar›n herhangi bir
sabit maliyetinin olmamas›, yani tüm maliyetlerinin de¤iflken olmas›d›r. Dolay›s›y-
la, uzun dönemde sabit ve de¤iflken maliyet ayr›m› yap›lmaz. Uzun dönemde fir-
ma üretim miktar› ile ilgili herhangi bir girdi bileflimini seçer. Firman›n uzun dö-
nemde nas›l bir faktör bileflimi seçece¤i,  bu ünitede üretim bafll›¤› alt›nda incelen-
miflti. Uzun dönemde firmalar üretime iliflkin kararlar›n› verdikten sonra, tekrar
üretimin sabit girdileri ve maliyetleri ortaya ç›kacakt›r. 

Firmalar›n seçece¤i iflletme büyüklü¤ünün, birim bafl›na üretim maliyetlerini
nas›l etkileyece¤i fiekil 6.4’te gösterilmektedir. Grafikte üç ayr› iflletme büyüklü¤ü-
ne ait k›sa dönem ATC e¤rileri gösterilmektedir. E¤er bu üç firma ölçe¤inden biri-
nin seçilmesi gerekirse, acaba firma hangisini seçer? Bu sorunun yan›t›, seçilecek
iflletme büyüklü¤ü içinde gerçeklefltirilmesi beklenen üretim miktar›na ba¤l›d›r.
E¤er üretim miktari Q1’den daha küçükse, firma en küçük iflletme büyüklü¤üyle
en düflük maliyete sahip olacakt›r. E¤er üretim miktar› Q1 ve Q2 aras›ndaysa, orta
büyüklükte bir iflletme en az maliyetle üretimini gerçeklefltirecektir. Q2 ’den daha
büyük herhangi bir üretim düzeyi için en büyük iflletme ölçe¤i en az maliyetle üre-
timi sa¤layacakt›r. Dolay›s›yla, ATC3 e¤risi en etkin fabrika ölçüsüdür. 

fiekil 6.4 sabit kabul edilen üretim faktörünün her düzeyi için farkl› bir ATC e¤-
risi çizilmesi gerekti¤ini göstermektedir. Mevcut teknolojiye göre tercih edilebile-
cek sabit girdi düzeyi sonsuz say›daysa ATC e¤rileri de sonsuz say›da olacakt›r.
Uzun dönemde tüm maliyetler ve tüm üretim faktörleri de¤iflebildi¤i için, uzun dö-
nem de¤iflken maliyet ve uzun dönem toplam maliyet aras›nda fark yoktur. Uzun
dönemde sadece uzun dönem ortalama maliyet vard›r ve LRAC biçiminde sembo-
lize edilir. 
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De¤iflen ‹flletme Büyüklü¤ü ve Maliyet
E¤rilerinde Kaymalar: Grafikte üç ayr› iflletme
büyüklü¤üne ait k›sa dönem ATC e¤rileri 
gösterilmektedir. E¤er üretim miktar Q1’den
daha küçükse, firma en küçük iflletme 
büyüklü¤üyle en düflük maliyete sahip ola-
cakt›r. E¤er üretim miktar› Q1 ve Q2
aras›ndaysa, orta büyüklükte bir iflletme en az
maliyetle üretimini gerçeklefltirecektir. Q2’den
daha büyük herhangi bir üretim düzeyi için
en büyük iflletme ölçe¤i en az maliyetle üretimi
sa¤layacakt›r. Dolay›s›yla, ATC3 e¤risi en etkin
fabrika ölçüsüdür.



Faktör fiyatlar› ve teknoloji sabitken, uzun dönem ortalama maliyetler, tüm üre-
tim faktörlerinin de¤iflmesi sonucunda her bir üretim düzeyi için minimum ortala-
ma maliyetlerden oluflur. fiekil 6.5 ’te gösterildi¤i gibi, uzun dönem maliyet e¤risi
k›sa dönem maliyet e¤rilerini kapsar ve k›sa dönem maliyet e¤rilerine sadece mi-
nimum noktalar›nda te¤ettir. 

fiekil 6.5 ’teki uzun dönem ortalama maliyet e¤risi (LRAC) de k›sa dönem orta-
lama maliyet e¤risi gibi U biçimindedir. Ancak bu iki e¤rinin U biçiminde olmas›-
n›n arkas›nda yatan neden ayn› de¤ildir. K›sa dönem ortalama maliyet e¤risi, artan
ve azalan marjinal verimler kanunu nedeniyle U biçimindedir. Buna karfl›n uzun
dönemde bu kanun geçerli de¤ildir. Çünkü, uzun dönemde tüm üretim faktörleri
de¤iflkendir. Azalan marjinal verimler kanununun geçerli olabilmesi için üretim
faktörlerinden en az birinin sabit olmas› gerekir. Uzun dönemde ortalama maliyet
e¤risinin U biçiminde olmas›n›n nedeni ise, firmalar›n önce ölçe¤e göre artan, da-
ha sonra s›ras›yla ölçe¤e göre sabit ve azalan ölçek ekonomileriyle çal›flmalar›d›r.

Maliyet E¤rilerindeki Kaymalar
Bu bölümde incelenen maliyet e¤rileri, girdi fiyatlar›n›n ve teknolojinin sabit oldu-
¤u varsay›mlar› alt›nda çizilmifltir. Farkl› girdi fiyatlar› veya farkl› teknoloji, farkl› k›-
sa ve uzun dönem maliyetlerine neden olacakt›r. Daha düflük girdi fiyatlar›nda, be-
lirli bir üretim düzeyi için katlan›lan üretim maliyeti düflecektir. Bu durumda mali-
yet e¤risi bütün halinde afla¤›ya kayacakt›r. Aksi durumda, daha yüksek girdi fiyat-
lar› üretim maliyetlerini art›racak ve maliyet yukar›ya kayacakt›r. Daha düflük girdi
fiyatlar› gibi, teknolojik ilerlemeler de üretim maliyetlerini azaltacakt›r. Bunun ya-
n›nda, teknolojik ilerlemeler, ölçek ekonomileri bölgelerinin uzunlu¤unu ve LRAC
e¤risinin biçimini de de¤ifltirir.  fiekil 6.6’da teknolojik ilerlemenin minimum etkin
ölçek noktas› ve maliyet e¤risi üzerindeki etkisi gösterilmektedir.  Teknolojik iler-
leme uzun dönem ortalama maliyet e¤risini LRAC1’den LRAC2 ’ye afla¤›ya kayd›r›r-
ken, minimum etkin ç›kt› düzeyini de Q1’den Q2’ye art›rmaktad›r.
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Uzun Dönem Maliyet E¤risi: Faktör
fiyatlar› ve teknoloji sabitken,
uzun dönem ortalama maliyetler,
tüm üretim faktörlerinin de¤iflmesi 
sonucunda her bir üretim düzeyi
için minimum ortalama
maliyetlerden oluflur. fiekilde 
gösterildi¤i gibi, uzun dönem
maliyet e¤risi k›sa dönem maliyet
e¤rilerini kapsar ve k›sa dönem
maliyet e¤rilerine sadece 
minimum noktalar›nda te¤ettir.



Ülkede yükselen refah seviyesi ve kad›nlar›n çal›flma yaflam›na daha yo¤un olarak kat›l›m›
nedeniyle önümüzdeki y›llarda çocuk bezi talebinin artaca¤›n› tahmin eden bir giriflimci,
bu alana yat›r›m yapmak istemektedir. Yapt›¤› araflt›rmalar sonucu çocuk bezi üretiminde
befl farkl› üretim teknolojisinin bulundu¤unu tespit etmifltir. Saatte 100 paket çocuk bezi
üretiminde bu teknolojilerin gerektirdi¤i iflgücü ve sermaye miktarlar› afla¤›daki tabloda
gösterilmektedir. 

Bu tabloya göre, 
a) ‹flgücü ve sermayenin saat bafl›na maliyeti 10 milyon TL ise maliyeti minimize eden en
etkin üretim teknolojisi olarak hangisi seçilmelidir?
b) Ülkede yaflanan kriz sürecinde yap›lan devalüasyon sonras›nda saat bafl›na sermaye ma-
liyeti 50 milyon TL’ye yükselirken, iflgücünün saat bafl›na maliyeti sabit kal›rsa en etkin
üretim teknolojisi olarak hangisinin seçimi gerekir?
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Teknolojik ‹lerlemenin Maliyet E¤rileri
Üzerindeki Etkisi: Farkl› girdi fiyatlar›
veya farkl› teknoloji, farkl› k›sa ve
uzun dönem maliyetlerine neden 
olacakt›r. Daha düflük girdi
fiyatlar›nda, belirli bir üretim düzeyi
için katlan›lan üretim maliyeti
düflecektir. Bu durumda maliyet e¤risi
bütün halinde afla¤›ya kayacakt›r.
Aksi durumda, daha yüksek girdi 
fiyatlar› üretim maliyetlerini art›racak
ve maliyet yukar›ya kayacakt›r.

SIRA S ‹ZDE

Sermaye Miktar› ‹flgücü Miktar›
Teknoloji (Makine Saati) (saat)

A 2 10

B 3 6

C 4 4

D 5 3

E 10 2

6



Özet
Üretim, firma ve üretim faktörleri kavramlar›n› kul-
lanarak üretim fonksiyonunu aç›klayabilmek

• Her firma piyasaya sunaca¤› mal ve hizmetleri üre-
tebilmek için bir tak›m maliyetlere katlanmak zo-
rundad›r. Firma kâr›n› maksimize etmeye çal›flt›¤›
için üretimini en düflük  maliyetle gerçeklefltirme
çabas› içerisindedir. Firman›n üretip, piyasaya süre-
ce¤i ürünün miktar›, firman›n katland›¤› maliyetler
ile ürünün piyasadaki sat›fl fiyat›na göre belirlenir. 

• Veri teknoloji çerçevesinde, bir ürünün miktar›n›n
artt›r›lmas›, girdilerin artt›r›lmas›na ba¤l›d›r. Girdiler
ile elde edilen ürünler aras›ndaki bu ba¤l›l›k iliflki-
si üretim fonksiyonu ile özetlenmektedir.

• Üretim sürecinde kullan›lan girdiler sabit ve de¤ifl-
ken olmak üzere iki grupta de¤erlendirilir. Sabit
girdiler, ürün miktar›ndaki de¤iflme karfl›s›nda be-
lirli bir süre için miktar› de¤iflmeyen girdilerdir. De-
¤iflken girdiler ise arzu edilen üretim düzeyine gö-
re miktar› de¤iflen girdilerdir.

K›sa ve uzun dönem ay›r›m›n› yaparak k›sa dönem-
de firman›n üretim davran›fl›n› aç›klayabilmek

• K›sa dönem, üretim faktörlerinden sadece bir tane-
sinin de¤ifltirilmesine olanak tan›yan süredir. De-
¤iflken girdi miktar›n›n artt›r›lmas›na ba¤l› olarak
elde edilen ç›kt›ya ise toplam fiziki ürün denir.

• Azalan verim yasas›, di¤er üretim faktörleri mikta-
r› sabitken, bir üretim faktörünün üretimde kulla-
n›lan miktar›n›n artt›r›lmas› durumunda, her ilave
birimin sa¤lad›¤› ürün miktar›n›n azald›¤›n› ifade
eden iliflkidir.

• Marjinal fiziki ürün, emek miktar›ndaki bir birimlik
de¤iflmenin toplam ürün miktar›nda meydana getir-
di¤i de¤iflim olarak tan›mlan›r. Marjinal fiziki ürün,
emek veriminin nas›l bir seyir izledi¤ini gösterir.

• Eme¤in ortalama fiziki ürünü emek birimi bafl›na el-
de edilen ürün miktar›d›r. Genelde emek verimlili¤i
ile ortalama fiziki ürün anlat›lmak istenmektedir.

Uzun dönemde firman›n üretim olanaklar›n› tart›-
flarak firman›n karar verme sürecini aç›klayabilmek

• Uzun dönemde kullan›lan tüm girdiler de¤ifltirilebi-
lece¤i için azalan verimler yasas› ifllerli¤ini yitirir.
Üretim ölçe¤i de¤iflti¤inde, bunun ürün miktar› üze-
rindeki etkisine bakmak suretiyle ölçe¤in verimi
belirlenebilir. Ölçe¤in verimiyle ilgili üç durumla
karfl›lafl›l›r. Bunlar; ölçe¤in sabit, artan ve azalan
verimleridir.

• Bir üretim faktörü için optimal girdi kullan›m düze-
yi, girdinin marjinal fiziki ürün de¤erinin girdi fiya-
t›na eflit oldu¤u seviyedir.

• Veri bir girdi ve üretim düzeyi için, marjinal fiziki
ürünü göreceli olarak yüksek olan bir girdiyi ve/ve-

ya di¤erlerine k›yasla fiyat› düflük olan girdiyi daha
fazla kullanmak, maliyeti minimize etmek için ge-
reklidir. Bu minimizasyonun gerçeklefltirilmesi op-
timal üretim tekni¤inin seçimini ifade eder. Firma,
maliyetlerini minimize eden faktör bileflimini, her
bir girdinin marjinal fiziki ürününü fiyat›na oranla-
mak suretiyle belirleyecektir.

Firman›n üretim sürecinde karfl›laflt›¤› maliyetleri
aç›klayabilmek ve bunlar›n seyrini grafik boyutun-
da aç›klayabilmek

• Ekonomistler, maliyet kavram›n› muhasebecilerden
farkl› tan›mlamaktad›rlar. Muhasebe hesaplar›na
yans›t›lan maliyetler aç›k maliyetlerdir. Örtük mali-
yetler gerçekte ödeme yap›lmayan, ancak bir alter-
natiften vazgeçilmesi nedeniyle oluflan maliyetler-
dir. ‹ktisatç›lar maliyet hesaplamalar›na örtük mali-
yetleri de dahil ederler.

• Ekonomistler aç›k ve örtük maliyetleri kullanarak
kâr› ölçerler.  Oysa, kâr›n genel muhasebe stan-
dartlar›yla yap›lan hesaplamas›na örtük maliyetler
kat›lmaz.

Firman›n k›sa dönemdeki maliyetlerini tan›mlaya-
bilmek ve bunlar›n seyrini grafik boyutunda
aç›klayabilmek

• Firman›n üretim miktar› ile birlikte de¤iflen de¤ifl-
ken maliyetleri ile üretim miktar› ile iliflkisi bulun-
mayan sabit maliyetlerinin toplam› toplam maliyet-
leri verir. 

• Firman›n maliyet e¤rileri fiziki ürün e¤rilerinin ters
döndürülmüfl halidir. 

• Marjinal maliyet, firman›n üretimini bir birim de¤ifl-
tirmesi nedeniyle toplam maliyette meydana gelen
de¤iflmedir. Firman›n ortalama maliyet e¤rileri ve
marjinal maliyet e¤risi optimal üretim miktar›n›n
belirlenmesinde öneme sahip e¤rilerdir.

Firman›n uzun dönemdeki maliyetlerini tan›m-
layabilmek ve bunlar›n seyrini grafik boyutunda
aç›klayabilmek

• Maliyetler aç›s›ndan uzun dönemi k›sa dönemden
ay›ran temel özellik, firmalar›n herhangi bir sabit
maliyetinin olmamas›, yani tüm maliyetlerinin de-
¤iflken olmas›d›r.

• Faktör fiyatlar› ve teknoloji sabitken, uzun dönem
ortalama maliyetler, tüm üretim faktörlerinin de¤ifl-
mesi sonucunda her bir üretim düzeyi için mini-
mum ortalama maliyetlerden oluflur.

• Farkl› girdi fiyatlar› veya farkl› teknoloji, farkl› k›sa
ve uzun dönem maliyetlerine neden olur. Daha dü-
flük girdi fiyatlar›nda, belirli bir üretim düzeyi için
katlan›lan üretim maliyeti düfler ve maliyet e¤risi
bütün halinde afla¤›ya kayar. Tersi durumda katla-
n›lan üretim maliyeti artaca¤› için maliyet e¤risi yu-
kar›ya do¤ru yer de¤ifltirir. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. ‹nsan ihtiyaçlar›n› dolayl› ya da do¤rudan karfl›layacak
mal ve hizmet üretimini gerçeklefltiren veya bunlar›n sat›fl›
konusunda karar veren birim afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Piyasa
b. Firma
c. Endüstri
d. Emek
e. Sermaye

2. Emek miktar›ndaki bir birimlik de¤iflmenin toplam ürü-
ne yapt›¤› katk› afla¤›dakilerden hangisi ile adland›r›l›r?

a. Eme¤in toplam fiziki ürünü
b. Eme¤in ortalama fiziki ürünü
c. Eme¤in marjinal fiziki ürünü
d. Emek kullan›m katsay›s›
e. Emek tüketim etkinli¤i

3. Eme¤in toplam fiziki ürün miktar›n›n (TPPL) maksi-
mum oldu¤u üretim düzeyinde eme¤in marjinal fiziki ürün
miktar› (MPPL) afla¤›daki de¤erlerden hangisini al›r?

a. MPPL maksimum de¤ere ulafl›r
b. MPPL negatif de¤er al›r
c. MPPL artan bir seyir izler
d. MPPL ortalama fiziki ürüne (APPL) eflittir
e. MPPL s›f›ra eflit olur

4. Eme¤in ortalama fiziki ürünü (APPL) marjinal fiziki ürü-
nüne (MPPL) eflit oldu¤unda, APPL e¤risinin konumu afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. S›f›rd›r
b. Artand›r
c. Maksimumdur
d. Azaland›r
e. Negatiftir

5. Bir girdinin marjinal fiziki ürün de¤eri girdi fiyat›ndan
büyük ise, bu girdinin üretim sürecinde kullan›lan mikta-
r› ne flekilde de¤ifltirilmelidir?

a. Azalt›lmal›d›r
b. Artt›r›lmal›d›r
c. Sabit tutulmal›d›r
d. Baflka bir girdi ile de¤ifltirilmelidir
e. Sabit girdi ile ikame edilmelidir

6. Ekonomik kâr miktar›n›n (π) hesaplanmas›nda afla¤›-
dakilerden hangisi kullan›labilir?

a. π = TR – (Aç›k Maliyetler + Örtük Maliyetler)
b. π = TR – Aç›k Maliyetler
c. π = TR – (TC – Örtük Maliyetler)
d. π = TR – TC
e. π = TR + (Örtük Maliyetler – Aç›k Maliyetler)

7. Üretim miktar›na ba¤l› olmayan maliyetler afla¤›daki-
lerden hangisi ile adland›r›l›r?

a. Aç›k maliyet
b. Örtük maliyet
c. De¤iflken maliyet
d. Sabit maliyet
e. Marjinal maliyet

8. De¤iflken maliyetler toplam›n›n üretim miktar›na bö-
lünmesi ile elde edilen maliyet kavram› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Marjinal maliyet
b. Ortalama toplam maliyet
c. Toplam maliyet
d. Ortalama sabit maliyet
e. Ortalama de¤iflken maliyet

9. Marjinal maliyet (MC) e¤risi, ortalama toplam maliyet
(ATC) e¤risinin üzerinde yer ald›¤› sürece, ATC e¤risinin
e¤imi ile ilgili olarak afla¤›daki de¤erlendirmelerden han-
gisi do¤rudur?

a. Artand›r
b. Maksimumdur
c. S›f›rd›r
d. Azaland›r
e. Minimumdur

10. Marjinal maliyet (MC) e¤risi ile ortalama de¤iflken ma-
liyet (AVC) e¤risinin kesiflme noktalar›nda afla¤›daki iliflki-
lerden hangisi geçerlidir?

a. MC maksimumdur
b. MC Minimumdur
c. AVC minimumdur
d. AVC maksimumdur
e. MC s›f›ra eflittir
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“

Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Faktörler aras› ikame, ortalama maliyet, f›rsat maliyeti

Bu geliflim sadece ‹stanbul’da yaflanm›yor. Dünyan›n ne-
resine giderseniz gidin büyük bir kente yaklaflt›¤›n›zda bi-
nalar›n yüksekli¤inin artt›¤›n› görürsünüz. Yüksek binala-
r›n infla edilmesi, üretim sürecinde topra¤›n sermaye ile
ikame edilmesine en güzel örneklerden bir tanesini olufl-
turur. Bu ikame genellikle arazi fiyatlar›n›n çok yüksek ol-
du¤u büyük kentlerde yo¤un olarak yaflanmaktad›r. Mev-
cut arazilerin k›t oldu¤u ve bunlara olan talebin yükseldi-
¤i bir ortamda arazi fiyatlar› h›zla artmakta ve gittikçe yük-
selen binalar ortaya ç›kmaya bafllamaktad›r. Malezya’n›n
baflkenti Kuala Lumpur, Çin’in büyük kentlerinden Shan-
gai ve ‹stanbul dünyada arazi fiyatlar›n›n art›fl› aç›s›ndan
önde gelen kentlerdir. Örne¤in, Kuala Lumpur’da binala-
r›n yüksekli¤i son on y›lda yaklafl›k yüzde 10 oran›nda
artm›flt›r. Bugün için 32 bin penceresi ve 452 metre yük-
sekli¤i ile dünyan›n en yüksek binas› konumunda olan
Petronas Kuleleri hizmete girdi¤inde, flehre 360,000 m2’lik
alan kazand›r›lm›flt›r. 

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
Eren, E.(1997). Mikro ‹ktisat. ‹stanbul: Der, s.139-181.
fiahin, H.(1999). Mikro ‹ktisat. Bursa: Ezgi, s.113-181.
Dinler, Z.(1999). Mikro Ekonomi. Bursa: Ezgi, s.112-180.
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Ortalama De¤iflken Maliyet ve Marjinal Maliyet”
konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Çal›flanlar, yöneticiler ve firma sahipleri aras›ndaki iliflki-
ler iktisatç›lar›n “çal›flt›ran-çal›flan sorunu” ad›n› verdikleri
kavrama iyi bir örnek teflkil eder. Çal›flt›ran, bir iflin yap›l-
mas› için birisini istihdam eden kifli ya da gruptur. Çal›flan
ise bir ifli yapmak için istihdam edilen kimsedir. ‹flletme-
lerde iki tür çal›flt›ran-çal›flan sorunu yaflanabilir: Firma sa-
hipleri ile yöneticiler aras›nda ve yöneticilerle çal›flanlar
aras›nda. Yöneticiler ifllerini korumak ve kariyerlerini yük-
seltmek amac›yla iflverenin kâr›n› artt›rma çabas› içine gi-
rerler. Ancak yöneticiler firman›n maliyetlerini artt›ran ve
dolay›s›yla kâr›n› azaltan baflka fleylere de ilgi duyabilirler.
Örne¤in, yüksek ücret, uzun tatiller, çok say›da iflçi çal›fl-
t›rman›n prestiji ve kendisine tan›nan imtiyazlar› (first-
class ile seyahat etmek, güzel manzaral› büyük yönetici
ofisi veya büyük boyutlu yönetim masraflar› gibi) kullan-
ma gibi konularda yönetici maliyetleri artt›r›c› bir tav›r
içinde olabilir. Öte yandan, yöneticiler flirketin mal varl›-

”



¤›n› (telefon, fotokopi cihazlar›, bilgisayar ve otomobil gi-
bi) kendi kiflisel ç›karlar› için kullanabilirler. Benzer nite-
likteki sorunlar çal›flanlarla yöneticiler aras›nda da yafla-
n›r. Çal›flanlar ifllerini korumak ve kariyerlerini yükselt-
mek amac›yla yöneticilerini tatmin etme çabas› içindedir-
ler. Ancak çal›flanlar da kâr maksimizasyonu amac›yla çe-
liflen di¤er amaçlara sahip olabilirler. Örne¤in, fazla çal›fl-
maktan kaç›nmak, molalar› uzatmak ve firman›n mal var-
l›¤›n› kiflisel amaçlarla kullanma gibi. Görüldü¤ü gibi bu
tür davran›fllar firman›n kâr maksimizasyonu amac› ile çe-
liflen davran›fllard›r. 

S›ra Sizde 2

a. 

b.

c. Bu sandviç dükkan›nda 3’üncü iflçi üretime dahil edil-
di¤inde azalan verim yasas› ifllemeye bafllamaktad›r. 

d. Ortalama ürün miktar› marjinal ürün miktar›n› takip
eder. E¤er marjinal ürün miktar› ortalama ürün mikta-
r›ndan büyükse (MPP>APP), ortalama ürün miktar› ar-

tar. Aksine, marjinal ürün miktar› ortalama ürün mikta-
r›ndan küçükse (MPP<APP) ortalama ürün miktar› aza-
l›r. Bu nedenle, marjinal ürün e¤risi ortalama ürün e¤-
risini maksimum noktas›nda keser.

S›ra Sizde 3
Sinemalarda maliyetin çok büyük bir bölümü iflçilik, ener-
ji ve reklam giderlerinden oluflmaktad›r. Bu giderlerin bü-
yük bir bölümü sineman›n bütünü için yap›ld›¤›ndan si-
nema, sahipleri, ayn› binada birden fazla say›da küçük sa-
lon açarak ölçek ekonomilerinden yararlanmaktad›rlar.
Basit birkaç örnekle bu yararlanman›n nas›l gerçekleflti¤i-
ni aç›klamaya çal›flal›m: Tek bir büyük salonla çal›flan bir
sinema biletleri satmak için, büfeyi çal›flt›rmak için, yer
göstermek için ve projeksiyon makinesini çal›flt›rmak için
iflçi istihdam etmek durumundad›r. E¤er sinemaya bir bafl-
ka salon ilave edilirse yeni iflçi çal›flt›rmaya gerek kalma-
yacak, ayn› personel her iki salon için de bu görevleri ye-
rine getirebilecektir. Bu durumda, örne¤in, bilet sat›c›s›
her iki film için de bilet sataca¤› için daha verimli hale ge-
lir. Bunun d›fl›nda, salon bafl›na düflen bina maliyetleri de
azal›r, çünkü ayn› fuaye ve tuvaletler tüm salonlar için
kullan›lacakt›r. Sinema salonlar›na neden gittikçe daha
fazla salon yap›ld›¤›n› art›k daha iyi de¤erlendirebiliyoruz:
Ölçek ekonomilerinden yararlanmak için. Bu noktada ce-
vapland›r›lmas› gereken bir baflka soru karfl›m›za ç›kmak-
tad›r: Peki neden 6 veya 7 salonda film gösterimi yap›l-
makta, neden salon say›s› 15’e veya 20’ye ç›kart›lm›yor?
Cevap oldukça basit: Çünkü belirli bir salon say›s›ndan
sonra ölçe¤in azalan verimi çal›flmaya bafllar.

S›ra Sizde 4

Tayfun ‹flbilir isimli bu yeni ifladam› önemli bir gerçe¤i
görüyor: Muhasebe kâr› kavram› ile ekonomik kâr kav-
ram› birbirinden farkl›d›r. Nitekim afla¤›daki tabloyu in-
celedi¤imizde Tayfun Bey’in neden mutlu olamad›¤›n› an-
lamak çok kolayd›r:
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Toplam Ürün Marjinal Ortalama
Çal›flan (saatte üretilen) Ürün Ürün

0 0 - -

1 10 10 10,0

2 25 15 12,5

3 35 10 11,7

4 40 5 10,0

5 42 2 8,4

6 42 0 7,0

Tutar 
(Milyar TL)

TOPLAM HASILAT (4 milyon TL x 20 bin adet) 80

EKS‹ AÇIK MAL‹YETLER 46

Yard›mc›n›n Ücreti  500 milyon TLx12 = 6 milyar TL

Makine, teçhizat, malzeme     40 milyar TL

MUHASEBE KÂRI 34

EKS‹ ÖRTÜK MAL‹YETLER 33

Vazgeçilen ücret   20 milyar TL

Vazgeçilen faiz  10 milyar TL

Vazgeçilen kira geliri  250 milyon TLx12=3 milyar TL

EKONOM‹K KÂR 1



S›ra Sizde 5

a. 

b. 

S›ra Sizde 6

Bu iflletme için toplam maliyeti afla¤›daki basit eflitlik yar-
d›m› ile hesaplayabiliriz
Toplam Maliyet = (Sermaye Saati x Saat Maliyeti) + 

(‹flgücü saati x Saat maliyeti)
Toplam Maliyet = (K x PK) + (L x PL)
Buna göre a ve b seçenekleri için maliyetleri oluflturursak
afla¤›daki tabloyu haz›rlayabiliriz:

Tablonun incelenmesinde görülece¤i gibi (a) seçene¤i için
uygun teknoloji C teknolojisidir. Devalüasyondan sonra
sermaye fiyat›nda meydana gelen art›fl sonras›nda ise uy-
gun teknoloji olarak A teknolojisinin seçimi gerekmektedir. 
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Üretim TFC TVC TC AFC AVC ATC MC

1 60 110 170 60 110 170 110

2 60 200 260 30 100 130 90

3 60 300 360 20 100 120 100

4 60 420 480 15 105 120 120

5 60 575 635 12 115 127 155
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PL = 10 ve PL = 10 ve
Teknoloji Sermaye ‹flgücü PK = 10 iken PK = 50 iken

Maliyet Maliyet

A 2 10 120 200

B 3 6 90 210

C 4 4 80 240

D 6 3 90 330

E 10 2 120 520
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BLACK
320 C

Ferhan fiensoy’un Kahraman Bakkal Süpermarkete Karfl› isimli oyununu herhal-
de duymayan›n›z yoktur. Bu oyunda fiensoy, süpermarketlerden gelen yo¤un re-
kabet karfl›s›nda geleneksel mahalle bakkal› olgusunun nas›l bir de¤iflime zorlan-
d›¤›n› kendine has üslubuyla e¤lenceli bir flekilde elefltirir. Asl›nda, bu oyunda
Ferhan fiensoy çok önemli bir gerçe¤e dikkat çekmektedir: Küçük mahalle bakkal-
lar›n›n süpermarketlerden gelen bu fliddetli rekabete dayanabilmeleri mümkün
de¤ildir. Acaba bu tür bir rekabetin yaflanmas› kaç›n›lmaz bir geliflme midir? Kü-
çük mahalle bakkallar›n›n bu rekabet karfl›s›nda yapabilecekleri bir fley yok mu?
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Bafllarken
fiimdiye kadar yap›lan aç›klamalarda fiyat ve üretim kararlar›n›n belirlenmesin-
de kullan›labilecek temel araçlar› aç›klad›k. Ancak özellikle üretim karar› verilir-
ken firmalar›n faaliyet gösterdikleri piyasan›n özelliklerini hiç göz önüne alma-
d›k. Firman›n içinde çal›flt›¤› piyasan›n özellikleri firman›n maliyetlerini etkile-
memekte, elde edilecek gelirler üzerinde etkili olmaktad›r. Bu nedenle bir firma-
n›n kâr maksimizasyonunu sa¤layan üretim düzeyini nas›l belirleyece¤ini incele-
mek için firman›n gelirlerini, bu nedenle de piyasan›n yap›sal özelliklerini göz
önüne almam›z gerekir. Bu üniteden bafllayarak, tam rekabet, tekel, tekelci reka-
bet ve oligopol piyasalar›nda faaliyette bulunan firmalar›n, satt›klar› ürünlerin
piyasa fiyatlar›n› nas›l belirledi¤ini ve bu fiyatlama kararlar›n›n baz› sonuçlar›-
n› aç›klayaca¤›z. Bu ünitede, tam rekabet piyasas›nda fiyatlar›n nas›l belirlendi-
¤ini, rekabetin bir firman›n veya endüstrinin kâr›n› nas›l etkiledi¤ini ve toplu-
mun neden piyasadaki rekabetten kazanç sa¤lad›¤›n› gösterece¤iz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda …
1. Tam rekabet piyasas›n› tan›yabilmek, bu piyasan›n özelliklerini ve sonuçlar›n›,
2. K›sa dönemde firman›n kâr›n› maksimize eden üretim düzeyinin nas›l belir-

lendi¤ini farkl› yöntemlerle,
3. Uzun dönemde kâr maksimizasyonu sa¤layan üretim düzeyinin nas›l

belirlendi¤ini
… aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 
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Anahtar Kavramlar
• Tam rekabet
• Toplam gelir
• Marjinal gelir
• Kâr maksimizasyonu 
• Baflabafl noktas›
• Kapanma noktas›
• K›sa dönem arz e¤risi



TAM REKABET P‹YASASI: TANIM VE ÖZELL‹KLER

Tam rekabet piyasas›n› tan›yabilmek, bu piyasan›n özelliklerini
ve sonuçlar›n› aç›klayabilmek

Bafll›kta geçen rekabet sözcü¤ü çok say›da anlama sahip bir sözcüktür. ‹flçiler çe-
flitli ifller için, firmalar mallar›n› satabilmek için, tüketiciler istedikleri niteliklere sa-
hip mallar› uygun fiyata sat›n alabilmek için sürekli rekabet halindedirler. Rekabet
yaflam›m›z›n her alan›na yans›makta ve günlük yaflam›m›zda verdi¤imiz ço¤u ka-
rar üzerinde etkili olmaktad›r. Örne¤in, ço¤umuzun fark etmemesine karfl›n, pro-
fesyonel futbol kulüpleri iyi futbolcular için sürekli birbirleriyle rekabet etmekte-
dirler. Ancak bafll›kta söz edilen deyim sadece rekabet sözcü¤ünden oluflmamak-
ta, önünde bir de tam sözcü¤ü yer almaktad›r. Tam rekabet ise daha spesifik an-
lama sahiptir. Tam rekabet, hiçbir firman›n satt›¤› ürünün fiyat› üzerinde tek ba-
fl›na kontrol gücünün olmad›¤› özel bir piyasa yap›s›d›r.

Tam rekabet piyasas›nda, al›c› ve sat›c›lar fiyat› veri olarak kabul etmek duru-
mundad›rlar. Çünkü hiçbiri fiyat üzerinde etkili olamamaktad›r. Bu nedenle, fiya-
t›n veri olmas›, sat›c› ve al›c›lar›n ürün fiyatlar›n› kontrol gücüne sahip olamama-
s› demektir. Tam rekabetçi bir firma, tüm üretimini piyasada geçerli olan fiyattan
(veri fiyattan) satabilir. E¤er üretti¤i ürüne daha yüksek bir fiyat uygulamak ister-
se tek birim ürün bile satamayacakt›r. Çünkü tüketiciler ayn› ürünü daha düflük
düzeyde olan piyasa fiyat›ndan baflka bir sat›c›dan alabilirler. Öte yandan, daha
yüksek olan bir fiyattan satabilece¤ini bilirken piyasada oluflan fiyat›n alt›nda bir
fiyattan satmak rasyonel bir davran›fl de¤ildir. Bu anlamda, tam rekabet piyasas›n-
da faaliyette bulunan bir firman›n satt›¤› mallar›n fiyatlar›n› kontrol etme yetene¤i
yoktur. K›saca, tam rekabetçi firma fiyat belirleyici de¤il, fiyat kabullenicidir.

Al›c› ve sat›c›lar›n piyasa fiyat›n› etkileyememeleri, tam rekabet piyasas›n›n
özel bir piyasa yap›s›na neden olan varsay›mlar›ndan kaynaklan›r. 

Bu varsay›mlar› dört ana bafll›kta toplamak mümkündür. Bunlar; 
• Piyasada çok say›da al›c› ve sat›c› vard›r. Bu varsay›ma göre, piyasada

faaliyet gösteren her firma, toplam üretimin ancak çok az bir k›sm›n› üre-
tir. Benzer biçimde her al›c› da, piyasa üretiminin çok az bir k›sm›n› sat›n
al›r. Dolay›s›yla, ne al›c›lardan ne de sat›c›lardan biri fiyatlar› etkileyebilir.

• Her firma homojen bir ürün üretir ve satar. Al›c›lar, piyasadaki her fir-
man›n ayn› ürünü üretti¤ini bilirler. Bir baflka deyiflle, bir firman›n üretip
satt›¤› ürün, piyasadaki di¤er firmalar›n üretip satt›klar›ndan ay›rt edilemez
oldu¤u için, al›c›lar aç›s›ndan ürünü kimden alacaklar› önemli de¤ildir. Ör-
ne¤in m›s›r sat›n almak isteyen bir tüketici için, m›s›r› çiftçi A’dan veya çift-
çi B’den almak önemli de¤ildir. 

• Firmalar kolayl›kla piyasaya girip ç›karlar. Yeni firmalar istedikleri za-
man kolayl›kla piyasaya girip faaliyette bulunabilirler. Ayn› flekilde piyasa-
dan ç›kmak isteyen firma da kolayl›kla piyasadan ç›kabilir. Yani tam reka-
bet piyasas›nda, firmalar›n piyasaya girifl ve ç›k›fl›n› engelleyen hiçbir engel
söz konusu de¤ildir.

• Al›c› ve sat›c›lar tam bilgiye sahiptirler. Al›c› ve sat›c›lar, fiyatlar, mal›n
kalitesi, maliyet ve taleple ilgili tüm bilgiye sahiptirler. Al›c› ve sat›c›lar ki-
min neyi, hangi fiyattan ve hangi kalitede satt›¤›n› bilirler. Yani, al›c› ve sa-
t›c›lar mal›n sat›n al›nmas›, üretilmesi ve sat›lmas› ile ilgili her türlü bilgiye
sahiptirler.
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Tam rekabet: Hiçbir
firman›n satt›¤› ürünün
fiyat› üzerinde tek bafl›na
kontrol gücünün olmad›¤›
özel bir piyasad›r.

Fiyat kabullenici: Fiyat
üzerinde hiçbir kontrol gücü
olmayan iktisadi birimdir.

Tam rekabet piyasas›

varsay›mlar›: Piyasada çok
say›da al›c› ve sat›c› vard›r,
mallar homojendir, piyasaya
girifl ve ç›k›fllar serbesttir,
al›c› ve sat›c›lar tam bilgiye
sahiptirler.



Varsay›mlar›n› inceledi¤imizde kolayl›kla anlafl›labilece¤i gibi çok az mal›n pi-
yasas›n›n gerçek yaflamda bu varsay›mlar›n tümünü yans›tmakta oldu¤unun fark›-
na var›r›z. Gerçek yaflamda, tam rekabet piyasas›na örnek olarak baz› tar›msal ürün
piyasalar› ile küçük perakende ticaretin gerçeklefltirildi¤i piyasalar tam rekabet pi-
yasas›na yak›nlaflan piyasalar olarak gösterilebilir. Öte yandan hisse senedi piyasa-
s› ve alt›n piyasas› da tam rekabet piyasas›n›n özelliklerine yaklaflan piyasalard›r.

Akl›n›za gelen soruyu tahmin edebiliyoruz: “Peki, gerçek yaflam›m›zda örne¤ine pek
rastlan›lmayan bir piyasay› neden ö¤renmek zorunda kal›yoruz? Hadi ö¤rendik diyelim,
ne iflimize yarayacak?” Acele etmeyin ve afla¤›daki paragraf› çok dikkatli ve iyi anlayarak
de¤erlendirin:

Gerçek yaflamda örneklerine nadiren rastlan›lmas›na ra¤men, üç önemli ne-
denden dolay›, tam rekabet piyasas›n›n incelenmesi gerekir. Her fleyden önce,
tam rekabet piyasas›n›n ilkeleri, fiyatlama analizi için bir bafllama noktas› sa¤lar.
Bu sayede rekabette aksamalar›n görüldü¤ü piyasalarda, fiyat ve üretimle ilgili ka-
rarlar› de¤erlendirme olana¤› elde edilir. ‹kinci olarak, gerçek yaflamda tam reka-
bet piyasas›n›n tüm özelliklerini yans›tan çok az piyasa olmas›na ra¤men, bu az
say›daki tam rekabet piyasalar› ilgili analizlerin yap›lmas›n› sa¤lar. Nihayet, tam
rekabet piyasas›n›n ekonomik ve toplumsal refah aç›s›ndan baz› önemli özellikle-
ri olmas› nedeniyle, di¤er piyasa türleri ile ilgili baz› yarg›lara bu piyasa koflulla-
r›ndan farkl›l›klar› incelenerek ulaflmak kolaylafl›r. 

Tam Rekabet Piyasas›nda Firman›n Piyasada Karfl›laflt›¤›
Talep E¤risi
Daha önce de de¤indi¤imiz gibi tam rekabet piyasas›nda çok say›da al›c› ve sat›c›
vard›r ve hiçbir al›c› ve sat›c›, ürün fiyatlar›n›n belirlenmesinde tek bafl›na etkili de-
¤ildir. Ürün fiyatlar› piyasa arz ve talebi taraf›ndan belirlenir. Piyasa arz› tüm sat›-
c›lardan, piyasa talebi ise tüm al›c›lardan oluflur. Bu nedenle piyasa talep e¤risi ne-
gatif, piyasa arz e¤risi de pozitif e¤ime sahip e¤riler olarak karfl›m›za ç›kar. Ancak
tam rekabet koflullar›nda faaliyet gösteren bir firma, piyasada oluflan fiyat› esas ala-
rak, bu geçerli piyasa fiyat›ndan istedi¤i kadar mal satabilir. Bu nedenle, tek bir fir-
man›n ürününe olan talep e¤risi, geçerli piyasa fiyat›nda tam esnektir (sonsuz es-
nektir) ve e¤ri yatay eksene paralel bir do¤ru biçimdedir. fiekil 8.1’in (a) bölümün-
de piyasa talep e¤risi, (b) bölümünde ise firma talep e¤risi görülmektedir.
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Tam Rekabet Piyasas›nda Piyasa ve Firma Talep E¤rileri: Ürün fiyatlar› piyasa arz ve talebi taraf›ndan
belirlenir. Piyasa arz› tüm sat›c›lardan, piyasa talebi ise tüm al›c›lardan oluflur. Bu nedenle piyasa talep e¤risi
negatif, piyasa arz e¤risi de pozitif e¤imlidir. Ancak tam rekabet koflullar›nda faaliyet gösteren bir firma,
piyasada oluflan fiyat› esas alarak, bu geçerli piyasa fiyat›ndan istedi¤i kadar mal satabilir. Bu nedenle, tek
bir firman›n ürününe olan talep e¤risi, geçerli piyasa fiyat›nda tam esnektir (sonsuz esnektir) ve e¤ri yatay
eksene paralel bir do¤ru biçimdedir.



fiekillerde de görüldü¤ü gibi P0 fiyat›, piyasa arz ve talebince belirlenmekte ve
firma bu fiyat› veri alarak, bu fiyattan istedi¤i kadar mal satabilmektedir. Bu ne-
denle de firma talep e¤risi (d) sonsuz esnekli¤e sahip olmaktad›r.

Tam rekabetçi firman›n, piyasada oluflan denge fiyat›ndan (P0) daha yüksek fi-
yatlarda mal satmas› mümkün de¤ildir. Firman›n satt›¤› ürünün homojen olmas›
nedeniyle, tüm al›c›lar, piyasa denge fiyat›ndan ayn› ürünü nereden alabilecekle-
ri konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Öte yandan firma, piyasa denge fiyat›ndan is-
tedi¤i kadar satabilece¤i için, fiyat›n› denge fiyat›n›n alt›na düflürme gere¤i de
duymaz.

Reklamlar. Günlük yaflam›m›z›n kaç›n›lmaz bileflenlerinden
bir tanesi. Sokakta, iflte, evde, gündüz, gece yo¤un bir reklam
bombard›man› alt›nda yafl›yoruz. Öyle ki, art›k TV dizilerin-
de, filmlerde durum tersine döndü ve reklamlar›n aras›nda
filmi izler hale geldik. Yine, TV kanallar›nda reklamlar› irde-
leyen, de¤erlendiren ve elefltiren programlar h›zla yayg›nlafl-
maya bafllad›. Özetle reklams›z bir yaflam mümkün görünmü-
yor. Yukar›da ö¤rendi¤imiz tam rekabet koflullar› tüm piyasa-
larda geçerli olsayd›, bugün için yaflam›n bir parças› haline gelen reklamlara gerek kal›r
m›yd›?

TAM REKABET P‹YASASINDA KISA DÖNEMDE KÂR
MAKS‹M‹ZASYONU

K›sa dönemde firman›n kâr›n› maksimize eden üretim düzeyinin
nas›l belirlendi¤ini farkl› yöntemlerle aç›klayabilmek

Tam Rekabet Piyasas›nda Firma Gelirleri ve Gelir E¤rileri
Bir firman›n toplam geliri, firman›n kendi ürünlerinin sat›fl›ndan elde etti¤i para-
d›r. Maliyet kavramlar›nda oldu¤u gibi, firman›n toplam, ortalama ve marjinal ge-
lir kavramlar›ndan söz edebiliriz. Toplam gelir (TR), bir firman›n ürünlerinin sa-
t›fl›ndan elde etti¤i para miktar›d›r ve sat›lan miktar (q) ile sat›fl fiyat›n›n (P) çar-
p›lmas› sonucu bulunur. Yani, toplam gelir

TR = P ¥ q

fleklinde formüle edilebilir. Ortalama gelir (AR), toplam gelirin sat›fl miktar›na
oran›d›r. Yukar›da yapt›¤›m›z gibi basit bir eflitlikle ifade edersek, ortalama gelir
için,

eflitli¤ini yazabiliriz. Bu eflitlikte hemen ifade etmemiz gereken, daha sonra s›k s›k
kullanaca¤›m›z bir iliflkiyi belirtmekte yarar görüyoruz: Tam rekabet piyasas›nda
firman›n ortalama geliri ile mal›n fiyat› ayn›d›r. E¤er yukar›da yazd›¤›m›z ortalama
gelir eflitli¤inde yer alan toplam gelir de¤erinin yerine daha önce elde etti¤imiz
eflitini yazar ve gerekli sadelefltirmeleri yaparsak,

AR = TR
q

 = P ¥ q
q

 = P

AR = TR
q
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Toplam gelir: Bir firman›n
ürünlerinin sat›fl›ndan elde
etti¤i para miktar›d›r.

Ortalama gelir: Toplam
gelirin sat›fl miktar›na
oran›d›r.



elde ederiz. Ünite 3’te talep e¤risinin özelliklerini incelerken, talep e¤risinin sat›fl
miktar› ile fiyat aras›ndaki iliflkiyi gösterdi¤ini belirtmifltik. Tam rekabet piyasas›n-
da fiyat ayn› zamanda ortalama gelire eflit oldu¤u için, bu piyasada firman›n kar-
fl›laflt›¤› talep e¤risi ayn› zamanda ortalama gelir ile sat›fl miktar› aras›ndaki iliflki-
yi de ifade etmektedir. Bu nedenle de talep e¤risi, ayn› zamanda firman›n ortala-
ma gelir e¤risidir. 

Marjinal gelir (MR) ise sat›fllar›n bir birim artt›r›lmas› sonucu toplam gelirdeki
de¤iflimi gösterir. Örne¤in bir firma, fiyat› 100 TL olan bir maldan 9 birim satt›¤›n-
da toplam geliri 900 TL iken 10 birim satt›¤›nda 1000 TL ise, 10’uncu birimin mar-
jinal geliri 100 TL olur. Tam rekabetçi firman›n sat›fl fiyat› sabit oldu¤u için marji-
nal geliri fiyata eflittir. Bu nedenle talep e¤risi ortalama gelirin yan› s›ra marjinal ge-
liri de temsil eder. Daha önceki gelir kavramlar›nda yapt›¤›m›z gibi, marjinal gelir
(MR) için de bir eflitlik yazmak istersek, afla¤›daki eflitli¤i bu amaçla kullanabiliriz:

fiimdi verece¤imiz bir say›sal örnekle tam rekabet koflullar›nda faaliyet göste-
ren bir firma için gelir e¤rilerini elde edelim. Ancak unutmay›n›z ki, bu piyasada
firma fiyat kabullenici konumundad›r ve piyasada belirlenen fiyattan tüm üretimi-
ni rahatça satabilir. Afla¤›da yer alan Tablo 7.1’in haz›rlanmas›nda söz konusu ürü-
nün piyasadaki sat›fl fiyat›n›n 5 milyar TL/adet oldu¤u kabul edilmifltir ve hat›rlar-
san›z, di¤er flartlar sabit kald›¤› sürece bu fiyatta bir de¤iflme e¤ilimi yoktur. 

Görüldü¤ü gibi firman›n marjinal geliri (MR) ve ortalama geliri (AR) mal›n pi-
yasadaki sat›fl fiyat›na eflittir. Bu tabloda yer alan de¤erleri bir grafi¤e aktard›¤›-
m›zda fiekil 7.2’de görülen e¤riler elde edilmektedir. 

MR = DTR
Dq
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Marjinal gelir: Sat›fllar›n bir
birim artt›r›lmas› sonucu
toplam gelirde meydana
gelen de¤iflmedir.

Üretim Toplam Gelir Ortalama Gelir Marjinal Gelir
Miktar› (q) (P ¥ q) (AR= TR/q) MR= ∆TR/∆q)

0 0 - -
1 5 5 5
2 10 5 5
3 15 5 5
4 20 5 5
5 25 5 5
6 30 5 5
7 35 5 5
8 40 5 5
9 45 5 5
10 50 5 5
11 55 5 5
12 60 5 5
13 65 5 5
14 70 5 5
15 75 5 5
16 80 5 5

Tablo 7.1

Firma Gelirleri



fiekillerden de görüldü¤ü gibi, firman›n toplam gelir e¤risi sat›fl miktar› ile bir-
likte sürekli artan do¤rusal bir yap› sergilemektedir. Daha teknik bir ifadeyle, top-
lam gelir e¤risinin e¤imi fiyata eflittir. Öte yandan, daha önce de belirledi¤imiz gi-
bi, firman›n marjinal geliri ve ortalama geliri birlikte fiyata eflittir. Tam rekabet pi-
yasas›nda firman›n marjinal gelir e¤risi ve ortalama gelir e¤risi ayn› zamanda ta-
lep e¤risidir. 

Tam rekabet piyasas›nda tek bir firman›n arz› piyasa fiyat›n› etkilemedi¤i için,
firman›n marjinal geliri, yani sat›fllardaki bir birimlik de¤iflme nedeniyle toplam
gelirde ortaya ç›kan de¤iflme, ürünün fiyat›na eflit ve her sat›fl düzeyi için ayn›d›r.
Örne¤in 5000 TL’lik piyasa fiyat›nda tamamen esnek olan bir bu¤day talep e¤risi
ile yüz yüze kalan bir çiftçinin sataca¤› her ek birim, çiftçinin gelirini ayn› miktar-
da artt›racakt›r. Dolay›s›yla sat›fl bafl›na gelir olan ortalama gelir de, yani toplam
gelirin sat›fl miktar›na oran›, marjinal gelire ve ürün fiyat›na eflittir. Firman›n talep
e¤risi ayr›ca, sat›fl miktar› ile ortalama gelir aras›ndaki iliflkiyi de yans›t›r. Bu ne-
denle tam rekabet piyasas›nda bir firman›n sonsuz esnekli¤e sahip talep e¤risi, fir-
man›n ortalama ve marjinal gelir e¤rileriyle ayn›d›r ve üretimdeki de¤iflmelere
ra¤men bunlar›n hepsi sabittir. 

K›sa Dönemde Kâr Maksimizasyonu
fiimdiye kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda, tam rekabetçi bir firman›n fiyat› veri ola-
rak kabul etti¤ini, ürün fiyat›n›n marjinal gelire eflit oldu¤unu ve bu nedenle tam
rekabetçi firman›n talep e¤risinin ayn› zamanda firman›n marjinal gelir e¤risi ol-
du¤unu ve bunun da ortalama gelire eflit oldu¤unu aç›klad›k. fiimdi ise ürün fiya-
t› üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayan tam rekabetçi firman›n k›sa dönemde kâ-
r›n› maksimize etmek için, veri ürün fiyat›ndan ne kadar mal üretece¤ini aç›kla-
maya çal›flal›m. K›sa dönemde, tam rekabetçi bir firman›n kâr›n› nas›l maksimize
etti¤ini aç›klamak için iki farkl› yaklafl›m söz konusudur. Bunlar; toplam gelir-top-
lam maliyet ve marjinal maliyet-marjinal gelir yaklafl›m›d›r. 
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Gelir E¤rileri: Firman›n toplam gelir e¤risi sat›fl miktar› ile birlikte sürekli artan do¤rusal bir yap›
sergilemektedir. Firman›n marjinal geliri ve ortalama geliri birlikte fiyata eflittir. Tam rekabet
piyasas›nda firman›n marjinal gelir e¤risi ve ortalama gelir e¤risi ayn› zamanda talep e¤risidir. Tam
rekabet piyasas›nda tek bir firman›n arz› piyasa fiyat›n› etkilemedi¤i için, firman›n marjinal geliri, yani
sat›fllardaki bir birimlik de¤iflme nedeniyle toplam gelirde ortaya ç›kan de¤iflme, ürünün fiyat›na eflit ve
her sat›fl düzeyi için ayn›d›r.



Toplam Gelir-Toplam Maliyet Yaklafl›m› K›sa dönemde kâr›n› maksimize
etmek isteyen bir firman›n bu davran›fl›n› aç›klaman›n en kolay yolu, ürünlerin sa-
t›fl›ndan elde etti¤i toplam gelirle o ürünlerin üretiminden do¤an toplam maliyet-
leri karfl›laflt›rmakt›r. Firman›n toplam geliri ile toplam maliyeti aras›ndaki farka
toplam kâr (TP) ad› verilir. Burada sözü edilen kâr ekonomik kârd›r ve firman›n
toplam geliri ile örtük maliyetleri de içeren toplam maliyetler aras›ndaki fark› yan-
s›t›r. Hat›rlarsan›z bir önceki ünitemizin, yani Ünite 6’n›n konusunu büyük ölçü-
de firman›n maliyetlerine ay›rm›flt›k. Yukar›daki aç›klamalar›m›zda da firman›n
tam rekabet koflullar›ndaki gelirlerini ortaya koyduk. Kâr› en yüksek düzeye ç›ka-
ran üretim miktar›n› bulmak için toplam gelir ve toplam maliyet de¤erleri aras›n-
daki fark› incelememiz yeterli olacakt›r. 

Kâr›n› maksimize etmek isteyen firma, toplam geliri ile toplam maliyeti aras›n-
daki fark› en yükse¤e ç›karmay› amaçlar. Burada üzerinde durulmas› gereken
nokta toplam kâr›n nas›l hesapland›¤›d›r. Toplam kâr (TP) tan›m gere¤i toplam
gelir ile toplam maliyet aras›ndaki farkt›r. Yani TP = TR - TC’dir. Burada sözü edi-
len toplam maliyetler üretimin tüm f›rsat maliyetlerini de kapsar. Bu nedenle fir-
man›n toplam maliyeti içerisinde sadece aç›k maliyetleri de¤il örtük maliyetleri de
yer al›r. Sonuçta bulunan kâr ekonomik kâr› verir. 

Ekonomik kâr› maksimize etme girifliminde iki önemli konunun aç›klanmas›
gerekir. Bunlar›n ilkinde, firman›n her zaman üretip üretmeyece¤inin belirlenme-
si; ikincisinde ise, üretme karar›n› verdikten sonra ne kadar üretece¤inin belirlen-
mesi gerekir. 

Bir firma her zaman hiç üretimde bulunmama seçene¤ine de sahiptir. Ancak
k›sa dönemde firma üretse de üretmese de belli sabit maliyetlere katlanmak zo-
rundad›r. E¤er hiç üretimde bulunmazsa firma sabit maliyetleri kadar zarar ede-
cektir. Firma bu durumda üretime geçme karar› al›rsa ve geliri maliyetlerde orta-
ya ç›kan art›fl kadar artmazsa, firman›n zarar› artmaya devam eder. Bu nedenle k›-
sa dönemde bir firman›n, sadece ve sadece toplam geliri toplam de¤iflken maliye-
tini aflarsa veya ona eflit olursa üretimde bulunmas› gerekir. Bir baflka deyiflle, fir-
man›n k›sa dönemde, sadece ortalama geliri, ortalama de¤iflken maliyetinden bü-
yük veya ona eflitse üretimde bulunmas› gerekir. Peki firma üretmeye karar verir-
se, ne kadar üretmelidir?

Bu sorunun aç›k yan›t›, e¤er firma k›sa dönemde zarar ediyorsa, firman›n k›sa
dönemde zarar›n› en aza indirecek (minimum yapacak) veya kâr ediyorsa kâr›n›
en yüksek düzeye ç›karacak (maksimum yapacak) ç›kt›y› üretmesidir. fiimdi top-
lam gelir ve toplam maliyet e¤rileri yard›m›yla firman›n kâr›n› maksimize edecek
ç›kt›y› nas›l belirledi¤ini inceleyelim. Bunun için önce toplam maliyet ve gelir ra-
kamlar›n›n yer ald›¤› Tablo 7.2’yi kontrol edelim.
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Toplam kâr: Firman›n
toplam geliri ile toplam
maliyeti aras›ndaki farkt›r.



Tablo 7.2 incelendi¤inde, firman›n üretim miktar› 0 ve 6 birim iken zarar et-
mekte ve üretim düzeyi 7-14 birim aras›nda oldu¤unda kâr elde etmektedir. Fir-
ma üretimini 14 birimin üzerinde ç›kard›¤›nda ise yeniden zarar etmeye baflla-
maktad›r. Firma, kâr elde etti¤i üretim düzeylerinde en fazla toplam kâr›, 12 bi-
rimlik üretim miktar›nda elde etmektedir. Bir baflka deyiflle, firma 12 birimlik üre-
tim gerçeklefltirdi¤i zaman kâr›n› maksimum yapmaktad›r. 12 birimlik üretimin
sa¤lad›¤› toplam kâr ise 12 milyar TL’dir. Bu durum flekil 7.3’te de görülmektedir. 

fiekil 7.3’te, firman›n toplam geliri (TR), tam rekabet piyasas›nda sat›lan her ek
birimin toplam gelire katk›s› ayn› oldu¤u için e¤ri olarak de¤il bir do¤ru fleklinde
çizilmifltir. fiekilde yer alan toplam maliyet (TC) ve toplam gelir (TR) e¤rileri kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, baz› üretim düzeyleri için aç›klanmas› gereken noktalar vard›r.
Öncelikle toplam maliyet e¤risinin toplam gelir e¤risinden büyük oldu¤u üretim
düzeyleri için firma zarar eder. Toplam gelir ile toplam maliyetin birbirine eflit ol-
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Üretim Toplam Ortalama Marjinal Toplam Ortalama Marjinal Ekonomik
Miktar› Gelir Gelir Gelir Maliyet Maliyet Maliyet Kâr

(q) (TR=P¥q) (AR=TR/q) (MR=∆TR/∆q) (TC) (ATC=TC/q) (MC=∆TC/∆q) (TP=TR-TC)
0 0 - - 15,00 ∞ - -15,00
1 5 5 5 20,00 20,00 5,00 -14,75
2 10 5 5 23,50 11,75 3,50 -13,50
3 15 5 5 26,50 8,83 3,00 -11,50
4 20 5 5 29,00 7,25 2,50 -9,00
5 25 5 5 31,00 6,20 2,00 -6,00
6 30 5 5 32,5 5,42 1,50 -2,50
7 35 5 5 33,75 4,82 1,25 1,25
8 40 5 5 35,25 4,41 1,50 4,75
9 45 5 5 37,25 4,14 2,00 7,75
10 50 5 5 40,00 4,00 2,75 10,00
11 55 5 5 43,25 3,93 3,25 11,75
12 60 5 5 48,25 4,00 5,00 12,00
13 65 5 5 54,50 4,19 6,25 10,50
14 70 5 5 64,00 4,57 9,50 6,00
15 75 5 5 77,50 5,17 13,50 -2,50
16 80 5 5 96,00 6,00 18,50 -16,00

Tablo 7.2

Firma Gelirleri ve
Maliyetleri

fiekil 7.3
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Tam Rekabet Piyasas›nda K›sa Dönemde Toplam
Maliyet ve Toplam Gelir Yaklafl›m› ile Kâr
Maksimizasyonu: Firman›n toplam geliri (TR), tam
rekabet piyasas›nda sat›lan her ek birimin toplam
gelire katk›s› ayn› oldu¤u için e¤ri olarak de¤il bir
do¤ru fleklinde çizilmifltir. Toplam maliyet e¤risinin
toplam gelir e¤risinden büyük oldu¤u üretim
düzeyleri için firma zarar eder. Toplam gelir ile
toplam maliyetin birbirine eflit oldu¤u, yani iki
e¤rinin kesiflti¤i üretim düzeylerine baflabafl noktas›
denir. Bunlar flekilde A ve B noktalar› olarak
iflaretlenmifllerdir. Firma maksimum kâr›n› toplam
gelir e¤risi ile toplam maliyet e¤risi aras›ndaki dikey
uzunlu¤un en çok (maksimum) oldu¤u ç›kt›
düzeyinde elde eder.



du¤u, yani iki e¤rinin kesiflti¤i üretim düzeylerine baflabafl noktas› denir. Bunlar
flekilde A ve B noktalar› olarak iflaretlenmifllerdir. Baflabafl noktalar›nda firma ne
zarar ne de kâr eder. A ile B noktalar› aras›nda firman›n toplam geliri toplam ma-
liyetinden fazla oldu¤u için kâr elde etmektedir. Firma maksimum kâr›n› toplam
gelir e¤risi ile toplam maliyet e¤risi aras›ndaki dikey uzunlu¤un en çok (maksi-
mum) oldu¤u ç›kt› düzeyinde elde eder. Daha önce de belirtti¤imiz gibi bu üre-
tim düzeyi 12 birimdir ve bu üretim düzeyi için toplam kâr 12 milyar lirad›r.

Marjinal Maliyet-Marjinal Gelir Yaklafl›m› Tam rekabetçi bir firman›n kâr›-
n› maksimize etmek amac›yla ne kadar üretece¤ini belirlemenin ikinci yolu, fir-
man›n marjinal geliri ile marjinal maliyetlerini karfl›laflt›rmakt›r. Her fleyden önce
firma, marjinal geliri marjinal maliyetinden büyük oldu¤u sürece üretmeye devam
etmelidir. Firma ancak bu flekilde üretmeye devam ettikçe, her ek birimin üretil-
mesi nedeniyle toplam maliyette ortaya ç›kan art›fl (marjinal maliyet), bu ek biri-
min sa¤layaca¤› gelirden (marjinal gelirden) daha düflük olacakt›r. Yani, firma bu
sayede toplam kâr›n› art›rmaya veya toplam zarar›n› azaltmaya devam edecektir.
Buna karfl›l›k firma kârl› durumdayken, marjinal maliyeti marjinal gelirinden daha
yüksek oldu¤unda üretimini azaltmas› gerekir. Zira ilave birimi üretmenin maliye-
ti (MC), bu birimin sat›fl›ndan elde edilecek geliri (MR) aflmakta ve bu nedenle fir-
man›n kâr› azalmaktad›r. Ancak Tablo 7.2 biraz daha dikkatlice incelenirse marji-
nal maliyet marjinal gelir eflitli¤i iki farkl› üretim düzeyinde sa¤lanmaktad›r. Fir-
man›n üretimi 1 birim oldu¤unda MC=MR=5 milyar TL iken, 12 birimlik üretim
düzeyinde de MC=MR=5 milyar TL’dir. Ancak ilk durumda, yani firma 1 birimlik
üretim yapt›¤›nda marjinal maliyeti azalan bir seyir izlemektedir. Buna göre firma-
n›n üretimini bu noktada kesmesi mevcut kâr olana¤›ndan yararlanmamas› anla-
m›na gelir. Zira ek birimi üretmenin maliyeti bunun sat›fl›ndan elde edilecek ge-
lirden daha düflüktür. Bu da firman›n kârl›l›¤›n›n artmas› anlam›na gelir. Rasyonel
davranan üretici üretimini artt›rmaya devam eder. Üretim 12 birime ç›kt›¤› zaman
da MC=MR olmaktad›r. Ancak bu noktadan sonra üretim artt›r›l›rsa ek birimi üret-
menin maliyeti bunun sat›fl›ndan elde edilecek geliri aflt›¤› için firman›n kârl›l›¤›
azalacakt›r. Rasyonel davranan üretici, di¤er flartlar sabitken, üretimini 12 birimin
üzerine ç›kartmayacakt›r. Dikkat ederseniz bu üretim düzeyinde firman›n marjinal
maliyeti artan bir seyir izlemektedir. 

Marjinal maliyet marjinal gelir eflitli¤inin, firman›n kâr›n› maksimum yapt›¤› üretim dü-
zeyini ifade edebilmesi için, bu eflitli¤in marjinal maliyetin artt›¤›, bir di¤er deyiflle mar-
jinal maliyet e¤risinin yükseldi¤i bölümde gerçekleflmesi gerekir. 

Yukar›da söylediklerimizi basit iki kural fleklinde özetleyebiliriz: ‹lk kurala gö-
re, e¤er firman›n marjinal geliri marjinal maliyetinden büyük ise firman›n üretimi-
ni art›rmas› gerekir. ‹kinci kurala göre, e¤er firma kâr ederken firman›n marjinal
geliri marjinal maliyetinden küçük ise üretimini azaltmas› gerekir. Bütün bu basit
kurallar› bir araya getirirsek, tam rekabetçi bir firman›n k›sa dönemde kâr›n› mak-
simum yapan üretim düzeyinde, üretilen son birimin toplam gelire katk›s› ile top-
lam maliyete katk›s›n›n eflit olmas› gerekmektedir. Bir baflka deyiflle, tam rekabet
piyasas›nda kâr eden bir firman›n k›sa dönem kâr›n› maksimum yapabilmesi için
marjinal gelirinin marjinal maliyetine eflit oldu¤u ç›kt› düzeyinde üretimde bulun-
mas› gerekir.
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Baflabafl noktas›: Toplam
gelir ile toplam maliyetin
birbirine eflit oldu¤u üretim
düzeyidir.
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Tam rekabet piyasas›nda firman›n kâr maksimizasyonu veya firma dengesi iki koflulun ye-
rine gelmesi halinde sa¤lanmaktad›r: Marjinal maliyetin marjinal gelire eflit olmas› ve
marjinal maliyetin artmas›. 

Tam rekabetçi bir firma için fiyat (P) marjinal gelire (MR) ve o da ortalama ge-
lire (AR) eflit oldu¤u için, firman›n k›sa dönem denge koflulu, 

MC = MR = P = AR

fleklinde yeniden yaz›labilir. fiekil 7.4’te, marjinal maliyet marjinal gelir yaklafl›m›
ile tam rekabetçi firman›n k›sa dönem dengesi yer almaktad›r.

Firman›n kâr›n› maksimize eden ç›kt›y› üretmesi, firman›n mutlaka ekonomik
kâr (normal üstü kâr) elde edece¤i anlam›na gelmez. Zira mevcut fiyat zaten kâr
içermektedir. Firman›n kâr›n› maksimize eden üretim düzeyinde normal üstü kâr
elde edip etmedi¤ini belirlemek için ürünün fiyat› (P) ile o ç›kt›y› üretmenin bi-
rim maliyetini (ATC) karfl›laflt›rmam›z gerekir. Buna göre,

• E¤er P>ATC ise firma k›sa dönemde normal üstü kâr elde eder.
• E¤er P=ATC ise firma sadece normal kâr elde eder.
• E¤er P<ATC ise zarar eder.
fiekil 7.4’te görüldü¤ü gibi kâr› maksimize eden üretim düzeyinde (MR = MC

oldu¤u üretim düzeyinde) fiyat 5 milyar TL, buna karfl›l›k ortalama toplam mali-
yet 4 milyar TL’dir. Buna göre P>ATC oldu¤u için firma, birim bafl›na P – ATC ka-
dar kâr ve taral› alan kadar toplam kâr elde etmektedir. Bu ç›kt› düzeyinden dü-
flük ç›kt› düzeylerinde firma üretimini artt›rarak toplam kâr›n› artt›rabilir. Buna
karfl›l›k bu ç›kt› düzeyinden sonraki ç›kt› düzeyleri için firma üretimini artt›rd›kça
toplam kâr›n› azalt›r.
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Tam Rekabet Piyasas›nda K›sa Dönemde Marjinal Maliyet ve Marjinal Gelir Yaklafl›m› ile Kâr Maksimizasyonu:
Kâr› maksimize eden üretim düzeyinde (MR = MC oldu¤u üretim düzeyinde) fiyat 5 milyar TL, buna karfl›l›k
ortalama toplam maliyet 4 milyar TL’dir. Buna göre P>ATC oldu¤u için firma, birim bafl›na P – ATC kadar
kâr ve taral› alan kadar toplam kâr elde etmektedir. Bu ç›kt› düzeyinden düflük ç›kt› düzeylerinde firma
üretimini artt›rarak toplam kâr›n› artt›rabilir. Buna karfl›l›k bu ç›kt› düzeyinden sonraki ç›kt› düzeyleri için
firma üretimini artt›rd›kça toplam kâr›n› azalt›r.



Tam rekabet piyasas›nda faaliyet gösteren ve amac› kâr maksimizasyonu olan bir firman›n
sadece normal kâr elde edebildi¤i (yani ekonomik kâr›n s›f›r oldu¤u) denge üretim düze-
yinin belirlenmesini yukar›da ö¤rendi¤imiz grafikler arac›l›¤› ile gösterebilir misiniz?

Bu aflamada kendi, kendimize sormam›z gereken en önemli soru fludur: “E¤er
P<ATC ise, yani firma zarar ediyorsa faaliyetine son vermeli midir?” fiimdi bu so-
runun yan›t›n› bulmaya çal›flal›m.

Tam Rekabetçi Bir Firman›n K›sa Dönem Arz E¤risi
Aç›klamalar›m›za biraz önce sordu¤umuz soruyu yineleyerek bafllayal›m: E¤er bir
firma zarar ediyorsa, yani P<ATC ise, faaliyetlerine son vermeli midir? Bu sorunun
yan›t›n› verirken yine k›sa ve uzun dönem ayr›m› yapmam›z gerekecektir. Dola-
y›s›yla uzun dönem için yan›t›m›z evet biçiminde olacakt›r. Ancak k›sa dönemde
ayn› yan›t› vermek do¤ru de¤ildir. Bunun nedenini bir kural çerçevesinde aç›kla-
mak mümkündür. Bu kurala göre, e¤er firman›n faaliyetlerine devam etmesi ne-
deniyle elde edece¤i toplam geliri (TR), toplam de¤iflken maliyetlerini (TVC), ya-
ni üretime devam etmenin maliyetini aflarsa firma zarar etse bile üretime devam
etmelidir. Ayn› kural› ortalama kavramlar› kullanarak da ifade edebiliriz: Firma or-
talama geliri ortalama de¤iflken maliyetinden büyük oldu¤u sürece üretime de-
vam etmelidir. Ortalama gelirin fiyata eflit oldu¤unu bildi¤imize göre, fiyat (P) or-
talama de¤iflken maliyetten (AVC) büyük oldu¤u sürece firma, zarar etse bile, üre-
time devam etmelidir. Aksine, P<AVC ise firma geçici olarak faaliyetine son verir
ve P=AVC ise kay›ts›z kal›r. Bu nedenle, ürünün fiyat›n›n ortalama de¤iflken ma-
liyete eflit oldu¤u üretim düzeyine kapanma noktas› ad› verilir.

Ünite 3’te arz konusunda yapt›¤›m›z baz› tespitleri k›saca hat›rlayal›m: K›sa dö-
nem arz›, farkl› fiyatlar ile firmalar›n bu fiyatlarda satmay› istedikleri miktarlar ara-
s›ndaki iliflkiyi gösterir. Firmalar k›sa dönemde sadece bir tek üretim faktörünün
(bunu iflgücü olarak kabul etmifltik) miktar›n› de¤ifltirerek k›sa dönemde üretim-
lerini ayarlayabildikleri için, üretim maliyetleri arz edilen miktar›n temel belirleyi-
cisi konumuna gelir. Bu nedenle tam rekabetçi bir firman›n k›sa dönem arz e¤ri-
sini üretim miktar›n›n belirlenmesinde esas ald›¤›m›z marjinal maliyet e¤risine gö-
re belirlenmesi gerekir. Bu anlamda firman›n k›sa dönem arz e¤risi marjinal mali-
yet e¤risinin, ortalama de¤iflken maliyet e¤risi üzerinde kalan k›sm› olacakt›r. Bir
baflka ifade ile, sadece ortalama de¤iflken maliyet üzerinde olan fiyatlar firmay›
mal üretmeye yöneltece¤i için, firman›n k›sa dönem arz e¤risi, marjinal mali-
yet e¤risinin artan k›sm›nda, marjinal maliyet e¤risinin ortalama de¤iflken maliyet
e¤risinin üzerinde kalan k›sm› olacakt›r. Ayr›ca arz e¤risinin; marjinal maliyet e¤-
risinin yukar›da belirtilen k›sm› taraf›ndan temsil edilmesinin nedenini bilmek ge-
rekir. Bunun nedeni, firma arz miktar›n›n MC = MR = P eflitli¤inin sa¤land›¤›nda
belirlenmesidir. fiekil 7.5’te firman›n k›sa dönem arz e¤risi görülmektedir.
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Kapanma noktas›: Ürünün
fiyat›n›n ortalama de¤iflken
maliyete eflit oldu¤u üretim
düzeyidir.

Firman›n k›sa dönem arz

e¤risi: Marjinal maliyet
(MC) e¤risinin ortalama
de¤iflken maliyet (AVC)
e¤risinin üzerinde kalan
k›sm›d›r.

S IRA S ‹ZDE

2



Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, piyasadaki fiyat minimum fiyat›n üzerinde oldu-
¤u zaman, yani P ≥ Pmin (Pmin’nin minimum AVC’ye eflit oldu¤una dikkat ediniz.)
oldu¤unda üretim yapacakt›r. Fiyat Pmin iken firma üretmekle kapatmak aras›nda
kay›ts›z olacakt›r. Yani üretmeye devam edebilir de, kapatabilir de. Her iki du-
rumda da, firman›n toplam zarar› sabit maliyetlerine eflit olacakt›r. Pmin üzerinde-
ki fiyatlarda firma ürün arz etmeye bafllar ve marjinal maliyet (MC) e¤risi de arz
edilen miktar›n ne kadar olaca¤›n› gösterir, çünkü firma P = MC eflitli¤inin sa¤lan-
d›¤› noktan›n ifade etti¤i kadar üretim yapmaktad›r. Fiyat P1 oldu¤unda firma q1
kadar ürün arz eder. Fiyat P2 oldu¤unda üretim q2’ye düfler. Bir baflka deyiflle,
marjinal maliyet e¤risinin (MC) ortalama de¤iflken maliyet e¤risi (AVC) üzerinde
kalan k›sm›, mal›n kendi fiyat› ile arz edilen miktar› arars›ndaki iliflkiyi gösterir.
Bu nedenle MC e¤risinin bu k›sm› (fiekil 7.5’te A noktas›ndan itibaren bafllayan
k›sm›) firman›n arz e¤risi olmal›d›r.
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Tam Rekabetçi Bir Firman›n K›sa Dönem Arz E¤risi: Piyasadaki fiyat minimum fiyat›n üzerinde oldu¤u
zaman, yani P ≥ Pmin (Pmin’nin minimum AVC’ye eflit oldu¤una dikkat ediniz.) oldu¤unda üretim
yapacakt›r. Fiyat Pmin iken firma üretmekle kapatmak aras›nda kay›ts›z olacakt›r. Yani üretmeye devam
edebilir de, kapatabilir de. Her iki durumda da, firman›n toplam zarar› sabit maliyetlerine eflit olacakt›r.
Pmin üzerindeki fiyatlarda firma ürün arz etmeye bafllar ve marjinal maliyet (MC) e¤risi de arz edilen
miktar›n ne kadar olaca¤›n› gösterir. Bu nedenle, marjinal maliyet e¤risinin (MC) ortalama de¤iflken maliyet
e¤risi (AVC) üzerinde kalan k›sm›, mal›n kendi fiyat› ile arz edilen miktar› aras›ndaki iliflkiyi gösterir ve
firman›n k›sa dönem arz e¤risi olarak adland›r›l›r.



Elektronik hesap makineleri üreten bir firma afla¤›daki tabloda gösterilen üretim, mali-
yet ve fiyat bilgilerine sahiptir:

Bu firmaya dan›flmanl›k yap›yor olsayd›n›z afla¤›daki sorular› birer grafik çizerek nas›l
cevapland›r›rd›n›z?
a. Firman›n toplam gelir ve toplam maliyeti esas al›nd›¤›nda, kâr maksimizasyonu sa¤la-

yan üretim düzeyi nedir?
b. Firman›n marjinal maliyeti ve marjinal geliri esas al›nd›¤›nda, kâr maksimizasyonu

sa¤layan üretim düzeyi nedir?
c. Firma kâr maksimizasyonunun sa¤land›¤›nda üretim düzeyinde ekonomik kâr elde et-

mekte midir? Ediyorsa toplam miktar› nedir?
d. Firman›n baflabafl noktas›n› sa¤layan üretim düzeyi hangisidir?
e. Firman›n kapanma noktas› hangisidir?

TAM REKABET P‹YASASINDA UZUN DÖNEMDE KÂR
MAKS‹M‹ZASYONU

Uzun dönemde kâr maksimizasyonu sa¤layan üretim düzeyinin
nas›l belirlendi¤ini aç›klayabilmek

Üretim ve maliyetlerle ilgili üniteden an›msayaca¤›n›z gibi, uzun dönemde tüm
girdiler de¤iflkendir, yani sabit girdi yoktur. Ayr›ca firmalar kâr olanaklar›ndan da-
ha fazla yararlanabilmek için daha büyük ölçekte fabrika kurabilirler veya daha
düflük kapasiteli fabrikalara da yönelebilirler. Üstelik endüstrideki firma say›s› da
uzun dönemde de¤iflebilir. Piyasada oluflan k›sa dönem kârlar› yeni firmalar›n en-
düstriye girmesini teflvik ederken, zararlar var olan firmalar›n endüstriyi terk et-
melerine neden olur. ‹flte tüm bu nedenlerle k›sa dönem dengesi uzun dönem
dengesinden farkl›l›klar gösterir. Uzun dönemde, endüstrinin ç›kt›s› firmalar›n k›-
sa dönemde kâr elde edip etmemelerine ba¤l› olarak artabilir veya azabilir. Özel-
likle bu piyasada, k›sa dönemde ekonomik kâr›n (normal üstü kâr›n) söz konusu
olmas›, piyasaya hem yeni firmalar›n girmesine hem de piyasada faaliyette bulu-
nan firmalar›n üretimlerini art›rmalar›na neden olur. Buna karfl›l›k, k›sa dönemde
e¤er baz› firmalar zarar ederlerse, zarar eden firmalardan baz›lar› piyasadan çeki-
lecekler ve bu flekilde de piyasada faaliyette bulunan firma say›s› azalacakt›r. Pi-
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Üretim Sabit De¤iflken Piyasa
(günlük) Maliyetler Maliyetler Fiyat›

(1) (2) (3) (4)
0 10 0 5
1 10 5 5
2 10 8 5
3 10 10 5
4 10 11 5
5 10 13 5
6 10 16 5
7 10 20 5
8 10 25 5
9 10 31 5
10 10 38 5
11 10 46 5
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yasaya yeni firmalar›n girmesi durumunda, piyasa arz› artacak ve artan piyasa ar-
z› nedeniyle ürün fiyat› da düflecektir. Uzun dönemde piyasaya yeni firmalar›n
girmesi ve firmalar›n üretim kapasitelerinin artmas› sonucu, tam rekabet piyasas›
ürün fiyatlar›ndaki düflüfle ba¤l› olarak, her firma kâr›n› maksimum yapan üretim
düzeyini yeniden belirleyecektir. Sonuçta piyasa k›sa döneme oranla daha fazla
firmadan oluflacak, fakat ekonomik kâr›n olmamas› nedeniyle her firma k›sa dö-
neme göre daha az üretecektir. Özellikle düflen fiyatlar ve üretim düzeyi, kâr›n
normal düzeyine inmesine neden olur ve oluflan uzun dönem piyasa (endüstri)
dengesinde ekonomik kâr söz konusu olmaz. Bu arada uzun dönem dengesinde
ürün fiyat› minimum ortalama maliyet düzeyine kadar inecektir. fiekil 7.6’da, tam
rekabet piyasas›nda uzun dönem dengesi görülmektedir.

fiekilde uzun dönem ve k›sa dönem de¤iflkenleri birbirinden ay›rmak için, k›-
sa dönemi simgelemek için SR öneki, uzun dönemi simgelemek içinse LR öneki
kullan›lmaktad›r. Buna göre SRMC k›sa dönem marjinal maliyeti, SRAC k›sa dö-
nem ortalama maliyeti, LRMC uzun dönem marjinal maliyeti ve LRAC uzun dö-
nem ortalama maliyeti ifade etmektedir. Firma uzun dönem dengesinde, P0 fiya-
t›nda q0 kadar üretecek ve kâr›n› maksimize edecektir. Dikkat edilirse bu fiyat dü-
zeyinde P=MR=LRMC eflitli¤i sa¤lanmakta ve P=LRAC oldu¤u için normal kâr el-
de edilmektedir. Bu iki koflulu birlikte de¤erlendirdi¤imizde tam rekabet piyasa-
s›nda uzun dönem dengesinde LRMC=LRAC eflitli¤inin sa¤land›¤›n› görürüz. Bu
nedenle uzun dönemde firma LRAC’nin minimum noktas›nda üretim yapacakt›r
(bu üretim düzeyi fiekil 7.6’da E noktas› ile gösterilmektedir).

Firma q0 ç›kt›s›n›, optimal en düflük maliyetle (en uygun fabrika büyüklü¤ü)
üretti¤i için, E noktas› ayn› zamanda k›sa dönem ortalama maliyet (SRAC) e¤risi
üzerindeki minimum nokta olacakt›r. Bunun sonucu olarak E noktas›nda
SRMC=SRAC olacakt›r.

Bu aç›klamalar do¤rultusunda tam rekabet piyasas›nda uzun dönem dengesi-
nin oluflabilmesi için gerekli koflullar› ve dengenin sonuçlar›n› flu flekilde ifade
edebiliriz:

• Ekonomik kâr yoktur. Yani ürün fiyat› k›sa dönem ortalama toplam maliye-
te eflittir. Bu nedenle firmalar›n piyasaya girip ç›kmalar›n› gerektiren hiç bir
neden yoktur.
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Tam Rekabet Piyasas›nda Uzun Dönem Dengesi:
Uzun dönem ve k›sa dönem de¤iflkenleri
birbirinden ay›rmak için, k›sa dönemi
simgelemek için SR öneki, uzun dönemi
simgelemek içinse LR öneki kullan›lmaktad›r.
Firma uzun dönem dengesinde, P0 fiyat›nda
Q0 kadar üretecek ve kâr›n› maksimize
edecektir. Dikkat edilirse bu fiyat düzeyinde
P=MR=LRMC eflitli¤i sa¤lanmakta ve P=LRAC
oldu¤u için normal kâr elde edilmektedir. Bu
iki koflulu birlikte de¤erlendirdi¤imizde tam
rekabet piyasas›nda uzun dönem dengesinde
LRMC=LRAC eflitli¤inin sa¤land›¤›n› görürüz.
Bu nedenle uzun dönemde firma LRAC’nin
minimum noktas›nda üretim yapar.



• Firmalar fiyat›n marjinal maliyete eflit oldu¤u üretim düzeyinde faaliyette
bulunurlar. Bunun d›fl›ndaki tüm üretim düzeyleri için firma kâr›n› maksi-
mize veya zarar›n› minimize edemez.

• Uzun dönem dengesinde firmalar›n fabrika büyüklüklerini de¤ifltirmelerini
teflvik edecek hiçbir neden yoktur. Firmalar genellikle minimum ortalama
toplam maliyette üretim yapmak isterler. Uzun dönemde bunu gerçeklefltir-
dikleri için baflka fabrika kapasitesini kullanmak istemezler.

Bu üç koflulu bir araya getirirsek, tam rekabet piyasas›nda uzun dönem den-
gesi için afla¤›daki eflitli¤i yazabiliriz.

P = MC = SRAC = LRAC = MR = SRMC

Son olarak tam rekabet piyasas›n›n genel bir de¤erlendirmesini yaparsak, flu
noktalar› ortaya koyabiliriz. Tam rekabet piyasas›nda firmalar, bir mal›n son biri-
mini üretmenin maliyeti (MC), mal›n fiyat›na eflit oluncaya kadar kaynak kullan›r-
lar. Üreticilerin kâr arayan faaliyetleri, tüketicilerin tatminlerini maksimum düzeye
ç›karan bir kaynak da¤›l›m› ile sonuçlan›r. Yani, fiyat›n marjinal maliyete eflit ol-
mas›, kaynaklar›n tüketicilerin zevklerine göre da¤›t›laca¤›n› gösterir. Uzun dö-
nemde firma, fiyat›n minimum ortalama maliyete eflit oldu¤u üretim düzeyinde fa-
aliyette bulundu¤u için en etkin teknolojiyi kullan›r. Nihayet firmalar minimum or-
talama maliyette üretimde bulunduklar› için toplumun bütün kaynaklar› tam ola-
rak kullan›l›r. Yani tam rekabet piyasas›nda, uzun dönemde at›l kapasite oluflmaz.

Tam rekabetçi piyasa yap›s› neden ekonomik aç›dan etkin olarak kabul edilmektedir?

Tam Rekabet  P iyasas›nda Uzun Dönemde Kâr  Maksimizasyonu180
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Özet
Tam rekabet piyasas›n› tan›yabilmek, bu piyasa-

n›n özelliklerini ve sonuçlar›n› aç›klayabilmek

• Tam rekabet, hiçbir firman›n satt›¤› ürünün fiyat›
üzerinde tek bafl›na kontrol gücünün olmad›¤› özel
bir piyasa yap›s›d›r. Tam rekabetçi firma fiyat belir-
leyici de¤il, fiyat kabullenicidir.

• Tam rekabet piyasas›n›n dört adet varsay›m› flun-
lard›r: Piyasada çok say›da al›c› ve sat›c› vard›r,
mallar homojendir, piyasaya girifl ve ç›k›fllar ser-
besttir, al›c› ve sat›c›lar tam bilgiye sahiptirler.

• Tam rekabet koflullar›nda faaliyet gösteren bir fir-
ma, piyasada oluflan fiyat› esas alarak, bu geçerli
piyasa fiyat›ndan istedi¤i kadar mal satabilir. Bu
nedenle, tek bir firman›n ürününe olan talep e¤ri-
si, geçerli piyasa fiyat›nda tam esnektir (sonsuz
esnektir) ve e¤ri yatay eksene paralel bir do¤ru
biçimdedir.

K›sa dönemde firman›n kâr›n› maksimize eden

üretim düzeyinin nas›l belirlendi¤ini farkl› yön-

temlerle aç›klayabilmek

• Tam rekabet piyasas›nda faaliyette bulunan bir fir-
man›n marjinal geliri ve ortalama geliri mal›n piya-
sadaki sat›fl fiyat›na eflittir. Kâr›n› maksimize etmek
isteyen firma, toplam geliri ile toplam maliyeti ara-
s›ndaki fark› en yükse¤e ç›karmay› amaçlar. 

• Firma, marjinal maliyetin marjinal gelire eflit oldu¤u
üretim düzeyinde ve marjinal maliyetin artt›¤› üre-
tim düzeyinde kâr›n› maksimum düzeye ç›kart›r.

• Firman›n kâr›n› maksimize eden ç›kt›y› üretmesi,
firman›n mutlaka ekonomik kâr elde edece¤i anla-
m›na gelmez. E¤er sat›fl fiyat› ortalama toplam ma-
liyete eflitse firma ancak normal kârla çal›fl›yor de-
mektir. 

• Piyasada gerçekleflen fiyat, firman›n ortalama de-
¤iflken maliyetini karfl›lama konusunda yetersiz ka-
l›yorsa, firma üretimini durdurmal›d›r. Bu nedenle,
firman›n k›sa dönem arz e¤risi, marjinal maliyet
e¤risinin ortalama de¤iflken maliyet e¤risinin üze-
rinde kalan k›sm›d›r.

Uzun dönemde kâr maksimizasyonu sa¤layan üre-

tim düzeyinin nas›l belirlendi¤ini aç›klayabilmek

• Uzun dönem piyasa (endüstri) dengesinde ekono-
mik kâr söz konusu olmaz ve ürünün fiyat› mini-
mum ortalama maliyet düzeyine kadar iner.

• Firmalar minimum ortalama maliyette üretimde bu-
lunduklar› için toplumun bütün kaynaklar› tam ola-
rak kullan›l›r. Yani tam rekabet piyasas›nda, uzun
dönemde at›l kapasite oluflmaz.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Tam rekabet piyasas›nda k›sa dönem firma arz e¤risi-
ni afla¤›dakilerden hangisi verir?

a. Marjinal maliyet e¤risinin ortalama de¤iflken mali-
yet e¤risi üzerinde kalan k›sm›

b. Marjinal maliyet e¤risinin artan k›sm›
c. Ortalama maliyet e¤risinin artan k›sm›
d. Marjinal maliyet e¤risinin azalan k›sm›
e. Ortalama de¤iflken maliyet e¤risinin artan k›sm›

2. Afla¤›daki mallara ait piyasalardan hangisi tama reka-
bet koflullar›na en çok yaklaflan piyasad›r?

a. Difl macunu
b. T›rafl b›ça¤›
c. Patates
d. Deterjan
e. Otomobil

3. Tam rekabet piyasas›nda uzun dönem piyasa (endüst-
ri) dengesinde afla¤›daki eflitliklerden hangisi gerçekleflir?

a. Marjinal maliyet = Toplam maliyet
b. Marjinal maliyet = Ortalama maliyet = Marjinal

gelir = Ortalama gelir = Fiyat
c. Marjinal gelir = Toplam gelir
d. Marjinal gelir = Marjinal maliyet = Toplam gelir =

Toplam maliyet = Fiyat
e. Marjinal maliyet = Toplam Kâr = Fiyat

4. Tam rekabetçi firman›n kâr›n› maksimize etti¤i üretim
düzeyinde afla¤›dakilerden hangisi geçerlidir?

a. Marjinal gelir ile marjinal maliyet aras›ndaki fark
maksimumdur

b. Marjinal gelir ortalama toplam maliyete eflittir
c. Ortalama gelir ortalama maliyete eflittir
d. Marjinal gelir marjinal maliyete eflittir
e. Marjinal maliyet ortalama sabit maliyete efltirt

5. Tam rekabetçi bir firman›n piyasada karfl› karfl›ya kal-
d›¤› talep e¤risi afla¤›daki e¤rilerden hangisi ile özdefltir?

a. Toplam gelir e¤risi
b. Marjinal maliyet e¤risi
c. Toplam gelir e¤risi
d. Toplam maliyet e¤risi
e. Ortalama gelir e¤risi

6. Afla¤›dakilerden hangisi tam rekabet piyasas›n›n özel-
likleri aras›nda yer almaz?

a. Çok say›da al›c› ve sat›c› vard›r
b. Piyasa girifl serbesttir
c. Zarar eden firmalar›n piyasadan ç›kmas› zorlaflt›-

r›lm›flt›r
d. Üretilen mallar homojendir
e. Al›c› ve sat›c›lar piyasalar hakk›nda tam bilgiye

sahiptir

7. Tam rekabetçi bir firma 650 birim mal› toplam 3510
TL’ye üreterek kâr›n› maksimize etmektedir. Mal›n birim
sat›fl fiyat› 8 TL oldu¤una göre, firman›n toplam kâr› afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. 1625
b. 1225
c. 1600
d. 1690
e. 5200

8. Tam rekabetçi piyasalarda faaliyet gösteren firmalar›n
en etkin üretim teknolojisini kullanmalar›n›n nedeni afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Firmalar›n fiyat›n minimum ortalama maliyete eflit
oldu¤u üretim düzeyini seçmeleri

b. Firmalar›n marjinal gelirin marjinal maliyete eflit
oldu¤u üretim düzeyini seçmeleri

c. Firmalar›n fiyat›n ortalama de¤iflken maliyete eflit
oldu¤u üretim düzeyini seçmeleri

d. Firmalar›n toplam maliyetin toplam gelire eflit ol-
du¤u üretim düzeyini seçmeleri

e. Firmalar›n marjinal maliyetin toplam maliyete eflit
oldu¤u üretim düzeyini seçmeleri

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi tam rekabetçi bir firman›n pi-
yasada karfl›laflaca¤› talep e¤risini ifade etmek amac›yla
kullan›labilir?

10. Afla¤›dakilerden hangisi firman›n ekonomik kâr›n›n
s›f›r oldu¤u, sadece normal kârla yetindi¤i durumu ifade
eder?

a. Fiyat ortalama toplam maliyete eflit oldu¤unda
b. Fiyat ortalama de¤iflken maliyete eflit oldu¤unda
c. Fiyat marjinal maliyete eflit oldu¤unda
d. Fiyat marjinal gelire eflit oldu¤unda
e. Fiyat marjinal gelire ve marjinal maliyete eflit

oldu¤unda

Kendimizi S›nayal›m
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Rekabet, marjinal maliyet, piyasaya girifl ve ç›k›fl.

Süpermarketlerin bakkallar karfl›s›ndaki rekabet gücü
ucuz fiyatla mal satabilmelerinden kaynaklanmaktad›r.
Süpermarketlerin bakkallara göre daha düflük fiyatla mal
arz edebilmeleri de büyük ölçüde, tek bir merkez arac›-
l›¤› ile ve büyük miktarlarda al›m yapmalar›n›n sonucu-
dur. Süpermarketler bu nedenle, satt›klar› her malda bak-
kallara göre daha düflük ortalama maliyete sahiptirler.
Bir di¤er deyiflle, sat›lan ürünleri elde etmenin marjinal
maliyeti bir bakkala göre oldukça düflüktür. Öte yandan,
süpermarketler büyük stoklarla çal›flma olana¤›na sahip
olduklar›ndan birim bafl›na sat›fl giderleri de çok düflük
olmaktad›r. Bu da fiyat konusunda süpermarketlere fiyat
konusunda büyük bir rekabet üstünlü¤ü sa¤lamaktad›r.
Bu nedenle, Migros, Carrefour, Real, Tansafl gibi büyük
marketlerin bir co¤rafi bölgeye gelmesi, bu bölgede tica-
ri faaliyette bulunan bakkallar›n ticaret hayat› d›fl›nda

kalmas›na yol açmaktad›r. Baz› bölgelerde esnaf, ba¤l›
olduklar› meslek odalar› arac›l›¤› ile bu marketlerin böl-
geye gelmesine engel olmaya çal›flmaktad›r. Kitab›n›z›n
yaz›ld›¤› tarihte, tamamen tesadüfi olarak seçilmifl 10 ürü-
nün Migros’daki sat›fl fiyatlar› ile bir mahalle bakkal›nda-
ki sat›fl fiyatlar› afla¤›daki tabloda gösterilmektedir. 
Tabloya göre, bakkallarda sat›lan ürünler yaklafl›k %20
oran›nda daha pahal›d›r. Bu nedenle, iktisatç›lar bakkal-
lar›n korunmas› amac›yla süpermarketlerin bölgeye gel-
mesini engellemenin iyi mi, yoksa kötü mü oldu¤unu
söyleyemezler. Sadece bu engellemenin maliyetini orta-
ya koyarlar. Teorik anlamda rekabet, belirli bir dönemde
ve belirli girdilerin kullan›lmas› durumunda elde edile-
cek ç›kt›n›n maksimum de¤erde olmas›na yol açacakt›r.
Ancak bu durum, söz konusu süreçte baz› kifli ve ifllet-
melerin zarar görmeyece¤i anlam›na gelmez. Süpermar-
ketlerin o bölgede bulunan bakkallar›n korunmas› ama-
c›yla bölgeye girmesini engelleme konusundaki tart›flma-
lar önemli bir gerçe¤i ortaya ç›karmaktad›r: Piyasada ya-
flanan rekabet sonucu, iflletmelerin fiyatlar›n› marjinal
maliyetleri düzeyine do¤ru indirmeleri piyasada kaybe-
denlerin bulunmas›na neden olabilir. 

184 Yaflam›n ‹çinden
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“
Ürün Migros Bakkal

Fiyat› Fiyat›
Komili Riviera Zeytinya¤› 2 lt 12,750,000 14,000,000
Tat Salça 1 kg 2,090,000 2,400,000
Toz fieker 1 kg 2,090,000 2,300,000
P›nar Yo¤urt 1,5 kg 2,250,000 2,700,000
Yumurta 6’l› viyol 700,000 900,000
Omomatik Active 2,5 kg 8,490,000 9,500,000
Cif Lux Bulafl›k Deterjan› 750 ml 2,250,000 2,300,000
Gala Beyaz Peçete 100 YP 1,150,000 1,200,000
Colgate Total Difl Macunu 100 ml 5,650,000 5,900,000
Filiz Çay 500 gr 3,700,000 4,100,000
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Hay›r. E¤er piyasalarda tam rekabet koflullar› geçerli ol-
sayd› firmalar›n reklam yapmas›na gerek kalmazd› ve rek-
lamlar kaynak israf›na neden olurdu. Zira tama rekabet
piyasas›n›n özelliklerinden olan homojen mal varsay›m›
ve al›c›-sat›c›lar›n tam bilgiye sahip olduklar› varsay›m›
bu tür piyasalarda reklamlar› gereksiz k›lmaktad›r. Firma
fiyat kabullenici oldu¤u için, piyasadaki fiyattan diledi¤i
kadar mal satabilme gücüne sahiptir. Bu durumda, firma-
n›n sat›fllar› artt›r›c› çabaya giriflmesine gerek yoktur. Sa-
t›fllar› artt›r›c› çabalar›n (reklam gibi) sat›fllar üzerinde hiç-
bir etkisi olmayaca¤› gibi firman›n maliyetlerini de artt›ra-
cakt›r. Bu da tam rekabet koflullar›nda reklama gerek ol-
mad›¤›n› ortaya koyar.

S›ra Sizde 2

Kâr maksimizasyonu P = MC = MR flart›n›n gerçekleflme-
sini gerektirirken, normal kâr elde edilmesi P = ATC ol-
mas›n› zorunlu k›lar. Bu iki koflul ayn› anda sadece fiyat
do¤rusunun ATC e¤risini minimum noktas›nda kesmesi
halinde gerçekleflebilmektedir.
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S›ra Sizde 3

Önce çizece¤imiz grafikler için gerekli olan hesaplamala-
r› bir tablo halinde haz›rlayal›m:
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Üretim Sabit De¤iflken Piyasa Toplam Ortalama Ortalama Ortalama Marjinal
(günlük) Maliyetler Maliyetler Fiyat› Maliyet Sabit De¤iflken Toplam Maliyet

Maliyet Maliyet Maliyet
(1) (2) (3) (4) (5=2+3) (6=2/1) (7=3/1) (8=6+7) (9=∆5/∆1)
0 10 0 5 10 - - - -
1 10 5 5 15 10,00 5,00 15,00 5
2 10 8 5 18 5,00 4,00 9,00 3
3 10 10 5 20 3,33 3,33 6,67 2
4 10 11 5 21 2,50 2,75 5,25 1
5 10 13 5 23 2,00 2,60 4,60 2
6 10 16 5 26 1,67 2,67 4,33 3
7 10 20 5 30 1,43 2,86 4,28 4
8 10 25 5 35 1,25 3,13 4,38 5
9 10 31 5 41 1,11 3,44 4,56 6
10 10 38 5 48 1,00 3,80 4,80 7
11 10 46 5 56 0,91 4,18 5,09 8

Toplam Toplam Marjinal
Gelir Kâr Gelir

(10=4¥1) (11=10-5) (12= ∆10/∆1)
0 -10 -
5 -10 5
10 -8 5
15 -5 5
20 -1 5
25 2 5
30 4 5
35 5 5
40 5 5
45 4 5
50 2 5
55 1 5



S›ra Sizde 4

Bunun iki nedeni vard›r: Uzun dönemde ekonomik (nor-
mal üstü) kâr s›f›rd›r ve marjinal maliyet fiyata eflittir. Di-
lerseniz bunlar› k›saca tart›flal›m. Piyasada kâr bir sinyal
görevini üstlenir. E¤er piyasada pozitif ekonomik kâr söz
konusu ise, bu durum toplumun söz konusu maldan da-
ha çok talep etti¤inin sinyalini verir. Aksine, ekonomik
kâr negatif ise toplumun bu mala doydu¤u ve daha faz-
las›n› istemedi¤i anlafl›l›r. Ekonomik kâr›n s›f›r olmas› du-
rumunda ise bu mal›n üretimine ayr›lan kaynaklar›n do¤-
ru olarak tahsis edildi¤i mesaj›n› ç›kartmak gerekir. Öte

yandan, bir mal› üretmenin marjinal maliyeti bu maldan
bir birim daha fazla üretmenin f›rsat maliyetini ifade eder.
Benzer flekilde, piyasada gerçekleflen fiyat toplumun bu
mal için kabul etti¤i marjinal sosyal de¤eri gösterir. Fiyat
marjinal maliyete eflit oldu¤unda, toplumun üretilen son
birime verdi¤i de¤er (fiyat) ile bu maldan bir birim elde
etmek için vazgeçilmek istenen de¤er (marjinal maliyet)
birbirine eflit olmaktad›r. Tam rekabet flartlar›nda, uzun
dönemde, ekonomik kâr s›f›r oldu¤u için ve marjinal ma-
liyet fiyata eflit oldu¤u için kaynaklar›n etkin da¤›l›m›n›n
gerçekleflti¤i ifade edilmektedir.
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BLACK
320 C

Yeni bir kiflisel bilgisayar (PC) sat›n ald›¤›n›zda, sizin fikriniz sorulmadan, üze-
rinde Microsoft firmas› taraf›ndan üretilmifl olan Windows iflletim sistemi yüklü
olarak gelmektedir. Asl›nda, bu yeni PC’yi sat›n ald›¤›n›zda belirli bir miktar pa-
ray› da Windows iflletim sisteminin lisans›n› sat›n almak için ödüyorsunuz. Asl›-
na bakarsan›z baflka bir seçene¤iniz de yok gibi; çünkü yo¤un olarak kulland›¤›-
m›z uygulama programlar›n›n çok büyük bir bölümü sadece Windows iflletim sis-
temi alt›nda çal›flmaktad›r. Microsoft ve benzeri firmalar aç›kt›r ki bir önceki üni-
tede inceledi¤imiz tam rekabetçi firmalardan farkl›l›k göstermektedir. Çünkü iflle-
tim sistemi piyasas›nda Microsoft hemen hemen tek bafl›na faaliyet göstermektedir.
Sizce bu durum bilgisayar kullan›c›lar›n›n (tüketicilerin) yarar›na m›d›r, yoksa
zarar›na m›?
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Bafllarken
Bu ünitede eksik rekabet piyasalar›n› inceleyece¤iz. Tam rekabet piyasas›n› ideal
bir piyasa türü yapan varsay›mlardan sapmalar›n ortaya ç›kmas› durumunda
oluflacak piyasa türlerini rekabetin aksad›¤› piyasalar veya eksik rekabet piyasala-
r› olarak adland›r›yoruz. Örne¤in, tam rekabet piyasas›nda çok say›da al›c› ve sa-
t›c›n›n bulundu¤u varsay›lmaktayd›. Piyasada çok say›da sat›c› yerine sadece tek
bir sat›c›n›n bulunmas› durumunda ortaya ç›kan piyasaya tekel piyasas› ad›n› ve-
riyoruz. Tam rekabet piyasas›nda oldu¤u gibi tekel piyasas› da bir uç durumu
yans›t›r. Bu nedenle gerçek yaflamda tekel piyasas›n›n özelliklerini tamam›yla
yans›tan piyasalar bulmak da oldukça zordur. Buna karfl›l›k, günümüz ekonomi-
lerinde yayg›n olarak görülen piyasa türleri, genellikle tekel ile tam rekabet piyasa-
s› aras›nda yer alan ve farkl› derecelerde hem tekel piyasas›n›n ve hem de tam re-
kabet piyasas›n›n baz› temel özelliklerini yans›tan piyasa türleridir. Bu piyasalar,
tekelci rekabet piyasas› ile oligopol piyasalar›d›r.

Anahtar Kavramlar
• Tekel
• Fiyat farkl›laflt›rmas›
• Do¤al tekel
• Yasal tekel
• Tekelci rekabet
• Oligopol

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda…
1. Tekel piyasas›n›n tan›m›n›, iflleyiflini ve tekelci bir firman›n olas› davran›fllar›-

n›, bunlar›n sonuçlar›n›, 
2. Tekelci  rekabet  piyasas›n›n  tan›m›n›, iflleyiflini ve tekelci rekabet koflullar›n-

da faaliyet gösteren bir firman›n olas› davran›fllar›n›, bunlar›n sonuçlar›n›, 
3. Oligopol piyasas›n› tan›mlamak  ve oligopol teorilerinin ana hatlar›n›
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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TEKEL (MONOPOL) P‹YASASI

Tekel piyasas›n›n tan›m›n›, iflleyiflini ve tekelci bir firman›n olas›
davran›fllar›n›, bunlar›n sonuçlar›n› aç›klayabilmek

Tekel, bir endüstride (piyasada) tek firman›n oldu¤u bir piyasa biçimidir. Bu tek
firma bir ürünün tek üreticisi ya da bir hizmetin tek sunucusudur. Bu nedenle te-
kelci firma ile endüstri ayn›d›r. Tekelcinin üretti¤i ürün ya hiç ikamesi olma-
yan bir üründür ya da yak›n ikamesi olmayan bir mald›r. Tekelin bu koflul-
lar›, uzun dönemde piyasaya baflka firmalar›n girmesini engeller ve tekel bu ne-
denle devam eder. Yani tekel piyasas›nda tekelci firma, piyasaya di¤er firmalar›n
girmesine engeller bulunmas› nedeniyle uzun dönemde de mal›n piyasa arz›n›n ta-
mam›n› üretmeye devam eder. Tekelcinin satt›¤› mal homojen bir mal olabilece¤i
gibi, tekelci firma ayn› endüstride bir dizi farkl›laflt›r›lm›fl mal da satabilir. Burada
farkl›laflt›r›lm›fl mal deyimi ile ayn› üretici taraf›ndan üretilen bir mal›n farkl› al›-
c›lara farkl› fiyatlarda veya kalitelerde sat›lmas› kastedilmektedir. Dikkat ederseniz
bu özellik tam rekabet piyasas›n›n homojen mal varsay›m›n›n da aksamas›d›r. 

Gerçek yaflamda az say›da piyasada tek firma faaliyette bulunur. Ayr›ca yine
gerçek yaflamda, çok az say›da firma yak›n ikamesi olmayan mal üretmektedir. Öte
yandan, tekel koflullar›n›n geçerli oldu¤u piyasalar›n çok az›nda piyasaya girifl ya-
sal düzenlemelerle engellenmektedir. Millilefltirilmifl sanayiler bile nadiren kendi
piyasalar›nda tüm özellikleriyle bir tekel olufltururlar. Bununla birlikte, bir üretici
tüm endüstri arz›n› kontrol etmeksizin de önemli ölçüde tekelci güç sahibi olabilir
ve endüstri arz›n›n ço¤unu üretebilir. Bu nedenle tekel piyasalar›n›n ve tekelci fir-
man›n tüm özelliklerini ayr› bir bafll›k olarak ele almam›z yararl› olacakt›r.

Tekel Piyasas›n›n Varsay›mlar›
Tekel piyasas›n›n tam rekabet piyasas›ndan farkl›, üç temel varsay›m› vard›r. Bu
varsay›mlar,

• tek sat›c›n›n olmas›, 
• tekelcinin yak›n ikamesi olmayan bir mal› satmas› ve 
• baflka firmalar›n piyasaya giriflini engelleyen oldukça etkili k›s›tlar›n olmas›d›r.
Daha önce de de¤indi¤imiz gibi piyasada tek bir sat›c›n›n olmas›, tekelci firma-

y› endüstri konumuna sokar. Tekelcinin üretti¤i ürünün yak›n ikamesi olmad›¤›
için tekelci firma, ya hiçbir rekabetle karfl›laflmaz ya da önemsiz say›labilecek nite-
likte bir rekabetle karfl›lafl›r. Endüstriye yeni firmalar›n girmesi oldukça etkili en-
gellerle k›s›tlan›r. Tekelci firman›n varl›¤› bu engellerin varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu en-
geller yasal, teknolojik ve ekonomik olabilir.

Piyasaya yeni firmalar›n girmesini engelleyen yasal engeller, devlet taraf›ndan
belli firmalara verilen imtiyazlar, patentler ve lisanslard›r. Devlet taraf›ndan verilen
imtiyazlarda, devlet bir firmaya, belirli bir ürünü üretmesi veya belirli bir hizmeti
sunmas› için izin verirken, di¤er firmalar›n ayn› iflleri yapmas›n› engeller. Bu tür te-
kellere yasal tekel ad› verilmektedir. Bu flekilde, yasa arac›l›¤›yla di¤er firmalar›n
potansiyel rekabeti ortadan kald›r›lm›fl olur. Örne¤in, Türkiye’de posta hizmetleri-
ni sunma yetkisi, yasayla PTT’ye, demiryolu tafl›mac›l›¤› hizmetlerini sunma yetki-
si de yine yasal düzenlemeyle TCDD’ye verilmifltir.

Di¤er firmalar›n piyasaya giriflini engelleyen bir di¤er yasal engel patentler ve
lisanslard›r. Patentler belirli bir süre ile verilir ve bu süre içerisinde hiç kimse pa-
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tentlenmifl ürünü üretip satamaz. Patentlerin verilifl amac›, ekonomide yeni bulufl-
lar› teflvik etmektir. Patent sayesinde bir ürünü ilk bulan üretici, ürünün gelifltiril-
me aflamalar›nda ald›¤› riskin karfl›l›¤›n›, tekelci güç ile yüksek gelire dönüfltürme-
ye çal›fl›r. Baz› endüstrilerde faaliyette bulunabilmek, devlet taraf›ndan verilen li-
sanslar ile olanakl› hale gelir. Örne¤in, ilaç sanayinde ilaç firmalar› lisans sahibi ol-
maks›z›n faaliyette bulunamazlar. Benzer flekilde televizyon istasyonlar› da böyle
bir izne tabidirler.

Endüstriye giriflin engellenmesi her zaman endüstrideki firmalar›n çabalar› ile
gerçekleflmez. Baz› endüstrilerde, düflük ortalama toplam maliyetler ancak çok bü-
yük ölçekte üretim sonucunda elde edilebilir. Bu nedenle endüstriye yeni girecek
firmalar›n,  rekabet edebilmeleri için çok büyük ölçekte bir üretim kapasitesi ile fa-
aliyette bulunmalar› gerekir. Bu da oldukça riskli ve maliyetlidir. ‹flte bir endüstri-
de ölçek ekonomileri, sadece tek bir firman›n faaliyetini devam ettirmesine olanak
sa¤layacak nitelikte ise bu endüstriye do¤al tekel denir. Elektrik, su ve do¤al gaz
hizmetleri ile telefon hizmetleri do¤al tekellere örnek olarak gösterilebilir. 

Endüstriye girifli engelleyen bir baflka etken de, endüstriye girebilmek için ge-
rekli olan bir kayna¤a tekelci firmalar›n tamamen sahip olmalar›d›r. Etibank’›n alü-
minyum ve boraks gibi kaynaklar›n arzlar›n› kontrol etmesi buna örnek olarak
gösterilebilir.

Tekelci Fiyatlar ve Üretim Miktar›
Tam rekabetçi bir firman›n aksine, tekelci firma, piyasa fiyat›n› do¤rudan etkileme
gücüne sahiptir. Tekelci firma üretimini artt›rarak fiyat› düflürebilir veya üretim
miktar›n› azaltarak fiyatlar› artt›rabilir. Tekelci firma, piyasada faaliyette bulunan
tek firma oldu¤u için, piyasan›n arz yönünü tamamen kontrol edebilir. Buna kar-
fl›l›k, fiyat ve üretimle ilgili karar›n› piyasa talebine göre belirlemek durumundad›r.
Bu nedenle tekelci firman›n kâr maksimizasyonu karar›n› ele almadan önce, tekel-
ci firman›n gelirlerini incelemek yararl› olacakt›r. 

Afla¤›daki bölümlerde daha önceden ö¤rendi¤imiz talep kanunu, arz kanunu ve denge fi-
yat› kavramlar›n› yo¤un olarak kullanaca¤›z. ‹htiyaç duyman›z halinde Ünite 3’ü k›saca
gözden geçirmeniz yararl› olacakt›r. 

Tekel Talebi ve Tekelcinin Gelirleri: Tekelci firma, piyasada faaliyette bulu-
nan tek firma oldu¤u için, tekelcinin talep e¤risi ile piyasa talep e¤risi ayn›d›r. Pi-
yasa (endüstri) talep e¤risi azalan e¤ime sahip oldu¤u için tekelci firman›n talep
e¤risi, tam rekabetçi bir firman›n aksine azalan bir e¤ime sahip olacakt›r. An›msa-
naca¤› gibi azalan e¤imli talep e¤risi, mal›n fiyat› ile miktar› aras›nda ters yönlü bir
iliflkiyi yans›t›r. Bu da tekelcinin, mal fiyatlar›n› artt›rsa bile eskisinden daha az da
olsa mal satabilece¤ini gösterir. Bunun anlam› ise, her türlü piyasada piyasa talep
e¤risi ile ayn› olan ortalama gelir e¤risinin de azalan e¤ime sahip olaca¤›d›r. An-
cak tekelci firman›n marjinal gelir e¤risi, tam rekabet piyasas›nda oldu¤u gibi talep
e¤risi ile ayn› de¤ildir ve ilk üretim miktar› d›fl›nda, marjinal gelir e¤risi talep e¤ri-
sinin alt›nda yer al›r. Çünkü tekelcinin daha fazla mal satabilmesi için fiyatlar›n›
düflürmesi gerekir. Bu nedenle mal›n ek biriminin sat›fl›n›n toplam gelire net kat-
k›s› (yani marjinal gelir, MR) mal›n sat›fl fiyat›ndan daha az olur. Gerçekte marjinal
gelir (MR) e¤risinin talep e¤risi (yani ortalama gelir e¤risi, AR) ile olan iliflkisi, her-
hangi bir marjinal e¤rinin ona karfl›l›k gelen ortalama e¤ri ile olan iliflkisi ile ayn›-
d›r. Bilindi¤i gibi talep e¤risi tekelcinin ortalama gelir e¤risidir. Herhangi bir orta-
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lama e¤ri (bu ortalama maliyet veya gelir e¤risi olabilir) azald›¤›nda, ona ait mar-
jinal e¤ri ortalama e¤rinin alt›nda yer al›r. Tekelcinin mal›n›n piyasa fiyat› da mar-
jinal gelirden büyük oldu¤u için tekelcinin talep e¤risi (ortalama gelire eflittir), te-
kelcinin marjinal gelir e¤risinin üzerinde yer al›r. fiimdi bu söylediklerimizi bir ör-
nekle aç›kl›¤a kavuflturmaya çal›flal›m. Tablo 8.1’de örnek bir tekelcinin çeflitli ge-
lirlerine ait veriler yer almaktad›r.

Afla¤›daki bölümlerde daha önceden ö¤rendi¤imiz talebin fiyat esnekli¤i kavram›n› yo¤un
olarak kullanaca¤›z. ‹htiyaç duyman›z halinde Ünite 4’ü k›saca gözden geçirmeniz yararl›
olacakt›r.

Tablodan da görüldü¤ü gibi, birinci miktar d›fl›nda marjinal gelir de¤erleri ma-
l›n fiyat›ndan daha düflüktür. Marjinal gelir de¤erleri fiyatlardaki (talep e¤risinde-
ki) de¤iflmelere göre pozitif, s›f›r veya negatif de¤erler almaktad›r. Bu nedenle, te-
kel piyasas› koflullar›nda talep e¤risinin esnekli¤i ile marjinal gelir de¤erleri aras›n-
da yak›n bir iliflki vard›r. Bu iliflki, MR e¤risi TR e¤risinden türetildi¤i için, talebin
fiyat esnekli¤i ile TR iliflkisi an›msanarak aç›klanabilir. Esneklikle ilgili Ünite 4’ten
de an›msayaca¤›n›z gibi, TR, talebin fiyat esnekli¤i de¤eri 1 iken maksimuma ula-
fl›r; talep esnekse, TR mal›n fiyat› düflürülerek art›r›labilir ve talep esnek de¤ilse
TR’yi art›rman›n yolu fiyatlar› art›rmakt›r. fiekil 8.1’de bu iliflki görülmektedir.
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Tablo 8.1

Tekelcinin
Gelirleri

Miktar Fiyat Toplam Gelir Marjinal Gelir
(Q) (P=AR) (TR=PxQ) (MR=∆TR/ ∆Q)
(1) (2) (3) (4)

1 10 10 -

2 9 18 8

3 8 24 6

4 7 28 4

5 6 30 2

6 5 30 0

7 4 28 -2

8 3 24 -4

9 2 18 -6

10 1 10 -8

D ‹ K K A T



Bilindi¤i gibi bir mal›n talebi esnek oldu¤unda toplam gelir, fiyat düfltü¤ünde
artar. Bu nedenle talep esnek oldu¤unda marjinal gelir pozitiftir. Talep inelastik ol-
du¤unda ise fiyatlar düfltü¤ü zaman toplam gelir de azald›¤› için marjinal gelir ne-
gatiftir. Bu nedenle tekelci firma hiçbir zaman talep e¤risinin inelastik k›sm›nda
mal satma girifliminde bulunmaz. Çünkü negatif marjinal gelirler nedeniyle, firma
üretimini veya sat›fllar›n› azaltarak toplam gelirini art›rabilir. Talep esnekli¤inin de-
¤eri 1’e eflit oldu¤unda, yani talep birim esnek oldu¤unda, marjinal gelirin de¤eri
s›f›rd›r. Marjinal gelirin s›f›r oldu¤u nokta talep e¤risinin orta noktas›d›r ve bu nok-
tada marjinal gelir e¤risi her zaman miktar eksenini keser. 

K›sa Dönemde Kâr Maksimizasyonu: Tam rekabet piyasas›nda oldu¤u gibi,
kâr›n› maksimize etmek isteyen tekelci, kâr›n› marjinal maliyetin (MC), marjinal ge-
lire (MR) eflit oldu¤u üretim düzeyinde maksimize eder. Marjinal maliyetinin mar-
jinal gelirine eflit oldu¤u noktada kâr›n› maksimize edecek üretim miktar›n› belir-
leyen tekelci, bu üretimi mümkün olan en yüksek fiyattan satmak ister. Bu müm-
kün en yüksek fiyat› da talep e¤risi yard›m›yla belirler. Tablo 8.2’de örnek bir te-
kelcinin kâr maksimizasyonu ile ilgili veriler yer almaktad›r.
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fiekil 8.1

Ortalama ve Marjinal Gelir ile 
Talep Esnekli¤i ‹liflkisi: Tekelci 
firma hiçbir zaman talep 
e¤risinin inelastik k›sm›nda mal
satma girifliminde bulunmaz.
Çünkü negatif marjinal gelirler
nedeniyle, firma üretimini veya
sat›fllar›n› azaltarak toplam 
gelirini art›rabilir. Talep 
esnekli¤inin de¤eri 1’e eflit 
oldu¤unda, yani talep birim 
esnek oldu¤unda, marjinal gelirin
de¤eri s›f›rd›r. Marjinal gelirin 
s›f›r oldu¤u nokta talep e¤risinin
orta noktas›d›r ve bu noktada
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Tablo 8.2’nin 4. ve 7. sütunlar›n› karfl›laflt›rmak yoluyla, yani tekelcinin marjinal
maliyeti (MC) ile marjinal gelirini (MR) karfl›laflt›rarak, tekelcinin kâr›n› maksimum
yapt›¤› üretim düzeyini belirleyebiliriz. Daha önce de de¤indi¤imiz gibi bir firma-
n›n kâr›n› maksimize edebilmesi için marjinal maliyetin marjinal gelire eflit oldu¤u
ç›kt› düzeyinde üretimde bulunmas› gerekir. Örne¤imizde 15. birim, tekelcinin
marjinal gelirinin marjinal maliyetine eflit oldu¤u miktard›r. Dolay›s›yla tekelci 15
birim mal üreterek kâr›n› maksimize edebilir. Bu durum, toplam kârdaki de¤iflme
ile de aç›klanabilir. Çünkü, 14. birim üretim ile 15. birim üretimin sa¤lad›¤› toplam
kâr düzeyleri ayn›, yani 1425’dir. Dolay›s›yla 14. birimden 15. birime marjinal kâr
s›f›rd›r. Gerçekten de 8. sütuna bakt›¤›m›zda bu üretim düzeyine karfl›l›k, tekelci
en yüksek kâr düzeyine ulaflmaktad›r. Bu üretim miktar›nda tekelcinin toplam kâ-
r› 1425 TL’dir. Kâr› maksimum yapan üretim miktar› bu flekilde belirlendikten son-
ra s›ra bu üretimi hangi fiyatta sataca¤›n›n belirlenmesine gelir. Fiyat›n belirlenme-
sinde 1. ve 2. sütunda yer alan talebe ait veriler kullan›l›r. Buna göre 15 birim sa-
t›ld›¤›nda birim fiyat 425 TL’dir.

Kâr› maksimum yapan üretim düzeyini, tekelcinin toplam geliri ile toplam ma-
liyetlerini karfl›laflt›rarak da bulabiliriz. Bunun için Tablo 8.2’nin 3. ve 5. sütunlar›-
n› incelemek yeterlidir. Bu iki sütun aras›ndaki fark›n en yüksek oldu¤u üretim
miktar›, tekelcinin kâr›n› maksimum yapan üretim miktar›d›r. Bu da tablodan gö-
rüldü¤ü gibi yine 15 birimi göstermektedir. Çünkü 15 birimin tekelciye maliyeti
4950 TL iken sa¤lad›¤› toplam gelir 6375 TL ve tekelcinin toplam kâr› da (6375-
4950=) 1425 TL’dir. fiekil 8.2’de tekelcinin k›sa dönem kâr maksimizasyonu ortala-
ma ve marjinal e¤riler yard›m›yla görülmektedir.
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Tablo 8.2

Tekelcinin Kâr
Maksimizasyonu

Talep Fiyat Toplam Marjinal Gelir Toplam Ortalama Marjinal Maliyet Toplam Kâr
Miktar› (P=AR) Gelir (MR=∆TR/ ∆Q) Maliyet Maliyet (MC= ∆TC/ ∆Q) (TP=TR-TC)

(Q) (TR=PxQ) (TC) (AC=TC/Q)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

10 450 4500 - 3700 370 - 800

11 445 4895 395 3850 350 150 1045

12 440 5280 385 4045 337 195 1235

13 435 5655 375 4295 330 250 1360

14 430 6020 365 4595 328 300 1425

15 425 6375 355 4950 330 355 1425

16 420 6720 345 5325 333 375 1395

17 415 7055 335 5700 335 400 1355

18 410 7380 325 6200 344 500 1180

19 405 7695 315 7000 368 800 695

20 400 8000 305 8000 400 1000 0

21 395 8295 295 9200 438 1200 -905

22 390 8580 285 10700 486 1500 -2120



fiekilde de görüldü¤ü gibi tekelci kâr›n› marjinal maliyetin marjinal gelire eflit
oldu¤u üretim düzeyinde maksimize eder. Tekelcinin kâr›n› maksimum yapan üre-
tim miktar› 15’tir. Bu 15 birimin sat›fl fiyat›, marjinal maliyetin marjinal gelire eflit
oldu¤u noktadan miktar eksenine bir dik ç›k›l›p, bunun da talep e¤risiyle birleflti-
rilmesi yoluyla bulunur. Bu da flekilde 425 TL’ye karfl›l›k gelmektedir. Görüldü¤ü
gibi mal›n fiyat› 15 birimlik üretim için marjinal maliyetten büyüktür. Ayr›ca bu
üretim miktar›nda ortalama gelir, ortalama maliyetten büyüktür ve dolay›s›yla te-
kelci, taral› alan kadar ekonomik kâr elde eder.

Tekel veya ayn› anlama gelen monopol sözcü¤ü, toplumu sömüren ve fahifl ölçüde kâr el-
de eden h›rsl› bir firmay› hayallerimizde canland›rmaktad›r. Oysa bir firman›n piyasada
tekel konumunda olmas› yüksek kâr elde edece¤inin garantisi de¤ildir. Sizce tekelci bir
firman›n zarar etmesi mümkün müdür? Tekelcinin maliyet ve gelir e¤rilerini kullanarak
cevab›n›z› aç›klayabilir misiniz?

Tekel Piyasas›nda Uzun Dönemde Denge
Bir önceki ünitede aç›klad›¤›m›z gibi tam rekabet piyasas›nda ekonomik kâr, piya-
saya giriflin serbest olmas› nedeniyle uzun dönemde yok olmaktayd›. Tekel piya-
sas›nda ise di¤er firmalar›n piyasaya girifli engellendi¤i için ekonomik kâr uzun dö-
nemde de söz konusu olur. Yani, piyasaya giriflin engellenmesi nedeniyle tekelci,
uzun dönem dengesinde de ekonomik kâr elde eder.

Tekelde Fiyat Farkl›laflt›rmas›
fiimdiye kadar yapt›¤›m›z aç›klamalardan anlafl›labilece¤i gibi tekelci, üretti¤i ma-
la olan talep esnek olsa bile isterse fiyat›n› art›rabilir. Tekelci, mal›n fiyat›n› art›rma
yan›nda isterse, ayn› mal için farkl› fiyatlar da belirleyebilir. An›msanaca¤› gibi, pi-
yasa talep e¤risi çok say›da al›c›n›n sat›n alma konusundaki birlefltirilmifl talepleri-
ni göstermekteydi. Baz› al›c›lar piyasa fiyat›ndan daha yüksek fiyatlardan sat›n al-
maya raz› iken, ço¤u al›c›lar mal› piyasa fiyat›ndan daha düflük fiyatlarda almay›
tercih ederler. Bu nedenle tekelci, ayn› mal› farkl› tüketicilere farkl› fiyatlarda sata-
rak kâr›n› art›rabilir. ‹flte ayn› mal›n tek bir üretici taraf›ndan farkl› al›c›lara farkl› fi-
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Tekelcinin Kâr Maksimizasyonu:
Tekelcinin kâr›n› maksimum yapan
üretim miktar› 15’tir. Bu 15 birimin
sat›fl fiyat›, marjinal maliyetin 
marjinal gelire eflit oldu¤u 
noktadan miktar eksenine bir dik
ç›k›l›p, bunun da talep e¤risiyle 
birlefltirilmesi yoluyla bulunur. Bu
da flekilde 425 TL’ye karfl›l›k 
gelmektedir. Görüldü¤ü gibi mal›n
fiyat› 15 birimlik üretim için 
marjinal maliyetten büyüktür. 
Ayr›ca bu üretim miktar›nda 
ortalama gelir, ortalama maliyetten
büyüktür ve dolay›s›yla tekelci,
taral› alan kadar ekonomik kâr 
elde eder.
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yatlarda sat›lmas›na fiyat farkl›laflt›r›lmas› denir. Fiyat farkl›laflt›r›lmas› sonucu
ortaya ç›kan farkl› fiyatlar, maliyet farkl›l›klar›n› yans›tmazlar. 

Fiyat farkl›laflt›rmas›n›n gerçek yaflamda de¤iflik uygulamalar›n› görmek müm-
kündür. Hava yolu tafl›mac›l›¤›, fiyat farkl›laflt›rmas›n›n en yayg›n olarak uygulan-
d›¤› endüstrilerin bafl›nda gelir. Havayolu flirketleri, ifl adamalar› ve üst düzey flir-
ket yöneticilerine di¤er yolculardan farkl› fiyatta bilet satarak fiyat farkl›laflt›rmas›
yaparlar. Benzer fiyat farkl›laflt›rmalar›n› doktor ve avukatlar da yapmaktad›rlar.
Örne¤in, doktorlar farkl› müflterilerinden farkl› vizite ücreti talep ederek fiyat fark-
l›laflt›rmas›na gidebilirler.

Fiyat  Farkl›laflt›rmas›n›n  Türleri: Fiyat  farkl›laflt›rmas›  üç  flekilde  ya-
p›labilir. Bunlar tam fiyat farkl›laflt›rmas›, ikinci derece ve üçüncü derece fiyat
farkl›laflt›rmas›d›r.

Birinci derece fiyat farkl›laflt›rmas› da denilen tam fiyat farkl›laflt›rmas›nda, te-
kelci üretti¤i her birimi ayr› ayr› mümkün olan en yüksek fiyattan o mal› almak is-
teyene satar. Bu fiyat farkl›laflt›rmas›na bazen birimler aras›nda farkl›laflt›rma

da denir. 
‹kinci derece fiyat farkl›laflt›rmas›nda, tekelci belli bir miktar için tek fiyat, da-

ha sonraki ek birimler için daha düflük fiyat belirler. Buna miktarlar aras›nda

farkl›laflt›rma da denir. Örne¤in, tekelci ilk 100 birimi 1000 TL’den, ondan son-
raki 200 birimi 900 TL’den satar ve bu flekilde devam ederse ikinci derece fiyat
farkl›laflt›rmas› yapm›fl olur.

Üçüncü derece fiyat farkl›laflt›rmas›na, al›c›lar aras›nda farkl›laflt›rma da de-
nir. Tekelci, farkl› piyasalarda farkl› fiyat uygulayarak üçüncü derece fiyat farkl›lafl-
t›rmas› yapabilece¤i gibi ayn› al›c› kütlesi içerisinde al›c›lar› farkl› bölümlere ay›r›p
onlara farkl› fiyatlar uygulayarak da üçüncü derece fiyat farkl›laflt›rmas› yapabilir.
Örne¤in, bir doktor yafll› müflterilerine di¤er müflterilerine oranla daha az vizite üc-
reti uygulayarak üçüncü derece fiyat farkl›laflt›rmas› yapar.

Fiyat Farkl›laflt›rmas›n›n Koflullar›: Tekelcinin fiyat farkl›laflt›rabilmesi için
belli koflullar›n geçerli olmas› gerekir. Bu koflullardan ilki, fiyat farkl›laflt›rmas›n›n
yap›labilmesi için, yaln›zca tekel piyasas›n›n ya da küçük bir firma grubu üyeleri-
nin (oligopolcülerin) ayn› fiyat politikalar›n› izledi¤i piyasalar›n söz konusu olma-
s›d›r. Burada önemli olan fley, sat›c›n›n mal›n fiyat› üzerinde belirli bir kontrolünün
olmas›d›r. Yani sat›c›n›n mutlaka belli ölçüde tekelci gücünün olmas›d›r.

Fiyat farkl›laflt›rmas›n›n yap›labilmesi için gerekli olan koflullardan ikincisi, ma-
l›n bir piyasadan al›n›p di¤er bir piyasada sat›lmas›n›n mümkün olmamas›d›r. Bir
baflka deyiflle, bir al›c›n›n mal› baflka al›c›lara satmas›n›n ya olanaks›z olmas› ya da
oldukça maliyetli olmas› gerekir. Bu flekilde al›c›n›n mal› ucuza al›p baflka al›c›la-
ra yüksek fiyatla satmas› önlenmifl olur. 

Son olarak, sat›c›n›n farkl› talep esnekliklerine sahip tüketicileri belirleme ola-
na¤›n›n olmas› gerekir. Yani sat›c›n›n, talebi esnek olan veya olmayan tüketicileri
birbirinden ay›rmas› gerekir.
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Fiyat farkl›laflt›rmas›: Ayn›
mal›n tek bir üretici
taraf›ndan farkl› al›c›lara
farkl› fiyatlardan
sat›lmas›d›r.

Birimler aras›nda

farkl›laflt›rma: Tekelcinin
üretti¤i her birim mal› ayr›
ayr› mümkün olan en yüksek
fiyattan almak isteyene 
satmas›d›r.

Miktarlar aras›nda

farkl›laflt›rma: Tekelcinin
belirli bir miktar için tek
fiyat, daha sonraki ek 
miktarlar için daha düflük
fiyat belirlemesidir. 

Al›c›lar aras›nda

farkl›laflt›rma: Tekelcinin
farkl› piyasalarda farkl› fiyat
uygulamas› veya ayn› al›c›
grubu içinde tüketicileri
farkl› bölümlere ay›r›p 
bunlara farkl› fiyatlar 
uygulamas›d›r.



Afla¤›da yer alan fiekil 8.3’te tekelcinin ikinci derece fiyat farkl›laflt›rmas›n› na-
s›l yapt›¤› görülmektedir.

Tekelci Q1 miktar›na kadar olan birimler için P1 fiyat›n›, Q1’den Q2’ye kadar
olan miktarlar için P2 fiyat›n› ve Q2’den sonraki miktarlar için ise P3 fiyat›n› uygu-
layarak ikinci derece fiyat farkl›laflt›rmas› gerçeklefltirir. E¤er tekelci farkl› miktar-
lara farkl› fiyat uygulamasayd› Q3 kadar miktar› P3 fiyat›ndan satacakt›. Ancak te-
kelci, farkl› miktarlara farkl› fiyatlar uygulayarak, yani ikinci derece fiyat farkl›lafl-
t›rmas› yaparak, taral› alan kadar tüketici rant›n› kâr’a dönüfltürecektir.

Tekel Piyasas› ile Tam Rekabet Piyasas›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
Tam rekabet piyasas› ile tekel piyasas› aras›nda önemli farkl›l›klar vard›r. Her iki
piyasada da denge noktas›, marjinal gelirin marjinal maliyete eflit oldu¤u noktada
gerçekleflmesine ra¤men, tekelci için denge noktas›nda, fiyat marjinal gelirden ve
dolay›s›yla marjinal maliyetten büyüktür (Bkz. fiekil 8.4).
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Tam Rekabet Piyasas› ile Tekel Piyasas›n›n Karfl›laflt›r›lmas›: Uzun dönemde, tam rekabet piyasas› 
minimum ortalama maliyette faaliyette bulunur ve uzun dönem dengesinde ekonomik kâr yoktur. Tekel
piyasas›nda ise uzun dönemde bile ekonomik kâr vard›r. Tam rekabet uzun dönemde hem daha ucuz
(P2), hem de daha çok (Q2) üretmeyi sa¤larken, tekel koflullar› hem daha pahal› (P1) hem de daha az
(Q1) üretimle sonuçlanmaktad›r.



Uzun dönemde, tam rekabet piyasas› minimum ortalama maliyette faaliyette
bulunur ve uzun dönem dengesinde ekonomik kâr yoktur. Tekel piyasas›nda ise
uzun dönemde bile ekonomik kâr vard›r. Ayr›ca tam rekabet piyasas›nda mini-
mum ortalama maliyette üretim söz konusu oldu¤u için toplumun bütün kaynak-
lar› etkin olarak kullan›l›r. Buna karfl›l›k tekel piyasas›nda tam rekabet piyasas›na
göre üretim daha az ve daha pahal›d›r. Bu nedenle tekel piyasas› etkin olarak ça-
l›flmaz ve toplumun baz› kaynaklar› tam olarak kullan›lmaz, at›l kal›r. fiekil 8.4’ün
incelenmesinden anlafl›laca¤› gibi, tam rekabet uzun dönemde hem daha ucuz
(P2), hem de daha çok (Q2) üretmeyi sa¤larken, tekel koflullar› hem daha pahal›
(P1) hem de daha az (Q1) üretimle sonuçlanmaktad›r.

Afla¤›daki tabloda verilen bir tekelci firmaya ait bilgileri kullanarak, 
a. Bofl sütunlar› doldurunuz.
b. Firma hangi üretim düzeylerinde zarar etmektedir?
c. Firma hangi üretim düzeyinde bafla bafl noktas›ndad›r?
d. Firma  hangi  üretim  düzeyinde  kâr›n›  maksimize  etmektedir  ve  elde  edilen  kâr  ne

kadard›r?
e. Çizece¤iniz bir grafikle tekelcinin elde etti¤i kâr› gösteriniz

TEKELC‹ REKABET

Tekelci rekabet piyasas›n›n tan›m›n›, iflleyiflini ve tekelci rekabet
koflullar›nda faaliyet gösteren bir firman›n olas› davran›fllar›n›,
bunlar›n sonuçlar›n› aç›klayabilmek

Bu k›s›mda rekabetin tam rekabet piyasas› koflullar›na göre aksad›¤› bir di¤er pi-
yasa olan tekelci rekabet piyasas› tan›t›l›p, tekelci rekabet piyasas›nda k›sa ve uzun
dönemde üretim ve fiyatlama kararlar›n›n nas›l al›nd›¤› aç›klanacakt›r. Tekelci re-
kabet piyasalar›, tam rekabet ve tekel piyasalar›n›n aksine, günlük yaflamda çok
daha s›k karfl›lafl›lan bir piyasa türüdür.

Tekelci Rekabet Piyasas›n›n Genel Özellikleri
Tekelci rekabet piyasas›, ad›n›n da ça¤r›flt›rd›¤› gibi tekel ile tam rekabet piyasas›
aras›nda yer al›r. Hem tekel, hem de tam rekabet piyasas›n›n baz› özelliklerini yan-
s›tmas›na ra¤men, tekelci rekabet piyasas›n›n, tam rekabet piyasas›na daha yak›n
oldu¤u söylenebilir.
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Tekelc i  Rekabet

Tekelci rekabet teorisi bafll›ca üç temel varsay›ma dayan›r. Bu varsay›m-
lara göre,

• Birbirinden ba¤›ms›z olarak hareket eden çok say›da al›c› ve sat›c› vard›r.
An›msanaca¤› gibi bu varsay›m tam rekabet piyasas› için de geçerliydi. Bu
nedenle tekelci rekabetçi firman›n da t›pk› tam rekabetçi firma gibi fiyat› ve-
ri olarak kabul etti¤i düflünülebilir. Ancak, durum böyle de¤ildir. Tam reka-
bet piyasas›n›n aksine, tekelci rekabet piyasas›nda sat›c›lar belirli aral›klarla
da olsa, piyasa fiyatlar›n› etkileyebilirler. Farkl› firmalar, bir grup olarak ra-
kiplerinin varl›¤›n› kabul ederler. Bir grup olarak rakiplerin varl›¤›, fiyatlar
ve sat›lan miktar üzerine belirli s›n›rlamalar koyar. Ancak burada önemli
olan nokta, her tekelci rekabetçi firman›n, piyasadaki toplam üretimin, be-
lirli küçük bir pay›n› üretti¤i gerçe¤idir. 

• Farkl› sat›c›lar›n ürünleri farkl›laflt›r›lm›flt›r. Ürün farkl›laflt›r›lmas› tekelci re-
kabetçi piyasalar›n›n en önemli özelli¤idir. Piyasada bulunan 30, 40 ve bel-
ki de 100 kadar firma ayn› genel tip ve s›n›f ürünü üretmelerine ra¤men, her
firman›n ürünü piyasadaki di¤er firmalar›n ürünlerinden ayr›lacak flekilde
belli özelliklere sahiptir. Ürünler aras›ndaki farkl›l›klar, sadece ürünlerin fi-
ziksel farkl›l›klar›n› içermez. Bu farkl›l›klar ayn› zamanda, paketleme, sat›c›-
n›n ma¤azas›n›n yeri ve görünümü, ürünün sat›fl› ile ilgili kredi koflullar› ve
kredinin varl›¤›, sat›fl elemanlar›n›n etkileyicili¤i, firman›n reklam kampan-
yas›n›n etkinli¤i ve servis konusunda firman›n duyarl›l›¤› gibi konular› da
içerir. 
Ürün farkl›laflt›rmas›, gerçek olabilece¤i gibi görünüflte de olabilir. Örne¤in,
aspirin. Kim üretirse üretsin veya hangi ambalajda sat›l›rsa sat›ls›n, hep ayn›
kimyasal formülle oluflturulan aspirindir. Ancak baz› tüketiciler, Bayer flirke-
ti taraf›ndan üretilen aspirini, di¤erlerinden ayr› ve daha faydal› olarak dü-
flünürler. Oysa ki marka d›fl›nda, aspirinler aras›nda Bayer flirketi taraf›ndan
üretilen aspirini, ayr›ym›fl gibi alg›layacak kadar fark yoktur. 
Endüstride çok say›da firman›n faaliyette bulunmas› rekabet yarataca¤› gibi,
ürün farkl›laflt›rmas›n›n söz konusu olmas›, firmalar›n belirli oranda tekelci
güç elde etmelerini sa¤lar.

• Piyasaya girifl ve piyasadan ç›k›fl nispeten kolayd›r. Tekelci rekabet piyasa-
s› bu yönüyle tam rekabet piyasas›na benzer. Piyasaya girifl veya piyasadan
ç›k›fl› engelleyen hiçbir yasal veya baflka tür bir engel yoktur. Piyasaya giren
yeni firmalar, var olan ürünlerin yak›n ikamelerini kolayl›kla üretebilirler.
Ayr›ca, piyasaya giriflin nispeten kolay olmas› sonucu, bu piyasada uzun dö-
nemde ekonomik kâr yok olur. 

Bu flekilde temel özelliklerini verdi¤imiz tekelci rekabet piyasas›na örnek ola-
rak, haz›r giyim, sabun, deterjan piyasalar› ile benzin istasyonlar›n› verebiliriz.

Tekelci rekabet piyasas›nda firma dengesini okumaya geçmeden önce yukar›daki özellik-
ler bir kez daha okuyunuz ve bu özelliklerin sonuçlar›n› tam olarak kavrad›¤›n›zdan emin
olunuz. 

Tekelci Rekabet Piyasas›nda K›sa Dönem Dengesi
Tekelci rekabet piyasas›nda k›sa dönemde fiyatlama ve üretim karar›n›n nas›l al›n-
d›¤›n› aç›klamaya geçmeden önce, tekelci rekabetle ilgili baz› konulara aç›kl›k ge-
tirelim. Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, tekelci rekabet piyasas›nda ürün farkl›lafl-
t›r›lmas›n›n olmas› nedeniyle; her tekelci rekabetçi firma, satt›¤› ürünün fiyat›n› be-
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temel varsay›ma dayan›r:

Birbirinden ba¤›ms›z olarak
hareket eden çok say›da
al›c› ve sat›c›n›n bulunmas›,
farkl› sat›c›lar›n ürünlerini
farkl›laflt›rmas›, piyasaya
girifl ve piyasadan ç›k›fl›n
nispeten kolay olmas›.
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lirli oranda kontrol etme gücüne sahiptir. Bu nedenle tekelci rekabetçi firma, tam
rekabetçi firman›n aksine, ürün fiyat›n› art›rmas›na ra¤men ürünün bir k›sm›n› sa-
tabilir. Bundan dolay›, tekelci rekabetçi firman›n ürününe olan talep azalan e¤ime
sahip olacakt›r. Ancak tekelci rekabetçi firman›n ürününe olan bu talep e¤risi, te-
kelci firman›n talep e¤risi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tekelci rekabetçi firman›n talep
e¤risinin, tekelci firman›n talep e¤risine oranla daha esnek oldu¤u söylenebilir.
Çünkü tekelci rekabetçi firman›n ürününün, tekelci firman›n ürününe oranla daha
fazla ikamesi mevcuttur.

Tam rekabet piyasas›n›n aksine, tekelci rekabet piyasas›nda da fiyat tekelde ol-
du¤u gibi, marjinal gelirden büyüktür. Bunun nedeni, tekelci rekabetçi firman›n
ürününe olan talebin azalan e¤ime sahip olmas›d›r. Yani, tekelci rekabetçi firma
da, e¤er daha fazla satmak istiyorsa, ürününün fiyat›n› düflürmek zorundad›r. Bu
nedenle, tekelci rekabetçi firman›n talep e¤risi de marjinal gelir e¤risinin üzerinde
yer al›r. 

Afla¤›da yer alan fiekil 8.5 tekelci rekabetçi firman›n k›sa dönemde kâr›n› nas›l
maksimize etti¤ini göstermektedir.

Tekelci rekabetçi firma, marjinal gelirin marjinal maliyete eflit oldu¤u Q1 üretim
düzeyinde kâr›n› maksimize eder. Q1 üretimini mümkün olan en yüksek fiyat› gös-
teren P1 fiyat›ndan satar. Q1 üretimini P1 fiyat›ndan satarak taral› alan kadar top-
lam kâr elde eder. Ancak tekelci rekabetçi firma, flekilde görüldü¤ü gibi, her za-
man k›sa dönemde ekonomik kâr elde etmeyebilir. Özellikle, e¤er tekelci rekabet-
çi firman›n ortalama maliyet e¤risi, talep e¤risinin üzerinde ise, tekelci rekabetçi
firma zarar eder. Ancak bu durumda, tekelci rekabetçi firma, marjinal gelirinin
marjinal maliyetine eflit oldu¤u düzeyde üretim yaparak, zarar›n› minimize etmeye
çal›fl›r.

Tekelci Rekabet Piyasas›nda Uzun Dönem Dengesi
Tam rekabet piyasas›nda oldu¤u gibi tekelci rekabet piyasas›nda da, piyasaya gi-
riflin serbest ve k›sa dönemde ekonomik kâr›n olmas› nedenleriyle, yeni firmalar
piyasaya girerler. Piyasaya yeni firmalar›n girmesi ile piyasa arz› artar. Piyasa arz›-
n›n artmas› sonucu, fiyatlar ortalama maliyete eflit oluncaya kadar düfler ve uzun
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K›sa Dönem Dengesi: Tekelci 
rekabetçi firma, marjinal gelirin
marjinal maliyete eflit oldu¤u Q1
üretim düzeyinde kâr›n› maksimize
eder. Q1 üretimini mümkün olan
en yüksek fiyat› gösteren P1
fiyat›ndan satar. Q1 üretimini P1
fiyat›ndan satarak taral› alan
kadar toplam kâr elde eder. Ancak
tekelci rekabetçi firma, flekilde
görüldü¤ü gibi, her zaman k›sa
dönemde ekonomik kâr elde
etmeyebilir.



dönem dengesi, marjinal maliyetin marjinal gelire ve fiyat›n da ortalama maliyete
eflit oldu¤u üretim düzeyinde gerçekleflir. Uzun dönem dengesinde, fiyat ortalama
maliyete eflit oldu¤u için k›sa dönemde var olan ekonomik kâr uzun dönemde yok
olur. fiimdi bu durumu fiekil 8.6 yard›m›yla aç›klayal›m.

Uzun dönem dengesi yine marjinal gelirin marjinal maliyete eflit oldu¤u Q1 üre-
tim düzeyinde gerçekleflir. Q1 üretimi P1 fiyat›nda sat›l›r. Ancak, bu denge nokta-
s›nda fiyat (P1) ortalama maliyete (AC) eflit oldu¤u için ekonomik kâr söz konusu
olmaz. Ancak, ortalama maliyetin fiyata eflit oldu¤u nokta, tam rekabet piyasas›n-
da oldu¤u gibi ortalama maliyetin minimum noktas› de¤ildir.

Tam Rekabet Piyasas› ‹le Tekelci Rekabet Piyasas›n›n
Karfl›laflt›r›lmas›
Bu karfl›laflt›rmay› yapabilmek için her iki piyasada da uzun dönem dengesini gös-
teren flekilleri birlikte çizerek, yeniden an›msayal›m.
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piyasas›nda uzun dönemde
kullan›lmayan bir kapasite söz
konusudur ve kullan›lmayan 
kapasite de Q1 ile Q2 aras›ndaki
fark kadard›r. Ayr›ca tam rekabet
piyasas›na oranla gerçekleflen bu
daha az üretim yine tam rekabet
piyasas›na oranla daha yüksek 
fiyattan (P2’den) sat›l›r. Bütün 
bu nedenlerden dolay›, 
tekelci rekabet piyasas›, kaynak
da¤›l›m›nda etkinlik sa¤layamaz.



Uzun dönem dengesi, tam rekabette P2-Q2 fiyat-miktar düzeyinde gerçekleflir-
ken, tekelci rekabette P1-Q1 fiyat-miktar düzeyinde gerçekleflecektir. Ancak, söz
konusu üretim miktar› tam rekabet piyasas›nda en düflük ortalama maliyette (flekil
8.7’de B noktas›) gerçekleflmektedir. Tekelci rekabet piyasas›nda en düflük mali-
yetle üretilen miktar Q1 yerine Q2 olur. Dolay›s›yla, tekelci rekabet piyasas›nda
uzun dönemde kullan›lmayan bir kapasite söz konusudur ve kullan›lmayan kapa-
site de Q1 ile Q2 aras›ndaki fark kadard›r. Ayr›ca tam rekabet piyasas›na oranla
gerçekleflen bu daha az üretim yine tam rekabet piyasas›na oranla daha yüksek fi-
yattan (P2’den) sat›l›r. Bütün bu nedenlerden dolay›, tekelci rekabet piyasas›, kay-
nak da¤›l›m›nda etkinlik sa¤layamaz.

Tam rekabet koflullar›nda ve tekelci piyasalarda sat›fllar› artt›r›c› çabalara gereksinim ol-
mad›¤›n› ifade etmifl ve bu tür piyasalarda reklam›n maliyetleri artt›rmaktan ve dolay›s›y-
la kârl›l›¤› azaltmaktan baflka hiçbir ifle yaramayaca¤›ndan bahsetmifltik. Oysa tekelci re-
kabet koflullar›nda yaflanan ürün farkl›laflt›rmas› genellikle paketleme ve reklam arac›l›¤›
ile gerçeklefltirilmektedir. Bu yüzden, tekelci rekabet koflullar›nda çal›flan firmalar büyük
pazarlama maliyetleri üstlenmek zorunda kalabilirler. Bildi¤imiz gibi reklama harcamala-
r› firman›n maliyetlerini artt›rmaktad›r. Maliyetleri artt›ran bir faaliyet olmas›na karfl›n,
tekelci rekabet koflullar›nda çal›flan firmalar neden büyük ölçekli reklam harcamalar›na
yönelmektedirler?

OL‹GOPOL

Oligopol  piyasas›n›  tan›mlamak  ve  oligopol teorilerinin ana hat-
lar›n› aç›klayabilmek

Tekelci rekabet piyasas› gibi, oligopol piyasas› da piyasa yap›lar› içerisinde tam re-
kabet piyasas› ile tekel piyasas› aras›nda yer al›r. Ancak oligopol piyasas›nda, te-
kelci rekabet piyasas›na oranla daha az rekabet oldu¤u için, oligopol piyasas› tam
rekabet piyasas›na de¤il tekel piyasas›na daha yak›nd›r. fiimdi oligopol piyasas›n›
ayr›nt›l› olarak inceleyelim.

Oligopolün Tan›m› ve Varsay›mlar›
Oligopol, birbiri ile rekabet eden az say›da büyük firman›n, her birinin üretimin-
deki de¤iflmelerin, piyasa fiyat›n› etkileyecek durumda oldu¤u piyasa yap›s›d›r. Oli-
gopol piyasas›nda da tekelci rekabet piyasas›nda oldu¤u gibi firmalar, ürettikleri
ürünlerin fiyatlar› üzerinde belli oranda kontrol gücüne sahiptirler. Oligopolde, fir-
malar aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k gözlenir. Her firman›n iflletme politikas›, di¤er
firmalar›n politikalar› gözlenerek oluflturulur. Pratik yaflamda, özellikle sat›c› say›s›-
n›n az oldu¤u ve bir firman›n üretim ve fiyatla ilgili karar›n›n, di¤er firmalar›n sat›fl-
lar›n› etkiledi¤i piyasalar, oligopollerin yo¤un olarak görüldü¤ü piyasalard›r. 

Tam rekabet, tekel ve tekelci rekabet piyasalar›nda oldu¤u gibi, oligopol piya-
sas› için geçerli olan tek bir teori mevcut de¤ildir. Ancak, farkl› oligopol teorileri-
nin yapt›klar› ortak baz› varsay›mlar› saptamak mümkündür. Bunlar, az say›da
sat›c› ve çok say›da al›c›n›n olmas›, firmalar›n homojen veya farkl›laflt›r›l-
m›fl mal satmalar› ve nihayet, piyasaya girifli k›s›tlayan önemli engellerin
olmas›d›r.

Oligopol piyasas›nda, faaliyette bulunan az say›da büyük firman›n, karfl›l›kl›
olarak birbirleriyle ba¤›ml›l›k içerisinde olduklar› varsay›l›r. Piyasadaki her firma,
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rekabet eden az say›da 
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Oligopol piyasas›n›n 

varsay›mlar›:

Az say›da sat›c› ve çok 
say›da al›c›n›n bulunmas›,
firmalar›n homojen veya
farkl›laflt›r›lm›fl ürünler 
satmalar› ve piyasaya girifli
k›s›tlayan önemli engellerin
bulunmas›d›r.
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kendi faaliyetlerinin, piyasadaki di¤er firmalar› ve di¤er firmalar›n faaliyetlerinin de
kendisini etkileyece¤inin fark›ndad›r. Firmalar ars›ndaki bu ba¤›ml›l›k oligopol pi-
yasas›n›n önemli bir özelli¤idir.

Oligopolcü firmalar standart veya homojen mal satabilecekleri gibi, farkl›laflt›-
r›lm›fl mal da satabilirler. Örne¤in çelik, oligopolcü yap›ya sahip bir piyasada üre-
tilen homojen bir ürün iken, otomobil yine oligopolcü yap›ya sahip bir piyasada
üretilen farkl›laflt›r›lm›fl bir mald›r. Oligopolcü firmalar›n, satt›klar› ürünlerin fiyat-
lar› üzerinde belirli oranda kontrol olanaklar› vard›r. Her oligopolcü, marjinal ma-
liyetinin marjinal gelirine eflit oldu¤u ç›kt› düzeyinde üretim yapmak ister.

Oligopol piyasas›nda az say›da firma oldu¤u için, di¤er firmalar›n piyasaya gi-
riflini k›s›tlayan önemli engellerin olmas› gerekir. Bu engeller aras›nda en önemli-
leri, patent haklar›, ölçek ekonomileri, hammadde kaynaklar›na sahip olma, bile-
rek veya bilmeyerek piyasaya girifli engelleyen devlet faaliyetleridir. Görüldü¤ü gi-
bi, piyasaya girifli engelleyen bu etkenlerin ço¤u, tekelcinin de uzun dönemde
ekonomik kâr elde etmesini sa¤layan etkenlerdir. Onun için burada tekrar uzun
uzun aç›klanmayacaklard›r.

Oligopollerin S›n›fland›r›lmas›
Oligopoller, çeflitli ölçütlere göre s›n›fland›r›labilirler. ‹lk olarak, oligopolleri ürün
farkl›laflt›r›lmas›n›n olup olmamas›na ba¤l› olarak saf ve farkl›laflt›r›lm›fl oligopol
diye ikiye ay›rabiliriz. 

Saf oligopolde, oligopol piyasas›ndaki firmalar›n ürünleri homojendir. Çimen-
to, çelik ve alüminyum sanayilerini saf oligopole örnek olarak gösterebiliriz. Saf
oligopolde, firmalar›n birbirlerine ba¤l›l›k dereceleri çok yüksektir. Çünkü bir fir-
ma taraf›ndan yap›lacak fiyat de¤iflimi, rakip firmalar›n da ayn› mal› üretmeleri ne-
deniyle, rakip firmalar›n sat›fllar›n› önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle rakip
firmalar, tepkilerini büyük olas›l›kla, iflletme politikalar›n› de¤ifltirmek yoluyla gös-
tereceklerdir. 

Öte yandan, farkl›laflt›r›lm›fl oligopolde, farkl› firmalar›n ürünleri homojen
de¤ildir. Bir baflka deyiflle farkl›laflt›r›lm›fl oligopolde; farkl› firmalar›n mallar›, kay-
da de¤er bir biçimde birbirinden farkl›d›r. Bu oligopol türünde, saf oligopolün ak-
sine, fiyat de¤iflmeleri rakip firmalar üzerinde daha az etki yarat›r. K›saca farkl›lafl-
t›rman›n derecesi artt›kça, firmalar aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k azal›r. Farkl›laflt›r›l-
m›fl oligopol, gerçek yaflamda en fazla rastlanan piyasa türüdür. Bu nedenle, fark-
l›laflt›rman›n derecesi ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k duygusunun gücü, endüstriler aras›n-
da önemli ölçüde de¤iflebilir. Dolay›s›yla, oligopol piyasas›nda üretim miktar› ve
fiyat› belirlemeye yönelik genel bir model gelifltirmek oldukça zordur.

Oligopoller, gizli anlaflmalarla veya ihtiyari iflbirlikleri ile de oluflup oluflmad›k-
lar›na bak›larak s›n›fland›r›labilirler. Gizli anlaflmalarla (collusion) oluflan oligopol-
de, rakip firmalar aras›nda direkt görüflme ve anlaflma vard›r. Böyle bir oligopol tü-
rü oligopol piyasas›nda istikrar› art›r›r. Ancak, oligopoller ço¤u kez ihtiyari iflbirli-
¤i ile ortaya ç›kar. Bu tür oligopolde her firma, kendi hareketine tepki olarak raki-
binin tepkisini dikkate al›r ve ona göre politikas›n› belirler. 

E¤er, firmalar aras›ndaki ba¤›ml›l›¤›n çok güçlü olmas› nedeniyle, oligopolcü
firmalar, kârlar›n› bir grup olarak maksimize ederlerse, tam oligopolden; etmez-
lerse k›smi oligopolden söz edilir.
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Saf oligopol: Oligopol
piyasas›nda faaliyette 
bulunan firmalar›n 
ürünlerinin homojen oldu¤u
oligopoldür. 

Farkl›laflt›r›lm›fl oligopol:

Oligopol piyasas›nda
faaliyette bulunan 
firmalar›n ürünlerinin 
homojen olmad›¤› 
oligopoldür. 

Tam oligopol: Oligopolcü 
firmalar›n bir grup olarak
kârlar›n› maksimize ettikleri
oligopoldür. 

K›smi oligopol: Oligopolcü
firmalar›n kârlar›n› bir grup
halinde maksimize
edemedikleri oligopoldür.



Oligopolde Piyasa Dengesi
Oligopol piyasas›nda fiyat›n belirlenmesi, flimdiye kadar inceledi¤imiz di¤er piya-
sa türlerine göre oldukça karmafl›kt›r. Bunun en önemli nedeni, oligopolcü firma-
lar aras›nda var olan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›kt›r. Böyle bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k söz ko-
nusu oldu¤unda, belirleyici de¤iflken, bir firman›n di¤er bir firma veya firmalar›n
kararlar›na gösterdi¤i tepki olmaktad›r. Bu tepkiler hakk›nda çeflitli varsay›mlar
yap›labilece¤i için, de¤iflik oligopol teorileri türetmek mümkündür. Oligopol te-
orileri içerisinde en yayg›n olanlar›, dirsekli talep e¤risi, fiyat önderli¤i teorisi ve
kartel teorisidir.

Dirsekli talep teorisi: Oligopol piyasas›ndaki artan fiyatlar için fiyat kat›l›¤›n›
aç›klar. Bu teoriye göre e¤er piyasada bir firma fiyatlar›n› düflürürse rakipleri de
ayn› flekilde fiyatlar›n› düflürürler. Ancak firma fiyatlar›n› art›rd›¤›nda, rakipleri bu
sefer fiyatlar›n› art›rarak tepkide bulunmazlar. Yani firman›n fiyatlar›n› art›rma ka-
rar›n› rakipleri izlemez. Bu nedenle, oligopolcü için piyasa fiyat›n›n üzerinde daha
az esnek olan piyasa talep e¤risi, bu fiyat›n alt›nda ise çok esnek olan firma talep
e¤risi geçerlidir. Yani talep e¤risi piyasa fiyat› düzeyinde dirsek yapar. 

Fiyat önderli¤i teorisi: Baz› oligopolcülerin fiyatlar› belirlerken iflbirli¤i yap-
t›klar› bir modeldir. Bu tip iflbirli¤inde, piyasada lider konumundaki firma fiyat› be-
lirler ve di¤er firmalar da belirlenen bu fiyat› izlerler. Lider olarak bir firman›n ka-
bul görmesinin çeflitli nedenleri olabilir. Liderlik, lider firman›n büyüklü¤ünden,
maliyet etkinli¤inden, piyasa koflullar›n› baflar›yla tahmin etmesinden veya belirle-
di¤i fiyat›n piyasadaki di¤er firmalar› tatmin etmesinden kaynaklanabilir. 

Kartel teorisi: Oligopolcüler piyasada sanki tek bir firma faaliyette bulunuyor-
mufl gibi davran›rlar. Kartel, kartelde yer alan firmalar›n elde ettikleri kâr› art›rmak
için, üretim miktar›n›n azalt›ld›¤› ve ürün fiyatlar›n›n art›r›ld›¤› bir organizasyon-
dur. Kartelde, oligopolcüler bir tekelcinin elde etti¤i bütün faydalardan yaralan-
mak için bir araya gelirler. Dünyada birçok kartel örne¤i vard›r. Karteller genellik-
le do¤al kaynak piyasalar›nda oluflturulduklar›ndan daha etkili olmaktad›rlar. Nite-
kim bu nedenle, günümüzde en etkin olarak çal›flan karteller aras›nda, petrol ih-
racatç›s› ülkelerin oluflturdu¤u kartel (OPEC) yer almaktad›r.

‹ktisatç›lar oligopol piyasalar›n› bir oyun olarak de¤erlendirirler ve bu tür piyasalar› in-
celemek için “oyun teorisi” olarak bilinen tekni¤in araçlar›n› kullan›rlar. Oyun teorisi
stratejik davran›fllar› incelemek amac›yla kullan›lan bir tekniktir. Sizce burada sözü edi-
len stratejik davran›fl ne olabilir? ‹ktisatç›lar bu davran›fl›n gereklerini neden oyuna ben-
zetirler? Bir di¤er deyiflle, stratejik davran›fl ve oyun oynamak aras›ndaki ortak noktalar
neler olabilir?
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Özet
Tekel piyasas›n›n tan›m›n›, iflleyiflini ve tekelci bir

firman›n olas› davran›fllar›n›, bunlar›n sonuçlar›-

n› aç›klayabilmek

• Tekel, bir endüstride tek bir firman›n faaliyette bu-
lundu¤u piyasa biçimidir. Tekel piyasas› üç temel
varsay›ma dayan›r. Bu varsay›mlar, tek sat›c›n›n ol-
mas›, tek bir sat›c›n›n yak›n ikamesi olmayan bir
mal› satmas› ve baflka firmalar›n piyasaya giriflini
engelleyen oldukça etkili engellerin olmas›d›r.

• Tekelci, marjinal maliyetin marjinal gelire eflit ol-
du¤u noktada üretim yap›p ve bunu da mümkün
olan en yüksek fiyattan satarak kâr›n› maksimize
eder. Tekelcinin satt›¤› ürünün fiyat› marjinal geli-
rinden büyük oldu¤u için tekelcinin talep e¤risi
marjinal gelir e¤risinin üzerinde yer al›r ve denge
üretim düzeyi için ürünün fiyat› marjinal maliyetin-
den büyüktür.

• Tekelci firma k›sa dönemde oldu¤u gibi uzun dö-
nemde de, piyasaya giriflin engellenmesi nedeniyle
ekonomik kâr elde eder. Piyasaya baflka firmalar›n
girmesi, yasal, ekonomik ve teknolojik baz› engel-
lerle k›s›tlan›r. 

• Tekelci farkl› müflterilerine ayn› ürünü farkl› fiyat-
larda satarak fiyat›n› farkl›laflt›rabilir. Tekelci fiyat
farkl›laflt›rmas›n›, birinci, ikinci ve üçüncü derece
fiyat farkl›laflt›rmas› fleklinde gerçeklefltirir. Tekelci
fiyat farkl›laflt›rmas› yaparak kâr›n› art›r›r. Tam re-
kabet piyasas›n›n aksine tekel piyasas›nda kaynak-
lar etkin olarak kullan›lmaz.

Tekelci rekabet piyasas›n›n tan›m›n›, iflleyiflini ve

tekelci rekabet koflullar›nda faaliyet gösteren bir fir-

man›n olas› davran›fllar›n›, bunlar›n sonuçlar›n›

aç›klayabilmek

• Tekelci  rekabet  piyasas›n›n varsay›mlar›, birbi-
rinden ba¤›ms›z olarak hareket eden çok say›da
al›c› ve sat›c›n›n olmas›, her firman›n farkl›laflt›r›l-
m›fl ürün satmas› ve piyasaya girifl ve ç›k›fl›n kolay
olmas›d›r.

• Tekelci rekabetçi bir firma için de, fiyat marjinal
gelirden büyüktür ve marjinal gelir e¤risi, talep
e¤risinin alt›nda yer al›r. Tekelci rekabetçi firma
da, marjinal gelirin marjinal maliyete eflit oldu¤u
noktada üretimde bulunarak kâr›n› maksimize
eder. Ancak k›sa dönemde elde edilen ekonomik
kâr, tekelci rekabet piyasas›nda piyasaya giriflin
serbest olmas› nedeniyle, uzun dönemde yok olur.
Tekelci rekabet piyasas›nda da kaynaklar etkin
olarak da¤›t›lmaz.

Oligopol piyasas›n› tan›mlamak ve oligopol teorile-

rinin ana hatlar›n› aç›klayabilmek

• Oligopol, birbiri ile rekabet eden az say›da büyük
firman›n, her birinin üretimindeki de¤iflmelerin, pi-
yasa fiyat›n› etkileyecek durumda oldu¤u piyasa
yap›s›d›r. Oligopol piyasas›nda, faaliyette bulunan
az say›da büyük firman›n, karfl›l›kl› olarak birbirle-
riyle ba¤›ml›l›k içerisinde olduklar› varsay›l›r.

• Oligopolleri ürün farkl›laflt›r›lmas›n›n olup olmamas›-
na ba¤l› olarak saf ve farkl›laflt›r›lm›fl oligopol fleklin-
de, firmalar aras›ndaki ba¤›ml›l›¤›n derecesine göre
tam veya k›smi oligopol fleklinde s›n›fland›rmak
mümkündür. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Tekel piyasas›n›n hangi varsay›m› tekelci firmay› en-
düstri konumuna sokar?

a. Ürünün yak›n ikamesinin olmamas›
b. Tek bir sat›c›n›n olmas›
c. Tekelin fiyat farkl›laflt›rmas›na gitmesi
d. Tek bir al›c›n›n olmas›
e. Ürün farkl›laflt›rmas›n›n yo¤unlaflmas›

2. I.   Patent haklar›
II.  Yasalarca sa¤lanan imtiyazlar
III. Üretimin çok büyük sermaye gerektirmesi
IV. Hammadde kaynaklar›na sahip olma

Yukar›dakilerden  hangileri  do¤al  monopole  neden
olmaktad›r?

a. I
b. II ve III
c. III ve IV
d. IV
e. I ve III

3. Tekelci firman›n talep e¤risi afla¤›dakilerden hangisi
ile tan›mlanabilir?

a. Marjinal gelir e¤risi
b. Marjinal maliyet e¤risi
c. Toplam gelir e¤risi
d. Ortalama gelir e¤risi
e. Ortalama de¤iflken maliyet e¤risi

4. Tekelci bir firma ilk 10 birimi tanesi 10 liradan, sonra-
ki 10 birimi ise tanesi 9 liradan satarsa, hangi tür fiyat fark-
l›laflt›rmas› yapar?

a. Miktarlar aras› fiyat farkl›laflt›rmas›
b. Al›c›lar aras› fiyat farkl›laflt›rmas›
c. K›smi fiyat farkl›laflt›rmas›
d. Tam fiyat farkl›laflt›rmas›
e. Mutlak fiyat farkl›laflt›rmas›

5. Tekel piyasas›nda uzun dönemde kaynaklar›n at›l kal-
mas›n›n sebebi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Fiyat farkl›laflt›rmas›na gidilmesi
b. Ekonomik kâr›n ortadan kalkmas›
c. Fiyat›n minimum ortalama maliyete eflit olmamas›
d. Fiyat›n marjinal gelire eflit olmas›
e. Marjinal maliyetin marjinal gelirden büyük olmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi tekelci rekabet piyasalar›n›n
özelliklerinden birisidir?

a. Az say›da firman›n farkl›laflt›r›lm›fl ürün satmas›
b. Çok say›da firman›n homojen ürün satmas›
c. Az say›da firman›n homojen ürün satmas›
d. Çok say›da firman›n farkl›laflt›r›lm›fl ürün satmas›
e. Az say›da firman›n fiyat farkl›laflt›rmas› ile ürünle-

rini satmas›

7. Tekelci rekabet piyasas›nda uzun dönemde ekonomik
kâr›n ortadan kalkma nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Maliyetlerin farkl›laflmas›
b. Ürün farkl›laflt›rmas›n›n varl›¤›
c. Fiyat farkl›laflt›rmas›n›n varl›¤›
d. Piyasada az say›da sat›c›n›n bulunmas›
e. Piyasaya giriflte engel bulunmamas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi az say›da sat›c›n›n farkl›laflt›-
r›lm›fl ürünler üretebildikleri piyasad›r?

a. Tekel
b. Farkl›laflt›r›lm›fl oligopol
c. Saf oligopol
d. Tam oligopol
e. K›smi oligopol

9. Afla¤›dakilerden  hangisi ürün farkl›laflt›rmas›na yol
açmaz?

a. Ürünün ambalaj›
b. Sat›c›n›n ma¤azas›n›n görünümü
c. Maliyet farkl›l›klar›
d. Sat›fl koflullar›
e. Reklamlar

10. Afla¤›dakilerden hangisi tekelci piyasalarda karfl›lafl›-
lan iktisadi olgulardan birisi de¤ildir?

a. Tekelin uzun ve k›sa dönem koflullar›n›n farkl›l›k
göstermesi

b. Tekelci firman›n bir mal ya da hizmetin tek arz edi-
cisi olmas›

c. Tekelci firman›n piyasada azalan e¤imli bir talep
e¤risi ile karfl›laflmas›

d. Tekelci firman›n üretti¤i mal ya da hizmetin yak›n
ikamesinin bulunmamas›

e. Tekelci firma ile endüstrinin ayn› olmas›
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar: 

Tekel, piyasaya giriflteki engeller, tekellerin maliyeti

Microsoft Windows, iflletim sistemi piyasas›nda kat› bir te-
kel durumunda de¤ildir. Piyasada alternatif iflletim sistem-
leri (BeOS, Linux gibi) de bulunmakta, di¤er firmalar›n pi-
yasaya girerek Microsoft ile rekabet etmeleri için herhan-
gi bir do¤al veya yasal engel de bulunmamaktad›r. Ancak
uygulama programlar›n›n çok büyük bir k›sm›n›n sadece
Windows iflletim sistemi alt›nda çal›fl›yor olmas›, di¤er fir-
malar›n Microsoft ile rekabet etmelerini güçlefltirmektedir.
Uygulama programlar›n›n büyük bir k›sm›n›n çal›flmas›na
olanak tan›yacak bir iflletim sistemi gelifltirmenin getirece-
¤i yüksek maliyet ve risk rakiplerin piyasaya girifline en-
gel olarak düflünülebilir. Piyasaya giriflte fiilen oluflan bu
engelin ard›nda faaliyetlerini sürdüren Microsoft, piyasa
gücüne sahip olmakta ve fiyatlama kararlar›n› tekelci gibi
verebilmektedir. Yaz›l›m ürünlerinin kopyalanmas› ve tek-
rar sat›fl› yasalara ayk›r› oldu¤u için, Microsoft bireysel al›-
c›lara ve PC üreticilerine uygulad›¤› fiyatlar› farkl›laflt›r-
maktad›r. E¤er Windows iflletim sistemini kendiniz sat›n
almak ve PC’nize kurmak isterseniz daha yüksek bir bedel
ödemek zorunda kal›rken, yeni bir PC ile birlikte gelen ifl-
letim sistemini kullan›rsan›z daha düflük bir bedel ödersi-
niz. Microsoft her iki piyasada da kâr›n› maksimize ede-
cek üretimi gerçeklefltirmekte ve piyasan›n kald›rabilece-
¤i en yüksek fiyat› uygulamaktad›r. fiüphesiz bu üretim
miktar› fiyat›n marjinal maliyete eflit oldu¤u etkin üretim
miktar›n›n alt›nda kalmaktad›r.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bir firman›n piyasada tekel konumunda olmas› yüksek
kâr elde edece¤inin garantisi de¤ildir. Geçmiflte çok say›-
da tekel zarar ettikleri için iflasa sürüklenmifltir. Afla¤›da
yer alan flekilde tekelcinin talep e¤risi D ile, marjinal gelir
e¤risi ise MR ile gösterilmektedir. fiekildeki maliyet ve ge-
lir e¤rileri ile çal›flan bir tekelci hangi düzeyde üretim ya-
parsa yaps›n, üretiminin getirdi¤i toplam maliyeti hiçbir
zaman karfl›layamayacakt›r. Bunun nedenini anlayabil-
mek için ortalama toplam maliyet (ATC) e¤risinin konu-
muna dikkat etmek yeterlidir. ATC e¤risi tamam›yla talep
e¤risi (D) üzerinde yer almaktad›r. Talep e¤risi ile ortala-
ma gelir (AR) e¤risi özdefl oldu¤una göre, mevcut fiyat-
üretim düzeylerinin tamam›nda tekelci maliyetlerini bile
karfl›layamayacak ve dolay›s›yla zararla karfl›laflacakt›r. K›-
sa dönemde tekelci MR=MC eflitli¤inin sa¤land›¤› E nokta-
s›n›n ifade etti¤i kadar üretimde (Q1) bulunacakt›r. Buna
göre, üretilen Q1 kadar mal P1 fiyat›ndan sat›l›r. Ancak bu
miktar üretim gerçeklefltirildi¤inde bunun birim bafl›na
(ortalama) maliyeti C1 kadar olmaktad›r. C1>P1 oldu¤u
için tekelci taral› alan kadar zarar etmektedir. Bu durum-
da tekelci bir müddet sonra piyasadan çekilecektir. Asl›n-
da flekilde ele al›nan durum yaflam›n birçok alan›nda fi-
ilen karfl›m›za ç›kmakta ve bu tür tekeller genellikle “icat-
larda” görülmektedir. Patentlenmifl bir icad›n sahibi yasal
olarak saf tekelci konumundad›r. Ancak bu icat için piya-
sada oluflan talep ve maliyet e¤rileri, bu icad›n üretimini
kârl› olmaktan ç›karabilir. Bu nedenle çok say›da icat üre-
tim aflamas›na geçememektedir. 

S›ra Sizde 2

a. Söz konusu tablo afla¤›daki gibi doldurulmal›d›r: 

b. Firma 0, 5 veya 6 birim mal üretti¤inde zarar etmektedir. 
c. Firma 4 birim mal üretti¤inde baflabafl noktas›ndad›r.
d. Firma 3 birim mal üretti¤inde kâr›n› maksimize etmek-

te ve toplam 10 birim kâr sa¤lamaktad›r.
e.
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S›ra Sizde 3

Reklam harcamalar› gibi tüm sat›fl maliyetleri firma aç›s›n-
dan sabit maliyet niteli¤indedir. Bu tür harcamalar›n üre-
tim miktar› ile birlikte de¤iflmesi gerekmemektedir. T›pk›
sabit üretim maliyetlerinde oldu¤u gibi, üretim miktar› art-
t›kça ortalama reklam harcamalar› azal›r. Afla¤›da yer alan
flekilde reklam harcamalar›n›n firman›n ortalama toplam
maliyetini nas›l etkiledi¤i gösterilmektedir. Koyu renk e¤ri,
firman›n reklam harcamas› öncesindeki ortalama toplam
maliyet e¤risini, üstte yer alan aç›k renk e¤ri ise reklam
maliyetlerinin ilave edilmesi durumunda ortaya ç›kan or-
talama toplam maliyet e¤risini ifade etmektedir. ‹ki e¤ri
aras›ndaki mesafe ortalama reklam harcamas›n›, taral› alan
ise toplam reklam harcamas›n› gösterecektir. Firma aç›s›n-
dan toplam reklam maliyeti sabit olmas›na karfl›n, ortala-
ma reklam maliyeti üretim artt›kça azalmaktad›r. fiekle gö-
re, reklam, sat›fllar› artt›rmakta yeteri kadar baflar›l› olursa,
ortalama toplam maliyetin azalaca¤› anlafl›lmaktad›r. Ör-
ne¤in reklam harcamas› sonras›nda sat›fllar Q1’den Q2’ye
yükseldi¤i zaman, firman›n ortalama maliyeti OC1’den
OC2’ye düflmektedir ve OC2<OC1 oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Reklam harcamalar›ndan sonra sabit toplam maliyetler art-
mas›na karfl›n, üretimdeki art›fl ortalama toplam maliyetin
azalmas›na neden olmaktad›r.

S›ra Sizde 4

Soru ilk baflta size biraz garip gelebilir. Çünkü çok say›da
farkl› oyundan söz etmek mümkündür. Örne¤in, baz›
oyunlar topla oynanmakta, baz› oyunlar ka¤›t üstünde,
baz›lar› ise evde oynanabilmektedir. Öte yandan baz›
oyunlar flansa ba¤l› iken, baz›lar› yetene¤e dayanmak-
tad›r. Ancak hangi oyun olursa olsun, bunlar›n dört ortak
noktas› söz konusudur: 
• Kurallar
• Stratejiler
• Puanlama
• Sonuç
Stratejik davran›fl da yukar›da s›ralanan özellikleri tafl›mak-
tad›r. Bu nedenle, iktisatç›lar stratejik davran›fl› “di¤er-
lerinin beklenen davran›fllar›n› göz önüne alan ve al›nacak
kararlar›n karfl›l›kl› olarak birbirine ba¤l› oldu¤u davran›fl”
fleklinde tan›mlarlar.
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Ülkemiz de dahil olmak üzere, futbolcular›n transfer dönemlerinde telaffuz edilen
rakamlar birço¤umuz için bafl döndürücüdür. Milyon dolarlarla ifade edilen
transfer ücretleri nedeniyle birçok ailede "okuduk da ne oldu, o¤lumu futbolcu
yapaca¤›m" türü yorumlar mutlaka yap›lm›flt›r. Yarat›lan katma de¤er aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda milyonlarca insan çok daha üretken ifllerde çal›flmalar›na karfl›n,
futbolcular›n elde etti¤i geliri belki de ömürleri boyunca elde edememektedirler.
Bu çeliflkiyi nas›l aç›klars›n›z?
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Faktör Piyasalar› ve
Faktör Gelirleri 9



Bafllarken
fiu ana kadar bir mala ait fiyat›n nas›l belirlendi¤ini ve firmalar›n üretim karar-
lar›n› nas›l verdiklerini inceledik. Çeflitli piyasa yap›lar›n› (yani tam rekabet, te-
kel, tekelci rekabet ve oligopol piyasalar›n›) incelerken, faktör fiyatlar›n›n ve fak-
törlerin verimliliklerinin, üretim maliyetlerini ve dolay›s›yla mal›n arz edilen mik-
tar›n› etkiledi¤inden söz etmifltik. Bu ünitede üretim faktörlerine ait piyasalar›n,
yani iflgücü piyasas›n›n, sermaye piyasas›n›n, do¤al kaynaklar piyasas›n›n nas›l
iflledi¤ini, faktör gelirlerinin neler oldu¤unu ve nas›l belirlendiklerini aç›klamaya
çal›flaca¤›z.

Anahtar Kavramlar
• Faktör talebi
• Türev talep
• Marjinal faktör maliyeti
• Faktör arz›
• Parasal ücret
• Reel ücret
• Nominal faiz
• Reel faiz
• Ekonomik rant

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Faktör piyasalar›n›n iflleyiflini faktör arz› ve faktör talebi kavramlar›n›

kullanarak,
2. Faktör gelirlerinin nas›l belirlendi¤ini ve neden farkl›laflt›¤›n› 
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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FAKTÖR P‹YASALARI

Faktör piyasalar›n›n iflleyiflini faktör arz› ve faktör talebi kav-
ramlar›n› kullanarak aç›klayabilmek

Faktör piyasas›, üretim faktörlerinin (iflgücü, sermaye ve toprak) al›n›p sat›ld›¤›
piyasalard›r. Bu genel gruplama içinde, tüm girdilerin de temsil edildi¤ini hat›rla-
man›z gerekir. Faktör fiyatlar›, faktör piyasas›nda belirlenir. Asl›nda, tüm piyasa
gelirleri, faktör piyasalar›ndan türetilir.

Faktör piyasalar› ile tüketim mallar› piyasalar› baz› benzerlikler gösterir. Ancak,
aralar›nda temel bir farkl›l›k da vard›r. Bilindi¤i gibi, ço¤u kaynaklar insanlar›n istek-
lerini karfl›lamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretiminde gerekli olduklar› için üretim
faktörleri, insanlar›n isteklerini dolayl› olarak tatmin ederler. Ekonomik birimlerin
mallara olan do¤rudan talepleri, bu mallar›n üretiminde kullan›lacak kaynaklara do-
layl› veya türev talep yarat›r. Özetle faktör piyasas›nda faktör talebi bir türev talep-
tir ve mal piyasas›ndaki talep taraf›ndan önemli ölçüde etkilenir.

Bir toplumda yaflayan bireylerin ço¤unun gelirlerini, ücret ve maafl gelirleri
olufltururken, geri kalanlar›n gelirleri rant, faiz veya kârdan oluflur. Kitab›m›z›n
ikinci ünitesinde belirtti¤imiz gibi, baz› iktisatç›lar üretim faktörlerini bir araya ge-
tirerek üretimi organize eden giriflimciyi de bir üretim faktörü olarak kabul eder-
ler. Ancak, biz bu kitapta giriflimciyi emek faktörü içinde de¤erlendiriyoruz. Söz
konusu üretim faktörlerinin gelirleri veya bu üretim faktörlerini kullanman›n be-
deli, bir toplumun tüm piyasa gelirlerini oluflturur. Hükümetlerin verdikleri çeflitli
transfer ödemeleri ise sadece bu faktör gelirlerini destekleyici nitelik tafl›r.

Faktör fiyatlar›, t›pk› ürün fiyatlar›nda oldu¤u gibi faktör arz ve talebi taraf›n-
dan belirlenir. Bu nedenle, faktör fiyatlar›n› (gelirlerini) incelemeye geçmeden
önce, faktör talep ve arz›n› incelemek, konunun daha iyi anlafl›lmas›na yard›m-
c› olacakt›r.

Faktör Talebi
Bir mal veya hizmete olan talep, ekonomik birimlerin o mal veya hizmetten elde
etmeyi umduklar› faydaya ba¤l›d›r. Herhangi bir faktöre olan talep ise bir türev ta-
leptir. Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, üretim faktörleri, insan ihtiyaçlar›n› do¤-
rudan tatmin etmezler. Onun yerine insan ihtiyaçlar›n›n tatmininde kullan›lan mal
ve hizmetlerin üretilmelerinde ve sunulmalar›nda kullan›l›rlar. Dolay›s›yla faktör-
lere olan talep, üretimlerinde kullan›ld›klar› mallara olan talep ile do¤rudan iliflki-
lidir. Bir baflka deyiflle, faktörlere olan talep, faktörlerin üretimlerinde kullan›ld›k-
lar› mallara olan talebin bir sonucudur. 

Faktör talebini, faktörün kendi fiyat› d›fl›nda, talep edilen mal miktar›, faktör-
lerin (kaynaklar›n) verimlili¤i ve di¤er üretim faktörlerinin fiyatlar› etkiler. fiimdi
faktör talebini etkileyen bu de¤iflkenleri k›saca inceleyelim.

Talep Edilen Mal Miktar›: Mal ve hizmetlere olan talep ile faktör talebi ara-
s›nda do¤rudan bir iliflki vard›r. E¤er bir mala olan talep artarsa, bu mal› üretmek
için kullan›lan kaynaklara olan talep de artar. Buna karfl›l›k, e¤er mala olan talep
azal›rsa, mal›n üretiminde kullan›lan kaynaklara olan talep de azal›r. Örne¤in,
buzdolab› talebi artt›¤›nda, çelik ve iflgücüne olan talep de artar. Benzer flekilde
bilgisayar talebi artt›¤›nda vas›fl› bilgisayar iflçisine olan talep de artacakt›r.
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Faktör piyasas›: Üretim 
faktörlerinin (iflgücü, 
sermaye ve toprak) al›n›p
sat›ld›¤› piyasalard›r.

Türev talep: Ekonomik 
birimlerin mallara olan
do¤rudan taleplerinin, bu
mallar›n üretiminde
kullan›lacak kaynaklara
dolayl› olarak yaratt›¤›
taleptir.



Faktörlerin (Kaynaklar›n) Verimlili¤i: Faktörleri talep eden kifliler, do¤al
olarak en verimli faktörleri kiralamak isterler. Genellikle en verimli kaynaklar ilk
olarak kiralanan kaynaklar, en verimsiz kaynaklar ise son olarak kiralanan kay-
naklard›r. Kaynaklar›n verimlili¤i artt›kça kaynak talebi de artar. Herhangi bir kay-
na¤›n verimlili¤ini etkileyen birçok etmen vard›r. 

Herhangi bir kayna¤›n verimlili¤i, di¤er kaynaklar›n miktar› ile çok yak›ndan ilifl-
kilidir. Örne¤in, iflgücünün verimlili¤i, iflgücü ile birlikte kullan›lan di¤er kaynakla-
r›n miktar›na ba¤l›d›r. ‹flgücüyle birlikte kullan›labilecek sermaye ve toprak miktar›
artt›kça, iflgücünün verimlili¤i de ve dolay›s›yla iflgücüne olan talep de artar.

Teknolojik geliflmeler de bir faktörün verimlili¤ini artt›rabilir. Yani, teknolojiyi
temsil eden sermayenin ve ifl organizasyonunun kalitesi artt›kça üretim faktörü-
nün de verimlili¤i artar. Örne¤in, yeni sat›n al›nan bir makinenin eskisinden daha
h›zl› olmas›, sermayenin kalitesinde bir art›fl› ifade etti¤inden, yeni makineyi kul-
lanan iflçilerin verimlilikleri de artacakt›r. Bu durumda artan kârl›l›k iflgücü talebi-
ni de artt›racakt›r. Ancak baz› durumlarda, teknolojik geliflme iflgücünün yerine
makine kullan›m›n› artt›rd›¤›ndan iflgücünün talebini azaltabilir. ‹flgücünün yerine
makinenin kullan›lmas›na otomasyon denir ve otomasyon sonucu, iflgücü talebi
azal›r. Özellikle 80’li y›llarda bankac›l›k kesiminde bafllayan otomasyon sonucu,
bu sektördeki geliflmeye karfl›l›k iflgücü talebi önemli ölçüde azalm›flt›r.

Di¤er faktörlerin fiyatlar› da verimlilik üzerinde etkili olur. Di¤er mallar›n (ta-
mamlay›c› ve ikame mallar›n) fiyatlar›ndaki de¤iflme, nas›l ilgili mal talebini etkili-
yorsa, di¤er faktörlerin fiyatlar›ndaki de¤iflme de belli bir faktöre olan talebi etki-
ler. Örne¤in, sermayenin faizi de¤iflti¤inde bu de¤iflim, iflgücünün talebini etkiler.
Faktör fiyatlar›ndaki bir de¤iflimin di¤er bir faktör talebi üzerindeki etkisi, iki fak-
törün birbirinin tamamlay›c› veya ikamesi olmas› durumuna ba¤l› olarak de¤iflir.

Kâr›n› maksimize etmek isteyen firmalar, üretimlerini mümkün olan en düflük
maliyetle gerçeklefltirmek isterler. Bu nedenle, kulland›klar› üretim faktörlerinin
sadece nispi etkinli¤ini de¤il, ayn› zamanda nispi fiyatlar›n› da dikkate al›rlar. Bu
ba¤lamda, e¤er iki faktör birbirinin ikamesi durumunda ise, örne¤in sermaye ile
iflgücünde oldu¤u gibi, ücretlerdeki bir art›fl, firman›n iflgücünün yerine sermaye-
yi ikame etmesine neden olabilir. Bu nedenle iflgücünün talebi azal›r. Öte yandan,
faktörler aras›ndaki iliflki kimi zaman birbirini tamamlama fleklinde de ortaya ç›-
kabilir. E¤er tamamlay›c› faktörün fiyat› düflerse, tamamlay›c› faktörün fiyat›ndaki
bu düflüfl, ilgili faktörün talebini de artt›r›r. Örne¤in, düflük sermaye maliyetleri
nedeniyle maden ocaklar›nda yeni makineler sat›n al›n›rsa, bu yeni makinelerin
sat›n al›nmas›, maden iflçilerinin verimliliklerini ve dolay›s›yla maden iflçilerine
olan talebi de art›rabilir.

Faktör ‹stihdam Karar›n›n Oluflturulmas›
Bir üreticinin mal›na olan talep art›fl›, üreticinin artan talebi karfl›lamak için yapa-
ca¤› mal üretiminde ne kadar kaynak kullanmas› gerekti¤i gibi bir sorunu günde-
me getirir. Üreticinin böyle bir karar oluflturmas›nda ona yard›mc› olacak iki kav-
ram vard›r. Bu kavramlar, marjinal ürün geliri (MRP) ve marjinal faktör maliyeti
(MFC) kavramlar›d›r. Bu kavramlar, faktör piyasas›nda tam rekabetin olmas› duru-
munda geçerlidir.

Marjinal ürün geliri, ek faktör birimlerinin kullan›lmas› sonucu, firman›n
toplam gelirinde ortaya ç›kan art›fl› gösterir. Örne¤in, firma 1 birim iflçi daha ça-
l›flt›rmaya bafllad›¤›nda, toplam geliri 100 TL artarsa, iflçinin marjinal ürün geliri
100 TL olur.
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Otomasyon: ‹flgücünün
yerine makinenin
kullan›lmas›d›r. 

Marjinal ürün geliri:

Ek faktör birimlerinin 
kullan›lmas› sonucu, 
firman›n toplam gelirinde
ortaya ç›kan art›flt›r.



Marjinal ürün geliri iki flekilde hesaplanabilir. Marjinal ürün gelirini hesaplama-
n›n ilk flekli, Qf üretim faktörünün miktar›n› gösterdi¤inde, toplam gelirdeki de¤i-
flimin (∆TR), faktör miktar›ndaki de¤iflime (∆Qf) oranlanmas›d›r. Yani, 

yaz›labilir. Marjinal ürün gelirini hesaplaman›n ikinci flekli ise, faktörün marjinal
fiziki ürününü (MPP), marjinal gelir (MR) ile çarpmakt›r. Yani,

olur. Her iki flekilde hesaplanan marjinal ürün geliri, ayn› zamanda faktör talebi-
ni de gösterir. Afla¤›daki tabloda marjinal ürün gelirinin hesaplanma biçimi ve he-
saplanm›fl de¤erler yer almaktad›r. Tablo 9.1’de üretim faktörünün miktar› (Qf) 1
nolu sütunda, sabit olan fiyat› da (Pf) 2 nolu sütunda gösterilmifltir.

Do¤al olarak ne kadar faktör istihdam edilece¤ine karar verme sürecinin di¤er
cephesini bu faktörün maliyeti oluflturmaktad›r. Marjinal faktör maliyeti (MFC), ek
bir birim faktörün istihdam edilmesi nedeniyle maliyetlerde otaya ç›kan art›fl veya
k›saca ek maliyettir. Marjinal faktör maliyeti, toplam maliyetteki de¤iflimin
(∆TC), faktör miktar›ndaki de¤iflmeye (∆Qf) oranlanmas› veya faktör miktar›n›n
faktör fiyat›yla çarp›lmas› ile bulunur. Yani, 

yaz›l›r. Örne¤imizde, marjinal faktör maliyeti, faktörün fiyat›n›n sabit olmas› nede-
niyle, bu fiyata eflittir. O halde;

yazabiliriz.
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MRP = DTR
DQf

MRP = DTC
DQf

MRP= MPP x MR 

MFC = Pf

Tablo 9.1

Üretim Üretim Marjinal Marjinal Marjinal
Faktörü Faktörü Fiziki Gelir Ürün
Miktar› Fiyat› Ürün Geliri

(Qf) (Pf) (MPP) (MR) (MRP = MPP x MR)

0 30 - 5 -
1 30 9 5 45
2 30 8 5 40
3 30 7 5 35
4 30 6 5 30
5 30 5 5 25

Marjinal
Ürün Geliri
(MRP) Tablosu

Marjinal faktör maliyeti: Ek
bir birim faktörün istihdam
edilmesi nedeniyle
maliyetlerde ortaya ç›kan
art›fl veya k›saca ek
maliyettir. 



Üretti¤i mal›n talebi artan üretici ne kadar kaynak kullanmas› gerekti¤ini kararlafl-
t›r›rken, MRP ile MFC’yi karfl›laflt›r›r ve firma, MRP > MFC oldu¤u sürece o faktörü is-
tihdam etmeye devam eder. MRP = MFC oldu¤unda ise faktör al›m›n› durdurur. Çün-
kü bu durumda firma kâr›n› maksimize eder. fiekil 9.1’de, 4 birim de¤iflken faktör
kullan›ld›¤›nda, üreticinin faktör al›m›nda dengeye ulaflt›¤› görülmektedir. Bu kadar
de¤iflken faktör kullan›ld›¤›nda; gerek tabloda, gerekse flekilde;

oldu¤u aç›kça görülmektedir. Yani bu noktadan sonra, üretici daha fazla faktör
talep etmeyecektir.

Firma aç›s›ndan kâr maksimizasyonunu sa¤laman›n bir ikinci yolunu ö¤rendik. Buna gö-
re firma, kâr› maksimize eden üretim düzeyini belirlemek için MR=MC eflitli¤ini, kâr›n›
maksimize eden istihdam düzeyine ulaflmak içinse MRP=W eflitli¤ini sa¤lamal›d›r. Burada
cevapland›r›lmas› gereken çok önemli bir soru karfl›m›za ç›kar: MRP=W kural› ve MR=MC
kural› farkl› sonuçlara ulaflmam›za neden olursa durum ne olur? Örne¤in, MRP=W kura-
l›na göre firma 5 adet iflçi istihdam ederek ve buna göre 220 birim üretim yaparak kâr›-
n› maksimize edece¤ini belirlerken, MR=MC kural›na göre 250 birimlik üretim gerçek-
lefltirdi¤inde kâr›n› maksimize edece¤ini belirliyorsa durum ne olur?
Böyle bir durum asla ortaya ç›kamaz. Çünkü, kâr maksimizasyonuna dönük olan bu ku-
rallar›n her ikisi de ayn› karar›n farkl› cephelerden de¤erlendirilmesinden baflka bir fley
de¤ildir. Bu nedenle, her iki kural da her zaman ayn› sonucu verir. Neden? ‹lave bir iflçi-
nin istihdam edilmesi firman›n üretimini ve dolay›s›yla gelirini artt›r›r. ‹stihdam edilen
bu ilave iflçinin gelirde yaratt›¤› art›fl firman›n maliyetlerindeki art›fltan büyük ise (yani
MRP>W ise), bu ilave iflçinin üretti¤i her ilave birimin sat›fl›ndan elde edilen gelirin de bu
birimin maliyetini aflt›¤›n› (yani MR>MC oldu¤unu) ifade eder. Bu nedenle MRP>W oldu-
¤u sürece MR>MC oldu¤unu anlamam›z gerekir. Firma kâr maksimizasyonuna ulaflmak
için, ister MR=MC eflitli¤ini sa¤layan üretim kural›n›, isterse MRP=W eflitli¤ini sa¤layan
istihdam kural›n› izlesin ayn› sonuçla karfl›laflacakt›r. 

Faktör Piyasa Talebi
Bir faktörün piyasa talebi, t›pk› bir mal›n piyasa talebinin oluflturuldu¤u biçim-
de oluflturulur. An›msanaca¤› gibi, bir mal›n piyasa talebini olufltururken, bireysel
talep e¤rilerinin belirli fiyatlarda yatay toplamlar› al›nmaktayd›. Ayn› flekilde bir
faktörün piyasa talebi oluflturulurken de, her firman›n ilgili faktöre olan bireysel
talepleri toplan›r.
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Pf = MFC = MRP = 30

D ‹ K K A T

Faktör piyasa talebi: Her 
firman›n ilgili faktöre olan
bireysel taleplerinin yatay
toplam›d›r.

fiekil 9.1

Firman›n Faktör ‹stihdam›: Üretti¤i mal›n
talebi artan üretici ne kadar kaynak 
kullanmas› gerekti¤ini kararlaflt›r›rken, MRP
ile MFC’yi karfl›laflt›r›r ve firma, MRP > MFC
oldu¤u sürece o faktörü istihdam etmeye
devam eder. MRP = MFC oldu¤unda ise 
faktör al›m›n› durdurur. Çünkü bu 
durumda firma kâr›n› maksimize eder.
fiekilde, 4 birim de¤iflken faktör
kullan›ld›¤›nda, üreticinin faktör al›m›nda
dengeye ulaflt›¤› görülmektedir.

0
4

MRP,
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Faktör Talep Esnekli¤i
Faktör talep esnekli¤i, faktör fiyat› de¤iflti¤inde, talep edilen faktör miktar›n›n
de¤iflme oran›n› gösterir. Faktör talep esnekli¤i, faktörün talep miktar›ndaki yüz-
de de¤iflimin, faktörün fiyat›ndaki yüzde de¤iflime oranlanmas›yla bulunur. Yani,

yaz›labilir. 
Faktör talep esnekli¤i, çeflitli etkenlerden etkilenir. Bu etkenler, mal›n talep es-

nekli¤i, marjinal ürün gelirinin azalma oran›, faktörün maliyetinin toplam maliyet
içerisindeki pay›, faktör ikamesinin kolayl›¤› ve zamand›r. Bu etkenleri afla¤›da
çok k›sa olarak ele alaca¤›z. 

Herhangi bir faktörün talep esnekli¤i, üretiminde kullan›ld›¤› mal›n talep es-
nekli¤i ile yak›ndan iliflkilidir. Faktör talebinin türev talep olmas› nedeniyle, ilgili
mal›n talep esnekli¤i ne kadar yüksekse, faktör talep esnekli¤i de o kadar yüksek
olur.

Marjinal ürün gelirinin (MRP) azalma flekli de faktör talep esnekli¤ini etkiler.
E¤er MRP yavaflça azal›rsa, faktör talep esnekli¤i oldukça yüksek olur. Bu durum-
da faktör fiyatlar›ndaki çok küçük azalmalar, faktör talebini önemli ölçüde art›r›r.
Tersi durumda, MRP h›zla azal›rsa, faktör talep esnekli¤i inelastik hale gelir. Çün-
kü bu durumda faktör fiyatlar›ndaki nispeten büyük orandaki azalmalar, faktör ta-
lebinde az miktarda art›fl yarat›r.

Bir faktörün maliyetinin, firman›n toplam maliyeti içerisindeki pay› da faktör
talep esnekli¤ini etkiler. Bu pay artt›kça, faktör talep esnekli¤i de artar. Örne¤in,
bir faktörün toplam maliyet içerisindeki pay› %80 ise, yani faktörün maliyeti top-
lam maliyetlerin %80’nini oluflturuyorsa, faktör fiyat›ndaki %20’lik bir art›fl, toplam
maliyeti % 16 art›r›r. Öte yandan, faktör maliyeti toplam maliyetlerin %10’unu
oluflturuyorsa, faktör  fiyat›ndaki %20’lik bir art›fl toplam maliyeti sadece % 2 ora-
n›nda art›r›r. Bu örnek, bir faktörün maliyetinin, firman›n toplam maliyet içerisin-
deki pay› art›kça, faktör talep esnekli¤inin artaca¤›n› gösterir.

Faktör talep esnekli¤ini etkileyen bir di¤er etken, faktörler aras› ikamenin ko-
lay olup olmayaca¤›d›r. Faktörler aras› ikame kolaylaflt›kça, her iki faktörün de ta-
lep esneklikleri artar. Buna karfl›l›k, faktörler aras› ikame zorlaflt›kça, her iki fak-
törün talep esneklikleri de azal›r. 

Nihayet, zaman etkeni de faktör talep esnekli¤ini etkiler. Zaman uzad›kça, fir-
malar›n de¤iflen faktör fiyatlar› karfl›s›nda kendilerini ayarlama süreleri uzayaca¤›
için, faktör talep esneklikleri de artar. 

Faktör Arz›
Faktör fiyatlar›n›n belirlenmesinde, genel bir kural gelifltirmek için faktörleri etki-
leyen etmenlerdeki farkl›l›klar nedeniyle, faktör arz› konusunda baz› genelleme-
lere gereksinim vard›r. Ancak, yap›lacak bu genellemelerin çok genifl kapsaml› ol-
mas› gerekir. Bu nedenle, üretim faktörleri ile ilgili özel durumlar› tek tek ortaya
koymak gerekir. Bunun için önce aç›klamalara sermaye ile bafllayal›m. Sermaye
faktörünün arz› incelenirken, bir taraftan sermaye mallar› ile di¤er üretken girdi-
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ler aras›nda bir ay›r›m yap›lmas› gerekirken, di¤er taraftan parasal sermaye ile di-
¤er faktörler aras›nda bir ay›r›m yapmak gerekir. Sermaye mallar›, firmalar taraf›n-
dan üretildi¤inden, sermaye mallar›n›n arz ve talebi tüketim mallar› arz ve talebi
gibidir. Bu nedenle, sermaye mallar›nda üretim maliyetleri oldukça önemlidir. Di-
¤er faktörler ise iflletmeler taraf›ndan kâr amac›yla üretilmedikleri için üretim ma-
liyetleri, onlar›n arz› ile ilgili de¤ildir. Faktör arz›, faktörün miktar› ile o faktörün
sahibinin sahip oldu¤u faktörü, üretimde kullan›lma amac›yla kiraya verip verme-
yece¤ine ba¤l›d›r.

Faktörlerin arz› ile ilgili kararlar, bu faktörlerin sahiplerince verilir. Örne¤in bir
iflçi, zaman›n› dinlenerek veya çal›flarak de¤erlendirebilir. Parasal sermaye sahibi,
paras›n› nakit olarak tutabilir veya borç olarak verebilir. Bütün bu örnekler, geri-
ye dönük faktör arz e¤risinin geçerli olma olas›l›¤›n› art›r›r. Yani, faktör fiyat›
belli bir yüksekli¤e ulaflt›ktan sonra faktör sahibi, sahibi oldu¤u üretim faktörünü
kiflisel tercihlerini karfl›lamak amac›yla kullan›r, yani faktör arz›n› durdurabilir. Bir
baflka deyiflle, faktör sahipleri belli bir gelir düzeyine ulafl›ncaya kadar faktör arz
ederler. Ancak bu gelir düzeyinden sonra, faktör fiyatlar› artsa da faktör arz›n› ar-
t›rmazlar. Bu nedenle düflük faktör fiyatlar›nda faktör arz e¤risi pozitif e¤ime sa-
hipken, yüksek faktör fiyatlar›nda negatif e¤ime sahip olur. Afla¤›da yer alan fie-
kil 9.2’de geriye dönük faktör arz e¤risi görülmektedir.

Faktör Fiyat›n›n Belirlenmesi
Faktör piyasalar›nda tam rekabet koflullar› geçerli ve faktörün arz ve talep e¤rile-
ri (tablolar›) veri ise, faktörün fiyat›, faktör arz ve talebince belirlenir. Her faktö-
rün arz›n› belirleyen faktörler veri iken, her faktör fiyat›nda belirli miktar kullan›-
labilecek faktör miktar› vard›r. Ayn› flekilde, her olas› faktör fiyat›nda belirli mik-
tarda faktör talep edilir. Bu iki miktar sayesinde firmalar MRP = MFC olacak flekil-
de faktör istihdam ederler.

Piyasadaki gerçek faktör fiyat›, faktörün arz edilen miktar› ile talep edilen mik-
tar›n›n birbirine eflit oldu¤u noktada belirlenir. Bu noktada oluflan faktör fiyat›na
denge faktör fiyat› ve denge faktör fiyat›nda arz ve talep edilen faktör miktar›na
da denge faktör miktar› denir. Ayr›ca faktör piyasas›nda denge sa¤land›¤›nda, fak-
törün fiyat› her firma için faktörün marjinal ürün gelirine eflit olur. fiekil 9.3’te tam
rekabet koflullar›n›n geçerli oldu¤u bir faktör piyasas›nda faktör piyasa, dengesi
görülmektedir.
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fiekilde de görüldü¤ü gibi denge faktör fiyat›, faktör arz ve talebinin kesiflti¤i
noktada oluflur. Denge faktör fiyat›nda, arz ve talep edilen faktör miktar› denge
miktar›n› verir. Faktör arz ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i nokta d›fl›ndaki bütün fak-
tör fiyatlar›nda, faktör piyasas›nda dengesizlik ortaya ç›kar.

Yandaki tabloda gösterilen ürünün
tam rekabet koflullar› alt›nda çal›flan
bir firma taraf›ndan birimi 2 milyon
liradan sat›ld›¤›n› kabul ederek iste-
nenleri cevapland›r›n›z.
a. Tablodaki boflluklar› doldurunuz.
b. Tablodaki verileri kullanarak ifl-

gücü talep tablosunu elde ediniz.
c. Firma 5 adet iflçi çal›flt›r›rsa, her

iflçiye ödemek isteyece¤i en yük-
sek ücret miktar› ne olur?

d. E¤er bu sektörde çal›flan iflçiler için haftal›k ücret 200 milyon lira ise, firma kaç adet
iflçi istihdam eder?

FAKTÖR GEL‹RLER‹

Faktör gelirlerinin nas›l belirlendi¤ini ve neden farkl›laflt›¤›n›
aç›klayabilmek

Piyasa ekonomilerinde, faktörlere yap›lan ödemeler, faktör sahibi bireylerin bafl-
l›ca gelir kayna¤›n› oluflturur. Bu nedenle piyasa ekonomilerinde, faktör gelirleri-
nin aç›klanmas› ile hem fiyat sisteminin iflleyifli analiz edilmifl, hem de kaynak da-
¤›l›m mekanizmas› anlafl›lm›fl olur. Örne¤in ücret, üreticiler aç›s›ndan bir maliyet
iken iflçiler için bir gelirdir. Bu gelir sayesinde iflçiler mal ve hizmet sat›n alabilir-
ler. Dolay›s›yla ücretler, sadece farkl› mallar›n üretim miktar›n›, fiyatlar›n› ve ma-
liyetlerini etkilemekle kalmaz, ayn› zamanda iflçilerin ulusal gelirden ne kadar pay
ald›klar›n› da belirler. fiimdi faktör gelirlerini ayr› ayr› inceleyelim.
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S IRA S ‹ZDE

1‹flgücü Haftal›k MRP 
Miktar› Üretim (milyon TL)

1 250 ........... ...........
2 450 ........... ...........
3 600 ........... ...........
4 700 ........... ...........
5 750 ........... ...........
6 750 ........... ...........
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faktör fiyat›, faktör arz ve talebinin
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faktör fiyat›nda, arz ve talep edilen
faktör miktar› denge miktar›n› verir.
Faktör arz ve talep e¤rilerinin
kesiflti¤i nokta d›fl›ndaki bütün 
faktör fiyatlar›nda, faktör
piyasas›nda dengesizlik ortaya ç›kar.
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Ücret
Ücret veya ücret oran›, iflgücünün kullan›m› karfl›l›¤›nda ödenen bedeldir. Ger-
çek yaflamda, yap›lan birçok ödeme, ücret olarak adland›r›l›r. Örne¤in, al›nan pi-
rimler, komisyonlar ve ayl›k maafllar hep ücret olarak nitelendirilirler. Ancak ikti-
satç›lar›n analizlerinde kullanmay› tercih ettikleri ücret oran›, saat bafl›na, günlük,
haftal›k veya ayl›k ücretlerdir. Bu kapsamda iktisatta tan›mlanan iki farkl› ücret
kavram› vard›r. Bunlar, parasal ve reel ücretlerdir. Parasal ücret, iflçilerin çal›fl-
malar› karfl›l›¤›, saat bafl›na, günlük, haftal›k veya ayl›k olarak ald›klar› para mik-
tar›n› gösterir. Örne¤in saat bafl›na 200.000 TL olarak iflçiye yap›lan ödeme, para-
sal ücrettir. Buna karfl›l›k reel ücret, bir kiflinin parasal ücreti ile sat›n alabilece¤i
mal ve hizmet miktar›n› gösterir. Yani reel ücret, parasal ücretin sat›n alma gücü-
nün bir göstergesidir. Dolay›s›yla bir kiflinin reel ücreti, elde etti¤i parasal ücreti
ile sat›n alabilece¤i mal ve hizmet fiyatlar›na ba¤l›d›r. E¤er bir kiflinin parasal üc-
reti sabitken, kiflinin sat›n alabilece¤i mal ve hizmet fiyatlar› artarsa, o kiflinin re-
el geliri düfler. Ayr›ca bir kiflinin parasal geliri artsa da, e¤er kiflinin sat›n ald›¤›
mal ve hizmetlerin fiyatlar› kiflinin parasal gelirinden daha fazla artarsa, o kiflinin
reel geliri yine düfler. fiimdi bu flekilde aç›klamaya çal›flt›¤›m›z ücret oran›n›n, re-
kabetçi iflgücü piyasalar›nda nas›l olufltu¤unu ele alal›m.

Rekabetçi iflgücü piyasalar›nda ücret, iflgücü arz ve talebi taraf›ndan belirlenir.
Bir firman›n iflgücü talebi (dL), iflgücünün marjinal ürün geliriyle (MRP) belirlenir.
Dolay›s›yla, iflgücünün piyasa talebi de (DL), bu firma iflgücü talep e¤rilerinin top-
lanmas› ile elde edilir. ‹flgücü talep e¤risi, ürün fiyatlar›na, di¤er kaynak (faktör)
fiyatlar›na, üretim teknolojisi ve iflçilerin verimliliklerine ba¤l›d›r. Düflük ücretler-
de daha fazla iflçi kullan›lmak istenilece¤inden, iflgücü talep e¤risi ile ücret aras›n-
da ters yönlü bir iliflki vard›r ve azalan verimler yasas› gere¤ince de iflgücü talep
e¤risi negatif e¤ime sahiptir.

Öte yandan iflgücü arz›, nüfusa ve nüfusun iflgücüne kat›lma oran› ile iflçilerin,
çeflitli ücret düzeylerinde çal›flma istek ve arzular›na ba¤l›d›r. ‹flgücü arz e¤risi
(SL), pozitif e¤ime sahiptir. ‹flgücü arz e¤risinin pozitif e¤ime sahip olmas›, iflgü-
cünün f›rsat maliyetinin artt›¤›n›, bireylerin daha fazla saat çal›flt›kça elde etti¤i ge-
lirinin marjinal faydas›n›n azald›¤›n› ve ücretler yükseldikçe daha çok bireyin ça-
l›flmay› arzu ettiklerini ifade eder. fiekil 9.4’te rekabetçi iflgücü piyasas›nda ücretin
nas›l belirlendi¤i gösterilmektedir.
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miktar›n› gösterir.



fiekillerde, dL firman›n iflgücü talebini, DL piyasan›n iflgücü talebini,  LC firma
için denge iflgücü miktar›n›, WC tam rekabet piyasas›nda oluflan denge ücretini,
LC piyasa denge iflgücü miktar›n› ve SL de piyasa iflgücü arz e¤risini gösterir. Den-
ge ücret oran› (WC) ve istihdam edilen iflçi say›s› (LC), iflgücü arz ve talep e¤rile-
ri taraf›ndan belirlenir. Bu denge ücret oran› her firma için veri oldu¤undan, fir-
man›n iflgücü arz e¤risi (sL=MFC) sonsuz esnekli¤e sahip olur ve yatay eksene pa-
raleldir. Firma bilindi¤i gibi, MRP’nin MFC’ye eflit oldu¤u noktada iflçi istihdam
ederek kâr›n› maksimize eder.

‹ktisatç›lar, belli bir ücretten söz etmek yerine “ücret oran›”ndan söz ederler.
Bunun nedeni, üretim faktörü olarak iflgücünün homojen olmamas›d›r. Gerçek
yaflamda da her iflçiye eflit ücret verilmez. Tüm iflgücü piyasas› söz konusu oldu-
¤unda, tüm iflgücünü temsil edecek bir oran (had) veya baz ücret analiz edilir.
Böylece di¤er ücretler ve iflgücü de buna indekslenerek bulunabilir.

Nadir bulunan yeteneklere sahip insanlar›n, daha kolay koflullarda çal›flanlara göre oto-
matikman daha yüksek gelire sahip olacaklar›n› düflünmeyiniz. Bunun nedeni ücretlerin
belirlenmesi sürecinde, ço¤u zaman sadece arz veya talep de¤il, hem arz hem de talebin
etkili olmas›d›r. Örne¤in, bir gazetede makale yazabilenlerden daha az say›da flair olma-
s›na karfl›n, flairler köfle yazarlar›ndan çok daha az gelir elde ederler. Çünkü flairlerin pi-
yasas›nda, talep arza oranla daha düflüktür. Oysa çok say›da insan gazete okur ve di¤er
piyasayla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, gazetecilerin arz›na oranla talep daha yüksektir. Denge üc-
retinin piyasan›n her iki bilefleni taraf›ndan, yani arz ve talep taraf›ndan belirlendi¤ini
sürekli olarak hat›rlay›n›z.

Faiz
Birçok insan faizi, sadece bankalar›n vadeli ve vadesiz mevduatlara ödedi¤i bir
bedel olarak düflünür. Bu da faiz türlerinden birini oluflturur. Ancak faiz kavram›,
bu anlam›ndan daha genifl ve genel bir kavramd›r. Faiz sözcü¤ü, iktisatta iki an-
lamda kullan›l›r. Birinci anlam›nda faiz, bir borç anlaflmas› ve onun sat›fl› ile ilgili
getiriyi nitelemek için kullan›l›r. Örne¤in tasarruf sahipleri bankaya gidip vadeli
tasarruf mevduat hesab› açt›klar›nda, banka tasarruf sahibi ile yapt›¤› anlaflmaya
göre tasarruf sahibine belirli zamanlarda, belirli bir oran (faiz oran›) üzerinden pa-
ra öder. Ayn› flekilde herhangi bir kifli bir baflkas›na 1000 TL verip, bir y›l sonra
1100 TL ald›¤›nda, faiz oran› %10 olur. Faizin ikinci anlam› ise, üretimde girdi ola-
rak kullan›lan sermayenin getiri oran› olmas›d›r. Faizin iki farkl› anlam› olmas›na
ra¤men, iktisatç›lar genelde sanki tek bir faiz oran› varm›fl gibi konuflurlar. ‹ki
farkl› anlamdaki faiz oranlar›n›n birlikte hareket etme e¤ilimlerinden dolay›, ger-
çekte de tek bir faiz oran›ndan söz etmek mümkündür.

Faiz oran›n›, nominal ve reel faiz oran› olarak ikiye ay›rabiliriz. Nominal faiz
oran›, bir tasarrufçunun bankadan sa¤lad›¤› veya gazete, televizyon ve dergilerde
aç›klanan faiz oran›d›r. Nominal faiz oran›, cari TL cinsinden belirlenen faiz oran›d›r.
Nominal faiz oran›, ödünç verilebilir fonlar›n arz ve talebince belirlenir. Öte yandan
reel faiz oran›, beklenen enflasyon oran›na göre düzeltilmifl faiz oran›d›r ve nomi-
nal faiz oran›ndan beklenen enflasyon oran›n›n ç›kar›lmas› ile bulunur. Örne¤in no-
minal faiz oran› % 100 ve beklenen enflasyon oran› % 95 ise reel faiz oran› % 5’dir.

Faiz Oran›n›n Belirlenmesi: Nominal faiz oran› (r), ödünç verilebilir fonlar
piyasas›nda, ödünç verilebilir fonlar›n arz ve talebince belirlenir. Ödünç verilebi-
lir fonlar talebi, tüketici kredileri, ticari krediler, yat›r›m kredileri ve devletin borç-
lanma talebinden oluflur. Ödünç verilebilir fonlar talebi, faiz oran› ile ters yönde
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Faiz: Bir borç anlaflmas› ve
onun sat›fl› ile ilgili getiriyi
ifade eder veya üretimde
kullan›lan sermayenin getiri
oran›d›r.

Nominal faiz oran›:

Ölçülebilen ve günlük
yaflamda karfl›lafl›lan faiz
oran›d›r. 

Reel faiz oran›: Beklenen
enflasyon oran›na göre
düzeltilmifl faiz oran›d›r ve
nomial faiz oran›ndan 
beklenen enflasyon oran›n›n
ç›kart›lmas› ile bulunur.
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de¤iflir. Ödünç verilebilir fonlar arz› ise, tasarruf sahiplerinin tasarruflar› ile yeni
yarat›lan paradan oluflur. Ödünç verilebilir fonlar arz› e¤risi, artan e¤ime sahip bir
e¤ridir. Faiz oranlar› yükseldikçe ödünç verilebilir fonlar arz› da artar, faiz oranla-
r› azald›kça ödünç verilebilir fonlar arz› düfler. fiekil 9.5, ödünç verilebilir fonlar
piyasas›nda, faiz oran›n›n nas›l olufltu¤unu göstermektedir.

fiekilde de görüldü¤ü gibi, r0 faiz oran› ödünç verilebilir fonlar arz ve talebi-
nin kesiflti¤i noktada oluflan denge faiz oran›d›r. r0 denge faiz oran›nda ödünç ve-
rilebilir fonlar›n miktar› ise L0 kadard›r.

Faiz Oranlar›n›n Farkl›laflmas›n›n Nedenleri: Ödünç verilebilir fonlar pi-
yasas›nda belirlenen tek bir faiz oran› vard›r. Ancak, gerçek yaflama bakt›¤›m›zda
çok say›da farkl› faiz oran› görülmektedir. Örne¤in, belirli bir yat›r›m amac›yla al›-
nan yat›r›m kredisi ile tüketici kredisi faizleri birbirinden farkl›d›r. Bunun nedeni,
faiz oranlar›n›n farkl›laflmas›na neden olan baz› etkenlerin olmas›d›r. Bu etkenler,
risk, vade ve likiditedir.

Her kredi al›flveriflinde, borcun geri ödenmeme olas›l›¤› her zaman vard›r. Bu-
nunla birlikte baz› borçlular›n borçlar›n› geri ödememe olas›l›¤›, di¤erlerine göre
daha fazlad›r. Dolay›s›yla, bu ödeyememe olas›l›¤›n›n farkl›l›¤›, faiz oranlar›n› da
etkiler. Bu nedenle ödememe riski artt›kça, faiz oranlar› da yükselir.

Vade, borcun geri ödenece¤i zamana kadar geçen süreyi ifade eder. Borcun
vadesi uzad›kça faiz oran› artar.

Faiz oran›n›n farkl›laflmas›na neden olan bir baflka faktör de likiditedir. Belli
borç araçlar› için, iyi organize olmufl piyasalar, bu piyasalarda borç araçlar›n›n al›-
n›p sat›lmas› ile ortaya ç›kan ifllem maliyetlerini düflürece¤i için, faiz oranlar›n›n
da düflük olmas›na neden olurlar. Ancak bu araçlar›n paraya çevrilmeleri zorlafl-
t›kça, risk artaca¤› için faiz oran› yüksek olur.

Rant
Optimum faktör bileflimini elde etme çabas›, ço¤u durumlarda emek ve sermaye
yan›nda do¤al kaynaklar (veya toprak) gibi arz› sabit olan faktörlerin kullan›m›n›
da gerektirir. Do¤al kaynaklar›n var olmas›, insan çabalar›na ba¤l› olmad›¤› için
sermayeden farkl›d›r. Arz› art›r›lamayan topra¤›, üretim amac›yla kullanmak için,
iflgücü ve sermaye kullanarak temizleme, kazma veya sulama gibi çeflitli iyilefltir-
melerle verimlili¤i art›r›labilir. Bununla birlikte, toprak arz› (miktar›) toprak talebi-
ne göre s›n›rl› oldu¤u için, kullan›m› karfl›l›¤› belirli bir bedel ödenmesi gerekir.
‹flte bu bedele genel olarak rant (kira) denir. Ancak iktisatç›lar›n üzerinde durdu-
¤u rant kavram› ekonomik rantt›r.
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fiekil 9.5

Faiz Oran›n›n Belirlenmesi: r0
faiz oran› ödünç verilebilir
fonlar arz ve talebinin kesiflti¤i
noktada oluflan denge faiz
oran›d›r. r0 denge faiz
oran›nda ödünç verilebilir 
fonlar›n miktar› ise L0
kadard›r.
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Vade: Borcun geri ödenece¤i
zamana kadar geçen
süredir.



Ekonomik rant kavram›, apartman ve benzeri kiral›k yerlerle çok az ilgili olan
bir kavramd›r. Ekonomik rant, toplam arz› sabit olan toprak ve do¤al kaynaklar›n
kullan›m› karfl›l›¤›nda ödenen bir bedeldir ve bir fleyin f›rsat maliyetinin üzerinde ya-
p›lan her türlü ödemeyi içerir. E¤er bir fleyi kullanman›n f›rsat maliyeti s›f›r ise, o fle-
ye yap›lan her ödeme pür ekonomik rant olarak adland›r›l›r. Pür ekonomik rant kav-
ram›, ilk önce, tam inelastik arz› olan topra¤a yap›lan ödemeleri tan›mlamak için kul-
lan›lm›flt›r. fiekil 10.6’da pür ekonomik rant›n nas›l olufltu¤u gösterilmektedir.

Topra¤›n arz›n›n Q0 kadar ve sabit oldu¤u varsay›ld›¤› için, topra¤›n arz e¤ri-
si tam inelastiktir (s›f›r esnekli¤e sahiptir). Toprak arz e¤risi (S) ile talep e¤risi (D)
nin kesiflti¤i nokta, ekonomik rant›n de¤erini belirler. Bu noktada Q0 kadar top-
ra¤›n birimi bafl›na, r0 kadar rant ödenir. r0 rant de¤eri ayn› zamanda, topra¤›n f›r-
sat maliyeti s›f›r oldu¤u için pür ekonomik rant› gösterir.

Yandaki karikatürde iflgücü istihdam edilirken yap›lan ayr›mc›l›k
vurgulanmaktad›r. Günlük yaflam›m›zda da s›k s›k kar-
fl›m›za ç›kan bu ayr›mc›l›¤›n, ülkemizde yayg›n ola-
rak cinsiyet ve yafl temelinde yap›ld›¤› (kad›nla-
r›n ve çocuklar›n daha düflük ücretle ye-
tiflkin erkeklerle ayn› ifli yapmalar›
gibi) bilinmektedir. Bu ayr›mc›-
l›k befleri sermaye konusunda
da yayg›n olarak uygulanmak-
tad›r. Ald›¤›n›z e¤itimi befleri
sermayenin bir parças› olarak
kabul etti¤imize göre, bunun
gelecekte elde edece¤iniz geli-
re nas›l yans›mas›n› bekliyor-
sunuz? Bu ünitede kullan-
d›¤›m›z kavramlar› kullanarak
aç›klayabilir misiniz?
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Ekonomik rant: Arz› sabit
olan toprak ve di¤er 
kaynaklar›n kullan›m›
karfl›l›¤›nda ödenen bedeldir
ve bir fleyin f›rsat
maliyetinin üzerinde her
türlü ödemeyi içerir.

fiekil 9.6

Ekonomik Rant›n Oluflumu: Topra¤›n
arz›n›n Q0 kadar ve sabit oldu¤u
varsay›ld›¤› için, topra¤›n arz e¤risi
tam inelastiktir (s›f›r esnekli¤e 
sahiptir). Toprak arz e¤risi (S) ile
talep e¤risi (D) nin kesiflti¤i nokta,
ekonomik rant›n de¤erini belirler. Bu
noktada Q0 kadar topra¤›n birimi
bafl›na, r0 kadar rant ödenir. r0 rant
de¤eri ayn› zamanda, topra¤›n f›rsat
maliyeti s›f›r oldu¤u için pür
ekonomik rant› gösterir.
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Özet
Faktör piyasalar›n›n iflleyiflini faktör arz› ve faktör

talebi kavramlar›n› kullanarak aç›klayabilmek

• Faktör piyasas› üretim faktörlerinin al›n›p sat›ld›¤›
piyasad›r. Faktör talebi bir türev taleptir ve üreti-
minde bu faktörlerin kullan›ld›¤› mal›n talebiyle
do¤rudan iliflkilidir. Faktör talebini, talep edilen
mal miktar›, faktörlerin verimlili¤i ve di¤er faktör
fiyatlar› etkiler.

• Bir firma marjinal ürün geliri, marjinal faktör mali-
yetine eflit oluncaya kadar faktör istihdam eder.
Marjinal ürün geliri, ek bir faktörün istihdam edil-
mesi sonucu ortaya ç›kan gelir art›fl›d›r. Marjinal
faktör maliyeti ise ek bir birim faktör kullanman›n
maliyetidir. Marjinal ürün geliri ayn› zamanda fir-
man›n faktör talep e¤risidir. 

• Faktör arz› ile ilgili kararlar faktör sahiplerince ve-
rilir. Bu nedenle geriye dönük faktör arz e¤risi or-
taya ç›kabilir. Yani faktör arz e¤risi, düflük faktör
fiyatlar›nda pozitif e¤ime sahipken, yüksek faktör
fiyatlar›nda negatif e¤ime sahip olabilir.

Faktör gelirlerinin nas›l belirlendi¤ini ve neden

farkl›laflt›¤›n› aç›klayabilmek

• Faktör gelirleri ücret, faiz, rant ve kârdan oluflur.
Ücretler nominal ve reel ücretler olmak üzere iki-
ye ayr›l›r. Nominal ücretler, ücretlerin parasal de-
¤erini; reel ücretler ise ücretin sat›n alma gücünü
gösterir. ‹ktisatç›lar faizi de nominal ve reel faiz
olarak ikiye ay›r›rlar. Reel faiz beklenen enflasyon
oran›na göre düzeltilmifl faiz oran› iken, nominal
faiz oran› piyasada geçerli olan oran› gösterir. ‹kti-
satç›lar ekonomik rant kavram›n› gelifltirmifllerdir.
Bu kavram kira kavram›ndan farkl›d›r. Kâr ise bir
iflletmenin toplam gelirlerinden ücret, faiz ve rant
ödendikten sonra kalan art›¤› temsil eder, kâr giri-
flimcinin üretimi organize etmesi ve belli bir risk
üstlenmesinin karfl›l›¤›n› oluflturur.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Bir iflverenin iflçiye ödeyece¤i maksimum ücret s›n›r›-
n› afla¤›dakilerden hangisi belirler?

a. Türev talep
b. Ücret oran›
c. ‹flçinin toplam maliyeti
d. ‹flçinin marjinal ürün geliri
e. ‹flverenin kiflisel karar›

2. Afla¤›daki de¤iflikliklerden hangisi iflgücü talep esnek-
li¤ini artt›r?

a. Üretilen mal›n talep esnekli¤inin azalmas›
b. Toplam maliyetler içersinde iflgücünün pay›n›n

artmas›
c. Faktörler aras› ikamenin güçleflmesi
d. Marjinal ürün gelirinin h›zla azalmas›
e. Firman›n k›sa dönemde faaliyet göstermesi

3. Afla¤›da belirlenen koflullardan hangisinde firma daha
çok faktör istihdam eder?

a. MRP > MFC
b. MRP < MFC
c. MRP = MFC
d. MRP = MC
e. MRP < W

4. Reel faiz oran›n› r, nominal faiz oran›n› i ve beklenen
enflasyon oran› πe ile ifade edersek, afla¤›daki eflitliklerden
hangisi reel faiz oran›n› hesaplamak amac›yla kullan›labilir?

a. r = i + πe

b. r = i / πe

c. r = i x πe

d. r  = (1 + i)/ πe

e. r = i - πe

5. Ekonomik birimlerin mallara olan taleplerinin, bu mal-
lar›n üretiminde kullan›lan kaynaklara dolayl› olarak ya-
ratt›¤› talep afla¤›dakilerden hangisi ile adland›r›l›r?

a. Yans›ma talep
b. Efektif talep
c. Türev talep
d. Tersine talep
e. Normal talep

6. Afla¤›dakilerden hangisi faktör talebini etkileyen fak-
törler aras›nda yer al›r?

a. Faktörün verimlili¤i
b. Zaman
c. Gelir düzeyi
d. Nüfus art›fl oran›
e. Enflasyon oran›

7. Afla¤›dakilerden hangisi bir üretim faktörüne ait marji-
nal ürün gelirini hesaplamak amac› ile kullan›labilir?

a. Marjinal fiziki ürün – Marjinal gelir
b. Marjinal fiziki ürün + Marjinal gelir
c. Marjinal fiziki ürün / Marjinal gelir
d. Marjinal fiziki ürün x Marjinal gelir
e. Marjinal fiziki ürün x (1 – Marjinal gelir)

8. Tam rekabet koflullar› alt›nda çal›flan bir faktör piyasa-
s›nda, marjinal faktör maliyeti afla¤›dakilerden hangisine
eflittir?

a. Marjinal fiziki ürüne
b. Faktörün fiyat›na
c. Marjinal maliyete
d. Mal›n fiyat›na
e. Toplam maliyete

9. Afla¤›daki koflullardan hangisinin gerçekleflmesi duru-
munda firma kâr maksimizasyonunu gerçeklefltirir?

a. MRP < W
b. MRP > W
c. MRP = W
d. MRP = (W + MR)
e. MRP = (W – MR) 

10. Afla¤›daki de¤iflkenlerden hangisi bir ekonomide bir-
den fazla say›da denge faiz oran›n›n bulunmas›na neden
olur?

a. Gelir
b. Enflasyon oran›
c. Beklenen enflasyon oran›
d. ‹flsizlik oran›
e. Risk
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar: 

F›rsat maliyeti, denge fiyat›, ekonomik rant

Bu sorunun cevab› bafllang›çta ö¤rendi¤imiz iki kavram-
la yak›ndan iliflkilidir: F›rsat maliyeti ve rant. Bir futbol-
cunun f›rsat maliyeti ne olabilir? fiayet futbolcu olmasay-
d› yapabilece¤i en iyi iflten elde edece¤i gelir bu futbol-
cu için f›rsat maliyetidir. Bu nedenle, futboldan elde et-
ti¤i gelirin f›rsat maliyetini aflan k›sm› bu futbolcu için
ekonomik rantt›r. Futbolculuk yetenek gerektiren bir
meslek oldu¤u için, yetenekli futbolcu arz›n›n esnekli¤i,
s›f›r olmasa da, oldukça düflüktür. Bu nedenle fiyat bü-
yük ölçüde talep taraf›ndan belirlenmektedir. Afla¤›da
yer alan grafi¤in (a) bölümünde, esnekli¤i düflük olan
arz söz konusu oldu¤unda talebin fiyat› nas›l etkiledi¤i
gösterilmektedir. Talepte meydana gelen art›fl denge fi-
yat›n›n da h›zla yükselmesine neden olmakta ve transfer
piyasas›nda milyon dolarlar uçuflmaktad›r. Daha önceki
ünitelerimizden hat›rlayaca¤›n›z gibi, arz e¤risi ile den-
ge fiyat› aras›nda kalan alan üretici rant›n› ifade etmek-
te idi. Arz e¤risi ile denge miktar› aras›nda kalan alan

ise f›rsat maliyetini ifade etmektedir. Dikkat ederseniz
futbolcunun elde etti¤i gelirin çok büyük bir k›sm› eko-
nomik ranttan oluflmaktad›r. Ancak, dikkat ederseniz,
elde edilecek rant›n büyüklü¤ü  direkt olarak arz esnek-
li¤ine ba¤l›d›r. E¤er arz sabit olsayd›, yani s›f›r esnek bir
arz e¤risi söz konusu olsayd›, elde edilecek gelir tama-
m›yla ekonomik ranttan oluflacakt›.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör ‹stihdam Karar›n›n

Oluflturulmas›” konusuna bak›n›z.
2. b Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör Talep E¤risi” konusuna

bak›n›z.
3. a Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör ‹stihdam Karar›n›n

Oluflturulmas›” konusuna bak›n›z.
4. e Ayr›nt›l› bilgi için “Faiz” konusuna bak›n›z.
5. c Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör Talebi” konusuna

bak›n›z.
6. a Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör Talebi” konusuna

bak›n›z.
7. d Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör ‹stihdam Karar›n›n

Oluflturlmas›” konusuna bak›n›z.
8. b Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör ‹stihdam Karar›n›n

Oluflturulmas›” konusuna bak›n›z.
9. c Ayr›nt›l› bilgi için “Faktör ‹stihdam Karar›n›n

Oluflturulmas›” konusuna bak›n›z.
10. e Ayr›nt›l› bilgi için “Faiz” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

a. 

b. 

c. 100 milyon lira
d. 4 adet
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‹flgücü Haftal›k MRP 
Miktar› Üretim (milyon TL)

1 250 250 500
2 450 200 400
3 600 150 300
4 700 100 200
5 750 50 100
6 750 0 0

MPP

Haftal›k
‹flgücü

500 1
400 2
300 3
200 4
100 5

Ücret



S›ra Sizde 2

‹nsanlar ald›klar› e¤itime ve yeteneklerine göre farkl›l›k
gösterirler. Bu farkl›l›klar elde edilecek ücreti iki nedenle
etkiler: (1) Vas›fl› iflgücü, vas›fs›z iflgücüne göre daha yük-
sek marjinal verimli¤e sahiptir ve (2) E¤itim ve ö¤retim,
zaman ve para gerektiren faaliyetler oldu¤u için vas›fl› ifl-
gücü arz›, vas›fs›z iflgücü arz›na göre daha düflüktür. Yük-
sek verimlilik ve düflük arz nedeniyle vas›fl› iflgücü di¤er-
lerine göre daha yüksek ücretler elde edebilmektedir. Ör-
ne¤in, afla¤›daki grafi¤in (a) bölümünde vas›fl› iflgücü pi-
yasas›nda günlük ücret 100 milyon lira iken, (b) bölü-
münde yer alan vas›fs›z iflgücü piyasas›nda 30 milyon li-
ra olarak belirlenmektedir. Aradaki bu fark›n do¤ma ne-
deni vas›fl› iflgücü arz›n›n daha düflük olmas›d›r. Daha
yüksek gelir beklentisi ise insanlar› befleri sermayeye ya-
t›r›m yapmaya (yani, e¤itim ve ifl tecrübesi ile yetenekle-
rini artt›rmaya) yönlendirmektedir.
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Son dönemde ülkemizde de h›zla yayg›nlaflan bir uygulama özel güvenlik birim-
lerinin kurulmas› veya çal›flt›r›lmas›d›r. Özellikle büyük kurumlarda (holdingler,
üniversiteler, bankalar gibi), al›fl-verifl merkezlerinde bu uygulamayla yo¤un ola-
rak karfl›lafl›yoruz. Benzer flekilde, konutlardan oluflan sitelerde, site güvenli¤i ve
korumas›n›n özel güvenlik birimleri taraf›ndan sa¤lanmas› yayg›nlaflmaktad›r.
Sizce bu tür özel güvenlik hizmetlerinin yayg›nlaflma nedeni nedir? Özel güven-
lik hizmetleri bu h›zla yayg›nlafl›rsa Emniyet Teflkilat›n›n özellefltirilmesi günde-
me gelebilir mi?
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Bafllarken
Eksik rekabetin bulundu¤u piyasalarda firmalar az ya da çok piyasa gücüne sa-
hiptirler. Hatta rekabetin derecesi azald›kça, piyasa gücü daha da artmaktad›r.

Piyasa gücüne sahip firmalar üretimi s›n›rland›-
rarak fiyatlar›n yüksek olmas›n› sa¤larlar. Üre-
timde etkinlik sa¤lanamad›¤›ndan, tam rekabet-
çi piyasaya göre eksik rekabet piyasalar›nda top-
lumun kaynaklar› etkin kullan›lmam›fl olur, bu
durum piyasa baflar›s›zl›¤› olarak adland›r›l›r.
‹flte, piyasa aksakl›klar›n›n neden oldu¤u bu tür
etkinsizlikler, hükümetlerin piyasaya müdahale
etmesinin gerekçesi olmaktad›r. Örne¤in, birçok
ülkede monopollerle mücadele edilmekte veya mo-
nopollere iliflkin düzenlemeler yap›lmaktad›r. Bu-
nun için yasal düzenlemeler, fiyatlar›n s›n›rlan-
d›r›lmas› ya da vergileme yöntemleri kullan›lmak-
tad›r. Piyasa baflar›s›zl›klar›n›n yafland›¤› bir
baflka alan ise d›flsall›klar ve kamusal mallar›n
varl›¤›nda gözlemlenmektedir. Bir ekonomik bi-
rimin üretim ya da tüketime iliflkin karar› baflka-
lar›n› olumlu ya da olumsuz biçimde etkiliyorsa
d›flsall›k ortaya ç›kmaktad›r. Kamusal mallar ise
bir tak›m tüketiciler taraf›ndan birlikte tüketilen
mallar olup, bir kiflinin veya bir grubun tüketimi
di¤erlerinin tüketimini azaltmamaktad›r. Genel-
de rekabetçi piyasalarda çok az kamusal mal üre-
tilirken, gere¤inde fazla negatif d›flsall›k sa¤la-
yan mallar üretilmektedir. Bu durum piyasa ba-
flar›s›zl›¤› olarak adland›r›lmakta ve müdahale
gerektirmektedir. Piyasa gücünden kaynaklanan

piyasa etkinsizlikleri önceki ünitelerde aç›kland›¤›ndan, bu bölümde, piyasa ba-
flar›s›zl›¤›na neden olan kamusal mallar ve d›flsall›klar ele al›nacakt›r. 

Anahtar Kavramlar
• Özel mallar
• Kamusal mallar
• Bedavac›l›k
• Marjinal sosyal fayda
• D›flsall›k
• Marjinal sosyal maliyet
• D›flsall›klar›n içsellefltirilmesi

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda …
1. Kamusal mal kavram›n› ve özelliklerini tan›mlayarak kamusal mallarda etkin

üretim düzeyinin nas›l belirlenece¤ini,
2. D›flsall›k kavram›n› ve özelliklerini tan›mlayarak d›flsall›k türlerini içsellefltirme

yöntemlerini,
… aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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KAMUSAL MALLAR

Kamusal mal kavram›n› ve özelliklerini tan›mlayarak kamusal mal-
larda etkin üretim düzeyinin nas›l belirlenece¤ini aç›klayabilmek

Bir ekonomide üretilen mallar üç kategoride de¤erlendirilir. Bunlar, özel mallar,
d›flsal fayda yaratan özel mallar ve kamusal mallard›r. 

Özel mallar sadece sat›n alan için fayda sa¤layan mallard›r. Örne¤in, ö¤le ye-
me¤inde yedi¤iniz yiyecek sadece size fayda sa¤lar. Ya da yeni sat›n ald›¤›n›z ce-
ketten fayda elde edecek sadece sizsiniz. Ancak, siz bu fayday› isterseniz arkada-
fl›n›zla paylaflabilirsiniz. Ceketinizi arkadafl›n›za kat›laca¤› bir toplant› için bir gün-
lü¤üne ödünç verebilirsiniz. Bu sizin iste¤iniz do¤rultusunda gerçekleflir, istemez-
seniz gerçekleflmez. 

D›flsal fayda sa¤layan özel mallar ise ikinci kategoride de¤erlendirilir. Baz› mal-
lar veya hizmetler sat›n alana fayda sa¤lamakla birlikte, di¤erleri için de d›flsal fay-
da yaratmaktad›r. Örne¤in, iyi e¤itim alan bir kiflinin sa¤lad›¤› fayda sadece kendi-
sine ait olmay›p, ailesine, çevresine ve topluma da yay›l›r. Yine, bulafl›c› hastal›kla-
ra karfl› afl› olan kifliler kendileri do¤rudan fayda elde etmekle beraber, topluma da
dolayl› fayda sa¤larlar. Çünkü, hastal›¤›n yay›lmas›nda önleyici rol üstlenirler.

Üçüncü kategoride ise, kamusal mallar vard›r. Kamusal mallar, toplumun
tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebilece¤i ve bir kiflinin tüketi-
minin bir baflkas›n›n tüketimine engel teflkil etmedi¤i mallard›r. Bu mallar toplum-
da ödeme yapan ya da yapmayan tüm toplum üyelerine fayda sa¤lar. Ödeme yap-
mayanlar bu fayday› elde etmekten mahrum b›rak›lmad›¤› için kamusal mallarda
bedavac›l›k sorunu ile karfl›lafl›l›r. Bu tür mallara verilebilecek en uygun örnek
ulusal güvenliktir. 

Kamusal mal, devlet taraf›ndan üretilen bir mal› nitelendirmek için kullan›lmaz. Di¤er bir
ifadeyle, bir mal› kamusal mal olarak nitelendirmek için onun devlet taraf›ndan sa¤lan›p
sa¤lanmad›¤›na de¤il, flu iki özelli¤i bir arada bulundurup bulundurmad›¤›na bak›l›r: Üre-
tildikten sonra dileyen herkes taraf›ndan tüketilebilme (tüketicilerin birbirlerine rakip
olmamas›) ve faydadan mahrum b›rak›lmamad›r.

Kamusal mallar›n bu özelliklerinin biraz daha yak›ndan incelenmesi konuyu
anlamam›z› kolaylaflt›racakt›r. Belirli bir üretim düzeyinde bir kiflinin tüketimi di-
¤er kiflilerin tüketim miktar›nda bir azalma meydana getirmiyorsa, bu mal›n tüke-
timinde kifliler birbirine rakip olmayacakt›r. Di¤er bir ifadeyle, pek çok kifli ayn›
anda ayn› mal› tüketebilecektir. Örne¤in, savunma hizmetleri d›fl tehditlere karfl›
tüm toplum içindir. Bu tür bir hizmetten herhangi bir vatandafl›n yararlanmas›, di-
¤erlerinin bundan daha az yararlanaca¤› anlam›na gelmez. Vatandafllar›n birinin
olmamas› bu hizmetin azalmas›na veya üretilmemesine de neden olmayacakt›r.
Ancak bu özellik, herkesin bu hizmetten ayn› derecede faydalanaca¤› anlam›na da
gelmez. Bir baflka örnek olarak, su bask›nlar›n› önlemek amac›yla tasarlanan bir
sel önleme projesini düflünelim. Bu projenin gerçekleflmesi ile sa¤lanan fayda tüm
yöreyedir. Bölgede yaflayan tüm insanlar azalan sel olas›l›¤›ndan ayn› anda yarar-
lan›rlar. Oysa, sel olmas› durumunda baz› evler daha fazla zarar görürken baz›lar›
daha az zarar görmektedir. Ancak, selin zarar›n› azaltmak için gerçeklefltirilen pro-
jede bu yöredeki halk birbirleriyle tüketimde rekabet etmemektedir. Çünkü, bir ki-
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Özel mallar: Sadece sat›n
alan için fayda sa¤layan
mallard›r.

D›flsal fayda: Sat›n al›nan
bir mal veya hizmetin, bu
mal veya hizmet için 
herhangi bir bedel ödemeyen
üçüncü kiflilere sa¤lad›¤›
faydad›r.

Kamusal mallar: Toplumun
tüm üyelerinin herhangi bir
bedel ödemeden 
tüketebilece¤i ve bir kiflinin
tüketiminin bir baflkas›n›n
tüketimine engel teflkil
etmedi¤i mallard›r.
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flinin bu projeden fayda elde etmesi, di¤erlerinin de faydalanmas›na engel teflkil
etmemektedir. Bu örnekleri daha da art›rmak mümkündür. Yukar›daki iki örnek-
ten de anlafl›laca¤› gibi, bu tür mallar› fiyat mekanizmas› içinde fiyatland›rmak da
mümkün olmamaktad›r. 

Kamusal mallar›n ikinci özelli¤i ödeme yapmayanlar› faydadan mahrum b›raka-
mamad›r. Kamusal mal bir kez üretildikten sonra, bu mal›n faydas›n› belli bir ki-
fliyle s›n›rland›rmak imkans›zd›r veya bu yönde yap›lacak faaliyetler afl›r› maliyet-
lidir. Bir kifli ödeme yaps›n veya yapmas›n bu mal›n tüketiminden fayda sa¤laya-
cakt›r. Tüketicilerin birbirine rakip olmamas›  ve faydadan mahrum b›rakamama
özellikleri s›k s›k bir arada an›lmas›na ra¤men, iki kavram aras›nda fark vard›r. Tü-
ketimde rakip olmama özelli¤inde belirtildi¤i gibi, kamusal mal›n bir kifli taraf›n-
dan tüketimi, toplumdaki di¤er kiflilerin tüketimini engellemez. Bir mal tüketimde
rakipsiz olabilir. Fakat, tüketimde baz› s›n›rlamalar ile baz› kifliler faydadan mah-
rum b›rak›labilirler. Böylesi bir durumda tüketimde rakip olmama flart› yerine gel-
mesine karfl›n, ›l›ml› bir maliyetin tüketimde bulunanlara ödettirilme olas›l›¤›n›n ol-
du¤u mallar da kamusal mal olarak nitelendirilebilir mi? 

Televizyon yay›nlar› tüketimde rakip olmama ve faydadan mahrum b›rakmama
özellikleri aras›ndaki fark› aç›klamak için iyi bir örnektir. Televizyon program› ya-
y›nland›¤› zaman, herkes di¤erlerinin izlemesini engellemeden program› seyrede-
bilir. Televizyon yay›n›, kamusal mal›n tüketimde rakip olmama özelli¤ini iyi aç›k-
lar. Ancak televizyon yay›nlar› flifreli duruma dönüfltürüldü¤ünde, bu program›
seyretmek için kiflilerin belli bir düzene¤e sahip olmas› gerekir, aksi halde kifliler
yay›ndan yararlanamayacakt›r. Bu durumda yay›ndan fayda sa¤lama konusunda
baz› insanlar› mahrum b›rakmak olas›d›r. Çünkü televizyon sistemine ve gerekli
olan flifreye sahip olunmam›flsa, birey televizyon yay›n› izleyemeyecektir. Sadece
belli bir maliyete katlanarak oluflturaca¤› düzenek ve flifre yard›m›yla yay›ndan
faydalanabilecektir. Sonuç olarak, tüketimde rakip olunmamas›na karfl›n, ›l›ml› bir
maliyeti yüklenmeyenler bu mal ve hizmetin faydas›ndan mahrum b›rak›labilecek-
tir. Bu tip bir mal ve hizmet kamusal mal›n iki özelli¤ini bir arada tafl›maz. Bu ne-
denle de flifreli televizyon yay›n› kamusal mal de¤ildir.

Ulusal savunma hizmeti, kamusal mal›n her iki özelli¤ini de tafl›yan iyi bir ör-
nektir. Ordu, herkesi ayn› anda korur ve savunmay› sadece belirli kiflilerle s›n›rla-
mak olas› de¤ildir. Yani, milli savunman›n faydalar› tüm nüfus için tüketimde ra-
kip olmama özelli¤ine sahiptir ve ayn› zamanda baz› kiflilerin d›flar›da b›rak›lmas›
mümkün de¤ildir. 

Bedavac›l›k Sorunu
Fiyat mekanizmas› içinde gönüllü iflbirli¤inin kamu mal›n›n tahsisini sa¤lay›p sa¤-
layamad›¤› ciddi bir sorundur. Kamusal mallarda ödeme yapmayanlar› d›flar›da b›-
rakamama özelli¤inden dolay› bedavac›l›k sorunu ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü, bu
mallardan fayda sa¤layanlar gönüllü bir iflbirli¤i içinde üretim maliyetine kat›lma-
maktad›rlar. Kamusal mallarda gönüllü iflbirli¤inin niçin çal›flmad›¤›n› anlamak
için, 100 kiflilik bir toplumda, sel bask›nlar›n› azaltmak için baraj inflaat› ve bunun
finansman›n›n nas›l yap›laca¤›n› düflünelim. Baraj, bu toplum için kamusal mald›r.
Bu kamusal mal›n toplam maliyetinin 5 trilyon TL oldu¤unu ve bu baraj›n her bir
bireye sa¤lad›¤› koruma de¤erinin 100 milyar TL oldu¤unu varsayal›m. Yani, e¤er
baraj infla edilirse, her birey  100 milyar de¤erinde fayda sa¤lar ve toplam fayda da
10 trilyon TL olur. Sonuçta, fayda maliyeti aflt›¤› için, baraj›n inflas› toplumun yara-
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r›nad›r. E¤er baraj›n finansman› için her birey 50 milyar TL  katk›da bulunursa, in-
flaat yap›lacakt›r ve her birey 50 milyar TL karfl›l›¤›nda 100 milyar TL’lik fayda elde
ederek, daha iyi bir refah düzeyine sahip olacakt›r. 

Burada kritik olan soru fludur: “Bu kifliler aras›ndaki gönüllü iflbirli¤i, baraj›n
infla edilmesine izin verecek mi?” Soruya tek bir cevap vermek olanaks›zd›r. Var-
sayal›m ki, bu yüz kifliden biri, di¤er doksan dokuz kiflinin baraj›n inflaat› için ye-
terli finansman› sa¤layaca¤›na inanmakta ve bu nedenle gönüllü iflbirli¤inden ka-
ç›nmaktad›r. Yüksek maliyete ra¤men e¤er baraj infla edilirse, maliyete kat›lmayan
bu kifli yine de barajdan fayda sa¤layacakt›r. Kifli hiçbir maliyete kat›lmadan bu tür
bir hizmetten faydalanaca¤›n› bildi¤i için gönüllü olarak maliyete kat›lmak isteme-
yecektir. Bir kiflinin kamusal maldan fayda elde etmesine karfl›n, kamusal mal›n fi-
nansman›nda herhangi bir maliyet yüklenmekten kaç›nma davran›fl› bedavac›l›k
olarak tan›mlan›r. Kamusal maldan yararlananlar›n say›s› artt›kça, bedavac›l›k so-
runu büyür. Bu nedenle kamusal mal›n gönüllü finansman› olas›l›¤› da ortadan
kalkmaktad›r.

Bir baflka örnek olarak, ulusal güvenlik hizmetine bakal›m. Kamuda memur
olarak çal›flt›¤›n›z› ve bu nedenle verginizi düzenli olarak ödemek zorunda kald›-
¤›n›z› ve serbest çal›flan komflunuz Ahmet Bey’in ise vergi ödemekle aras›n›n pek
hofl olmad›¤›n› kabul edelim. Siz ulusal güvenlik hizmetleri için her y›l epeyce
yüklü bir bedel ödemenize karfl›n, komflunuz hiçbir ödeme yapmadan sizin sa¤la-
d›¤›n›z kadar fayda sa¤lar. Bu durum sizi ve sizinle ayn› durumda olan di¤er top-
lum üyelerini rahats›z edecek, muhtemelen sizi ve di¤er kiflileri de vergi ödememe
fleklinde bir davran›fla yönlendirebilecektir. Bir di¤er deyiflle, siz ve sizinle ayn› du-
rumda olan toplumun di¤er üyeleri de bu hizmetlerden bedava yararlanma olana-
¤›n› düflünmeye bafllars›n›z.

Kamusal mallar›n varl›¤› fiyat sistemi için sorun yarat›r ve piyasa baflar›s›zl›¤›na
neden olur. Kamusal mal bir kez üretildikten sonra, ödeme yaps›n veya yapmas›n
pek çok kifli otomatik olarak bu mal veya hizmetten fayda sa¤lar. Bu nedenle tü-
keticiler üretilen kamu mal›ndan bedava yararlanmak isterler. Ancak, her tüketici-
nin böyle davranmas› sonucunda kamusal mal›n üretim maliyeti karfl›lanamaya-
cakt›r. Özel firmalar fiyat mekanizmas›n›n ifllememesi nedeniyle bu tür mallar›
üretmek istemeyeceklerdir. Çünkü özel firmalar arz ettikleri mal ve hizmet karfl›l›-
¤›nda gelir elde etmek isterler. Bununla birlikte, özel mallar›n tüketiminde bireyler
rekabet halindedirler ve ödeme yapmayanlar bu mallar›n faydalar›ndan mahrum
b›rak›l›rlar. Özel firmalar›n piyasa mekanizmas› içinde nas›l davran›fllar sergiledik-
lerini daha önceki bölümlerde incelemifltik. Bu mekanizmada herkes elde etti¤i
fayda karfl›l›¤›nda belli bir ödeme yapmaya gönüllüdür. Di¤er bir ifadeyle bu me-
kanizmada ekonomik aktörler aras›nda gönüllü bir iflbirli¤i vard›r. Oysa, kamusal
mallar piyasa mekanizmas› içinde fiyatland›r›lamad›¤›ndan herkes fayda sa¤lama-
s›na karfl›n, maliyete kat›lma konusunda bir ikilem yaflar. Çünkü faydas› bölüne-
meyen ve tüm topluma fayda sa¤layan bu tür mallar›n finansman kayna¤› yine
toplumdur. Her birey, kendisi finansmana kat›lmasa da bu mallar›n di¤er kiflilerce
finanse edilece¤ine inan›r. Bu düflünce tarz›n›n toplum içinde yayg›nlaflmas› beda-
vac›l›k sorununa yol açar ve kamusal mal›n üretilmemesi olas›l›¤›n› art›r›r. Bu yüz-
den, kamusal mallar›n üretiminde devletin bizzat üretimi üstlenmesi alternatifi ya
da piyasaya devlet müdahalesi gündeme gelir.
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Bedavac›l›k: Bir kiflinin
kamusal maldan fayda elde
etmesine karfl›n, kamusal
mal›n finansman›nda 
herhangi bir maliyet 
yüklenmekten kaç›nma
fleklindeki davran›fl›d›r. 



Kamusal Mallarda Üretim Miktar›n›n Belirlenmesi
Di¤er ekonomik kararlarda oldu¤u gibi, bir kamusal mal›n etkin üretim düzeyini
belirlemek için marjinal fayda ve marjinal maliyet karfl›laflt›rmas›na gereksinim du-
yulur. Kamusal mal›n marjinal maliyeti, kaynaklar› baflka bir yerde de¤il de, kamu-
sal bir mal›n üretimde kullanman›n alternatif maliyetini yans›t›r. Ancak, tüketimin-
deki rakip olmama özelli¤inden dolay›, kamusal mal›n marjinal faydas› özel bir ma-
l›n marjinal faydas›ndan farkl›d›r. Örne¤in, tüketilen çay gibi özel bir mal›n, ilave
biriminin marjinal faydas›, onu tüketen tek kiflinin çaya biçti¤i de¤erdir. Savunma
gibi bir kamusal mal›n ilave biriminin üretiminin marjinal faydas› ise, tek kifli tara-
f›ndan tüketilmedi¤inden, tek kifli taraf›ndan ona biçilen de¤erden farkl›d›r. Çünkü,
milli savunma gibi kamusal mal›n ilave üretiminden birçok kifli ayn› anda yararlan-
maktad›r. Bu yüzden, ilave savunmadan fayda sa¤layan her bireyin marjinal fayda-
lar›n› toplamam›z gerekir. Bu yolla kamusal mal›n marjinal sosyal faydas› elde
edilir.

Afla¤›da yer alan fiekil 10.1, su bask›nlar›n› kontrol alt›na almak için infla edilen
bir baraj›n en uygun yüksekli¤inin ya da  etkin ç›kt› düzeyinin nas›l belirlendi¤ini
göstermek amac›yla çizilmifltir. Aç›klamalar› basitlefltirmek için, barajdan sadece A
ve B gibi iki kiflinin faydaland›¤›n› varsayal›m. Bu iki tüketiciye ait talep e¤rileri DA
ve DB ile gösterilmektedir. Talep e¤risi üzerindeki herhangi bir ç›kt› düzeyi için fi-
yat, tüketicinin marjinal faydas›n› ölçmektedir. Toplumun marjinal faydas›n› belir-
lemek için tüm tüketicilerin marjinal faydalar›n›n, bir di¤er deyiflle ilgili talep dü-
zeyindeki fiyat›n dikey olarak toplanmas› gerekir.

fiekil 10.1’de, A’n›n marjinal faydas›na B’nin marjinal faydas›n› ekleyerek her
baraj yüksekli¤i için marjinal sosyal fayda düzeyi elde edilir. Bu flekilde yap›lacak
ifllemler sonucunda elde edilecek marjinal sosyal fayda (DS) e¤risi asl›nda DA ve
DB e¤rilerinin dikey olarak toplanmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. DS e¤risinin
marjinal maliyet e¤risinin (flekilde basitlik sa¤lamak aç›s›ndan 100 milyar TL düze-
yinde düz bir do¤ru olarak gösterilmifltir) üzerinde yer alan herhangi bir noktas›n-
da, kifliler ilave ç›kt› biriminin marjinal maliyetinden daha çok ödeme yapmaya gö-
nüllüdür. Bu nedenle etkin ç›kt› düzeyine ulafl›labilmesi için ç›kt› düzeyinin art›r›l-
mas› gerekir. 
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fiekilde, 20 birimin (örne¤imizde infla edilecek baraj›n yüksekli¤i) alt›ndaki ç›k-
t› miktarlar›nda A ve B’nin her ikisi de, ilave birimin üretimi için birlikte 100 mil-
yar TL’lik marjinal maliyettin üstünde ödeme yapmaya gönüllüdürler. Bu durumda
ç›kt›daki bir art›fl MC = DS oluncaya kadar, her iki birey taraf›ndan da finanse edi-
lecektir. 20’nci ç›kt› biriminden sonra ilave ç›kt›n›n maliyeti A ve B bireylerinin el-
de edece¤i faydadan daha çoktur ve ç›kt›daki azalma her ikisinin de faydas›na ola-
cakt›r. Sonuç olarak, en etkin ç›kt› miktar›, A’n›n marjinal faydas›n›n (35 milyar TL)
ve B’nin marjinal faydas›n›n (65 milyar TL) toplam› olan marjinal sosyal faydan›n,
marjinal maliyete eflit oldu¤u 20 birimdir. Di¤er bir ifadeyle, kamusal mal›n etkin
ç›kt› düzeyi, tüm tüketicilerin talep e¤rilerinin dikey toplam›yla elde edilen DS’nin
üretilen ç›kt›n›n marjinal maliyetine eflitlendi¤i ç›kt› düzeyidir.   

Özet olarak, kamusal mallar›n ç›kt› düzeyi tüm bireysel taleplerin dikey top-
lamlar› ile elde edilen marjinal sosyal fayda e¤risi ile marjinal maliyet e¤risinin ke-
siflti¤i noktada belirlenir. Bedavac›l›k sorunu yüzünden kamusal mallar›n üreti-
minde özel kesimin etkin ç›kt› düzeyinde üretim yapamayaca¤›n› biliyoruz. Dola-
y›s›yla, kamusal mallar devlet taraf›ndan üretilecek ve genelde vergilerle finanse
edilecektir.

Kamusal mallar›n devlet taraf›ndan sa¤lanmas› bedavac›l›k sorununu k›smen
çözer. Ancak buradaki sorun, insanlar›n kamusal mala iliflkin taleplerinin aç›kça
nas›l belirlenece¤idir. Etkin ç›kt› düzeyinin belirlenebilmesi için herkesin talepleri-
ni bilmeliyiz ki, dikey toplamlar›n› alarak marjinal sosyal faydaya ulaflabilelim.
Özellikle bireyler elde ettikleri faydadan dolay› vergilendirileceklerse bu daha zor
olacakt›r. Çünkü, kifliler faydalar›n› oldu¤undan düflük gösterme e¤iliminde olabi-
leceklerdir. Örne¤in, A bireyi hiç fayda elde etmedi¤ini söyleyerek vergi ödeme-
yebilir, ya da, fayday› düflük göstererek, kamusal mallar›n optimal düzeyin alt›nda
üretilmesine yol açabilir.

Genç bir giriflimci kurdu¤u bir flirketle havai fiflek
gösterilerinin organizasyonunu yürütmektedir. Ana-
dolu’daki küçük bir ilin belediye baflkan› 29 Ekim
kutlamalar›nda flehir halk›n›n görmeyi arzulad›¤› ha-
vai fiflek gösterisi için genç giriflimci ile anlaflma yap-
mak amac›yla bir araya gelmifltir. Belediye baflkan›
flehir halk›n›n bu gösteriyi ne kadar arzulad›¤›n› gös-
termek amac›yla bir araflt›rma yapt›rd›¤›n› ve flehirde
yaflayan yetiflkinlerin bu gösteri için kifli bafl›na 10

milyon lira ödemeye raz› olduklar›n› söylemektedir. Belediye baflkan›n›n giriflimciye yap-
t›¤› öneri oldukça cazip görünmektedir: “Bilet fiyat›n› düflük tut (örne¤in, 5 milyon lira gi-
bi) ve çok daha fazla bilet sat, böylece kâr marj›n da yüksek olsun.” Siz giriflimci olsayd›-
n›z bu teklifi kabul eder miydiniz? Karfl› teklifiniz ne olurdu? 

DIfiSALLIKLAR

D›flsall›k kavram›n› ve özelliklerini tan›mlayarak d›flsall›k türleri-
ni içsellefltirme yöntemlerini aç›klayabilmek

Bir ekonomik birimin üretim ya da tüketime iliflkin karar›, bir baflka birimin veya
birimlerin fayda ya da maliyetlerini piyasa d›fl›nda baflka bir yolla etkiliyorsa, d›fl-
sall›klar›n var oldu¤unu söyleyebiliriz. fiayet bir ekonomik birimin davran›fl›ndan
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di¤erleri yarar sa¤l›yorsa pozitif d›flsall›k, zarar görüyorlarsa negatif d›flsall›k vard›r.
Örne¤in elma üretimi yapan bir üretim biriminin bal üretim ifliyle u¤raflan komflu-
suna sa¤lad›¤› fayda pozitif d›flsall›kt›r. Yine bulafl›c› hastal›klara karfl› afl› yapt›ran-
lar›n çevresi için pozitif d›flsall›k sa¤lad›klar› rahatl›kla söylenebilir. Hatta pozitif
d›flsall›klar sa¤layan mallar kamusal mallar olarak da nitelendirilebilir. E¤er bir ki-
fli pozitif d›flsall›k sa¤l›yorsa, di¤erleri bunu bir bedel ödemeden elde edebilir. Afl›
olan kiflilerin çevresindeki tüm insanlar için fayda sa¤lad›klar› gibi. Ancak bir sa-
nayi kuruluflunun zehirli at›klar›n› da yak›n›ndan geçen bir nehre b›rakmas›, bu
nehirden bal›k avlayanlara ve tarlalar›n› sulayanlara önemli ölçüde zarar verecek-
tir ki, bu durum negatif d›flsall›k olarak adland›r›l›r. D›flsall›klar›n varl›¤›nda kaynak
da¤›l›m›nda verimsizlik meydana gelecek ve piyasa ekonomisinde sosyal aç›dan
etkin olmayan sonuçlar ortaya ç›kacakt›r. Yani negatif d›flsall›klar nedeniyle firma
baz› maliyetlere katlanmad›¤›ndan, gere¤inden fazla üretim yapabilecektir. Yine
pozitif d›flsall›k yaratan firma için ek bir avantaj sa¤layan mekanizma mevcut ol-
mad›¤›ndan daha az üretim gerçekleflecektir. Dolay›s›yla rekabetçi piyasalarda çok
fazla negatif d›flsall›k ve çok az da pozitif d›flsall›k üretilmektedir. Bu durum kay-
naklar›n afl›r› ya da düflük düzeyde tahsis edilmesine neden oldu¤u için piyasa ba-
flar›s›zl›¤›n›n da nedenlerinden biridir. 

D›flsall›klar firma maliyetlerine yans›t›lamad›¤›ndan, piyasa fiyatlar› üretime ve
tüketime konu olan mal ve hizmetlerin marjinal sosyal maliyetini ya da marjinal
sosyal faydas›n› ifade etmez. E¤er bir mal›n üretim veya tüketiminden üçüncü ki-
fliler etkilenir, ancak bu etkiler fiyatlara yans›t›larak piyasay› etkilerse, bu durum
d›flsall›k olarak nitelendirilmez. 

D›flsall›klar›n Özellikleri
D›flsall›klar›n özelliklerini afla¤›daki flekilde s›ralamak mümkündür:

• D›flsall›klar hem üretici hem de tüketiciler taraf›ndan meydana getirilebilir.
• Ekonomik yap› içerisinde d›flsall›klar›n taraflar›n› belirlemek mümkündür.

Ancak, bu taraflar›n d›flsall›klardan dolay› katland›klar› maliyetler ve sa¤la-
d›klar› faydalar› fiyatland›rmak son derece güçtür. 

• D›flsall›klar pozitif veya negatif olabilir.
• Kamusal mallar, d›flsall›klar›n özel bir türü olarak gösterilebilir. Özellikle bir

kifli veya firman›n ekonomik faaliyetlerinin tüm etkileri, herkes taraf›ndan
hissedilen bir pozitif d›flsall›k ise bu d›flsall›klar tam kamusal mald›r. Bu ne-
denle, kamusal mallar ve d›flsall›k aras›ndaki ince s›n›r› çizmek oldukça güç-
tür. Bu zorluk özellikle pozitif d›flsall›klar ve kamusal mallar aras›nda daha
da zordur. Çünkü yukar›da da de¤indi¤imiz gibi, bu ikili temel ilkeleri bak›-
m›ndan birbirlerine çok benzemektedir. 

Negatif D›flsall›klar
Negatif d›flsall›klar özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici
taraf›ndan ödenmeyen maliyetlerini ifade eder. Bu yüzden negatif d›flsall›klar
meydana geldi¤inde mal ve hizmetin fiyat›, o mal için ayr›lan kaynaklar›n tüm
marjinal sosyal maliyetlerini yans›tmaz. Örne¤in, gübre üretiminde ç›kt›n›n her bi-
riminin tüketiminden gübre al›c›s› ve sat›c›s›n›n d›fl›nda üçüncü kiflilere de maliyet
yüklenir. Sonuçta, ne mal›n üreticisi ne de al›c›s› bu üçüncü kiflilere yüklenen ma-
liyeti dikkate almaz. E¤er yarat›lan bu negatif d›flsall›¤› da göz önüne alarak mali-
yeti belirlemek istersek, yeni bir maliyet kavram›na ihtiyaç duyaca¤›m›z aç›kt›r. Bu
kavram marjinal d›flsal maliyet olarak adland›r›lmaktad›r. Üçüncü kiflilerce yük-
lenilen maliyetten hareketle marjinal d›flsal maliyeti flöyle tan›mlayabiliriz; marjinal
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d›flsal maliyet (MEC) mal ve hizmet üretimi ve tüketimindeki bir birimlik art›fl›n di-
¤er kiflilere yükledi¤i ilave maliyettir. Marjinal d›flsal maliyet, bir mal›n kullan›labi-
lir hale getirilmesi için katlan›lan marjinal sosyal maliyetin bir k›sm›n› oluflturmak-
tad›r. Bu k›s›m mal›n fiyat›na yans›maz. Her ne kadar piyasa tam rekabet koflulla-
r› alt›nda ifllese bile, negatif d›flsall›klar maliyetlerin eksik hesaplanmas›na neden
olmaktad›r.

Örne¤in suni gübre üretimi yapan bir firmay› ele alal›m. Firman›n suni gübre
üretimi s›ras›ndaki at›klar›n› yak›n›ndaki nehir ve göle b›rakt›¤›n› ve havay› kirlet-
ti¤ini düflünelim. Gübre üretimi sürecinde meydana gelen bu kirlenme nehirden,
gölden ve havadan yararlanan di¤er tüketici veya üreticilerin faydas›n› azaltmakta-
d›r. Bunun sonucu olarak firman›n yaratt›¤› negatif d›flsall›klar hem mevcut dönem
için hem de gelecek dönemler için üçüncü kiflilere maliyet yüklemektedir. Dolay›-
s›yla negatif d›flsall›klar, hem içinde yaflan›lan dönemin hem de gelecek dönemin
refah düzeyinde azalma meydana getirecektir.

Gübre fabrikas›n›n rekabet koflullar› alt›nda çal›flt›¤› varsay›m›nda denge ç›kt›
miktar› ve denge fiyat›n›n ne olaca¤› Grafik 10.2’de gösterilmektedir. Grafikte ta-
lep e¤risi (D), suni gübreyi sat›n alanlar›n ton bafl›na elde ettikleri marjinal sosyal
fayday› (MSB);  arz e¤risi (S) ise, üretilen her ilave birim için marjinal özel maliye-
ti (MPC) ifade etmektedir.

Üreticiler kararlar›n› verirken suni gübrenin marjinal özel maliyetini dikkate al-
malar›na karfl›n, marjinal d›flsal maliyeti dikkate almazlar. Oysa, ekonomide etkin-
li¤in sa¤lanmas› için marjinal sosyal maliyetin marjinal sosyal faydaya eflit olmas›
gerekir. Etkinlik koflulunun sa¤lanmas› için gerekli olan marjinal sosyal maliyet,
ç›kt›n›n marjinal özel maliyeti (MPC) ile marjinal d›flsal maliyetinin (MEC) toplam›-
na eflittir. 

Negatif d›flsall›klar söz konusu oldu¤unda, ç›kt›n›n marjinal sosyal maliyeti
marjinal özel maliyetinden daha yüksektir. Bu nedenle marjinal d›flsal maliyet ola-
s› her birim ç›kt› düzeyi için marjinal özel maliyete eklenir. Bu durum, MSC e¤risi
MPC e¤risinin üzerinde çizilerek grafikte gösterilmektedir. Dolay›s›yla iki e¤ri ara-
s›ndaki uzakl›k marjinal d›flsal maliyeti (MEC) göstermektedir. Grafikte tüm ç›kt›
düzeyleri için marjinal d›flsal maliyet 10 milyon TL’dir. Tam rekabet koflullar›nda
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denge A noktas›nda, yani MPC = MSB oldu¤unda gerçekleflir. Ancak  denge duru-
munda MSC > MPC oldu¤undan, A noktas› etkin denge düzeyini ifade etmemek-
tedir ve marjinal d›flsal maliyet (MEC) dikkate al›nmam›flt›r. MEC dikkate al›nd›¤›n-
da denge B noktas›na kayacakt›r. B denge noktas› için,

koflulu gerçekleflmektedir. Üretilen mal›n marjinal sosyal faydas› A noktas›nda ton
bafl›na 100 milyon TL oldu¤unda, ç›kt› miktar› 5 milyon ton iken, etkin kaynak tah-
sisi söz konusu de¤ildir. Çünkü, kaynaklar›n etkin tahsisi için suni gübrenin mar-
jinal d›flsal maliyetini de kapsayan, marjinal sosyal maliyetin marjinal sosyal fayda-
s›na eflit olmas› gerekir. Bu flartlar alt›nda, BCA üçgeninin alan›na eflit net sosyal
faydadaki kazanç y›ll›k ç›kt›n›n 5 milyon tondan 4.5 milyon tona azalmas›yla müm-
kün olur. Bu durumda MSC=MSB kofluluyla fiyat düzeyi de 105 milyon TL’ye yük-
selecektir. Negatif d›flsall›¤›n meydana geldi¤i durumlarda, tam rekabet piyasas›n-
da etkin miktara göre daha çok ç›kt› üretilir ve sat›l›r. ‹flte devlet bu durumu dü-
zeltmek için çeflitli müdahale yöntemleri uygulayabilir.

Pozitif D›flsall›klar
Pozitif d›flsall›k, bir mal› veya hizmeti sat›n alan veya satanlar›n yan›nda üçüncü
kiflilerin de fayda elde etmesini tan›mlar. Pozitif d›flsall›k meydana geldi¤inde pi-
yasa fiyatlar› bir mal ve hizmetin marjinal sosyal faydas›n› tam olarak yans›tmaz.
Örne¤in, piyasa ifllemleri içinde yer ald›¤› halde, bulafl›c› bir hastal›¤a karfl› para
ödeyerek afl› olan bir kifli, hastal›¤›n yay›lma riskini azaltt›¤› için di¤er insanlara da
fayda sa¤lar.  Bu üçüncü kiflilere sa¤lanan faydalar piyasa mekanizmas› içinde yer
almad›¤›ndan, mal ve hizmete iliflkin talep fonksiyonuna da dahil olmayacakt›r.

Tam rekabet piyasas›nda pozitif d›flsall›klar›n piyasa dengesi üzerindeki etkisi
fiekil 10.3’te gösterilmektedir. Grafikte yatay eksende y›ll›k afl› miktar›, dikey ek-
sende ise afl›n›n fiyat (P), maliyet (C) ve fayda (B) düzeyleri verilmektedir. ‹lk du-
rumda piyasa dengesi U noktas›nda oluflmaktad›r. Bu noktada afl›n›n denge mik-
tar› 10 milyon adet ve denge fiyat› 20 milyon TL’dir. Bu örnek için üreticisi ve tü-
keticisinin yan›nda üçüncü kiflilerin elde etti¤i ek fayda veya d›flsal faydan›n piya-
sa fiyat› cinsinden 5 milyon TL oldu¤unu varsayal›m. Bilindi¤i gibi, tüketicilerin ka-
rar verirken dikkate ald›klar›  marjinal fayda, marjinal özel faydalar›d›r.

Bir kiflinin afl› olmaktan dolay› elde edece¤i marjinal özel faydas›yla, bu afl›y›
yapt›rmak için katland›¤› marjinal maliyet fiekil 10.3’te, s›ras›yla MPB ve MSC e¤ri-
leriyle gösterilmektedir. Bu iki e¤ri de afl› piyasas›na aittir. Afl› piyasas›nda tüketi-
cilerin afl› olmas› nedeniyle çevreye yükledi¤i bir maliyet olmad›¤›ndan MPC =
MSC’dir. Ancak tüketiciler tüm maliyeti yüklenmelerine karfl›n, faydan›n tümünü
kendisiyle s›n›rland›rmak mümkün de¤ildir. Tüketici hastal›¤›n yay›lmas›n› önledi-
¤i için bir de d›flsal fayda meydana getirir. Sonuçta MSB>MPB olur. Bunun nedeni
marjinal d›flsal faydan›n (MEB) varl›¤›d›r. Tam rekabet koflullar›nda afl› piyasas›n-
da denge U noktas›nda meydana gelir. Bu denge noktas›nda üretici taraf›ndan sa¤-
lanan marjinal sosyal fayda, marjinal özel fayday› aflmaktad›r. Her y›l 10 milyon afl›
sat›ld›¤›nda bir afl›n›n marjinal özel faydas› 25 milyon TL’dir. Bu durumda marjinal
sosyal fayda (MSB), marjinal özel fayda (MPB) ile marjinal d›flsal faydan›n (MEB)
toplam›na eflittir. Yani, 

yaz›labilir.
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Pozitif d›flsall›k: Bir mal›
veya hizmeti sat›n alan veya
satanlar›n yan›nda üçüncü
kiflilerin de fayda elde 
etmesidir.

MSC = MPC + MEC = MSB

MPB + MEB = MSB



Bu eflitli¤in sa¤land›¤› noktada etkin kaynak kullan›m› söz konusudur. Yeni
denge MSB ile MSC’nin birbirini kesti¤i V noktas›nda meydana gelir. Bu durumda,

eflitli¤i gerçekleflmektedir.
V noktas›nda afl›n›n marjinal sosyal maliyeti 22,5 milyon TL olacakt›r. Bu nok-

tay› sa¤layan tüketici afl› fiyat›, afl›n›n piyasa talep e¤risi üzerindeki H noktas›na
karfl› gelen 17,5 milyon TL’ye düflecektir. Bu noktada tüketici taraf›ndan talep edi-
len y›ll›k afl› miktar› 13 milyon adettir. Yeni denge durumunda net faydadaki art›fl
UZV üçgenin alan›na eflittir.

Grafikten aç›kça görülece¤i üzere, pozitif d›flsall›klar›n olmas› durumunda re-
kabetçi piyasa ç›kt› düzeyi etkin üretim düzeyini yans›tmamaktad›r. 13 milyon adet
üretilmesi gereken afl› miktar› yerine 10 milyon adet üretim yap›lmaktad›r. ‹flte bu
etkinsizlikler d›flsall›klar›n varl›¤›nda piyasalara müdahaleleri gerekli k›lmaktad›r.
Bu müdahalelerle d›flsall›klar içsellefltirilebilmektedir.

D›flsall›klar›n ‹çsellefltirilmesi
D›flsall›klar nedeniyle meydana gelen aksakl›¤› gidermede piyasa mekanizmas› ye-
tersizdir. Bu yüzden, devletin baflar›s›zl›¤› gidermede ekonomiye belli araçlarla
müdahale etmesi gerekmektedir. Devlet, piyasa baflar›s›zl›¤›n› gidermek ve d›flsal-
l›klar› içsellefltirmek için vergi, sübvansiyon, yasal düzenlemeler ve üretimi üstlen-
me gibi araçlar› kullan›r. D›flsall›klar›n içsellefltirilmesi, marjinal özel fayda ve
maliyetlerin marjinal sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak flekilde belirlenme-
si amac›yla üretici ve tüketici kararlar›na dönük düzenlemelerdir. Bu tan›ma göre,
negatif d›flsall›klarda marjinal d›flsal maliyeti içsellefltirmek için bu maliyeti marjinal
özel maliyete eklerken, pozitif d›flsall›klarda marjinal d›flsal fayday› içsellefltirmek
için bu faydan›n marjinal özel faydaya eklenmesi gerekir. Bir d›flsall›¤›n içselleflti-
rilmesi bir mal›n tüm sosyal maliyeti ve tüm sosyal faydas›n› yans›tt›¤› için fiyatlar-
da da bir de¤iflme meydana gelecektir. 

D›flsall›klar›n içsellefltirilmesi için, marjinal sosyal maliyet ve marjinal sosyal fay-
dan›n parasal de¤erlerini ölçmek ve bu maliyeti veya fayday› elde eden kiflileri tes-
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Pozitif D›flsall›klarda Denge Düzeyi: Tam
rekabet koflullar›nda afl› piyasas›nda
denge U noktas›nda meydana gelir. Bu
denge noktas›nda üretici taraf›ndan
sa¤lanan marjinal sosyal fayda, marjinal
özel fayday› aflmaktad›r. Her y›l 10
milyon afl› sat›ld›¤›nda bir afl›n›n 
marjinal özel faydas› 25 milyon TL’dir.
Bu durumda marjinal sosyal fayda
(MSB), marjinal özel fayda (MPB) ile
marjinal d›flsal faydan›n (MEB)
toplam›na eflittir. Bu eflitli¤in sa¤land›¤›
noktada etkin kaynak kullan›m› söz
konusudur. Yeni denge MSB ile MSC’nin
birbirini kesti¤i V noktas›nda meydana
gelir. Yeni denge durumunda net
faydadaki art›fl UZV üçgenin alan›na
eflittir.

D›flsall›klar›n 

içsellefltirilmesi: Marjinal
özel fayda ve maliyetlerin
marjinal sosyal fayda ve
maliyetleri de kapsayacak
flekilde belirlenmesi
amac›yla üretici ve tüketici
kararlar›na dönük 
düzenlemelerdir.

MSC = MEB + MPB = MSB
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pit etmek gerekir. Ancak d›flsall›klar›n parasal de¤erini ölçmek ve d›flsall›klardan
etkilenenleri belirlemek oldukça zordur.

Düzenleyici Vergiler
Negatif d›flsall›klar›n oldu¤u durumda, d›flsall›¤› meydana getiren firma veya kifli
için, bu ekonomik faaliyet bir maliyet oluflturmazken, maliyet topluma yüklen-
mektedir. Bu durumda, devlet üçüncü kiflilere yüklenen bu maliyetle orant›l› ola-
rak, d›flsall›¤› meydana getiren firma veya kifliden bir düzenleyici vergi alabilir. Dü-
zenleyici vergilerin amac›, bir mal veya hizmetin d›flsal maliyetini marjinal özel ma-
liyete eklemektir. Bu amac› gerçeklefltirmek için düzenleyici verginin her birim
ç›kt›n›n marjinal d›flsal maliyetine eflit olmas› gerekir.

Örne¤in, gübre fabrikas›n›n negatif d›flsall›¤›n› içsellefltirmek için gübre üretici-
sine düzenleyici bir vergi yüklendi¤i kabul edelim. fiekil 10.4’te gübre üreticisine
getirilen düzenleyici verginin etkisi gösterilmektedir. Örnekte, ç›kt›n›n her birimi-
nin marjinal d›flsal maliyetinin 10 milyon TL oldu¤u ve düzenleyici verginin marji-
nal d›flsal maliyete eflit oldu¤unu varsayal›m. Bu koflullar alt›nda, üretilen suni güb-
renin tonu bafl›na 10 milyon TL vergi koyulacakt›r. Bu uygulama suni gübre üreti-
minin marjinal özel maliyetinde bir art›fl meydana getirece¤inden üretici taraf›ndan
fiyatlama karar›nda dikkate al›nacakt›r.

Sonuç olarak, arz e¤risi, düzenleyici vergi nedeniyle S’den S1’e hareket eder.
Bu yeni arz e¤risi tüm marjinal sosyal maliyeti yans›tmaktad›r. Düzenleyici vergiye
ba¤l› olarak maliyette meydana gelen art›fl, piyasa dengesini A noktas›ndan B nok-
tas›na hareket ettirecektir. Bu denge düzeyinde gübrenin piyasa fiyat› ton bafl›na
105 milyon TL’ye yükselmekte, üretim düzeyi ise 5 milyon tondan 4.5 milyon to-
na düflmektedir.

Ton bafl›na uygulanan 10 milyon TL’lik düzenleyici vergi devlete 45 trilyon TL
gelir sa¤layacakt›r. Bu grafikteki FBJH alan›na eflittir. Düzenleyici vergiler opti-
mumdan sapmalar› belli ölçüde azaltmaktad›r. Verilen örnek için düzenleyici ver-
ginin net refah etkisi ABC üçgeninin alan›na eflittir. Bu alan, ilk duruma göre net
sosyal faydadaki art›fl› ölçmektedir. Bu tip bir düzenleyici verginin uygulanmas›
beraberinde afla¤›daki sonuçlar› da getirir:
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Düzenleyici Vergilerin Denge Oluflumuna Katk›s›:
Arz e¤risi, düzenleyici vergi nedeniyle S’den S1’e
hareket eder. Bu yeni arz e¤risi tüm marjinal
sosyal maliyeti yans›tmaktad›r. Düzenleyici vergiye
ba¤l› olarak maliyette meydana gelen art›fl, piyasa
dengesini A noktas›ndan B noktas›na hareket
ettirecektir. Bu denge düzeyinde gübrenin piyasa
fiyat› ton bafl›na 105 milyon TL’ye yükselmekte,
üretim düzeyi ise 5 milyon tondan 4.5 milyon tona
düflmektedir. Ton bafl›na uygulanan 10 milyon
TL’lik düzenleyici vergi devlete 45 trilyon TL gelir
sa¤layacakt›r. Bu grafikteki FBJH alan›na eflittir.
Düzenleyici vergiler optimumdan sapmalar› belli
ölçüde azaltmaktad›r. Verilen örnek için düzen-
leyici verginin net refah etkisi ABC üçgeninin
alan›na eflittir. Bu alan, ilk duruma göre net sosyal
faydadaki art›fl› ölçmektedir.



• Düzenleyici vergi uygulamas› sonucunda, marjinal sosyal maliyet marjinal
sosyal faydaya eflittir. Bu noktada piyasa etkinli¤i sa¤lanm›fl olacakt›r ve bu
tip bir vergi fiyat art›fl›na ba¤l› olarak, talep edilen miktarda bir azalma mey-
dana getirecektir.

• Bu vergi ile elde edilecek gelir, bir yandan üçüncü kiflilerin vergi yükünü
azalt›r di¤er yandan kamu hizmetleri için kullan›l›rsa, d›flsal maliyete sebep
olanlardan üçüncü kiflilere gelir transferi yap›lm›fl olur. 

• Bu tip bir vergiyle d›flsal maliyetleri meydana getirenler için maliyetler arta-
cak, di¤er yandan üçüncü kiflilerin zarar›nda azalma meydana gelecektir.

Negatif d›flsall›klar› önlemek için kullan›lan düzenleyici vergilerin üretim ve tü-
ketim kararlar› üzerindeki etkileri kesin olarak bilinmemesine karfl›n refah etkisi-
nin olumlu oldu¤u ifade edilebilir. Çünkü bu tür vergiler negatif d›flsall›klar› mey-
dana getiren üretici ve tüketicilere yüklenmektedir.

Sübvansiyonlar
Sübvansiyonlar, pozitif d›flsall›klar meydana getiren üretim veya tüketim faaliyeti-
nin marjinal d›flsal faydas›n› içsellefltirmek için kullan›l›r. Amaç, tüketici veya üre-
tici taraf›ndan yap›lan ödemeleri azaltmakt›r. Sübvansiyonlar düzenleyici vergi te-
meline dayanan negatif bir vergi olarak da düflünülebilir. D›flsall›klar›n içsellefltiril-
mesi sürecinde sübvansiyonlardan nas›l yararlan›laca¤›n› ve ekonomik etkinli¤i
sa¤lamada nas›l kullan›laca¤›n›, daha önce pozitif d›flsall›klar›n anlat›m›nda kullan-
d›¤›m›z afl› örne¤iyle aç›klayal›m.

fiekil 10.5’te afl›ya uygulanacak bir sübvansiyonun denge ç›kt› düzeyini nas›l et-
kiledi¤i gösterilmektedir. Sübvansiyon uygulamas› olmad›¤›nda, rekabet piyasas›n-
da oluflacak denge noktas›nda afl›n›n fiyat› 20 milyon TL, y›ll›k afl› miktar› ise 10
milyondur. Bu noktadaki tüketim düzeyinde marjinal sosyal fayda marjinal sosyal
maliyeti aflmaktad›r. Bu fark› azaltmak için uygulanan sübvansiyon, bu mal›n al›c›-
s› veya sat›c›s›na devlet taraf›ndan yap›lan ödemedir.
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Sübvansiyonlar›n Denge Oluflumuna Katk›s›:
Sübvansiyon uygulamas› olmad›¤›nda,
rekabet piyasas›nda oluflacak denge 
noktas›nda afl›n›n fiyat› 20 milyon TL,
y›ll›k afl› miktar› ise 10 milyondur. Bu 
noktadaki tüketim düzeyinde marjinal
sosyal fayda marjinal sosyal maliyeti
aflmaktad›r. Bu nedenle uygulanan 5
milyon liral›k sübvansiyon sonras›nda, afl›
talep e¤risi D=MPB’den D1=MPB+MEB’ye
hareket edecektir. Afl›ya olan talepteki art›fl,
piyasa dengesini U noktas›ndan V
noktas›na kayd›r›r. Bu noktada afl›n›n
piyasa fiyat› ürünün artan marjinal fay-
das›n› kapsayacak flekilde 22.5 milyon
TL’ye yükselecektir. Ancak sübvansiyon
nedeniyle tüketiciye yans›yan fiyat 17.5
milyon TL’ye düfler.



Sübvansiyon uygulamas› tüketicinin ödedi¤i fiyat› düflürür. Böyle bir uygula-
mada sübvansiyon miktar› mal veya hizmetin marjinal d›flsal maliyetine eflittir. Ör-
nekte, afl› olan her bir kiflinin marjinal d›flsal faydas› 5 milyon TL oldu¤u varsay›-
m›nda, devlet afl› olan her kifliyi 5 milyon TL sübvanse edecektir. Bu, afl› olan her
bireyin marjinal özel faydas›nda 5 milyon TL’lik art›fl anlam›ndad›r. Bu durumda
afl›n›n talep e¤risi D=MPB’den D1=MPB+MEB’ye hareket edecektir. Afl›ya olan ta-
lepteki art›fl, piyasa dengesini U noktas›ndan V noktas›na kayd›r›r. Bu noktada afl›-
n›n piyasa fiyat› ürünün artan marjinal faydas›n› kapsayacak flekilde 22.5 milyon
TL’ye yükselecektir. Ancak sübvansiyon nedeniyle tüketiciye yans›yan fiyat 17.5
milyon TL’ye düfler. Tüketiciye yans›yan fiyattaki bu azalma y›ll›k talep edilen mik-
tar› 13 milyona yükseltecektir. Bu düzey ayn› zamanda etkin ç›kt› düzeyidir. Afl›
bafl›na devletin yapt›¤› sübvansiyonun 5 milyon TL oldu¤u varsay›m›nda, devlet
her y›l 13 milyon kiflinin afl› olmas› durumunda 65 trilyon TL ödeme yapar. Bu
miktar, grafikteki RVHY alan›na eflittir. Sübvansiyonlar vergi gelirlerinden ödendi-
¤i için, sübvanse edilecek mal ve hizmet gruplar›n›n devlet taraf›ndan çok dikkat-
li belirlenmesi gerekir. Çünkü etkinlik mant›¤› tüm sübvansiyonlar› hakl› ç›karmaz.

Afla¤›da yer alan tablo hava kirlili¤ini engellemenin fayda ve maliyetlerine iliflkin parasal
de¤erleri göstermektedir. Bu tabloyu esas alarak,

a. Kirlili¤i azaltman›n marjinal faydas›n› bulunuz
b. Kirlili¤i azaltman›n marjinal maliyetini bulunuz
c. Toplumun 5 birim hava kirlili¤ine raz› olmas› durumunda, net kazanç veya kay›p

ne olur?
d. Kirlili¤i tamamen ortadan kald›rman›n topluma yükledi¤i net kazanç veya kay›p

nedir?
e. Hava kirlili¤i için etkin bir düzenleme yap›l›rsa, her y›l izin verilecek kirlilik mik-

tar› ne olur?
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Kirlilik Kirlili¤i Düflürmenin Kirlili¤i Düflürmenin
Düzeyi Toplam Faydas› Toplam Maliyeti 
(ton/y›l) (trilyon TL/y›l) (trilyon TL/y›l)

0 0 410
1 30 260
2 70 160
3 150 80
4 270 20
5 430 0

SIRA S ‹ZDE

2



Özet
Kamusal mal kavram›n› ve özelliklerini tan›mlaya-

rak kamusal mallarda etkin üretim düzeyinin na-

s›l belirlenece¤ini aç›klayabilmek

• Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel öde-
meden tüketebilece¤i ve bir kiflinin tüketiminin bir
baflkas›n›n tüketimine engel teflkil etmedi¤i mallar
kamusal mallard›r. Bu mallar toplumda ödeme ya-
pan ya da yapmayan tüm toplum üyelerine fayda
sa¤lar. Ödeme yapmayanlar bu fayday› elde etmek-
ten mahrum b›rak›lmad›¤› için kamusal mallarda
bedavac›l›k sorunu ile karfl›lafl›l›r.

• Kamusal mallar›n varl›¤› fiyat sistemi için sorun ya-
rat›r ve piyasa baflar›s›zl›¤›na neden olur. Bu yüz-
den, kamusal mallar›n üretiminde devletin bizzat
üretimi üstlenmesi alternatifi ya da piyasaya devlet
müdahalesi gündeme gelir.

• Kamusal mallar›n ç›kt› düzeyi tüm bireysel taleple-
rin dikey toplamlar› ile elde edilen marjinal sosyal
fayda e¤risi ile marjinal maliyet e¤risinin kesiflti¤i
noktada belirlenir. Bedavac›l›k sorunu yüzünden
kamusal mallar›n üretiminde özel kesim etkin ç›kt›
düzeyinde üretim yapamaz. Dolay›s›yla, kamusal
mallar devlet taraf›ndan üretilir ve genelde vergiler-
le finanse edilir.

D›flsall›k kavram›n› ve özelliklerini tan›mlaya-

rak d›flsall›k türlerini içsellefltirme yöntemlerini

aç›klayabilmek

• Bir ekonomik birimin üretim ya da tüketime iliflkin
karar› bir baflka birimin veya birimlerin fayda ya da
maliyetlerini piyasa d›fl›nda baflka bir yolla etkili-
yorsa, d›flsall›klar›n var oldu¤unu söyleyebiliriz. Re-
kabetçi piyasalarda çok fazla negatif d›flsall›k ve
çok az da pozitif d›flsall›k üretilmektedir. Bu durum
kaynaklar›n afl›r› ya da düflük düzeyde tahsis edil-
mesine neden oldu¤u için piyasa baflar›s›zl›¤›n›n da
nedenlerinden biridir. 

• Devlet, piyasa baflar›s›zl›¤›n› gidermek ve d›flsall›k-
lar› içsellefltirmek için vergi, sübvansiyon, yasal dü-
zenlemeler ve üretimi üstlenme gibi araçlar› kulla-
n›r. D›flsall›klar›n içsellefltirilmesi, marjinal özel fay-
da ve maliyetlerin marjinal sosyal fayda ve maliyet-
leri de kapsayacak flekilde belirlenmesi amac›yla
üretici ve tüketici kararlar›na dönük düzenlemeler-
dir. Bu tan›ma göre, negatif d›flsall›klarda marjinal
d›flsal maliyeti içsellefltirmek için bu maliyeti marji-
nal özel maliyete eklerken, pozitif d›flsall›klarda
marjinal d›flsal fayday› içsellefltirmek için bu fayda-
n›n marjinal özel faydaya eklenmesi gerekir. Bir
d›flsall›¤›n içsellefltirilmesi bir mal›n tüm sosyal ma-
liyeti ve tüm sosyal faydas›n› yans›tt›¤› için fiyatlar-
da da bir de¤iflme meydana gelecektir.

• Negatif d›flsall›klar›n oldu¤u durumda, d›flsall›¤›
meydana getiren firma veya kifli için, bu ekonomik
faaliyet bir maliyet oluflturmazken, maliyet topluma
yüklenmektedir. Bu durumda, devlet üçüncü kifli-
lere yüklenen bu maliyetle orant›l› olarak, d›flsall›¤›
meydana getiren firma veya kifliden bir düzenleyici
vergi alabilir. Düzenleyici vergilerin amac›, bir mal
veya hizmetin d›flsal maliyetini marjinal özel mali-
yete eklemektir. Bu amac› gerçeklefltirmek için dü-
zenleyici verginin her birim ç›kt›n›n marjinal d›flsal
maliyetine eflit olmas› gerekir.

• Sübvansiyonlar, pozitif d›flsall›klar meydana getiren
üretim veya tüketim faaliyetinin marjinal d›flsal fay-
das›n› içsellefltirmek için kullan›l›r. Amaç, tüketici
veya üretici taraf›ndan yap›lan ödemeleri azaltmak-
t›r. Sübvansiyonlar düzenleyici vergi temeline da-
yanan negatif bir vergi olarak da düflünülebilir.

Özet 243
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Kendimizi S›nayal›m
1. Pozitif d›flsall›k meydana getiren bir ekonomik faaliye-
tin marjinal d›flsal faydas›n› içsellefltirmek için afla¤›daki-
lerden hangisi kullan›l›r?

a. Artan oranl› vergiler
b. Sabit oranl› vergiler
c. Sübvansiyonlar
d. Cezalar
e. Yasaklamalar

2. Mal ve hizmetin tüketiminde rakip olmama ve fayda-
dan mahrum b›rakamama özelliklerini tafl›yan mallar afla-
¤›dakilerden hangisi ile adland›r›l›r?

a. Normal mal
b. Düflük mal
c. Özel mal
d. Kamusal mal
e. D›flsall›k yaratan özel mal

3. Afla¤›dakilerden hangisi d›flsall›klar›n özellikleri aras›n-
da yer almaz?

a. D›flsall›klar üreticiler ya da tüketiciler taraf›ndan
yarat›l›r

b. D›flsall›klar pozitif olabilir
c. D›flsall›klar negatif olabilir
d. Kamusal mallar d›flsall›klar›n özel bir türüdür
e. Ekonomik yap› içerisinde d›flsall›klar›n taraflar›n›

belirleyebilmek olanaks›zd›r

4. Kamusal mallarda etkin ç›kt› düzeyinin belirlenmesi
için gerekli koflul afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet
b. Marjinal sosyal fayda = Fiyat
c. Marjinal sosyal fayda = Ortalama toplam maliyet
d. Marjinal maliyet = Fiyat
e. Marjinal maliyet = Ortalama toplam maliyet

5. Bir mal veya hizmetin üretiminde ya da tüketimindeki
bir birimlik art›fl›n di¤er kiflilere yükledi¤i maliyet afla¤›da-
kilerden hangisi ile adland›r›l›r?

a. Marjinal maliyet
b. Marjinal d›flsal maliyet
c. Ortalama maliyet
d. Toplam maliyet
e. Marjinal sosyal maliyet

6. Negatif d›flsall›klar›n söz konusu olmas› durumunda,
üretimin marjinal sosyal maliyeti (MSC) afla¤›dakilerden
hangisi kullan›larak belirlenir?

a. MSC = Marjinal özel maliyet + Marjinal sosyal fayda
b. MSC = Marjinal özel maliyet – Marjinal d›flsal maliyet
c. MSC = Marjinal sosyal fayda + Marjinal d›flsal maliyet
d. MSC = Marjinal özel maliyet + Marjinal d›flsal maliyet
e. MSC = Marjinal soysa fayda – marjinal d›flsal maliyet

7. Bir mal› sat›n alan ya da satanlar›n yan›nda üçüncü ki-
flilerin fayda elde etmeleri afla¤›daki kavramlardan hangi-
si ile adland›r›l›r?

a. Negatif d›flsall›k
b. Marjinal sosyal fayda
c. Marjinal özel fayda
d. Pozitif d›flsall›k
e. Toplumsal fayda

8. Pozitif d›flsall›k yaratan bir mal›n üretimi tam rekabet
koflullar›ndaki üretim düzeyi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda afla¤›-
daki de¤erlendirmelerden hangisi geçerli olur?

a. Daha az üretim gerçeklefltirilir
b. Hiç üretim yap›lmaz
c. Daha fazla üretim gerçeklefltirilir
d. Eflit miktarlarda üretim gerçeklefltirilir
e. Karfl›laflt›rma yap›lamaz

9. Pozitif d›flsall›klar›n varl›¤› halinde ortaya ç›kan marji-
nal sosyal fayda (MSB) afla¤›dakilerden hangisi kullan›la-
rak belirlenir?

a. MSB = Marjinal özel fayda + Marjinal d›flsal fayda
b. MSB = Marjinal özel fayda – Marjinal d›flsal fayda
c. MSB = Marjinal özel fayda + Marjinal d›flsal maliyet
d. MSB = Marjinal özel fayda – Marjinal d›flsal maliyet
e. MSB = Marjinal sosyal maliyet + Marjinal d›flsal maliyet

10. Negatif d›flsall›k yaratan bir mal›n üretimi tam rekabet
koflullar›ndaki üretim düzeyi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda afla¤›-
daki de¤erlendirmelerden hangisi geçerlidir?

a. Daha az üretim gerçeklefltirilir
b. Hiç üretim yap›lmaz
c. Daha fazla üretim gerçeklefltirilir
d. Eflit miktarlarda üretim gerçeklefltirilir
e. Karfl›laflt›rma yap›lamaz
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Kamu mal›, d›flsall›k, bedavac›l›k sorunu

Emniyet güçleri taraf›ndan sunulan güvenlik hizmetleri
kamusal mallar için güzel bir örnek teflkil eder. Devriye
gezen bir polis ekibi, suçlar›n önlenmesi ve suçlular›n ya-
kalanmas›n› sa¤layarak toplumun bütününe dönük bir
hizmet sunar. E¤er herkes kendi polisini istihdam etmek
durumunda kalsayd›, ortal›kta çok fazla say›da polis ola-
ca¤›ndan, yarat›lacak d›flsal fayda özel faydaya oranla çok
daha fazla olurdu. Ancak böyle bir ortamda birçok kifli
için kendi polis memurunu istihdam etme olgusu söz ko-

nusu olamayacakt›r. Çünkü bunun getirece¤i özel maliyet
elde edilecek özel faydadan çok daha büyük olur. Öte
yandan, özel olarak istihdam edilen polis memuru görev
bafl›ndayken özel polis istihdam etmeyenlerin bu güven-
lik hizmetinden ayr› tutulmalar› mümkün olmayacak ve
söz konusu kifliler hiçbir maliyete katlanmaks›z›n güvenli
bir ortamda bulunacaklard›r. K›saca, böyle bir durumda
ciddi bir bedavac›l›k sorunu ortaya ç›kacakt›r. Dolay›s›yla,
iç güvenlik hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak sunul-
mas› daha avantajl› görünmektedir. Ancak güvenlik hiz-
metlerinin tamam›n›n bu kategoriye girdi¤ini söyleyeme-
yiz. Belirli bir mülkün korunmas› ile ilgili bir görev söz
konusu oldu¤unda güvenlik hizmeti piyasa taraf›ndan da
sa¤lanabilir. Piyasada bu hizmet özel güvenlik firmalar›
taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Yukar›da sözünü etti¤imiz tür-
deki kurumlar özel güvenlik birimleri istihdam ederek gü-
venlik hizmeti almaktad›rlar. Çünkü bu durumda elde edi-
lecek özel fayda katlan›lacak özel maliyeti aflmaktad›r. Bu
sonuç flu soruyu akla getirir: Bu durumda bir müddet son-
ra resmi emniyet güçlerinin özellefltirilmesi söz konusu
olabilir mi? Bu soruya verilecek cevap hay›r fleklindedir.
Çünkü polis teflkilat› suçlar› önleme ve suç iflleyenleri ya-
kalama konusunda çok daha büyük bir tecrübeye sahip-
tir. Öte yandan, Emniyet Teflkilat› gerek birikimi, gerekse
sahip oldu¤u olanaklar nedeniyle ölçek ekonomilerinden
yararlanmakta ve çok daha zor görevlerin üstesinden ge-
lebilmektedir. Bu yüzden bir kamusal mal olarak polis
teflkilat›n›n varl›¤›na her zaman ihtiyaç duyulacakt›r. 
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Giriflimci bu teklifi kesinlikle kabul etmemelidir. Çünkü
bu tür bir gösteri için piyasa etkin çözümü yaratamaya-
cak, zira flirket sahibi bilet satmakta ciddi bir sorunla kar-
fl› karfl›ya kalacakt›r. Bunun nedeni oldukça aç›kt›r: fiehir
halk›n›n havai fiflek gösterisini izleyebilmek için bilet al-
mas›na gerek yoktur. Havai fiflek gösterisi için “tüketiciyi
faydadan mahrum b›rakma” söz konusu olmad›¤›ndan,
toplum havai fiflek gösterisini bedava izlemek aç›s›ndan
güçlü bir güdüye sahip olacakt›r. K›sacas›, genç giriflimci
bedavac›l›k sorunu ile karfl› karfl›ya kal›r. Piyasan›n yarat-
t›¤› bu baflar›s›zl›¤›n nedeni havai fiflek gösterisinin yarat-
t›¤› d›flsall›kt›r. E¤er giriflimcimiz belediye baflkan›n›n bu
önerisini kabul ederse,  söz konusu d›flsall›¤› göz ard› et-
mifl olur. Havai fiflek gösterisi sosyal aç›dan arzulan›r ol-
mas›na karfl›n, özel bir hizmet olarak bu koflullarda kârl›-
l›ktan uzakt›r. Sonuç olarak, giriflimci sosyal aç›dan etkin
olmayan bir karar alarak havai fiflek gösterisi için beledi-
ye baflkan›n›n yapt›¤› teklifi reddetmelidir. 
Piyasa havai fiflek gösterisi konusunda baflar›s›z olmas›na
karfl›n, bu sorunun çözümü oldukça basittir: Yerel yöne-
tim bu gösteri için herkesin ödedi¤i çöp vergisini bir mik-
tar artt›rarak, giriflimcimizi havai fiflek gösterisini gerçek-
lefltirmesi için istihdam edebilir. 

S›ra Sizde 2

a.

b. Bak›n›z tablo
c. Net Kazanç = (430 – 150) – 80 = 200
d. Net Kazanç = (430 – 410) – 80 = 20
e. MC = MB eflitli¤inin sa¤land›¤› 3 birimlik kirlilik 

düzeyinde

Kirlilik Marjinal Marjinal
Düzeyi Fayda Maliyet
(ton/y›l) (MB) (MC)

0 -- --
1 30 150
2 40 100
3 80 80
4 120 60
5 160 20
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BLACK
320 C

Bugün kullan›mda bulunmayan bin lira ile 1980 y›l›nda 3.5 kg et veya 2 kg
hamsi, 30 kg so¤an, 40 kg patates, 20 kg fleker, 4 kg çay alabilirdiniz.
Büyüklerinizden “Bizim zaman›m›zda...” diye bafllayan cümleleri mutlaka
duymuflsunuzdur. Asl›nda bu konuflmalarda çeflitli kuflaklar, geçen k›sa süre
içerisinde Türk Liras›n›n bafldöndürücü bir h›zla de¤er yitiriflini, hat›rlad›klar›
çarp›c› örneklerle anlat›rlar. Bir ço¤umuzun hiç tan›yamad›¤› bir para ile
yap›labilecekleri düflündü¤ünüzde büyüklerinize hak vermemek mümkün görün-
müyor. Bir çarp›c› örnek de bizden: Foto¤rafta görülen lüks villay› sat›n alabilmek
için 1980 y›l›nda ihtiyaç duydu¤unuz para ile bugün ancak yandaki foto¤rafta
görülen bir adet ampulü sat›n alabiliyorsunuz. Çeflitli örneklerle ortaya koymaya
çal›flt›¤›m›z bu durumun nedenini hiç düflündünüz mü? 
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Bafllarken
Kitab›m›z›n bu ünitesinden itibaren makro iktisad› ö¤renmeye bafll›yoruz. Makro
iktisad›n içeri¤ini tamamlad›¤›n›z zaman yukar›daki soruya ilave olarak, bir
ekonomide neden kimi zaman daha zor ifl bulunabildi¤i, toplumsal refah›n bir
ölçütü olarak ülkede gerçeklefltirilen üretim miktar›n›n neden kimi zaman azal-
d›¤›, kimi zamansa arzulanandan h›zl› artt›¤›, ekonomilerin neden kimi zaman
kriz yaflad›¤› ve devletin bu konuda yapabilecekleri ile ilgili sorulara kolayca ce-
vap verebileceksiniz. Bu sorular›n tamam› makro iktisatla ilgilidir. Bu ve daha
sonraki ünitelerde ö¤reneceklerinizle içinde yaflad›¤›m›z ortamda her gün yüzyü-
ze kald›¤›m›z makro ekonomik olaylar› daha kolay anlayacak ve bu olaylar›n ne-
den oldu¤u politika de¤iflikliklerini daha kolay yorumlayabileceksiniz. 

Birinci ünitede çok k›sa olarak mikro iktisat ve makro iktisat aras›ndaki ayr›-
ma de¤inilmiflti. Hat›rlarsan›z, “mikro iktisat” tek bir mala ait piyasan›n nas›l ça-
l›flt›¤›n› ve bireysel karar alma birimlerinin (iflletmeler ve hanehalk›) davran›flla-
r›n› incelemekteydi. Bu birimlerin davran›fllar› hakk›nda yap›lan baz› varsay›m-
lar arac›l›¤› ile piyasalar›n nas›l çal›flt›¤›, kaynaklar›n nas›l tahsis edildi¤i gibi
hususlarda son derece yararl› sonuçlar elde etmifltik. 

Makro iktisatta, mikro iktisad›n aksine, büyük düflünürüz. Yani sadece belirli
bir piyasadaki ekmek arz›n› ve talebini de¤il ekonomide üretilen tüm mal ve hiz-
metlerin arz ve talebini, sadece CD fiyatlar›n› de¤il ekonomide sat›lan tüm ürün-
lerin ortalama fiyatlar›n›, sadece Ahmet ve ailesinin tüketimini de¤il ekonomide-
ki tüm ailelerin tüketimini, sadece Tofafl otomobil fabrikas›n›n yat›r›m›n› de¤il
ekonomideki tüm iflletmelerin yat›r›mlar›n› göz önüne al›r›z. Öte yandan, makro
iktisat sadece sözü edilen bu tür büyük ölçekli de¤iflkenleri belirleyen faktörleri de-
¤il ayn› zamanda bunlar›n karfl›l›kl› iliflkilerini ve zaman içerisinde gösterdikleri
de¤iflimin anlam› ile de ilgilenir. Bir di¤er deyiflle, makro ekonomik analiz, ulusal
ekonominin makro de¤iflkenlerinin birbirlerini nas›l etkiledi¤ini, bunlardan bir
k›sm›n›n dengeyi sa¤larken nas›l belirlendi¤ini ele al›r. ‹lgilendi¤i, tek tek mal ve
hizmet piyasalar› de¤il, ekonominin tüm dengesidir. Belli bir dönem içinde bir
ekonomide denge milli gelir ve istihdam düzeyinin nas›l belirlendi¤i, y›ldan y›la
milli gelir art›fl h›z›n›n hangi koflullara ba¤l› olarak de¤iflti¤i, fiyatlar genel düze-
yinin nas›l ve neden dalgaland›¤› makro ekonomik analiz çerçevesi içinde göz-
den geçirilir. 

Anahtar Kavramlar
• Büyük bunal›m
• ‹flsizlik
• Enflasyon
• Toplam üretim
• Konjonktür
• Devresel ak›m

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Makro iktisad›n do¤uflunu ve geliflimini sa¤layan temel faktörleri,
2. Makro iktisad›n ilgi alan›na giren temel konular›,
3. Devletin izledi¤i politikalarla makro ekonomik performans aras›ndaki iliflkiyi,
4. Bir ekonomide makro aç›dan rol alan baflrol oyuncular› ve bunlar›n oynad›k-

lar› rolleri,
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 
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MAKRO ‹KT‹SADIN KÖKENLER‹

Makro iktisad›n do¤uflunu ve geliflimini sa¤layan temel faktörle-
ri aç›klayabilmek

1930’lu y›llar boyunca yaflanan Büyük Bunal›m dönemindeki ekonomik olaylar
iktisatç›lar› makro ekonomiyle ilgili konular üzerinde durmaya yönlendirdi. 1920’li
y›llara gelinceye dek dünya ekonomisinde çok büyük sorunlar›n yaflanmad›¤›n›
söylemek mümkündür. Bu dönemde ifl arayan herkes çok fazla zorlanmadan ifl
bulabilmifl, gelirler önemli ölçüde artm›fl ve fiyatlar nispeten istikrarl› bir seyir iz-
lemiflti. Ancak 1929’un sonlar›na do¤ru ifller birden ters gitmeye bafllam›flt›. Örne-
¤in, ABD’de 1929 y›l›nda 1.5 milyon kifli iflsiz iken 1933’te iflsiz say›s› on kat arta-
rak yaklafl›k 13 milyona ulaflm›flt›. Öte yandan ABD ekonomisi 1929’da 103 mil-
yar dolar de¤erinde yeni mal ve hizmet üretmiflken bu rakam 1933’te yaklafl›k ya-
r› yar›ya azalarak 55 milyar dolara düflmüfltü. Ekim 1929’da yaflanan borsa çökü-
flü sonucunda milyarlarca dolarl›k kiflisel servet kaybedilmiflti. 

Büyük Bunal›m öncesi dönemde genifl ölçekli ekonomik sorunlar›n incelen-
mesinde iktisatç›lar, kimi zaman klasik modeller olarak da adland›r›lan, mikro
ekonomik modelleri kullanm›fllard›. Hatta “makro iktisat” deyimi ‹kinci Dünya Sa-
vafl› sonras› döneme kadar kullan›lan bir deyim bile de¤ildi. Örne¤in, klasik arz
ve talep analizine göre iflgücündeki arz fazlas›n›n ücretleri afla¤›ya çekerek, yeni
bir denge noktas› oluflturaca¤› ve bu nedenle uzun süren bir iflsizli¤in söz konu-
su olamayaca¤› kabul edilmekteydi. 

Ancak, Büyük Bunal›m dönemi olarak adland›r›lan 10 y›l boyunca iflsizlik ol-
dukça yüksek düzeylerde kalm›fl ve bu kadar uzun süren bir yüksek iflsizlik dö-
nemini aç›klayabilmekte klasik modellerin yetersiz kalmas› makro iktisad›n gelifli-
mine öncülük etmifltir.

‹ktisat tarihinin en önemli çal›flmalar›ndan birisi John Maynard Keynes taraf›n-
dan kaleme al›nan ve 1936’da yay›nlanan ‹stihdam, Faiz ve Paran›n Genel Teori-
si isimli kitapt›r. Keynes, piyasalar›n ve bunlar›n davran›fllar› ile ilgili bilgileri kul-
lanarak karmafl›k iktisadi olaylar› aç›klamaya dönük bir teori gelifltirmiflti. Bu ne-
denle makro iktisad›n kökenleri büyük ölçüde Keynes’in sözü edilen kitab›na da-
yand›r›l›r. Zira Keynes, klasik modellerin öne sürdü¤ü flekilde istihdam›n fiyatlar
ve ücretler taraf›ndan belirlendi¤i görüflünü reddetmifl ve ekonomide üretilen mal
ve hizmetlere olan toplam talebin istihdam› belirleyen temel faktör oldu¤u görü-
flünü gelifltirmifltir. Keynes devletin çeflitli politikalarla ekonomiye müdahale ede-
bilece¤ini, böylece üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabilece¤ini savunu-
yordu. Bu görüfl klasik modellerin kabul etti¤i b›rak›n›z yaps›nlar-b›rak›n›z geç-
sinler felsefesinin tamamen z›dd› olarak de¤erlendirilebilir. Keynes’in yaklafl›m›
özel sektör talebinin yetersiz kald›¤› bir dönemde, üretimdeki ve istihdamdaki dü-
flüflü önlemek için devletin toplam talebi destekleyerek ekonomiye müdahale et-
mesi gerekti¤i fleklinde özetlenebilir. 

Keynes’in bu görüflleri ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra, özellikle 1950’li y›llar-
da hem iktisatç›lar aras›nda hem de devlet yöneticileri aras›nda artan bir flekilde
taraftar bulmaya bafllam›flt›.Bu dönemde, devletin ekonomide belirli bir istihdam
hacmini ve üretim düzeyini gerçeklefltirme, üretim ve istihdamda gözlenen dalga-
lanmalar› hafifletme gibi hedeflere ulaflabilmek için elinde bulunan vergi ve har-
cama miktar› gibi araçlar› kullanabilece¤i inanc› yayg›nlaflm›flt›r. Böylece, makro
iktisat, mikro iktisattan farkl› kavramlar›, konular› ve analiz yöntemiyle gündeme
gelmifl oldu.
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Büyük Bunal›m›n yukar›da k›saca özetlenen temel özellikleri esas al›nd›¤›nda, bunal›m-
dan ç›k›fl›n uzun sürmesinin nedenlerini söyleyebilir misiniz?

MAKRO ‹KT‹SADIN ‹LG‹ ALANI

Makro iktisad›n ilgi alan›na giren temel konular› aç›klayabilmek

Bir ülke ekonomisinin sa¤l›kl› iflleyip ifllemedi¤ine iliflkin, dolay›s›yla makro ikti-
sad›n ilgi alan›na giren üç temel göstergeden söz etmek mümkündür: ‹flsizlik ora-
n›, enflasyon oran› ve üretim art›fl oran›. Her hükümet bu göstergeleri büyük bir
dikkatle izlemek durumundad›r. Öte yandan sözü edilen bu göstergeler günlük
yaflant›m›z› çok yak›ndan etkiledi¤i için toplumun büyük bir bölümü de bu gös-
tergelerle ve bu göstergeleri etkileyebilmek amac›yla izlenen politikalarla yak›n-
dan ilgilenmekte, özellikle iflsizlik ve enflasyon oran›n› makul say›labilecek dü-
zeylerde tutmaya ve üretim hacmini artt›rmaya dönük politikalara büyük ilgi gös-
termektedir. Ancak düflük iflsizlik, düflük enflasyon ve h›zl› üretim art›fl› son dere-
ce aç›k seçik hedefler niteli¤inde iken, bunlar› her zaman gerçeklefltirmek müm-
kün olmayabilir. Makro iktisad› ö¤renmeye çal›fl›rken sürekli akl›m›zda bulunma-
s› gereken bir gerçe¤i hemen belirtelim:

Hemen tüm makro ekonomik olaylar birbirleriyle karfl›l›kl› iliflki içerisindedirler. Bu
olaylardan bir tanesinde sa¤lanacak bir iyileflme bir di¤er olayda flartlar›n a¤›rlaflmas›na
neden olabilir.

Örne¤in, baz› iktisatç›lar enflasyonla mücadele etmenin tek yolunun ekonomi-
de üretim art›fl›n› yavafllatmak ve iflsizli¤i artt›rmak oldu¤unu savunurlar. Bu ne-
denle makro iktisat z›t yönlü iliflkilerle dolu bir aland›r ve kitab›n›z›n bundan son-
raki ünitelerinde bu z›tl›klar›n yap›s› ortaya konmaya çal›fl›lacakt›r. 

‹flsizlik ve ‹stihdam Düzeyi
‹flsizlik sözcü¤ü tüm lisanlardaki ürkütücü sözcüklerden birisidir. ‹flsiz bir insan
moralsiz hale gelir, prestij ve statü kayb›na u¤rar ve hatta ailesi parçalanma tehdi-
di alt›nda kal›r. Bir an düflündükten sonra hepiniz çal›flma güç ve iste¤inde olan
herkesin bir ifle sahip olmas› gerekti¤i konusunda hemfikir olacaks›n›z. Ancak
ekonomik anlamda bu her zaman mümkün olamamaktad›r.

Çal›flma ve gelir sa¤lama karar›nda olan bireylerin, hizmetlerinden yararlan-
mak üzere çal›flt›r›lmalar›na istihdam denmektedir. Buradaki çal›flt›rma sözcü¤ü
zorla de¤il, gönüllü çal›flma anlam›n› tafl›maktad›r. Bir ekonomide çal›flanlarla ifl
arayanlar›n toplam› iflgücünü oluflturur. ‹flgücü rakam›na varmak için di¤er bir
yol, çal›flabilir yafltaki nüfustan bedenen ve zihnen yetersiz olanlarla cari ücret
haddinde çal›flmak istemeyenlerin toplam›n› ç›kartmakt›r. Burada iflsizlik kavram›-
n›n aç›k bir tan›m›n› yapmak gerekmektedir. Cari ücret haddinde çal›flma ve gelir
sa¤lama iste¤inde olmayanlar›n durumu iflsizlik olarak nitelenebilir mi? Bu soru-
ya olumlu cevap vermek güçtür. Çünkü iktisat biliminde yaln›zca çal›flma iste¤ine
ve yetene¤ine sahip olup, cari ücret haddi ile çal›flma saatlerini kabul etti¤i halde
ifl bulamayan kimseye iflsiz denir.
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fiüphesiz yap›s› ve nedeni ne olursa olsun iflsizli¤in tamamen ortadan kald›r›-
labilece¤ini söyleyemiyoruz. Örne¤in, iflsizli¤in bir bölümü geçici olabilir. Bu ne-
denle iflsizli¤in türlerini ortaya koymak gerekir. ‹flsizlik türleri; k›smi ve yayg›n,
geçici ve sürekli olmak üzere çeflitli bak›mlardan tasnif edilebilir. Olumsuz etkisi
en az iflsizlik türü, k›smi ve geçici olan friksiyonel (ar›zi) iflsizlik olup, yer ve mes-
lek de¤ifltirme s›ras›nda belirir. Geçici fakat yayg›n iflsizlik türlerinden en tipik
olan ikisi, konjonktürel ve mevsimlik iflsizliktir. Konjonktürel iflsizlik, iktisadi
yaflamda zaman zaman beliren daralmalar›n yaratt›¤› iflsizliktir. Tar›msal yap›l› ül-
kelerde en çok rastlan›lan iflsizlik türü mevsimlik iflsizliktir. K›smi fakat sürekli
olan bafll›ca iki iflsizlik türü, bölge veya sektör iflsizli¤i ile teknolojik iflsizlik ola-
rak bilinir. Belli bir sektörün veya bölgenin çekici bir alan olmaktan ç›kmas›, o
bölge veya sektörde üretimi daralt›r ve dolay›s›yla iflsizlik yarat›r. Uzun süre emek
yo¤un üretim metodu uygulanm›fl bir alanda sermaye yo¤un tekniklere geçilme-
si, kullan›lan eme¤in bir k›sm›n› gereksiz hale getirir ve teknolojik iflsizlik do¤ar.
Yap›sal sorunlar ve sürekli durgunluk hem yayg›n, hem de sürekli iflsizlik türleri-
nin ortaya ç›kmas›na yol açar. Ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devaml›
olarak durgun bir düzeyde kald›¤› dönemlerde yap›sal iflsizlik belirir. Geliflmifl
bir ekonominin çeflitli nedenlerden dolay› ekonomik durgunluk içerisine girmesi
büyük kitleleri iflsiz ve gelirsiz b›rakm›fl olabilir. Bu tür iflsizli¤e sürekli durgunlu-
¤un yaratt›¤› iflsizlik ad› verilmektedir. 

Bu iflsizlik türlerinden baflka bir de gizli iflsizlik denilen durum vard›r. Belli bir
üretim kolunda istihdam edilenlerden bir k›sm› faaliyetten çekildi¤i zaman üretim
hacminde bir daralma meydana gelmiyorsa, faaliyetten al›nan kimseler ad› geçen
üretim kolunda gizli iflsiz durumunda idiler demektir. Geliflmekte olan ülkelerin
ço¤unda, özellikle tar›msal üretim alan›nda gizli iflsizlik hayli yayg›nd›r.

Enflasyon
Bas›nda ve televizyon kanallar›nda hemen her gün sözü geçti¤i için herkes enf-
lasyon sözcü¤ü hakk›nda bir fikir sahibidir. Enflasyon ekonomideki tüm fiyatlar-
da görülen genel art›flt›r. Ancak tek bir mal›n fiyat›ndaki art›fl ile tüm mallar›n fi-
yatlar›n›n (fiyatlar genel düzeyi) artmas›n› birbirinden ay›rmak gerekir. Mikro ikti-
sattan hat›rlayaca¤›n›z gibi, tek bir mal›n fiyat› o mal›n arz ve talebindeki dalga-
lanmalarla birlikte artabilir veya azalabilir. E¤er tek bir mal›n fiyat›nda bir art›fl
varsa bunu enflasyon olarak de¤erlendirmek do¤ru de¤ildir. Bir ekonomideki mal
ve hizmetlerin büyük bir bölümünün fiyatlar›, yani ortalama fiyat düzeyi artarsa
enflasyon ortaya ç›kar. 

Fiyatlar genel düzeyi teorik olarak ekonomideki bütün mal ve hizmet fiyat-
lar›n›n belli bir dönemdeki tart›l› ortalamas›n› göstermektedir. Fiyatlar genel düze-
yi bir indeksle belirtilir. Bunun için önce herhangi bir y›l›n fiyat düzeyi temel ka-
bul edilip 100 ile gösterilir. Sonra di¤er y›llara ait düzeyler basit bir orant› hesab›
ile bu 100 de¤erine göre de¤erlendirilir. Böylece çeflitli y›llardaki fiyat düzeyleri-
nin, temel y›l›n fiyat seviyesine göre yüzde kaç alçal›p yükseldi¤i aç›klanm›fl olur.
Temel y›l gelifligüzel seçilmez, seçim s›ras›nda çeflitli ekonomik, siyasal ve sosyal
olaylar ve etkiler dikkate al›n›r.

Enflasyon paran›n de¤erinin azalmas› ile sonuçlanmaktad›r. Bir para biriminin
de¤eri bununla sat›n al›nabilecek mal ve hizmet miktar› ile ölçülmekte ve sat›n
al›nabilecek miktar da o mal veya hizmetin fiyat› taraf›ndan belirlenmektedir. E¤er
fiyatlar yükselirse bir liran›n de¤eri önceki duruma göre daha düflük olacakt›r. Pa-
ran›n de¤erindeki bu düflüflü de¤erlendirebilmek için hiperenflasyon denilen ve
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Konjonktürel iflsizlik:

Üretim hacminde zaman
zaman ortaya ç›kan 
daralmalar›n yaratt›¤›
iflsizliktir.

Yap›sal iflsizlik: Ekonominin
bütün sektörleri ile toplu ve
devaml› olarak durgun bir
düzeyde kald›¤› dönemlerde
ortaya ç›kan iflsizliktir.

Enflasyon: Bir ekonomide
fiyatlar genel düzeyinde
ortaya ç›kan art›flt›r.

Fiyatlar genel düzeyi: Mal
ve hizmet fiyatlar›n›n belirli
bir dönemdeki tart›l› 
ortalamas›n› gösteren
indeks de¤eridir.



fiyatlar›n çok h›zl› artt›¤› dönemleri ifade eden bir ortam› düflünmek yararl› olur.
Hiperenflasyon dönemleri nadiren yaflanan dönemlerdir. Örne¤in Birinci Dün-
ya Savafl› sonras›nda Almanya’da yaflanan hiperenflasyonda 1921-1924 y›llar› ara-
s›nda fiyatlar yüzde 30 milyar kat artm›flt›. Yak›n zamanlarda, 1984 y›l›nda Boliv-
ya’da yaflanan bir di¤er hiperenflasyonda ise haftal›k fiyat art›fl› yüzde 300’e ulafl-
m›flt›. Bu tür ortamlar nadiren yaflanmas›na karfl›n iktisatç›lar ›l›ml› bir enflasyonun
maliyetlerini ve sonuçlar›n› de¤erlendirebilmek için uzun y›llardan beri çok say›-
da araflt›rma yürütmüfllerdir. Bu araflt›rmalarda cevapland›r›lmaya çal›fl›lan sorular
aras›nda “Enflasyondan kim kazan›r, kim kaybeder?”, “Enflasyon topluma hangi
maliyetleri yükler?”, “Enflasyonun nedeni nedir?” ve “Enflasyonu durdurman›n en
iyi yolu nedir?” gibi sorular yer almaktad›r. 

Türkiye’de y›llara göre
enflasyon oran›n›n ve ifl-
sizlik oran›n›n seyrini
gösteren yandaki grafi¤i
dikkatlice inceleyiniz. Bu
grafi¤e göre 1993-2002
döneminde enflasyon ve
iflsizlik aras›nda ne tür
bir iliflki kurabiliyorsu-
nuz? Bu iliflkinin nedeni
sizce ne olabilir?

Üretim Art›fl Oran›
Bir ekonominin performans›n›n nas›l oldu¤unu ve ülkedeki genel ekonomik ko-
flullar›n durumunu de¤erlendirmede kullan›lan temel göstergelerden birisi de ül-
kenin toplam üretim miktar›, daha do¤ru bir deyiflle bu miktarda bir önceki dö-
neme göre meydana gelen de¤iflim oran›d›r. Toplam üretim bir ekonomide be-
lirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin toplam miktar›d›r. Ekonominin sözü
edilen mal ve hizmet üretme kapasitesindeki art›fl ise ekonomik büyüme olarak
adland›r›lmaktad›r. Öte yandan ekonomik büyümeyi ülkenin üretim imkanlar›n›n
genifllemesi fleklinde de tan›mlamak mümkündür. Buna göre ekonomik büyüme,
ülkenin üretim imkanlar› e¤risinin d›fla do¤ru kaymas› olarak de¤erlendirilebilir. 

Üretim imkanlar› e¤risi ile ilgili olarak kitab›n›z›n ikinci ünitesini gözden geçiriniz.

Ülkenin refah düzeyinde genel bir art›fl› ifade etti¤i için ekonomilerin mümkün
olan en yüksek h›zda büyümesi arzu edilir. Ancak tüm ülkeler her zaman yüksek
bir h›zda büyümek yerine, ekonominin performans›nda k›sa dönemli dalgalanma-
lar yaflarlar. Bir di¤er deyiflle ülkedeki üretim hacmi kimi zaman h›zla artarken, ki-
mi zaman azalma sürecine girmektedir. Üretim hacmindeki bu art›fl ve azal›fl flek-
lindeki dalgalanmalar konjonktür olarak bilinmektedir. Ekonomide daha az mal
veya hizmetin üretildi¤i, bir di¤er deyiflle toplam üretimin azald›¤› dönemler da-
ralma (resesyon) dönemleri olarak adland›r›lmakta ve bu dönemlerde üretim k›-
s›ld›¤› için iflsizlik artmakta, dolay›s›yla ortalama yaflam standard› düflmektedir.
Öte yandan toplam üretim miktar›n›n h›zla artt›¤›, ekonomide daha fazla mal ve
hizmetin üretildi¤i dönemler canlanma dönemleri olarak adland›r›lmaktad›r. Bu
dönemlerde üretim artt›¤› için iflsizlik azalmakta, dolay›s›yla ortalama yaflam stan-
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Hiperenflasyon: Fiyatlar
genel düzeyindeki çok h›zl›
art›fllar›n yafland›¤›
dönemdir.
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üretme kapasitesindeki
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Konjonktür: Üretim 
hacminde k›sa dönemli 
dalgalanmalard›r.

Daralma: Ekonomide toplam
üretimin azald›¤› dönemdir.

Daralma: Ekonomide toplam
üretimin azald›¤› dönemdir.

Canlanma: Ekonomide
toplam üretimin artt›¤›
dönemdir.
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dard› yükselmektedir. Toplam üretimin uzun dönemdeki seyri göz önüne al›nd›-
¤›nda ekonomilerin fiekil 11.1’de gösterildi¤i gibi bir dalgalanma e¤ilimi içerisin-
de olduklar› görülmektedir. ‹flte makro iktisatta söz konusu dalgalanmalar›n nas›l
yumuflat›labilece¤i ve ekonominin uzun dönemdeki büyüme oran›n›n nas›l artt›-
r›labilece¤i sorunu ile ilgileniriz. 

DEVLET VE MAKRO EKONOM‹

Devletin izledi¤i politikalarla makro ekonomik performans ara-
s›ndaki iliflkiyi aç›klayabilmek

Kitab›m›z›n ilerleyen bölümlerinde de görece¤iniz gibi, makro iktisattaki tart›flma-
lar›n büyük bir k›sm› ekonomiyi etkilemede devletin rolü üzerinedir.

Afla¤›daki bölümü okumadan önce, devletin ekonomideki amaçlar›n›n neler olmas› gerek-
ti¤i konusunda kendi düflüncelerinizi bir liste olarak haz›rlay›n›z.

Devletin makro ekonomiyi etkileyebilmek amac›yla kullanabilece¤i üç araç
söz konusudur: Maliye politikas›, para politikas› ve arz yönlü politikalar.

Maliye Politikas›
Devletin ekonomiyi etkileme yollar›ndan bir tanesi toplad›¤› vergiler ve yapt›¤›
harcamalar, yani maliye politikas› arac›l›¤› ile ortaya ç›kmaktad›r. Devlet hane-
halk› ve iflletmelerden vergi toplamakta ve bu flekilde toplad›¤› fonlar› silahlardan
park yap›m›na, emekli maafllar›ndan otoyol yap›m›na kadar de¤iflen bir skalada
harcamaktad›r. Söz konusu vergilerin ve harcamalar›n büyüklü¤ü ve bileflimi eko-
nomi üzerinde önemli etkilere sahiptir. 

Daha önce de söz edildi¤i gibi, Keynes’in 1930’larda gündeme getirdi¤i temel
görüfl maliye politikas›n›n üretimdeki ve istihdamdaki dalgalanmalar› istikrara ka-
vuflturabilmek amac›yla kullan›labilece¤idir. Keynes’e göre ekonomiyi durgunluk-
tan ç›karabilmek için devlet vergileri azaltmal› ve/veya harcamalar›n› artt›rmal›d›r
(genifllemeci maliye politikas›). Aksine enflasyonist bir dönemde, devlet enflasyon
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fiekil 11.1

Konjonktür Dalgalamalar:
Konjonktür dalgalanmalar› ekono-
minin uzun dönem büyüme e¤ilimi-
ni gösteren do¤ru etraf›ndaki üretim
art›fl ve azal›fllar›d›r. fiekle göre her
daralma dönemini bir canlanma
dönemi, her canlanma dönemini de
bir daralma dönemi takip etmekte-
dir. Örne¤in canlanma bir noktada
en üst düzeye ç›kmakta (tepe) ve bu
noktadan sonra daralma bafllamak-
tad›r. Yine daralma bir noktaya
kadar devam etmekte (dip) ve bu
nokta dan sonra canlanma
bafllamaktad›r. Kimi zaman 
ekonominin daralmadan 
canlanmaya geçifli U dönüflü olarak 
adland›r›lmaktad›r.

Y›ll›k Üretim

Uzun Dönem
E¤ilim Do¤rusu

Zaman

Daralma

Canlanma
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Maliye politikas›: Devletin
toplad›¤› vergiler ve yapt›¤›
harcamalarla ilgili poli-
tikas›d›r.
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oran›n› düflürebilmek için vergileri artt›rmal› ve/veya harcamalar›n› k›smal›d›r (da-
ralt›c› maliye politikas›). Bu sürecin nas›l çal›flaca¤›n› ve önlemlerin nas›l al›nmas›
gerekti¤ini Ünite 15’de ayr›nt›l› olarak ele alaca¤›z.

Para Politikas›
Devletin kontrol edebilece¤i de¤iflkenler sadece vergiler ve kamu harcamalar› de-
¤ildir, bunlar›n yan› s›ra devlet merkez bankas› arac›l›¤› ile ekonomideki para mik-
tar›n› da etkileyebilir. Para politikas›n›n ekonomi üzerindeki etkileri ve istikrar
sa¤lamadaki rolü makro iktisatta en çok tart›fl›lan konular aras›nda yer almaktad›r.
Ancak günümüzde birçok iktisatç› ekonomideki para miktar›n›n fiyatlar genel dü-
zeyini, faiz oranlar›n› ve döviz kurunu etkiledi¤ini, iflsizlik ve üretim üzerinde etki-
lerinin bulundu¤unu kabul etmektedir. Tart›flmalar›n temeli para politikas›n›n etki-
lerini nas›l gösterdi¤i ve söz konusu etkilerin büyüklü¤ü ile ilgilidir. Para politikas›
ile ilgili ayr›nt›l› aç›klamalar›m›z› Ünite 17 ve 18’de ortaya koyaca¤›z. 

Arz Yönlü Politikalar
Birçok iktisatç› para ve maliye politikalar› arac›l›¤› ile devletin konjonktür dalga-
lanmalar›n› yumuflatabilece¤i konusunda flüphe duymaktad›r. Bunlara göre devlet
toplam üretimi artt›r›c› politikalar üzerinde yo¤unlaflmal› ve ekonomik büyümeyi
h›zland›r›c› politikalar izlemelidir. Büyümeyi özendirici arz yönlü politikalar›n
üzerinde durdu¤u konulardan birisi ve en önemlisi ülkedeki vergi sistemidir. Bu-
na göre vergi sistemi, vergi oranlar› düflürülerek çal›flma iste¤ini, tasarruflar› ve
yat›r›mlar› teflvik edecek flekilde reforma tabi tutulmal›d›r. 

MAKRO EKONOM‹N‹N B‹LEfiENLER‹

Bir ekonomide makro aç›dan rol alan baflrol oyuncular› ve bunla-
rin oynad›klar› rolleri aç›klayabilmek

Makro iktisat ekonomideki dört grubun davran›fllar› üzerinde durmaktad›r: Hane-
halklar› ve iflletmeler (özel sektör), devlet (kamu sektörü) ve di¤er ülkeler (ulusla-
raras› sektör). Bu dört grup çok çeflitli biçimlerde birbirleriyle karfl›l›kl› iliflki içe-
risindedirler. Bu iliflkilerin bir ço¤u da gelirin elde edilmesi ve harcanmas› bile-
flenlerini içermektedir. Makro ekonomide yer alan dört birim aras›ndaki karfl›l›kl›
ekonomik iliflkileri görebilmenin en kolay yolu, bu birimlerin her biri taraf›ndan
elde edilen geliri ve yap›lan harcamalar› gösteren devresel ak›m diyagram›d›r.
Bu anlamda basit bir ak›fl diyagram› fiekil 11.2’de gösterilmektedir. 
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Para politikas›: Merkez
bankas›n›n ekonomideki
para miktar›n› kontrol 
edebilmek amac›yla ald›¤›
önlemlerdir.

Arz yönlü politikalar:

Devletin toplam talebi
artt›rmak yerine üretimi
artt›rmaya dönük 
politikalar›d›r.
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Devresel ak›m 

diyagram›: Ekonomideki her
sektör taraf›ndan elde
edilen geliri ve yap›lan 
harcamalar› gösteren 
diyagramd›r.



Makro Ekonomin in B i leflen ler i

fiimdi bu devresel ak›m diyagram›n› ad›m ad›m inceleyelim. Hanehalklar›, ifl-
letmeler ve devlet için çal›flmakta, çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›nda ücret elde etmekte-
dirler. Hanehalklar›n›n devletten ve iflletmelerden elde edebilecekleri tek gelir üc-
ret de¤ildir. Ücretin yan› s›ra hanehalklar› iflletmelerden faiz, kâr pay› ve kira ge-
liri de elde edebilirler. Öte yandan hanehalklar› devletten ücret d›fl›nda faiz ve
transfer ödemeleri fleklinde de gelir elde edebilmektedirler. Hanehalklar› elde
ettikleri geliri iflletmeler taraf›ndan üretilmifl olan mal ve hizmetleri sat›n alarak ve
devlete vergi ödeyerek harcamaktad›rlar.

‹flletmeler hanehalklar›na, devlete mal ve hizmet satarak gelir elde etmekte ve
hanehalklar›na ücret, faiz ve kâr pay›, devlete de vergi ödeyerek bu gelirlerini
harcamaktad›rlar. Benzer flekilde devlet hanehalklar› ve iflletmelerden vergi topla-
yarak gelir elde etmekte ve harcama yapmaktad›r. Devlet iflletmelerden mal ve
hizmet sat›n almakta, hanehalklar›na ise ücret, faiz ve transfer ödemesi fleklinde
ödemelerde bulunmaktad›r. 

Son olarak hanehalklar› gelirlerinin bir k›sm›n› di¤er ülkeler taraf›ndan üretil-
mifl olan mal ve hizmetlere harcarken (ithalat harcamalar›), di¤er ülkelerde yafla-
yan hanehalklar› da yerli iflletmeler taraf›ndan üretilen mal ve hizmetleri sat›n al-
maktad›rlar (ihracat geliri).

fiekil 11.2’de verilen devresel ak›m diyagram›nda, hanehalklar› elde ettikleri gelirin ta-
mam›n› harcamazlarsa durum sizce ne olur?

Yukar›daki basit devresel ak›m diyagram›n›n ortaya koydu¤u önemli bir ger-
çe¤i vurgulamak gerekir: Ekonomide birisinin yapt›¤› harcama mutlaka bir baflka-
s›n›n gelirini oluflturmaktad›r. Örne¤in, IBM’den bir kiflisel bilgisayar sat›n al›rsa-
n›z IBM’e ödemede bulunursunuz ve IBM gelir elde eder. IBM devlete vergi öder-
se IBM ödemede bulunmufl ve devlet gelir elde etmifl olur. 

Herkesin harcamas› bir baflkas›n›n gelirini oluflturur. Ekonomideki her ifllemin mutlaka
iki taraf› vard›r.

fiekil 11.2

Mal ve Hizmetlerin Devresel
Ak›m›: Hanehalklar› firmalardan
ve devletten gelir elde etmekte,
buna karfl›l›k firmalardan
(yabanc›lar da dahil) mal ve
hizmet sat›n almakta, devlete
vergi ödemektedirler. Firmalar
hanehalklar›na ve devlete
yapt›klar› mal ve hizmet
sat›fl›ndan gelir elde ederken,
hanehalklar›na ücret, kâr, faiz
ve rant, devlete de vergi
ödemesinde bulunurlar. Devlet
ise firmalardan ve 
hanehalklar›ndan vergi olarak
gelir elde etmekte
hanehalklar›na ve firmalara mal
ve hizmetlerinin karfl›l›¤›nda
ödemede bulunmaktad›r. Öte
yandan devlet, hanehalklar›na
faiz ödemesi yapmakta ve 
transfer ödemesi aktarmaktad›r.
Son olarak di¤er ülkelerde
yaflayanlar da yurtiçinde
üretilen mal ve hizmetleri sat›n
almaktad›rlar. 

‹thalat
‹hracat

Mal ve Hizmet Al›mlar›

Devlet

Mal ve
Hizmet
Al›mlar› Vergiler

Vergiler

Ücret, faiz
ve transfer
ödemeleri

Hane Halk›
Firmalar

Ücret, faiz, kârpay› ve kira ödemeleri

Transfer ödemeleri:

Devletin mal, hizmet veya
iflgücü karfl›l›¤› olmaks›z›n
hanehalklar›na yapt›¤›
ödemelerdir.
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Özet
Makro iktisad›n do¤uflunu ve gelifliminin ard›nda

yatan temel faktörleri aç›klayabilmek

• Mikro iktisat tek bir mala iliflkin piyasan›n nas›l ça-
l›flt›¤›n› ve bireysel karar alma birimlerinin davra-
n›fllar›n› incelerken, makro iktisat bu piyasalar›n ve
karar birimlerinin bütününü ele al›r. Örne¤in, eko-
nomideki tüm birimlerin tüketim harcamalar›n›n,
ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin ortalama fi-
yatlar›n›n, ekonomideki toplam üretim düzeyinin
nas›l belirlendi¤i ve neden de¤iflti¤i makro iktisa-
d›n ilgi alan›na girer.

• Makro iktisat 1930’larda yaflanan Büyük Bunal›m’›n
aç›klanabilmesi çabalar› sonucu do¤mufltur.

• Bu konuda bafllang›ç olarak Keynes’in 1936 tarihli
Genel Teori isimli kitab›n› kabul etmek yayg›n bir
görüfltür.

Makro iktisad›n ilgi alan›na giren temel konular›

aç›klayabilmek

• Makro iktisad›n temel konular› bir ekonomide top-
lam üretim hacminin belirlenmesi ve de¤iflmesi, fi-
yatlar genel düzeyinin belirlenmesi ve de¤iflmesi,
iflsizlik düzeyinin belirlenmesi ve de¤iflmesi fleklin-
de s›ralanabilir.

• Ülkedeki üretim hacminde gözlenen dalgalanma-
lar konjonktür dalgalanmalar› olarak adland›r›l›r-
ken, devlet taraf›ndan izlenen politikalar bu dalga-
lanmalar›n mümkün oldu¤unca yumuflat›lmas›n›
hedeflemektedir.

• Bu süreçte iflsizlik oran›n› ve enflasyon oran›n›
makul düzeylerde tutabilmek de hedefler aras›nda
say›lmal›d›r. 

Devletin izledi¤i politalarla makro ekonomik per-

formans aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilmek

• Devletin makro ekonomiyi etkilemek amac› ile
kullanabilece¤i araçlar; maliye politikas›, para po-
litikas› ve arz yönlü politikalar bafll›klar› alt›nda
toplanabilir.

• Bunlardan maliye politikas›, devletin vergi toplama
ve harcama yapma kararlar›; para politikas›, mer-
kez bankas›n›n ülkedeki para miktar›n› kontrol et-
meye dönük kararlar›; arz yönlü politikalar ise dev-
letin temel olarak üretimi artt›rmaya dönük kararla-
r› ile ilgilidir.

Bir ekonomide makro aç›dan rol alan baflrol oyun-

cular› ve bunlar›n oynad›klar› rolleri aç›klayabilmek

• Makro ekonomik karar birimlerinin karfl›l›kl› olarak
birbirleriyle olan iliflkileri devresel ak›m diyagram›
çerçevesinde incelenebilir.

• Hanehalklar›, iflletmeler, devlet ve di¤er ülkeler ola-
rak s›ralanan bu birimlerin gelir ve harcamalar› kar-
fl›l›kl› olarak eflleflmektedir.

• Her grubun harcamas› di¤er grup veya gruplar›n
gelirini olufltururken, bu durum ekonomik ifllemle-
rin çift tarafl› niteli¤ini yans›tmaktad›r. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi makro iktisad›n ilgi alan›na
girmez?

a. Firmaya kar maksimizasyonu sa¤layan üretim mik-
tar›n›n belirlenmesi

b. Enflasyon oran›n› en aza indirebilmek için katla-
n›lmas› gereken iflsizlik oran›

c. Ekonomik faaliyet hacminde bir dipten di¤erine
geçen ortalama sürenin belirlenmesi

d. Uzun dönemde enflasyonu düflürmeye dönük pa-
ra politikalar›n›n üretim üzerindeki etkisi

e. Sosyal refah› maksimum k›lacak uzun dönem eko-
nomik büyüme oran›n›n belirlenmesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi Büyük Bunal›m döneminde
yaflanan iktisadi olgulardan biridir?

a. Enflasyon oran›n›n afl›r› boyutlara ulaflmas›
b. Faiz oranlar›n›n h›zla artmas›
c. Borsadaki  çöküfl   sonucu   kiflisel   servetlerin

yitirilmesi
d. ‹flsizlik oran›n›n minimum düzeye inmesi
e. Üretimin de¤erinde beklenenden daha h›zl› bir ar-

t›fl gerçekleflmesi

3. Klasik modellerde, bir ekonomide uzun süreli bir ifl-
sizli¤in ortaya ç›kamayacak olmas›n›n temel nedeni afla-
¤›dakilerden hangisi ile tam olarak ifade edilebilir?

a. Devletin ekonomiye müdahale ederek iflsizli¤in
artmas›na engel olmas›

b. Ekonominin sürekli canlanma aflamas›nda kalmas›
c. ‹flçilerin yüksek ücret düzeyinde dinlenmeye daha

fazla vakit ay›rmalar›
d. Merkez bankas›n›n ekonomiye s›k s›k müdahale

ederek faiz oranlar›nda belirsizlik yaratmas›
e. Ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olmas›

4. Keynes’in gelifltirdi¤i ekonomik modelde, bir ekono-
mide istihdam› belirleyen temel faktör afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Ücret düzeyi
b. Toplam talep
c. Fiyatlar genel düzeyi
d. Verimlilik
e. Para miktar›

5. Bir kiflinin iflsiz say›labilmesi için afla¤›daki özellikler-
den hangisi gerekli de¤ildir?

a. ‹flsizlik yard›m› alm›yor olmas›
b. ‹ktisaden faal yafl grubuna dahil olmas›
c. ‹fl arad›¤› halde bulamamas›
d. Ekonomide mevcut ücret düzeyine raz› olmas›
e. Çal›flma güç ve iste¤inde olmas›

6. Bir üretim kolunda istihdam edilenlerden bir k›sm›
üretim faaliyetinden çekildi¤i halde üretim düflmüyorsa,
bu sektörde geçerli olan iflsizlik türü afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Konjonktürel iflsizlik
b. Geçici iflsizlik
c. Gizli iflsizlik
d. Mevsimlik iflsizlik
e. K›smi iflsizlik

7. Aflag›daki tabloda 1998-2002 döneminde Türkiye’de
fiyatlar genel düzeyine iliflkin indeks de¤erleri yer almak-
tad›r. Buna göre söz konusu dönemde paran›n de¤eri na-
s›l bir de¤iflim göstermifltir?

a. Artm›flt›r.
b. 2001’e kadar artm›fl, sonra azalm›flt›r.
c. 2000’e kadar azalm›fl,sonra artm›flt›r.
d. Azalm›flt›r.
e. Sabit kalm›flt›r.

8. Bir önceki soruda verilen tablo esas al›nd›¤›nda, Tür-
kiye ekonomisinin 1998-2002 döneminde içinde bulun-
du¤u durumu de¤erlendirmek için afla¤›daki deyimlerden
hangisini kullanmak uygun olur?

a. Deflasyonist ortam
b. Dezenflasyonist ortam
c. Stagflasyon ortam›
d. Hiperenflasyon ortam›
e. Enflasyonist ortam
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Fiyat ‹ndeksi

Y›llar (1995=100)

1998 100

1999 180

2000 358

2001 609

2002 1029



9. I. Canlanma
II. Dip
III. Tepe
IV. Daralma

Yukar›da verilen bir konjonktür dalgalanmas›n›n aflamala-
r› afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak s›ralanm›flt›r?

a. II-I-III-IV
b. IV-III-I-II
c. II-III-I-IV
d. III-I-IV-II
e. I-IV-III-II

10. Afla¤›daki kararlardan hangisi maliye politikas› kapsa-
m›nda al›nan önlemlerden biridir?

a. Merkez bankas›n›n döviz kurunu sabitlemesi
b. Devletin sorunlu bankalara el koyarak mevduat

toplamalar›n› yasaklamas›
c. Devlet taraf›ndan piyasa faizlerine müdahale edi-

lerek tasarrufçunun enflasyona karfl› korunmas›
d. Devletin kurumlar vergisi oran›n› %50’den %25’e

düflürmesi
e. Devletin ithalata miktar s›n›rlamas› getirmesi

Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar: 

Fiyatlar genel düzeyi, enflasyon

Türkiye’de bundan 25 y›l öncesinde 1 milyon lira vererek
foto¤rafta görülen lüks eve sahip olabilirdiniz. Oysa bu-
gün 1 milyon lira ile ancak bu evin bir odas›na tak›labile-
cek bir ampulü sat›n alabiliyorsunuz. Böyle bir durumun
ortaya ç›kmas›n›n bir tek sebebi vard›r: Enflasyon. Ülke-
deki fiyatlar genel düzeyinin her y›l önemli ölçüde artma-
s›, bir di¤er deyiflle paran›n sat›n alma gücünün her y›l
büyük miktarda afl›nmas›, birço¤umuza komik gelen bu
durumun ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Nitekim
1980 y›l›nda 100 olan fiyatlar genel indeksi 2002 y›l› sonu
itibariyle yaklafl›k 8,952,300 de¤erine ulaflm›flt›r. Sözü edi-
len 1980-2002 döneminde Türkiye’de y›ll›k ortalama enf-
lasyon oran› % 65 civar›ndad›r. Afla¤›daki grafikte sözü
edilen dönemde Türkiye’de enflasyon oran›n y›llara göre
seyri ve ortalama enflasyon oran› görülmektedir.

258 Yaflam›n ‹çinden

”

160
140
120

100
80
60
40

20

0

“

1980198219841986198819821990199219821994199619982000



Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
Paras›z, ‹. (2000). ‹ktisada Girifl. Bursa: Ezgi, s. 207-219.
Paya, M. (1997). Makro ‹ktisat. ‹stanbul: Filiz, s. 1-13.
Uluatam, Ö. (1980). Makro ‹ktisat (4. Bask›). Ankara: S

Yay›n, s. 3-14

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a Ayr›nt›l› bilgi için “Makro ‹ktisad›n ‹lgi Alan›”

konusuna bak›n›z.
2. c Ayr›nt›l› bilgi için “Makro ‹ktisad›n Kökenleri”

konusuna bak›n›z.
3. e Ayr›nt›l› bilgi için “Makro ‹ktisad›n Kökenleri”

konusuna bak›n›z..
4. b Ayr›nt›l› bilgi için “Makro ‹ktisad›n Kökenleri”

konusuna bak›n›z.
5. a Ayr›nt›l› bilgi için “‹flsizlik ve ‹stihdam Düzeyi”

konusuna bak›n›z.
6. c Ayr›nt›l› bilgi için “‹flsizlik ve ‹stihdam Düzeyi”

konusuna bak›n›z.
7. d Ayr›nt›l› bilgi için “Enflasyon” konusuna bak›n›z.
8. e Ayr›nt›l› bilgi için “Enflasyon” konusuna bak›n›z.
9. a Ayr›nt›l› bilgi için “Üretim Art›fl Oran›” konusuna

bak›n›z.
10. d Ayr›nt›l› bilgi için “Devlet ve Makro Ekonomi”

konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bunal›mdan ç›k›fl›n gecikmesinin nedeni, klasik iktisat te-
orisinin önerileri sonucu devletin ekonomiye müdahale-
den kaç›nmas›d›r. Dönemin koflullar› içerisinde geçerli
olan iktisat felsefesi devletin ekonomiye her türlü müda-
halesine karfl› ç›kmakta, piyasalar›n kendi iç dinamikleri
ile iflsizlik sorunun kendili¤inden çözülece¤ini savunmak-
tayd›. Klasik iktisatç›lar Say Kanunu olarak bilinen ve her
arz kendi talebini yarat›r fleklinde ifade edilen yasan›n
geçerlili¤ine ve ekoniminin kendili¤inden dengeye gele-
rek tam istihdam›n süreklili¤ine inan›yorlard›. Mikro ikti-
sat derslerinizden rekabet koflullar›n›n ifllemesi sonucu
piyasadaki arz veya talep fazlas›n›n kendili¤inden orta-
dan kalkaca¤› ve denge fiyat düzeyi ve miktar›n›n de¤ifl-
meyece¤ini hat›rlay›n›z. Rekabet koflullar›ndan bir sapma,
örne¤in fiyatlar›n düflmemesi gibi, bu mekanizman›n ça-
l›flmas›na engel olmakta ve arzulanan bir fiyat düzeyinde
dengenin sa¤lanabilmesi için d›flar›dan müdahale gerekli
olmaktad›r.

S›ra Sizde 2

Grafi¤e göre 1993-2002 y›llar›n› kapsayan dönemde Tür-
kiye’de enflasyon ve iflsizlik aras›nda ters yönlü bir iliflki-
nin varl›¤› net olarak görülmektedir. Bir di¤er deyiflle enf-
lasyonun azald›¤› dönemlerde iflsizlik oran› artmakta, enf-
lasyonun h›zland›¤› dönemlerde iflsizlik oran› düflmekte-
dir. Bu durum bize enflasyonla mücadelenin iflsizlik cin-
sinden bir maliyeti oldu¤unu göstermektedir. Buna göre
en az›ndan k›sa dönemde, iflsizli¤i düflük tutabilmek için
yüksek enflasyona, enflasyonu düflürebilmek için de yük-
sek bir iflsizli¤e katlanmak durumunda oldu¤umuz ortaya
ç›kmaktad›r.

S›ra Sizde 3

Haz›rlayaca¤›n›z listede yer almas› gereken görevler ara-
s›nda afla¤›daki temel ekonomik görevlerin bulunmas›
gerekmektedir.
1. Tam istihdam›n sa¤lanmas› (arayan herkesin bir ifl bu-

labilmesi)
2. Fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas› (fiyatlardaki de¤iflkenli¤in

minimum olmas›)
3. Ödemeler dengesinin sa¤lanmas› (döviz gelirleri ile

giderlerinin dengeli olmas›)
4. H›zl› bir ekonomik büyümenin sa¤lanmas›
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S›ra Sizde 4

Gelir ve harcama ak›m›ndan bu tür s›z›nt› olmas› müm-
kündür. Hanehalklar›n›n elde etti¤i gelirlerden bir k›sm›n›
harcamamas› tasarruf yapmas› anlam›na gelir. Bu nedenle
tasarruflar› gelir-harcama ak›m›ndan bir s›z›nt› olarak ka-
bul edebiliriz. Yap›lan bu tasarruflar›n finansal sistem içe-
risinde de¤erlendirilmesini (örne¤in bankaya yat›r›lmas›
gibi) bekleyebiliriz. Finansal sistem ise kendisine yat›r›lan
bu tasarruflar› iflletmelere kredi vererek de¤erlendirecek
ve kredi alan iflletme ise yat›r›m yapacakt›r. K›saca gelir-
harcama ak›m›ndan s›z›nt›lar (tasarruf gibi) olabilece¤i gi-
bi, ak›ma ilaveler (yat›r›m gibi) de olabilmektedir. Daha
sonraki ünitelerde ele alaca¤›m›z gibi bu s›z›nt› ve ilavele-
rin birbirine (bizim örne¤imizde yat›r›mlar›n tasarruflara)
eflit olmas› ekonominin denge kofluludur.
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BLACK
320 C

Ayl›k olarak yay›nlanan bir dergiden yap›lan yukar›daki al›nt›da, Türkiye ekono-
misinde yaklafl›k iki y›l süren ekonomik durgunlu¤un sona erdi¤i ve ekonomik
canlanman›n bafllad›¤› vurgulanarak yukar›da gördü¤ünüz grafik kullan›lmak-
tad›r. Yazara göre, ekonomik büyümenin grafikte izledi¤i seyir göz önüne al›nd›-
¤›nda, gelecek aylar toplumsal refah›n artaca¤› bir dönem olarak nitelenebilir.
Ekonomik büyümenin h›zlanmas› size ne anlam ifade ediyor? Ekonomi hakk›nda
sadece grafikte yer alan tek bir göstergeyi kullanarak yazar›n bu tür bir sonuca
ulaflmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Yukar›daki grafi¤i esas ald›¤›n›zda siz de
yazar gibi iyimser olabilir misiniz?
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Bafllarken 
Bir ö¤rencinin bir ö¤renim dönemindeki performans›n› de¤erlendirebilmek için,
ö¤renciye dönem sonunda verilen karne esas al›n›r. Yine bir flirketin belirli bir dö-
nemdeki performans›n› ölçebilmek için bu flirketin o döneme iliflkin mali tablolar›-
n›, örne¤in bilanço ve gelir tablosu gibi, incelememiz gerekir. Peki bir ekonominin
performans›n› nas›l ölçebiliriz? Günümüzde bir ülkeye ait milli gelir muhasebesi so-
nucu ortaya ç›kan milli gelir hesaplar›, bu amaçla kullan›lan temel ölçüm arac›d›r.

17’nci ve 18’inci yüzy›llarda merkantilizm ad› verilen iktisadi yaklafl›m geçer-
li iken, birçok kifli ülkenin ekonomik performans›n› ölçmenin en iyi yolunun ülke-
nin elinde bulunan de¤erli metal stokuna bakmak oldu¤una inan›yordu. Örne-
¤in; ülkenin mevcut alt›n stokundaki art›fl, ekonomik performans›n iyi oldu¤unu
ve ülkedeki zenginli¤in artt›¤›n› ifade etmekteydi. Ekonomik faaliyetleri belirli bir
dönem içerisinde de¤erlendiren, yani bir ak›m olarak ele alan ilk kifli Francois Qu-
esney’dir. Quesney 1758 y›l›nda yay›nlad›¤› Tableau Economique isimli kitab›n-
da, bir önceki ünitede ele ald›¤›m›z, ekonominin farkl› sektörleri aras›ndaki mal-
hizmet ve gelire iliflkin devresel ak›m› ortaya koymaktayd›. Fransa Kral› XV’inci
Louis’nin doktoru olan Quesney’in söz konusu ak›m düflüncesini insan vücudun-
daki kan dolafl›m›ndan hareketle ortaya atm›fl oldu¤u öne sürülür. 

Bir ülkenin makro ekonomik performans›n› özetleyen milli gelir hesaplar›n›n
ilkel biçimi bundan 200 y›l önce ‹ngiltere’de gelifltirilmifltir. Ancak, günümüzdeki
milli gelir muhasebesi sistemi Büyük Bunal›m döneminde 1932’de ABD’de Simon
Kuznets taraf›ndan gelifltirilmifltir. Sistem ülkenin her bölgesinden çeflitli kaynak-
lardan toplanan çok büyük say›daki mikro ekonomik verinin birlefltirilmesi ve or-
tak bir yöntemle özetlenerek periyodik olarak aç›klanmas›na dayanmaktad›r. He-
men belirtelim ki Kuznets bu konudaki katk›lar› karfl›l›¤›nda 1971 y›l›nda Nobel
‹ktisat Ödülü’nü kazanm›flt›r. Günümüzde birçok ülke söz konusu ortak özetleme
yöntemini kullanarak milli gelir muhasebesi sistemini yürütmektedir. T›pk› bir ifl-
letmenin tuttu¤u muhasebe kay›tlar›n›n bu iflletmenin mali durumunu incelemek
amac›yla kullan›lmas› ve belirli bir dönemin sonunda (örne¤in bir y›l gibi) bu
muhasebe kay›tlar›ndan yararlan›larak haz›rlanan özet mali tablolar›n (bilanço,
gelir tablosu gibi) iflletmenin performans›n› ortaya koymas› gibi, milli gelir hesap-
lar› da ülkenin ekonomik durumunu incelemek ve bu hesaplardan yola ç›k›larak
oluflturulan gayrisafi milli has›la gibi baz› kavramsal büyüklükler ise ülkenin eko-
nomik performans›n› ölçmek amac›yla kullan›lmaktad›r. 

Anahtar Kavramlar
• Gayrisafi milli has›la
• Katma de¤er
• Toplam harcamalar
• Milli gelir
• Kullan›labilir gelir
• Reel gayrisafi milli has›la
• Kay›t d›fl› ekonomi

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam de¤erinin belirlenmesi ama-

c› ile gelifltirilen GSMH kavram›n› tan›mlamak ve temel özelliklerini,
2. Üretimin de¤erini hesaplamak için kullan›lacak çeflitli yöntemleri,
3. Üretimin de¤eri ile ilgili alternatif kavramlar›,
4. Fiyat de¤iflmelerinin üretimin de¤eri üzerinde nas›l etkili oldu¤unu ve bunun

nas›l giderilebilece¤ini,
5. Üretimin de¤erini ölçmek için günümüzde kullan›lan yöntemlerin tafl›d›¤›

eksiklikleri,
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 
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M‹LL‹ GEL‹R HESAPLARI

Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam de¤erinin belir-
lenmesi amac› ile gelifltirilen GSMH kavram›n› tan›mlamak ve te-
mel özelliklerini aç›klayabilmek

Bir ülkede geliri oluflturan faaliyetlerin ölçülmesi, milli gelir muhasebesi olarak
adland›r›lmaktad›r. Bir ekonomide limonlu kekten helikoptere, kitaptan konuta,
saç kesiminden pizza da¤›t›m›na kadar de¤iflen milyonlarca tür mal ve hizmet üre-
tilmektedir. Peki bu kadar genifl bir yelpazedeki veriler nas›l toplanabilir? Devlet,
belirli bir organizasyon çerçevesinde bu konuda gerekli ve ayr›nt›l› bilgileri topla-
makta, bu verileri birlefltirerek ve özetleyerek kamuoyuna aç›klamaktad›r. Aç›kla-
nan bu sonuçlar oldukça ayr›nt›l› bilgi içermekte ve ülkede o dönemde gerçekle-
flen ekonomik faaliyetlerin sonucunu göstermektedir. Örne¤in; Türkiye’de bu
amaçla görevlendirilen kamu kurumu, Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E)’dür. D‹E bu
verileri, 1987 y›l›na dek y›l sonu itibariyle y›lda bir kez aç›klarken, 1987’den bu ya-
na üç ayl›k bazda ölçümler yaparak y›lda dört kez aç›klamaktad›r. Milli gelir muha-
sebesi sistemi içerisinde yay›nlanan bu rakamlar ekonominin tar›m, sanayi, konut
gibi farkl› sektörlerine ait üretim verilerini, ülkedeki gelirlerin kaynaklar›n› (ücret,
faiz ve kâr gibi) ve çeflitli türdeki mallara yap›lan harcamalar› kapsamaktad›r. Bu
nedenle milli gelir hesaplar› ekonomik faaliyetlerin genel bir özetini sunman›n ya-
n› s›ra ülkedeki üretim, gelirler ve harcamalar aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkileri de gös-
termektedir. Dolay›s›yla milli gelir hesaplar›n›n incelenmesi ülkedeki üretim, gelir
ve istihdam düzeyinin nas›l belirlendi¤ini ortaya koyabilmekte ilk ad›m olacakt›r.

Yukar›daki aç›klamalar›m›zda ülkede milyonlarca tür mal ve hizmet üretildi¤i-
ni ve milli gelir hesaplar›n›n ülkenin üretim miktar›n› ölçmek amac›yla kullan›labi-
lece¤inden bahsettik. Burada karfl›m›za bir sorun ç›kmaktad›r: Ton, adet, saat, m3

gibi farkl› birimlerde üretilen bu kadar çok mal ve hizmetin miktarlar›n› nas›l top-
layabiliriz? Bunun tek cevab›, söz konusu mal ve hizmetlerin de¤erini ifade eden
ortak bir ölçüt olarak fiyatlar›n›n kullan›lmas›d›r. Zira üretilen ve sat›lmak amac›y-
la piyasaya sunulan her mal ve hizmetin bir fiyat› vard›r ve bu fiyat toplam üretim
de¤erinin belirlenmesinde bir ölçü olarak fonksiyon görmektedir. ‹flte bir ekono-
mide belirli bir dönemde üretilen tamamlanm›fl (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa
de¤erinin toplam› gayrisafi milli has›la (GSMH) olarak adland›r›lmakta ve bu
kavram ülkenin genel ekonomik performans›n›n de¤erlendirilmesinde en yo¤un
kullan›lan kavram olmaktad›r. Örne¤in, 2002 y›l› sonunda Türkiye’nin GSMH’s›
273.5 katrilyon TL’dir. Yani Türk vatandafllar›n›n sahip oldu¤u üretim faktörleri ta-
raf›ndan 2002 y›l›nda üretilen otomobillerin, filmlerin, e¤itim hizmetlerinin, bu¤da-
y›n ve di¤er tüm mal ve hizmetlerin de¤erlerinin toplam› 273.5 katrilyon lirad›r.

Yukar›da verilen GSMH tan›m›nda aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken baz› özel-
likler ve teknik terimler söz konusudur. Öncelikle üretimi ölçerken çifte saymadan
yani ayn› ürünü iki kez GSMH hesaplar›na dahil etmekten kaç›nmam›z gerekir.
Çünkü ara mal› dedi¤imiz baz› mal ve hizmetler di¤er baz› mal ve hizmetlerin
üretilmesinde kullan›lmaktad›r. E¤er bu tür mal ve hizmetleri de GSMH’y› hesap-
larken göz önüne al›rsak çifte sayma yapm›fl oluruz. Bir mal üretiminden mamul
mal haline gelinceye kadar geçti¤i bütün üretim aflamalar›nda milli gelir hesaplar›-
na dahil edilirse, sonuçta elde edilen GSMH rakam› gerçe¤inden büyük ç›kar. Bu
nedenle her iflletmenin kendi üretimi sonucunda GSMH’ya net olarak katt›¤› de¤e-
ri bulmak ve toplama gitmek gerekir. ‹flletmenin gerçeklefltirdi¤i üretimin de¤erin-
den kullan›lan ara mallar›n›n de¤erini ç›kartarak elde edebilece¤imiz bu rakam
katma de¤er olarak adland›r›lmaktad›r. Durumu bir örnekle aç›klamaya çal›flal›m. 
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Milli gelir muhasebesi: Bir
ekonomide belirli bir
dönemde gerçeklefltirilen
ekonomik faaliyetlerin ölçüm
sistemidir.

Türkiye’de GSMH verileri D‹E
web sitesinde Bafll›ca
Ekonomik Göstergeler
bafll›¤› alt›nda 
bulunabilir:
http://www.die.gov.tr

Gayrisafi milli has›la: Bir 
ekonomide belirli bir
dönemde üretilen tamam-
lanm›fl (nihai) mal ve
hizmetlerin piyasa fiyatlar›
ile ifade edilen de¤erleri
toplam›d›r.

Ara mal›: Bir baflka mal veya
hizmetin üretilmesinde
kullan›lan mal ve
hizmetlerdir.

Katma de¤er: Her  üretim
aflamas›nda ara mallar›n›n
de¤erine yap›lan ilavedir.



Bir adet ekmek üretmek için kullan›lan bu¤day önce tarlada üretilir; sonra s›ra-
s›yla un ve hamur haline getirilir ve nihayet f›r›nda piflirilerek ekmek olur. fiimdi
ekmek üretiminde sözü edilen bu aflamalar› ve her aflamada gerçeklefltirilen üreti-
min de¤erini karfl›lar›na yazarak bir tablo halinde inceleyelim

GSMH’y› hesaplarken bir adet ekmek üretmek için kullan›lan bu¤day›n, unun
ve hamurun de¤erlerini de sonuç olarak elde edilen ekme¤in de¤eriyle birlikte
dikkate al›p toplarsak 277 bin liral›k bir üretim de¤eri rakam› elde ederiz. Oysa
bu¤day›n, unun ve hamurun kullan›lmas›ndan elde edilen tamamlanm›fl mal ni-
teli¤inde olan 1 adet ekme¤in de¤eri 125 bin lirad›r ve bu de¤erin içine daha ön-
ceki üretim aflamalar›nda yarat›lan katma de¤er de dahildir. Dolay›s›yla biz her
üretim aflamas›ndaki üretimin de¤erini alt alta yaz›p toplarsak çifte sayma yapm›fl
oluruz. Bir adet ekme¤in GSMH’ya katk›s› asl›nda 125 bin lira iken, çifte sayma ne-
deniyle 277 bin lira gibi daha yüksek bir de¤er elde ederiz. Dikkat ederseniz üre-
timin her aflamas›nda yarat›lan katma de¤erlerin toplam› tamamlanm›fl mal konu-
munda olan ekme¤in de¤erine eflittir. ‹flte bu nedenle GSMH hesaplan›rken sade-
ce tamamlanm›fl mal ve hizmetler göz önüne al›n›r. Görüldü¤ü gibi üretimin de¤e-
ri aç›s›ndan GSMH iki farkl› yöntemle hesaplanabilmektedir: Çeflitli üretim aflama-
lar›nda gerçeklefltirilen katma de¤erlerin toplam› veya sadece tamamlanm›fl mal ve
hizmetlerin de¤erleri toplam›. 

GSMH tan›m›n›n ikinci özelli¤i, GSMH kapsam›na ekonomide üretilen tüm ta-
mamlanm›fl mal ve hizmetlerin dahil edilmesidir. Buradaki sorun baz› mal ve hiz-
metlerin piyasalar arac›l›¤› ile sat›lmamas› ve bunlar›n de¤erini belirlemedeki güç-
lüktür. Örne¤in; devlet taraf›ndan sunulan emniyet, adalet, milli savunma, e¤itim
gibi hizmetleri düflününüz. Bu tür hizmetler hiçbir piyasada al›n›p sat›lmamakta;
ancak, ekonominin toplam mal ve hizmet üretiminde önemli bir bölümü olufltur-
maktad›r. ‹ktisatç›lar ve istatistikçiler bu tür mal ve hizmetlerin maliyetleri ile de-
¤erlendirilerek GSMH hesaplar›na dahil edilmesinin uygun olaca¤›na karar vermifl-
lerdir. Bu de¤erleme yöntemi ideal bir yöntem olmamakla birlikte günümüze ka-
dar gelifltirilmifl en pratik çözüm niteli¤indedir.

Üçüncü olarak, pratik nedenlerle baz› tamamlanm›fl mal ve hizmetlerin GSMH he-
saplar›na dahil edilmemesi yararl› olmaktad›r. Özellikle pazarlamas› yap›lamayan ba-
z› mal ve hizmetler (ev han›mlar› taraf›ndan gerçeklefltirilen hizmetler gibi) GSMH’ya
dahil edilmez. Bunun nedeni iktisatç›lar›n ev han›mlar›n›n icra etti¤i hizmetlere de-
¤er vermemeleri de¤il, bu tür hizmetlerin parasal anlamda gerçek de¤erini tahmin et-
menin son derece güç ve subjektif, yani de¤er yarg›lar›na dayan›yor olmas›d›r.

Dördüncü olarak, tamam›yla finansal (mali) nitelikte olan ifllemler de GSMH he-
saplar›na dahil edilmez. Bu tür finansal ifllemler kamu kesimi ve özel kesimin trans-
fer ödemeleri ile menkul k›ymetlerin al›m ve sat›m ifllemlerinden oluflmaktad›r.
Devletin transfer ödemeleri, devletin üretime kat›lmayan kiflilere yapt›¤› ödemeler-
dir. Ekonomik aç›dan güçsüz kiflilere yap›lan parasal ödemeler ile devletin ald›¤›

Tablo 12.1

264 Mil l i  Gel i r  Hesaplar ›

Ekmek Üretimi
Üretim Aflamalar› Sat›fl De¤eri Yarat›lan Katma

(Lira) De¤er (Lira)

Bu¤day 21,000.- 21,000.-

Un 48,000.- 27,000.-

Hamur 83,000.- 35,000.-

Ekmek 125,000.- 42,000.-

TOPLAM 277,000.- 125,000.-

Tamamlanm›fl mal ve

hizmetler: Son kullan›m için 
üretilmifl olan mal ve
hizmetlerdir.



borç nedeniyle yapt›¤› faiz ödemeleri transfer ödemelerine örnek teflkil eder. Bu
tür ödemeler yarat›lan bir de¤er karfl›l›¤›nda yap›lmad›¤› için bunlar› GSMH’ya da-
hil etmek do¤ru de¤ildir. Özel kesimin transfer ödemeleri ise ba¤›fllar ve herhangi
bir flekilde bir kifli veya kurulufltan baflka bir kifli veya kurulufla fon aktar›lmas›d›r
(örne¤in bir arkadafl›n›za borç vermeniz gibi). Yine bu tür ödemeler bir üretim kar-
fl›l›¤› yap›lmad›¤› için bunlar›n da GSMH hesaplar›na dahil edilmeleri için bir neden
yoktur. Menkul k›ymetlerin al›m ve sat›m› da üretim karfl›l›¤›nda yap›lan ödemeler
kapsam›na girmemektedir ve dolay›s›yla GSMH’ya dahil edilmemeleri gerekir.

Beflinci olarak, ikinci el mallar›n sat›fl› da GSMH hesaplan›rken göz önüne al›n-
maz. Bunun nedeni aç›kt›r. Bir mal üretildi¤inde bu mal›n de¤eri GSMH’ya dahil
edilmektedir. Bu mal›n ikinci el piyasada tekrar sat›lmas› durumunda sat›fl de¤eri
GSMH’ya dahil edilirse ikinci kez say›lm›fl olur ve GSMH’n›n gerçe¤inden fazla he-
saplanmas›na yol açar. Örne¤in, yeni bir otomobil sat›n al›p bunu bir y›l sonra sat-
t›¤›n›z› varsayal›m. Otomobil üretildi¤i zaman bu yeni otomobilin de¤eri GSMH’ya
dahil edilir, ancak otomobilin tekrar sat›fl› ile belirlenen de¤eri GSMH’ya dahil edil-
mez. Aksi takdirde tekrar sayma söz konusu olacakt›r. 

Son olarak, GSMH o ülke vatandafllar›n›n sahip oldu¤u üretim faktörleri taraf›n-
dan gerçeklefltirilen üretimin de¤erini ifade etmektedir. Bu durumda GSMH’n›n bir
k›sm› yurtd›fl›nda üretilen mal ve hizmetlerden oluflurken, bir k›sm› da yurtiçinde
üretilmesine ra¤men GSMH hesaplar› d›fl›nda kalmaktad›r. Örne¤in, bir Türk fir-
mas›n›n Azerbaycan’da elde etti¤i kâr Türkiye GSMH’na dahil edilirken, bir Alman
firmas›n›n Türkiye’de elde etti¤i kâr Türkiye’deki GSMH hesaplar›na dahil edilme-
mekte, Alman GSMH’na kat›lmaktad›r. Bu nedenle üretim faktörlerinin mülkiyeti-
nin kimde oldu¤una bak›lmaks›z›n o ülke s›n›rlar› içinde üretilen tamamlanm›fl
mal ve hizmetlerin toplam de¤erini gösteren ve gayrisafi yurtiçi has›la (GSY‹H)
olarak adland›r›lan bir alternatif tan›m gelifltirilmifltir. Günümüzde birçok ülke için
GSMH ve GSY‹H aras›ndaki fark oldukça küçüktür. Örne¤in, ülkemizde 2002 so-
nu itibariyle GSMH 273.5 katrilyon lira iken GSY‹H 276.0 katrilyon lirad›r. Türki-
ye’ye söz konusu y›l içerisinde transfer edilen faktör gelirleri, Türkiye’den yurtd›-
fl›na transfer edilen faktör gelirlerinden büyük oldu¤u için GSMH GSY‹H’dan daha
küçük ç›kmaktad›r.

Afla¤›daki tabloda verilen Türkiye’de 1968 ve 2002 y›llar›na ait sektörel bazdaki GSMH de-
¤erlerini inceleyerek Türk ekonomisinde gözlenen yap›sal de¤iflim hakk›nda yorum yapa-
bilir misiniz?
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Gayrisafi yurtiçi has›la: Bir
ülke s›n›rlar› içerisinde
üretilen tamamlanm›fl mal
ve hizmetlerin piyasa
fiyatlar› ile ifade edilen
de¤erleri toplam›d›r.

Sektörler 1968 2002

Tar›m 10.6 15.9

Sanayi 5.6 34.1

‹nflaat 2.2 5.4

Ticaret 3.9 26.7

Ulaflt›rma-Haberleflme 2.4 15.6

Mali Kurumlar 0.8 2.6

Serbest Meslekler 0.7 2.8

Mesken Gelirleri 3.1 6.0

Devlet Hizmetleri 1.4 5.1

D›fl Alem Gelirleri 0.2 -2.2

‹thalat Vergileri 1.3 6.0

‹zafi Banka Hizmetleri -0.7 -1.8

GSMH 31.5 116.2

* 1987 Fiyatlar› ile trilyon TL.
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GSMH’NIN HESAPLANMASI

Üretimin de¤erini hesaplamak için kullan›lacak çeflitli yöntemleri
aç›klayabilmek

Gayrisafi milli has›lan›n yarat›lan, kazan›lan ve harcanan gelir olarak üç türlü gö-
rünüflü vard›r. GSMH’ya bu farkl› yaklafl›mlar ayn› nesnenin farkl› cephelerden ta-
n›mlanmas›na benzemektedir; ancak, sonuçta tan›mlanan yine de ayn› nesnedir.
Bir önceki bafll›k alt›nda ortaya koydu¤umuz flekliyle GSMH belirli bir dönemde
yarat›lan tüm mal ve hizmetlerin parasal de¤erini ifade etti¤i gibi, bu mal ve hiz-
metlerin üretimine kat›lan üretim faktörlerine ödenen ücret, faiz, rant ve kârlar top-
lam›n› da ifade eder. Öte yandan elde edilen gelirin bir flekilde harcand›¤› düflü-
nülürse ekonomideki harcamalar toplam› da yarat›lan üretimin de¤erine eflit olmak
durumundad›r. GSMH k›saca özetlenen üç farkl› cepheye göre üç farkl› yoldan he-
saplanabilmektedir:

• Üretim kesimlerinin yaratt›¤› mal ve hizmetlerin toplam› al›narak
• Gelir oluflumu yönünden
• Harcamalar yönünden
Üretim kesimlerine göre GSMH kesimlerden her birinin kayna¤›na kadar gidip

bir y›l içinde yarat›lan de¤erlerin toplam›n› almakla hesaplanabilir. Bu üretim ke-
simleri örne¤in tar›m, sanayi, ulaflt›rma-haberleflme, ticaret, devlet hizmetleri vb.
olabilir. Bir örnek olmas› aç›s›ndan Türkiye’de 2002 y›l›na iliflkin GSMH’n›n kesim-
lere göre da¤›l›m› afla¤›daki grafikte gösterilmektedir.

GSMH gelir oluflumu veya gelir da¤›l›m› yönünden hesaplan›rken izlenecek
yol, gelirlerin ayr› ayr› tespiti ve toplaman›n al›nmas›d›r. Bunun için de iflçi, memur
ve di¤er çal›flanlar›n bordrolarda gözüken maafl ve ücretlerini, iflyerlerinde ödenen
ücret gelirlerini ve di¤er gelir gruplar›n›n gelir vergisi beyannamelerinde gösterilen
gelirleri bilmek gerekir. Vergi al›flkanl›¤›n›n zay›f, araflt›rma ve istatistiklerin yeter-
siz oldu¤u bir ülkede GSMH’y› gelir oluflumu yönünden hesaplayabilmek son de-
rece güçtür. Bununla birlikte Türkiye’de Devlet ‹statistik Enstitütüsü’nün GSMH’y›
gelir oluflumu yönünden hesaplama giriflimleri vard›r. Üretim faaliyetlerine kat›l›m
sonucu elde edilen ücret, faiz, kâr ve rant gelirlerinin toplam› o ülkede elde edi-
len gelirler toplam›d›r. Daha sonra ayr›nt›l› olarak ele alaca¤›m›z gibi, ülkedeki
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Türkiye’de GSMH’nin Oluflumu: Türkiye’de
2002 y›l› GSMH’s›n›n sektörel da¤›l›m›n›
gösteren yandaki pasta flekle göre, dört
temel sektör olarak öne ç›kan sanayi,
ticaret, tar›m ve ulaflt›rma-haberleflme
sektörleri toplam GSMH’n›n yaklafl›k
2/3’nü olufltururken di¤er sektörler ise
ancak 1/3’nü oluflturabilmektedir.
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üretim faktörlerinin elde etti¤i söz konusu gelirler toplam› milli gelir olarak ad-
land›r›l›r. Firmalar aç›s›ndan ödenen dolayl› vergiler (sat›fl vergisi, katma de¤er ver-
gisi, üretim vergisi gibi) ve üretim faaliyetlerine kat›lan sermaye mallar› için ayr›lan
amortismanlar (afl›nma pay›) da bir maliyet ödemesi olarak kabul edildi¤i için, do-
layl› vergiler ve amortismanlar›n milli gelire eklenmesi bize GSMH’y› verecektir.
Özetle gelir oluflumu yönünden GSMH,

GSMH = Ücret + Faiz + Kar + Rant + Dolayl› Vergiler + Amortismanlar

fleklinde hesaplanmaktad›r.
GSMH’y› hesaplamada üçüncü yol harcamalar yaklafl›m›d›r. ‹flletmelerin stokla-

r›ndaki art›fl miktar›n› da bir harcama olarak kabul edersek, tamamlanm›fl mal ve
hizmetlere yap›lan toplam harcama miktar›n›n tamamlanm›fl mal ve hizmetlerin
toplam de¤erine eflit olmas› gerekir. Zira üretilen mallar ya birileri taraf›ndan sat›n
al›nmal› veya üreticilerin stoklar›na ilave edilmelidir. Her iki durumda da üretilen
mallar›n de¤eri harcama kapsam›na dahil edilmektedir. Tamamlanm›fl mal ve hiz-
metlere yap›lan toplam harcama miktar› genellikle dört k›sma ayr›lmaktad›r. Bun-
lardan ilki tüketim harcamalar›d›r ve kiflilerin günlük gereksinmelerini do¤ru-
dan karfl›layacak olan mal ve hizmetlere yapt›klar› harcamalardan oluflmaktad›r.
Tüketim harcamalar› dayan›kl› tüketim mallar›na, dayan›ks›z tüketim mallar›na ve
hizmetlere yap›lan harcamalar fleklindeki ayr›flt›r›labilir. Bu anlamda örne¤in yiye-
cek ve giyecek ihtiyaçlar›n›z için yapt›¤›n›z harcamalar, otomobiliniz için sat›n al-
d›¤›n›z benzine ve bulafl›k makinesine ödedi¤iniz para, evdeki su tesisat›n› tamir
ettirmek için ustaya yapt›¤›n›z ödeme hep birer tüketim harcamas› niteli¤indedir. 

‹kinci harcama türü yat›r›m harcamalar›d›r ve firmalar›n ve devletin yeni te-
sisat ve teçhizat ile yeni binalara yapt›klar› harcamalar, stoklardaki art›fllar ve kifli-
lerin yeni ev yapt›rmak için harcad›klar› miktarlar›n toplam›ndan oluflmaktad›r.
Ancak, bu flekilde hesaplanan yat›r›m miktar› gayrisafi yat›r›m miktar› olarak da
de¤erlendirilebilir. Zira bu hesaplaman›n yap›ld›¤› dönemde kullan›mda olan mev-
cut fabrika ve teçhizat›n bir k›sm› afl›nm›flt›r, yani amortisman söz konusudur. Bu
yüzden ülkedeki net yat›r›m miktar›n› hesaplayabilmek için gayrisafi yat›r›m tuta-
r›ndan amortismanlar›n düflülmesi gerekir. Elde edilen net yat›r›m de¤eri ülkedeki
sermaye mallar›n›n ne kadar artt›¤›n› gösteren oldukça yararl› bir ölçü konumun-
dad›r. Net yat›r›mlar›n pozitif olmas› durumunda, sermaye stokundaki art›fl nede-
niyle üretken kapasite artacakt›r. Net yat›r›mlar›n negatif olmas› ise sermaye sto-
kunda bir azal›fl anlam›na geldi¤inden ülkenin üretken kapasitesi azalacakt›r. 

GSMH harcamalar yönünden hesaplan›rken göz önüne al›nan gayrisafi yat›r›mlard›r, net
yat›r›mlar de¤il.

GSMH hesaplan›rken göz önüne al›nacak üçüncü tür harcama devletin mal ve
hizmet al›mlar› için yapt›¤› harcama toplam›d›r. Kamu tüketim harcamalar› veya k›-
saca kamu harcamalar› olarak adland›r›lan bu harcamalar devletin üstlendi¤i
fonksiyonlar› yerine getirebilmek amac›yla tüm kamu kurumlar› taraf›ndan yap›lan
mal ve hizmet al›mlar› karfl›l›¤›nda yap›lan ödemeler toplam›ndan oluflmaktad›r.
Transfer ödemeleri cari üretim karfl›l›¤›nda yap›lan harcamalar olmad›klar› için bu
kalem içerisinde yer almamaktad›r.

Dördüncü ve son harcama türü ise mal ve hizmetlere iliflkin net ihracatt›r. Bu
kalem yabanc›lar›n bizim üretti¤imiz mal ve hizmetlere yapt›klar› harcamalar (ih-
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Milli gelir: Üretim
faktörlerinin ücret, faiz, kâr
ve rant fleklindeki 
gelirlerinin toplam›d›r.

Tüketim harcamalar›:

Kiflilerin günlük
gereksinimlerini do¤rudan
karfl›layacak olan mal ve
hizmetlere yapt›klar›
harcamalar toplam›d›r.

Yat›r›m harcamalar›:

Firmalar›n ve devletin yeni
tesisat ve teçhizat ile  yeni
binalara  yapt›klar›
harcamalar, stoklardaki
art›fllar ve kiflilerin yeni ev
yapt›rmak için
harcad›klar›  miktarlar›n
toplam›d›r.

D ‹ K K A T

Kamu harcamalar›: Devletin
mal ve hizmet al›mlar› için
yapt›¤› harcamalar
toplam›d›r.

Net ihracat: ‹hracat gelirleri
ile ithalat  harcamalar›
aras›ndaki farkt›r.



racat) ile yabanc›lar›n üretti¤i mal ve hizmetlere bizim yapt›¤›m›z harcamalar (itha-
lat) aras›ndaki farka eflittir. K›saca net ihracat, ihracat gelirleri ile ithalat harcama-
lar› aras›ndaki farkt›r. Üretti¤imiz mallar›n bir k›sm›n› yabanc›lar tüketti¤i, bizim tü-
ketti¤imiz mallar›n bir k›sm›n› da yabanc›lar üretti¤i için bu kalemi göz önüne al-
mak zorunludur.

‹thalat ihracattan fazla olabilece¤i için net ihracat de¤eri negatif olabilir.

Yukar›da ortaya konan tüketim harcamalar›, yat›r›m harcamalar›, kamu harca-
malar› ve net ihracat de¤erleri toplam› bize GSMH de¤erini verecektir. Bundan
sonraki ünitelerimizde çok s›k olarak kullanaca¤›m›z için GSMH’n›n bu flekilde ya-
p›lan tan›m›n› formüle etmemiz oldukça yararl› olacakt›r. Tüketim harcamalar›n› C,
yat›r›m harcamalar›n› I, kamu harcamalar›n› G, ihracat› EX ve ithalat› IM ile göste-
rirsek, GSMH

GSMH = C + I + G + (EX-IM)

fleklinde yaz›labilir. Afla¤›daki Tablo 12.2’de Türkiye’de harcamalar yönünden
GSMH’n›n oluflumu incelenebilir.

GSMH de¤erini hesaplamak üzere kullan›lacak yöntem ne olursa olsun, sonuçta elde edi-
lecek de¤er ayn› ç›kmaktad›r. Bunun nedenini daha önce ö¤rendi¤imiz bir kavram› kulla-
narak aç›klayabilir misiniz?
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Harcamalar Yönünden GSMH
(1987 Fiyatlar› ile) Türkiye’de
harcamalar yönünden GSMH’n›n
oluflumunu gösteren yandaki
tabloya göre, özel tüketim
harcamalar› GSMH’n›n 2/3’nü
olufltururken, bu harcama grubu
içinde dayan›ks›z tüketim
mallar›na yap›lan  harcama ilk
s›rada yer almaktad›r. Öte
yandan d›fl ticarette ithalat
ihracattan küçük oldu¤u için net
ihracat kalemi pozitif bir de¤erle
GSMH hesaplar›na dahil
olmaktad›r.

Harcama Türü Trilyon (TL) GSMH Pay›

ÖZEL TÜKET‹M 74.3 0.64

Dayan›kl› 11.2 (0.10)

Dayan›ks›z 55.3 (0.47)

Hizmetler 7.8 (0.07)

KAMU TÜKET‹M‹ 9.9 0.09

GAYR‹SAF‹ YATIRIM 27.1 0.23

Makine 9.8 (0.08)

Konut 11.8 (0.10)

Stok De¤iflmeleri 5.5 (0.05)

NET ‹HRACAT 4.9 0.04

‹hracat 46.7 (0.40)

‹thalat -41.8 (-0.36)

GSMH 116.2 1.00

Tablo 12.2
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GSMH ‹LE ‹LG‹L‹ D‹⁄ER KAVRAMLAR

Üretimin de¤eri ile ilgili alternatif kavramlar› aç›klayabilmek

fiu ana kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda bir ülkede gerçekleflen üretimin de¤erini
önce tan›mlad›k, daha sonra da bu kavram›n hesaplanabilmesi için kullan›labile-
cek çeflitli yöntemleri inceledik. Bu konudaki aç›klamalar›m›z s›ras›nda gayrisafi
milli has›lan›n ülkedeki refah düzeyinin bir ölçüsü olarak da kullan›labilece¤inden
söz ettik. Ancak GSMH bu anlamda önemli bir sak›nca tafl›maktad›r. Zira ekono-
mide her y›l üretim faaliyeti sonucunda mal ve hizmetler yarat›l›rken, geçen y›llar-
dan devral›nan sermaye teçhizat›nda (makineler, binalar, yollar, köprüler, barajlar
vb.) bir miktar afl›nma ve eskime meydana gelir. Bu afl›nma ve eskimenin para ile
ifadesine veya afl›nma eskimeyi gidermek için gayrisafi milli has›ladan ayr›lan ve
harcanan k›sma amortisman ad› verilir. Bu nedenle GSMH’n›n bir ekonominin
brüt üretim gücünü gösterdi¤ini söylemek yanl›fl olmaz. Bunun için iktisatç›lar sa-
fi milli has›la (SMH) olarak adland›r›lan ve sözü edilen afl›nma ve y›pranmalar›
da göz önüne alan bir baflka ölçüt gelifltirmifllerdir. Safi milli has›la, GSMH’dan ül-
kede o dönem için hesaplanan amortisman de¤erinin ç›kar›lmas› ile bulunur. SMH
rakam›na ulaflabilmek için devletin resmi istatistikçileri, ülkedeki amortisman mik-
tar›n› tahmin ederler ve bu de¤eri GSMH rakam›nda düflerler. SMH amortismanla-
r› da hesaba katt›¤› için ekonominin net üretim gücünü göstermek aç›s›ndan
GSMH’dan daha do¤ru bir gösterge niteli¤indedir. Ancak, SMH’ya iliflkin rakamlar
ölçülmesi pek kolay olmayan amortismanlara iliflkin tahmin hatalar›n› da içermek-
tedir. Daha sonraki ünitelerde görece¤imiz gibi, SMH rakamlar› üretim gücü konu-
sunda daha gerçekçi ölçüt olmas›na karfl›n, ekonomik analizlerde daha çok
GSMH’ya iliflkin rakamlar kullan›lmaktad›r. Asl›nda SMH ve GSMH birbirlerine ya-
k›n de¤erler olduklar› ve ayn› yönde de¤iflim sergiledikleri için hangisini kulland›-
¤›m›z pratikte çok fazla sorun yaratmamaktad›r. 

GSMH hesaplan›rken üretilen mal ve hizmetlerin de¤erini belirlemede ortak öl-
çüt olarak piyasa fiyatlar›n›n kullan›ld›¤›ndan söz etmifltik. Dolay›s›yla piyasadaki
sat›fl fiyat›n›n söz konusu mal veya hizmetin de¤erini yans›tt›¤›n› kabul etmifltik.
Bu durum ak›lc› bir yaklafl›m olmas›na karfl›n bir baflka sorunu da beraberinde ge-
tirmektedir. Zira piyasada geçerli olan fiyatlar›n içine bir miktar vergi de dahildir.
Örne¤in Türkiye’de sat›n ald›¤›n›z mal hizmetlerin fiyatlar› içine çeflitli oranlarda
katma de¤er vergisi dahildir. Örne¤in, bir gömlek sat›n ald›¤›n›z zaman ödedi¤iniz
50 milyon liran›n içine %15 oran›nda KDV de dahil edilmektedir. Bir di¤er deyiflle
sat›n ald›¤›n›z gömle¤in de¤eri 43.5 milyon lirad›r, KDV fiyatlara dahil edildi¤i için
bu gömle¤e ödedi¤iniz 50 milyon liran›n yaklafl›k 6.5 milyon liras› vergi olarak
devlete aktar›lmaktad›r. Uygulamada bu tür vergilere dolayl› vergiler ad› verilir.
Dolay›s›yla ülkede gerçeklefltirilen üretimin daha gerçekçi olarak de¤eri ölçülmek
isteniyorsa dolayl› vergilerin de göz önüne al›nmas› gerekir. Yukar›da hesaplad›¤›-
m›z SMH de¤erinden ülkede devlete aktar›lan dolayl› vergiler ç›kar›l›rsa elde edi-
lecek de¤ere milli gelir ad› verilmektedir. Elde edilen bu büyüklük, daha önce de
de¤inildi¤i gibi, bir di¤er taraftan ülkedeki üretim faktörlerine yap›lan gelir ödeme-
lerinin (ücret, faiz, kâr ve rant) toplam›na da eflit olmak zorundad›r.

Gerek GSMH, gerek SMH üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlar› ile ifade edilen de¤er-
leri toplam›d›r. Bu yüzden de istatistiklerde ve baz› çal›flmalarda piyasa fiyatlar›yla GSMH
ve piyasa fiyatlar›yla SMH ad› ile geçerler. Milli gelir ise SMH’n›n faktör gelirleri toplam›
olarak ifadesidir. fiu halde milli gelire faktör fiyatlar› ile safi milli has›la denilebilir. 
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Amortismanlar: Üretim
faaliyeti sonucunda mal ve
hizmetler  yarat›l›rken
geçmifl y›llardan  devral›nan
sermaye mallar›nda meydan
gelen afl›nma ve eskimenin 
parasal de¤eridir.

Safi milli has›la: GSMH
de¤erinden amortismanlar›n
ç›kar›lmas› ile elde edilen ve
ülkenin net üretim gücünü
gösteren de¤erdir.

Dolayl› vergi: Bir mal veya
hizmet sat›n al›nd›¤› zaman
ödenen vergidir.

Milli gelir: SMH’dan dolayl› 
vergilerin ç›kar›lmas› ile elde
edilen ve di¤er yandan 
faktör gelirleri toplam›na da
eflit olan büyüklüktür.
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Öte yandan baz› amaçlara uygun düflmesi nedeniyle bir ulusu oluflturan insan-
lar›n ne kadar gayrisafi gelir elde ettiklerini ö¤renmek isteyebiliriz. Bu büyüklük
kiflisel gelir olarak adland›r›lmakta ve iki flekilde milli gelirden farkl›laflmaktad›r.
‹lk olarak üretime kat›ld›klar› için gelir elde eden baz› üretim faktörleri fiilen bu
geliri elde edemezler. Örne¤in bir firman›n elde etti¤i kâr›n tamam› bu firman›n sa-
hiplerine ait olmas›na karfl›n, bu kâr›n tamam› firma sahiplerinin eline geçmez. Bu
kâr›n bir k›sm› yasalar gere¤i iflletme bünyesinde tutulmak zorundad›r (yedek ak-
çeler gibi). Benzer flekilde ücret sahipleri de fiilen bu geliri elde edemezler. Zira
çal›flanlar (ayn› zamanda iflverenler) bu ücretlerinin belirli bir oran› kadar›n› sosyal
güvenlik kurulufllar›na (Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sand›¤› ve Ba¤-Kur gibi)
prim olarak ödemektedirler. Dolay›s›yla bu tür ödemelerin milli gelirden düflülme-
si gerekir. ‹kinci olarak baz› kifliler üretime kat›lmaks›z›n da gelir elde edebilirler.
Örne¤in, iflsizlik sigortas› ödemeleri, ekonomik aç›dan güçsüz olanlara yard›m ya-
p›lmas› gibi. Bu tür ödemelere transfer ödemesi dendi¤ini daha önce görmüfltük.
Dolay›s›yla ekonomideki transfer ödemelerinin de milli gelire eklenmesi gerek-
mektedir. Buna göre milli gelirden da¤›t›lmayan kârlar ve sosyal güvenlik prim
ödemeleri ç›kart›l›r, kamu ve özel sektör transfer ödemleri eklenirse elde edilecek
gayrisafi gelir büyüklü¤ü kiflisel gelir olacakt›r. 

Devletin borcu karfl›l›¤›nda ödedi¤i faizin transfer ödemesi olarak kabul edildi¤ini daha
önce belirtmifltik. 

Son olarak bir ülkede kiflilerin net olarak ne kadar gelir elde etti¤ini bilmemiz
gerekebilir. Zira yukar›da ifade edilen kiflisel gelir kavram› fiilen kiflilerin eline ge-
çene geliri ifade etmemektedir. Ülkedeki kifliler ellerine geçen kiflisel gelirlerinden
bir k›sm›n› do¤rudan devlete vergi olarak öderler. Araya hiçbir arac› girmeksizin,
kiflinin kendi beyan›na göre yap›lan bu ödemelere dolays›z vergi ad› verilir. Do-
lays›z vergilerin en aç›k örne¤i gelir vergisidir. ‹flte kiflisel gelirden dolays›z vergi-
lerin ç›kar›lmas›ndan sonra kalan k›sma kullan›labilir gelir ad› verilmektedir.
Baflka bir deyiflle kiflisel gelir bireylerin kiflisel amaçlar› için kullanabilecekleri ni-
hai gelir tutar›d›r. 

Afla¤›da kar›fl›k olarak verilen de¤erleri kullanarak istenenleri hesaplay›n›z:

Transfer ödemeleri = 12 trilyon TL
Dolayl› Vergiler = 30 “
Dolays›z Vergiler = 40 “
SMH = 800 “
Da¤›t›lmayan Karlar = 10 “
Amortismanlar = 5 “
Sosyal Güvenlik Primleri = 5 “
‹STENENLER:
GSMH .........................................
Milli Gelir .........................................
Kiflisel Gelir .........................................
Kullan›labilir Gelir .........................................
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Kiflisel gelir: Milli gelirden
da¤›t›lmayan flirket kârlar›
ve sosyal güvenlik amaçl›
prim ödemlerinin
ç›kart›lmas›, kamu ve özel
sektör transfer ödemlerinin
ilave edilmesi ile bulunan
gayrisafi gelirdir.
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Kullan›labilir gelir: Kiflisel
gelirden dolays›z vergiler
ç›kar›ld›ktan sonra kalan
k›s›md›r.
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F‹YAT DE⁄‹fiMELER‹ VE GSMH

Fiyat de¤iflmelerinin üretimin de¤eri üzerinde nas›l etkili oldu¤u-
nu ve bunun nas›l giderilebilece¤ini aç›klayabilmek

Enflasyonu tart›fl›rken fiyatlar genel düzeyinin zaman içerisinde de¤iflti¤ini belirt-
mifltik. GSMH mal ve hizmetleri cari fiyatlar› ile de¤erlendirdi¤i için GSMH’daki de-
¤iflmeler hem fiyat de¤iflmelerini hem de üretim miktar›ndaki de¤iflmeleri yans›ta-
cakt›r. E¤er yar›n tüm fiyatlar ikiye katlanacak olsa, bu GSMH’n›n da ikiye katlan-
mas›na yol açar. Piyasada o anki fiyatlarla hesaplanan bu GSMH de¤erine cari fi-
yatlarla GSMH veya nominal GSMH ad› verilir. GSMH’n›n toplam üretimdeki
de¤iflmeleri ifade eden inand›r›c› bir ölçüt olabilmesi için fiyat de¤iflikliklerinin et-
kisinin bir flekilde giderilmesi gerekir.

‹ktisatç›lar, yaklafl›k olarak da olsa, fiyat de¤iflimlerinin etkisini giderebilecek
yollar önermifllerdir. Bunun için bir temel y›l (baz y›l) seçilir ve tüm mal ve hizmet-
lerin de¤eri bu baz y›ldaki fiyat› ile ifade edilir. Örne¤in, 1987 y›l› baz y›l olarak
al›nm›flsa ve 1987 y›l›nda bifte¤in kilo bafl›na de¤eri 10,000 lira ise di¤er tüm y›l-
larda bifte¤in kilosu 10,000 lira olarak de¤erlendirilir. Bu yüzden örne¤in, 2002’de
2 milyon kg biftek üretilmiflse, bifte¤in kilosu 2002 y›l›nda 10,000 liradan yüksek
olsa bile de¤eri 20 milyar lira (2 milyon kg x 10,000 lira) olacakt›r. Bu flekilde 1987
ve 2002 y›llar› aras›nda kalan dönemde biftek fiyatlar›nda görülen de¤iflmelerin et-
kisi giderilmifl olur.

GSMH’n›n hem cari fiyatlarla hem de sabit fiyatlarla ifade edilmesi bir gelenek
haline gelmifltir. Sabit fiyatlar›n kullan›lmas› ile hesaplanan GSMH de¤erine reel
GSMH veya sabit fiyatlarla GSMH ad› verilir. Reel GSMH de¤eri yukar›da izah
edilen flekilde fiyat de¤iflmelerinin etkisinin giderilmesinden sonraki GSMH raka-
m›d›r. Yani cari fiyatlarla ifade edilen nominal GSMH fiyat de¤iflmelerinin etkisini
de yans›t›rken, sabit fiyatlarla ifade edilen reel GSMH baz olarak seçilen bir y›l›n
fiyatlar› ile ifade edildi¤i için fiyat de¤iflmelerinden etkilenmemektedir. Bu neden-
le GSMH’daki art›fllar bir refah ölçütü olarak kullan›lacaksa nominal de¤erler özel-
likle yüksek enflasyon dönemlerinde pek fazla anlam ifade etmeyece¤i için reel
de¤erlerin kullan›lmas› gerekir.

Belirli bir dönem içerisinde fiyatlar›n ne kadar de¤iflti¤ine iliflkin bir ölçünün
bulunmas› nominal de¤erleri reel de¤erlere dönüfltürmek aç›s›ndan çok yararl›d›r.
Bu tür bir ölçüyü elde etmenin yolu bir grup mal ve hizmetin cari fiyatlarla ifade
edilen de¤erini ayn› mal ve hizmet grubunun baz y›l›ndaki fiyatlarla ifade edilen
de¤erine bölmektir. Örne¤in bir grup mal ve hizmetin 2002 y›l› fiyatlar› ile ifade
edilen de¤eri 100 milyon lira, bu mal ve hizmet grubunun 1987 y›l› fiyatlar› ile de-
¤eri 70 milyon lira olsun. Bu durumda söz konusu mal ve hizmetler grubunun fi-
yatlar› 1987-2002 döneminde yaklafl›k %43 oran›nda artm›flt›r. 2002 fiyatlar› ile he-
saplanan de¤eri 1987 fiyatlar› ile hesaplanan de¤ere bölersek (100 milyon / 70 mil-
yon = 1.43) bu sonucu kolayca bulabiliriz.Bu da söz konusu mal ve hizmet grubu
için fiyatlar›n 1987-2002 döneminde yüzde 43 artt›¤›n› gösterir.

Cari fiyatlarla ifade edilen bir grup mal ve hizmetin de¤erinin ayn› mal grubu-
nun sabit fiyatlarla ifade edilen de¤erine oran› fiyat indeksi olarak adland›r›lmak-
tad›r. Bu nedenle yukar›da elde etti¤imiz 1.43 de¤eri fiyat indeksini göstermekte-
dir. Fiyat indeksinin en önemli fonksiyonu cari fiyatlarla ifade edilen nominal de-
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Nominal (cari fiyatlarla)

GSMH: Hesaplama yap›lan
dönemde piyasada geçerli
olan fiyatlar›n kullan›lmas›
ile bulunan GSMH de¤eridir.

Reel (sabit fiyatlarla)

GSMH: Belirli bir y›l›n
fiyatlar› esas al›narak 
hesaplanan GSMH de¤eridir.

Fiyat indeksi: Cari fiyatlarla
ifade edilen bir grup mal ve
hizmetin de¤erinin ayn› mal
grubunun sabit fiyatlarla
ifade edilen de¤erine
oran›d›r.



Fiyat  De¤iflmeler i  ve  GSMH

¤erleri sabit fiyatlarla ifade edilen reel de¤erlere dönüfltürmekte kullan›lmas›d›r.
Deflate etme (indirgeme) olarak bilinen bu dönüfltürme ifllemi cari fiyatlarla ifade
edilen de¤erin fiyat indeksine bölünmesiyle gerçeklefltirilmektedir. Nominal GSMH
rakamlar›n› reel GSMH rakamlar›na dönüfltürmek amac›yla kullan›lan özel fiyat in-
deksine GSMH deflatörü denir. Yukar›daki örne¤imizde cari fiyatlarla, yani 2002
y›l› fiyatlar› ile de¤eri 100 milyon lira olan mal ve hizmetleri sabit fiyatlarla ifade et-
mek için 1.43’e bölmemiz gerekir. 

Fiyat indeksinin bu tür sorunlar›n çözümünde nas›l kullan›labilece¤ini görebil-
mek için, ekmek üretiminin 1998-2002 y›llar› aras›nda reel olarak ne ölçüde artt›-
¤›n› belirlemek istedi¤imizi kabul edelim. Her y›l üretilen ekme¤in cari fiyatlarla
ölçülen de¤erinin Tablo 12.2’nin ilk sütununda, ekme¤in birim fiyat›n›n da ikinci
sütunda gösterildi¤i gibi oldu¤unu varsayal›m. fiimdi reel ekmek üretimi de¤erinin
söz konusu dönemde nas›l bir seyir izledi¤ini görebilmek için 1998 y›l›n› baz ola-
rak kabul ederek bir fiyat indeksi olufltural›m. Bunun için her y›la ait ekmek fiya-
t›n› baz y›l› olarak kabul etti¤imiz 1998 y›l› fiyat›na bölmemiz yeterlidir. Hesapla-
nan indeks de¤erleri tablonun 3’ncü sütununda verilmektedir. ‹lk sütunda yer alan
her y›la ait cari fiyatlarla ekmek de¤erlerini o y›la ait fiyat indeksine bölerek her y›-
la ait nominal de¤erleri 1998 fiyatlar› ile ifade edilen reel de¤erlere dönüfltürmüfl
oluruz. Hesaplanan bu de¤erler tablonun 4’ncü sütununda yer almaktad›r. Buna
göre 4’ncü sütun ekmek üretiminin reel olarak ne kadar artt›¤›n› hesaplamak ama-
c›yla kullan›labilecek verileri içermektedir. Örne¤in 1998-2002 döneminde ekmek
üretimi nominal olarak yüzde 37.5 oran›nda artarken, reel olarak yüzde 14.6 art-
m›flt›r. Tabloyu biraz daha yak›ndan inceledi¤imiz de 1999 y›l›nda cari fiyatlarla
ekmek üretimi azalm›fl görünmesine karfl›n sabit fiyatlarla ekmek üretimi artmak-
tad›r. Bunun nedeni söz konusu y›lda ekme¤in birim fiyat›nda görülen düflmedir.
Öte yandan 2002 y›l›nda cari fiyatlarla ekmek üretimi artm›fl görünmesine karfl›n
sabit fiyatlarla ekmek üretimi azalmaktad›r. Bunun nedeni de ekmek fiyat›nda gö-
rülen h›zl› art›flt›r. Görüldü¤ü gibi cari fiyatlarla ifade edilen de¤erlere bakarak üre-
timin de¤eri konusunda karar vermek kimi zaman yanl›fl sonuçlar ç›karmam›za ne-
den olabilir. Özellikle yo¤un fiyat art›fllar›n›n yafland›¤› dönemlerde nominal de-
¤erlere de¤il reel de¤erlere bakmak gerekmektedir.
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GSMH deflatörü: Nominal
GSMH rakamlar›n› reel
GSMH rakamlar›na
dönüfltürmek amac›yla
kullan›lan özel fiyat
indeksidir.

Tablo 12.3

Cari Fiyatlar›n Sabit
Fiyatlara
Dönüfltürülmesinde
Fiyat ‹ndeksinin
Kullan›m›

(I) (II) (III) (IV)
Ekmek Üretimi 1995 Fiyat› ile
(Cari Fiyatlarla) Ekmek Fiyat› Fiyat ‹ndeks‹ Ekmek Üretimi

YIL milyar TL TL (Fiyat/95 Fiyat›) (I/III)

1998 1600 500 1.00 1600

1999 1500 450 0.90 1667

2000 2000 520 1.04 1923

2001 2100 550 1.10 1909

2002 2200 600 1.20 1833



Afla¤›daki tabloda Türkiye ekonomisinde 2001 ve 2002 y›llar›na ait nominal ve reel GSMH
de¤erleri (trilyon TL) ile GSMH deflatörü (1987=100) yer almaktad›r. Tabloyu dikkatlice
inceledikten sonra, Türkiye’de 2002 y›l› nominal ve reel GSMH art›fl oranlar›n› hesaplaya-
rak, bu de¤erlerle GSMH deflatörü art›fl oran› aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymaya çal›fl›n›z.

GSMH’NIN KULLANIMINDAK‹ SINIRLAR

Üretimin de¤erini ölçmek için günümüzde kullan›lan yöntemlerin
tafl›d›¤› eksiklikleri aç›klayabilmek 

GSMH ve bundan yola ç›k›larak hesaplanan kavramlar›n kullan›m aç›s›ndan baz›
s›n›rlar içinde oldu¤unu kavramak milli gelir analizi yönünden oldukça önemlidir.
Çok yararl› birer ölçüt olmalar›na karfl›n bu kavramlar ekonomik refahla ilgili en
iyi ölçütler konumunda de¤ildir. Bu rakamlarla ilgili en az 6 adet sak›ncal› nokta
her zaman ak›lda tutulmal›d›r. Öncelikle, GSMH ve bununla ilgili di¤er gelir kav-
ramlar› ülkenin nüfusu bilinmedi¤i sürece pek fazla anlam ifade etmezler. Örne¤in
bir ülkenin GSMH’s›n›n 50 trilyon lira, nüfusunun 10 milyon kifli olmas› ile GSMH’s›-
n›n 50 trilyon lira, nüfusunun 50 milyon kifli olmas› çok farkl› fleyler ifade etmek-
tedir. Bir ülkedeki nüfus büyüklü¤ünün etkisini giderebilmek için kifli bafl›na üre-
timi ifade etmek üzere kifli bafl›na GSMH kavram› (GSMH/Nüfus) kullan›l›r. Çeflit-
li ülkelerde yaflayan bireylerin ortalama refah düzeylerini karfl›laflt›rmak için kifli
bafl›na milli gelir rakamlar› kullan›l›r. Bunun için ulusal para birimi ile hesapla-
nan rakamlar önce ortak bir para ölçüsü ile ifade edilir. Günümüzde bu amaçla
kullan›lan en yayg›n yöntem GSMH ve kifli bafl›na milli gelir rakamlar›n› Amerikan
dolar›na çevirmektir.

‹kinci olarak, GSMH ve di¤er gelir kavramlar› bir insan için en de¤erli faaliyet
olan dinlenmeyi hesaba katmamaktad›r. Örne¤in 1800’lü y›llarda dünyada ortalama
haftal›k çal›flma süresi 70 saat iken günümüzde 40 saate düflmüfltür. ‹nsanlar refah
düzeyleri artt›kça daha fazla dinlenmeyi daha fazla çal›flmaya tercih etmektedirler.
Refah›m›za katk›s› olan daha fazla bofl vakit GSMH rakamlar›na yans›mamaktad›r.

Üçüncü olarak, GSMH ve di¤er gelir kavramlar› üretilen mallar›n kalitesindeki
de¤iflmeleri göz önüne almamaktad›r. Üretilen mal›n kalitesindeki bir iyileflme, bu-
nun mal›n fiyat›na yans›mamas› durumunda GSMH hesaplar›na yans›mamaktad›r.
Örne¤in eskisine oranla çok daha etkili olan yeni bir ilac›n gelifltirildi¤ini düflüne-
lim. Gelifltirilen bu ilac›n üretim miktar› ve maliyeti eski ilaç ile ayn› ise, yeni ilaç
muhtemelen eskisiyle ayn› fiyata sat›lacakt›r. Bu durumda GSMH’da bir de¤ifliklik
olmayacakt›r. Oysa yukar›da da belirtti¤imiz gibi yeni gelifltirilen bu ilaç eskisinden
çok daha etkindir.

Dördüncü olarak, GSMH ve di¤er gelir kavramlar› ülkede yarat›lan gelirin bile-
flimi ve da¤›l›m› konusunda ayr›nt›l› bilgi vermemektedir. GSMH hesaplan›rken
üretilen her mal ve hizmet fiyat› ile de¤erlendirilmektedir. Örne¤in de¤erleri konu-
sunda hepimiz farkl› fleyler düflünsek de, bilimsel bir inceleme kitab› da 5 milyon
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Nominal Reel GSMH
Y›llar GSMH GSMH Deflatörü

2001 176.500 107.8 1637.3

2002 273.500 116.2 2353.7
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Kifli bafl›na milli gelir:

Mevcut milli gelir de¤erinin
nüfusa bölünmesi ile
bulunan ve bir refah ölçütü
olarak kullan›lan de¤erdir.
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liraya, resimli roman da 5 milyon liraya sat›l›yor olabilir. Bunun d›fl›nda GSMH ve
di¤er gelir kavramlar› ülkede yarat›lan toplam geliri ölçmekte, ancak bunun kifliler
aras›nda nas›l paylafl›ld›¤› konusunda bilgi vermemektedir.

Beflinci olarak, GSMH ve di¤er gelir kavramlar› mal ve hizmetlerin üretiminden
kaynaklanan baz› sosyal maliyetleri yans›tmamaktad›r. Özellikle ülkedeki fabrikala-
r›n, bürolar›n ve çiftliklerin faaliyetleri sonucu çevrede yarat›lan hasar GSMH hesap-
lar›na yans›mamaktad›r. Firmalar›n, tüketicilerin ve devletin çeflitli flekillerde su kay-
naklar›n› ve atmosferi kirlettikleri hepimizin bildi¤i bir gerçektir. Ancak, çevre üzerin-
de yarat›lan bu tür maliyetler GSMH hesaplan›rken göz önüne al›nmamakta ve bu du-
rum ekonomik refah›m›z›n oldu¤undan daha yüksek görünmesine neden olmaktad›r.

Alt›nc› ve son olarak, GSMH’n›n hesaplanmas›nda ilke olarak bu de¤ere dahil
edilmesi gerekirken dahil edilemeyen çok say›da faaliyet söz konusudur. Örne¤in,
yasal sürece sokularak “aklanmad›klar›” müddetçe yasal olmayan faaliyetlerden el-
de edilen gelir GSMH hesaplar›na dahil edilememektedir. Öte yandan daha az ver-
gi ödemek veya hiç vergi ödememek amac›yla kazan›lan ancak beyan edilmeyen
gelirler de GSMH kapsam› d›fl›nda kalmaktad›r. GSMH hesaplar›na dahil edilmesi
gerekirken, hesaplar›n d›fl›nda kalan ekonominin bu k›sm›na kay›t d›fl› ekonomi
ad› verilmektedir. Bu konuda çeflitli tahminler yap›lmas›na karfl›n, örne¤in Türki-
ye’de mevcut GSMH de¤erinin yaklafl›k %50’si kadar kay›t d›fl› ekonomik faaliyet-
lerin bulundu¤u tahmin edilmektedir.

Bir günlük gazeteden al›nan afla¤›daki haberde 2002 y›l›nda Türkiye’de yap›lan vergi de-
netimleri sonucunda vergi kaça¤›n›n büyük boyutlara ulaflt›¤› vurgulanmaktad›r. Habere
göre, yap›lan incelemeler sonucunda vergi ödemekle yükümlü kifli ve kurulufllar›n elde et-
tikleri gelirin ancak yar›s›n› beyan ettikleri belirlenmifltir. Bu durum kay›t d›fl› ekonomi ve
GSMH’n›n büyüklü¤ü konusunda size ne ifade etmektedir?
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Kay›t d›fl› ekonomi: GSMH
hesaplar›na dahil edilmesi
gerekirken hesaplar›n
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Özet
Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam de-

¤erinin belirlenmesi amac› ile gelifltirilen GSMH kavra-

m›n› tan›mlamak ve temel özelliklerini aç›klayabilmek

• Bir ülkede geliri oluflturan faaliyetlerin ölçülmesi
milli gelir muhasebesi olarak bilinmektedir.

• Milli gelir hesaplar› ekonomik faaliyetlerin genel
bir özetini sunman›n yan› s›ra ülkedeki üretim, ge-
lirler ve harcamalar aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkileri de
göstermektedir.

• Milli gelir muhasebesi kapsam›nda hesaplanan te-
mel kavram, ekonomide belirli bir dönemde üreti-
len tamamlanm›fl mal ve hizmetlerin piyasa de¤eri-
ni ifade eden gayrisafi milli has›lad›r.

Üretimin de¤erinin hesaplamak için kullan›lacak

çeflitli yöntemleri aç›klayabilmek

• Gayrisafi milli has›lan›n hesaplanmas›nda yarat›-
lan, kazan›lan ve harcanan gelir cephelerinden
yararlan›labilir.

• Gayrisafi milli has›la belirli bir dönemde yarat›lan
tüm mal ve hizmetlerin parasal de¤erini ifade etti¤i
gibi, bu mal ve hizmetlerin üretimine kat›lan üretim
faktörlerine ödenen ücret, faiz, kâr ve rant gelirleri
toplam›n› da ifade eder.

• Öte yandan elde edilen gelirlerin bir flekilde har-
cand›¤› düflünülürse ekonomideki tüketim, yat›r›m
ve kamu harcamalar› ile net ihracat toplam›n›n da
yarat›lan üretimin de¤erine eflit olmas› gerekir.

Üretimin de¤eri ile ilgili alternatif kavramlar›

aç›klayabilmek

• Gayrisafi milli has›la üretim faaliyetleri sürecinde
kullan›lan makine, teçhizat ve binalardaki afl›nma
ve y›pranmay› göz önüne almaz.

• Amortisman denilen söz konusu afl›nma ve y›pran-
malar toplam›n›n gayrisafi milli has›ladan düflülme-
si ile elde edilen kavram safi milli has›lad›r ve ülke-
nin net üretim gücünü göstermektedir.

• Safi milli has›ladan mal ve hizmet al›mlar› s›ras›nda
ödenen dolayl› vergilerin düflülmesi suretiyle milli
gelir ad› verilen gelir kavram›na ulafl›l›r.

• Ülkedeki kiflilerin ne kadarl›k gayrisafi gelir elde
ettiklerini gösteren kiflisel gelir kavram› ise milli ge-
lirden da¤›t›lmayan flirket karlar› ve sosyal güvenlik
kurumlar›na yap›lan prim ödemelerinin düflülmesi,
kamu ve özel sektör taraf›ndan yap›lan transfer öde-
melerinin eklenmesi ile hesaplanmaktad›r.

• Kiflilerin eline geçen net geliri gösteren ve kiflisel
gelirden dolays›z vergilerin düflülmesi ile hesapla-
nan gelir kavram› ise kullan›labilir gelir olarak ad-
land›r›lmaktad›r.

Fiyat de¤iflmelerinin üretimin de¤eri üzerinde na-

s›l etkili oldu¤unu ve bunun nas›l giderilebilece¤ini

aç›klayabilmek

• Gayrisafi milli has›la piyasa fiyatlar› ile ölçüldü¤ü
için, üretim miktar›ndaki de¤iflmelerin yan›nda fi-
yat de¤iflmelerini de yans›t›r.

• Nominal gayrisafi milli has›la denilen cari fiyatlarla
ölçülen bu de¤erden fiyat de¤iflikliklerinin etkisini
giderebilmek için oluflturulan fiyat indeksleri kulla-
n›l›r. Böylece gayrisafi milli has›la baz olarak kabul
edilen belirli bir y›l›n fiyatlar› ile ifade edilir ve za-
man içerisinde fiyatlarda meydana gelen de¤iflme-
lerin etkisi giderilmifl olur.

• Belirli bir y›l›n fiyatlar› ile ifade edilmesi halinde el-
de edilen de¤er reel gayrisafi milli has›la veya sabit
fiyatlarla gayrisafi milli has›la olarak bilinmektedir. 

Üretimin de¤erini ölçmek için günümüzde kullan›-

lan yöntemlerin tafl›d›¤› eksiklikleri aç›klayabilmek

• Ülkedeki üretimin de¤erini göstermesinin yan›nda,
gayrisafi milli has›la kavram›n›n kullan›m›nda baz›
k›s›tlar söz konusudur. Örne¤in gayrisafi milli has›-
la de¤eri, bunun kaç kiflilik bir nüfusla yarat›ld›¤›
konusunda bir bilgi vermemekte, dinlenmeye ayr›-
lan zaman› hesaba katmamakta, üretilen mallar›n
kalitesindeki iyileflmeleri göz önüne almamakta,
üretim faaliyetleri sonucu çevreye verilen zarar› göz
ard› etmekte, üretimin bileflimi ve da¤›l›m› hakk›n-
da bir bilgi sunamamakta ve ülkedeki kay›t d›fl› eko-
nomik faaliyetleri kapsam d›fl›nda b›rakmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki mal ve hizmetlerden hangisi GSMH’ya dahil
edilmelidir?

a. Otomobil üretiminde kullan›lan çelik
b. Annenizin kek piflirmek için evde kulland›¤› un
c. Arkadafl›n›za bir y›l için borç olarak verdi¤iniz para
d. Bir yak›n›n›z›n sat›n ald›¤› kullan›lm›fl otomobile

yapt›¤› ödeme
e. Ev han›mlar›n›n çocuk bak›m› ile yaratt›klar› katma

de¤er

2. Afla¤›daki tabloda petrol üretimine iliflkin çeflitli üretim
aflamalar›nda gerçeklefltirilen sat›fllar›n de¤eri verilmekte-
dir. Bu tabloya göre petrol üretimi nedeniyle GSMH’ya
dahil edilecek de¤er kaç trilyon TL’dir?

a. 80
b. 100
c. 180
d. 195
e. 295

3. Bir ülkede adalet hizmetleri para ile al›n›p sat›lmad›¤›-
na göre, bir hakimin bir y›l içinde üretti¤i adalet da¤›tma
hizmetinin GSMH’ya katk›s› nas›l hesaplanabilir?

a. Hakimin sonuca ba¤lad›¤› davalar›n parasal de¤eri ile
b. Bu hakimin devlete maliyeti ile
c. Asgari yaflam standard›n›n gerektirdi¤i günlük har-

cama tutar› ile
d. Dava sahiplerinin ödedi¤i resim, harç ve benzeri

ödemelerin tutar› ile
e. Bu hakimin devlete sa¤lad›¤› ç›kar›n parasal de¤eri ile

4. Afla¤›dakilerden hangisi milli gelir hesaplan›rken top-
lama dahil edilmemesi gereken gelirlerden biridir?

a. Bir iflçinin bir ayl›k eme¤inin karfl›l›¤› olarak ald›¤›
ücret

b. Bir firmaya ait tahvilden elde edilen faiz geliri
c. Sahip olunan ikinci bir konuttan al›nan kira tutar›
d. Ortak olunan flirketten al›nan kar pay›
e. Fak-Fuk-Fon’dan al›nan kömür yard›m›

5. Toplam harcama tutar›n›n tamamlanm›fl mal ve hiz-
metlerin toplam de¤erine eflit olabilmesi için afla¤›daki
varsay›mlardan hangisi gereklidir?

a. Tüketim harcamalar›n›n peflin yap›ld›¤›n› kabul etmek
b. Kamu kesiminin vergi toplamad›¤›n› kabul etmek
c. Stok de¤iflmelerini harcama olarak kabul etmek
d. ‹hracat›n ithalata eflit oldu¤unu kabul etmek
e. ‹flletmelerin yat›r›m yapmad›klar›n› kabul etmek

6. Milli gelir rakam›ndan yararlanarak GSMH de¤erine
ulaflabilmek için afla¤›daki ekleme ve/veya ç›kartmalar-
dan hangisi yap›lmal›d›r?

a. Dolays›z vergileri ç›kartmak
b. Transfer ödemelerini eklemek, da¤›t›lmayan karla-

r› ç›kartmak
c. Dolays›z vergileri ve transfer ödemelerini ç›kartmak
d. Dolayl› vergileri ve amortismanlar› eklemek
e. Sosyal güvenlik kurumlar›na yap›lan prim ödeme-

lerini ç›karmak

7. Afla¤›daki grafikte bir ülkede 1990-2002 dönemine ait
Cari fiyatlarla ve 1990 fiyatlar› ile ölçülen nominal ve reel
GSMH de¤erleri görülmektedir. Bu grafi¤e göre ülkenin için-
de bulundu¤u ekonomik ortam afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Durgunluk ortam›
b. Enflasyonist ortam
c. Depresyon ortam›
d. Deflasyonist ortam
e. Resesyon ortam›

8. Bir ülkede hesaplanan reel GSMH 120 trilyon TL ve fi-
yat indeksi 1.25 ise nominal GSMH de¤eri kaç trilyon
TL’dir?

a. 90
b. 100
c. 120
d. 150
e. 220

9. Türkiye’de 1979 y›l›nda net yat›r›mlar›n de¤eri -7.8 mil-
yar TL’dir. Buna göre söz konusu y›lda Türkiye’de serma-
ye stoku nas›l bir de¤iflim göstermifltir?

a. Net yat›r›mlar sermaye stokunu etkilemez
b. Azalm›flt›r
c. Artm›flt›r
d. Sabit kalm›flt›r
e. Karar verilemez

10. Uyuflturucu ticaretinin yayg›n oldu¤u baz› Latin Ame-
rika ülkelerinde GSMH de¤erinin oldu¤undan daha düflük
hesapland›¤› öne sürülmektedir. Bu tespit do¤ru ise, söz
konusu ülkeler için afla¤›daki de¤erlendirmelerden hangi-
si do¤rudur?

a. Kay›t d›fl› ekonomi yayg›nd›r
b. Ülkede potansiyelin alt›nda üretim yap›lmaktad›r
c. Üretim faktörlerinin fiyat› yüksektir
d. Devlet afl›r› vergi toplamaktad›r
e. Bu ülkelerde gelir da¤›l›m› adil de¤ildir
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Üretim Aflamas› Sat›fllar›n De¤eri
(trilyon TL)

Petrol Ç›karma 50
Rafineri 65
Da¤›t›m 80
Perakende Sat›fl 100
Toplam 295
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Reel GSMH, Toplam Harcamalar.

Ekonomik büyüme reel GSMH art›fl oran› ile ifade edildi-
¤i için, grafi¤e göre Türkiye ekonomisi 2002 y›l› birinci
çeyre¤inden (üç ayl›k döneminden) itibaren küçülmeden
tekrar büyümeye dönmüfltür. Bir di¤er deyiflle, Birinci
Ünite’de gördü¤ümüz gibi, ekonomi dibe oturmufl ve can-
lanma dönemine girmifltir. Ekonomik büyümenin yukar›-
da verilen tan›m› esas al›nd›¤›nda ve konjonktürün can-
lanma dönemine girdi¤i düflünüldü¤ünde, reel GSMH’da-
ki art›fl ekonominin üretim hacminde bir art›fla iflaret et-
mektedir. GSMH hesaplama yöntemlerini hat›rlarsan›z bu
de¤iflim ayn› zamanda ücret, faiz, kâr ve rant gelirlerinin
toplam›nda da, ekonomideki toplam harcamalarda da ar-
t›fl anlam›na gelmektedir. Buna göre toplumsal refahta bir
önceki döneme göre art›fl oldu¤u yorumuna kat›lmak ge-
rekir. Tek bir gösterge kullan›larak bu tespiti yapma ko-
nusunda da yazar bir hata yapmamaktad›r. Zira GSMH ge-
rek oluflumu gerekse hesaplama yöntemleri aç›s›ndan bu
bilgileri bünyesinde bar›nd›ran bir de¤iflkendir. 
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bu de¤erlendirmeyi yapabilmek için tabloda sunulan ve-
rileri yüzde da¤›l›mlar fleklinde düzenlemek, soruyu daha
net olarak cevapland›rmam›za olanak tan›r. Nitekim 1968
y›l›nda ülkedeki üretimin %34’ü tar›m sektöründe, %18’i
ise sanayi sektöründe gerçeklefltirilmifltir. 2002 y›l›nda ise
tar›m sektörünün GSMH’ya katk›s› %14’e düflerken sanayi
sektörünün katk›s› %29’a yükselmifltir. Bu durum 1968’de-
ki tar›ma dayal› ekonomik yap›n›n de¤iflerek 2002 y›l›nda
sanayiye dayal› yap›ya dönüfltü¤ünü ifade etmektedir. Öte
yandan ticaret sektörünün pay›ndaki art›fl da dikkat çeki-
cidir. 1968 y›l›nda GSMH’n›n %12’si ticaret sektöründe ya-
rat›lm›flken bu oran 2002 y›l›nda %23’e yükselmifltir. Yu-
kar›da ortaya konan ekonomik yap› de¤iflikli¤i ekonomik
kalk›nma sürecinde yaflanan do¤al bir geliflmedir. K›saca
1968 y›l›nda Türkiye bir tar›m ülkesi profili çizerken, 2002
y›l›nda bir sanayi ülkesi görünümü sergilemektedir.

S›ra Sizde 2

Bu durumu ortaya ç›karan kavram Birinci Ünitede gördü-
¤ümüz “mal ve hizmetlerin devresel ak›m›” kavram›d›r.
Söz konusu devresel ak›m modeline göre, ekonomide bir
kiflinin yapt›¤› harcama bir baflkas›n›n veya baflkalar›n›n
gelirini oluflturdu¤u için gerek yarat›lan gelir, gerek elde
edilen gelir ve gerekse gerçeklefltirilen harcamalar aç›s›n-
dan yap›lacak hesaplamalar ayn› sonucu verecektir.
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S›ra Sizde 3

GSMH = SMH + Amortismanlar
GSMH = 800 + 5
GSMH = 805
Milli Gelir = SMH – Dolayl› Vergiler
Milli Gelir = 800 – 30
Milli Gelir = 770
Kiflisel Gelir = Milli Gelir – (Da¤›t›lmayan Karlar + Sosyal 

Güvenlik primleri) + Transfer Ödemeleri
Kiflisel Gelir = 770 – (10 + 5) + 12
Kiflisel Gelir = 767
Kullan›labilir Gelir = Kiflisel Gelir – Dolays›z Vergiler
Kullan›labilir Gelir = 767 – 40
Kullan›labilir Gelir = 727

S›ra Sizde 4

Nominal GSMH art›fl oran› yaklafl›k %55, reel GSMH art›fl
oran› ise yaklafl›k %8 olarak hesaplanmaktad›r. 2002 y›l›n-
da Türkiye ekonomisi bir önceki y›la göre yaklafl›k %8 bü-
yürken nominal GSMH’n›n daha h›zl› (yaklafl›k %55) art-
mas› ekonomide bir fiyat art›fl› sorununun mevcut oldu-
¤unu göstermektedir. Nitekim GSMH deflatörü de ayn›
dönemde yaklafl›k %44 oran›nda artarak bu durumu net
bir flekilde ortaya koymaktad›r.

S›ra Sizde 5

Habere göre vergi kaçakç›l›¤›n›n yayg›n olmas› kay›t d›fl›
ekonominin de son derece yayg›n oldu¤unun bir göster-
gesidir. Haberde mükelleflerin elde ettikleri gelirin ancak
yar›s›n› devlete beyan ederek kay›tlara geçirdikleri fleklin-
deki tespit, beyan edilmeyen k›sm›n GSMH hesaplar› d›-
fl›nda tutuldu¤unu göstermektedir. Kald› ki kay›t d›fl› eko-
nominin tek kayna¤› da beyan edilmeyen gelirler de¤ildir.
Yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen bir k›s›m gelirin
de kay›t d›fl› kald›¤› düflünülürse Türkiye’de kay›t d›fl› eko-
nominin GSMH’n›n %50’ine ulaflt›¤› düflünülebilir. Daha
somut olarak ifade edersek, e¤er yukar›da yapt›¤›m›z tes-
pitler do¤ru ise, Türkiye’de 2002 y›l›nda kifli bafl›na düflen
milli gelirin 2900 dolar de¤il, 5000 dolar civar›nda oldu¤u-
nu söylemek gerekir.

S›ra Sizde Yan›t  Anahtar ›278
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Türkiye’nin çok h›zl› de¤iflti¤i bir gerçek. De¤iflimin en çarp›c› yanlar›ndan birisi
evlerin içinde yaflan›yor. On y›l önce lüks gibi görünen dayan›kl› tüketim ürünle-
ri, bugün herkesin evinde bulunmas› gereken temel ihtiyaçlar halini ald›. On y›l
öncesinin tek kap›l› buzdolaplar› flimdi iki kap›l› nofrost teknolojiye sahip cihaz-
larla de¤ifltiriliyor. Piyasaya 1986 y›l›nda giren otomatik çamafl›r makinesi bu-
gün neredeyse hanelerin üçte ikisine girmifl durumda. Renkli TV ise her evin bafl-
köflesindeki yerini ald›. Lüks tüketim mal› olarak kabul edilen bulafl›k makinesi-
nin kaydetti¤i geliflme uzmanlar› bile flafl›rt›yor. Bu geliflimin nedenini ve sonuç-
lar›n› hiç düflündünüz mü?
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Bafllarken
Birinci ünitede temel makro ekonomik kavramlar› incelerken, tüm ekonomilerin
zaman zaman h›zl› üretim art›fllar›, zaman zaman da üretimde ciddi daralma-
larla karfl› karfl›ya kald›klar›ndan söz etmifltik. Bu ünitemizden itibaren bir eko-
nomide neden kimi zaman refah art›fl› yaflan›rken, birkaç y›l sonra ekonomik da-
ralman›n ortaya ç›kt›¤› sorusuna cevap bulmaya çal›flaca¤›z. Do¤al olarak eko-
nomik faaliyet hacmindeki dalgalanmalar› önleyebilmek, bir di¤er deyiflle, iflsizlik
ve enflasyon gibi sorunlardan kaç›nabilmek için ülkedeki üretim veya gelir düze-
yinin nas›l belirlendi¤ini anlamam›z gerekmektedir. Bu ünitede sözü edilen ama-
c›n önemli bir parças›n›, bir ülkede harcamalar› belirleyen fiyat d›fl›ndaki faktör-
leri ele alarak ayr›nt›l› olarak inceleyece¤iz.

Bu üniteden itibaren aksi belirtilmedi¤i sürece ülkedeki fiyatlar genel dü-
zeyinin sabit oldu¤unu varsayaca¤›z. fiüphesiz bu varsay›m gerçekçi de-
¤ildir, ancak analizi basitlefltirmek aç›s›ndan bu varsay›m›n yap›lmas›
gerekmektedir. Daha sonraki ünitelerde bu varsay›m› kald›rarak fiyat-
lar genel düzeyinin nas›l etkilendi¤ini ayr›ca ele alaca¤›z. 

Yukar›da sözü edilen fiyatlar›n sabit olmas› varsay›m› ülkedeki toplam üretim
hacminin sonsuz esnek olmas› anlam›na gelmektedir. Bu da üretim düzeyinin ta-
lep taraf›ndan (do¤al olarak burada sözü edilen talep toplam taleptir), bir di¤er
deyiflle toplam harcamalar taraf›ndan belirlenece¤ini ifade etmektedir. Bu yakla-
fl›m daha önce tan›d›¤›m›z ünlü bir iktisatç›, John Maynard Keynes taraf›ndan
Büyük Bunal›m döneminde makro ekonomiyi incelemek amac›yla kullan›lm›flt›r.
Fiyatlar›n sabit oldu¤u varsay›m› ekonomide iflsizli¤in ve at›l üretim kapasitesinin
bulundu¤u anlam›na gelmektedir. Böyle bir ortamda firmalar herhangi bir mali-
yet art›fl›na katlanmaks›z›n daha fazla iflçi istihdam ederek üretimi artt›rabilirler
ve bu durum fiyatlar üzerinde artma yönünde bir bask› da yaratmaz. Çok yo¤un
bir iflsizli¤in yafland›¤› bir dönemde Keynes’in bu tür bir modelle çal›flmas› do¤al-
d›r. Bir di¤er deyiflle, Keynes bir ekonomideki enflasyon sorunundan çok gelir ve
üretim düzeyinin belirlenmesi ile ilgilemifltir. 

Anahtar Kavramlar

• Tüketim fonksiyonu
• Tasarruf fonksiyonu
• Marjinal tüketim e¤ilimi
• Marjinal tasarruf e¤ilimi
• Otonom yat›r›m
• Net ihracat fonksiyonu
• Toplam harcama fonksiyonu

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Tüketim harcamalar›n› ve tasarruflar› belirleyen faktörleri,
2. Yat›r›m harcamalar›n› belirleyen faktörleri,
3. Kamu harcamalar›n›n analize nas›l dahil edildi¤ini,
4. Net ihracat› belirleyen faktörleri,
5. Toplam harcama fonksiyonunu
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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TÜKET‹M VE TASARRUF

Tüketim  harcamalar›n›  ve tasarruflar› belirleyen faktörleri
aç›klayabilmek

Hanehalklar› elde ettikleri geliri üç farkl› biçimde kullanmaktad›r: Mal ve hizmet-
lerin tüketimi için harcayabilirler, tasarruf yapabilirler ve vergilerini ödeyebilirler.
Daha sonra modele dahil etmek üzere bu aflamada vergilerin söz konusu olmad›-
¤›n› düflünürsek, elde edilen gelir (Y) tüketim harcamalar› (C) ile tasarrufun (S)
toplam›na eflit olacakt›r:

Dolay›s›yla gelirin tüketilmeyen k›sm›n› tasarruf olarak tan›mlayabiliriz. Bu
noktada hemen  akl›n›za bir soru tak›labilir. Toplam harcamalar›n bir bilefleni ol-
mayan tasarrufla neden ilgileniyoruz? Tasarrufun yukar›da yapt›¤›m›z tan›m›n› göz
önüne al›rsan›z, tüketimi özendiren faktörleri tasarruflar› özendiren faktörlerden
ay›rman›n imkans›z oldu¤unu görebilirsiniz. 

Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonlar›
Belirli bir dönemde yap›lacak tüketim harcamalar›n› belirleyen temel faktör gelir-
dir. Gelir ne kadar yüksek olursa hanehalklar›n›n tüketim harcamas› yapma istek-
leri ve güçleri de artmaktad›r. Gelir ve tüketim harcamalar› aras›ndaki bu iliflki tü-
ketim fonksiyonu olarak adland›r›lmaktad›r. Nitekim afla¤›da yer alan fiekil
13.1’de Türkiye’de gelir ile harcamalar aras›ndaki iliflki sözü edilen fonksiyon kav-
ram›n› do¤rulamaktad›r. Biz analizimizi basitlefltirmesi aç›s›ndan tüketim fonksi-
yonunun, yani gelir ve tüketim harcamalar› aras›ndaki iliflkinin afla¤›daki flekilde
yer alan noktalar aras›ndan geçen do¤ru ile temsil edildi¤ini kabul edece¤iz.
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Tüketim fonksiyonu: Gelirle
tüketim harcamalar›
aras›ndaki do¤ru yönlü
iliflki.
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fiekil 13.1

Türkiye’de Gelir Tüketim ‹liflkisi (1978-2002):
Yandaki grafikte Türkiye’de 1978-2002 
dönemine iliflkin gelir – tüketim iliflkisi 
gösterilmektedir. Grafikte yatay eksende
GSMH de¤erleri, dikey eksende ise tüketim
harcamalar› yer almaktad›r. Grafikte yer
alan her nokta her y›la iliflkin gelir ve tüketim
de¤erlerinin kesiflme noktas›n› ifade 
etmektedir. Gelir ve tüketim harcamalar›
aras›ndaki bu iliflki grafikte söz konusu  
noktalar›n aras›ndan geçen do¤ru ile 
gösterilebilir. Dikkat ederseniz noktalar›n
tamam› bu do¤ru üzerinde yer almamakta,
ancak bu do¤ru etraf›nda da¤›lmaktad›r.
Dolay›s›yla, söz konusu do¤runun gelir ve
tüketim aras›ndaki iliflkiyi temsil eden bir
do¤ru olarak kullan›lmas›nda büyük bir
sak›nca yoktur.

GSMH

TÜKET‹M



Önemi Keynes taraf›ndan özellikle vurgulanan tüketim fonksiyonu milli has›-
lan›n belirlenmesine iliflkin modern teorinin en önemli parças›d›r. Tüketim fonk-
siyonu ekonominin seyri ve ekonomik birimlerin davran›fllar›n› tahmin etmek ve
incelemek amac›yla iktisatç›lar›n genifl olarak kulland›klar› bir araçt›r. Gelir ve tü-
ketim harcamalar› aras›ndaki iliflkiyi ayr›nt›l› olarak inceleyebilmek için fiekil
13.1’dekine benzer bir tüketim fonksiyonu üzerinde çal›flmam›z yararl› olacakt›r.
Buna göre yatay eksende gelirin dikey eksende ise tüketim harcamalar›n›n yer al-
d›¤› fiekil 13.2 bu amaçla çizilen temsili bir tüketim fonksiyonunu göstermektedir.
Söz konusu temsili ekonomide gelir s›f›r oldu¤u zaman tüketim harcamalar› 30
trilyon lirad›r. Gelir yükseldikçe tüketim harcamalar› da artmakta, örne¤in gelir
100 trilyon lira oldu¤unda tüketim harcamalar› da artarak 100 trilyon liraya ulafl-
maktad›r. Gelirle tüketim harcamalar› aras›ndaki bu do¤ru yönlü iliflkiyi göster-
mek amac›yla çizilen do¤rusal fonksiyon C ile gösterilmekte ve tüketim fonksiyo-
nunu ifade etmektedir. fiekilde yer alan bir ikinci do¤ru her iki eksenle de 45 de-
recilik aç› yapan do¤rudur. Bundan sonra söz konusu do¤ruyu 45° do¤rusu ola-
rak adland›raca¤›z. 45° do¤rusunun en önemli özelli¤i, bu do¤ru üzerinde yer
alan her noktan›n yatay ve dikey eksenlerde ayn› de¤eri ifade etmesidir. Bu ne-
denle flekilde yer alan 45° do¤rusu tüketimin gelire eflit oldu¤u tüm noktalar› gös-
termektedir. Bu nedenle tüketim fonksiyonu ile 45° do¤rusunun kesiflti¤i nokta
bize gelirin tamam›n›n tüketildi¤i, yani C = Y olan gelir düzeyini verecektir. fiek-
le göre bu gelir düzeyi 100 trilyon lirad›r. Bu gelir düzeyinde tüketim harcamala-
r› da 100 trilyon lira oldu¤undan, gelirin tüketilmeyen k›sm› olarak tan›mlanan ta-
sarruf miktar› s›f›r olmaktad›r. fiekle göre bu gelir düzeyinin üzerindeki gelir dü-
zeylerinde, 45° do¤rusu tüketim fonksiyonunun üzerinde yer ald›¤› (yani tüketim
harcamalar› gelirden küçük oldu¤u) için  tasarruftan söz etmek mümkündür. Bu
nedenle ekonomideki tasarruf miktar› 45° do¤rusu ile tüketim fonksiyonu aras›n-
daki dikey uzakl›k ile ölçülebilecektir. Örne¤in, gelir 600 trilyon liraya ç›kt›¤›nda
tüketim harcamalar› 450 trilyon, tasarruflar ise 150 trilyon liraya yükselmektedir.
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fiekil 13.2

Temsili Bir Ekonomide Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonlar›:
fieklin (a) bölümü tüketim harcamalar›n›n gelirin artan
(pozitif) bir fonksiyonu oldu¤unu, yani gelir artt›kça
tüketimin artt›¤›n› göstermektedir. C = Y ile gösterilen do¤ru
yatay eksenle 45° aç› yapan bir do¤rudur ve bu do¤ru
üzerinde yer alan her noktada tüketim harcamalar› gelire
eflittir. Tüketim fonksiyonunun (C do¤rusu) 45° do¤rusunu
kesti¤i nokta (gelirin 100 trilyon lira oldu¤u nokta) tüketim  
harcamalar›n›n gelire eflit oldu¤u gelir düzeyini vermektedir.
Bunun alt›ndaki gelir düzeylerinde tüketim gelirden büyük,
üstündeki gelir düzeylerinde ise tüketim gelirden küçüktür.
fieklin (b) bölümü ise tasarruf fonksiyonunu göstermektedir.
Tasarruflar gelirden tüketim harcamalar›n›n ç›kar›lmas› ile
elde edildi¤i için, tüketimin gelire eflit oldu¤u noktada
tasarruf s›f›rd›r. Bunun üzerindeki gelir düzeylerinde pozitif
tasarruftan, alt›ndaki gelir düzeylerinde ise negatif
tasarruftan söz edebiliriz.

(I) (2) (3)

Gelir Tüketim Tasarruf

(Y) (C) (S)

0 30 -30

100 100 0

200 170 30

300 240 60

400 310 90

500 380 120

600 450 150

700 520 180
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C = Y
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Fonksiyonu

Negatif Tasarruf
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Tasarruf fonksiyonu da gelir ile tasarruflar aras›ndaki iliflkiyi göstermektedir.
fiekil 13.2’nin b bölümü tasarruf fonksiyonunu (S) göstermektedir. Gelir 100 tril-
yon lira oldu¤u zaman tüketim harcamalar› da 100 trilyon lira oldu¤u için tasar-
ruflar s›f›rd›r. Gelir 100 trilyon liran›n üzerine ç›kt›¤› zaman tasarruflar da artmaya
bafllamaktad›r. Dikkat edilirse 100 trilyon liran›n alt›ndaki düflük gelir düzeylerin-
de tüketim harcamalar› gelirden fazlad›r. Bir hanehalk› elde etti¤i gelirden daha
fazla harcarsa, harcamalar›n geliri aflan k›sm›n› borçlanarak veya daha önce yap›l-
m›fl olan tasarrufu kullanarak karfl›lamak zorundad›r. Bu durum negatif tasarruf
olarak adland›r›l›r. fiekil 13.2’nin a bölümüne göre 45° do¤rusunun tüketim fonk-
siyonun alt›nda kald›¤›, yani gelirin s›f›r ile 100 trilyon lira aras›nda oldu¤u bölge-
de negatif tasarruf ortaya ç›kmaktad›r. Negatif tasarruflar da tüketim fonksiyonu
ile 45° do¤rusu aras›ndaki dikey uzakl›k ile ölçülmektedir. fieklin b bölümüne gö-
re tasarruf fonksiyonunun (S do¤rusu) gelir ekseninin alt›nda kald›¤› bölgede ne-
gatif tasarruf ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in gelirin s›f›r olmas› durumunda tasarruf
miktar› -30 trilyon lira olmaktad›r. 

Dikkat edilirse gelir s›f›r oldu¤u zaman bile tüketim harcamalar› pozitif bir de-
¤er almaktad›r. Buna göre tüketim harcamalar›n›n gelire ba¤l› olmayan bir k›sm›
söz konusudur. Tüketim harcamalar›n›n gelirden ba¤›ms›z olan bu k›sm›na oto-
nom tüketim ad› verilmektedir. fiekil 13.2’nin a bölümüne göre gelir s›f›r oldu-
¤unda temsili ekonomimizde 30 trilyon liral›k bir otonom tüketim harcamas›n›n
bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Söz konusu 30 trilyon liral›k otonom tüketim miktar›
gelire ba¤l› olmayan, ancak gelir d›fl›nda tüketim harcamalar›n› etkileyen faktörle-
re ba¤l› olarak de¤iflebilen tüketim harcamas› miktar›n› ifade etmektedir. Tüketim
fonksiyonunun dikey ekseni kesti¤i nokta, yani gelir s›f›r oldu¤unda tüketim har-
camalar›n›n de¤eri otonom tüketim miktar›n› gösterecektir. 

Marjinal Tüketim ve Tasarruf E¤ilimleri
Yukar›da gördü¤ümüz gibi tüketim harcamalar›, otonom tüketim ile gelire ba¤l› olan
harcamalar›n toplam›ndan oluflmaktad›r. Gelirde meydana gelen art›fl gelire ba¤l› tü-
ketim harcamalar›n› da att›rmaktad›r. Gelirdeki de¤iflme ile tüketimdeki de¤iflme ara-
s›ndaki bu iliflki marjinal tüketim e¤ilimi (MPC) olarak adland›r›lmakta ve tüke-
timdeki de¤iflmenin gelirdeki de¤iflmeye oran› biçiminde tan›mlanmaktad›r:

Afla¤›da yer alan Tablo 13.1’deki birinci ve ikinci sütunlar daha önce 13.2 no-
lu flekilde çizilen tüketim fonksiyonu için kullan›lan verilerdir. Örne¤imize göre,
gelirdeki her 100 trilyon liral›k art›fl karfl›s›nda tüketim harcamalar› 70 trilyon lira
artmaktad›r. Bu tüketicilerin elde ettikleri her gelir art›fl›n›n yüzde 70’ni harcad›k-
lar›n› ifade etmektedir. Yani, 
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Tasarruf fonksiyonu: Gelir
ile tasarruflar aras›ndaki
iliflkidir.

Negatif tasarruf: 

Harcamalar›n geliri aflan
k›sm›

Otonom tüketim: Tüketim
harcamalar›n›n gelirden
ba¤›ms›z olan k›sm›d›r.

Marjinal tüketim e¤ilimi:

Tüketim harcamalar›ndaki
de¤iflmenin gelirdeki
de¤iflmeye oran›d›r.

MPC = Tüketimdeki De¤iflme
Gelirdeki De¤iflme

 = ∆C
∆Y

 

MPC = 70 trilyon TL
100 trilyon TL

 = 0.70



Marjinal tüketim e¤ilimi, gelir de¤iflti¤i zaman tüketimin ne kadar de¤iflece¤ini
gösteren bir kavramd›r. Benzer flekilde marjinal tasarruf e¤ilimi (MPS) de ge-
lirdeki de¤iflme ile tasarruflardaki de¤iflme aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakta ve
tasarruflardaki de¤iflmenin gelirdeki de¤iflmeye oran› fleklinde hesaplanmaktad›r:

Tablo 13.1’e göre gelirdeki  her 100 trilyon liral›k art›fl karfl›s›nda tasarruflar 30
trilyon lira artmaktad›r, bir di¤er deyiflle, her gelir düzeyinde gelirdeki art›fl›n yüz-
de 30’u tasarruflara ayr›lmaktad›r:

Örne¤imize göre, her bir gelir düzeyinde MPC ve MPS sabit kalmaktad›r. Bu
durum tüketim ve tasarruf fonksiyonlar›n› do¤rusal olarak çizmemizin do¤al bir
sonucudur. Öte yandan, elde edilen gelir tüketilmek veya tasarruf edilmek zorun-
da oldu¤u için marjinal tüketim ve tasarruf e¤ilimlerinin toplam› 1’e eflit olmak
zorundad›r:

Artan gelirin tüketilmeyen k›sm› tasarruf edilmifl olaca¤› için, tüketiciler elde
ettikleri ek gelirin yüzde 70’ini tüketiyorlarsa, geri kalan yüzde 30’unu da tasarruf
edeceklerdir. 

Marjinal tüketim e¤ilimi tüketim fonksiyonunun e¤imini, marjinal tasarruf e¤ilimi de ta-
sarruf fonksiyonunun e¤imini gösterir. Bu fonksiyonlar ne kadar dik olursa e¤imin de o
kadar yüksek olaca¤›n› hat›rlay›n›z. Örne¤in, ayn› otonom tüketim düzeyinden bafllayan
iki farkl› tüketim fonksiyonundan daha dik olan›n e¤imi daha büyük olaca¤› için bu tüke-
tim fonksiyonuna iliflkin marjinal tüketim e¤ilimi de di¤erine göre daha yüksek olacakt›r.
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MPS = Tasarruflardaki De¤iflme
Gelirdeki De¤iflme

 = ∆S
∆Y

 

MPS = 30 trilyon TL
100 trilyon TL

 = 0.30

MPC + MPS = 1
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Marjinal tasarruf e¤ilimi: 

Tasarruflardaki de¤iflmenin
gelirdeki de¤iflmeye oran›

Tablo 13.1

Marjinal Tüketim
ve Tasarruf 
E¤ilimleri

Marjinal Marjinal

Tüketim Tasarruf

E¤ilim E¤ilim

Gelir (Y) Tüketim (C) Tasarruf (S) (MPC) (MPS)

0 30 -30 - -

100 100 0 0.70 0.30

200 170 30 0.70 0.30

300 240 60 0.70 0.30

400 310 90 0.70 0.30

500 380 120 0.70 0.30

600 450 150 0.70 0.30

700 520 180 0.70 0.30



Ortalama Tüketim ve Tasarruf E¤ilimleri
Gelirdeki de¤iflmelerin hangi oranda tüketime ve tasarrufa ayr›ld›¤› ile de¤il de,
gelirin ne kadar›n›n tüketime, ne kadar›n›n da tasarrufa ayr›ld›¤› ile de ilgilenebi-
liriz. Bunun için ortalama tüketim e¤ilimi ve ortalama tasarruf e¤ilimi kavramlar›-
n› kullanmam›z gerekmektedir. Ortalama tüketim e¤ilimi (APC) gelirin tüketim
amac›yla harcanan k›sm›n› ifade etmekte ve

fleklinde hesaplanmaktad›r. Ortalama tasarruf e¤ilimi (APS) de benzer flekilde,
gelirin tasarrufa ayr›lan k›sm›n› ifade etmekte ve

formülü ile hesaplanmaktad›r. Afla¤›da yer alan Tablo 13.2, daha önce inceledi¤i-
miz fiekil 13.2’de yer alan tüketim ve tasarruf fonksiyonlar›n› çizebilmek amac›y-
la kullan›lan veriler arac›l›¤› ile hesaplanan APC ve APS de¤erlerini göstermekte-
dir. Tabloya göre, gelir 100 trilyon lira oldu¤unda tüketim harcamalar› da 100 tril-
yon lira oldu¤u için, tüketim harcamalar›n›n gelire oran›, yani APC 1’e eflit olmak-
tad›r. Bu gelir düzeyinde tasarruf miktar› s›f›r oldu¤u için APS de¤eri s›f›r ç›kmak-
tad›r. Asl›nda APC veya APS de¤erlerinden bir tanesini biliyorsak di¤erini hesap-
lamaya gerek yoktur. Çünkü elde edilen gelir ya tüketime ya da tasarrufa ayr›lmak
zorunda oldu¤undan, gelirin tüketime ayr›lan k›sm›n›n oran› ile tasarrufa ayr›lan
k›sm›n›n oran›n›n toplam› yüzde 100’e eflit olmak zorundad›r. Bu da

olmas›n› gerektirmektedir. Örne¤in gelir 600 trilyon lira oldu¤u zaman tüketim
harcamalar› 450 trilyon lira, dolay›s›yla APC = 450/600 = 0.75 olmaktad›r. Bu du-
rumda APS = 1 - APC olaca¤› için APS = 0.25 olarak kolayca hesaplanabilir. 
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APC = Tüketim
Gelir

 = C
Y

 

APS = Tasarruflar
Gelir

 = S
Y

 

APC + APS = 1

Ortalama tasaruf e¤ilimi:

Tasarruflar›n gelire oran›d›r.

Ortalama tüketim e¤ilimi:

Tüketim harcamalar›n›n
gelire oran›d›r.

Tablo 13.2

Ortalama Tüketim
ve Tasarruf 
E¤ilimleri

Ortalama Ortalama

Tüketim Tasarruf

E¤ilim E¤ilim

Gelir (Y) Tüketim (C) Tasarruf (S) (APC) (APS)

0 30 -30 - -

100 100 0 1.00 0

200 170 30 0.85 0.15

300 240 60 0.80 0.20

400 310 90 0.78 0.22

500 380 120 0.76 0.24

600 450 150 0.75 0.25

700 520 180 0.74 0.26



Tablo 13.2 biraz daha dikkatlice incelenirse, gelir artt›kça ortalama tüketim e¤ili-
minin düfltü¤ü görülür. Bunun nedeni hanehalklar›n›n gelirde ortaya ç›kan art›fl›n sa-
dece belirli bir bölümünü tüketime ay›rmalar›d›r. Nitekim fiekil 13.2’nin a bölümün-
de  tüketim fonksiyonu 45° do¤rusundan daha yavafl artmaktad›r. Hat›rlarsan›z 45°

do¤rusu üzerindeki her noktada tüketim harcamalar› gelire eflittir. Bu durumda tüke-
tim fonksiyonu; gelir artt›kça tüketim harcamalar›n›n da artaca¤›n›, ancak bu art›fl›n
gelirdeki art›fltan daha düflük olaca¤›n› ifade etmektedir. Gelir yükseldikçe tüketici-
ler gelirin daha küçük bir oran›n› tüketime ay›r›yorlarsa, daha yüksek bir oran›n› ta-
sarruf ediyorlar demektir. Nitekim Tablo 13.2’nin ilgili sütunu incelendi¤inde gelir
artt›kça ortalama tasarruf e¤iliminin de artt›¤› görülmektedir. 

Tüketimi Belirleyen Faktörler
Kullan›labilir gelir hanehalklar›n›n tüketim harcamalar›n› belirleyen önemli bir
faktördür, ancak kullan›labilir gelirin d›fl›nda tüketim harcamalar›n› etkileyen ser-
vet, bekleyifller, demografik unsurlar gibi faktörler de  söz konusudur.

Kullan›labilir (Harcanabilir) Gelir: Daha öncede de¤indi¤imiz gibi tüketim
harcamalar›n› belirleyen temel faktör gelirdir. Hanehalklar›n›n geliri ise ilke olarak
cari kullan›labilir gelir ile ölçülmektedir. Ancak bu aflamada modelimize vergileri
dahil etmedi¤imiz için cari kullan›labilir gelir ve cari gayrisafi milli has›la veya k›-
saca cari gelir aras›nda önemli bir fark söz konusu olmamaktad›r. Kitab›m›z›n
15‘nci ünitesinde vergileri de modele dahil etti¤imiz zaman vergilemede meyda-
na gelecek de¤ifliklerin etkisini ayr›ca ele alaca¤›z. Yukar›da sözü edilen cari söz-
cü¤ü ile kastedilen içinde bulunulan dönemde elde edilen gelirdir. Geçmiflte elde
edilen gelir veya gelecekte elde edilecek gelir de tüketim harcamalar›n› etkileye-
bilir. Ancak bunlar›n etkisi, gelir arac›l›¤› ile de¤il, hanehalklar›n›n sahip oldu¤u
servet veya bekleyifller arac›l›¤› ile tüketime yans›maktad›r. 

‹ki boyutlu bir grafik kullanarak tüketim harcamalar›n› gelirin bir fonksiyonu
olarak çizdi¤imiz için, gelirdeki bir de¤ifliklik sonucu tüketim harcamalar›nda or-
taya ç›kacak de¤iflme tüketim fonksiyonu üzerinde hareket edilerek gösterilecek-
tir. Gelir d›fl›nda tüketimi etkileyen faktörlerde meydana gelecek de¤ifliklikler,
otonom tüketimde de¤ifliklik anlam›na geldi¤inden tüketim fonksiyonu bir bütün
olarak afla¤›ya veya yukar›ya do¤ru kayacakt›r. 

Servet: Servet hanehalklar›n›n sahip oldu¤u varl›klar›n de¤eridir ve kiflinin sa-
hip oldu¤u ev, otomobil, mevduat hesab›, hisse senetleri ve gelecekte elde edil-
mesi beklenen gelir gibi her türlü varl›¤› kapsamaktad›r. Hanehalklar›n›n sahip ol-
du¤u servet yükseldi¤i zaman harcamalara ayr›labilecek mevcut kaynaklar artaca-
¤› için, her bir gelir düzeyindeki tüketim harcamas› miktar› da artacakt›r. Bu du-
rum afla¤›da yer alan fiekil 13.3’te  tüketim fonksiyonunun C konumundan C1 ko-
numuna gelmesi ile gösterilmektedir. Tüketimde meydana gelen otonom art›fl tü-
ketim fonksiyonunu yukar›ya do¤ru kayd›r›rken, fonksiyonun dikey ekseni kesti-
¤i nokta 60 trilyon lira düzeyinden 100 trilyon lira düzeyine ç›kmakta, yani her bir
gelir düzeyindeki tüketim otonom olarak 40 trilyon lira artmaktad›r. Hanehalklar›
servetlerinin de¤eri artt›¤› için cari gelirlerinin daha büyük bir k›sm›n› tüketime
ay›rmalar› daha az tasarruf edecekleri anlam›na gelmektedir. Bu durum fleklin b
bölümünde yer alan tasarruf fonksiyonunun S konumundan afla¤›ya do¤ru kaya-
rak S1 konumuna gelmesi ile gösterilmektedir. Daha yüksek bir servet de¤eri ha-
nehalklar›n›n her bir gelir düzeyindeki negatif tasarruflar›n› da artt›rmakta ve ar-
t›k 500 trilyon liral›k gelir düzeyinin alt›ndaki her gelir düzeyinde negatif tasarruf
söz konusu olmaktad›r.
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Servet: Hanehalklar›n›n
sahip oldu¤u varl›klar›n
parasal de¤eri



Servette meydana gelen bir azalma ise tamamen tersi yönde bir etki yaratacak-
t›r. Örne¤in, Türkiye’de 1999 y›l›n›n ortalar›nda bafllayan ve 2001 y›l› sonuna ka-
dar devam eden ekonomik kriz döneminde toplam servetin de¤erinde bir düflüfl
oldu¤u bilinmektedir. Bunun sonucunda 2001 y›l›nda tüketim harcamalar›nda bir
düflüfl oldu¤u da bir gerçektir. Dolay›s›yla Sekil 13.3’te tüketim fonksiyonunun C
konumundan afla¤›ya do¤ru kayarak C2 konumuna gelmesinde oldu¤u gibi tüke-
timde otonom bir düflme oldu¤u, buna karfl›l›k tasarruf fonksiyonunun S konu-
mundan yukar›ya do¤ru kayarak S2 konumuna gelmesinde oldu¤u gibi otonom
tasarruflarda bir art›fl yafland›¤› düflünülebilir. fiekle göre bu de¤iflim sonucu ha-
nehalklar› art›k her bir gelir düzeyinde 40 trilyon lira daha az harcarken, her bir
gelir düzeyinde 40 trilyon lira daha fazla tasarruf yapmaktad›rlar. fiekle göre oto-
nom tüketim 60 trilyon liradan 20 trilyon liraya düflmüfl, otonom tasarruflarda –60
trilyon liradan –20 trilyon liraya yükselmifltir. 

Otonom bileflenlerde meydana gelen de¤iflmelerin, tüketim ve tasarruf fonksiyonlar›n›
bafllang›çtakine paralel olarak afla¤›ya veya yukar›ya kayd›rd›¤›na dikkat ediniz.

Bekleyifller: Tüketimi belirleyen bir di¤er önemli faktör de gelecekteki gelir,
fiyatlar ve servetle ilgili bekleyifllerdir. Örne¤in tüketiciler ekonomide bir durgun-
luk bekliyorlarsa, yani ifllerini kaybedecekleri veya çal›flma saatlerinin azalt›laca¤›
yolunda bir beklenti içindelerse, tüketim harcamalar›n› k›sacaklar ve dolay›s›yla
daha fazla tasarrufta bulunacaklard›r. Bu da t›pk› tüketim fonksiyonunun C konu-
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fiekil 13.3

Tüketim ve Tasarruftaki Otonom Kaymalar:
Otonom tüketim, gelir s›f›r oldu¤unda
gerçekleflen tüketim harcamalar›d›r ve
tüketim fonksiyonunun dikey ekseni 
kesti¤i nokta ile ölçülmektedir. Tüketim 
fonksiyonunun C’den C1’e  kaymas›  
tüketim  harcamalar›ndaki 40 trilyon
liral›k otonom art›fl› göstermektedir. fiekle
göre tüketim fonksiyonunun yatay ekseni
kesti¤i nokta 60 trilyon liral›k bir otonom
azalmay› göstermekte, tüketim
fonksiyonunun dikey ekseni kesti¤i nokta
60 trilyon liradan 20 trilyon liraya
düflmektedir. Otonom tasarruf ise gelirin
s›f›r olmas› durumunda gerçekleflen 
tasarruftur ve tasarruf fonksiyonunun
dikey ekseni kesti¤i nokta ile ölçülmektedir.
Tasarruf fonksiyonunun S’den S1’e 
kaymas› tasarruflarda otonom bir 
azalmay› ifade etmekte ve dikey eksendeki
kesim  noktas› -60 trilyon liradan -100 
trilyon liraya inmektedir. Gelir ile tüketim
aras›ndaki fark tasarruflara eflit oldu¤u
için tüketim harcamalar›ndaki otonom
art›fl tasarruflarda otonom düflüflle ayn›
anda ortaya ç›kmaktad›r. Benzer flekilde
tüketim harcamalar›ndaki otonom 
azalma  tasarruflarda otonom art›flla ayn›
anda ortaya ç›kmaktad›r.
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mundan C2 konumuna gelmesinde oldu¤u gibi tüketimde otonom bir düflüfl, ta-
sarruf fonksiyonunun S konumundan S2 konumuna gelmesinde oldu¤u gibi tasar-
ruflarda otonom bir art›fl olaca¤› anlam›na gelmektedir. Tersine tüketiciler gelecek
konusunda iyimser iseler, tüketim fonksiyonunun C’den C1’e kaymas› gibi oto-
nom bir art›fl, tasarruf fonksiyonunun da S’den S1’e kaymas› gibi otonom bir dü-
flüfl ortaya ç›kacakt›r. 

Bekleyifller gelece¤e iliflkin sübjektif görüfllerdir. Dolays›yla bekleyiflleri göz-
lemlemek ve ölçmek son derece güçtür. Bu da bekleyifllerin tüketim üzerindeki
etkilerini inceleyebilmek aç›s›ndan çeflitli sorunlara neden olmaktad›r. Ülkemizde
TC Merkez Bankas› ‹ktisadi Yönelim Anketi ad› alt›nda periyodik olarak her ay
bekleyiflleri tespit etmeye ve izlemeye çal›flmaktad›r. 

Demografik Unsurlar: Di¤er koflullar sabitken, nüfustaki art›fllar›n tüketimi
artt›raca¤› düflünülebilir. Burada hem ülkedeki insan say›s›ndaki art›fl hem de nü-
fusun yafl bilefliminde ortaya ç›kan de¤iflmeler tüketim harcamalar› üzerinde etki-
li olmaktad›r. Nüfusun büyüklü¤ü tüketim fonksiyonunun konumunu etkilerken,
nüfusun yafl bileflimi tüketim fonksiyonunun e¤imi üzerinde etkili olmaktad›r. Di-
¤er koflullar sabitken nüfus büyüklü¤ündeki art›fl otonom tüketim miktar›n› artt›-
rarak tüketim fonksiyonunun yukar›ya kaymas›na neden olmaktad›r. Nüfusun yafl
bileflimine gelince, genç nüfusun daha çok dayan›kl› tüketim mallar› için harcama
yapt›¤› ve yafll› nüfusa göre genç nüfus grubunda marjinal tüketim e¤iliminin da-
ha yüksek oldu¤u bilinmektedir. 

Alttaki karikatür önemli bir iktisadi çeliflkiyi vurgulamaktad›r: Artan tüketim harcamala-
r› ekonomi için iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bu çeliflkiyi aç›klayabilir misiniz?

YATIRIMLAR

Yat›r›m harcamalar›n› belirleyen faktörleri aç›klayabilmek

Yat›r›m harcamalar› iflletmelerin sermaye mallar›na ve stoklara yapt›klar› harcama-
lar› kapsamakta ve toplam harcamalar içerisinde de¤iflkenli¤i en fazla olan harca-
ma türünü oluflturmaktad›r.
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Eylül ay›nda
tüketicilerin olumsuz
bekleyiflleri sürüyor...

Tüketiciler harcama
yapmaya bafllamad›klar› sürece

canlanma hayal gibi görünüyor...

Anlad›k, anlad›k
Birfleyler sat›n 
alaca¤›z iflte...

Toplumun tasarruf oran› oldukça
düflük, bu da ekonominin gelece¤ini

olumsuz etkiliyor.
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Otonom Yat›r›mlar
Bir ekonomide milli has›lan›n belirlenmesini incelerken, analizi basitlefltirmek aç›-
s›ndan yat›r›mlar›n otonom oldu¤unu, yani cari gelir düzeyinden ba¤›ms›z oldu-
¤unu kabul edece¤iz. Ancak bu varsay›m yat›r›mlar›n belirli bir düzeyde sabit ol-
du¤unu varsayd›¤›m›z anlam›na gelmemektedir. Yat›r›m harcamalar›n›n de¤iflme-
sine neden olan bir dizi faktör söz konusudur, burada yapt›¤›m›z varsay›m gelirin
bu faktörlerden birisi olmad›¤› anlam›na gelmektedir. Bu durumda gelirin bir
fonksiyonu olarak otonom yat›r›m harcamalar›n› yatay eksene paralel bir do¤ru
olarak çizebiliriz. Bu durum gelir artsa da azalsa da otonom yat›r›m harcamalar›-
n›n bundan etkilenmeyece¤ini ifade etmektedir. Afla¤›da yer alan fiekil 13.4’te yer
alan yat›r›m fonksiyonu (I do¤rusu) her bir gelir düzeyinde yat›r›mlar›n 50 trilyon
liraya eflit oldu¤unu göstermektedir. Yat›r›m düzeyini belirleyen afla¤›da ele alaca-
¤›m›z faktörler de¤iflti¤i zaman yat›r›m fonksiyonu otonom olarak yer de¤ifltire-
cektir. Yat›r›mlar›n artt›¤› bir ortamda fonksiyon yukar›ya do¤ru kayacak (örne¤in
I konumundan I1 konumuna gelmesi gibi), yat›r›mlar›n azalmas› durumunda ise
afla¤›ya do¤ru yer de¤ifltirecektir (örne¤in I konumundan I2 konumuna gelmesi
gibi). 

Yat›r›mlar› Belirleyen Faktörler
Yat›r›m harcamalar›n›n iflletmelerin sermaye mallar›na ve stoklara yapt›klar› harca-
malardan olufltu¤unu daha önce belirtmifltik. Sermaye mallar› dedi¤imizde bun-
dan binalar› ve iflletmenin üretim faaliyetini gerçeklefltirebilmek için gereksinim
duyduklar› teçhizat› kastediyoruz. Stoklar ise henüz sat›lmam›fl nihai mallardan
oluflmaktad›r. Stoklar planlanm›fl veya planlanmam›fl olabilir. Örne¤in, bir konfek-
siyon ma¤azas› k›fl aylar›nda yo¤unlaflmas› beklenen palto talebini karfl›lamak için
sonbahardan itibaren stoklar›nda yeterli miktarda palto bulundurmaya bafllaya-
cakt›r. Zira yetersiz stokla çal›flmak sat›fllar›n azalmas›na neden olabilir. Bu neden-
le, söz konusu ma¤azan›n yapt›¤› yat›r›m planlanm›fl bir envanter yat›r›m›, yani
stok de¤iflikli¤idir. Bu ma¤aza sahibi flubat ay› gelinceye dek stoklar›nda mümkün
oldu¤unca az say›da sat›lmam›fl palto kalmas›n›  istiyorsa ve fiubat ay› geldi¤inde
hala stoklar›nda sat›lmam›fl palto bulunuyorsa bu da planlanmam›fl envanter
yat›r›m›d›r. Planlanmam›fl stok de¤ifliklikleri sat›fllar›n beklenen kadar iyi olmad›-
¤›n›n ve bir önceki dönemde çok fazla üretildi¤inin iflareti olarak kabul edilebilir.
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Otonom yat›r›mlar: Yat›r›m
harcamalar›n›n 
gelirden ba¤›ms›z olmas›d›r.

Planlanmam›fl yat›r›m:

Stoklarda planlanmam›fl
olan de¤iflimdir.

fiekil 13.4

Gelirin Fonksiyonu Olarak Yat›r›mlar: Modelde
yat›r›mlar›n otonom oldu¤u, yani cari gelir düzeyinden
ba¤›ms›z oldu¤u varsay›ld›¤› için yatay eksene paralel
bir do¤ru ile gösterilmektedir. Otonom  yat›r›mlardaki
art›fl, yat›r›m fonksiyonunun yukar›ya do¤ru kayarak I
konumundan I1 konumuna gelmesi ile gösterilmekte-
dir. Bu art›fl faiz oranlar›ndaki bir düflüflün,
ifladamlar›n›n ileriye dönük beklentilerinde iyimser
olmalar›n›n, teknolojik de¤iflmelerin ve sermaye mal-
lar›n›n maliyetindeki de¤iflmelerin sonucu olabilir.
Yat›r›m harcamalar›ndaki otonom düflme ise yat›r›m
fonksiyonunun afla¤›ya do¤ru kayarak I konumunda I2
konumuna gelmesi ile gösterilmektedir. Biraz önce sözü
edilen faktörlerin ters yönde de¤iflmesi durumunda
otonom yat›r›m harcamalar› azalacakt›r.
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Her iki tür envanter yat›r›m› veya stok de¤iflikli¤i de yat›r›m olarak kabul edilmek-
tedir. Ancak bunlardan sadece planlanm›fl yat›r›mlar, di¤er planlanm›fl harcama-
larla birlikte, bir ekonomide denge üretim düzeyinin belirlenmesinde etkili ol-
maktad›r. Planlanmam›fl yat›r›mlar ve arzu edilmeyen stok de¤iflmeleri denge ge-
lir düzeyi üzerinde etkili olmamakta, sadece dengeye ulaflmada de¤iflim göstere-
rek süreci kolaylaflt›rmaktad›rlar. Bu nedenle iktisatç›lar planlanm›fl yat›r›mlar› et-
kileyen faktörlerle ilgilenirler. 

Faiz Oran›: ‹flletmelerin yat›r›m yapmaktan amac› kâr elde edebilmektir. Bu
nedenle yat›r›mlar›n beklenen kârl›l›¤› ne kadar yüksek olursa yat›r›m miktar› da
buna ba¤l› olarak yüksek olacakt›r.  Bir yat›r›m f›rsat›n›n kârl› olup olmad›¤›n› be-
lirleyen temel faktör faiz oran›d›r. Faiz oran› borçlan›lan fonlar›n maliyeti olarak
tan›mlanabilir. ‹flletmelerin gerçeklefltirdikleri yat›r›m harcamalar›n›n büyük bir
bölümü borçlanma ile karfl›lan›r. E¤er bu borçlanman›n maliyeti, yani faiz oran›
yükselirse daha az say›da yat›r›m projesi kârl› hale gelecektir. Buna göre faiz ora-
n› yükseldi¤i zaman yat›r›m harcamalar› azalacak, faiz oran› düfltü¤ü zaman yat›-
r›mlar›n beklenen kârl›l›¤› artaca¤› için yat›r›mlar da artacakt›r. 

Beklenen Kâr: ‹flletmelerin yat›r›m yapmaktan amac› kâr elde etmektir de-
mifltik. Aç›kt›r ki bir iflletme gerçeklefltirdi¤i bir yat›r›mdan elde edece¤i kâr› ke-
sin olarak bilemez. Bu nedenle uygun yat›r›m miktar›n› tespit edebilmek için ifl-
letmeler yat›r›mlardan elde edecekleri gelire ve yat›r›m›n maliyetine iliflkin tah-
minleri kullan›rlar. Bu nedenle yat›r›m miktar›n› belirleyen faktör yat›r›mdan bek-
lenen kârl›l›kt›r. Yat›r›mlardan beklenen kârl›l›¤› etkileyen çok say›da faktörden
söz etmek mümkündür. Örne¤in yeni firmalar›n piyasaya girifli, ülkedeki politik
istikrars›zl›k, yeni ç›kar›lan yasalar, vergiler veya devlet taraf›ndan sa¤lanan ver-
gi avantajlar›, ülkedeki ve dünyadaki genel ekonomik koflullar bunlar aras›nda
say›labilir.

Teknolojik De¤iflim: Yeni yat›r›mlar›n arkas›nda bulunan temel itici güçler-
den bir tanesi de teknolojik de¤iflimdir. Yeni bir ürünün üretimini gerçeklefltirmek
veya yeni bir üretim teknolojisini kullanmak sektör içinde kalabilmek aç›s›ndan
son derece önemli olabilir. Örne¤in, bilgisayar sektörü genifl ölçüde yeni tekno-
lojiler taraf›ndan sürüklenmekte, daha h›zl› ve büyük kapasiteli çipler gelifltirildik-
çe bilgisayar üreticileri sektörde rekabet edebilmek için bu yeni ç›kan çipleri kul-
lanmak zorunda kalmaktad›rlar. Teknolojinin yat›r›m harcamalar› üzerindeki etki-
si yeni ortaya ç›kan bir unsur de¤ildir. Örne¤in, pamu¤un çekirde¤ini ay›ran ç›r-
ç›r makinesinin icat edilmesi 1800’lerin bafl›nda büyük bir yat›r›m harcamas› art›-
fl›na neden olmufltu. Yine 1905 y›l›nda mazotla çal›flan traktörün devreye girmesi
1900’lerin bafllar›nda tar›m sektöründe bir yat›r›m patlamas›na yol açm›flt›r. 

Sermaye Mallar›n›n Maliyeti: Yat›r›m harcamalar›n› etkileyen bir di¤er fak-
tör de sermaye mallar›n›n maliyetidir. Sermaye mallar›n›n fiyat› artt›kça yat›r›mdan
beklenen kârl›l›k azalaca¤› için yat›r›m hacminde bir daralma ortaya ç›kacakt›r.
Sermaye mallar›n›n maliyetinde h›zl› de¤iflime neden olan faktörlerden bir tanesi
devletin vergi politikas›d›r. Devletin sa¤lad›¤› yat›r›m indirimleri (yani yat›r›m›n
maliyetinin vergiden düflülmesi) yat›r›m›n maliyeti üzerinde etkili olaca¤›ndan ya-
t›r›m miktar›n› da etkileyecektir. Bu anlamda yat›r›m›n maliyetinde meydana gele-
cek bir azalma yat›r›m harcamalar›n›n artmas› ile sonuçlanacakt›r. 

Kapasite Kullan›m›: Bir firma sahip oldu¤u sermaye stokunu yo¤un biçimde
kullan›yorsa bu stoka ilave yapma iste¤inde olur. Ancak mevcut sermaye stoku-
nun bir k›sm› at›l durumda ise firma sahip oldu¤u sermaye stokunda herhangi bir
art›fl yapma e¤ilimi tafl›maz. Ekonominin bütünü aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda mevcut
kapasitenin daha yüksek bir oran›n›n kullan›l›yor olmas› sermaye mallar› üretimi-
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nin artmas› ve üretken kapasitenin geniflletilmesi konusunda bask› yaratacakt›r.
Buna karfl›l›k kapasite kullan›m oran› düflük kald›¤› (yani ekonomide at›l duran
fabrikalar ve teçhizat miktar› artt›¤›) zaman yat›r›m harcamalar› da düflme e¤ili-
minde olacakt›r. 

Dikey eksende faiz oran›n›n yatay eksende ise yat›r›m miktar›n›n yer al-
d›¤› bir diyagramda faiz oran› ile yat›r›m aras›ndaki iliflkiyi kullanarak
bir e¤ri elde ediniz ve bu e¤rinin e¤imini yorumlay›n›z.

KAMU HARCAMALARI

Kamu harcamalar›n›n analize nas›l dahil edildi¤ini aç›klayabilmek

Daha önce inceledi¤imiz gibi, kamu kesiminin mal ve hizmet al›mlar› için yapt›¤›
harcamalar Türkiye’de GSMH’n›n ikinci büyük bileflenini oluflturmaktad›r. Ünite
15‘te devletin harcama yapma konusundaki davran›fllar›n› daha ayr›nt›l› olarak in-
celeyece¤iz. Burada sadece devletin yapt›¤› harcamalar›n toplam harcama süreci-
ne nas›l dahil edilebilece¤i üzerinde duraca¤›z. Kamu harcamalar› genel bir e¤i-
lim olarak bu sürece otonom olduklar› varsay›m› ile dahil edilir. Biz de bu genel
e¤ilime uyarak devlet taraf›ndan mal ve hizmet al›mlar› için yap›lan harcamalar›n
ülkedeki cari gelir düzeyinden ba¤›ms›z oldu¤unu, yani kamu harcamalar›n›n oto-
nom oldu¤unu kabul edece¤iz. Afla¤›da yer alan fiekil 13.5’te otonom kamu har-
camalar› G ile gösterilen yatay eksene paralel olan bir fonksiyonla çizilmektedir.
E¤er kamu yetkilileri kamu harcamalar›n› artt›r›rsa G fonksiyonu yukar›ya do¤ru
paralel olarak kayarak G1 konumuna gelmektedir. E¤er kamu harcamalar› azalt›-
l›rsa fonksiyon harcamalardaki azalma kadar afla¤›ya do¤ru paralel olarak kay-
maktad›r (G konumundan G2 konumuna gelinmesi gibi).

NET ‹HRACAT

Net ihracat› belirleyen faktörleri aç›klayabilmek

Toplam harcamalar›n son bilefleni uluslararas› alanda yap›lan net harcamalar›
gösteren net ihracatt›r. Net ihracat ülkenin mal ve hizmet ihracat› ile mal ve hiz-
met ithalat› aras›ndaki farkt›r. Net ihracat pozitif bir de¤er al›yorsa ülkenin d›fl ti-
caretinde fazla, negatif bir de¤er al›yorsa aç›ktan söz edilir. Örne¤in, Türkiye
uzun y›llardan beri d›fl ticareti aç›k veren, yani ihracat› ithalat›ndan düflük olan
bir ülkedir.
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fiekil 13.5

Gelirin Fonksiyonu Olarak Kamu Harcamalar›:
Modelde kamu harcamalar›n›n otonom oldu¤u ve
devletin izledi¤i politikalara göre belirlendi¤i kabul 
edilmektedir. Bu nedenle kamu harcamalar› 
fonksiyonu yatay eksene paralel çizilmifl ve G ile 
gösterilmektedir. Otonom kamu harcamalar›ndaki
art›fl, fonksiyonu yukar›ya do¤ru kayd›r›rken
(G’den G1’e), azal›fl fonksiyonu afla¤›ya do¤ru 
kayd›rmaktad›r (G’den G2’ye).
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‹hracat
Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin di¤er ülkelere sat›lmas› ihracat olarak adland›r›l-
maktad›r. Bir ülkede ihracat hacmini belirleyen çok say›da faktörden söz etmek
mümkündür. Bunlar aras›nda di¤er ülkelerin gelirleri, zevkleri ve fiyatlar›, devletlerin
uluslararas› ticarete getirdikleri s›n›rlamalar ve döviz kurlar›n› saymak mümkündür.
Ancak biz ihracat›n otonom oldu¤unu, yani cari yurtiçi gelirden ba¤›ms›z oldu¤unu
kabul edece¤iz. Bu varsay›m›m›z›n sonucu olarak afla¤›da yer alan Tablo 13.3’te tem-
sili ekonomimize ait her bir gelir düzeyinde ihracat de¤erinin 50 trilyon lira oldu¤u
görülmektedir. Örne¤in, di¤er ülkelerin gelirinde ortaya ç›kacak bir art›fl, bu ülkeler-
deki tüketim harcamalar›n› artt›raca¤› için temsili ekonomimizin ihracat›nda bir art›fl
yaratacakt›r. Aksine di¤er ülkelerin gelirlerin de meydana gelecek bir azalma ülke-
nin ihracat hacminde bir daralmayla sonuçlanacakt›r. 

‹thalat
Di¤er ülkelerden sat›n al›nan mal ve hizmet miktar› ithalat olarak adland›r›lmakta,
bu miktar da zevkler, uluslararas› ticarete getirilen k›s›tlamalar ve döviz kurlar› tara-
f›ndan belirlenmektedir. Ancak burada ülkenin gelir düzeyi de belirleyici bir rol oy-
namaktad›r. Ülkenin gelir düzeyinde gözlenen bir art›fl ithalatta da bir art›fla neden
olacakt›r. Nitekim yukar›da verilen Tablo 13.3’te ülkenin ithalat hacmi gelir düzeyi
ile birlikte artmaktad›r. Gelirdeki de¤iflmeler karfl›s›nda ithalat miktar›n›n hangi mik-
tarda de¤iflti¤ini marjinal ithal e¤ilimi kavram› ile ölçebiliriz. Marjinal ithal e¤ili-
mi (MPI) ithalattaki de¤iflme miktar›n›n gelirdeki de¤iflme miktar›na oran›d›r:

Tablo 13.3’e göre temsili ekonomi için hesaplanacak marjinal ithal e¤ilimi 0.10
de¤erini almaktad›r. Buna göre gelirdeki her 100 trilyon liral›k art›fl ithalatta 10
trilyon liral›k art›fla yol açmaktad›r. 

Net ‹hracat Fonksiyonu
Tablo 13.3’ün son sütununda ihracat ile ithalat aras›ndaki fark olarak tan›mlanan
net ihracat de¤erleri yer almaktad›r. ‹thalat gelirle birlikte artma e¤ilimi gösterdi-
¤inden, gelir artt›kça net ihracat azalma e¤ilimi göstermektedir. Net ihracat›n bu
seyri göz önüne al›nd›¤›nda fiekil 13.6’da yer alan ve X ile gösterilen net ihracat
fonksiyonunu çizmek mümkündür. Azalan e¤imli bir yap› gösteren net ihracat
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‹hracat: Ülkede üretilen mal
ve hizmetlerin di¤er ülkelere
sat›lan miktar›d›r.

‹thalat: Di¤er ülkelerden
sat›n al›nan mal ve hizmet 
miktar›d›r.

Marjinal ithal e¤ilimi: 

‹thalattaki de¤iflmenin
gelirdeki de¤iflmeye oran›

MPI= ‹thalattaki De¤iflme
Gelirdeki De¤iflme

 = ∆IM
∆Y

 

Tablo 13.3

Temsili ‹hracat ve
‹thalat Tablosu Gelir ‹hracat ‹thalat Net ‹hracat

0 50 0 50

100 50 10 40

200 50 20 30

300 50 30 20

400 50 40 10

500 50 50 0

600 50 60 -10

700 50 70 -20



fonksiyonunun bu e¤imi asl›nda marjinal ithal e¤ilimine eflittir. Net ihracat fonk-
siyonunun bir di¤er özelli¤i de toplam harcamalar içerisinde negatif de¤ere sahip
olabilecek tek bileflen olmas›d›r. Negatif net ihracat de¤erinin ülkenin ihracat›n-
dan daha büyük miktarda ithalat yapt›¤› durumlarda ortaya ç›kabilece¤ine daha
önce de¤inmifltik. Net ihracat fonksiyonu di¤er ülkelerin gelirlerinde, fiyatlar›nda,
zevk ve tercihlerinde, devletin uluslararas› ticarete getirdi¤i k›s›tlamalar ve döviz
kurunda meydana gelecek de¤iflmelerle birlikte yer de¤ifltirecektir. Örne¤in, di¤er
ülkelerin gelirlerinde ortaya ç›kacak art›fl net ihracat fonksiyonunun yukar›ya do¤-
ru kaymas›na neden olur.

Bir diyagram üzerinde net ihracat fonksiyonunu çiziniz ve afla¤›daki de¤iflmelerin her bi-
rinin net ihracat fonksiyonu üzerindeki etkisini flekil üzerinde gösteriniz:
• Alman hükümeti Türkiye’den yap›lan Türk mallar› ithalat›na k›s›tlamalar getirmifltir.
• Türkiye’de gelir düzeyi artm›flt›r.
• Türkiye’nin en önemli d›fl ticaret partneri olan Avrupa ülkelerinde gelir düzeyi düflmüfltür.

TOPLAM HARCAMA FONKS‹YONU

Toplam harcama fonksiyonunu aç›klayabilmek

Toplam harcama fonksiyonu planlanm›fl harcamalara ait yukar›da inceledi¤imiz
her bir fonksiyonun toplanmas› ile elde edilmektedir. Buna göre toplam harcama-
lar (AE) tüketim (C), yat›r›m (I), kamu harcamalar› (G) ve net ihracat (X) topla-
m›ndan oluflmaktad›r:

fiekil 13.7’de yer alan tablo temsili ekonomimizde gerçekleflen harcamalar› ve
toplam harcamalara iliflkin verileri göstermektedir. Tabloda yer alan ilk sütunda
reel gelir verileri, 2 ve 5’nci sütunlarda ise harcama türlerinin her biri  ayr› ayr› ve-
rilmektedir. Tablonun son sütununda ise her bir gelir düzeyindeki toplam harca-
ma miktar› görülmektedir. 

Toplam harcama fonksiyonu (AE) bireysel harcama fonksiyonlar›n›n dikey
olarak toplanmas› ile grafik olarak da elde edilebilir. Grafi¤e önce tüketim fonk-
siyonunu çizer ve buna her bir gelir düzeyinde gerçeklefltirilmesi planlanan 50
trilyon liral›k otonom yat›r›m harcamalar›n› ilave edersek C+I fonksiyonunu elde
ederiz. Daha sonra bu büyüklü¤e yine her bir gelir düzeyindeki 70 trilyon liral›k
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fiekil 13.6

Gelirin Fonksiyonu Olarak Net ‹hracat: Net ihracat
fonksiyonu negatif e¤ime sahip X ile gösterilen
do¤rudur. ‹hracat otonom oldu¤u ve ithalat gelirle 
birlikte artt›¤› için, gelir düzeyi yükseldikçe net ihracat
azalmaktad›r. Dikkat edilirse net ihracat negatif veya
pozitif olabilmektedir. Gelir (Y)
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planlanan kamu harcamalar›n› ilave edersek C+I+G fonksiyonunu çizebiliriz. Son
olarak net ihracat fonksiyonunu da son toplama ilave ederek C+I+G+X veya AE
fonksiyonunu elde ederiz.

fiekli dikkatlice inceledi¤imizde C, C+I ve C+I+G fonksiyonlar›n›n birbirine pa-

ralel oldu¤unu görürüz. Bu, söz konusu fonksiyonlar›n tamam›n›n marjinal tüke-

tim e¤ilimine eflit olan ayn› e¤ime sahip olduklar›na iflaret etmektedir. Bunun ne-

deni I ve G’nin modelde otonom kabul edilmesidir. Öte yandan AE fonksiyonu-

nun e¤imi di¤er fonksiyonlar›n e¤iminden daha küçüktür. Bunun nedeni de net

ihracat fonksiyonunun negatif e¤ime sahip olmas›d›r. X fonksiyonunu C+I+G

fonksiyonuna ilave etti¤imiz zaman toplam harcama fonksiyonunun e¤imi azal-

maktad›r. Nitekim flekilde AE fonksiyonu C+I+G fonksiyonuna göre biraz daha

yat›kt›r. 

Makro ekonomik denge kavram›na göre toplam harcamalar ülkedeki üretim

ve gelir düzeyinin belirlenmesinde anahtar rol oynamaktad›r. Bir sonraki üni-

tede söz konusu dengenin nas›l elde edilebilece¤ini ve nas›l de¤iflebilece¤ini

tart›flaca¤›z.
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fiekil 13.7

Toplam Harcama Fonksiyonu: Toplam harcama fonksiyonunu elde edebilmek için önce tüketim fonksiyonunu
çiziyor (C do¤rusu) ve buna yat›r›mlar› ilave ederek C + I fonksiyonunu elde ediyoruz. Elde edilen bu 
fonksiyona kamu harcamalar›n› ilave etti¤imizde ise C + I + G fonksiyonunu elde ederiz. Dikkat edilirse  C, C
+ I  ve  C + I + G  fonksiyonlar›n›n hepsi birbirine paralel, yani e¤imleri birbirine eflittir. Bunun nedeni de
yat›r›mlar›n ve kamu harcamalar›n›n otonom olarak modele dahil edilmesidir. I ve G  de¤erleri  gelire  ba¤l›
olarak  de¤iflim göstermedikleri için C, C + I ve C + I + G  fonksiyonlar›n›n hepsi ayn› e¤ime (bu e¤im 
marjinal tüketim e¤ilimine eflittir) sahip olmaktad›r. Toplam harcama fonksiyonunu gösteren C + I + G + X
fonksiyonunu elde edebilmek için de C + I + G fonksiyonuna net ihracat ilave edilmektedir. Net ihracat 
fonksiyonu negatif e¤ime sahip oldu¤u için toplam harcama fonksiyonunun e¤imi di¤er fonksiyonlar›n
e¤iminden daha küçüktür.

C + I + G

C + I + G + X = AE C
C + I

Gelir (Y) (Trilyon TL)
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Y C I G X AE

0 30 50 70 50 200

100 100 50 70 40 260

200 170 50 70 30 320

300 240 50 70 20 380

400 310 50 70 10 440

500 380 50 70 0 500

600 450 50 70 -10 560

700 520 50 70 -20 620



Afla¤›daki tabloyu kullanarak istenenleri cevapland›r›n›z (rakamlar trilyon TL’dir):

• Marjinal tüketim e¤iliminin (MPC) de¤eri nedir?
• Marjinal tasarruf e¤iliminin (MPS) de¤eri nedir?
• Marjinal ithal e¤iliminin (MPI) de¤eri nedir?
• Her gelir düzeyinde gerçekleflecek toplam harcama miktar› nedir?
• Toplam harcama fonksiyonunu çiziniz.

295Toplam Harcama Fonks iyonu

SIRA S ‹ZDE

4
Y C I G X

500 500 10 20 60

600 590 10 20 40

700 680 10 20 20

800 770 10 20 0

900 860 10 20 -20

1000 950 10 20 -40
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Özet
Tüketim harcamalar›n› ve tasarruflar› belirleyen

faktörleri aç›klayabilmek

• Vergilerin olmad›¤› bir ortamda tüketim ve tasarruf
harcamalar›n›n toplam› gelire eflit olacakt›r. Belirli
bir dönemde yap›lacak tüketim harcamalar›n› belir-
leyen temel faktör gelirdir. 

• Gelirle tüketim harcamalar› aras›ndaki bu iliflki tü-
ketim fonksiyonu olarak bilinirken, tasarruflarla ge-
lir aras›ndaki iliflki de tasarruf fonksiyonu olarak
adland›r›lmaktad›r. 

• Gelir de¤iflikliklerinin tüketim harcamalar› üzerin-
deki etkisi marjinal tüketim e¤ilimi, tasarruflar üze-
rindeki  etkisi  ise  marjinal  tasarruf  e¤ilimi  ile
belirlenebilir. 

• Tüketimi etkileyen temel faktörler aras›nda gelir,
servet, bekleyifller ve demografik unsurlar
say›labilir.

Yat›r›m harcamalar›n› belirleyen faktörleri

aç›klayabilmek

• Yat›r›m harcamalar› iflletmelerin sermaye mallar›na
ve stoklara yapt›klar› harcamalard›r. Ele al›nan mo-
delde yat›r›mlar gelirden ba¤›ms›z, yani otonom ka-
bul edilmektedir. 

• Yat›r›m harcamalar› temel olarak faiz oran›, bek-
lenen kâr, teknolojik de¤iflim, sermaye mallar›n›n
maliyeti ve kapasite kullan›m oran› taraf›ndan
belirlenmektedir.

Kamu harcamalar›n›n analize nas›l dahil edildi-

¤ini aç›klayabilmek

• Kamu kesiminin mal ve hizmet al›m› için yapt›¤›
harcamalar kamu harcamas› olarak adland›r›l›r. Ele
al›nan harcama modelinde kamu harcamalar› gelir-
den ba¤›ms›z, yani otonom bir bileflen olarak ele
al›nm›flt›r.

Net ihracat› belirleyen faktörleri aç›klayabilmek

• Net ihracat ülkenin ihracat› ile ithalat› aras›ndaki
farkt›r.

• ‹thalat› ve ihracat› belirleyen faktörler aras›nda hem
yerli ülkenin hem de yabanc› ülkelerin gelir düzey-
leri, zevk ve tercihleri, ticarete getirdikleri k›s›tla-
malar ve döviz kurlar› say›labilir. 

• ‹thalat hacmi ülkedeki gelir düzeyi ile birlikte artt›¤›
için, gelir artt›kça net ihracat miktar› azalmaktad›r.

Toplam harcama fonksiyonunu aç›klayabilmek

• Toplam harcama fonksiyonu her bir harcama bile-
fleninin toplam›ndan oluflmaktad›r. 

• Toplam harcama fonksiyonunun e¤imi tüketim
fonksiyonunun e¤iminden daha düflüktür, zira top-
lam harcamalara dahil edilen net ihracat fonksiyo-
nu negatif e¤ime sahiptir. 

Özet
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki flekle göre, gerçekleflecek otonom tüketim
harcamas› miktar› kaçt›r?

a. 300
b. 400
c. 500
d. 560
e. 700

2. 1’inci soruda yer alan tüketim fonksiyonu için hesap-
lanacak marjinal tüketim e¤iliminin de¤eri kaçt›r?

a. 0.60
b. 0.70
c. 0.75
d. 0.80
e. 0.90

3. 1’inci sorudaki tüketim fonksiyonuna göre çizilen afla-
¤›daki tasarruf fonksiyonunda ? ile gösterilen de¤er afla¤›-
dakilerden hangisi olmal›d›r?

a. 1500
b. 1600
c. 1700
d. 1800
e. 2000

4. Marjinal tüketim e¤iliminin 0.60 olarak hesapland›¤›
bir modelde marjinal tasarruf e¤iliminin de¤eri kaçt›r?

a. – 0.60
b. 0.40
c. 1.00
d. 1.40
e. 1.60

5. Yat›r›mlar›n otonom olarak kabul edildi¤i bir model-
de, afla¤›dakilerden hangisi yat›r›m do¤rusunun yukar›ya
do¤ru kaymas›na neden olur?

a. Faiz oranlar›n›n düflmesi
b. Gelirin artmas›
c. Yat›r›mlara teflvik uygulamas›na son verilmesi
d. Kapasite kullan›m oran›n›n düflmesi
e. ‹fladamlar›n›n gelecek için kötümser olmas›

6. Kamu harcamalar›n›n otonom kabul edildi¤i bir mo-
delde, afla¤›daki grafiklerden hangisi kamu harcamalar›n-
daki bir art›fl› göstermek amac›yla kullan›labilir?

a.

b.

c.

d.

e.

7. Afla¤›dakilerden hangisi planlanmam›fl yat›r›ma bir
örnektir?

a. Artan talebi karfl›layabilmek için yeni teçhizat al›nmas›
b. Stoklarda beklenmeyen bir art›fl olmas›
c. Yeni bir üretim tesisinin devreye sokulmas›
d. Olas› talep art›fl›n› karfl›layabilmek için stoklar›n

artt›r›lmas›
e. Getirilen teflvikler sonras› üretim kapasitesine ila-

veler yap›lmas›

Kendimizi S›nayal›m
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8. C+I fonksiyonunun C+I+G fonksiyonuna paralel çizil-
mesinin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tüketimin gelire ba¤l› olarak artmas›
b. Otonom tüketim harcamalar›n›n düflük olmas›
c. Yat›r›mlar›n faizden ters yönde etkilenmesi
d. Kamu harcamalar›n›n otonom olmas›
e. Yat›r›mlar›n gelirle ayn› yönde de¤ifliyor olmas›

9. C+I+G fonksiyonunun e¤iminin C+I+G+X fonksiyonu-
nun e¤iminden farkl› olmas›n›n nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Kamu harcamalar›n›n otonom olmas›
b. ‹hracat›n otonom olmas›
c. Net ihracat fonksiyonunun pozitif e¤imli olmas›
d. Yat›r›mlar›n otonom olmas›
e. Gelirin net ihracat düzeyini azaltmas›

10. Yandaki tabloda verilen gelir ve ithalat de¤erleri kul-
lan›larak hesaplanacak marjinal ithal e¤iliminin de¤eri
kaçt›r?

a. 0.05
b. 0.10
c. 0.15
d. 0.20
e. 0.25

Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Ortalama tüketim e¤ilimi, tüketim ve tasarruf.

Bu de¤iflim asl›nda sosyolojik bir dönüflüm olarak de¤er-
lendirilmelidir. Türk toplumundaki aile yap›s›nda gözle-
nen yaflam tarz›n›n de¤iflime u¤ramas› toplumun normal
de¤iflim h›z›na da ivme kazand›r›yor. Nitekim yap›lan
araflt›rmalar, bundan 10 y›l öncesine göre sosyal s›n›flar
aras›ndaki sahiplik oran› farkl›l›¤›n›n h›zla kapand›¤›n›
gösteriyor. Bu da Türk toplumunun sosyal dokusunda bir
de¤iflim yafland›¤›n›n göstergesidir. 1945’lerde kentlere
göç eden ailelerin ikinci nesilleri kent hayat›na 1980’lerde
entegre olmaya bafllad›. K›rsal kesimden göç edenlerin s›-
n›rl› harcama kal›plar›, bu kufla¤›n özellikle beyaz ve kah-
verengi eflyaya yönelik talepleri ile büyük ölçüde k›r›lm›fl
durumda. Bu arada iki-üç kufla¤›n birlikte yaflad›¤› genifl
aile tipi 1970’lerde k›r›lmaya bafllad› ve hanehalk› büyük-
lü¤ü 1980’lerden itibaren h›zla küçülmeye bafllad›. Hane
baz›nda de¤erlendirildi¤inde say› art›fl›na ba¤l› olarak
tüketimde de bir art›fl ortaya ç›kt›. Öte yandan, kad›n›n ifl
yaflam›nda giderek artan bir a¤›rl›¤a sahip olmas›, çal›flan
kad›n›n yemek piflirme ve al›flverifl al›flkanl›klar›n› de¤ifl-
tirmesi sonucu, beyaz ve elektronik eflyaya olan talebi
körükledi. Evlilikler ve genç nüfus yap›s›n›n, Türk top-
lumunun yeniliklere merak›yla birleflmesi, son 10 y›lda
sat›fl grafi¤inin devaml› yükselmesi ile sonuçland›. Bu
ba¤lamda, gelirlerdeki art›fl› da mutlaka göz önünde tut-
man›n gereklili¤ini hat›rlatmakta yarar var.

Kendimizi S›nayal›m - Yaflam›n ‹çinden

Y›llar Gelir ‹thalat

2001 110 25

2002 150 33

”

“
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a Ayr›nt›l› bilgi için “Tüketim ve Tasarruf

Fonksiyonlar›i” konusuna bak›n›z.
2. d Ayr›nt›l› bilgi için “Marjinal Tüketim ve Tasarruf

E¤ilimleri” konusuna bak›n›z.
3. a Ayr›nt›l› bilgi için “Tüketim ve Tasarruf

Fonksiyonlar›” konusuna bak›n›z.
4. b Ayr›nt›l› bilgi için “Marjinal Tüketim ve Tasarruf

E¤ilimleri” konusuna bak›n›z.
5. a Ayr›nt›l› bilgi için “Yat›r›mlar› Belirleyen Faktörler”

konusuna bak›n›z.
6. c Ayr›nt›l› bilgi için “Kamu Harcamalar›” konusuna 

bak›n›z.
7. b Ayr›nt›l› bilgi için “Yat›r›mlar› Belirleyen Faktörler”

konusuna bak›n›z.
8. d Ayr›nt›l› bilgi için “Toplam Harcama Fonksiyonu”

konusuna bak›n›z.
9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Toplam Harcama Fonksiyonu”

konusuna bak›n›z.
10. d Ayr›nt›l› bilgi için “‹thalat” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

‹nsanlar, genellikle, tasarruf etme al›flkanl›¤›n›n iyi bir
al›flkanl›k oldu¤unu ve ne kadar çok tasarrufta bulunur-
larsa bunun kendileri için o kadar iyi olaca¤›n› düflünür-
ler. Ancak ekonomi bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda  bu
do¤ru olmayabilir. Bir di¤er deyiflle, bir k›s›m için do¤ru
olan bütün için de do¤rudur sonucuna ulaflmak ço¤u za-
man do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. Bu nedenle mikro baz-
da geçerli olan bir olguyu makro düzeyde de geçerli ka-
bul etmek ço¤u zaman güvenli bir yol de¤ildir. Tasarruf-
lar›n bu özelli¤i gelir-harcama ak›m›ndan bir s›z›nt› niteli-
¤i tafl›yor olmas›d›r. Ancak unutmay›n›z ki gelir-harcama
ak›m›na d›flar›dan ilaveler de söz konusudur. Örne¤in, bu
ilavelerden bir tanesi yat›r›md›r. Artan tasarruflar yat›r›m
harcamalar›n›n finansman›nda kullan›l›yor ise ekonomi
zaman içerisinde büyümeye devam edecek ve  gelir arta-
cakt›r. Ancak artan tasarruflar yat›r›mlar arac›l›¤› ile yeni-
den ekonomiye enjekte edilmez ise yukarda sözü edilen
sorun ortaya ç›kabilir. Bu sorun bir sonraki ünitede tasar-

ruf paradoksu ad› alt›nda ele al›nmaktad›r.

S›ra Sizde 2

Yat›r›mlar ile faiz oran› aras›ndaki iliflki dikey eksende fa-
iz oran›n›n, yatay eksende ise yat›r›m miktar›n›n yer ald›-
¤› bir grafikte gösterildi¤inde afla¤›dakine benzer bir e¤ri
elde edilecektir. Faiz oran› ile yat›r›m miktar›n›n ters yön-
de de¤iflmesi bizim de negatif e¤imli bir yat›r›m fonksiyo-
nu çizmemize neden olmaktad›r. Örne¤in, afla¤›daki flek-
le göre faiz oran› yüzde 30’dan yüzde 10’a düfltü¤ü za-
man yat›r›m miktar› 100 birimden 125 birime ç›karken, fa-
iz oran›n yüzde 30’dan yüzde 50 ye yükselmesi yat›r›m
miktar›n›n da 75 birime düflmesine neden olmaktad›r. Bu
iliflkileri bir grafik üzerinde iflaretleyip elde edilen nokta-
lar› birlefltirirsek negatif e¤imli bir e¤ri elde ederiz. E¤ri-
nin e¤imi faiz oran› ile yat›r›m harcamalar› aras›ndaki ters
yönlü iliflkiyi yans›tacakt›r.

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar - Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› - -S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yat›r›mlar12510075

Faiz Oran›

%50
%30
%10 I
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S›ra Sizde 3

Çizece¤iniz net ihracat fonksiyonunda

a. Alman hükümetinin getirdi¤i bu k›s›tlama Türkiye’nin

ihracat›nda bir azalmaya neden olaca¤› için net ihra-

cat fonksiyonu afla¤›ya do¤ru kayar,

b. Türkiye’de gelir düzeyinin artmas›, ithalat›n gelire ba¤-

l› k›sm›n› artt›raca¤› için ayn› e¤ri üzerinde afla¤›ya

do¤ru hareket söz konusu olacakt›r,

c. Türkiye’nin en önemli ticaret partneri olan Avrupa ül-

kelerindeki gelir düflüflü nedeniyle Türkiye’nin ih-

racat›nda bir daralma ortaya ç›kacakt›r. Bu da net ih-

racat›n fonksiyonunun afla¤›ya do¤ru kaymas›na yol

açar.

S›ra Sizde 4

a. Marjinal Tüketim E¤ilimi (MPC) = 0.90
b. Marjinal Tasarruf E¤ilimi (MPS) = 0.10
c. Marjinal ‹thal E¤ilimi (MPI)      = 0.20
d.

e.  

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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BLACK
320 C

Mehter marfl›n›n kendine özgü otantik ezgisi, orjinal giysileri ve marfllar›n ve
mehter tak›m›n›n yürüyüfl ritmi uluslararas› bir üne sahiptir. Mehter tak›m›n›n
“iki ileri, bir geri” fleklinde özetlenen yürüyüfl ritmi, asl›nda Türkiye ekonomisinin
performans› ile de yak›n benzerlik gösteriyor. Ekonomide “stop-and-go (dur-kalk)”
sendromu olarak adland›r›lan bu kavramla, ekonomide uzun süreli ve yüksek
oranl› bir büyüme e¤iliminin yaflanamamas›, aksine ekonominin k›sa ömürlü ve
düflük oranl› büyüme döneminin ard›ndan daralma sürecine girmesi kastedil-
mektedir. Yani t›pk› mehter ritmi gibi “iki ileri, bir geri”. Ekonomide yaflanan bu
mehter ritminin veya stop-and-go sendromunun temel nedeni, bir çok iktisatç› ta-
raf›ndan ülkede yaflanan siyasi istikrars›zl›klar olarak gösterilmektedir. Ekonomik
büyümede, özellikle 1988 sonras› görülen bu mehter ritminin maliyetini hiç dü-
flündünüz mü? 1988 sonras› dönemde Türkiye ekonomisi mehter ritmiyle de¤il de
uygun ad›mda yürüseydi (yani istikrarl› büyüme sürecini gerçeklefltirebilmifl ol-
sayd›) sizce neler de¤iflirdi?

301

Makro Ekonomik 
Denge 14



Bafllarken
Önceki ünitemizde ülkedeki gelir veya GSMH veya toplam harcamalar› belirleyen
faktörler üzerinde durduk. E¤er “Ülkenin GSMH düzeyini belirleyen faktörler ne-
lerdir?” sorusuna cevap verebiliyorsak, üretimde dönem dönem ortaya ç›kan dal-
galanmalar›n nedenini anlamam›z art›k son derece kolay olacakt›r. Hat›rlayaca-
¤›n›z gibi bir ekonomide üretim kimi zaman h›zla artmakta ve ifl bulmak nispe-
ten kolay bir hal almaktayd›. Zaman zaman da üretim hacmi daralmakta ve çok
say›da insan çal›flma hayat›n›n d›fl›nda kalabilmekteydi. ‹ktisatç›lar üretimde
gözlenen bu dalgalanmalar›n nedenini aç›klayabilmek için farkl› modeller kulla-
n›rlar. Ancak bu modellerin hepsinin temelinde ortak bir kavram yatar: Makro
ekonomik denge.

Burada sözü edilen denge, mikro iktisatta arz ve talepten bahsetti¤imizde kas-
tetti¤imiz eflitlik noktas› anlam›na gelmektedir. Yani denge kavram› ile bir kez
ulafl›ld›ktan sonra ayr›lma e¤iliminin söz konusu olmad›¤› nokta kastedilmekte-
dir. Makro ekonomik anlamda denge, ülkedeki gelir ve harcamalar›n eflitlendi¤i
ve otonom harcamalar de¤iflmedi¤i sürece bu noktadan ayr›lma e¤iliminin söz
konusu olmad›¤› bir ortam› ifade etmektedir. 

‹ktisatç›lar uzun y›llardan beri, bir ekonomide dengeye nas›l ulafl›ld›¤› ve eko-
nomiyi bir denge noktas›ndan di¤erine tafl›yan faktörlerin neler oldu¤u konusun-
da anlaflamamaktad›rlar. Sözü edilen bu ikinci husus, daha önce sözünü etti¤i-
miz Büyük Bunal›m dönemindeki ekonomik tart›flmalar›n da temel konusunu
oluflturmufltur. 1930’lardan önce iktisatç›lar›n çok büyük bir bölümü ekonominin
sürekli dengede oldu¤unu ve bu dengeden geçici ayr›lmalar söz konusu olsa bile
ekonominin bu denge noktas›na do¤ru otomatik olarak harekete geçti¤ini savu-
nurlard›. Klasik iktisat yaklafl›m› olarak adland›r›lan bu yaklafl›mda, söz konusu
denge noktas›n›n ekonomide üretim faktörlerinin at›l kalmas›na olanak tan›ma-
yacak bir GSMH düzeyinde gerçekleflece¤ine inan›l›rd›. Daha önce sözünü etti¤i-
miz bir iktisatç› John Maynard Keynes bu yaklafl›ma karfl› ç›karak ekonomideki
üretim faktörlerinin tamam›na istihdam olana¤› sa¤layacak denge GSMH düze-
yine ulaflman›n her zaman mümkün olamayaca¤›n›, bu nedenle devletin ekono-
mik hayata elindeki iktisat politikas› araçlar› ile müdahale etmesinin gerekli ola-
bilece¤ini öne sürmüfltür. ‹ktisatç›lar aras›nda 1930’larda bafllayan bu tart›flma-
lar günümüzde de çefliti cephelerde devam etmektedir. Söz konusu tart›flmal› hu-
suslar› ve klasik iktisat yaklafl›m›n›n bir elefltirisi olarak ortaya ç›kan Keynesyen
yaklafl›m› anlaman›n en iyi yolu, elefltiriye konu olan yaklafl›m›n temel özellikle-
rini k›saca da olsa ele almakt›r. 

Anahtar Kavramlar
• Say kanunu
• Makro ekonomik denge
• Denge GSMH düzeyi
• S›z›nt›lar
• Enjeksiyonlar
• Tasarruf paradoksu
• Harcama çarpan›
• Noksan istihdam dengesi

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda....
1. Klasik iktisat yaklafl›m›n›n makro ekonomik dengeye bak›fl aç›s›n› ,
2. Denge kavram›n› ve ekonomik dengenin sa¤lanmas›nda toplam harcamalar›n

önemini,
3. Bir ekonomide belirlenen denge gelir düzeyindeki art›fl ve azal›fllar›n nedenini
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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‹fiS‹ZL‹KLE ‹LG‹L‹ KLAS‹K GÖRÜfi

Klasik iktisat yaklafl›m›n›n makro ekonomik dengeye bak›fl aç›s›-
n› aç›klayabilmek

Klasik Yaklafl›m›n Temelleri
Daha önce de söz edildi¤i gibi, 1930’lu y›llara kadar iktisatç›lar piyasan›n kendi
haline b›rak›lmas› durumunda iflsizlik oran›n›n minimum düzeyde kalaca¤›na
inanm›fllard›. Bu nedenle 19’uncu yüzy›lda ve 20’nci yüzy›l›n bafllar›ndaki ünlü ik-
tisatç›lar (John Stuart Mill, Alfred Marshall ve A.Cecil Pigou gibi) bir ekonomideki
üretim faktörlerinin tam istihdam›n› gerçeklefltirmek için devlet müdahalesine ge-
rek olmad›¤›n› savunmaktayd›lar. Bu iktisatç›lar, üretim faktörlerinden birisi olan
iflgücünün kimi zaman eksik istihdam›n›n söz konusu olabilece¤ini, yani ekono-
mide iflsizli¤in kimi zaman artabilece¤ini kabul ediyorlar, ancak tam istihdam dü-
zeyinden uzaklaflma anlam›na gelen bu iflsizlik art›fl›n›n geçici oldu¤unu ve piya-
sa mekanizmas›n›n tam istihdam› otomatik olarak yeniden sa¤layaca¤›n› savunu-
yorlard›. Keynesyen yaklafl›m› anlayabilmek için, klasik iktisatç›lar›n neden böyle
düflündü¤ünü anlamam›z gerekmektedir. 

Temel olarak klasik iktisatç›lar›n görüflleri, 19’ncu yüzy›l Frans›z iktisatç›s› John
Baptise Say taraf›ndan öne sürülen ve daha sonraki y›llarda onun ad›yla an›lan bir
yasan›n ifllemesi ile özetlenmektedir: Her arz kendi talebini yarat›r. Bu yasan›n ifl-
lemesi ile “toplam harcamalar›n tam istihdam üretim düzeyini sa¤lamada yetersiz
kalmas› söz konusu olamaz” görüflü savunulmaktad›r. Say kanununa göre belirli
bir miktardaki mal ve hizmetin üretimi, bu üretimi sat›n almaya yetecek miktarda
bir gelirin yarat›lmas› ile sonuçlan›r. Üreticilerin üretim faktörü sahiplerine öde-
dikleri miktar üretilen mal ve hizmetlerin de¤erine eflit olmak zorunda oldu¤un-
dan, Say kanununa göre her arz kendi talebini yaratmaktad›r. Ancak klasik ikti-
satç›lar›n da belirtti¤i gibi bu süreci bozan kimi iktisadi olgular bulunabilir. Örne-
¤in üretim faktörü sahiplerinin bir k›sm› gelirlerinin tamam›n› harcamak yerine ta-
sarruf ederlerse, piyasadaki ürünlerin tamam›n› sat›n almaya yetecek gerekli har-
cama nas›l gerçeklefltirilecektir?

Bu soruyu Ünite 12’de s›ra sizde 2 kutusunda sordu¤umuzu hat›rlay›n›z. Bu ba¤lamda ta-
sarruflar›n gelir-harcama ak›m›ndan biri s›z›nt› niteli¤inde oldu¤undan söz etmifltik. An-
cak gelir-harcama ak›m›na d›flar›dan eklemeler, ki bunlara enjeksiyon diyoruz, olabilece-
¤ini de düflününüz.

Klasik iktisatç›lar›n bu soruya verdikleri cevap, tasarruf edilen her liran›n yat›-
r›ma dönüfltürülece¤i fleklindedir. Bu yüzden, genellikle büyük iflletmeler taraf›n-
dan gerçeklefltirilen yat›r›mlar, üretim faktörü sahiplerinin tasarruflar› sonucu or-
taya ç›kan harcama s›z›nt›s›n› giderecektir. Bu nedenle yat›r›mlar da gelir-harcama
ak›m›na bir ilave olarak nitelendirilebilir. Klasik iktisatç›lar bir ekonomideki yat›-
r›m miktar›n›n tasarruf miktar›na otomatik olarak eflit olaca¤›na inanmaktayd›lar.
Zira faiz oran› (yani paray› kullanman›n fiyat›) bu iki büyüklük aras›ndaki eflitli¤i
sa¤layacak flekilde yükselecek veya düflecektir. Di¤er bir deyiflle ekonomide
ödünç verilebilir fonlara iliflkin bir piyasa vard›r ve bu piyasada faiz oran›, tasar-
ruf sonucu arz edilen fonlar›n yat›r›m sonucu talep edilen fonlara eflit olmas›n›
sa¤layacak flekilde de¤iflim gösterir. Bu nedenle yat›r›ma harcanan miktar tasarruf
edilen miktara eflit olacakt›r. 
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Bunun d›fl›nda, klasik iktisatç›lar iflverenlerin satabilece¤i mal ve hizmet mik-
tar›n›n toplam harcamalar›n yan› s›ra, iflverenlerin mal ve hizmetler için istedikle-
ri fiyata da ba¤l› oldu¤unu belirtmifller ve firmalar›n satamad›klar› ürünlerini sata-
bilmek amac›yla fiyatlar›n› düflüreceklerini savunmufllard›r. Firmalar aras›ndaki re-
kabet fiyatlar›n düflürülmesi için firmalar› zorlayacakt›r ve bu da ekonomide tam
istihdam üretim düzeyinin sa¤lanmas› ile sonuçlanacakt›r. Ancak bu sürecin iflle-
yebilmesi için üretim faktörlerine ait fiyatlar›n da düflürülmesi gerekmektedir. Ak-
si takdirde firmalar aç›s›ndan zarar söz konusu olacakt›r. Zira firmalar›n üretim
faktörlerine ödedikleri miktarda bir azalma olmazken ürünlerinin sat›fl›ndan elde
ettikleri has›lat miktar› azalacakt›r. Klasik iktisatç›lara göre böyle bir ortamda fak-
tör fiyatlar›n›n da düflmesini beklemek gayet do¤ald›r. Asl›nda klasik iktisatç›lar ifl-
gücünün fiyat› olan ücretlerin bu yönde esnek bir yap›ya sahip oldu¤unu kabul
etmekte ve bu yap›n›n iflçiler aras›ndaki rekabetin sonucu olarak ortaya ç›kt›¤›n›
öne sürmekteydiler. Klasik iktisatç›lara göre söz konusu rekabet sürecinin iflleme-
si sonucu ücretler çal›flma iste¤inde olan herkesin ifl bulabilece¤i bir düzeye iner
ve tam istihdam gerçeklefltirilmifl olur. 

Yukar›daki aç›klamalar klasik iktisatç›lar›n önemli bir varsay›m›n› ortaya koymaktad›r:
Rekabet koflullar›n›n ifllemesinin do¤al bir sonucu olarak, ekonomideki her türlü fiyat
(mal ve hizmet fiyatlar›, ücretler, faiz oran› gibi)  gerek artma yönünde, gerekse düflme
yönünde tam esnektir.

Klasik Görüflün Elefltirisi
1930’larda yaflanan Büyük Bunal›m klasiklerin yukar›da k›saca özetlenen görüflle-
rinde aksayan baz› hususlar›n oldu¤unu ortaya koymufltur. Büyük Bunal›m’da or-
taya ç›kan durgunluk uzun bir süre devam etti¤i ve milyonlarca insan bu sürede
iflsiz kald›¤› için, iflsizli¤in sadece geçici bir süre için ortaya ç›kt›¤›n›, ekonominin
makul bir süre içinde otomatik olarak tam istihdam› sa¤layaca¤›n› kabul etmek ol-
dukça güçleflmifltir. ‹flte Keynes ve onu izleyenler bu noktada klasik modelin en
az›ndan iki tane temel eksikli¤i bulundu¤unu öne sürmüfllerdir. 

Bu elefltirilerden ilkine göre, bir ekonomide yat›r›m ve tasarruf yapan ekono-
mik birimler genellikle farkl›d›r ve bunlar birbirlerinden farkl› gerekçelerle yat›r›m
ve tasarruf yapmaktad›rlar. Tasarruflar›n önemli bir miktar› ilerideki günler için bir
tarafa para koymay› amaçlayan hanehalklar› taraf›ndan gerçeklefltirilirken, yat›r›m-
lar›n önemli bir miktar› tesislerini geniflleterek veya yeni teçhizatla takviye ederek
kârlar›n› artt›rmay› amaçlayan firmalar taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Yüksek
bir istihdam seviyesini gerçeklefltirmeye olanak tan›yan bir üretim düzeyinde, ha-
nehalklar›n›n yapmay› planlad›klar› tasarruf miktar›n›n  ifladamlar›n›n yapmay›
planlad›klar› yat›r›m miktar›na eflit olaca¤› garanti de¤ildir. Tasarruf, yat›r›mlar›n
finansman›nda kullan›lmak yerine, elde tutulan para miktar›n›n artmas›na da ne-
den olabilir. Bu yüzden kapitalist bir ekonomik sistem içinde devletin uygun po-
litikalar izlememesi durumunda iflsizli¤in olmayaca¤› veya enflasyonun ortaya ç›k-
mayaca¤› gibi kesin bir kural olamaz.

‹kinci olarak, Keynes ve onu izleyen iktisatç›lar klasik modelin “ücretler ve fi-
yatlar tam esnektir” fleklindeki varsay›mlar›n›n gerçekçi olmad›¤›n› savunmufllar-
d›r. Bu elefltiriye göre, günümüz ekonomileri ücretlerin ve fiyatlar›n esnek olma-
s›na engeller getiren çok say›da faktör nedeniyle tam rekabetçi yap›dan uzaklafl-
maktad›rlar. Özellikle birçok sanayi kolunda fiyatlar› düflürmekten kaç›nan az sa-
y›da üretici firma söz konusudur. Talepteki büyük bir azalmaya karfl›n bu sektör-
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lerde fiyatlar uzun süre ayn› düzeyde kalabilmektedir. Bunun d›fl›nda iflçi sendi-
kalar› ücretlerin düflürülmemesi yönünde büyük bir mücadele verebilirler. Bu ger-
çekler ›fl›¤›nda, klasik modelin ücretlerin ve fiyatlar›n esnek oldu¤u fleklindeki
varsay›mlar› gerçekçi görünmemektedir. Buna ba¤l› olarak, ücretlerin ve fiyatlar›n
düflmesi ile tam istihdam›n sa¤lanaca¤›n› savunmak da gerçekçi de¤ildir. 

Çizece¤iniz bir grafik arac›l›¤› ile Klasik iktisatç›lar›n yat›r›mlar› tasarruflara eflitleyen
otomatik mekanizmas›n›n iflleyiflini aç›klayabilir misiniz?
‹PUCU: Yat›r›mlar› bir ekonomideki ödünç verilebilir fonlara olan talep, tasarruflar› ise
ödünç verilebilir fonlar›n arz› olarak düflününüz. Bu süreçte faiz oran›n›n yat›r›m ve ta-
sarruf  yapmak isteyenlerin kararlar› üzerindeki etkilerini de¤erlendirerek grafi¤inizi
oluflturunuz.

DENGE GEL‹R‹ VE HARCAMA DÜZEY‹

Denge kavram›n› ve ekonomik dengenin sa¤lanmas›nda toplam
harcamalar›n önemini aç›klayabilmek

‹ktisatta denge dedi¤imiz zaman ayr›lma e¤iliminin söz konusu olmad›¤› bir nok-
tay› ifade ediyoruz. Bir di¤er deyiflle, denge dedi¤imiz zaman her fleyin planlana-
na uygun seyretmesi nedeniyle ekonomik birimlerin kararlar›n› ve davran›fllar›n›
de¤ifltirmedikleri bir ortam› kastediyoruz. Ancak planlar ve fiili durum birbiriyle
uyuflmad›¤› zaman ekonomik birimler bunlar› uyumlu hale getirmek için davra-
n›fllar›n› ve kararlar›n› de¤ifltirirler. Bir ülkedeki denge gelir ve harcama düzeyinin
belirlenmesi, planlanan ve fiilen gerçekleflenin ayn› oldu¤u gelir ve harcama dü-
zeyine ulafl›lmas› sürecidir. 

Harcamalar ve Gelir
Bir ekonomide makro ekonomik dengeye nas›l ulafl›ld›¤›n› tespit edebilmek için,
bir önceki ünitenin sonunda elde ediliflini ve özelliklerini ö¤rendi¤imiz toplam
harcama fonksiyonundan yararlanabiliriz. Hat›rlarsan›z, toplam harcama fonksiyo-
nu çeflitli gelir düzeylerinde planlanan harcamalar› ifade etmekteydi. Öte yandan
bu aflamada fiyatlar› da sabit kabul etti¤imiz için analizimiz boyunca nominal ve
reel büyüklükler birbirine eflit olmaktayd›. 

Bir ekonomide gerçekleflen fiili harcamalar her zaman gelire ve üretime eflittir,
çünkü fiili harcama dedi¤imiz zaman stok de¤iflikliklerini de harcamalar›n içinde
dahil etmifltik. Yani stok de¤iflimleri otomatik olarak yat›r›mlar› artt›rmakta veya
azaltmakta, böylece ekonomide fiilen gerçekleflen harcamalar her zaman gelire, o
da üretime, o da GSMH’ya eflitlenmektedir. Oysa ekonomide gerçeklefltirilmesi
planlanan toplam harcamalar her zaman GSMH’ya, yani gelire eflit olmayabilir. ‹fl-
te dengenin nas›l olufltu¤unu kavrayabilmek için cevap bulmam›z gereken soru
bu noktada karfl›m›za ç›kar: Planlanan harcamalar gelire eflit de¤ilse ne olur? Mal
ve hizmetleri sat›n almak amac›yla planlanan harcamalar cari üretimin de¤erinden
büyükse, mal ve hizmet üretimi artar. Üretim gelire eflit oldu¤u için GSMH da bu-
na ba¤l› olarak artacakt›r. Örne¤in fiekil 14.1’de 500 trilyon liran›n alt›ndaki her
bir gelir düzeyinde durum budur. Söz konusu gelir düzeylerinde toplam harcama-
lar›n GSMH’dan büyük olmas›, ekonomide cari olarak üretilen mal ve hizmet mik-
tar›ndan daha fazlas›n›n sat›n al›nd›¤› anlam›na gelmektedir. Böyle bir durumun
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ortaya ç›kabilmesi ise ancak geçmiflte üretilen ancak sat›lmam›fl olan mal ve hiz-
metlerin sat›lmas› ile mümkün olabilir. Dolay›s›yla planlanan harcamalar›n
GSMH’dan büyük olmas› durumunda firmalar›n stoklar› azalacakt›r. Stoklardaki
de¤iflme planlanan harcamalar›n GSMH’y› aflan k›sm›n› dengelemektedir. Böyle-
ce, stoklardaki planlanmam›fl de¤iflmeleri de içeren fiili harcamalar GSMH’ya eflit-
lenmektedir. Bu durumu fiekil 14.1’de yer alan tablonun 1’nci sütunundan 6’nc›
sütununun ç›kar›lmas› ile elde edilen 7’nci sütunundan izlemek mümkündür. Bu
sütunda gösterilen stok de¤iflmeleri toplam harcamalar›n GSMH’y› aflan k›sm›n›
dengelemektedir. 

Bu noktada cevapland›rmam›z gereken bir soru karfl›m›za ç›kmaktad›r: Peki
stoklar azal›rsa ne olur? Stoklar azald›¤› zaman, iflletmeler ürettikleri ürüne olan
talebi karfl›layabilmek için üretimlerini artt›r›rlar. Artan üretim ise GSMH’n›n art-
mas› anlam›na gelir. Buna göre, “Toplam harcamalar›n GSMH’dan fazla olmas›
durumunda GSMH artmaya bafllar” sonucuna ulaflmak yan›lt›c› olmayacakt›r.
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fiekil 14.1

Denge GSMH Düzeyi: Makro ekonomik
denge toplam harcamalar›n (AE)
GSMH’ya (Y) eflit oldu¤u noktada
belirlenir. fiekle göre denge noktas›
AE fonksiyonunun 45°  do¤rusunu
kesti¤i noktad›r. Bu noktada hem
GSMH, hem de AE 500 trilyon liraya
eflittir. Toplam harcamalar GSMH’ y›
aflt›¤› zaman (Örne¤in 400 trilyon-
luk gelir düzeyinde oldu¤u gibi),
GSMH denge noktas›na do¤ru artma
e¤ilimi gösterir. Toplam harcamalar
GSMH’dan düflük oldu¤u zaman
(örne¤in 600 trilyonluk gelir
düzeyinde oldu¤u gibi) GSMH denge
noktas›na do¤ru azalma e¤ilimi
gösterir.

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kamu Net Toplam Planlanmam›fl GSMH

GSMH Tüketim Yat›r›m Harcamalar› ‹hracat Harcamalar Stok De¤iflmeleri De¤iflimi

(Y) (C) (I) (G) (X) (AE) (Y)

0 30 50 70 50 200 -200 Artma

100 100 50 70 40 260 -160 Artma

200 170 50 70 30 320 -120 Artma

300 240 50 70 20 380 -80 Artma

400 310 50 70 10 440 -40 Artma

500 380 50 70 0 500 0 Denge

600 450 50 70 -10 560 40 Azalma

700 520 50 70 -20 620 80 Azalma
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Grafikte yer alan tabloya göre, GSMH’n›n 500 trilyon liran›n üzerinde olmas›
halinde, toplam harcamalar gelirden düflüktür. Bunun sonucunda planlanan›n
üzerinde bir stok birikimi ortaya ç›kacakt›r. Bu da sat›n al›nandan daha fazla mal
ve hizmet üretildi¤i anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla stoklar artacak ve iflletme-
ler üretimlerini düflürmeye bafllayacaklard›r. Stoklardaki planlanmam›fl art›fllar ya-
t›r›m harcamas› olarak kabul edildi¤i için fiili harcamalar yine GSMH’ya eflit ol-
maktad›r. Örne¤in GSMH 600 trilyon lira oldu¤u zaman toplam harcamalar 560
trilyon lira olarak gerçekleflmektedir. Üretilen, ancak sat›lamayan 40 trilyon liral›k
mal envanter yat›r›m› (yani stok art›fl›) olarak kabul edilmektedir. Sonuçta 560 tril-
yon liral›k toplam harcama ve 40 trilyon liral›k planlanmam›fl yat›r›m harcamas›
birlikte 600 trilyon liral›k GSMH’ya eflitlenmektedir. Görüldü¤ü gibi stoklar artt›¤›
zaman iflletmeler üretimlerini k›smakta, bu da GSMH’n›n düflmesine yol açmakta-
d›r. Buna göre, “toplam harcamalar›n GSMH’dan düflük olmas› durumunda GSMH
düflmeye bafllar” sonucuna ulaflmak da yan›lt›c› olmayacakt›r. 

fiekil 14.1’de yer alan tabloya göre, GSMH’n›n artma ya da azalma yönünde bir
de¤iflme e¤ilimi göstermedi¤i tek bir düzey söz konusudur. GSMH’n›n 500 trilyon
liraya ulaflmas› durumunda ekonomide gerçekleflen toplam harcamalar da 500 tril-
yon liraya eflit olmaktad›r. Planlanan toplam harcamalar›n GSMH’ya eflit oldu¤u
bu gelir düzeyi denge GSMH düzeyi olarak adland›r›l›r. 

Toplam harcamalar›n GSMH’ya eflit olmas›, ekonomide planlanan toplam har-
camalar›n gerçeklefltirilen üretimin de¤erine ve bu süreçte yarat›lan gelire eflit ol-
mas› anlam›na gelmektedir. Planlanan harcamalar GSMH’ya eflit oldu¤u sürece
GSMH artma ya da azalma fleklinde bir de¤iflme e¤ilimi göstermeyecektir. Bu da
denge düzeyinin planlanan harcamalar›n GSMH’ya eflit oldu¤u üretim düzeyi ol-
du¤unu göstermektedir. fiekil 14.1’de yer alan grafik söz konusu denge noktas›n›
göstermektedir. Hat›rlarsan›z flekilde yer alan 45° derece do¤rusu toplam harca-
malar›n GSMH’ya eflit olabilece¤i tüm olas› noktalar› ifade etmekteydi. Bir di¤er
deyiflle 45° derece do¤rusu üzerinde yer alan her noktada toplam harcamalar
GSMH’ya eflit olmaktayd›. Buna göre toplam harcamalar› ifade eden AE do¤rusu-
nun 45° derece do¤rusu ile kesiflti¤i nokta bize denge GSMH düzeyini verecektir.
Söz konusu kesiflme noktas› hem 45° derece do¤rusu, hem de AE do¤rusu üze-
rinde bulundu¤u için toplam harcamalar›n GSMH’ya eflit oldu¤u noktay› ifade et-
mektedir. Grafi¤i dikkatlice incelerseniz, bu özelli¤e sahip baflka bir nokta olma-
d›¤›n› rahatl›kla görebilirsiniz. fiekle göre denge, GSMH ve toplam harcamalar›n
500 trilyon lira olmas› halinde ortaya ç›kmaktad›r. 

Toplam harcamalar› ifade eden AE do¤rusunun 45° derece do¤rusunun üze-
rinde seyretti¤i GSMH düzeylerinde (örne¤in GSMH’n›n 400 trilyon lira olmas› du-
rumunda), toplam harcamalar GSMH’dan büyüktür. Bu durumda, yukar›da tart›fl-
t›¤›m›z sürecin ifllemesi sonucu, GSMH denge düzeyine do¤ru artma yönünde bir
de¤iflme e¤ilimi gösterecek ve denge noktas›na ulaflt›ktan sonra bu e¤ilim sona
erecektir. Öte yandan AE do¤rusunun 45° derece do¤rusunun alt›nda seyretti¤i
GSMH düzeylerinde (örne¤in GSMH’n›n 600 trilyon lira olmas› durumunda), top-
lam harcamalar GSMH’dan küçüktür. Bu durumda GSMH azalmaya bafllayacak ve
GSMH’daki azalma 500 trilyon liral›k denge düzeyine ulafl›ncaya dek sürecektir.
Bu noktaya ulafl›ld›ktan sonra ise GSMH’daki de¤iflme e¤ilimi ortadan kalkacakt›r. 
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harcamalar›n GSMH’ya eflit
oldu¤u gelir düzeyidir.



S›z›nt›lar ve Enjeksiyonlar
Yukar›da ele ald›¤›m›z gibi, bir ekonomideki denge üretim düzeyi toplam harca-
malar ve geliri ifade eden GSMH kullan›larak belirlenebilmektedir. Denge üretim
düzeyini belirlemenin bir di¤er yolu gelir-harcama ak›m›ndaki s›z›nt›lar ve enjek-
siyonlar› incelemektir. 

S›z›nt›lar, toplam harcamalar›n otonom bileflenlerini düflüren kavramlard›r.
Gelir-harcama ak›m›ndan gerçekleflen üç tür s›z›nt›dan söz etmek mümkündür:
Tasarruflar, vergiler ve ithalat.
• Tasarruflar› gelirin harcanmayan k›sm› olarak tan›mlad›¤›m›za göre, hanehalk-

lar› ne kadar çok tasarruf ederlerse o kadar az harcama yapacaklard›r. Bir di-
¤er deyiflle otonom tasarruflarda meydana gelecek bir art›fl otonom tüketim
harcamalar›nda bir düflüfl anlam›na gelmektedir. Bu da denge GSMH veya ge-
lir düzeyinin azalmas›na neden olur. Bu sorunu afla¤›da “Tasarruf Paradoksu”
bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› olarak ele alaca¤›z. 

• Gelir-harcama ak›m›ndan meydana gelebilecek bir di¤er s›z›nt› vergilerdir.
Vergiler tüketim harcamalar›ndaki zorunlu düflüfllerdir. Bir di¤er deyiflle vergi-
ler, devletin hanehalklar›ndan kendisine transfer etti¤i geliri ifade etmektedir.
Dolay›s›yla devletin ald›¤› bu vergiler ne kadar yüksek olursa otonom tüketim
harcamalar› da o derece düflük olacakt›r. Toplam harcamalar›n otonom bile-
flenlerinden birisi olan otonom tüketimdeki bu azalma da denge GSMH düze-
yinin azalmas›na neden olur. 

• Daha önce tan›mlad›¤›m›z gibi; ithalat, yabanc›lar taraf›ndan üretilmifl mal ve
hizmetlere yurtiçinde yap›lan harcamalar› ifade etmektedir. ‹thalat harcamala-
r›n›n artmas› yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yap›lan harcamalar›n azal-
mas› ile sonuçlan›r. Dolay›s›yla otonom ithalat harcamalar›nda meydana gele-
cek art›fl net ihracat› azalt›rken, toplam harcamalar›n otonom bilefleninde ve
dolay›s›yla denge GSMH düzeyinde bir düflüflle sonuçlanacakt›r. 
Dengenin gerçekleflebilmesi için yukar›da s›ralanan s›z›nt›lar›n gelir-harcama

ak›m›na yap›lan ilavelerle, yani enjeksiyonlarla dengelenmesi gerekmektedir.
Ele al›nan model ba¤lam›nda üç tür enjeksiyondan söz etmek mümkündür: Yat›-
r›mlar, kamu harcamalar› ve ihracat. 
• Hanehalklar›n›n gerçeklefltirdi¤i tasarruflar, iflletmelerin borçlanabilecekleri ve

yat›r›m harcamalar›nda kullan›labilecekleri fonlar› yaratmaktad›r.   Böylece
hanehalklar›n›n yapt›klar› tasarruflar yat›r›mlarda kullan›ld›¤›nda tekrar gelir-
harcama ak›m›na ilave edilmektedir.  

• Devletin vergilerle toplad›¤› fonlar gelir-harcama ak›m›n›n d›fl›nda kal›rken,
devlet mal ve hizmet sat›n almak amac›yla yapt›¤› harcamalar arac›l›¤› ile bu
fonlar› yeniden gelir-harcama ak›m›na dahil etmektedir. 

• Daha önce yapt›¤›m›z tan›m gere¤i ihracat yurtd›fl›na sat›lan mal ve hizmetle-
rin de¤erini ifade etmektedir. Bu nedenle ihracat, yabanc›lar taraf›ndan yap›-
lan harcamalar› yerli ekonomiye aktarmak biçiminde de de¤erlendirilebilir.
Bu da ülke içindeki gelir-harcama ak›m›na bir ilave niteli¤i tafl›r. 
Yukar›da s›ralanan her bir enjeksiyonun ilgili s›z›nt› ile eflitlenmesi için bir ge-

rekçe öne sürmek oldukça zordur. Yani bir ekonomide yat›r›mlar›n tasarruflara,
kamu harcamalar›n›n vergilere, ihracat›n da ithalata eflit olmas› diye bir kural söz
konusu de¤ildir. Dengenin gerçekleflebilmesi için enjeksiyonlar toplam›n›n s›z›n-
t›lar toplam›na eflit olmas› gerekmektedir. Buna göre tasarruflar (S), vergiler (T) ve
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S›z›nt›lar: Toplam 
harcamalar›n otonom
bileflenlerini düflüren
kavramlard›r.

Enjeksiyonlar: Gelir-
harcama ak›m›na yap›lan
ilavelerdir.
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ithalat (IM) toplam›n›n yat›r›mlar (I), kamu harcamalar› (G) ve ihracat (EX) topla-
m›na eflit olmas› denge flart› olarak ifade edilebilir:

Afla¤›da yer alan fiekil 14.2’ de s›z›nt› ve enjeksiyonlar›n denge GSMH düzeyi-
ni nas›l belirledikleri gösterilmektedir. fiekilde yer alan tablodaki 5 nolu sütun
ekonomideki s›z›nt›lar toplam›n› ( S + T + IM ) göstermektedir. Önceki ünitede ta-
sarruflar›n ve ithalat›n gelirle birlikte artt›¤›n› tespit etmifltik. Vergileri henüz mo-
delimize dahil etmedi¤imiz için, GSMH artt›kça s›z›nt›lar toplam›n›n da artt›¤›n›
söyleyebiliriz. 

Öte yandan sözü edilen tablonun 9 nolu sütunu ise çeflitli gelir düzeylerinde-
ki enjeksiyonlar toplam›n› ( I + G + EX ) göstermektedir. Yat›r›mlar, kamu harca-
malar› ve ihracat›n her biri otonom kabul edildi¤i için enjeksiyonlar toplam› her
gelir düzeyinde de¤iflmeden kalmaktad›r. 
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fiekil 14. 2

Denge

S +T + IM < I + G + EX

Gelir Artar

Gelir Azal›r

S +   T + IM > I + G + EX
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S›z›nt›l›r, Enjeksiyonlar ve Denge
Geliri: S›z›nt›lar tasarruf (S), vergiler
(T) ve ithalat (IM) harcamalar›n›n
toplam›ndan oluflmakta, 
enjeksiyonlar ise yat›r›m (I), kamu
harcamalar› (G) ve ihracat›n (EX)
toplam›ndan oluflmaktad›r. Denge,
s›z›nt›lar›n enjeksiyonlara eflit
oldu¤u noktada gerçekleflir. fiekilde 
S + T + IM do¤rusunun I + G + EX
do¤rusunu kesti¤i nokta bu eflitli¤in
sa¤land›¤› noktay› ifade etmektedir.
Bu noktan›n ifade etti¤i denge gelir
düzeyi de 500 trilyon lirad›r. Daha
düflük gelir düzeylerinde enjeksiyon-
lar s›z›nt›lardan büyük oldu¤u için
gelir artma yönünde de¤iflir. Daha
yüksek gelir düzeylerinde ise
s›z›nt›lar enjeksiyonlardan büyük
oldu¤u için gelir azalmaya bafllar 

S + T + IM = I + G + EX

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kamu GSMH’daki 

Gelir Tasarruf Vergiler ‹thalat S›z›nt›lar Yat›r›mlar Harcamalar› ‹hracat Enjeksiyonlar De¤iflme

(Y) (S) (T) (IM) (S+T+IM) (I) (G) (EX) (I+G+EX)

0 -30 0 0 -30 50 70 50 170 Artma

100 0 0 10 10 50 70 50 170 Artma

200 30 0 20 50 50 70 50 170 Artma

300 60 0 30 90 50 70 50 170 Artma

400 90 0 40 130 50 70 50 170 Artma

500 120 0 50 170 50 70 50 170 Denge

600 150 0 60 210 50 70 50 170 Azalma

700 180 0 70 250 50 70 50 170 Azalma

I + G+ EX

100   200    300   400     500    600    700

200 

150
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0

-50



GSMH’ya iliflkin denge düzeyini belirleyebilmek için s›z›nt›lar toplam› ile en-
jeksiyonlar toplam›n› karfl›laflt›rmam›z gerekmektedir. Enjeksiyonlar s›z›nt›lardan
büyük oldu¤u zaman, planlanan toplam harcamalar cari gelirden büyük olaca¤›
için GSMH artma yönünde de¤iflim gösterir. fiekil 14.2’de verilen tabloya göre
GSMH 500 trilyon liran›n alt›nda kald›¤› zaman enjeksiyonlar s›z›nt›lardan büyük-
tür ve tablonun son sütununda gösterildi¤i gibi GSMH artma yönünde de¤iflmek-
tedir. S›z›nt›lar enjeksiyonlardan büyük oldu¤unda ise planlanan toplam harcama-
lar cari gelirden küçük olaca¤› için GSMH azalma yönünde de¤iflim gösterir. fiek-
le göre 500 trilyon liran›n üzerindeki her bir gelir düzeyinde s›z›nt›lar toplam›  en-
jeksiyonlar toplam›ndan büyüktür ve GSMH azalma yönünde de¤iflmektedir. Sa-
dece s›z›nt›lar toplam›n›n enjeksiyonlar toplam›na eflit olmas› durumunda GSMH
de¤iflme e¤ilimi göstermemekte, yani denge GSMH düzeyine ulafl›lmaktad›r. Ör-
ne¤imize göre GSMH 500 trilyon lira oldu¤u zaman hem enjeksiyonlar toplam›,
hem de s›z›nt›lar toplam› 170 trilyon liraya eflit olmaktad›r. Bu düzeyde GSMH’n›n
de¤iflmesi yönünde herhangi bir bask› da söz konusu de¤ildir. Buna göre denge
GSMH düzeyine s›z›nt›lar toplam›n›n (S + T + IM) enjeksiyonlar toplam›na  (I + G
+ EX) eflit olmas› durumunda ulafl›lmaktad›r. 

Yukar›da verilen fiekil 14.2 enjeksiyonlar ve s›z›nt›lar aras›ndaki iliflkiyi grafik
olarak göstermektedir. fiekle göre, toplam s›z›nt›lar› ifade eden S+T+IM do¤rusu ile
toplam enjeksiyonlar› ifade eden  I+G+EX  do¤rusunun kesiflti¤i nokta ile belirle-
nen gelir düzeyi denge gelir düzeyini veya denge GSMH düzeyini göstermektedir.
S›z›nt›lar ve enjeksiyonlar toplam›n›n eflitlendi¤i bu noktan›n ifade etti¤i denge
GSMH düzeyi 500 trilyon lirad›r. Daha yüksek gelir düzeylerinde, S+T+IM do¤ru-
su I+G+EX do¤rusunun üzerinde seyretti¤i için s›z›nt›lar toplam›n›n enjeksiyonlar
toplam›ndan daha fazla oldu¤unu ve GSMH’n›n denge düzeyine do¤ru azald›¤›n›
söyleyebiliriz. Öte yandan 500 trilyon liral›k denge gelir düzeyinden daha düflük
gelir düzeylerinde  I+G+EX  do¤rusu  S+T+IM  do¤rusunun üzerinde seyretmekte,
yani enjeksiyonlar toplam› s›z›nt›lar toplam›ndan büyük olmaktad›r. Bu bölgede de
500 trilyon liral›k denge düzeyine ulafl›l›ncaya dek GSMH artmaktad›r. 

fiekil 14. 1 ve 14.2’ yi karfl›laflt›r›rsan›z, ister toplam harcama-gelir yaklafl›m›n›
kullanal›m, ister s›z›nt›lar-enjeksiyonlar yaklafl›m›n› kullanal›m, elde edilecek den-
ge gelir veya GSMH düzeyi de¤iflmemektedir. Nitekim her iki yaklafl›ma göre be-
lirlenen denge GSMH düzeyi de ayn›d›r: 500 trilyon lira.

Yandaki  haberde devletin 
bütçe aç›¤› veren politikalardan
vazgeçerek bütçe dengesini
yakalad›¤›, öte yandan d›fl
ticaretin de dengeye geldi¤i
ifade edilmektedir. Bu tür bir
ekonomi için denge koflulu sizce
ne olacakt›r? 
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SIRA S ‹ZDE

2 ‹K‹Z AÇIK SORUNU
HALLED‹LME YOLUNDA
Kamu Bütçesinde ve D›fl 
Ticarette Dengeye Do¤ru...
Dün aç›klanan bütçe rakamlar› ve
ödemeler dengesi verileri Türkiye
ekonomisinde yaflanan geliflmeler

Hürriyet



Tasarruf Paradoksu
Hanehalklar› tasarruflar›n› artt›rmaya karar verdikleri zaman, “tasarruf paradok-
su” olarak adland›r›lan ilginç bir çeliflki ortaya ç›kmaktad›r. Sözü edilen tasarruf
paradoksunu anlayabilmek için “Hanehalklar› gelecekteki zor günlere haz›rl›k ya-
pabilmek amac›yla bugün daha fazla tasarruf yapmak isterlerse ne olur?” sorusu-
na cevap arayal›m. E¤er hanehalklar›n›n planlanan tasarruflar›, örne¤in her bir ge-
lir düzeyinde 40 trilyon lira artarsa fiekil 14.3’te yer alan ve toplam s›z›nt›lar› gös-
teren S1 + T + IM do¤rusu yukar›ya do¤ru kayarak S2 + T + IM konumuna gele-
cektir. Daha fazla tasarruf yapmay› planlamak ayn› zamanda daha az tüketmeyi
planlamak anlam›na gelmekte ve sonuçta harcamalarda ortaya ç›kan azalma geli-
rin de azalmas›na neden olmaktad›r. Tasarruflardaki azalmadan önce denge, e1
noktas›n›n ifade etti¤i 500 trilyon liral›k gelir düzeyinde kurulmuflken, tasarruflar-
daki art›fl sonucu denge e2 noktas›na kaym›fl ve yeni denge gelir düzeyi 400 tril-
yon lirada oluflmufltur. Yani bafllang›çtakine göre tasarruflardaki 40 trilyon liral›k
art›fl denge gelir düzeyinin 100 trilyon lira azalmas› ile sonuçlanm›flt›r. Bafllang›ç-
ta 120 trilyon liral›k toplam tasarruf yapan hanehalklar›, ulafl›lan yeni denge gelir
düzeyinde yine 120 trilyon lira, yani bafllang›çtakine eflit tasarrufta bulunabilmek-
tedirler. Bu sonuca göre daha fazla tasarruf yapmay› planlayan hanehalklar› flim-
di hem daha az tüketmekte hem de daha önceki ile ayn› tasarrufu yapabilmekte-
dirler. Görüldü¤ü gibi tasarruf paradoksu bir çeliflkiyi ifade etmektedir. Zira bu
paradoks, yukar›da ortaya konuldu¤u gibi, tasarruf edilen her liran›n yararl› oldu-
¤u fleklindeki genifl görüflle çeliflmektedir. Tek bir kifli aç›s›ndan ele al›nd›¤› za-
man bu görüfl do¤ru olabilir, ancak ekonomi bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda ta-
sarruflarda herhangi bir de¤iflme olmad›¤› gibi gelir düzeyi de azalmaktad›r.

fiimdi bir baflka soruya cevap bulmaya çal›flal›m: Tasarruf paradoksu her za-
man geçerli olabilir mi? Gerekli cevab› verebilmek için yukar›da verilen fiekil
14.3’e geri dönelim ve bir kez daha dikkatlice inceleyelim. Dikkat ederseniz flekil-
de toplam enjeksiyonlar› ifade eden I + G + EX do¤rusu sabit çizilmifltir. E¤er ya-
t›r›mlar da artan tasarruflarla birlikte artm›fl olsayd›, yani I + G + EX do¤rusu da
40 trilyon liral›k art›fl kadar yukar›ya do¤ru kaym›fl olsayd›, denge gelir düzeyin-
de herhangi bir de¤ifliklik ortaya ç›kmayacakt›. Buna göre artan tasarruflar yat›r›m
harcamas›na dönüfltürülebilirse herhangi bir sorun ortaya ç›kmamaktad›r. Sadece
artan tasarruflar ekonomiye yeniden “enjekte” edilmedi¤i zaman ekonomide ta-
sarruf paradoksunun ortaya ç›kmas› söz konusu olabilmektedir. Devletin tasarruf-
lar› cayd›rmaya dönük önlem almad›¤›, aksine tasarruflar› teflvik edici önlemler al-
d›¤› düflünülürse tasarruf paradoksunun gerçek yaflamda karfl›lafl›lmas› güç bir
kavram oldu¤u düflünülebilir. 
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Tasarruf paradoksu: Artan
tasarruflar›n tüketim harca-
malar›n› ve dolay›s›yla geliri
azaltmas›

fiekil 14.3

Tasarruf Paradoksu:  Tasarruf
fonksiyonunun yukar›ya kaymas›
geliri azalt›rken, tüketim 
harcamalar›n›n da azalmas›
sonucunu do¤urmaktad›r.
Tüketiciler aç›s›ndan ayn› 
tasarruf düzeyi devam  ederken,
daha düflük gelir ve tüketimin söz
konusu olmas› çeliflkili bir 
durumdur. Sözkonusu çeliflki
tasarruf paradoksu olarak bilinir.

Tasarruf Art›fl›
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DENGE GEL‹R VE HARCAMA DÜZEY‹NDEK‹ 
DE⁄‹fiMELER

Bir ekonomide belirlenen denge gelir düzeyindeki art›fl ve azal›fl-
lar›n nedenini aç›klayabilmek

Bir ayr›lma e¤iliminin söz konusu olmad›¤› noktay› denge noktas› olarak tan›mla-
m›flt›k. Ancak denge GSMH düzeyinin kendisi de¤iflme e¤ilimi içerisindedir. fiu
ana kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda toplam harcamalar›n GSMH’y› artma ya da
azalma yönünde nas›l etkiledi¤ini tart›flt›k. Bu bafll›k alt›nda otonom harcamalar-
da meydana gelen de¤iflikli¤in denge gelir düzeyini nas›l etkileyebilece¤ini ele
alaca¤›z. Bu husus makro ekonomik anlamdaki politikalar›n, yani konjonktür dal-
galanmalar›n› yumuflatabilmek için devlet taraf›ndan yap›labileceklerin anlafl›lma-
s› aç›s›ndan son derece önemlidir. 

Harcama Çarpan›
Hat›rlarsan›z denge noktas›nda toplam harcamalar GSMH’ya eflit olmaktayd›. E¤er
otonom harcamalar› artt›r›rsak denge GSMH düzeyini de yükseltebiliriz. ‹lk bak›fl-
ta otonom harcamalarda meydana gelecek 1 liral›k art›fl›n GSMH’y› da 1 lira artt›-
raca¤› düflünülebilir. Ancak otonom harcamalarda meydana gelecek 1 liral›k art›fl
GSMH’y› 1 liradan daha fazla artt›racakt›r. Otonom harcamalarda meydana gele-
cek art›fllar katlanarak GSMH’ya yans›makta, yani denge gelir düzeyinde daha bü-
yük art›fla neden olmaktad›r. 

Kitab›m›z›n makro iktisada girifl yapt›¤›m›z 11’inci ünitesinde gelir ve harcama-
lar aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyabilmek için devresel ak›m diyagram›n› kullanm›fl-
t›k. Bu diyagram› incelerken bir sektörde yap›lan harcamalar›n bir di¤er sektörün
gelirini oluflturdu¤unu ö¤renmifltik. ‹flte bu kavram otonom harcamalardaki bir
de¤iflikli¤in denge gelir veya GSMH düzeyi üzerinde yarataca¤› etkiyi anlamam›-
z› kolaylaflt›racakt›r.

Mal ve hizmetlere iliflkin devresel ak›m diyagram›n› k›saca tekrar etmeniz, afla¤›da ele
alaca¤›m›z çarpan sürecini anlaman›z› kolaylaflt›racakt›r.

Örne¤in ekonomide faaliyet gösteren A, otonom harcamalar›n› artt›r›rsa B’nin
de geliri artmaktad›r. Geliri artan B ise bunun bir k›sm›n› harcamakta, kalan k›s-
m›n› ise tasarruf etmekte veya yabanc›lar taraf›ndan üretilen mal ve hizmetlere
ay›rmaktad›r. B’nin yapt›¤›  harcamalar ise C’nin gelirini oluflturmaktad›r. C elde
etti¤i bu gelirin bir k›sm›n› harcamakta ve D için gelir yaratmaktad›r. Böylece ar-
tan harcama ve gelir aflamalar› devam edip gitmektedir. Dikkat ederseniz bu sü-
reci bafllatan olay A’n›n harcamalar›ndaki otonom art›flt›r ve her aflamada gerçek-
leflen harcama art›fl› ekonominin denge gelir ya da GSMH düzeyi üzerinde etkili
olmaktad›r. 

fiimdi say›sal bir örnek çerçevesinde sorunu daha net olarak aç›kl›¤a kavufltur-
maya çal›flal›m. Devletin memur maafllar›na ek bir zam yaparak 20 trilyon liral›k
ek bir harcama gerçeklefltirdi¤ini kabul edelim. Kamu harcamalar›nda ortaya ç›-
kan bu otonom art›fl devlet memurlar›n›n gelirini de ayn› miktarda, yani 20 trilyon
lira art›racakt›r. Bu durumda memurlar›n tüketim harcamalar› da artar. Örne¤in,
memurlar›n artan gelirleri sonras›nda g›da ürünlerine daha fazla harcama yapt›k-
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lar›n› kabul edersek, memurlar›n artan harcamalar› g›da ürünlerini üretenlerin de
gelirini artt›racakt›r. G›da ürünleri üreticileri de artan gelirleri karfl›s›nda tüketim
harcamalar›n› artt›r›rlar ve süreç bu flekilde devam eder. Afla¤›da yer alan Tablo
14.1 kamu harcamalar›nda meydana gelen 20 trilyon liral›k bu art›fl›n yarataca¤›
de¤ifliklikleri özetlemektedir. Kamu harcamalar›ndaki art›fl›n devlet memurlar›n›n
gelirini artt›rd›¤› aflama ilk aflamad›r. Söz konusu 20 trilyon liral›k kamu harcama-
s› art›fl› devlet memurlar›n›n gelirini de 20 trilyon lira artt›rmaktad›r (sütun 1). Ge-
lir artt›¤› zaman toplam harcamalar›n gelire ba¤l› olan bileflenleri, yani tüketim ve
net ihracat, de¤erleri  de bu art›fl›n belirli bir oran› kadar artmaktad›r. 

Tüketim harcamalar›nda meydana gelecek de¤iflme önceki ünitede ayr›nt›l›
olarak inceledi¤imiz bir kavram, marjinal tüketim e¤ilimi taraf›ndan belirlenecek-
tir. Buna göre memurlar›n tüketim harcamalar›ndaki art›fl gelirdeki de¤iflme mik-
tar› ile marjinal tüketim e¤iliminin (MPC) çarp›m›na eflit olur. Benzer flekilde itha-
lattaki art›fl da marjinal ithal e¤ilimi (MPI) ile gelir art›fl›n›n çarp›m› olarak belirle-
nebilir. Bafllang›çta meydana gelen 20 trilyon liral›k kamu harcamas› art›fl›n›n top-
lam etkisini bulabilmek için artan gelirin hangi oranda yurtiçinde üretilen mallara
harcand›¤›n› bilmemiz gerekmektedir. Bafllang›çtan beri ele ald›¤›m›z temsili eko-
nomi için MPC 0.70, MPI ise 0.10 olarak bulunmufl idi. Bu da gelirdeki her yüz li-
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Tablo 14.1

Harcama
Çarpan›n›n ‹flleyifli

Sütun 2 = Sütun 1 x (MPC - MPI)
 

 Sütun 3 = Sütun 1 x MPS
 

 Sütun 4 = Sütun 1 x MPI
 

Çarpan = 1
MPS + MPI

 
= 1

0.3 + 0.1
 
= 1

0.4
 
= 2.5

(I) (2) (3) (4)
Yurtiçi

Gelirdeki Harcamalardaki Tasarruflardaki ‹thalattaki
De¤iflme De¤iflme De¤iflme De¤iflme

1’inci Aflama 20 12 6 2

2’inci Aflama 12 7.20 3.60 1.20

3’üncü Aflama 7.20 4.32 2.16 0.72

4’üncü Aflama 4.32 2.59 1.30 0.43

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Toplam 50 30 15 5



ral›k art›fl›n tüketim harcamalar›n› 70 lira, ithalat harcamalar›n› ise 10 lira artt›raca-
¤› anlam›na gelmektedir. Tüketim harcamalar› yurtiçinde üretilen mal ve hizmet-
lere yap›lan harcamalar›, ithalat ise yurtd›fl›nda üretilmifl mal ve hizmetlere yap›-
lan harcamalar› ifade etmektedir. Bu nedenle yurtiçindeki mallara harcanan gelir
miktar› MPC ile MPI aras›ndaki farka ba¤l› olarak belirlenecektir. Örne¤imizde
MPC = 0.70 ve MPI = 0.10 oldu¤una göre gelirde meydana gelen de¤iflikli¤in yüz-
de 60’› yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere harcanacakt›r. 

Tablodaki birinci aflamada, bafllang›çta gelirde meydana gelen 20 trilyon li-
ral›k art›fl›n yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yap›lan tüketim harcamalar›n›
12 trilyon lira (20 x 0.60) artt›rd›¤› görülmektedir. Marjinal tasarruf e¤ilimi 0.30
de¤erini ald›¤› için ( MPS = 1 - MPC ) 20 trilyon liral›k gelir art›fl›n›n 6 trilyon li-
ras› da tasarrufa ayr›lmaktad›r. Kalan 2 trilyon lira ise ithalat harcamalar›na ay-
r›lmaktad›r ( MPI = 0.10 ). Özetle birinci aflamada memurlar›n geliri 20 trilyon
lira artmakta, memurlar bunun 12 trilyon liras›n› yurtiçinde üretilen g›da ürünle-
rine ve 2 trilyon liras›n› ise ithal ürünlere harcamakta, kalan 6 trilyon liray› ise
tasarruf etmektedirler. 

Memurlar›n yerli mallara harcad›klar› söz konusu 12 trilyon lira ise g›da ürün-
lerini üretenlerin gelirini oluflturmaktad›r. Gelirleri 12 trilyon lira artan üreticiler de
bunun yüzde 60’n›, yani 7.2 trilyon liras›n› harcamakta geri kalan›n› ise tasarruf et-
mekte ve ithal mallar›na harcamaktad›rlar. Tabloda yer alan ikinci aflama bu de-
¤ifliklikleri özetlemektedir. 

Gelirin artt›¤› her aflamada harcamalar da artmakta, ancak her harcama aflama-
s›nda gittikçe küçülmektedir. Bunun nedeni gelirdeki her art›fl›n yüzde 30’unun
tasarruf edilmesi ve yüzde 10’unun da ithalata ayr›lmas›d›r. Hat›rlasan›z tasarrufla-
r› ve ithalat harcamalar›n› gelir-harcama ak›m›ndan s›z›nt› olarak de¤erlendirmifl-
tik (vergiler de s›z›nt› niteli¤inde olmas›na karfl›n biz henüz modelimize vergileri
dahil etmedik). Dolay›s›yla her aflamada yarat›lan gelirin ancak yüzde 60’› harcan-
makta ve bir sonraki aflamada di¤erlerinin gelirini oluflturmaktad›r. 

‹lk aflamada harcamalarda meydana gelen 20 trilyon liral›k art›fl›n toplam etki-
sini bulabilmek için, her aflamada gelirde ve harcamalarda meydana gelen art›fl›
hesaplamam›z ve daha sonra her aflamay› alt alta yaz›p toplamam›z gerekir. Her
aflamada yarat›lan gelir ve harcama miktar› gittikçe küçülmesine karfl›n asla s›f›ra
ulaflmaz. Bu nedenle bu aflamalar› tek tek hesaplayarak toplamlar›n› almak müm-
kün görünmemektedir. Sonuçta ortaya ç›kacak toplam art›fl› bulabilmek için daha
basit bir yöntemi uygulayabiliriz. Artan gelirin her aflamada yurtiçi tüketim harca-
malar›na ayr›lmayan (s›zan) k›sm›n›n oran›n› biliyorsak, bu oran›n›n tersini kulla-
narak gelirdeki veya GSMH’daki toplam de¤iflikli¤i kolayca hesaplayabiliriz. Bu
ölçüt harcama çarpan› olarak adland›r›lmaktad›r. Sözü edilen s›z›nt›lar ise artan
gelirin tasarrufa ayr›lan k›sm› (yani MPS) ile ithalata ayr›lan k›sm›n›n (yani MPI)
toplam›ndan oluflmaktad›r.

Dolay›s›yla harcama çarpan›

biçiminde yaz›labilir. Örne¤imize göre marjinal tasarruf e¤ilim (MPS) 0.30, marji-
nal ithal e¤ilimi (MPI) 0.10 oldu¤u için çarpan 2.5 de¤erini alacakt›r: 

314 Denge Ge l i r  ve Harcama Düzey indek i  De¤iflmeler

Çarpan = 1
toplam s›z›nt›lar

 
= 1

    MPS + MPI
 



Buna göre bafllang›çta harcamalarda meydana gelen 20 trilyon liral›k bir art›fl
GSMH’da 2.5 kat›, yani 50 trilyon liral›k (2.5 x 20 trilyon) art›fla neden olmakta-
d›r. Çarpana iliflkin olarak verdi¤imiz formül esas al›nd›¤›nda, s›z›nt›lar ne kadar
büyük olursa çarpan›n de¤erinin o kadar küçük olaca¤› görülebilir. Örne¤in
MPS=0.35, MPI=0.15 oldu¤unda çarpan 2 de¤erini almaktad›r (1 / 0.50). Bu du-
rumda her aflamada yarat›lan gelirin daha küçük bir bölümü harcanaca¤› için
harcamalardaki art›fl›n geniflletici etkisi daha küçük olacakt›r. Örne¤in yukar›da
verilen yeni de¤erler esas al›nd›¤›nda çarpan›n de¤eri 2 olarak belirlendi¤ine gö-
re, 20 trilyon liral›k kamu harcamas› art›fl› GSMH’da 40 trilyon liral›k (2 x 20 tril-
yon) art›fla neden olacakt›r. 

D›fla kapal› bir ekonomi varsay›m› yap›lm›fl olsayd›, yani ele ald›¤›m›z modelde ihracat ve
ithalat söz konusu olmasayd›, çarpan için elde edilecek eflitlik ne olurdu? Böyle bir ortam
için yukar›da verilen say›sal örne¤e göre elde edilecek çarpan katsay›s›n› hesaplayarak,
metin içerisinde elde etti¤imiz çarpan de¤eri ile karfl›laflt›r›n›z. ‹ki büyüklük aras›ndaki
fark›n nedeni sizce ne olabilir?

Harcama Çarpan› ve Denge
Harcama çarpan›, özellikle iktisat politikas› de¤iflikliklerini de¤erlendirebilmek
aç›s›ndan son derece yararl› bir kavramd›r. Zira çarpan, otonom harcamalardaki
bir de¤iflikli¤in GSMH üzerinde yarataca¤› etkileri hesaplamam›za olanak tan›-
maktad›r. fiimdi harcamalarda meydana gelen bir de¤iflikli¤in denge geliri veya
GSMH düzeyi üzerinde nas›l bir etki yarataca¤›n› bir flekil çerçevesinde ele alma-
ya çal›flal›m. Afla¤›da yer alan fiekil 14.4, daha önce inceledi¤imiz 14.1’ e göre ka-
mu harcamalar›n›n 70 trilyon liradan 110 trilyon liraya ç›kmas› durumunda denge
GSMH düzeyinin bundan nas›l etkilenece¤ini göstermektedir. Otonom kabul edi-
len kamu harcamalar›ndaki söz konusu 40 trilyon liral›k art›fl, toplam harcama
fonksiyonunun her gelir düzeyinde 40 trilyon lira yukar›ya kaymas›na neden ol-
maktad›r. Kamu harcamalar›nda meydana gelen bu art›fl sonras›nda toplam harca-
malar›n GSMH’ya eflit oldu¤u düzey 600 trilyon lira olarak gerçekleflmektedir. Gö-
rüldü¤ü gibi kamu harcamalar›ndaki 40 trilyon liral›k art›fl denge GSMH düzeyin-
de 100 trilyon liral›k art›fla yol açm›flt›r. 
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0.30 + 0.10

 = 1
0.4

 = 2.5



fiekil 14.4’ te bafllang›çtaki toplam harcama fonksiyonu AE1’dir ve 45∞ do¤ru-
sunu 500 trilyon liral›k GSMH düzeyinde kesmektedir. Otonom kamu harcamala-
r›nda meydana gelen 40 trilyon liral›k art›fl her bir gelir düzeyinde gerçekleflecek
toplam harcamalar› otonom olarak artt›rd›¤› için, toplam harcama fonksiyonu bafl-
lang›çtakine paralel olarak yukar›ya do¤ru kayar ve AE2 konumuna gelir. Elde
edilen yeni toplam harcama fonksiyonu AE2 45∞ do¤rusunu 600 trilyon liral›k
GSMH düzeyinde kesmektedir. Bir di¤er deyiflle yeni denge gelir düzeyi 600 tril-
yon liral›k GSMH düzeyinde oluflmaktad›r.

Kamu harcamalar›nda meydana gelen bu art›fl›n denge GSMH düzeyi üzerin-
deki etkisini çarpan arac›l›¤› ile de tespit edebiliriz. Ele ald›¤›m›z temsili ekonomi
için çarpan katsay›s›n›n de¤erini daha önce 2.5 olarak elde etmifltik. Kamu harca-
malar›ndaki söz konusu art›fl›n GSMH’da neden olaca¤› art›fl› hesaplayabilmek
için, otonom harcamalardaki de¤iflim miktar›n› çarpan katsay›s› ile çarpmam›z ye-
terlidir. De¤iflim miktarlar›n› ifade etmek üzere Yunan alfabesindeki ∆ (delta) har-
fini kullan›rsak, GSMH’daki de¤iflimi hesaplayabilmek için;
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fiekil 14.4

Harcamalar ve Denge Gelirindeki De¤iflme:
Toplam harcamalardaki bir de¤ifliklik denge
gelirinin de de¤iflmesine neden olur.
Bafllang›çtaki denge geliri, AE1 toplam 
harcama fonksiyonunun 45° do¤rusunu
kesti¤i  noktada belirlenen  500 trilyon liral›k
gelir düzeyidir. Otonom harcamalarda 
meydana gelecek 40 trilyon liral›k bir art›fl,
toplam harcama fonksiyonunu yukar›ya do¤ru
kayd›rarak AE2 konumuna getirir. Yeni 
harcama do¤rusunun 45°do¤rusunu kestigi
noktan›n ifade etti¤i gelir düzeyi art›k 600 
trilyon lirad›r. Buna göre otonom 
harcamalardaki 40 trilyon liral›k art›fl denge
gelir düzeyinin 100 trilyon lira artmas›na
neden olmaktad›r.
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100 100 50 110 40 300 -200 Artma
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300 240 50 110 20 420 -120 Artma

400 310 50 110 10 480 -80 Artma

500 380 50 110 0 540 -40 Artma

600 450 50 110 -10 600 0 Denge

700 520 50 110 -20 660 40 Azalma
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formülünde bilinenleri yerine koymam›z yeterlidir. Buna göre, 

olarak bulunacakt›r. Bafllang›çtaki GSMH düzeyi 500 trilyon lira ve GSMH’da mey-
dana gelen art›fl da 100 trilyon lira oldu¤una göre, yeni denge GSMH düzeyi 600
trilyon olarak bulunur. 

Tam ‹stihdam Gelir Düzeyi ve Harcama Çarpan›
Bu ünitenin bafl›nda klasik iktisatç›lar›n görüfllerini incelerken, Say Kanunu’nun
bir gere¤i olarak ekonomide istem d›fl› iflsizli¤in bulunamayaca¤›n›, üretim faktör-
lerinin tamam›n›n istihdam edilece¤ini ifade etmifltik. Dolay›s›yla klasik iktisatç›la-
ra göre ekonomi sürekli tam istihdamda dengede bulunacak, bu denge noktas›n-
dan k›sa süreli ayr›lmalar olsa bile ekonomi kendili¤inden yeniden tam istihdam
dengesine dönecektir. Keynesyen modelde inceledi¤imiz reel sektör dengesinde
ise flu ana kadar hiçbir flekilde tam istihdam ifadesi geçmemifltir. Daha do¤ru bir
ifadeyle, Keynesyen yaklafl›ma göre yukar›da ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z denge
noktas›n›n ekonomide tam istihdam denge noktas›n› ifade etmesi için hiçbir ge-
rekçe yoktur. Nitekim Keynes’in ortaya koydu¤u bu teorik yap›n›n en önemli
özelli¤i ekonominin noksan istihdamda da, yani tam istihdam GSMH düzeyinin
alt›nda bir noktada da dengeye gelebilmesidir. 

Bir ekonomide GSMH denge düzeyinin toplam harcama fonksiyonu ile 45°
do¤rusunun kesiflti¤i yerde belirlendi¤ini biliyoruz. Otonom harcamalarda meyda-
na gelen bir art›fl›n toplam harcama fonksiyonunu yukar› kayd›rarak GSMH’y› ye-
ni bir denge düzeyine ç›kard›¤›n› da çarpan analizi bafll›¤› alt›nda inceledik. Her
iki modelin arkas›ndaki varsay›m, toplam arz fonksiyonunun sonsuz esnekli¤e sa-
hip olmas› idi. Yani toplam harcama fonksiyonunun kaymas›ndan do¤an talep
de¤iflmeleri, bu de¤iflmelere çarpan mekanizmas› yoluyla hemen cevap veren arz
dalgalanmalar› taraf›ndan dengeleniyordu. Bununla birlikte ekonomide kullan›l-
mayan iflgücü ve kapasitenin tamam› kullan›l›r hale geliyorsa, toplam arz›n yuka-
r› yönde toplam harcama kaymalar›na yan›t vermesi güçleflir. Çünkü art›k ekono-
mide bütün üretim faktörleri tam kullan›m halindedir; toplam arz› k›sa dönemde
artt›rma olana¤› kalmam›flt›r. Ayr›ca ekonomide hammadde ve yard›mc› mallar›n
sa¤lanmas›nda güçlüklerle karfl›lafl›labilir. Örne¤in döviz yetersizli¤i yüzünden
meydana gelen ithalât t›kan›kl›klar› hammadde ve teçhizat›n› yabanc› ülkelerden
sa¤layan ekonomilerde afl›lmas› güç darbo¤azlar yarat›r. Bu durumda ekonomide
kullan›lmayan iflgücü veya bofl kapasite olsa da toplam arz fonksiyonu esnekli¤i-
ni yitirecektir.

fiekil: 14.5’in a bölümünde, denge GSMH düzeyi Y iken otonom yat›r›mlarda
meydana gelen bir art›fl dolay›s›yla toplam harcama fonksiyonunun yukar› kay-
mas› gösterilmektedir. E¤er ekonomide üretim faktörlerinin tam kullan›m duru-
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Noksan istihdam 

dengesi: Ekonominin tam
istihdam GSMH düzeyinin
alt›nda bir noktada ulaflt›¤›
dengedir.

DGSMH = 1
MPS + MPI

 x DG

DGSMH = 1
0.3 + 0.1

 x 40 trilyon

 
 = 100 trilyon



mu olmasa veya darbo¤azlar bulunmasa, GSMH denge düzeyi Y1 düzeyinde be-
lirlenecekti. Oysa yukar›da sözü edilen nedenlerin biri, birkaç› veya hepsi, top-
lam arz art›fl›n›n önüne bir BB duvar› veya s›n›r› çekebilir; bu durumda toplam
arz›n B noktas›ndan sa¤a do¤ru hareket etmesine, yani artmas›na olanak yoktur.
fiu halde yukar› do¤ru kayan toplam harcama fonksiyonu B gelir s›n›r›nda AG
kadar bir enflasyonist aç›k veya baflka bir deyiflle enflasyonist talep fazlas› ya-
ratacakt›r. Yani bu noktadan öteye reel gelir art›fl› duracak, fiyatlar ve dolay›s›y-
la parasal gelir yükselmeye bafllayacakt›r.

Enflasyonist aç›¤›n yaratt›¤› enflasyonist bask›n›n fliddeti toplam harcama fonk-
siyonundaki kayma miktar›na ve harcama fonksiyonlar›n›n e¤imine ba¤l›d›r. Top-
lam arz› s›n›rlayan koflullar›n geçerli oldu¤u bir ortamda, otonom harcamalardaki
art›fl ne kadar genifl olursa ve harcama e¤ilimleri ne kadar yüksek ise AG aral›¤›
o kadar genifl olacakt›r. Geliflmekte olan ülkelerin ço¤unda beliren enflasyonlar›n
nedenlerinden birisi budur.

Enflasyonist aç›k analizine paralel bir aç›klama yöntemi ile ekonomileri tam is-
tihdam veya tam kapasite s›n›r›n›n alt›nda dengeye zorlayan koflullar incelenebi-
lir. Üretim faktörlerinin tümünün kullan›lmas›yla var›lacak denge noktas› ekono-
minin tam potansiyelinden yararlan›lmas› demektir Üretim faktörlerinin tam istih-
dam›n›n gerçekleflmesi durumunda yarat›labilecek söz konusu GSMH düzeyi po-
tansiyel GSMH olarak adland›r›lmaktad›r. fiekil 14.5’in b bölümünde tam istihdam
gelir düzeyi veya potansiyel GSMH düzeyi YF ile gösterilmektedir. Toplam harca-
ma fonksiyonunun 45° do¤rusunu kesti¤i nokta, potansiyel GSMH düzeyini ifade
eden YF’nin alt›nda, örne¤in Y gibi bir denge gelir düzeyi yarat›yorsa, ekonomi-
de AH kadar deflasyonist aç›k var demektir. Ekonominin tam istihdam üretim
düzeyine ulaflabilmesi için, toplam harcama fonksiyonunun, otonom harcamalar-
daki art›fl yoluyla H noktas›ndan geçecek flekilde yukar› kaymas› gerekir.
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Enflasyonist aç›k: Tam
istihdam gelir düzeyinin
üzerinde dengenin 
sa¤lanmas› durumunda
ortaya ç›kan harcama
fazlas›d›r.

fiekil 14.5

Enflasyonist ve Deflasyonist Aç›k:
Ekonomide gerçekleflen denge
üretim düzeyi tam istihdam
düzeyinin üzerinde ise, bir di¤er
deyiflle ekonomide afl›r› istihdam
söz konusu ise enflasyonist aç›k
söz konusudur. Öte yandan,
ekonomi tam istihdam gelir
düzeyinin alt›nda bir noktada
denge üretim düzeyineulaflm›flsa,
bir di¤er deyiflle ekonomi noksan 
istihdamda dengede ise 
deflasyonist aç›ktan söz etmek
gerekir. (a) Enflasyonist Aç›k (b) Deflasyonist Aç›k 
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Deflasyonist aç›k: Tam 
istihdam gelir düzeyinin
alt›nda dengenin 
sa¤lanmas› durumunda
ortaya ç›kan harcama aç›¤›



Özet
Klasik iktisat yaklafl›m›n›n makro ekonomik denge-

ye bak›fl aç›s›n› aç›klayabilmek

• Klasik iktisat yaklafl›m›, “Her arz kendi talebini ya-
rat›r” deyimi ile ifade edilen Say Kanununun iflle-
mesi ile özetlenebilir. 

• Bu iflleyifl sonucunda toplam harcamalar›n tam is-
tihdam üretim düzeyini sa¤lamada yetersiz kalmas›
söz konusu olmamaktad›r.

• Bu sonuç ekonomideki her türlü fiyat›n (ücret, faiz,
mal fiyatlar› gibi) artma ve azalma yönünde esnek
olmas› varsay›m›na dayanmaktad›r.

• Keynes, Klasik iktisat yaklafl›m›n›n bu varsay›m›n›
elefltirerek, özellikle ücretlerin düflme yönünde es-
nek olmad›¤›n› ileri sürmüfl ve alternatif bir model
gelifltirmifltir.

Denge kavram›n› ve ekonomik dengenin sa¤lan-

mas›nda toplam harcamalar›n önemini

aç›klayabilmek

• Stok de¤iflmelerini de harcamalara dahil etti¤imiz
zaman, bir ekonomide gerçekleflen fiili harcamalar
her zaman gelire eflit olmaktad›r.

• Oysa ekonomide gerçeklefltirilmesi “planlanan” top-
lam harcamalar her zaman gelire eflit olmayabilir.
‹flte planlanan toplam harcamalar›n gelire eflit ol-
du¤u GSMH düzeyi, denge GSMH düzeyi olarak
adland›r›lmaktad›r.

• Denge GSMH düzeyi bir di¤er bak›fl aç›s›yla gelir-
harcama ak›m›ndan gerçekleflen s›z›nt›lar toplam›-
n›n, bu ak›ma yap›lan enjeksiyonlar toplam›na eflit-
lendi¤i gelir düzeyi olarak da elde edilebilir. Söz ko-
nusu s›z›nt›lar tasarruflar, vergiler ve ithalat harcama-
lar›ndan, enjeksiyonlar ise yat›r›m harcamalar›, kamu
harcamalar› ve ihracat gelirinden oluflmaktad›r.

• Otonom harcamalarda meydana gelecek bir de¤ifl-
me gelir düzeyine katlanarak yans›makta ve bu sü-
reç çarpan olarak adland›r›lmaktad›r.

Bir ekonomide belirlenen denge gelir düzeyindeki 

art›fl ve azal›fllar›n nedenini  aç›klayabilmek

• Otonom harcamalarda meydana gelecek bir de-
¤ifliklik, çarpan katsay›s› kadar katlanarak gelire
yans›maktad›r.

• Çarpan katsay›s› ise marjinal tasarruf ve marjinal ithal
e¤ilimleri toplam›n›n tersi olarak hesaplanmaktad›r. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi bir ekonomide Say kanunu-
nun ifllemesi sonucunda ortaya ç›kacak ekonomik du-
rumlardan birisidir?

a. Toplam harcamalar kimi zaman tam istihdam
gelir düzeyini sa¤lamada yetersiz kalabilir

b. Mal ve hizmet üretimi bunu sat›n almaya yetecek
bir gelirin yarat›lmas› ile sonuçlanmaktad›r

c. Tasarruf s›z›nt›s› nedeniyle, devletin ekonomi-
ye müdahale ederek harcama aç›¤›n› gidermesi
gerekir

d. Üretim faktörleri sahiplerine yap›lan ödemeler,
üretilen mal ve hizmetin de¤erine eflit olmaktan
uzaklafl›r

e. Ekonomi noksan istihdamda da dengeye gelebilir

2. Klasik yaklafl›mda afla¤›dakilerden hangisi tasarruflar›
yat›r›mlara eflitleyen de¤iflkendir?

a. Döviz kuru
b. Fiyatlar genel düzeyi
c. Hisse senedi fiyatlar›
d. Faiz oran›
e. Gelir düzeyi

3. Bir ekonomide fiilen gerçeklefltirilen harcamalar topla-
m›n›n gelire eflit olabilmesi için gerekli olan varsay›m afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Stok de¤iflmeleri envanter yat›r›m›d›r
b. Harcamalar› belirleyen di¤er faktörler sabittir
c. Kamu harcamalar› otonomdur
d. Ekonomide devlet yer almamaktad›r
e. Gelirle tüketim harcamalar› ayn› yönde

de¤iflmektedir

4. Afla¤›daki flekilde verilen toplam harcama fonksiyonu
esas al›nd›¤›nda, 600 liral›k gelir düzeyinde planlanan
harcamalar, gelir ve stoklar aras›ndaki iliflki afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Planlanan harcamalar gelirden küçük oldu¤u için
stoklar artmaya bafllar

b. Planlanan harcamalar gelirden küçük oldu¤u için
stoklar azalmaya bafllar

c. Planlanan harcamalar gelirden büyük oldu¤u için
stoklar artmaya bafllar

d. Planlanan harcamalar gelirden büyük oldu¤u için
stoklar azalmaya bafllar

e. Planlanan harcamalar gelire eflit oldu¤u için stok-
lar de¤iflmeden kal›r
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Harcamalar Toplam
Harcamalar

45°

500       600



5. Otonom tasarruflarda meydana gelecek bir art›fl›n so-
nuçlar›n› afla¤›daki grafik gösterimlerden hangisi gösterir?
a. b.

c. d.

e.

6. Afla¤›da yer alan grafikte tam istihdam gelir düzeyi YF
ve ekonomide fiilen gerçekleflen üretim düzeyi Y1 ise,
söz konusu ekonominin içinde bulundu¤u ortam afla¤›-
dakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

a. Enflasyonist
b. Dezenflasyonist
c. Stagflasyonist
d. Deflasyonist
e. Hiperenflasyonist

7-20’nci sorular› yandaki tabloyu esas alarak cevaplan-
d›r›n›z. Bu sorular› cevapland›rmadan bu ünitenin
sonunda yer alan Ek’de verilen “Çarpan›n Cebirsel Aç›-
l›m›”n› incelemeniz durumunda sorulanlar› çok daha
kolay cevapland›rabilece¤inizi göreceksiniz.

7. Tablodaki temsili ekonomi için marjinal tüketim e¤ili-
minin (MPC) de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 0.60
b. 0.75
c. 0.80
d. 0.90
e. 0.95

8. Tablodaki temsili ekonomi için marjinal ithal e¤ilimi-
nin (MPI) de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 0.10
b. 0.20
c. 0.25
d. 0.30
e. 0.40
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GSMH (Y) C I G EX IM

100 120 20 30 15 5

300 300 20 30 15 25

500 480 20 30 15 45

700 660 20 30 15 65

S›z›nt›lar
Enjeksiyonlar

S1 + T + IM

S + T + IM

I + G + EX

Gelir

S›z›nt›lar
Enjeksiyonlar

S1 + T + IM

S + T + IM

I + G + EX

Gelir

S›z›nt›lar
Enjeksiyonlar

S + T + IM

I + G + EX

I1 + G + EX

Gelir

S›z›nt›lar
Enjeksiyonlar

I1 + G + EX

S + T + IM

I + G + EX

Gelir

S›z›nt›lar
Enjeksiyonlar

I +G + EX

S + T + IM

Gelir
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45°

YF Y1
Gelir

C + I + G + X



9. Tablodaki temsili ekonomi için marjinal tasarruf e¤ili-
minin (MPS) de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 0.05
b. 0.10
c. 0.20
d. 0.25
e. 0.40

10. Tablodaki temsili ekonomi için denge gelir düzeyi
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 100
b. 300
c. 500
d. 600
e. 700

11. Tablodaki temsili ekonomi için çarpan›n de¤eri afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. 2.5
b. 4.0
c. 5.0
d. 10.0
e. 20.0

12. Tablodaki temsili ekonomi için otonom tüketim har-
camalar›n›n de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 10
b. 30
c. 50
d. 70
e. 90

13. Kamu harcamalar›nda meydana gelecek 20 liral›k at›-
fl›n gelir üzerinde yarataca¤› art›fl miktar› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 50
b. 75
c. 80
d. 100
e. 120

14. Otonom tüketim harcamalar›nda meydana gelecek 10
liral›k bir azalman›n gelir üzerinde yarataca¤› etki
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. –50 
b. –40 
c. –30 
d. –20 
e. –10 

15. Tabloda yer alan temsili ekonomi için 700 liral›k gelir
düzeyinde gerçekleflen s›z›nt›lar›n toplam de¤eri
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 105
b. 175
c. 190
d. 195
e. 200

16. Tabloda yer alan temsili ekonomi için 300 liral›k gelir
düzeyinde gerçekleflen enjeksiyonlar›n toplam de¤eri
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 65
b. 75
c. 85
d. 95
e. 100

17. Tabloda yer alan temsili ekonomi için s›z›nt›lar top-
lam›n› enjeksiyonlar toplam›na eflitleyen denge gelir
düzeyi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 100
b. 300
c. 500
d. 600
e. 700
(Cevab›n›z› 10’ncu sorudaki cevapla karfl›laflt›r›n›z)

18. Tabloda yer alan temsili ekonomi için yaz›lacak tüke-
tim fonksiyonu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. C = 20 + 0.75(Y)
b. C = 30 + 0.90(Y)
c. C = 50 + 0.80(Y)
d. C = 40 + 0.80(Y)
e. C = 25 + 0.95(Y)

19. Tabloda yer alan temsili ekonomi için yaz›lacak net
ihracat fonksiyonunu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. X = 20 – 0.10(Y)
b. X = 10 – 0.20(Y)
c. X = 10 – 0.10(Y)
d. X = 40 – 0.25(Y)
e. X = 20 – 0.30(Y)

20. Tabloda yer alan temsili ekonomi için yaz›lacak top-
lam harcama fonksiyonu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. AE = 55 + 0.75(Y)
b. AE = 120 + 0.4(Y)
c. AE = 90 + 0.60(Y)
d. AE = 80 + 0.50(Y)
e. AE = 100 + 0.80(Y)
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar: 

Makro ekonomik denge, enflasyonist aç›k.

Türkiye uluslararas› ekonomik kurulufllar (IMF, OECD,
Dünya Bankas› gibi) taraf›ndan örnek ülke olarak gös-
terildi¤i 1981-1987 döneminde y›lda ortalama yüzde 6’l›k
bir büyüme h›z› yakalam›flt›. Ancak 1988 y›l›ndan itibaren
Türk ekonomisi siyasi ve ekonomik alandaki olumsuz-
luklardan daha fazla etkilenmeye bafllad›. Siyasi istikrar-
s›zl›k ekonominin performans›ndaki rolünü artt›r›rken,
ekonominin büyüme trendi de ciddi bir bozulmaya u¤-
rad›. Makro iktisadi kavramlar› inceledi¤imiz ilk ünitemiz-
de, ekonominin daralma sürecinin sonunda dibe oturup
yeniden canlanmaya geçmesi sürecini “U dönüflü” olarak
adland›rm›flt›k. Ancak Türkiye ekonomisi özellikle 1988
y›l›ndan sonra daha k›sa sürelerle dip yapmaya bafllad›¤›
için, konjonktür U seyrinden çok “W” seyri izlemeye bafl-
lad›. Bu durumu afla¤›da verilen ve Türkiye ekonomisin-
de 1980-2002 dönemindeki 23 y›ll›k büyüme oranlar›n›
gösteren grafikten net olarak görebilmek mümkündür. 

Grafi¤e göre, özellikle 1980’lerin ortalar›ndan itibaren
ekonomik büyümede belirgin bir temponun bulunmad›¤›
görülüyor. Ekonomik büyüme dönemleri düflük h›zda
ve k›sa soluklu iken, ekonomi s›k s›k durgunluk dönem-

leri ile karfl› karfl›ya kal›yor. Yani Türkiye’de ekonomi
a¤›r sorunlar›n bask›s›ndan kurtulam›yor. Oysa büyük
bir potansiyeli oldu¤u Dünya Bankas› taraf›ndan da kabul
edilen Türkiye, y›ll›k ortalama yüzde 7’lik bir büyüme
h›z› ile bugün sahip oldu¤u refah düzeyinden çok fark-
l› bir noktada bulunabilirdi. Bir di¤er deyiflle, Türkiye
ekonomisinin 1988 y›l›ndan sonra “dur-kalk”larla kay-
betti¤i y›llarda ortalama yüzde 7’lik bir büyüme gerçek-
lefltirebilmifl olsayd›, bugünkü kifli bafl›na gelir 2850
Dolar civar›nda de¤il, 5500 Dolar civar›nda olabilirdi.
Bu dur-kalk sendromunun Türkiye ekonomisine yük-
ledi¤i maliyetin basit bir göstergesi. Nitekim 1987 y›l›n-
daki GSMH düzeyini 100 olarak kabul edersek, ekono-
mi 2002 y›l›na dek, y›lda ortalama yüzde 7 büyümüfl ol-
sayd›, bugün mevcut olacak GSMH düzeyi ile gerçek-
leflen GSMH düzeyini afla¤›daki grafikten izlemek müm-
kündür. Grafikte yer alan iki de¤iflken aras›ndaki fark
dur-kalk sendromunun Türkiye’ye yükledi¤i maliyeti net
olarak göstermektedir.
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Kargül, ‹.D. (1983). Makro Ekonomi. ‹stanbul: Birsen,

s. 54-65
fiahin, H. (1994). ‹ktisada Girifl (4. Bask›). Bursa: Ezgi, 

s. 291-308.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Ayr›nt›l› bilgi için “Klasik Yaklafl›m›n Temelleri”

konusuna bak›n›z.
2. d  Ayr›nt›l› bilgi için  “Klasik Yaklafl›m›n Temelleri”

konusuna bak›n›z.
3. a  Ayr›nt›l› bilgi için “Harcamalar ve Gelir” konusuna

bak›n›z.
4. a  Ayr›nt›l› bilgi için “Harcamalar ve Gelir” konusuna

bak›n›z.
5. a  Ayr›nt›l› bilgi için “S›z›nt›lar ve Enjeksiyonlar”

konusuna bak›n›z.
6. d  Ayr›nt›l› bilgi için “Tam ‹stihdam Gelir Düzeyi”

konusuna bak›n›z.
7. d  Ayr›nt›l› bilgi için  Ek-2 ve “Denge Geliri ve

Harcama Düzeyi” konusuna bak›n›z.
8. a  Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “Denge Geliri ve

Harcama Düzeyi” konusuna bak›n›z.
9. b  Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “Denge Geliri ve

Harcama Düzeyi” konusuna bak›n›z.
10. c  Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “Denge Geliri ve

Harcama Düzeyindeki De¤iflmeler” konusuna
bak›n›z.

11. c  Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “Denge Geliri ve
Harcama Düzeyi” konusuna bak›n›z.

12. b  Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “Denge Geliri ve
Harcama Düzeyindeki De¤iflmeler” konusuna
bak›n›z.

13. d  Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “Denge Geliri ve
Harcama Düzeyindeki De¤iflmeler” konusuna
bak›n›z.

14. a  Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “Denge Geliri ve
Harcama Düzeyindeki De¤iflmeler” konusuna
bak›n›z.

15. a Ayr›nt›l› bilgi için Ek-2 ve “S›z›nt›lar ve
Enjeksiyonlar” konusuna bak›n›z.

16. a Ayr›nt›l›  bilgi için Ek-2 ve “S›z›nt›lar ve
Enjeksiyonlar”  konusuna bak›n›z.

17. c  Ayr›nt›l›   bilgi için Ek-2 ve “S›z›nt›lar ve
Enjeksiyonlar” konusuna bak›n›z.

18. b   Ayr›nt›l›  bilgi için Ek-2 ve “Harcama Çarpan› ve
Denge” konusuna bak›n›z.

19. a Ayr›nt›l›  bilgi için Ek-2 ve “Harcama Çarpan› ve
Denge” konusuna bak›n›z.

20. e Ayr›nt›l›  bilgi için Ek-2 ve “Harcama Çarpan› ve
Denge” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

E¤er yat›r›m harcamalar›n› ödünç verilebilir fon talebi
olarak kabul edersek, borçlanman›n maliyeti faiz oran›
olacakt›r. Bu maliyet, yani faiz oran› ne kadar yüksek
olursa borçlan›lmak istenen miktar, yani fon talebi o
kadar düflük olur. Ayn› yaklafl›mla tasarruflar› ödünç ver-
ilebilir fon arz› olarak de¤erlendirirsek, borç vermenin
getirisi faiz oran› ile belirlenecektir. Bu getiri, yani faiz
oran› ne kadar yüksek olursa borç verilmek istenen mik-
tar, yani fon arz› o kadar yüksek olacakt›r. Buna göre
yat›r›mlarla (yani fon talebi ile) faiz oran› aras›nda ters
yönlü bir iliflki, tasarruflarla (yani fon arz› ile) faiz oran›
aras›nda do¤ru yönlü bir iliflki kurulabilir. Bu nedenle,
faiz oran› karfl›s›nda çizilecek fon talebi e¤risi negatif,
fon arz› e¤risi ise pozitif e¤ime sahip olacakt›r. Afla¤›daki
grafik bu amaçla kullan›labilir. Grafikte denge faiz oran›
I = S eflitli¤ini sa¤layan i1 düzeyinde belirlenmektedir.
Di¤er koflullar sabitken, faiz oran›n›n herhangi bir neden-
le i1’den daha yüksek bir düzeye ç›kmas› durumunda S
> I olmaktad›r. Bu durumda ekonomide borç verilmek
istenen miktar borçlan›lmak istenen miktardan büyüktür.
Yani ekonomide bir ödünç verilebilir fon arz› fazlas› söz
konusudur. Böyle bir ortamda faiz oran› düflmeye bafl-
layacak ve tekrar I = S oluncaya kadar düflmeye devam
edecektir. Faizin i1’den daha düflük bir düzeye inmesi
durumunda I > S olaca¤›ndan faiz oran› yükselmeye bafl-
layacak ve I = S olana dek yükselmeye devam edecektir
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i (Faiz Oran›)

‹1

I1 = S1
Fon Miktar›

I (Fon talebi)

S (Fon Arz›)



S›ra Sizde 2

Haberden ekonomide kamu kesimi bütçe dengesinin sa¤-
land›¤› anlafl›lmaktad›r. Bütçe dengesinin sa¤lanm›fl ol-
mas›, genel anlamda, devletin toplam›fl oldu¤u vergilere
eflit miktarda harcama yapt›¤›n› ifade eder. Buna göre,
G=T olacakt›r. Öte yandan haberden anlafl›lan, ekono-
mide d›fl ticaret dengesinin sa¤lanm›fl olmas›d›r. D›fl ticaret
dengesinin sa¤lanmas› ise ekonomide ihracattan elde
edilen gelire eflit miktarda bir ithalat harcamas›n›n yap›l-
d›¤› fleklinde yorumlanabilir. Buna göre EX = IM yazmak
mümkündür. Bu tespitleri ak›lda tutarak, denge gelir
düzeyine ulaflabilmek için s›z›nt›lar toplam›n›n enjek-
siyonlar toplam›na eflit olmas› gerekti¤ini hat›rlayal›m.
Yani, 

olmaktayd›. G = T ve EX = IM oldu¤una göre, bu de¤er-
ler yukar›daki eflitli¤in her iki taraf›nda da yer ald›¤› için
birbirini götürecek ve denge flart›

olacakt›r. Biz buna k›saca yat›r›m-tasarruf eflitli¤i flart›
diyoruz.

S›ra Sizde  3

Ele al›nan temsili ekonomiyi d›fl ekonomik iliflkilerden
soyutlarsak, ihracat geliri ve ithalat harcamas› söz konusu
olmayaca¤› için toplam harcama fonksiyonu

olarak yaz›lacakt›r. Bu durumda çarpan›n paydas›nda yer
alan marjinal ithal e¤ilimi (MPI) de çarpan eflitli¤inde yer
almayacakt›r. Yani çarpan,

halini alacak ve k›saca marjinal tasarruf e¤iliminin (MPS)
tersi olarak tan›mlanacakt›r. Örne¤imizde marjinal tüke-
tim e¤ilimi (MPC) 0.70 oldu¤u için, marjinal tasarruf
e¤ilimi,  MPC + MPS = 1 iliflkisinden yararlanarak, 0.30
olarak elde edilmiflti. Bu de¤eri yukar›daki çarpan eflit-
li¤inde yerine koyarsak,

olarak elde edilecektir. Hat›rlarsan›z, metin içerisinde çar-
pan›n de¤erini 2.5 olarak elde etmifl ve örne¤in, kamu
harcamalar›nda meydana gelen 40 trilyon liral›k  art›fl›n
geliri 40 x 2.5 = 100 trilyon lira artt›raca¤›n› görmüfltük.
Oysa elde edilen yeni çarpan de¤erine göre ayn› miktar-
daki kamu harcamas› art›fl› geliri 40 x 3.33 = 133.2 trilyon
lira artt›rmaktad›r. Bunun nedeni, tahmin edebilece¤iniz
gibi, ithalat›n gelir-harcama ak›m›ndan bir s›z›nt› niteli¤i
tafl›mas›d›r. 
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S = I

AE = C + I + G

1
MPS

1
0.30

 = 3.33

S + T + IM = I + G + IM



EK: DENGE GEL‹R‹N‹N CEB‹RSEL ANAL‹Z‹
Metin içerisindeki aç›klamalar›m›zdan hat›rlayaca¤›n›z gibi, ekonomideki toplam harcama-
lar (AE), tüketim harcamalar› (C), yat›r›m harcamalar› (I), kamu harcamalar› (G) ve net ih-
racat gelirinin (X) toplam›na eflit olmaktayd›. E¤er bu bileflenlerin her biri için ayr› bir eflit-
lik gelifltirir ve bunlar› daha sonra toplarsak toplam harcamalar› farkl› bir biçimde tan›mla-
m›fl oluruz.
Tüketim fonksiyonu, genel biçimiyle,

olarak yaz›labilir. Burada C0 otonom tüketim harcamalar›n›, c marjinal tüketim e¤ilimini,
Yd ise harcanabilir geliri ifade etmektedir. Modelimize bu aflamada vergileri dahil etmedi-
¤imiz için gelir ve harcanabilir gelir özdefltir. Bu nedenle, en az›ndan bu aflamada, 

yazmam›z mümkündür. Metin içerisinde ele ald›¤›m›z örnek çerçevesinde hesaplad›¤›m›z
de¤erleri yerine koyarsak, tüketim fonksiyonu

olacak ve fiekil Ek-II.1’deki tüketim fonksiyonu çizilebilecektir. 

Tasarruf fonksiyonu ise, gelirden tüketim harcamalar›n›n ç›kar›lmas› ile bulundu¤u için, 

olarak yaz›labilir. Bu eflitli¤in ifade etti¤i tasarruf fonksiyonu ise fiekil Ek-2’de görülmektedir.
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C = C0 + c (Yd)

C = C0 + cY

C = 30 + 0.70Y

S = -30 + 0.30Y
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Yat›r›m harcamalar› otonom (I0) kabul edildi¤i için her gelir düzeyinde 50 trilyon liraya
eflittir.
Kamu harcamalar› da otonom (G0) kabul edildi¤i için her gelir düzeyinde 70 trilyon lira-
ya eflittir.
Net ihracat  fonksiyonu, ihracat (EX) ile ithalat (IM) aras›ndaki fark olarak tan›mlanm›flt›.
Bu çerçevede ihracat›n otonom (EX0) oldu¤unu ve her gelir düzeyinde 50 trilyon liraya eflit
oldu¤unu, ithalat›n ise  gelirin  artan  bir  fonksiyonu oldu¤unu biliyoruz. Yani, ithalat
fonksiyonu,

olarak yaz›labilir. Burada im marjinal ithal e¤ilimini ifade etmektedir. Buna göre ünitedeki
örne¤imiz için ithalat fonksiyonu,

olacakt›r. Bu aç›klamalar›m›za göre net ihracat fonksiyonunu,

fleklinde yazmam›z mümkün olacakt›r. Elde edilen bu eflitli¤e göre çizilen net ihracat fonk-
siyonu fiekil Ek-II.3’de verilmektedir. 
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Toplam harcama fonksiyonu ise yukar›da elde edilen dört bileflenin toplanmas› ile elde
edilecektir:

Elde edilen bu toplam harcama fonksiyonu fiekil Ek-II.4’de verilmektedir. 

E¤er toplam harcama fonksiyonunu biliyorsak, bu fonksiyondan yararlanarak denge gelir
düzeyini kolayca elde edebiliriz. Çünkü denge durumunda harcamalar›n gelire eflit oldu-
¤unu bildi¤imize göre, denge durumunda,

yazabiliriz. Burada daha önce elde etti¤imiz toplam harcama fonksiyonunu yerine koyarsak,

yaz›labilir. Elde edilen son eflitlik Y için çözülürse, denge gelir düzeyi, 

olarak bulunur. Asl›nda yukar›da ele ald›¤›m›z model çarpan›n da cebirsel olarak çözüle-
bilece¤ini ifade etmektedir. Bunun için toplam harcamalar› oluflturan bileflenleri genel gös-
terimleri ile toplam harcama fonksiyonunda yerine koyarsak,
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olacakt›r. Harcamalar gelire eflit olaca¤› için, 

yaz›labilir.
Bu eflitlikte yer alan ve Y içeren terimleri eflitli¤in sol taraf›nda toplar ve gerekli sade-
lefltirmeyi yaparsak,

elde edilir. Son eflitli¤i Y için çözersek,

olacakt›r. Son eflitli¤e göre, otonom harcamalarda meydana gelen bir de¤iflme,

terimi ile çarp›larak gelire yans›maktad›r. Ek bölümümüzün bafllang›c›nda c’nin marjinal
tüketim e¤ilimini (MPC), im’in ise marjinal ithal e¤ilimini (MPI) ifade etti¤ini belirtmifltik.
Metin içerisinde kulland›¤›m›z simgeleri yerine koyarsak,

yaz›labilir. Öte yandan, marjinal tüketim e¤ilimi (MPC) ve marjinal tasarruf e¤ilimi (MPS)
toplam› 1’e eflit olaca¤› için, 1-MPC = MPS olacakt›r. Bu iliflki de yukar›daki çarpan eflit-
li¤inde yerine konursa, çarpan,

olarak elde edilir.
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1
1 - MPC + MPI

1
MPS + MPI

Y - cY + imY = (C0 + I0 + G0 + EX0 - IM0)

Y (1 - c + im) = (C0 + I0 +  G0 + EX0 - IM0)

Y = 1
1 - c + im

  (C0 + I0 + EX0 - IM0)

 1
1 - c + im

 

Y = (C0 + I0 + G0 + EX0 - IM0) + cY - imY





331

BLACK
320 C

Genç Türkiye Cumhuriyetinin 1923 y›l›nda yapt›¤› bütçenin büyüklü¤ü yaklafl›k
112 milyon lirayd›. Bütçe ilk kez 1943 y›l›nda milyar TL, 1980 y›l›nda trilyon TL
ve 1995 y›l›nda da katrilyon TL ile tan›flt›. Türkiye, milyon TL’den katrilyon TL’ye
uzanan bu süreçte bafl›n› sürekli olarak a¤r›tan en büyük soruna bir türlü çözüm
bulamad›: Bütçe aç›klar›. Öyle ki, Türkiye’de son 28 y›ldan bu yana devlet bütçe-
si sürekli aç›k veriyor. Son çeyrek yüzy›lda ortaya ç›kan bu aç›klar, hayat›m›z› et-
kileyen bütün ekonomik sorunlar›n bafl sorumlusu olarak gösteriliyor. Bütçenin ve
bütçe uygulamas›n›n bu öneminin nereden kaynakland›¤›n›, “devletin iki yakas›-
n› bir araya getirememesi” olarak adland›r›lan bütçe aç›klar›n›n nedenlerinin ve
sonuçlar›n›n neler olabilece¤ini hiç düflündünüz mü?
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Bafllarken
Makro iktisatta veya mikro iktisatta, devletin ekonomideki rolünden daha fazla
tart›flmaya konu olan baflka bir husus yoktur. Mikro iktisatta devletin, rekabeti dü-
zenlemede, yol yap›m›nda, e¤itim hizmetlerini sa¤lamada ve gelirin yeniden da¤›-
l›m›nda aktif olarak yer almas›, kendi haline b›rak›lmas› halinde serbest piyasa-
n›n ifllemeyece¤ine inananlar taraf›ndan desteklenmektedir. Devletin piyasalara
müdahalesine karfl› ç›kanlar ise kötü bir performans sergileyenin piyasalar de¤il,
devlet oldu¤unu öne sürmektedirler. Makro iktisatta ise devletin yapabilecekleri ve
yapmas› gerekenlerle ilgili tart›flmalarda, konular biraz farkl› olsa da, ana tema
mikro iktisattakilerle benzeflmektedir. Bu tart›flmalar›n bir ucunda Keynesyen ikti-
satç›lar yer almakta ve kendi haline b›rak›lmas› halinde makro ekonominin bü-
yük dalgalanmalarla karfl› karfl›ya kalabilece¤ini; devletin konjonktür dalgalan-
malar›n› yumuflatmas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Bu görüfller, ekonomik dur-
gunluk dönemlerinde ortaya ç›kan talep yetersizli¤ini gidermek ve toplam üretimi
artt›rmak için devletin vergileme ve harcama yapma gücünü kullanabilece¤ini sa-
vunan Keynes’in Genel Teori isimli kitab›ndan kaynaklanmaktad›r. Tart›flmala-
r›n di¤er ucunda ise kamu harcamalar› ve vergiler arac›l›¤› ile ekonominin istik-
rara kavuflturulamayaca¤›n›, aksine bu tür politikalar›n istikrar› bozucu, zararl›
etkilerinin olabilece¤ini savunanlar bulunmaktad›r. 

Herkesin üzerinde uzlaflt›¤› bir husus, hofllanal›m ya da hofllanmayal›m, dev-
letin bütün ekonomilerde önemli bir aktör oldu¤udur. Sadece bu bile devletin mak-
ro ekonominin iflleyiflini etkileme yöntemini incelememizi gerekli k›lmaktad›r. 

Mikro iktisattan makro iktisada geçifl yapt›¤›m›z 11’nci ünitede ele ald›¤›m›z
gibi, devlet ekonomiyi iki tür politika ile etkileyebilmektedir: Maliye politikalar› ve
para politikalar›. Bizim bu ünitede üzerinde duraca¤›m›z maliye politikas›, devle-
tin harcama yapma ve vergileme konusundaki kararlar›n›, bir di¤er deyiflle bütçe
politikas›n› yans›tmaktad›r. Bu nedenle maliye politikas› genellikle iki temel kate-
goride ele al›nmaktad›r:

• Devletin mal ve hizmet al›mlar› ile ilgili politikalar›
• Devletin vergi alma ile ilgili politikalar›
Devletin makro ekonomiyi etkileme araçlar›ndan di¤erini, yani para politika-

lar›n› ise 16 ve 17’nci ünitelerde ele alaca¤›z. 

Anahtar Kavramlar
• Otonom vergi
• Vergi çarpan›
• Denk bütçe çarpan›
• Genifllemeci maliye politikas›
• Daralt›c› maliye politikas›
• Devlet bütçesi
• Bütçe aç›¤›
• Otomatik istikrar sa¤lay›c›lar

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Devletin en önemli gelir kayna¤› olan vergilerin makro ekonomik modele dahil

edilmesi durumunda meydana gelecek de¤ifliklikleri,
2. Devletin harcama yapma ve vergileme kararlar›n›n denge gelir düzeyi üzerin-

deki etkisini,
3. Ekonomik durgunluk ve enflasyon ortamlar›nda  istikrar› sa¤layabilmek için

maliye politikas›n›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini,
4. ‹zlenen maliye politikalar›n›n ekonominin içinde bulundu¤u koflullardan na-

s›l etkilenebilece¤ini
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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EKONOM‹DE DEVLET

Devletin en önemli gelir kayna¤› olan vergilerin makro ekonomik
modele dahil edilmesi durumunda meydana gelecek de¤ifliklikleri
aç›klayabilmek

Gerek yerel yönetim baz›nda, gerekse merkezi yönetim baz›nda devletin büyük
ölçüde direkt olarak kontrolü alt›nda bulunan faktörler söz konusu oldu¤u gibi,
devletin direkt olarak kontrolü d›fl›nda kalan baz› faktörler söz konusudur. Bu ne-
denle, devletin direkt olarak kontrolü alt›nda bulunan de¤iflkenlerle, ekonominin
içinde bulundu¤u duruma göre belirlenen ve dolay›s›yla direkt olarak devletin
kontrol edemedi¤i de¤iflkenleri birbirinden ay›rmak gerekmektedir. Örne¤in, uy-
gulanacak vergi oranlar› direkt olarak devlet taraf›ndan belirlenmektedir. Birçok
ülkede, anayasa gere¤i kimlerin, hangi oranda vergi ödeyece¤i yasalarla belirlen-
mek zorundad›r. Yasa yapma gücü de ülkedeki yasama organ›n›n (örne¤in, ülke-
mizde Türkiye Büyük Millet Meclisi) elinde bulundu¤una göre, kimin hangi oran-
da vergi ödeyece¤i ülkedeki yasama organ› taraf›ndan belirlenmektedir. Al›nacak
vergi oran› devlet taraf›ndan belirlenmesine karfl›n, elde edilecek vergi geliri direkt
olarak devletin kontrolü alt›nda de¤ildir. Örne¤in gelir vergisinden devletin elde
edece¤i has›lat, hem gelir vergisi oran›na, hem de hanehalklar›n›n elde etti¤i geli-
rin büyüklü¤üne ba¤l›d›r. Bu faktörlerden gelir vergisi oranlar› direkt olarak dev-
let taraf›ndan belirlenmekte iken, elde edilen gelirin büyüklü¤ü hanehalklar›n›n
kendi karar ve tercihleri sonucu (örne¤in çal›fl›p çal›flmama konusunda yap›lan ter-
cih gibi) belirlenmekte ve devletin direkt olarak kontrolü d›fl›nda kalmaktad›r.
Benzer flekilde, devletin flirketlerin kâr› üzerinden ald›¤› kurumlar vergisi has›la-
t› da kurumlar vergisi oran›na ve flirketlerin elde etti¤i kâr›n büyüklü¤üne ba¤l›
olarak belirlenmektedir. Burada da devlet direkt olarak kurumlar vergisi oran›n›
belirlerken, flirketlerin elde edece¤i kâr çok say›da farkl› faktör taraf›ndan belirlen-
mekte ve devletin flirketlerin elde etti¤i kâr üzerinde do¤rudan bir belirleyicili¤i
bulunmamaktad›r. 

fiu ana kadar ele ald›¤›m›z modelde, yukar›da ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z ge-
rekçeler nedeniyle vergileri göz ard› etmifltik. Ancak görüldü¤ü gibi gerek kamu
harcamalar› gerekse vergiler, sahip olduklar› bu özellikler göz önüne al›narak mo-
dele dahil edilmelidir. 

Kamu Harcamalar›, Vergiler ve Kullan›labilir Gelir
Daha önceki ünitelerimizde kamu harcamalar›n› modele dahil etti¤imiz halde, ver-
gileri s›f›r kabul ederek kapsam d›fl›nda tutmufltuk. Oysa, harcama yapan ancak
geliri olmayan bir ekonomik birim düflünülemeyece¤ine göre, daha gerçekçi bir
modele ulaflabilmek için devletin gelirlerini de içerecek flekilde modelimizi genifl-
letmemiz gerekmektedir. 

Hat›rlayaca¤›n›z gibi, hanehalklar›n›n tüketim harcamalar›n› incelerken tüketi-
mi belirleyen temel faktörün vergi sonras› gelir veya kullan›labilir gelir oldu¤unu
ifade etmifl, ancak vergileri s›f›r kabul etti¤imiz için elde edilen gelirin tüketim ve
tasarruf fleklinde kullan›ld›¤›n› görmüfltük. E¤er vergileri de göz önüne al›yorsak,
hanehalklar›n›n elde etti¤i gelirin bir k›sm›n›n vergi fleklinde devlete aktar›lmas› ol-
gusunu devresel ak›ma dahil etmemiz gerekmektedir. Afla¤›da yer alan devresel
ak›m diyagram›n›n gösterdi¤i gibi, vergiler toplam gelirden bir s›z›nt› niteli¤i tafl›-
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Gelir vergisi: Devletin
gerçek kiflilerin elde etti¤i
gelir üzerinden ald›¤›
vergidir.

Kurumlar vergisi: Devletin
tüzel kiflilerin kâr› üzerinden
ald›¤› vergidir.

Otonom vergi: Vergilerin
gelirden ba¤›ms›z olan
k›sm›d›r.



makta ve hanehalklar›n›n elde etti¤i gelirin yarat›lan gelirden daha düflük olmas›-
n› gerektirmektedir. Modelde basitlik sa¤lamak aç›s›ndan, vergilerin otonom ol-
du¤u, yani gelirden ba¤›ms›z olarak belirlendi¤i varsay›m› alt›nda, çizilen devresel
ak›m diyagram›na göre, kullan›labilir gelir üç flekilde kullan›lmaktad›r: Tüketim
(C), tasarruf (S) ve ithalat (IM). Daha önce oldu¤u gibi kullan›labilir geliri Yd ile
gösterirsek afla¤›daki eflitli¤i yazabiliriz:

Bu eflitlikte yer alan kullan›labilir gelirin Yd = Y – T fleklindeki tan›m›n› yerine
koyarsak

eflitli¤ini elde ederiz. Elde edilen son eflitlik ülkede yarat›lan toplam gelirin dört bi-
çimde kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Elde edilen gelirin bir k›sm› devlete vergi ola-
rak aktar›lmakta (T), bir k›sm› yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerin sat›n al›nma-
s› için kullan›lmakta, yani tüketilmekte (C), bir k›sm› ithal edilen mal ve hizmetle-
re harcanmakta (IM) ve bir k›sm› da tasarruf (S) edilmektedir. 

Metin içerisinde analizi basit tutabilmek için vergilerin gelirden ba¤›ms›z, yani otonom ol-
du¤unu kabul ediyoruz. Vergilerin gelire ba¤l› olarak belirlenmesi durumunda modelde
meydana gelecek de¤iflmeler, ünitenin sonunda yer alan ekte verilmektedir. Vergilerin ge-
lire ba¤l› olarak belirlenmesi durumunda modelin iflleyifli de¤iflmemekte, sadece devresel
ak›m diyagram› biraz daha karmafl›k hale gelmektedir. 

334 Ekonomide Devlet

Di¤er Ülkeler

Net (X)
‹hracat

‹thalat (IM)
Tüketim (C)

Finansal
Piyasalar

Tasarruflar
(S)

Hane
halklar›

Kullan›labilir
Gelir (Y  = Y - T)

Vergiler (T)

Toplam
Gelir (Y)

Firmalar

Devlet

Toplam
Üretim

(Y)

Planlanan
Yat›r›m

(I)

Planlanm›fl Toplam
Harcamalar

[AE = C + I + G + X]

Kamu Harcamalar›
(G)

d

fiekil 15.1

Vergilerin Devresel Ak›ma
Dahil Edilmesi: Daha
önce çizdi¤imiz devresel
ak›ma vergilerin dahil
edilmesi ile oluflturulan
ak›fl diyagram›, karmafl›k
gibi görünmesine karfl›n
çal›flma mant›¤› oldukça
basit ve di¤erleri ile
ayn›d›r. Bir kesimin
yapt›¤› harcama bir di¤er
kesimin gelirini
oluflturur. Bu devresel
ak›mda devlet, yarat›lan
gelirin bir k›sm›n› vergi
fleklinde gelir-harcama
ak›m›ndan çekmekte;
ancak kamu harca-
malar› arac›l›¤› ile bu
ak›ma enjeksiyon 
gerçeklefltirmektedir.

D ‹ K K A T

Yd = C + S + IM

Y – T = C + S + IM

Y = C + S + T + IM



Öte yandan, daha önceki ünitelerden hat›rlayaca¤›n›z gibi ülkede gerçeklefltiri-
len harcamalar toplam›n›n da gelire eflit olmas› gerekmektedir. Buna göre, tüketim
harcamalar› (C), yat›r›m harcamalar› (I), kamu harcamalar› (G) ve yabanc›lar›n yur-
tiçinde üretilen mallar için yapt›klar› harcamalar›n, yani ihracat (EX) toplam›n›n ge-
lire eflit oldu¤undan söz etmifl ve

eflitli¤ini yazm›flt›k. Y=C+S+T+IM ve Y=C+I+G+EX eflitliklerini birlikte düflünürsek,
her iki eflitli¤in sol taraf›nda da Y yer ald›¤› için,

yazabiliriz. Tüketim harcamalar› yukar›daki eflitli¤in hem sa¤ taraf›nda, hem de sol
taraf›nda yer ald›¤› için birbirini götürecek ve,

elde edilecektir. Bu eflitlik, bir önceki ünitede denge flart› olarak elde etti¤imiz, s›-
z›nt›lar toplam›n›n harcamalar toplam›na eflit olmas› gerekti¤ini gösteren eflitliktir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vergilerin modele otonom olarak dahil
edilmesi durumunda, toplam harcamalar›n otonom bilefleninde bir azalma ortaya
ç›kmas›d›r. Bir di¤er deyiflle, vergilerin modele dahil edilmesi veya vergilerin artt›r›l-
mas› durumunda kullan›labilir gelir azalmaktad›r. Afla¤›da yer alan fiekil 15.2, bir ön-
ceki ünitede vergileri modelin d›fl›nda bulundurmam›z halinde elde etti¤imiz denge
gelir düzeyini tekrar vermekte ve vergilerin otonom olarak modele dahil edilmesi
durumunda denge gelirinin ne yönde de¤iflece¤ini göstermektedir. Nitekim, her ge-
lir düzeyinde 33 trilyon lira olarak belirlenen vergiler, daha önce elde edilen AE top-
lam harcama fonksiyonunu paralel olarak afla¤›ya do¤ru kayd›rarak AE1 konumuna
getirmekte ve denge gelir düzeyi 500 trilyon liradan 450 trilyon liraya düflmektedir.

17 A¤ustos 1999 tarihinde yaflanan deprem felaketi sonras›, kamu harcamalar›nda görü-
len ani art›fl›n finanse edilebilmesi için yaklafl›k 1.5 katrilyon liral›k ek vergi getirilmifltir.
Size göre, yaflanan bu felaketin neden oldu¤u kamu harcamalar› art›fl›n›n finansman› ama-
c›yla getirilen ek vergilerin ekonomik etkileri neler olabilir?
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Y = C + I + G + EX

C + S + T + IM = C + I + G + EX

S + T + IM = I + G + EX

SIRA S ‹ZDE
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Kullan›labilir gelir kavram›n›n tan›m› gere¤i, vergiler gelirden ç›kart›ld›¤› için
eksi iflaret tafl›makta ve denge gelir düzeyini azalt›c› yönde etki yaratmaktad›r. 

MAL‹YE POL‹T‹KASI TEOR‹S‹

Devletin harcama yapma ve vergileme kararlar›n›n denge gelir
düzeyi üzerindeki etkisini aç›klayabilmek

Bu üniteye kadar gerçeklefltirdi¤imiz analizde devletin nispeten pasif bir rol üst-
lendi¤ini biliyoruz. Asl›nda devlet yapt›¤› harcamalar ve gerçeklefltirdi¤i transfer
ödemeleri ile bir yandan geliri artt›r›c› yönde etkide bulunurken, bir yandan da
toplad›¤› vergilerle geliri azalt›c› yönde etkili olmaktad›r. Öte yandan, devletin ge-
lir-harcama ak›m›na yapt›¤› enjeksiyonlarla (kamu harcamalar›), bu ak›mdan ger-
çeklefltirdi¤i s›z›nt›lar (vergiler) aras›ndaki denge de büyük önem tafl›maktad›r. Bu
ba¤lamda, devletin istihdam, gelir, fiyatlar gibi makro ekonomik de¤iflkenleri etki-
leyebilmek için kamu harcamalar›n› ve vergileri kullanmas› maliye politikas› ola-
rak adland›r›lmaktad›r. Yapt›¤›m›z varsay›m gere¤i fiyatlar› sabit kabul etti¤imiz
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fiekil 15.2

GSMH VERG‹LER KULLANILAB‹L‹R TÜKET‹M YATIRIM KAMU NET TOPLAM
(Y) (T) GEL‹R (Yd) (C) (I) HARCAMALAR ‹HARACAT HARCAMALAR

(G) (X) (AE)

0 33 -33 7 50 70 53 180

100 33 67 77 50 70 43 240

200 33 167 147 50 70 33 300

300 33 267 217 50 70 23 360

400 33 367 287 50 70 13 420

450 33 417 322 50 70 8 450

500 33 467 357 50 70 3 480

600 33 567 427 50 70 -7 540

700 33 667 497 50 70 -17 600

Vergiler ve Denge Gelir Düzeyi: Vergilerin
modele dahil edilmesi  durumunda
kullan›labilir gelir azalmaktad›r. Vergileri
modelin d›fl›nda tuttu¤umuz önceki ünitede
elde  etti¤imiz denge gelir düzeyi 500 trilyon
lira idi. her gelir düzeyinde 33 trilyon lira
olarak belirlenen vergiler modele dahil 
edildi¤inde, 500 trilyon liral›k denge gelir
düzeyini elde etmemize olanak tan›yan AE
do¤rusu, 20 trilyon lira afla¤›ya do¤ru
kayarak AE1 konumuna gelmektedir. Yeni
toplam harcama fonksiyonuna göre denge
gelir düzeyi 50 trilyon lira azalarak 450 
trilyon lira olarak belirlenmektedir. 
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450 500
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için bu afla¤›daki bölümlerde maliye politikas› de¤iflikliklerinin gelir üzerinde ya-
rataca¤› etkiyi inceleyece¤iz. 

Kamu Harcamalar›ndaki De¤iflme
Kamu harcamalar›ndaki bir art›fl›n, çarpan kavram› arac›l›¤› ile gelire katlanarak
yans›d›¤›ndan daha önce söz etmifltik. K›saca hat›rlarsak, harcama çarpan›n› 

olarak elde etmifltik. Buna göre, örne¤in, kamu harcamalar›nda meydana gelecek
bir de¤iflikli¤in gelir üzerinde yarataca¤› etkiyi de

formülü yard›m›yla hesaplayabiliyorduk. Bu eflitliklerdeki simgeleri k›saca hat›rlar-
sak, Y geliri, G kamu harcamalar›n›, MPS marjinal tasarruf e¤ilimini, MPI marjinal
ithal e¤ilimini göstermekte ve Yunan alfabesindeki ∆ (delta) harfi de de¤iflmeyi ifa-
de etmekte idi. Bir önceki ünitede verdi¤imiz örne¤i hat›rlarsak, marjinal tasarruf
e¤ilimi 0.30,  marjinal ithal e¤ilimi 0.10 oldu¤unda, kamu harcamalar›nda meyda-
na gelecek 40 trilyon liral›k art›fl›n, e¤er devlet vergileri artt›rmazsa, gelirde yarata-
ca¤› art›fl›,

olarak belirlemifltik. 

Ayn› mekanizman›n tersine de iflleyebilece¤ini gözden uzak tutmay›n›z. Yani, devletin ka-
mu harcamalar›n› azaltmas› durumunda, gelirin kamu harcamalar›ndaki azalmadan daha
yüksek bir miktarda azalaca¤› ortadad›r. Yukar›daki örne¤imize göre düflünürsek, devlet
kamu harcamalar›n› 40 trilyon lira azaltt›¤› zaman, ∆G=-40 trilyon lira olaca¤› için gelir-
deki de¤iflme de eksi iflaret tafl›yacak ve ∆Y=-100 trilyon lira olacakt›r. 

Kamu harcamalar›ndaki art›fl›n geliri artt›r›c› etkisinden söz ederken, bir önceki
üniteden farkl› olarak kulland›¤›m›z ifadeye dikkatinizi çekmek isteriz. Buna göre,
yukar›daki miktar›n elde edilebilmesi için devletin vergileri artt›rmamas› gerek-
mektedir. Art›k vergileri modele dahil etti¤imiz için bu olas›l›¤›n ortaya ç›kmas› du-
rumunda ne olaca¤›n› ele almak zorunday›z. 

Vergilerdeki De¤iflme
Vergilerin geliri azalt›c› etkisinden daha önce söz etmifltik. Dolay›s›yla vergilerde
meydana gelecek bir art›fl gelir üzerinde azalt›c› bir etki yarat›rken, tersine vergi-
lerde meydana gelecek bir azalma da geliri artt›r›c› bir etki yaratacakt›r. Ancak bu-
rada sorun, vergilerde meydana gelecek art›fl veya azal›fl›n gelire hangi miktarda
yans›yaca¤› hususudur.
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Çarpan = 1
MPS + MPI

DY = 1
MPS + MPI

 DG

DY = 1
0.30 + 0.10

 40

 
DY = 100



Otonom olarak modele dahil etti¤imiz vergilerde meydana gelecek de¤ifliklik,
tüketim harcamalar›n› belirleyen temel faktör konumundaki kullan›labilir gelir
üzerinde etkili olmaktad›r. Kullan›labilir gelirde ortaya ç›kan de¤iflme de tüketim
harcamalar›n›n de¤iflmesine neden olmaktad›r. Ancak, toplam harcamalar› inceler-
ken tespit etti¤imiz gibi gelirde meydana gelen de¤iflme ayn› miktarda tüketim har-
camalar›na yans›mamaktad›r. Zira gelir-harcama ak›m›ndan s›z›nt›lar söz konusu-
dur. Öncelikle, gelirde meydana gelen art›fl›n bir k›sm› tüketime giderken, bir k›s-
m› da tasarrufa ayr›lmaktad›r. Bir di¤er deyiflle gelirde meydana gelen de¤iflme
marjinal tüketim e¤ilimine ba¤l› olarak tüketim harcamalar›na yans›maktad›r. Öte
yandan, gelirde meydana gelen de¤iflmenin bir k›sm› da yurtd›fl›nda üretilen mal
ve hizmetlere ayr›lmaktad›r. Gelirdeki art›fl›n ithalata yans›yan k›sm› ise marjinal it-
hal e¤ilimi taraf›ndan belirlenmektedir. 

Yukar›daki aç›klamalar›m›za göre, vergilerdeki de¤iflmenin tüketim harcamala-
r› üzerindeki etkisi marjinal tüketim e¤iliminden (MPC) marjinal ithal e¤iliminin
(MPI) ç›kar›lmas› ile belirlenmektedir. Yani, ilave gelirin fiilen yurtiçinde harcanan
k›sm› marjinal tüketim e¤ilimi ile marjinal ithal e¤ilimi aras›ndaki farka göre belir-
lenmektedir. Sözü edilen bu farka göre belirlenen tüketim harcamas› art›fl› da da-
ha önce ö¤rendi¤imiz çarpan etkisini yaratmaktad›r. Dolay›s›yla, vergilerde mey-
dana gelecek de¤iflikli¤in yarataca¤› çarpan etkisi vergi çarpan› olarak
adland›r›l›rsa, 

fleklinde yaz›labilir.  fiekil 15.2’de  verilen  tablo  esas al›n›rsa, MPC = 0.70 ve MPI
= 0.10 oldu¤u için vergi çarpan›,

olarak bulunur. Dikkat edilirse, vergi çarpan› negatif iflarete sahiptir. Bu da vergi
de¤iflikliklerinin gelire ters yönde yans›yaca¤›n›, yani vergilerdeki art›fl›n geliri
azaltaca¤›n›, vergilerdeki azalman›n geliri artt›raca¤›n› ifade etmektedir. Yukar›da-
ki çarpan de¤erini bildikten sonra, vergi de¤iflikliklerinin gelir üzerinde yarataca¤›
etkiyi hesaplayabilmek oldukça kolayd›r. Örne¤in, fiekil 15.2’deki tabloda yer alan
33 trilyon liral›k otonom vergi miktar›n›n 10 trilyon lira artt›r›larak 43 trilyon liraya
ç›kar›ld›¤›n› kabul edersek 450 trilyon lira olarak hesaplad›¤›m›z denge gelir düze-
yinin bundan hangi miktarda etkilenece¤ini bulmaya çal›flal›m. 

Öncelikle, gelirde meydana gelecek de¤iflikli¤i afla¤›daki biçimde hesaplayabiliriz: 

Vergi Çarpan› = - ( 0.70 - 0.10 )  1
0.30 + 0.10

 
=- ( 0.60 ) 2.5
= -1.5
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Vergi çarpan›: Vergilerde
meydana gelecek
de¤iflikli¤in gelir üzerindeki
etkisini belirleyen katsay›d›r.

Vergi Çarpan› = - ( MPC - MPI )  1
MPS + MPI

  

∆Y = - ( MPC - MPI )  1
MPS + MPI

  ∆T

 
∆Y = - ( 0.70 - 0.10 ) 1

0.30 + 0.10
 (10 trilyon)

 
∆Y = - ( 0.60 ) ( 2.5 ) ( 10 )

 
∆Y = -1.5



Bu sonuca göre, otonom vergilerde meydana gelecek 10 trilyon liral›k bir art›fl,
denge gelir düzeyini 15 trilyon lira azaltacakt›r. Bafllang›çtaki denge gelir düzeyi
450 trilyon lira oldu¤una göre, hesaplanan bu azal›fl sonras›nda yeni denge 435
trilyon liral›k gelir düzeyinde oluflacakt›r. 

Vergilerde meydan gelen bu otonom art›fl›n geliri azaltabilmesi için toplam harcama fonk-
siyonunun afla¤›ya do¤ru paralel olarak kaymas› gerekti¤ine dikkat ediniz. Vergilerde bir
azalma söz konusu oldu¤unda ise toplam harcama fonksiyonunun yukar›ya do¤ru kayaca-
¤› aç›kt›r. 

Kamu Harcamalar› ve Vergilerin Birlikte De¤iflmesi
fiu ana kadar vergilerde bir de¤iflme olmaks›z›n kamu harcamalar›ndaki de¤iflmele-
rin ve kamu harcamalar›nda bir de¤iflme olmaks›z›n vergilerdeki de¤iflmelerin etki-
lerini ele ald›k. Bu noktada cevap bulmam›z gereken bir soru aç›kta kalmaktad›r:
Devlet kamu harcamalar›n› ve vergileri birlikte de¤ifltirirse ne olur? Örne¤in, devlet
kamu harcamalar›n› artt›r›r ve harcamalardaki art›fl› vergileri artt›rarak finanse eder-
se, bu de¤iflikliklerin net etkisi ne olacakt›r? Daha önce verdi¤imiz örnekleri göz
önünde tutarak bu sorunun cevab›n› kolayca verebiliriz. Hat›rlarsan›z, yukar›da ver-
di¤imiz örneklerde, önce devletin kamu harcamalar›n› 40 trilyon lira artt›rmas› du-
rumunda gelirin 100 trilyon lira artaca¤›n› hesaplam›flt›k. Yukar›da vergilere iliflkin
örne¤imizde oldu¤u gibi, devlet 40 trilyon liral›k kamu harcamas› art›fl›n›n 10 tril-
yon liral›k k›sm›n› vergileri artt›rarak karfl›lad›¤› zaman da vergilerdeki 10 trilyon li-
ral›k art›fl geliri 15 trilyon lira azaltmaktad›r. E¤er bu iki de¤iflikli¤i toplarsak, kamu
harcamalar›ndaki art›fl›n bir k›sm›n›n vergilerle finanse edilmesi durumunda, gelir-
de meydana gelecek net de¤iflikli¤i kolayca buluruz. Örne¤imize göre kamu harca-
malar› ve vergilerde ortaya ç›kan de¤iflmelerin gelir üzerinde yarataca¤› net etki
100+(-15) = 85 trilyon liral›k art›fl olarak bulunacakt›r. 

Bu hesaplaman›n ortaya koydu¤u iki önemli noktay› vurgulamak gerekir. ‹lk
olarak, kamu harcamalar›nda ve vergilerde meydana gelen de¤iflikliklerin gelir
üzerindeki etkisi birbirinin z›dd› yöndedir. ‹kinci olarak, mutlak de¤er anlam›nda,
kamu harcamalar› çarpan› vergi çarpan›ndan büyüktür. Bunun nedeni, kamu har-
camalar›ndaki de¤iflmenin toplam harcamalar› direkt olarak etkilemesi, vergilerde-
ki de¤iflmenin ise kullan›labilir gelir arac›l›¤› ile tüketim harcamalar›n› ve dolay›s›y-
la toplam harcamalar› dolayl› olarak etkilemesidir. 

Yukar›da verdi¤imiz örnekte devlet kamu harcamalar›n› 40 trilyon lira artt›r›r-
ken, vergileri 10 trilyon lira artt›rmakta, bir di¤er deyiflle bütçe aç›¤› vermekteydi.
E¤er devlet, bütçesinin aç›k vermesini istemez ve kamu harcamalar›nda meydana
gelen art›fl› tamamen vergilerle finanse etmeye karar verirse ilginç bir durum orta-
ya ç›kmaktad›r. Örne¤imize dönersek, bütçe aç›¤›na neden olmamak için devlet,
kamu harcamalar›ndaki 40 trilyon liral›k art›fl›n tamam›n› vergileri artt›rarak finan-
se ederse gelirdeki de¤iflmenin ne olaca¤›n› araflt›rmam›z gerekmektedir. ‹lk bak›fl-
ta, kamu harcamalar› ve vergiler ayn› miktarda artt›¤› ve bunlar›n gelir üzerindeki
etkisi z›t yönde oldu¤u için gelirin de¤iflmeyece¤ini düflünebilirsiniz. Ancak durum
hiç de böyle de¤ildir. Durumu görebilmek için her iki de¤iflikli¤in çarpan etkisini
toplamam›z gerekti¤inden daha önce söz etmifltik. Buna göre kamu harcamalar› ve
vergilerdeki de¤iflimin gelir üzerindeki net etkisi,

∆Y =  1
MPS + MPI

  ∆G + - ( MPC - MPI )
MPS + MPI

 ∆T
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iflleminin yap›lmas› ile hesaplanabilir. Örne¤imizdeki de¤erleri yerine koyarsak, 

olarak buluruz. Görüldü¤ü gibi, kamu harcamalar›ndaki art›fl tamamen vergilerle
finanse edildi¤i zaman, gelir düzeyi kamu harcamalar›ndaki art›fla eflit miktarda
artmaktad›r. Dikkat ederseniz yukar›daki hesaplamalarda köfleli parantez içindeki
[2.5 - 1.5] net çarpan de¤eri 1’e eflittir. Kamu harcamalar› ve vergilerin ayn› miktar-
da de¤iflmesi durumunda net çarpan›n ald›¤› say›sal de¤erin 1'e eflit olmas› denk
bütçe çarpan› olarak adland›r›lmaktad›r. 

Denk bütçe çarpan› formül olarak da elde edilebilir:

eflitli¤inde ∆G = ∆T oldu¤u sürece, 

yaz›labilir. Yukar›daki eflitlikte { } içindeki ifade sadelefltirilirse, 

elde edilir. Marjinal tüketim e¤ilimi ve marjinal tasarruf e¤iliminin toplam› 1’e eflit olaca-
¤›ndan, 1-MPC = MPS iliflkisi yukar›da yerine konursa, 

bulunur. Buna göre köfleli parantez içerisindeki de¤er 1’e eflit olaca¤› için, ∆G = ∆T oldu-
¤u sürece ∆Y = ∆G olmaktad›r. Köfleli parantez içerisindeki de¤er çarpan etkisini yans›t-
t›¤›na göre denk bütçe çarpan›, 

olarak elde edilir. 

Denk Bütçe Çarpan› = MPS + MPI
MPS + MPI

 

 
Denk Bütçe Çarpan› = 1

∆Y =  1
MPS + MPI

  ∆G + - ( MPC - MPI )
MPS + MPI

 ∆T

∆Y = 2.5  40 + -1.5  40
 

∆Y = 2.5 - 1.5  40
 

∆Y = 40
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∆Y =  1
MPS + MPI

  + - ( MPC - MPI )
MPS + MPI

 ∆T

∆Y = 1 - MPC + MPI
MPS + MPI

 ∆G

 

∆Y = MPS + MPI
MPS + MPI

 ∆G



X ülkesinde devletin küçültülmesi yolundaki çabalar sonucu devlet, kamu harcamalar›n›
k›smaktad›r. Öte yandan, azalan harcamalar karfl›s›nda ortaya ç›kmas› muhtemel bütçe
fazlas›n› ortadan kald›rmak için, harcamalara eflit miktarda vergi indirimlerine gidilmek-
tedir. Çizece¤iniz bir grafik üzerinde bu de¤iflikliklerin X ülkesinin denge gelir düzeyi
üzerinde yarataca¤› net etkiyi de¤erlendiriniz. 
Bu politika de¤iflikli¤inden ülkedeki denge gelir düzeyinin etkilenmemesi için iktisat po-
litikas› kararlar›n› alanlara ne önerirsiniz?

MAL‹YE POL‹T‹KASININ YAPISI

Ekonomik durgunluk ve enflasyon ortamlar›nda  istikrar› sa¤la-
yabilmek için maliye politikas›n›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini
aç›klayabilmek

fiu ana kadar yapt›¤›m›z aç›klamalar modern maliye politikas›n›n temelinde yatan
düflünceleri anlamam›z› kolaylaflt›rmaktad›r. Bir di¤er deyiflle kamu harcamalar›n-
da ve vergilerde meydana gelecek de¤iflikliklerin gelir veya üretim üzerinde yara-
taca¤› etkiyi tespit edebildi¤imize göre, ekonomide bir harcama yetersizli¤i veya
harcama fazlal›l›¤›n›n bulunmas›na göre maliye politikas›n›n yönünün ne olmas›
gerekti¤ini kolayca analiz edebiliriz. 

Örne¤in, ekonominin arzulanmayan oranda yüksek bir iflsizlik sorunu ile karfl›
karfl›ya oldu¤unu varsayal›m. Bu sorunla mücadele etmek isteyen devletin maliye
politikas›n› ne yönde de¤ifltirmesi gerekti¤ini inceleyerek maliye politikas›n›n yö-
nü kavram›ndan ne kastetti¤imizi ortaya koymaya çal›flal›m. Öncelikle bu ekono-
mide cari iflsizlik oran› arzulanandan yüksek oldu¤una göre gerçekleflen üretim
düzeyi tam istihdam› sa¤lamaktan uzakt›r ve bu nedenle ekonominin daha yüksek
bir harcama düzeyine ihtiyac› vard›r. fiekil 15.3’e göre tam istihdam üretim düzeyi
YF düzeyinde gerçekleflirken, ekonomi fiilen Y üretim düzeyini gerçeklefltirebil-
mektedir. ‹lgili flekle göre Y gelir düzeyi, tam istihdam gelir düzeyini ifade eden YF
gelir düzeyinin alt›nda kalmaktad›r. Hat›rlarsan›z ekonominin içinde bulundu¤u
harcama yetersizli¤ini daha önce deflasyonist aç›k olarak adland›rm›flt›k. Ekonomi-
de mevcut harcama aç›¤›n›n ortadan kald›r›larak, YF üretim düzeyine ulaflabilmek
için, bir di¤er deyiflle deflasyonist aç›¤›n kapat›labilmesi için toplam harcama fonk-
siyonunun yukar›ya do¤ru kayd›r›larak kesikli çizgilerle gösterilen AE1 konumuna
getirilmesi gerekmektedir. Toplam harcamalar›n AE1 konumuna gelmesi üretim
düzeyini artt›rarak istihdam düzeyini yükseltecektir.
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fiekil 15.3

Genifllemeci Maliye Politikas›: Ekonomide
fiilen gerçeklefltirilen üretim Y ile 
gösterilmektedir. Ekonominin tam istihdam
duvar› ise YF üretim düzeyinde çizilen düz
çizgi ile gösterilmektedir. Buna göre 
ekonomide noksan istihdam dengesi söz
konusudur. Ekonominin tam istihdam 
üretim düzeyi olan YF gelir düzeyine 
çekilebilmesi için, mevcut AE toplam 
harcama fonksiyonunun yukar›ya 
çekilerek, kesikli çizgilerle gösterilen AE1
konumuna getirilmesi gerekmektedir.

Harcamalar

Y YF

GSMH

45°

AE

AE1

45°

YF
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Maliye  Pol i t ikas›n›n Yap›s ›

Devletin toplam harcama fonksiyonunu yukar›ya do¤ru kayd›rarak ekonomiyi
YF üretim düzeyine çekebilmesi için flu ana kadar ö¤rendiklerimiz çerçevesinde,
üç yol söz konusu olabilmektedir: ‹lk olarak, devlet tüketim fonksiyonunu yukar›-
ya do¤ru kayd›rarak gelir düzeyinin artmas›na neden olacak bir vergi indirimi (ver-
gi oran›n›n düflürülmesi) gerçeklefltirilebilir. ‹kinci olarak, kamu harcamalar› artt›-
r›larak toplam harcama fonksiyonunun yukar›ya do¤ru kaymas› sa¤lanabilir. Üçün-
cü olarak, yat›r›mlar›n daha kârl› hale gelmesi için, devlet yat›r›mlara vergi indiri-
mi sa¤layarak flirketleri daha çok yat›r›m yapmaya teflvik edebilir. Bilindi¤i gibi
planlanan yat›r›mlardaki art›fl da toplam harcama fonksiyonunu yukar›ya kayd›r-
maktad›r. Devletin maliye politikas›n› toplam harcamalar› artt›rmaya dönük olarak
düzenlemesi genifllemeci maliye politikas› olarak adland›r›lmaktad›r.

Yukar›da örnek olarak ele ald›¤›m›z durumun aksine, bir ekonomi kimi zaman
toplam harcamalar›n fazla olmas›ndan ötürü de istikrars›zl›k yaflayabilir. Nas›l ki
bir maldan sat›n al›nmak istenen miktar sat›lmak istenen miktar› aflt›¤› zaman, o
mal›n fiyat› artmaya bafll›yorsa, toplam harcamalar›n gerçekleflen üretimin de¤eri-
ni aflmas› durumunda da makro ekonomik anlamda fiyatlar genel düzeyi yüksel-
meye bafllayacakt›r. Hat›rlarsan›z bu tür bir ekonomik ortam› daha önce enflasyo-
nist aç›k olarak adland›rm›flt›k. Afla¤›da yer alan fiekil 15.4’de ekonomide gerçek-
leflen cari üretim düzeyi Y ile, tam istihdam üretim düzeyi ise YF ile gösterilmek-
tedir. Dikkat edilirse planlanan toplam harcamalar gerçekleflen üretimin de¤erin-
den daha fazla oldu¤u için toplam harcamalar›n düflürülmesi gerekmektedir. Bu-
nun için de AE ile gösterilen toplam harcama fonksiyonunun afla¤›ya do¤ru çeki-
lerek kesikli çizgilerle gösterilen AE1 konumuna getirilmesi gerekir. Toplam harca-
malar›n AE1 konumuna çekilmesi durumunda planlanan toplam harcamalar ger-
çeklefltirilen üretimin de¤erine eflit olaca¤› için fiyatlardaki artma e¤ilimi de orta-
dan kalkacakt›r. 

Devletin toplam harcama fonksiyonunu afla¤›ya do¤ru kayd›rarak ekonomiyi
YF üretim düzeyine geri çekebilmesi için flu ana kadar ö¤rendiklerimiz çerçevesin-
de üç yol söz konusu olabilmektedir: ‹lk olarak, devlet vergileri artt›rabilir. Daha
önce gördü¤ümüz gibi, vergilerin artt›r›lmas› tüketim harcamalar›n› azaltarak top-
lam harcama fonksiyonunu afla¤›ya do¤ru çekecek ve dolay›s›yla denge gelir dü-
zeyi YF tam istihdam düzeyine do¤ru düflecektir. ‹kinci olarak devlet, kamu harca-
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Genifllemeci maliye 

politikas›: Kamu 
harcamalar›n› artt›rarak
ve/veya vergi indirimleri
sa¤layarak toplam 
harcamalar› artt›rmaya
yönelik olarak izlenen maliye
politikas›d›r.

fiekil 15.4

Daralt›c› Maliye Politikas›: Ekonomide
fiilen gerçekleflen üretim düzeyi Y iken,
tam istihdam üretim düzeyi YF’dir.
fiekle göre fiilen gerçekleflen üretim,
tam istihdam Üretim düzeyinden 
yüksektir. Buna göre ekonomide afl›r›
istihdam söz konusudur. Ekonomiyi
tam istihdam gelir düzeyi olan YF
gelir düzeyine geri çekebilmek ve 
fiyatlardaki artma e¤ilimini sona 
erdirebilmek için, bafllang›çtaki AE
toplam harcama fonksiyonunun
afla¤›ya do¤ru çekilerek, kesikli
çizgilerle gösterilen AE1 konumuna
getirilmesi gerekmektedir.
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malar›nda k›s›nt›ya gidebilir. Bu da toplam harcama fonksiyonunu ve denge gelir
düzeyini afla¤›ya do¤ru çekecektir. Üçüncü olarak devlet, vergi kanunlar›n› de¤ifl-
tirerek firmalar›n yat›r›m yapmas›n› zorlaflt›rabilir. Planlanan yat›r›mlardaki azalma
da toplam harcama fonksiyonunu ve dolay›s›yla denge üretim düzeyini afla¤›ya
do¤ru çekecektir. Devletin maliye politikas›n› toplam harcamalar› azaltmaya dö-
nük olarak düzenlemesi daralt›c› maliye politikas› olarak adland›r›lmaktad›r.

Ekonominin içinde bulundu¤u duruma göre maliye politikas›n›n daralt›c› m›
yoksa genifllemeci mi olaca¤› konusunda yukar›da ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z ifl-
leyifl, anlafl›lmas› pek de zor olmayan bir analizdir. E¤er ekonomide yüksek oran-
da iflsizlik varsa, devlet dolayl› ya da dolays›z yollardan özel ve/veya kamu kesimi
harcamalar›n›n artt›r›lmas›n› teflvik etmeli, yani genifllemeci maliye politikas› izle-
melidir. Bu tür bir maliye politikas›, üretimin artmas› ve yeni ifl olanaklar›n›n yara-
t›lmas› ile sonuçlanmaktad›r. Öte yandan, ekonomide yüksek enflasyon yaflan›yor-
sa devlet dolayl› ya da dolays›z yollardan özel ve/veya kamu kesimi harcamalar›-
n› azalt›c› yönde, yani daralt›c› maliye politikas› izlemelidir. Bu tür bir maliye po-
litikas› fiyatlar üzerindeki artma bask›s›n› hafifletecektir. 

Yukar›daki tabloda özetlenen verilere sahip bir ekonomide denge gelir düzeyini hesapla-
y›n›z. Bu ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin 650 trilyon lira olarak kabul edildi¤ini
göz önüne alarak, 
a) Bu ekonominin içinde bulundu¤u durumu de¤erlendiriniz.
b) Tam istihdam gelir düzeyine ulaflabilmek için, di¤er flartlar sabitken, kamu harcamala-

r›ndaki gerekli de¤iflim miktar›n› hesaplay›n›z.
c) Tam istihdam gelir düzeyine ulaflabilmek için, di¤er flartlar sabitken, vergilerde ger-

çeklefltirilmesi gereken de¤iflim miktar›n› hesaplay›n›z. 

DEVLET BÜTÇE AÇIKLARI VE BORÇLANMA

‹zlenen maliye politikalar›n›n ekonominin içinde bulundu¤u ko-
flullardan nas›l etkilenebilece¤ini aç›klayabilmek

Bütçe Aç›¤› ve Finansman›
Maliye politikas› devletin bütçesinde yer alan kalemlerdeki de¤iflmelerle ilgili ol-
du¤u için devlet bütçesinin makro iktisadi aç›dan önem tafl›yan baz› özellikleri-
ne de¤inmemiz gerekmektedir. Genifl anlam› ile devlet bütçesi, devlete ait har-
camalar›n yap›lmas›na, gelirlerin toplanmas›na yetki veren ve bunlar aras›nda
gerekli dengenin nas›l sa¤land›¤›n› gösteren belgedir. Bu bak›mdan dar anlam-
da devlet bütçesine bir mali planlama olarak bakmak mümkündür. Devlet büt-
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Daralt›c› maliye politikas›:

Kamu harcamalar›n› 
azaltarak ve/veya vergileri
artt›rarak toplam 
harcamalar› azaltmaya
yönelik olarak izlenen maliye
politikas›d›r.

Y C I G EX IM T

550 370 100 150 50 80 150

650 450 100 150 50 80 150

750 530 100 150 50 80 150

850 610 100 150 50 80 150

950 690 100 150 50 80 150

A M A Ç
�

4

Devlet bütçesi: Devlete  ait
harcamalar›n yap›lmas›na,
gelirlerin toplanmas›na
yetki  veren ve bunlar
aras›nda dengenin nas›l
sa¤land›¤›n› gösteren
belgedir.

S IRA S ‹ZDE

3



çesi binlerce sayfadan oluflan, son derece karmafl›k bir belge niteli¤i tafl›makta-
d›r. Bütçe, bir sonraki y›l boyunca devletin yapmay› planlad›¤› bütün harcamala-
r› en ince ayr›nt›s›na kadar listelemekte ve hangi kaynaklardan ne kadar gelir el-
de edilmesinin planland›¤›n› bütün ayr›nt›lar› ile vermektedir. Bu nedenle bütçe
sosyal, politik ve ekonomik faktörlerin rol oynad›¤› son derece karmafl›k bir sü-
reç olarak de¤erlendirilmelidir. 

Örne¤in, Türkiye’de 2002 y›l› için gerçekleflen bütçeye iliflkin, oldukça özet
hale getirilmifl bütçe büyüklüklerini afla¤›da yer alan Tablo 15.1’den izlemek
mümkündür.

Devletin harcamalar› ile gelirleri aras›ndaki fark bütçe aç›¤› olarak adland›r›l›r.
E¤er devletin harcamalar› gelirlerinden fazla ise bütçe aç›¤›ndan; tersine, gelirleri
harcamalar›ndan fazla ise bütçe fazlas›ndan, gelirleri harcamalar›na eflit ise bütçe
dengesinden söz edilir. Örne¤in, Türkiye’de 1980-2002 dönemine ait bütçe aç›kla-
r›n›n GSMH’ya oran›n› afla¤›da yer alan fiekil 15.5’den izlemek mümkündür. 
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Tablo 15.1

2002 Bütçe 
Gerçekleflmesi 
(katrilyon TL)

Önceki
2002 Y›la Göre

% Art›fl

Giderler 115.5 43.6

Personel 23.2 52.6

Di¤er Cari Harcamalar 7.9 51.9

Yat›r›m Harcamalar› 6.9 68.3

Faiz Ödemeleri 51.9 26.3

Sosyal Güvenlik Transferleri 2.1 19.6

Di¤er Transferler 23.5 73.8

Gelirler 76.4 47.5

Vergi Gelirleri 59.6 49.7

Vergi D›fl› Gelirler 15.3 34.2

Özel Gelir ve Fonlar 0.4 -15.0

Katma Bütçe 1.1 266.6

Bütçe Dengesi -39.1 36.7

Faiz D›fl› Denge 12.8 2.4

Bütçe aç›¤›: Devlet
bütçesinde kamu  
harcamalar›n›n kamu  
gelirlerinden fazla olmas›  
durumudur.



Devlet bütçesi aç›k verdi¤i zaman, bu aç›¤›n kapat›lmas› için borçlanmak zo-
rundad›r. Bütçe aç›¤›n›n kapat›labilmesi için borçlanma ise piyasaya menkul k›y-
met sat›fl› ile gerçeklefltirilmektedir. Burada sözü edilen tahvil ve bono gibi men-
kul k›ymetler, belirli bir vade sonunda belirli bir miktar› faizi ile birlikte ödemeyi
taahhüt eden ka¤›tlard›r. Devletin bütçe aç›klar›n› finanse etmek için borçlanmas›,
toplam kamu borç stokunda, yani devletin ödemesi gereken toplam borç mikta-
r›nda bir art›fl yaratacakt›r. 

Amerika Birleflik Devletleri, Almanya gibi geliflmifl ekonomilerde bütçe aç›¤›n› kapatabil-
mek amac›yla tek borçlanma kayna¤› piyasalara menkul k›ymet sat›fl›d›r. Oysa, Türkiye de
dahil olmak üzere, birçok geliflmekte olan ülkede devlet bütçe aç›¤›n› kapat›rken ülkede-
ki merkez bankas› kaynaklar›na da müracaat edebilmektedir. Ülkemizde uzun y›llar bütçe
aç›klar› bu yolla kapat›lm›flt›r. Ancak 2002 y›l›nda yap›lan düzenleme ile Merkez
Bankas›n›n Hazine’ye kredi açmas› yasaklanm›flt›r.

Bütçe aç›klar›n›n h›zla artt›¤› bir ortamda kamu kesimi borç stokunda bir art›fl
olmas› da do¤ald›r. Yüksek düzeydeki bir borç stokunun ortaya ç›kard›¤› sonuç,
bu borç için gerçeklefltirilen faiz ödemelerindeki art›flt›r. Devletin ald›¤› borç kar-
fl›l›¤›nda ödedi¤i faiz, ülkede vergi ödeyen gruptan, devletin ç›karm›fl oldu¤u men-
kul k›ymetleri elinde bulunduranlara gelir transfer etmesi anlam›na gelmektedir.

Ekonomik Durumun Bütçe Aç›¤› Üzerindeki Etkisi
Devletin makro ekonomide yer al›rken direkt olarak kontrol edebildi¤i ve direkt
olarak kontrolü d›fl›nda bulunan de¤iflkenlerin varl›¤›ndan söz etmifltik. Soruna
bütçenin gelir cephesinden bak›ld›¤›nda, örne¤in, devlet gelir vergisi oranlar›n›
do¤rudan kendisi belirlemekte, ancak elde edilecek vergi geliri kiflilerin gelirine
ba¤l› olarak belirlenece¤i için devletin direkt olarak kontrolü d›fl›nda kalmaktayd›.
Ekonominin geniflleme dönemlerinde ortalama gelir artt›¤› için devletin gelir ver-
gisi tahsilat›nda bir art›fl ortaya ç›kacak, bu da maliye politikas›nda bir de¤ifliklik
olmasa bile bütçe aç›¤›n› azalt›c› yönde bir etki yaratacakt›r. Harcama cephesinde
de benzer bir durumdan söz etmek mümkündür. Örne¤in, fiyatlar›n artt›¤› enflas-
yonist bir ortamda, devlet planlad›¤›ndan daha fazla harcama yapmak zorunda ka-
labilir. Beklenenden daha fazla artan fiyatlar karfl›s›nda, devlet ayn› miktarda mal
ve hizmeti sat›n al›rsa, maliye politikas›nda bir de¤ifliklik olmasa bile, bu durum
bütçe aç›¤›n› artt›r›c› yönde etki yaratacakt›r.
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Bütçe Aç›klar›n›n GSMH’ya Oran›: Türkiye
ekonomisinde enflasyonun temel 
nedenlerinden birisi olarak görülen
bütçe aç›klar› y›llar içerisinde dalgal› bir
seyir izlemektedir. Özellikle 1990’l›
y›llar›n bafl›ndan itibaren bütçe
aç›¤›/GSMH oran›nda görülen art›fl 
dikkat çekmektedir. Bu y›llar Türkiye’de
enflasyon oran›nda artt›¤› y›llard›r. 
Uygulanan daralt›c› maliye politikalar›
sonucu 2000 y›l› sonunda bütçe
aç›¤›/GSMH oran› önemli bir düflüfl 
göstermifltir.

Menkul k›ymet: Belirli bir
vade sonunda, belirli bir
miktar› faizi ile birlikte 
ödemeyi taahhüt eden
ka¤›tlard›r.

Kamu borç stoku: Devletin
ödemesi gereken toplam
borç miktar›d›r.
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Otomatik ‹stikrar Sa¤lay›c›lar
Yukar›da sözü edilen ekonomik geliflmeler, bir di¤er aç›dan bak›ld›¤›nda, iktisat
politikas› kararlar›n› alanlara yard›mc› olabilecek önemli bir kavram› da gündeme
getirmektedir. Otomatik istikrar sa¤lay›c›lar veya otomatik stabilizatörler ad› veri-
len bu kavrama göre, devlet bütçesinin gerek harcama cephesinde, gerekse gelir
cephesinde yer alan baz› kalemler, konjonktür dalgalanmalar›n› hafifletici yönde
otomatik olarak de¤iflirler ve istikrar›n sa¤lanmas›na yard›mc› olurlar. Otomatik
istikrar sa¤lay›c›lar, ekonomik istikrar› sa¤lamada tek bafllar›na yeterli olmasalar
da bu konuda çok büyük destek sa¤layabilirler. Ekonomi durgunlu¤a girdi¤i ve ifl-
sizlik t›rmanmaya bafllad›¤› zaman söz konusu araçlar, otomatik olarak devreye gi-
rerek GSMH’daki daralma e¤ilimini giderici etkiler yaratacakt›r. Öte yandan, eko-
nomi afl›r› derecede canland›¤› ve enflasyon bask›s› kendini gösterdi¤i zaman, bu
araçlar söz konusu bask›lar› gidermeye yard›mc› olurlar.

Birkaç tane otomatik istikrar sa¤lay›c›dan söz etmek mümkündür. ‹lk olarak,
ekonominin içinde bulundu¤u duruma göre vergi has›lat›nda otomatik de¤iflmeler
söz konusu olmaktad›r. Birçok ülkede vergi sisteminin temelinde gelir üzerinden
al›nan vergiler yer almaktad›r. Ekonomide üretim, yani gelir düzeyi artt›kça topla-
nan gelir vergisi miktar› da artmakta, üretim düzeyinin düfltü¤ü, yani gelirin azal-
d›¤›  dönemlerde de toplanan gelir vergisi miktar› düflmektedir. Bunun da ötesin-
de ça¤dafl bir gelir vergisi, gelir dilimi yükseldikçe vergi oran›n›n da yükseldi¤i, ya-
ni artan oranl› bir vergi uygulamas›d›r. Gelir vergisi artan oranl› oldu¤u zaman,
gelir düzeyi yükseldikçe ortalama vergi oran› yükselmekte, gelir düzeyi düfltükçe
ortalama vergi oran› azalmaktad›r. Bu durum daha önce maliye politikas›n›n yönü-
nü incelerken ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z yap›n›n otomatik olarak sa¤lanaca¤›n›
göstermektedir. Ülkede üretim düflmeye ve iflsizlik artmaya bafllad›¤› zaman, top-
lanan vergi miktar› da düflmekte ve kullan›labilir gelirdeki azalma, üretimdeki, ya-
ni gelirdeki azalmadan daha küçük olmaktad›r. Bu da tüketimdeki azalman›n da-
ha az olmas› ve GSMH’daki düflüflün duraklamas› anlam›na gelmektedir. Üretimin
çok h›zl› artt›¤› ve enflasyon bask›s›n›n ortaya ç›kt›¤› bir ortamda ise vergi has›lat›
da buna paralel olarak artacakt›r. Bu da kullan›labilir gelirdeki art›fl›n GSMH’daki
art›fl›n gerisinde kalmas› ve gelirdeki art›fl›n duraklamas› anlam›na gelmektedir. 

Yukar›da sözü edilen gelir vergisi d›fl›nda, iflsizlik sigortas› primleri ve sigorta
ödemeleri, flirketlerin kâr pay› ödemeleri ve hanehalklar›n›n tasarruflar› da otoma-
tik istikrar sa¤lay›c› olarak ifllev görebilir. 

Artan oranl› gelir vergisinin bir otomatik istikrar sa¤lay›c› olarak çal›flma mekanizmas›
göz önüne al›nd›¤›nda, yukar›da s›ralanan di¤er otomatik istikrar sa¤lay›c›lar›n bu fonk-
siyonlar›n› yerine getirme mekanizmas›n› aç›klayabilir misiniz?

Otomatik istikrar sa¤lay›c›lara iliflkin yukar›daki aç›klamalar›m›za karfl›n, bunla-
r›n ekonomik istikrar› tek bafl›na sa¤layamayacaklar›n› da belirtmek zorunday›z.
Otomatik istikrar sa¤lay›c›lar›n hepsi iflsizlik ve enflasyon e¤ilimlerini yavafllatmakta,
ancak tamam›n› ortadan kald›ramamaktad›r. Ekonominin içinde bulundu¤u duruma
uygun programlarla otomatik istikrar sa¤lay›c›lar›n desteklenmesi gerekmektedir.

Alternatif Bütçe Politikalar›
Maliye politikas›n›n yönünü izlerken ortaya koydu¤umuz gibi ekonomide bir har-
cama yetersizli¤inin bulunmas› durumunda ortaya ç›kan deflasyonist aç›¤›n gideri-
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Otomatik istikrar

sa¤lay›c›lar: Ekonomide
istikrar› sa¤lamaya yönelik
biçimde otomatik olarak
de¤iflen ve devlet
bütçesinde yer alan gelir ve
harcama kalemleridir.

Artan oranl› gelir vergisi:

Dahil olunan  gelir  dilimi
artt›kça, uygulanan vergi
oran›n›n da artt›¤› gelir 
vergisidir.

S IRA S ‹ZDE

4



lebilmesi için genifllemeci maliye politikas›n›n izlenmesi uygun olmaktad›r. Öte
yandan ekonomide bir harcama fazlas›n›n bulunmas› durumunda ortaya ç›kan enf-
lasyonist aç›¤›n giderilebilmesi için de daralt›c› maliye politikas› uygun politika
olarak belirlenmektedir. Dikkat ederseniz, ekonominin içinde bulundu¤u duruma
göre maliye politikas›n›n yönü belirlenmektedir. Duruma göre maliye politika-
s› ad› verilen bu uygulama bir çok iktisatç› taraf›ndan elefltirilmekte ve alternatif
bütçe politikalar› önerilmektedir. Önerilen alternatif bütçe politikalar› içerisinde
özellikle üç görüflün daha ayr›nt›l› incelenmesi yararl›d›r. 

Önerilen ilk alternatif bütçe politikas›na göre devlet bütçesi her y›l denk olma-
l›d›r. Bu yaklafl›m Keynesyen ekonomik görüfle kadar tüm dünyada genel olarak
kabul edilen iktisadi felsefeyi yans›tmaktad›r. Yaklafl›m ilk bak›flta oldukça ak›lc›
görünmektedir. Zira önerilen politika son derece basit bir soruya dayand›r›lmakta-
d›r: Bir aile veya flirket, gelirinden fazla harcamaya devam ederse, sonuçta iflasa
sürüklenmez mi?  Devletin bu iki ekonomik birimden farkl› olmas› için bir neden
yoktur. O halde devlet de t›pk› bir aile ya da flirket gibi her y›l gelirine göre harca-
ma yapmak zorundad›r. Bu nedenle devlet bütçesi her y›l denk olarak kapat›lma-
l›, bütçe aç›¤› veya fazlas›na olanak tan›nmamal›d›r. 

Ancak bir aile veya iflletmeden farkl› olarak, devletin ekonomik aç›dan sorum-
luluklar›, gücü ve kapasitesi vard›r. Bir aile veya flirket için ak›lc› olan›n her zaman
devlet için de ak›lc› olaca¤›n› kabul etmek yanl›fllara ve kimi zaman makro ekono-
mide çok büyük zararlara neden olabilmektedir. Bütçe denkli¤inin süreklili¤i gö-
rüflü kabul edilirse, devlet maliye politikas›n› ekonomik istikrar› sa¤layabilmek
amac›yla kullanamaz. Asl›nda, devlet her y›l bütçesini denklefltirmeye çabalarsa,
duruma göre enflasyonu ve iflsizli¤i iyilefltirmek yerine daha da kötülefltirilebilir.
Örne¤in, üretimdeki düflüfl nedeniyle büyük bir iflsizli¤in yafland›¤› bir ekonomik
ortamda bulunuldu¤unu kabul edelim. Böyle bir ortamda ülkedeki gelir düzeyi
azald›¤› için devletin vergi gelirleri de buna ba¤l› olarak azalacakt›r. Bu durumda
devlet bütçesini denklefltirmeye çal›fl›rsa, harcamalar›n› k›smak ve/veya vergileri
yükseltmek zorunda kalacakt›r. Bu önlemlerin her ikisi de ülkede üretimi artt›rma-
yacak, aksine azaltacakt›r. Öte yandan, harcamalardaki h›zl› art›fla ba¤l› olarak enf-
lasyonist bask›lar›n yafland›¤› bir ortamda ise ülkedeki gelir düzeyindeki art›fla
ba¤l› olarak devletin vergi gelirleri de artacakt›r. Böyle bir durumda devletin büt-
çesini denklefltirmek istemesi, harcamalar›n artt›r›lmas›n› ve/veya vergilerin düflü-
rülmesini gerektir. Bu önlemlerin her ikisi de geliri düflürmeyecek, aksine artt›ra-
cakt›r. Bu da sorunun a¤›rlaflarak devam etmesi anlam›na gelir.

Önerilen ikinci alternatif bütçe politikas›na göre devlet bütçesi bir konjonktür
dönemi içinde dengede tutulmal›d›r. Temel makro iktisadi kavramlar› inceledi¤i-
miz 11’nci ünitede gördü¤ümüz gibi ülkedeki üretim hacmi, yani GSMH dönemsel
olarak dalgalanmalar göstermektedir. ‹flsizlik de üretimdeki art›fl ya da azal›fla pa-
ralel olarak devresel dalgalanmalar içerisindedir. ‹flte üretimdeki ve iflsizlikteki söz
konusu devresel inifl-ç›k›fllar konjonktür dalgalanmas› olarak adland›r›lmaktad›r.
Önerilen ikinci alternatif bütçe politikas›na göre devletin, her y›l bütçesini denk-
lefltirmesi beklenemez. Ancak, devlet afl›r› iflsizlik, yani ekonomik durgunluk dö-
nemlerinde verdi¤i bütçe aç›¤›n›, afl›r› istihdam, yani ekonomik canlanma dönem-
lerinde verece¤i bütçe fazlas›yla dengelemelidir. Bu tür bir politika, ekonomik is-
tikrar› sa¤lamak aç›s›ndan, devlete bütçe esnekli¤i sa¤layan bir politika gibi görün-
mekte ve kronik bütçe dengesizli¤i korkusunu da ortadan kald›rmaktad›r.

Ancak, bütçe politikas›na iliflkin bu alternatif politikan›n tafl›d›¤› önemli bir so-
run vard›r. Buna göre, ekonominin daralma döneminde ortaya ç›kan afl›r› iflsizli¤i
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Duruma göre maliye 

politikas›: Ekonominin
içinde bulundu¤u duruma
göre maliye politikas›n›n
bütçe  aç›¤›  ya da  fazlas› 
sa¤layacak flekilde
yürütülmesidir.



önleyecek bütçe aç›¤›n›n büyüklü¤ü, ekonominin afl›r› canlanmas› durumunda or-
taya ç›kacak enflasyonist bask›lar› önleyecek bütçe fazlas›n›n büyüklü¤üne eflit
olacakt›r diye bir kural yoktur. Örne¤in, üretimin çok fazla düflerek büyük bir ifl-
sizli¤in do¤mas›na neden oldu¤u bir ortamda bulunuldu¤unu kabul edelim. Daha
sonra ekonomi çok k›sa bir süre için tam istihdam düzeyine ulaflm›fl ve daha son-
ra üretim tekrar düflüfl aflamas›na girmifl olsun. Böyle bir durumda ekonomiyi ifl-
sizlikten kurtarmak için verilen bütçe aç›¤›, k›sa süren tam istihdam düzeyindeki
enflasyonist bask›lar› hafifletmek için verilen bütçe fazlas›ndan büyük olacakt›r.
Bu yüzden, konjonktür dönemi boyunca dengesiz bir bütçe politikas› izlemeksizin
ekonomiyi istikrara kavuflturmak mümkün olmayacakt›r. 

Önerilen üçüncü alternatif bütçe politikas›na göre, devlet bütçesi, sosyal aç›dan
optimal olan iflsizlik ve enflasyon oran› bileflimini sürdürecek flekilde aç›k ya da
fazla vermelidir. Bu durum bütçenin uzunca bir süre dengeden uzak kalmas›n› ge-
rektirebilir. Kimi zaman fonksiyonel finansman olarak da adland›r›lan bu yaklafl›-
m› savunanlara göre, bu tür bir bütçe politikas› kamu kesimi borç stokunda bir ar-
t›fl anlam›na gelse de bu borcun sürekli artmas›n›n yarataca¤› sorunlar, iflsizlik ve-
ya enflasyonun yol açaca¤› sosyal maliyetlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha düflüktür.
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Özet
Devletin en önemli gelir kayna¤› olan vergilerin

makro ekonomik modele dahil edilmesi durumun-

da meydana gelecek de¤ifliklikleri aç›klayabilmek

• Makro ekonomik etkileri aç›s›ndan devletin direkt
olarak kontrol edebildi¤i ve direkt olarak kontrol
edemedi¤i baz› de¤iflkenler söz konusudur. Örne-
¤in, devlet gelirden al›nacak vergi oran›n› direkt
olarak belirlemekte, ancak elde edilecek gelir ver-
gisi has›lat›n› direkt olarak kontrol edememektedir.

• Kullan›labilir gelir kavram›n›n tan›m› gere¤i, vergi-
ler gelirden ç›kar›ld›¤› için vergilerin modele dahil
edilmesinde önünde eksi iflareti yer almakta ve den-
ge gelir düzeyini azalt›c› etki yaratmaktad›r. 

Devletin harcama yapma ve vergileme kararlar›n›n

denge gelir düzeyi üzerindeki etkisini aç›klayabilmek

• Kamu harcamalar›ndaki de¤iflmeler, harcama çar-
pan› arac›l›¤› ile gelire katlanarak yans›maktad›r.
Bu nedenle kamu harcamalar›ndaki art›fl geliri art-
t›r›rken, harcamalardaki azalma geliri azalt›c› önde
etki yaratmaktad›r.

• Vergilerde meydana gelecek de¤iflmeler, vergi çar-
pan› arac›l›¤› ile geliri ters yönde etkiler. Ancak ver-
gilerin harcamalar üzerinde yarataca¤› etki, kullan›-
labilir gelir üzerindeki etkisi ile dolayl› olarak orta-
ya ç›kmaktad›r. 

• Harcama çarpan›, mutlak de¤er olarak, vergi çarpa-
n›ndan büyüktür. Bunun nedeni toplam harcama-
lar üzerinde kamu harcamalar›n›n do¤rudan, vergi-
lerin dolayl› biçimde etkili olmas›d›r.

• Devlet kamu harcamalar›n› artt›r›r ve bunun tama-
m›n› vergileri yükselterek finanse ederse, denge ge-
lir düzeyi kamu harcamalar›na eflit miktarda art-
maktad›r. Böyle bir durumda ortaya ç›kan net çar-
pan etkisi 1’e eflit olmakta ve denk bütçe çarpan›
olarak adland›r›lmaktad›r. 

Ekonomik durgunluk ve enflasyon ortamlar›nda
istikrar› sa¤layabilmek için maliye politikas›n›n na-
s›l kullan›lmas› gerekti¤ini aç›klayabilmek

• Ekonomide bir harcama yetersizli¤i olmas› halinde,
genifllemeci maliye politikas› arac›l›¤› ile toplam
harcamalar› artt›rmak ve afl›r› iflsizli¤i ortadan kal-
d›rmak mümkündür.

• Ekonomide bir harcama fazlas› olmas› halinde ise
daralt›c› maliye politikas› arac›l›¤› ile toplam harca-
malar› k›smak ve enflasyonist bask›lar› ortadan kal-
d›rmak mümkündür.

‹zlenen maliye politikalar›n›n ekonominin içinde

bulundu¤u koflullardan nas› etkilenebilece¤ini

aç›klayabilmek

• Devlet bütçesi, devlete ait harcamalar›n yap›lmas›na,
gelirlerin toplanmas›na yetki veren ve bunlar aras›n-
da dengenin nas›l sa¤land›¤›n› gösteren belgedir.

• Kamu harcamalar›n›n kamu gelirlerinden fazla ol-
mas› durumunda ortaya ç›kan bütçe aç›¤› ancak
devletin piyasalara borçlanmas› ile kapat›labilir.

• Bütçenin gelir ve harcama kalemleri aras›nda yer
alan ve otomatik istikrar sa¤lay›c›lar olarak adland›r›-
lan baz› de¤iflkenler, konjonktür dalgalanmalar›n›
hafifletici yönde otomatik olarak de¤iflmekte, ekono-
mik istikrar›n sa¤lanmas›na yard›mc› olmaktad›rlar.

Özet
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi devletin direkt olarak kontrol
edebilece¤i de¤iflkenler aras›nda yer al›r?

a. Mal ve hizmet al›mlar› nedeniyle yap›lacak toplam
harcama miktar›

b. Yat›r›mlara uygulanacak vergi indirimi oran›
c. Ekonomik aç›dan güçsüz olanlara yap›lacak yar-

d›m miktar›
d. Bütçe aç›¤›n›n finansman› için borçlan›lmas› gere-

ken miktar
e. Bütçe kapsam›nda yap›lacak tar›msal destekleme

al›mlar› için ödenecek miktar

2. Afla¤›dakilerden hangisi yarat›lan gelirin kullan›m bi-
çimleri aras›nda yer almaz?

a. Tüketim
b. Vergiler
c. Kamu harcamalar›
d. ‹thalat
e. Tasarruf

3. Afla¤›daki flekillerden hangisi otonom vergilerde mey-
dan gelecek bir azalman›n toplam harcamalar üzerindeki
etkisini göstermek amac›yla kullan›labilir?

a. b.

c. d.

e.

4. Marjinal tüketim e¤iliminin 0.80, marjinal ithal e¤ilimi-
nin 0.05 oldu¤u bir ekonomide, denge gelir düzeyini 500
trilyon lira artt›rabilmek için, di¤er koflullar sabitken, ge-
rekli kamu harcamas› art›fl miktar› kaç trilyon lirad›r?

a. 50
b. 125
c. 200
d. 300
e. 425

5. Bir önceki soruda yer alan veriler esas al›nd›¤›nda, dev-
letin ayn› miktar gelir art›fl›n› gerçeklefltirebilmesi için, di-
¤er koflullar sabitken, yapmas› gereken vergi indirimi mik-
tar› kaç trilyon lirad›r?

a. 85.5
b. 150.0
c. 166.7
d. 210.3
e. 255.6

6. Denk bütçe çarpan›n›n 1’e eflit olabilmesi için gerekli
koflul afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Harcama de¤iflikliklerinin tamamen vergi de¤iflik-
likleri ile karfl›lanmas›

b. Marjinal tüketim ve tasarruf e¤ilimleri toplam›n›n
1’e eflit olmas›

c. Marjinal ithal e¤iliminin 0’dan büyük olmas›
d. Otonom tüketim harcamalar›n›n otonom yat›r›m

ve kamu harcamalar› toplam›na eflit olmas›
e. Ekonominin d›fla kapal› olmas›

7. Afla¤›daki flekilde Y üretim düzeyini gerçeklefltiren
bir ekonomide  izlenecek  maliye  politikas›n›n yönü ne
olmal›d›r?

a. Yans›z
b. Genifllemeci
c. Daralt›c›
d. Nötr
e. Tam istihdam gelir düzeyini bilmeksizin karar 

verilemez.
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8. Vergilerin otonom olarak belirlendi¤i bir modelde,
çizilecek vergi fonksiyonu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. b.

c. d.

e.

9. Uluslararas› Para Fonu (IMF) taraf›ndan yap›lan bir
yay›ndan al›nan afla¤›daki grafikte, 2001-2010 y›llar› ara-
s›nda Türkiye’de kamu borç stokunun GSMH’ya oran›-
n›n beklenen seyri yer almaktad›r. Buna göre ayn› dö-
nemde bütçe aç›¤›n›n GSMH’ya oran›nda nas›l bir gelifl-
me beklenmelidir?

a. Azalma
b. Artma
c. H›zlanarak artma
d. Azalarak artma
e. GSMH düzeyi bilinmeksizin karar verilemez

10. Yukar›daki soruda verilen grafik esas al›nd›¤›nda, söz
konusu dönemde izlenecek maliye politikas›n›n yönü na-
s›l olmal›d›r?

a. Kamu harcamalar› kamu gelirlerinden daha h›zl›
artaca¤› için genifllemeci

b. Kamu harcamalar› GSMH’dan daha h›zl› artaca¤›
için daralt›c›

c. Kamu gelirleri GSMH’dan daha h›zl› artaca¤› için
genifllemeci

d. Kamu gelirleri kamu harcamalar›ndan daha h›zl›
artaca¤› için daralt›c›

e. Kamu gelirleri kamu harcamalar›ndan daha az ar-
taca¤› için daralt›c›
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Bütçe aç›¤›, bütçe aç›¤›n›n finansman›, enflasyon.

Ünite kapsam›nda yap›lan tan›m›yla (devlete ait harcama-
lar›n yap›lmas›na, gelirlerin toplanmas›na yetki veren ve
bunlar aras›nda dengenin nas›l sa¤land›¤›n› gösteren bel-
ge) bütçe, devletin ekonomiye yön vermede kulland›¤› en
önemli araçlardan biri olarak ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›-
s›yla bütçenin büyüklü¤ü ve temel ilkeleri ifl dünyas›n›,
her düzeyden vatandafl› yak›ndan ilgilendirir. Herkes büt-
çede kendisini ilgilendiren, geçimini ve kazanc›n› etkile-
yen bir ipucu mutlaka bulur. Genel olarak 1 Ocak – 31
Aral›k dönemini esas alan bir mali y›l için haz›rlanan büt-
çenin haz›rl›k çal›flmalar› çok önceden bafllar. TBMM’ye
sunulmas›ndan itibaren, bas›nda sürekli olarak bütçe tas-
la¤› ile ilgili görüfller, yorumlar ve geliflmeler yer al›r. Bu
yorumlar ve tart›flmalar aras›nda ad› en çok geçen kav-
ram ise bütçe aç›¤›d›r. Bildi¤iniz gibi bütçe aç›¤›, devletin
gelirleri ile giderlerini karfl›layamamas› durumunda orta-
ya ç›kan bir oluflumdur. 
Sürekli bütçe aç›klar› 1972 y›l›ndan sonra yaflanmaya bafl-
layan bir durumdur. Türkiye ekonomisinde devlet bütçe-
si en son 1972 y›l›nda 30 milyon 961 TL fazla ile kapan-
m›fl, bu tarihten sonra devlet bütçesi gittikçe artan flekil-
de bütçe aç›¤› vermeye bafllam›flt›r. Örne¤in 1923-1972
y›llar›n› kapsayan 49 y›l›n 25 y›l›nda devlet bütçesi fazla
vermifltir. 

Kronikleflmifl bütçe aç›klar› zincirleme trafik kazas› ben-
zeri etkiler yaratmaktad›r. Zira bütçe aç›¤›n›n finansma-
n›nda iki kaynaktan borçlanmaya gidilmektedir: Devlet,
Merkez Bankas›ndan borçlan›rsa ülkedeki para miktar›
artmakta, bu da enflasyonu körüklemektedir. Öte yan-
dan, bütçe aç›¤›n› kapatabilmek için piyasalara (halka ve
finansal kurumlara) borçlan›ld›¤›nda ise bütçedeki faiz
ödemeleri kalemi flifliyor. Böylece devlet her y›l daha faz-
la faiz ödemekle yükümlü hale geliyor ve bu durum büt-
çe aç›klar›n› bir k›s›r döngü içerisinde sürekli artt›r›yor.
Afla¤›da yer alan grafikte bu k›s›r döngü net olarak gö-
rülüyor. Grafi¤e göre Türkiye, yukar›da sözü edilen büt-
çe aç›klar› döneminin bafllang›c› olan 1975 y›l›nda top-
lam vergi gelirlerinin yüzde 3.2’ni faiz ödemelerine ay›-
r›rken 2002 y›l›nda bu oran›n›n yaklafl›k yüzde 75’e ç›k-
t›¤› görülmektedir. 

Bu durum enflasyondan kurtulmak isteyen bir ekonomi
için maliye politikas›n›n hayati öneme sahip oldu¤unu
gösteren ilginç bir tablo. Son dönemde Türkiye’de de s›k
s›k dile getirilen bir deyim bu tespitimizi do¤rulayan bir
deyim olarak kullan›labilir: It is the fiscal policy! (Önem-

li olan maliye politikas›d›r!)

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Ayr›nt›l› bilgi için “Ekonomide Devlet” konusuna

tekrar bak›n›z. 
2. c Ayr›nt›l› bilgi için “Kamu Harcamalar›, Vergiler ve

Kullan›labilir Gelir” konusuna tekrar bak›n›z.
3. a Ayr›nt›l› bilgi için “Kamu Harcamalar›, Vergiler ve

Kullan›labilir Gelir” konusuna tekrar bak›n›z.
4. b Ayr›nt›l› bilgi için “Kamu Harcamalar›ndaki De¤ifl-

me” konusuna tekrar bak›n›z.
5. c Ayr›nt›l› bilgi için “Vergilerdeki De¤iflme” konusu-

na tekrar bak›n›z.
6. a Ayr›nt›l› bilgi için “Kamu Harcamalar› ve Vergile-

rin Birlikte De¤iflmesi” konusuna tekrar bak›n›z.
7. b Ayr›nt›l› bilgi için “Maliye Politikas›n›n Yap›s›” ko-

nusuna tekrar bak›n›z.
8. d Ayr›nt›l› bilgi için “Kamu Harcamalar›, Vergiler ve

Kullan›labilir Gelir” konusuna tekrar bak›n›z.
9. a Ayr›nt›l› bilgi için “Devletin Bütçe Aç›klar› ve Borç-

lanma” konusuna tekrar bak›n›z.
10. d Ayr›nt›l› bilgi için “Maliye Politikas›n›n Yap›s›”

konusuna tekrar bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

17 A¤ustos 1999 tarihinde yaflanan büyük deprem felake-
ti sonras›nda, gerek deprem bölgesinin Türkiye’nin sana-
yi üretiminin büyük bir bölümünün gerçeklefltirildi¤i bir
bölge olmas›, gerekse ortaya ç›kan hasar›n çok büyük bo-
yutlarda olmas› Türkiye’ye önemli maliyetler yüklemifltir.
Örne¤in, deprem sonras›nda Temmuz-Eylül 1999 aylar›n›
kapsayan dönemde Türkiye’de GSMH yüzde 7.5 oran›nda
gerilemifltir. U¤ran›lan kayb›n büyüklü¤ü karfl›s›nda kamu
tüketim harcamalar›nda da önemli bir art›fl gerçekleflmifl
ve Eylül-Aral›k 1999 tarihleri aras›ndaki 4 ayl›k sürede ka-
mu kesimi tüketim harcamalar›nda yaklafl›k yüzde 15 ora-
n›nda bir art›fl görülmüfltür. Do¤al olarak bu harcamalar›n
finansman› amac›yla ek vergiler getirilmifltir. Aral›k 1999
tarihinde getirilen söz konusu ek vergiler aras›nda yüzde
10 ek gelir vergisi, ek emlak vergisi ve ek motorlu tafl›tlar
vergisi yer almaktad›r. Öte yandan cep telefonu ile iletifli-
me, faiz gelirlerine ve özel ifllemler ad› alt›nda çek kulla-
n›m›ndan Milli Piyango biletlerine ve Spor Toto kuponla-
r›na kadar çeflitli alanlarda da yeni vergiler getirilerek dev-
letin deprem vergisi ad› alt›nda toplayaca¤› vergi tutar›n›n
2 katrilyon liraya ulaflmas› hedeflenmifltir.
Buna göre kamu harcamalar›ndaki art›fl, çarpan arac›l›¤›
ile geliri artt›r›c› yönde etki ederken, vergilerdeki art›fl ver-
gi çarpan› arac›l›¤› ile geliri azalt›c› yönde etki edecektir.

Deprem vergisine iliflkin yasal düzenlemeler kamu oyuna
aç›kland›¤›nda, zaten 1999 y›l›nda durgunluk süreci yafla-
yan ve üstüne deprem nedeniyle kayba u¤rayan Türkiye
ekonomisinde getirilen vergilerin durgunlu¤u daha da flid-
detlendirece¤i savunulmufltur. Oysa bizim bu ünitede gör-
dü¤ümüz gibi kamu harcamalar› çarpan› mutlak de¤er
olarak vergi çarpan›ndan büyüktür. Devlet deprem nede-
niyle yapt›¤› harcamalarla gelir yarat›rken, toplad›¤› dep-
rem vergileri ile geliri azalt›c› etki yaratm›flt›r. Bu nedenle
devlet yapt›¤› harcamalara eflit miktarda vergi toplam›fl ol-
sa bile, bunun net çarpan etkisi pozitif olacakt›r. Nitekim
2000 y›l›nda getirilen vergilerin ekonomik durgunlu¤u flid-
detlendirece¤i öngörüleri gerçekleflmemifl, 1999 y›l›nda
yaklafl›k yüzde 6.4 oran›nda küçülen Türkiye ekonomisi
2000 y›l›nda büyüme sürecine girmifltir.

S›ra Sizde 2

Devletin kamu harcamalar›nda yarataca¤› azalma denge
gelirini azalt›c› yönde etki yaratacakt›r. Bu nedenle bafl-
lang›çta AE ile gösterilen toplam harcama fonksiyonu afla-
¤›ya do¤ru kayarak AE1 konumuna gelecektir. Ancak, dev-
let harcamalardaki k›s›nt› sonucu bütçe fazlas›na yol aç-
mamak için harcamalardaki azalmaya eflit miktarda vergi-
leri de azaltmaktad›r. Bu da toplam harcamalar› artt›r›c›
bir etki yarat›r. Ancak vergilerdeki azalmaya ba¤l› olarak
ortaya ç›kacak harcama art›fl›, kullanabilir gelir arac›l›¤›
ile dolayl› olarak ortaya ç›kt›¤›ndan, kamu harcamalarda-
ki azalma nedeniyle toplam harcamalardaki azalmadan
küçük olacakt›r. Özetle, AE1 toplam harcama fonksiyonu
yukar›ya do¤ru kayarak AE2 konumuna gelecektir. Dik-
kat edilirse AE2 toplam harcama fonksiyonu bafllang›çta-
ki AE fonksiyonunun alt›nda yer almakta ve denge gelir
düzeyi bafllang›ç düzeyine göre daha az olmaktad›r. As-
l›nda, denk bütçe kavram›n› bildi¤imize göre, denge ge-
lirindeki azalma miktar›n› da tespit etmek mümkündür.
Buna göre, denk bütçe çarpan›n›n ifllemesi sonucu den-
ge gelir düzeyi kamu harcamalar›ndaki azalmaya eflit mik-
tarda azalacakt›r.

Kendimiz i  S ›nayal ›m Yan›t  Anahtar ›  -  S › ra  S izde Yan›t  Anahtar ›
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Görüldü¤ü gibi gerçeklefltirilen iktisat politikas› de¤iflikli-

¤i, gelirin azalmas›na (yani iflsizli¤in artmas›na) neden ola-

rak ekonomide bir durgunluk yaratm›flt›r. E¤er ülkedeki

denge gelir düzeyinin bu iktisat politikas› de¤iflikli¤inden

etkilenmemesi isteniyorsa, gerçeklefltirilecek vergi indi-

rimlerinin kamu harcamalar›ndaki azalma miktar›ndan da-

ha büyük olmas› gerekmektedir. Bu durumda da devletin

bütçe aç›¤› vermesi gerekti¤i ortadad›r. 

S›ra Sizde 3

Bu ekonomide denge gelir düzeyine, planlanan toplam

harcamalar›n üretimin de¤erine eflit oldu¤u noktada ulafl›-

l›r. Buna göre toplam gelirin 750 trilyon lira olmas› duru-

munda planlanan toplam harcamalar›n (C+I+G+X) de¤eri

de 750 trilyon lira olmaktad›r (530+100+150-30). 

Cari denge gelir düzeyi 750 trilyon lira iken tam istihdam

gelir düzeyi 650 trilyon lira ise, 

a. Bu ekonomi afl›r› istihdamda dengede bulunmakta-

d›r. Bir di¤er deyiflle enflasyonist aç›k söz konusudur.

b. Tam istihdam gelir düzeyine ulaflabilmek için denge

gelirinin 100 trilyon lira azalmas› gerekmektedir. Bu

nedenle devlet daralt›c› maliye politikas› önlemlerini

uygulamaya koymal› ve bu ba¤lamda kamu harcama-

lar›n› azaltmal›d›r. Buna göre kamu harcamalar›n›n

mekanizmas›na göre azalt›lmas› gerekir. Verilen tab-
loda ithalat otonom olarak modele dahil edildi¤i
için, harcama çarpan›,

olacakt›r. Modelde marjinal tüketim e¤iliminin de-
¤eri, her bir gelir düzeyi için, 

olarak bulunacakt›r. MPC+MPS=1 iliflkisi gere¤i
MPS=0.20 olacakt›r. Bu bilgiler ›fl›¤›nda

eflitli¤inde bilinenler yerine konuldu¤unda,

bulunur. Tam istihdam gelir düzeyine dönebil-
mek veya enflasyonist aç›¤› ortadan kald›rabil-
mek için kamu harcamalar›n›n 20 trilyon lira azal-
t›lmas› gerekmektedir.

c. Devlet toplam harcamalar› azaltarak tam istihdam
üretim düzeyine geri dönebilmek için vergileri kul-
lan›rsa, vergilerin

mekanizmas›na göre de¤ifltirilmesi gerekir. ‹thalat
harcamalar› otonom kabul edildi¤i için vergi çarpan›,

formülü yard›m›yla, 

olarak hesaplanacakt›r. Buna göre gelirde arzula-
nan de¤iflmeyi gerçeklefltirebilmek için, 

elde edilir. Tam istihdam gelir düzeyine dönebil-
mek için vergiler 25 trilyon lira artt›r›lmal›d›r. 

-100 = -4 x ∆T
 

∆T = -100
-4

 
∆T = 25

Vergi Çarpan› = -0.80
0.20

 = -4

Vergi Çarpan› = -MPC
MPS

∆Y = Vergi Çarpan› x ∆T

-100 = 1
0.20

 ∆G

 
-100 = 5 x ∆G
∆G = -20

∆Y = 1
MPS

 ∆G

MPC = ∆C

∆Y
 = 80

100
 = 0.80

Harcama Çarpan› = 1
MPS

∆Y = Harcama Çarpan› x ∆G

S›ra Sizde Yan›t  Anahtar ›
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S›ra Sizde 4

‹flsizlik sigortas› uygulamas›nda iflçi çal›flt›¤› süre içerisinde
sigorta primi ödemekte, iflsiz kald›¤›nda ise sigortadan öde-
me almaktad›r. ‹flçi tekrar çal›flmaya bafllad›¤› zaman ken-
disine yap›lan iflsizlik sigortas› ödemesine son verilmekte-
dir. Bu nedenle, ülkede GSMH azalmaya bafllad›¤›, yani ifl-
sizlik t›rmanmaya bafllad›¤› zaman iflsizlik sigortas›na ilifl-
kin prim ödemeleri azalmakta, iflsizlere ödenen sigorta art-
maktad›r. Öte yandan, GSMH h›zla artt›¤› ve ekonomi enf-
lasyonist bir bask› alt›na girdi¤i zaman iflsizlik sigortas›
prim ödemeleri artmakta ve iflsizlikteki azalmaya ba¤l› ola-
rak iflsizlik sigortas› ödemeleri de azalmaktad›r. Görüldü¤ü
gibi otomatik olarak ortaya ç›kan bu de¤ifliklikler, bizim
ortaya ç›kmas›n› istedi¤imiz de¤iflikliklerdir. ‹flsizlik yük-
sek oldu¤unda harcamalar pompalanmakta, enflasyon yük-
sek oldu¤unda ise harcamalar bast›r›lmaktad›r.

fiirketlerin kâr pay› ödemeleri ve ailelerin tasarruflar› da
otomatik istikrar sa¤lay›c› olarak düflünülebilir. fiirketler
sat›fllar›n›n düfltü¤ü bir ekonomik daralma ortam›nda kâr
pay› ödemelerini sürdürdükleri, sat›fllar›n h›zla artt›¤› bir
ekonomik canlanma ortam›nda ise kâr pay› ödemelerini
›l›ml› ölçüde artt›rd›klar› için izledikleri bu politika daral-
man›n veya canlanman›n olumsuz etkilerini yumuflatmak-
tad›r. Bu da ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›na yard›mc›
olur niteliktedir. Ayn› flekilde, tüketiciler de gelirlerindeki
art›fl veya azal›fllar karfl›s›nda harcamalar›n› artt›rmak veya
azaltmak konusunda yavafl hareket etme e¤ilimindedirler.
Bu da ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›na yard›mc› olabile-
cek bir husustur. 

S›ra Sizde Yan›t  Anahtar ›
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VERG‹LER‹N GEL‹RE BA⁄LI OLARAK BEL‹RLENMES‹ DURUMUNDA
MAKRO EKONOM‹K DENGE
Ek-II’de verilen denge gelir düzeyinin belirlenmesine iliflkin modeli cebirsel olarak çözüm yöntemimiz burada da geçer-
li olacakt›r. Ancak burada vergileri de modele dahil edece¤imiz için eflitlik say›m›z biraz daha artacakt›r. Bir önceki üni-
tede kulland›¤›m›z eflitlikleri genel gösterimleriyle tekrar yazarak k›saca hat›rlayal›m ve bu eflitliklere gelire ba¤l› olarak
belirlenen bir vergi fonksiyonu ilave edelim:

C = C0 + cYd Tüketim fonksiyonu

I = I0 Otonom yat›r›m harcamalar›

G = G0 Otonom kamu harcamalar›

EX = EX0 Otonom ihracat gelirleri

IM = IM0 + imYd ‹thalat fonksiyonu

T = T0 + tY Vergi fonksiyonu

Yd = Y – T Kullan›labilir gelir

X = EX0 – IM Net ihracat fonksiyonu

Yukar›da tan›mlanan eflitlikler, gelir düzeyini belirlerken kulland›¤›m›z tan›msal eflitlikte yerine konursa,

Y = C + I + G + X

Y = C0 + cYd + I0 + G0 + EX0 – IM0 – imYd

Yukar›da s›ralanan modelde yap›lan harcanabilir gelir tan›m› ve bu tan›mda kullan›lan vergi fonksiyonu yerine kon-
du¤unda, s›ras›yla

Y = C0 + c(Y-T) + I0 + G0 + EX0 – IM0 – im(Y-T)

Y = C0 + c(Y-T0-tY) + I0 + G0 + EX0 – IM0 – im(Y-T0-tY)

Gerekli aç›l›m ve sadelefltirmeler yap›larak, eflitlik yeniden düzenlendi¤inde

elde edilir. Bu eflitlikte otonom büyükler toplam›n›n önünde yer alan ifade, vergilerin modele dahil edilmesi ve vergilerin
gelire ba¤l› olarak de¤iflmesi durumunda elde edilecek çarpan de¤erini vermektedir. Buna göre vergilerin gelire ba¤l›
olarak belirlenmesi durumunda, çarpan de¤eri

olmaktad›r. 

Y = 1
s + im + t c-im

 C0 + I0 + G0 + EX0 - IM0 - c - im  T0  

Çarpan = 1
s + im + t c - im



357

BLACK
320 C

“Guinness Rekorlar Kitab›”na göre, ABD’nin California eyaletinde yaflayan ve yu-
kar›da foto¤raf› görülen Walter Cavanagh veya lakab› ile “Bay Plastik Kart Fana-
ti¤i”, toplam 1356 adet kullan›labilir vaziyetteki kredi kart›yla dünyan›n en fazla
kredi kart›na sahip kiflisidir. Sahip oldu¤u kartlar yan yana konuldu¤unda yakla-
fl›k 229 metrelik bir uzunlu¤a ve 17 kilograml›k bir a¤›rl›¤a sahiptir. Söz konusu
kartlar çerçevesinde Bay Plastik Kart Fanati¤i’nin sahip oldu¤u kredi limiti 1.6
milyon dolar civar›ndad›r. Öte yandan Bay Fanati¤in sahip oldu¤u kartlar›n sa-
y›s› ABD’deki toplam kredi kart› çeflitlerinin sadece yüzde 12’sidir. Kredi kart› kul-
lan›m›n›n tüm dünyada h›zla yayg›nlaflt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, bu geliflimin
sebepleri neler olabilir? Acaba bu durum ilerleyen y›llarda ka¤›t paraya, iktisadi
aç›dan daha do¤ru bir deyimle nakde ihtiyac›m›z kalmayaca¤› fleklinde de¤erlen-
dirilebilir mi?

357

Para ve 
Bankac›l›k 16



Bafllarken
Para, insanl›k tarihinin en ilginç mallar›ndan birisidir. Milattan önceki dönemde
en yo¤un olarak kullan›lan paran›n inek oldu¤u bilinmektedir. Asl›nda, ‹ngilizce-
de parasal anlam›na gelen pecuniary sözcü¤ü Latincede inek anlam›na gelen pe-
cun sözcü¤ünden türetilmifltir. Elbise, m›s›r, köleler, b›çaklar ve hatta biran›n çeflit-
li dönemlerde ve çeflitli yerlerde para olarak kullan›ld›¤›na iliflkin belgeler mevcut-
tur. Bu örneklerin tümünde para olarak kullan›lan nesnelerin reel olarak bir de¤e-
ri söz konusudur. Ancak bu özellik geçmiflte para olarak kullan›lm›fl olan tüm nes-
neler için geçerli de¤ildir. Örne¤in midye kabuklar›n›n, balina difllerinin veya
a¤açkakan gagalar›n›n pratik olarak kullan›m› çok s›n›rl› olmas›na karfl›n, s›rala-
nan bu nesnelerin tümü insanl›k tarihinde para olarak kullan›lm›flt›r. Tarihin bili-
nen ilk metal paras›, M.Ö yedinci yüzy›lda, bugün ülkemizin Ege bölgesinde kalan
antik Lidya’da kullan›lm›flt›r. Lidyal›lar taraf›ndan kullan›lan bu ilk metal para al-
t›n ve gümüfl alafl›m›ndan yap›lm›fl ve üzerine aslan bafl› olan bir figür ifllenmifltir.
Ka¤›t para ise ilk kez yedinci yüzy›lda Londra kuyumcular› taraf›ndan ç›kar›lm›fl-
t›r. Kuyumcular iflledikleri de¤erli metalleri saklayabilmek için gerekli güvenli yer-
lere sahip olduklar›ndan, halk sahip oldu¤u madeni sikkeleri, alt›n› ve gümüflü mu-
hafaza etmeleri amac›yla kuyumculara b›rakmaya bafllam›fl, kuyumcular da koru-
ma amac›yla kendilerine b›rak›lan bu de¤erli metaller karfl›l›¤›nda sahiplerine
makbuz vermifllerdir. Zaman içerisinde bu makbuzlar birer ödeme arac› olarak el-
den ele geçmeye bafllam›flt›r. Kendilerine emanet olarak b›rak›lan tüm de¤erli ma-
denlerin ayn› anda geri istenmesi olas›l›¤›n›n çok düflük oldu¤unu gören kuyum-
cular, daha fazla makbuzu dolafl›ma ç›kartm›fllar ve böylece günümüzdeki ka¤›t
paralar›n ortaya ç›k›fl sürecini de bafllatm›fllard›r. 

‹lginç bir geliflim süreci sergileyen paran›n ekonomik etkileri de son derece
önemlidir. Örne¤in, bir ekonomide para miktar›nda meydana gelen afl›r› art›flla-
r›n enflasyonun temel nedeni oldu¤u birçok iktisatç› taraf›ndan kabul edilmekte-
dir. Makro iktisatla ilgili olarak flu ana kadar ele ald›¤›m›z ünitelerde paradan hiç
söz etmedik. Bu üniteden itibaren paray› analizimize dahil etmeye bafllayaca¤›z.
‹ktisadi aç›dan bu kadar önemli olmas›na karfl›n; para, ciddi bir tan›m sorunuy-
la karfl› karfl›yad›r. Hatta, iktisat teorileri aras›ndaki farkl›l›¤›n temel nedenlerin-
den bir tanesi olarak paran›n farkl› biçimlerde tan›mlanmas› gösterilebilir. Bu
ünitede paran›n ne oldu¤u sorusuna cevap vermeye çal›flacak, ülkedeki bankac›-
l›k sisteminin para miktar›n›n belirlenmesi üzerindeki etkilerini tespit edece¤iz.

Anahtar Kavramlar
• Takas
• De¤iflim arac›
• Hesap birimi
• De¤er muhafaza arac›
• Mal para
• ‹tibari para
• Para benzerleri
• M1
• M2
• M2Y
• Rezervler
• Kaydi para

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Paray› tan›mlayabilmedeki güçlüklerin nedenini,
2. Bir ekonomide paran›n üstlendi¤i fonksiyonlar›n neler oldu¤unu,
3. Zaman içerisinde, mal paradan itibari paraya geçiflin alt›nda yatan faktörleri

ve paran›n çeflitlerini,
4. Bankalar›n temel fonksiyonlar›n›, çal›flma mant›klar›n› ve nas›l kaydi para

yaratt›klar›n›
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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PARA NED‹R?

Paray› tan›mlayabilmedeki güçlüklerin nedenini aç›klayabilmek

‹lk bak›flta konunun bafll›¤› size çok fazla anlaml› gelmeyebilir ve paray› fiziksel
bir tak›m özelliklerini s›ralayarak kolayca tan›mlayabilece¤inizi düflünebilirsiniz.
Üzerinde belirli semboller olan, belirli renkteki ve ölçekteki ka¤›tlar› para olarak
tan›mlayabilirsiniz. Söz konusu ka¤›tlar›n yan› s›ra, ayn› özelliklere sahip yuvarlak
madeni nesneleri de para kapsam›na alabilirsiniz. Ancak çok eski dönemlerde ba-
lina difllerinin, midyelerin, tütünün para olarak kullan›ld›¤›n› düflünürsek, paray› fi-
ziksel özelliklerine göre tan›mlaman›n yeterli olmad›¤› görülür. Asl›nda paray› be-
lirli s›n›rlar çizerek tan›mlamak hem mümkün de¤ildir, hem de iktisadi anlamda
do¤ru de¤ildir. Zira para statik de¤il, dinamik bir kapsama sahiptir; yani toplum-
dan topluma ve ayn› toplum içinde zamana ba¤l› olarak de¤iflen bir yap› göstere-
bilmektedir. Örne¤in, afla¤›da yer alan fiekil 16.1’deki tafl›n para olarak kullan›ld›-
¤›n› düflünmek belki de size komik gelecektir. Bugün para olarak kabul etti¤imiz
nesnelerden bir k›sm›n›n, bilgisayar teknolojisi ve internet arac›l›¤› ile gerçekleflen
elektronik ticaretteki geliflmeler nedeniyle, gelecekte para kapsam›n›n d›fl›nda kal-
mas› da mümkündür. Bu nedenle para, s›n›rlar› belli, de¤iflmez bir tan›ma sahip
olamaz. Dolay›s›yla iktisatç›lar paran›n kesin ve de¤iflmez bir tan›m›n› yapma yeri-
ne, paran›n üstlendi¤i fonksiyonlar› s›ralayarak, bu fonksiyonlar› yerine getiren her
fleyi para kavram› içerisine dahil ederler. Bu nedenle, paray› fiziksel özelliklerine
göre tan›mlamak yerine, fonksiyonlar›na göre kapsam›n› çizmek daha do¤ru bir
yaklafl›md›r.
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fiekil 16.1

Yap Adas›nda Para
Yandaki foto¤rafta yer alan tekerle¤i and›ran
büyük tafl parças› Mikronezya’n›n federal 
eyaletlerinden birisi olan Yap Adas›’nda 1500
y›ldan beri para olarak kullanlan kaya
parçalar›ndan sadece birisidir. Tafl ne kadar
büyük ve düzgün olursa ifade etti¤i de¤er de o
kadar yüksek olmaktad›r. Adan›n çeflitli 
bölgelerine da¤›lm›fl olan tafllar›n hepsi 
birbirinden farkl› oldu¤u için, ada sakinleri her
birinin eski ve yeni sahibinin kim oldu¤unu
bilmekte, bu nedenle tafllar›n tafl›nmas› gerek-
memektedir. Sahip olunan tafl›n de¤eri servetin bir
göstergesi oldu¤u için, büyük miktarl› bir para
olarak de¤erlendirilmekte ve dolay›s›yla de¤er
muhafaza arac› olarak fonksiyon görmektedir.



Afla¤›da yer alan karikatür, önemli bir gerçe¤e iflaret etmektedir: Paran›n tan›mlanmas›
ciddi bir sorundur. Günlük konuflma dilinde kullan›lan “para” sözcü¤ü ile iktisatç›lar›n
kulland›¤› “para” kavram› birçok aç›dan farkl›laflmaktad›r. Karikatürdeki soyguncunun
“para” sözcü¤ü ile ne kastetti¤ini aç›klayabilir misiniz? Günlük konuflma dilinde “para”
sözcü¤üne yükledi¤imiz alternatif anlamlar neler olabilir?

PARANIN FONKS‹YONLARI

Bir ekonomide paran›n üstlendi¤i fonksiyonlar›n neler oldu¤unu
aç›klayabilmek

Para bir ekonomik yap› içerisinde üç temel fonksiyon üstlenmektedir: De¤iflim
arac› olma, hesap birimi olma ve de¤er muhafaza arac› olma. fiimdi bu fonksiyon-
lar› ayr› ayr› ele alal›m.

De¤iflim Arac› Olma
Paran›n üstlendi¤i ilk fonksiyon de¤iflim arac› olmas›d›r. Ekonomik birimler elle-
rinde bulunan mal ve hizmetleri parayla de¤ifltirir, elde ettikleri parayla da istedik-
leri mal ve hizmeti sat›n alabilirler. Bir de¤iflim arac› olarak para, mal ve hizmetle-
rin el de¤ifltirilmesi sürecini kolaylaflt›ran ve h›zland›ran bir araç niteli¤indedir. Bir
de¤iflim arac› olarak paran›n üstlendi¤i fonksiyonu kavrayabilmenin en iyi yolu,
herhangi bir de¤iflim arac›n›n bulunmad›¤› bir ortam› ele almakt›r. Ortak bir de¤i-
flim arac› olarak paran›n bulunmad›¤› böyle bir ortamda, mal ve hizmetlerin yine
mal ve hizmetlerle de¤iflimi söz konusu olacakt›r. Yani ortak bir de¤iflim arac›n›n
söz konusu olmad›¤› ortamlarda takas ekonomisi gündeme gelecek ve insanlar
ürettikleri mallar› tüketmek istedikleri mallarla de¤ifltirebilmek için takas ifllemleri-
ne girifleceklerdir. Bir bu¤day üreticisi olsayd›n›z, et, elbise ve sahip olmak istedi-
¤iniz di¤er mallar için bunlar› üreten insanlara gitmek zorunda kalacak, elinizdeki
bu¤day›n bir k›sm› ile sahip olmak istedi¤iniz mallar› de¤ifl tokufl etmek için çaba
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Ya paran›, ya can›n›!

Bir bakal›m neler
var? Biraz nakit,
kredi kartlar›,
yat›r›m fonu

kat›l›m paylar›,
seyahat çekleri...
Çek kabul ediyor

musunuz?
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De¤iflim arac› olma:

Paran›n mal ve hizmetlerin
el de¤ifltirilmesi sürecini
kolaylaflt›ran ve h›zland›ran
bir araç olmas›d›r.

Takas: Mal ve hizmetlerin
mal ve hizmetlerle
de¤ifltirilmesidir.

S IRA S ‹ZDE
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sarf edecektiniz. Takas sürecinde iki önemli sorunla karfl› karfl›ya kalacaks›n›z: Ön-
celikle elinde elbise bulunduran kimsenin de bu¤daya sahip olmak istemesi gerek-
mektedir. ‹kinci olarak de¤ifl tokufl oran› üzerinde anlaflmak gerekmektedir. Takas
ifllemlerinde isteklerin karfl›l›kl› olarak eflleflmesi zorunlulu¤u ve de¤iflim oran›n›n
belli olmamas› etkinlikten uzaklaflmaya neden olmaktad›r. Dolay›s›yla takas ifllem-
leri çok vakit almas› ve di¤er kiflilerle tek tek pazarl›k yapmay› gerektirmesi nede-
ni ile arzulanan bir yol de¤ildir. Bir ekonomide paran›n söz konusu takas sürecini
nas›l h›zland›rd›¤›n› görebilmek için, bir gün önce yapt›¤›n›z harcamalar› düflünür-
seniz, bir de¤iflim arac› olan para olmaks›z›n bu say›da takas ifllemini gerçeklefltir-
menin güçlü¤ünü anlayabilirsiniz.

Hesap Birimi Olma
Paran›n üstlendi¤i ikinci fonksiyon hesap birimi olmas›d›r. Bir hesap birimi ola-
rak para, mal ve hizmetlerin de¤erini ölçmede ortak bir ölçüm birimidir. Örne¤in,
ülkemizde kahvenin, çay›n, ekme¤in, gömle¤in, ayakkab›n›n, konutun veya oto-
mobillerin de¤erini Türk Liras› ile ifade ederiz. Böylesine ortak bir de¤er ölçüm
arac› olmasayd›, yani takas söz konusu olsayd› mal ve hizmetlerin de¤erini yine
mal ve hizmetlerle aç›klamak zorunda kal›rd›k. Az say›da mal›n oldu¤u bir ekono-
mide bu tür bir de¤er belirleme yöntemi büyük bir sorun yaratmayabilirdi, ancak
binlerce tür mal ve hizmetin bulundu¤u bir ekonomide, bunlar›n de¤erini birbirle-
ri cinsinden aç›klamak çok ciddi bir vakit kayb›na neden olacakt›r. Oysa söz ko-
nusu mal ve hizmetlerin de¤erini ortak bir birim ile ifade edersek, yani ortak bir
hesap birimi kullan›rsak kaybedilen zaman› ortadan kald›r›r›z. ‹flte para bir hesap
birimi olarak ekonomide etkinli¤in sa¤lanmas›na yard›mc› olmaktad›r.

De¤er Muhafaza Arac› Olma
Paran›n üstlendi¤i üçüncü fonksiyon de¤er muhafaza arac› olmas›d›r. Bir de¤er
muhafaza arac› olarak para, sat›n alma gücünün elde tutulmas›na olanak sa¤la-
maktad›r. Örne¤in flu anda cüzdan›n›zda bulunan Türk Liras› mevcudu kadarl›k bir
sat›n alma gücünü elinizde tutuyorsunuz demektir. Cüzdan›n›zda bulunan miktar
20 milyon TL ise, bu miktar parayla sat›n alabilece¤iniz mal ve hizmet miktar›n›
düflünerek ne kadarl›k bir sat›n alma gücünü elinizde bulundurdu¤unuzu ve para-
n›n üstlendi¤i bu fonksiyonu rahatça anlayabilirsiniz. Paran›n üstlendi¤i de¤er mu-
hafaza arac› olma fonksiyonu, ülkedeki mal ve hizmet fiyatlar› ile yak›ndan iliflki-
lidir. Örne¤in, flu anda ülkedeki tüm fiyatlar ikiye katlansa, cüzdan›n›zda bulunan
para ile sat›n alabilece¤iniz mal ve hizmet miktar› yar› yar›ya azalm›fl olur. Bir di-
¤er deyiflle elinizde tuttu¤unuz para ile sahip oldu¤unuz sat›n alma gücü yar› ya-
r›ya azalm›fl olur. Tersine, ekonomide tüm mal ve hizmetlerin fiyat› düflerse, bu se-
fer elinizde bulunan para ile daha fazla mal ve hizmet sat›n alabilece¤iniz için, sa-
hip oldu¤unuz sat›n alma gücü artm›fl olacakt›r. Afla¤›da yer alan fiekil 16.2’de
TL’nin sat›n alma gücünde, bir di¤er deyiflle TL’nin sat›n alma gücünü muhafaza
etme fonksiyonunda zaman içinde meydana gelen afl›nma net bir biçimde görül-
mektedir. Hemen de¤erlendirebilece¤iniz gibi, bu durum ülkemizde yaflanan h›zl›
enflasyonun kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›kartt›¤› bir sonuçtur.
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Hesap birimi olma: Paran›n
mal ve hizmetlerin de¤erini
ölçmede ortak bir ölçü birimi
olmas›d›r.

De¤er muhafaza arac›

olma: Paran›n sat›n alma
gücünün elde tutulmas›na
olanak sa¤lamas›d›r.



11’inci ünitede ele ald›¤›m›z enflasyon tan›m›n› tekrarlayarak, enflasyonun fiyatlar genel
düzeyinde görülen art›fllar anlam›na geldi¤ini hat›rlay›n›z.

1923 y›l›nda Almanya’n›n Hannover kentinde
çekilmifl olan yandaki foto¤rafta görülen ba-
yan, elindeki Alman Marklar› ile sobay› tutufl-
turmaya çal›flmaktad›r. Bu han›m›n önünde bu-
lunan ka¤›t y›¤›n›, her biri foto¤raf›n alt›nda
bir örne¤i görülen 100 milyon markl›k bank-
notlardan oluflmaktad›r. 100 milyon mark›n
bugünkü de¤erini düflündü¤ümüzde, tek bir
banknotun bu kadar yüksek bir miktarla bas›l-
m›fl olmas›n›n nedeni ne olabilir? Euro’nun

kullan›ma girmesinden
önceki dönemde en
önemli rezerv paralar›n-
dan birisi olan Alman
Mark›n›n nas›l olup da
sobay› tutuflturmak gibi
bir amaçla kullan›ld›¤›n›
aç›klayabilir misiniz? 

PARANIN EVR‹M‹

Zaman içerisinde mal paradan itibari paraya geçiflin alt›nda ya-
tan faktörleri ve paran›n çeflitlerini aç›klayabilmek

Para üstlendi¤i temel fonksiyonlar çerçevesinde, zaman içerisinde de¤iflik biçimler
alm›flt›r. Çeflitli kültürlerde çok farkl› nesnelerin de¤iflim arac› olarak kullan›ld›¤›
bilinmektedir. Örne¤in, Amerikan yerlileri taraf›ndan balina difllerinin, ABD’nin
koloni dönemlerinde tütünün ve ine¤in, II. Dünya Savafl› s›ras›nda Alman esir
kamplar›nda sigaran›n, birçok ülkede ise alt›n›n de¤iflim arac› olarak kullan›ld›¤›
bilinmektedir. Zaman içerisinde para olarak kullan›lan nesnelere iliflkin yukar›da-
ki örnekleri ço¤altmak mümkündür. Asl›nda de¤iflim arac›n›n balina difllerinden
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TL’nin Sat›n Alma Gücündeki Afl›nma
Yanda görülen grafik 1980-2002 
döneminde TL’nin sat›n alma gücündeki
afl›nmay› göstermektedir. Grafi¤e göre
1980 y›l›ndaki 36000 TL’nin bugünkü
de¤eri 1 TL’dir. Buna göre, 1980 y›l›nda
100 bin lira maafl alan bir memurun,
ayn› sat›n alma gücünü sürdürebilmesi
için bugün yaklafl›k 3 milyar 600 milyon
lira gelir elde etmesi gerekmektedir.
Bugünkü fiyatlar aç›s›ndan ele al›rsak,
bugün 30 milyar TL’ye sat›n ald›¤›m›z bir
otomobilin, 1980 y›l›ndaki de¤eri yaklafl›k
olarak 833 bin TL idi. Bu rakamlar TL’nin
sat›n alma gücündeki afl›nma konusunda
size bir fikir verecektir.
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bugün kulland›¤›m›z ka¤›t parçalar›na do¤ru geçirdi¤i evrim, temel olarak iki ka-
tegoride incelenebilir: Mal para ve itibari para.

Mal para, hem mal olarak kullan›ld›¤›nda bir de¤ere sahip olan, hem de de¤i-
flim arac› olarak kullan›labilen nesnelerdir. Mal para için en iyi örnek alt›nd›r. Al-
t›n yüzlerce y›l boyunca mal ve hizmetlerin sat›n al›nmas›nda bir de¤iflim arac› ola-
rak kullan›lm›flt›r. Ancak alt›n, bir mal olarak di¤er kullan›m alanlar›nda da bir de-
¤ere sahiptir. Örne¤in, de¤iflim arac› olarak kullan›lmas›n›n yan› s›ra alt›n mücev-
her veya tak› olarak da yüzy›llardan beri kullan›lmaktad›r.

Mal paran›n kullan›ld›¤› bir ekonomik sistemde, örne¤in, hem alt›n hem de gü-
müfl sikkelerin ayn› anda dolafl›mda olmas› halinde ortaya ilginç bir durum ç›kmak-
tad›r. Alt›n mal olarak kullan›mda daha de¤erli oldu¤u için, hiç kimse cebindeki al-
t›n› harcamak istemeyecek, öncelikle gümüfl sikkeleri elinden ç›kartmaya gayret
edecektir. Herkesin bu flekilde davranmas› durumunda elden ele geçen para gümüfl
sikkeler olacak ve alt›n sikkelere iyi para, gümüfl sikkelere kötü para dersek, kötü
para iyi paray› kovacakt›r. Bu olgu, Gresham yasas› olarak adland›r›l›r.

Bir mal olarak de¤eri bulunmayan, ancak mal ve hizmetlerin sat›n al›nmas›nda
bir de¤er ifade eden nesnelere itibari para ad› verilmektedir. Günümüzde de¤i-
flim arac› olarak kulland›¤›m›z ka¤›t parçalar›n›n mal olarak hiçbir de¤eri söz ko-
nusu de¤ildir. Ancak cüzdan›n›zda bulunan bu ka¤›t parçalar›, mal ve hizmetlerin
sat›n al›nmas›nda üzerinde yaz›l› miktar kadar bir de¤eri ifade etmektedir. Burada
cevapland›r›lmas› gereken soru, mal olarak da kullan›m de¤eri olan nesneler söz
konusu iken, de¤ersiz ka¤›t parçalar› neden para olarak kabul edilmektedir? Bu so-
ruya verdi¤iniz cevap “Çünkü ka¤›t paran›n alt›n veya gümüfl cinsinden bir karfl›-
l›¤› vard›r.” fleklinde ise, hemen belirtelim ki bu düflünceniz do¤ru de¤ildir. Örne-
¤in, cüzdan›n›zda bulunan ka¤›t üzerine bas›lm›fl Türk Lira’lar›n›n alt›na dönüfltü-
rülebilmesi söz konusu de¤ildir. Bu ka¤›t parçalar›n›n para olarak kabul edilme
nedeni devletin bu ka¤›tlar› yasal ödeme arac› olarak aç›klam›fl olmas› ve sizin (ve
toplumun di¤er üyelerinin) de bunu kabul etmenizdir. Günümüzde birçok ülkede
itibari para parasal sistemin temelini oluflturmaktad›r. ‹tibari para her ülkede fark-
l› biçimler alabilmektedir. Afla¤›daki bölümde, günümüz ekonomilerinde itibari
paran›n çeflitleri incelenmektedir.

Paran›n Çeflitleri
Modern bir ekonomide para üç türe ayr›l›r: bozukluk, nakit ve vadesiz mevduat.
Bozukluk ad› verilen madeni para günümüzde toplam para miktar› içinde çok kü-
çük bir bölümü oluflturmaktad›r. Örne¤in ülkemizde Hazine Müsteflarl›¤›na ba¤l›
olarak faaliyet gösteren Darphane taraf›ndan dolafl›ma ç›kar›lan bozukluk paran›n
toplam içindeki pay› binde 1’den daha düflüktür. Bu durumun nedeni bozukluk
paran›n küçük miktardaki ifllemlerde kullan›lmas›d›r. Örne¤in 1 milyar TL’yi made-
ni 50 bin liral›klar halinde toplamaya çal›fl›rsan›z, 20 bin adet 50 bin liral›ktan olu-
flan bir tepecik oluflturman›z gerekebilir. fiüphesiz, madeni paralar›n içindeki ma-
denin de¤eri paran›n ifade etti¤i de¤erden çok daha küçüktür. Aksi takdirde bu
paralar› eritip, maden olarak satmak kârl› olaca¤› için piyasada bulmak mümkün
olmazd›.

Nakit, yani Türkiye’deki 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyon
liral›klar gibi ka¤›t paralar, bir di¤er deyiflle banknotlar toplam para miktar›n›n da-
ha büyükçe bir k›sm›n› olufltururlar. Ka¤›t paray›, genellikle ülkenin merkez ban-
kas› basmaktad›r. Örne¤in Türkiye’de TC Merkez Bankas› banknot bas›m›nda te-
kel yetkisine sahiptir ve cüzdan›m›zda bulunan ka¤›t paralar›n tamam› TC Merkez
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Mal para: Hem mal olarak
kullan›ld›¤›nda bir de¤ere
sahip olan, hem de de¤iflim
arac› olarak kullan›labilen
nesnelerdir.

Gresham yasas›: Kötü
paran›n iyi paray› piyasadan
kovmas›d›r.

‹tibari para: Bir mal olarak
de¤eri bulunmayan, ancak
mal ve hizmetlerin sat›n
al›nmas›nda bir de¤er ifade
eden nesnelerdir.



Bankas› taraf›ndan bas›larak piyasaya ç›kar›lmaktad›r. Art›k günümüzde paran›n
de¤erli bir madene dönüfltürülmesi söz konusu olmad›¤› için, bozukluk veya na-
kit anlam›ndaki paralar yasal anlamda para konumundad›rlar. Yani, bu metal ve
ka¤›t parçalar› devlet böyle istedi¤i ve halk da bunu kabul etti¤i için parad›rlar. Bu
durum, de¤erli maden cinsinden bir karfl›l›¤› olmad›¤› için, ka¤›t paradan flüphe
duymam›z anlam›na gelmemektedir. Temel olarak paran›n de¤eri halk taraf›ndan
kabul edilirli¤ine ve k›tl›¤›na ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Paran›n üçüncü türünü oluflturan vadesiz mevduatlar, yani istedi¤iniz anda
bankadan çekebilece¤iniz mevduatlar para miktar›n›n oldukça büyük bir bölümü-
nü oluflturmaktad›r. Vadesiz mevduat hesaplar›n›n özelli¤i, istendi¤i anda banka-
dan çekilebilmesi ve bu hesaplar karfl›l›¤›nda çek ve kredi kart› kullan›labilmesi-
dir. Günlük konuflma dilinde para denildi¤i zaman genellikle kastedilen nakit an-
lam›ndaki parad›r. Ancak, al›flverifllerimizde nas›l nakit kullan›yorsak, çek ve kre-
di kart›n› da kullanabilmekteyiz. Tabi burada para olarak kullan›lan çekin yaz›ld›-
¤› ka¤›t veya kredi kart›n›n yap›lm›fl oldu¤u plastik de¤il, bunlar karfl›l›¤›nda ban-
kada bulunan vadesiz mevduatlard›r. ‹ktisatç›lar gerek istendi¤i anda nakde dö-
nüfltürülebilme olana¤› olan, gerekse de¤iflim arac› olarak kullan›labilen vadesiz
mevduatlar› da para olarak kabul etmektedirler.

Yukar›da s›ralanan üç tür paran›n toplam› ülkedeki toplam para miktar›n› olufl-
turmaktad›r. Bir toplumun kulland›¤› toplam para miktar› genellikle y›ldan y›la ar-
tan bir büyüklü¤ü ifade eder. Para miktar›nda meydana gelen de¤ifliklikleri belir-
leyen faktörleri, bu de¤iflikliklerin ekonomik etkilerini ve önemini daha sonra ay-
r›nt›l› olarak ele alaca¤›z.

Para Benzerleri
Yukar›daki aç›klamalar›m›zda vadesiz mevduatlar›n iktisatç›lar taraf›ndan para ola-
rak kabul edildi¤ini ifade ederek, vadesiz mevduatlar› bir ülkedeki toplam para
miktar›na dahil ettik. Oysa biliyoruz ki bankalarda vadesiz mevduat›n yan› s›ra va-
deli mevduatlar da bulunmaktad›r. Bu tür mevduatlar›n özelli¤i ancak belirli bir sü-
re sonra bankadan çekilebilmesidir. Bu nedenle, vadeli mevduat cüzdan›n›z› kul-
lanarak herhangi bir ödemede bulunman›z mümkün de¤ildir. Bir bankada vadeli
mevduat hesab›n›z varsa, vadesiz mevduat hesaplar›nda oldu¤u gibi bir çek yaza-
rak ödemede bulunma olana¤›n›z da yoktur. Bu nedenle, yukar›da s›ralad›¤›m›z
para türleri içinde vadeli mevduatlar para kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Uygulama-
da bankalar genellikle vadeli mevduatlar›n da vadesinden önce çekilmesine ola-
nak tan›maktad›rlar. Bankalar›n vadeli mevduatlar›n istendi¤i anda nakde dönüfl-
türülebilmesine olanak tan›malar› nedeniyle vadeli ve vadesiz mevduatlar aras›n-
daki fark daralmaktad›r. Vadeli mevduat hesaplar› üzerine çek yaz›lamamas›na
karfl›n, istendi¤i anda nakde çevrilebilmeleri, çek yaz›larak kullan›labilen vadesiz
mevduat hesaplar› ile tamamen ayn› olmasa da, hemen hemen ayn› yap›ya bürün-
melerine yol açmaktad›r. 

Bir ülkede bulunan di¤er birçok finansal varl›k, vadeli mevduatlar kadar olma-
sa da, kolayca nakde dönüfltürülebilmektedir. Örne¤in, yüksek enflasyon yaflanan
ülkelerde de¤erini koruyabilen yabanc› paralar (örne¤in ABD Dolar› ve Alman
Mark› gibi) genellikle sat›n alma gücünü muhafaza edebilmek amac›yla kullan›l-
makta ve kolayca yerli paraya dönüfltürülebilmektedirler. Hatta ço¤u zaman sözü
edilen yabanc› paray› yerli paraya çevirmeksizin ödemelerde kullanmak mümkün
olabilmektedir. Benzer flekilde, Hazine bonolar›n› nakde çevirmek de son derece
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kolayd›r. Likitide olarak adland›r›lan varl›klar›n nakde veya vadesiz mevduata dö-
nüflüm h›z› esas al›nd›¤›nda, birçok finansal varl›k paran›n sahip oldu¤u bu özelli-
¤e, tam olmasa da, bir ölçüde sahip olabilmektedir. Likitide özelli¤i ön plana ç›kar-
t›ld›¤›nda, para olan fleylerle para olmayan fleyler aras›nda kesin bir çizgi çekmek
kolay de¤ildir. Likitidesi yüksek, ancak ödemelerde direkt olarak kullan›lamayan
bu tür varl›klara para benzerleri ad› verilmektedir.

Birçok iktisatç› ekonomideki para benzerlerine ait toplam miktar›n harcama
al›flkanl›klar› üzerinde önemli bir etkisi oldu¤unu kabul etmektedirler. ‹ktisatç›lar
aras›nda neyin para benzeri oldu¤u, neyin para benzeri olmad›¤› konusunda uzun
y›llardan beri devam eden bir anlaflmazl›k söz konusudur. Öte yandan bankac›l›k
sisteminin yaratt›¤› finansal yenilikler göz önüne al›nd›¤›nda, ortaya ç›kan yeni fi-
nansal araçlar nedeniyle bu anlaflmazl›klar›n bir çözüme kavuflmas› da mümkün
görünmemektedir. Burada bizim esas vurgulamak istedi¤imiz, söz konusu tart›fl-
malar›n niteli¤i de¤il, neyin para oldu¤u, neyin para olmad›¤›n› kesin bir çizgiyle
ay›rman›n kolay bir ifl olmad›¤›d›r. Nitekim her ülkede para miktar›n›n kontrol
edilmesinden sorumlu kamu kurumu niteli¤indeki merkez bankalar›, kendi ülke-
lerindeki finansal ve ekonomik yap›ya uygun farkl› para tan›mlar› yapmaktad›rlar.
Afla¤›daki bölümde TC Merkez Bankas› taraf›ndan yap›lan farkl› para tan›mlar›n›
ele alaca¤›z. 

Resmi Para Stoku Tan›mlar›
Yukar›da ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z gerekçelerle her ülkede merkez bankas› res-
mi para arz› tan›mlar› yapmaktad›r. Bu tan›mlardan baz›lar› az çok standartlaflm›fl
ve ortak isimlerle adland›r›lmaktad›r. Yap›lan para miktar› tan›mlar› genellikle pa-
ra arz› veya para stoku olarak adland›r›lmakta, ancak bu iki kavram ayn› anlama
gelmektedir.

Arz fiyata göre de¤iflebilen bir büyüklü¤ü ifade etti¤i için para stoku deyimini kullanmak
daha do¤rudur. Ancak iktisatta para arz› deyiminin kullan›lmas› da bir gelenek haline gel-
mifltir. Biz de kitab›m›z›n bundan sonraki bölümlerinde para arz› ve para stoku deyimle-
rini birbirinin yerine kullanaca¤›z. Ancak, para arz› ve para stoku kavramlar›n›n ayn› an-
lama geldi¤ini gözden uzak tutmay›n›z. 

Ülkemizde TC Merkez Bankas› çeflitli para stoku tan›mlar› yapmaktad›r. Bu ta-
n›mlardan en çok kullan›lan› dar tan›ml› para stoku olarak bilinen ve M1 ile gös-
terilen para stoku tan›m›d›r. TC Merkez bankas› taraf›ndan yap›lan M1 tan›m› afla-
¤›daki flekildedir:

Tan›mdan anlafl›laca¤› gibi M1 tan›m›nda paran›n de¤iflim arac› olma fonksiyo-
nu ön plana ç›kmaktad›r. Afla¤›da yer alan fiekil 16.3’de 2002 y›l› sonu itibar›yla
resmi M1 tan›m›n›n bileflenleri gösterilmektedir.

TC Merkez Bankas› taraf›ndan yap›lan ikinci tan›m genifl tan›ml› para stoku ola-
rak adland›r›lmakta ve M2 ile gösterilmektedir. Bu tan›ma göre M2,

M2 = M1 + Ticari Bankalardaki Vadeli Mevduatlar
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Likitide: Varl›klar›n nakde
veya vadesiz mevduata
dönüfltürülme h›z› ve
kolayl›¤›d›r.

Para benzerleri: Likitidesi
yüksek olan, ancak
ödemelerde direkt olarak
kullan›lamayan varl›klard›r.

D ‹ K K A T

M1 = Dolafl›mdaki Nakit + Ticari Bankalardaki Vadesiz Mevduatlar + Merkez Bankas›ndaki Mevduat

M1: Dolafl›mdaki nakit, ticari
bankalardaki vadesiz 
mevduatlar ve Merkez
Bankas›nda bulunan 
mevduat›n toplam›ndan
oluflan parasal büyüklüktür.



fleklinde hesaplanmaktad›r. Görüldü¤ü gibi M2 para stoku tan›m› M1’e ilave ola-
rak ticari bankalardaki vadeli mevduatlar› da kapsamaktad›r. Yukar›daki aç›klama-
lar›m›za uygun olarak, TC Merkez Bankas› para benzeri olarak adland›r›lan finan-
sal varl›klardan birisi olan vadeli mevduatlar› da yapt›¤› para tan›m›na dahil ede-
rek likitideyi ön plana ç›kartmaktad›r. TC Merkez Bankas›, son y›llarda M2 para
stoku tan›m›n›n farkl› bir tan›m›na da yer vermekte ve bu yeni tan›m› M2Y olarak
göstermektedir. Buna göre M2Y,

olarak tan›mlanmaktad›r. Döviz Tevdiat Hesaplar›, Türkiye’de yerleflik gerçek ve
tüzel kiflilere ait ticari bankalardaki yabanc› para üzerine aç›lm›fl olan mevduat he-
saplar›n› ifade etmektedir. Yukar›da yer alan fiekil 16.3 Türkiye’de M2Y para sto-
ku tan›m›na dahil edilen bileflenlerin 2002 y›l› sonu itibar›yla da¤›l›m›n› göstermek-
tedir. fiekilde dikkatinizi çekecek ilk nokta döviz tevdiat hesaplar›n›n ulaflt›¤› bo-
yuttur. 2002 y›l› sonunda Türk bankac›l›k sisteminde TL üzerine aç›lan vadeli mev-
duatlardan daha fazla döviz üzerine aç›lm›fl hesap bulunmaktad›r. Hemen tahmin
edebilece¤iniz gibi, TL’den kaç›fl olarak de¤erlendirebilece¤imiz bu durum uzun
y›llardan beri yaflanan yüksek enflasyon olgusunun direkt bir sonucudur.

TC Merkez Bankas› yukar›da yap›lan para stoku tan›mlar›na ilave olarak M2R,
M3, M3A, M3Y ve L gibi alternatif para stoku tan›mlar›na da yer vermektedir. Ancak
bunlar M1 ve M2 kadar çok kullan›lan para stoku tan›mlar› de¤ildir. Bu nedenle biz
yukar›da ortaya konan tan›mlar› ele almakla yetinece¤iz.

II. Dünya Savafl› s›ras›nda Alman esir kamplar›nda bulunan müt-
tefik askerleri, kendi içlerinde gelifltirdikleri bir ödeme sistemi
çerçevesinde sigaray› de¤iflim arac› olarak kullanmaktayd›lar.
Esir kamp›n›n kendi koflullar› içerisinde yarat›lan bu sistemde,
sigaran›n de¤iflim arac› olarak kullan›labilmesini sa¤layan özel-
likleri neler olabilir?

M2Y = M2 + Döviz Tevdiat Hesaplar›
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fiekil 16.3

M1 ve M2Y Para Stoku Bileflenleri
2002 y›l› sonu itibariyle M1 ve M2Y para arz›
tan›mlar›n›n yüzde da¤›l›mlar›n› gösteren 
yandaki grafiklerde, M1 tan›m› aç›s›ndan dikkat
çeken ilk nokta oran olarak nakit miktar›n›n
oldukça yüksek olufludur. Geliflmifl ülkelerde
nakdin M1 içindeki pay›n›n yüzde 15 ile 20
aras›nda de¤iflti¤i düflünülürse, Türk
toplumunun bankac›l›k sistemini kullan›m
oran›n›n oldukça düflük oldu¤unu, al›flverifllerde
çek ve kredi kart› kullan›m›ndan daha çok nakit
kullan›m›n›n söz konusu oldu¤unu söylemek
mümkündür. M2Y tan›m›na bak›ld›¤›nda ise,
Türk Liras›nda yaflanan de¤er kayb›n›n, Türk
toplumunda döviz tutma e¤ilimi yaratt›¤› ve
güçlendirdi¤i görülmektedir. Grafi¤e göre,
bankac›l›k sisteminde aç›lan döviz hesaplar›n›n,
TL üzerine aç›lan vadeli mevduat hesaplar›ndan
fazla oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

MB’daki Mevduat
1%

Nakit
42%

Vadesiz
Mevduat

57%

M1
12%

Döviz
Hesaplar›

48% Vadeli
Mevduat

40%

M2: M1 para stoku tan›m›na
ticari bankalardaki vadeli
mevduatlar›n eklenmesi ile
bulunan parasal 
büyüklüktür.

Döviz tevdiat hesaplar›:

Türkiye’de yerleflik kifli ve
kurumlar taraf›ndan ticari
bankalarda yabanc› para
üzerine aç›lm›fl olan
hesaplard›r.

M2Y: M2 para stoku
tan›m›na ticari bankalarda
bulunan döviz tevdiat
hesaplar›n›n ilave edilmesi
ile bulunan parasal 
büyüklüktür.

TC Merkez Bankas›

taraf›ndan yap›lan para
stoku tan›mlar› ile ilgili
genifl bilgi ve güncel veriler
http://www.tcmb.gov.tr
adresinden elde
edilebilmektedir.
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BANKACILIK S‹STEM‹ VE BANKALARIN PARA
YARATMA SÜREC‹

Bankalar›n temel fonksiyonlar›n›, çal›flma mant›klar›n› ve nas›l
kaydi para yaratt›klar›n› aç›klayabilmek

Bankac›l›k ço¤u zaman, elemanlar› dekontlar ve çekler aras›nda kaybolmufl mono-
ton ve s›k›c› bir meslek olarak de¤erlendirilir. Reklamlarda “Bankam›z size hizmet
vermekten mutluluk duyar.” denilse de s›ra kredi taleplerinin de¤erlendirilmesine
geldi¤i zaman bankac›lar t›pk› bir cimri gibi davran›rlar. Tüm bunlara karfl›n, ban-
kalar›n ekonomide üstlendikleri fonksiyonlar aç›s›ndan önemi konusunda az çok
bir fikir sahibiyizdir. Bunun nedeni, bankalar›n çok önemli ve çok flafl›rt›c› bir mal
olan paran›n ticaretini yapmalar›d›r.

Bir ekonomik sistemde bankalar›n üstlendikleri fonksiyonlar ve buna uygun
olarak bankalar›n faaliyet alanlar› çok çeflitli olabilir. Baz› bankalar temel olarak ifl-
letmelere hizmet sunarken tek tek bireylerle çok az iliflkileri olabilir. Baz› banka-
lar ise tüketicilerden mevduat toplamak ve onlara kredi vermek amac›yla faaliyet
gösterebilirler. Faaliyet alanlar›n›n çok çeflitli olmas› nedeniyle, banka faaliyetleri
hakk›nda genelleme yapmak zor olmas›na karfl›n, bu konuda temel baz› tespitler
yapmak ve baz› ilkeler koymak mümkündür. 

Bankalar, genellikle, halktan toplad›klar› mevduat› hem flirketlere hem de ki-
flilere kredi olarak veren, menkul k›ymetlere (özellikle kamu kesimi taraf›ndan ç›-
kar›lan tahvillere) yat›r›m yapan kurulufllard›r. Bankalar bu ifllemleri yürütürken
hedefleri de elde edilen kâr› en yüksek düzeye ç›kartmakt›r. Bankalar söz konusu
kâr› otomobil veya çelik gibi bir mal satarak de¤il, borç verme, yat›r›m yapma,
çekleri ödeme ve kay›t tutma gibi çeflitli hizmetleri sunarak elde etmektedirler.
Bankalar bu faaliyetleri sürdürerek mevduat sahiplerine ödediklerinden daha faz-
la faiz elde etmeye çal›flarak kârl› duruma geçerler. Örne¤in, bir banka açt›¤› kre-
diler karfl›l›¤›nda yüzde 50 faiz isterken, mevduatlara yüzde 30 faiz ödüyorsa, yüz-
de 20’lik bir farkla masraflar›n› karfl›lamakta ve bir miktar kâr elde etmektedir. 

Bankalar verdikleri krediler ve yapt›klar› yat›r›mlardan elde edecekleri getiriyi,
verdikleri kredinin ve yapt›klar› yat›r›m›n güvenli olmas› ile dengelemek zorunda-
d›rlar. Banka, ne kadar yüksek bir faiz oran›ndan kredi verir veya yat›r›m yaparsa
kâr› da o kadar yüksek olacakt›r. Ancak normalin üzerinde getirisi olan kredi ve
yat›r›mlar daha fazla risk tafl›rlar, yani bunlar›n geri ödenmemesi olas›l›¤› da yük-
sektir. Bankalar mevduat sahiplerinin paralar›n› ödünç olarak verdikleri için, açt›k-
lar› kredilerden ve yapt›klar› yat›r›mlardan kaynaklanan riski s›n›rlamak zorunda-
d›rlar. Aksi takdirde iflasa sürüklenme olas›l›¤› yüksek olacakt›r. Bu nedenle, ban-
kalar›n nas›l çal›flt›klar›n›n anlafl›lmas› özel bir önem tafl›maktad›r. 

Bankac›l›k sektöründe yönetilmesi gereken risk sadece faiz riski de¤ildir. Bankalar döviz
kuru riski, alacak riski, likitide riski gibi kârl›l›¤› ters yönde etkileyen di¤er risklerin yö-
netimine de özen göstermek zorundad›rlar. Bu nedenle, bankac›l›k risk yönetme sanat›
olarak da tan›mlanabilir.

Bir Bankan›n Bilançosu
Bir bankan›n nas›l çal›flt›¤›n› anlaman›n en iyi yolu bu bankan›n bilançosunu ince-
lemektir. Afla¤›da yer alan Tablo 16.1 temsili bir bankan›n belirli bir tarihteki bilan-
çosunu göstermektedir. Bilançonun sol taraf›na göre bankan›n aktifleri toplam› 25
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Banka: Temel olarak,
halktan toplad›¤› mevduat›
flirketlere ve kiflilere kredi
olarak veren, menkul
k›ymetlere yat›r›m yapan
kurulufltur.
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trilyon lirad›r. Aktifler aras›nda yer alan en büyük kalem krediler kalemidir ve ban-
kan›n flirketlere ve kiflilere kulland›rd›¤› kredilerden oluflmaktad›r. Daha önce de
belirtti¤imiz gibi, ödünç para verme bankalar›n temel fonksiyonlar›ndan birisidir.

Bilançonun sa¤ taraf› ise bankan›n toplam yükümlülüklerinin 24 trilyon lira, net
sermayesinin ise 1 trilyon lira oldu¤unu göstermektedir. Banka borçlar›n›n büyük
bir k›sm› mevduat sahiplerine olan borçlar› ifade etmektedir. Hat›rlarsan›z, banka-
n›n temel fonksiyonlar›ndan bir tanesi de mevduat toplamak idi.

Bir banka bilançosunun gösterdi¤i önemli bir gerçe¤e dikkatinizi çekmek is-
teriz. Banka pasiflerinin, yani bankan›n borçlar›n›n oldukça büyük bir bölümü
alacakl›n›n istemesi durumunda hemen ödenmesi gereken türden vadesiz borç-
lardan meydana gelmektedir. Örne¤in, yukar›da verilen bilançoda vadesiz mev-
duat sahiplerinin tümü birden ayn› anda paralar›n› bankadan çekmek isteseler,
çekilecek miktar toplam banka borçlar›n›n yaklafl›k 1/3’nü oluflturmaktad›r. fiüp-
hesiz, herkesin ayn› anda tüm paras›n› bankadan çekmek istemesi olas›l›¤› olduk-
ça düflüktür. Aksine, bir günde baz› mevduat sahipleri paralar›n› bankadan çeker-
ken, baz›lar› da bankaya para yat›rmaktad›r. Mevduat sahiplerinin büyük bir k›s-
m› ise mevduatlar›na dokunmamaktad›r. Bu yüzden banka toplam vadesiz mev-
duat borcundan çok daha küçük miktarda nakit veya nakde kolayca dönüfltürü-
lebilen varl›klarla o gün paras›n› çekmek isteyenlerin talebini karfl›layabilmekte-
dir. Örne¤in, yukar›da bilançosu verilen temsili bankan›n elinde bulunan nakit
(ve nakde kolayca dönüfltürülebilen merkez bankas›nda ve di¤er bankalarda bu-
lunan vadesiz mevduatlar) para, bankan›n vadesiz mevduat fleklindeki borçlar›-
n›n ancak yar›s›n› karfl›layabilecek düzeydedir. Bankalar›n kasalar›nda bulunan
nakit ve merkez bankas›nda ve di¤er bankalarda tuttuklar› vadesiz mevduatlar›n
toplam›na rezervler ad› verilmektedir.

Bankan›n elinde bulunan rezervler, bankan›n toplam mevduat borçlar› ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça düflüktür. Bu size oldukça tehlikeli gelebilir. Bu bankada
paran›z olsayd› belki de hemen çekip, mevduat fleklindeki borçlar›na eflit miktar-
da rezerv bulunduran bir baflka bankaya yat›rmak isterdiniz. Ne yaz›k ki bunu yap-
man›z mümkün olmazd›. Zira bütün bankalar mevduat borçlar›ndan çok daha dü-
flük miktarda bir paray› ellerinde rezerv olarak tutarlar. Bu çal›flma yöntemi k›smi
rezerv bankac›l›¤› olarak adland›r›lmaktad›r. Daha sonra görece¤imiz gibi, bu
davran›fl son derece mant›kl› bir bankac›l›k uygulamas›d›r.
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Tablo 16.1

Temsili Banka
Bilançosu

...BANKASI... TAR‹HL‹ B‹LANÇOSU
Aktifler (trilyon TL) Pasifler (trilyon TL)

Nakit 4.8 Vadesiz Mevduatlar 9.2
Menkul K›ymetler 4.2 Vadeli Mevduatlar 12.8
Krediler 14.6 Di¤er Pasifler 2.0
Di¤er Aktifler 1.4 Net Sermaye 1.0
AKT‹F TOPLAMI 25.0 PAS‹F TOPLAMI 25.0

Rezervler: Bankalar›n
kasalar›nda bulunan nakit
ve nakde kolayca
dönüfltürülebilen varl›klarla
merkez bankas› ve di¤er
bankalarda bulunan vadesiz
mevduatlar›n toplam›d›r.

K›smi rezerv bankac›l›¤›:

Bankalar›n toplam 
yükümlülüklerinden çok
daha küçük bir miktar› 
rezerv olarak 
bulundurduklar› bankac›l›k
uygulamas›d›r.



K›smi Rezerv Bankac›l›¤› ve Zorunlu Rezervler
Rezerv bankac›l›¤›n›n önemini kavrayabilmek için iki örnek durumu karfl›laflt›ra-
l›m. Bunlardan birincisinde banka mevduatlar›na eflit miktarda rezerv bulundur-
makta, di¤erinde ise daha az rezerv tutmaktad›r. X ve Y bankas› olarak adland›rd›-
¤›m›z bu iki bankan›n durumunu karfl›laflt›rabilmek aç›s›ndan her ikisinin de ayn›
miktarda mevduata ve sermayeye sahip olduklar› kabul edilerek, basitlefltirilmifl bi-
lançolar› Tablo 16.2’de verilmektedir. X bankas›na ait bilanço incelendi¤inde, ban-
kan›n verece¤i krediler ve yapaca¤› yat›r›mlar›n tamam›yla banka sahiplerinin koy-
du¤u paralarla gerçeklefltirilebilece¤i görülmektedir. Nitekim bilançoya göre ban-
kan›n açt›¤› krediler ve yapt›¤› yat›r›mlar›n toplam› bankan›n net sermayesine eflit
durumdad›r. Buna göre bankan›n açt›¤› kredilerden birisi geri ödenmezse veya ya-
p›lan yat›r›mlar›n bir tanesinden para kaybedilirse, ortaya ç›kan zarar›n tamam›
banka sahipleri taraf›ndan üstlenilecektir. Bu banka bilançosuna göre, bankaya ya-
t›rd›klar› mevduat›n her liras› rezerv olarak tutuldu¤u için mevduat sahipleri mut-
lak anlamda korunmaktad›rlar.

fiimdi de k›smi rezerv bankac›l›¤› yapan Y bankas›n›n bilançosuna bakal›m. Y ban-
kas›n›n bilançosuna göre, bankan›n verdi¤i kredilerin ve yapt›¤› yat›r›mlar›n büyük
bir k›sm› bankaya mevduat yat›ran müflterilerin paralar›yla gerçeklefltirilmektedir.
Bu nedenle bankaya yat›r›lan mevduat miktar› 2 trilyon lira iken, rezervler sadece
0.4 trilyon lirad›r. Kalan 1.6 trilyon lira ise, basit örne¤imizde banka sadece iki tür
aktife (rezervler ve krediler) sahip oldu¤u için, kredi olarak verilmifltir. Böylece, X
bankas› riskin tamam›n› banka sahiplerine yüklerken, Y bankas› riskin bir k›sm›n›
banka sahipleri üzerinde b›rakm›fl, bir k›sm›n› ise mevduat sahiplerine aktarm›flt›r.

Bankac›l›k tarihi yukar›da ele al›nan ilk örnekten ikinci örne¤e geçiflin öyküsü-
dür. Tarihteki bankalar, mevduatlara eflit miktarda rezerv tutan kurumlard› ve bu
bankalar halk›n alt›nlar›n›n sakland›¤› yerler durumunda idi. Zaman içerisinde
bankalar mutlak rezerv bankac›l›¤›ndan k›smi rezerv bankac›l›¤› uygulamas›na
do¤ru kaym›fllard›r. Bu dönüflümün nas›l gerçekleflti¤ini görebilmek oldukça ko-
layd›r. Diyelim ki yukar›da verdi¤imiz ilk örnektekine benzer bir bankaya sahipsi-
niz. Bir müddet sonra göreceksiniz ki müflteriler size olan güvenleri nedeniyle ya-
t›rd›klar› paray› hemen geri istememektedirler. Er yada geç elinizdeki at›l duran
paray› isteyenlere ödünç olarak vererek faiz geliri elde etmenin daha ak›lc› bir yol
oldu¤unu fark edecek ve bu durumun mevduat sahipleri aç›s›ndan sak›nca do¤ur-
mad›¤›n› göreceksiniz. Sizin bankan›z ve di¤er bankalar bunu ortak bir uygulama
haline getirdiklerinde ise k›smi rezerv bankac›l›¤›na geçilmifl olacakt›r. 

Bu sistemi birkaç aç›dan savunmak mümkündür. ‹lk olarak, hiçbir mevduat sa-
hibi paras›n› kaybetmemekte veya zarara u¤ramamaktad›r. ‹kinci olarak, krediler-
den elde edilen faiz geliri ile mevduat sahiplerine de bir miktar faiz ödenebilir. Bu
yüzden bankaya yat›r›lan mevduat›n tamam›n› rezerv olarak tutmay›p kredi verme-
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Tablo 16.2

Mutlak ve K›smi
Rezerv Bankac›l›¤›

X Bankas› Bilançosu (trilyon TL)

Rezervler 2.0 Vadesiz Mev. 2.0
Krediler 0.5 Net Sermaye 0.5

Y Bankas› Bilançosu (trilyon TL)

Rezervler 0.4 Vadesiz Mev. 2.0
Krediler 2.1 Net Sermaye 0.5



nin mevduat sahiplerinin yarar›na oldu¤u savunulabilir. Üçüncü olarak, bankaya
yat›r›lan mevduat›n kredi olarak verilmesi ile topluma ve ekonomiye yararl› bir ifl
yap›ld›¤› da savunulabilir. Zira ço¤u durumda flirketler ancak borçlanarak verimli
yat›r›mlar yapabilmektedirler. Mevduat sahiplerinin paras›n› bu flirketlere ödünç
olarak vererek verimli yat›r›mlar›n gerçeklefltirilmesi sa¤lanabilir. 

Yukar›da s›ralad›¤›m›z türden gerekçeler toplumun k›smi rezerv bankac›l›¤›na
geçifle olanak tan›mas›na neden olmufltur. Buna göre k›smi rezerv bankac›l›¤›,
bankalar›n mevduatlar›ndan daha düflük bir miktarda bir paray› rezerv olarak bu-
lundurduklar› bankac›l›k sistemi olarak tan›mlanabilir. Bu durumda akl›m›za flu so-
ru gelmelidir: Bankalar›n tutacaklar› rezerv miktar›n› belirleyen faktör nedir? Ör-
ne¤in, Tablo 16.1’de verilen örnek banka toplam mevduat borçlar›n›n yaklafl›k
yüzde 20’si kadar bir miktar› nakit ve nakde kolayca çevrilebilen aktifler olarak el-
de tutmaktad›r. Mevduat sahipleri aras›nda bir panik olmad›¤› sürece, örnekteki
banka rezerv olarak elinde daha az para tutabilir ve bunlar› da kredi olarak vere-
rek daha fazla faiz geliri elde ederek kâr›n› artt›rabilir. Bankalar›n elinde bulunan
rezerv miktar›n› belirleyen en önemli faktör, ülkede bankac›l›k sistemini düzenle-
yen yasalard›r. Merkez bankalar› ticari bankalar› mevduatlar›n belirli bir oran›n› re-
zerv olarak tutmaya mecbur etmifltir. Zorunlu rezerv oran› denilen bu rezerv ora-
n› mevduat›n türüne göre de¤iflebilmekte ve her ülkede farkl› uygulama özellikle-
ri gösterebilmektedir.

Merkez bankalar›n›n ticari bankalar› yasalar gere¤i bu tür bir zorunlu rezerv uy-
gulamas›na tabi tutmalar›n›n nedenini bankalar›n emniyetini sa¤lamak olarak dü-
flünebilirsiniz. Bankac›l›¤›n ilk dönemleri için bu düflünceniz do¤ru olabilir. Ancak
günümüz koflullar›nda bu görüfl çok fazla anlaml› de¤ildir. Zira zorunlu rezerv uy-
gulamas›n›n amac› zaman içerisinde de¤iflerek, bankalar›n emniyetini sa¤lamaktan
ziyade ülkedeki para miktar›n› kontrol etme amac›na yönelmifltir. 

Bankalar›n Para Yaratmas› 
Yukar›da ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z flekliyle bankalar›n temel çal›flma prensiple-
ri ve özellikle ellerinde tuttuklar› rezervler, bankalar›n ekonomide üstlendikleri bir
di¤er önemli fonksiyonu ortaya koymaktad›r: Para yaratmak. Asl›nda bankalar,
halktan mevduat toplayarak ve toplad›klar› fonlar› kredi olarak vererek veya yat›-
r›mlar›nda kullanarak para yaratan kurumlard›r. Bankalar taraf›ndan kredi ifllemle-
ri sonucunda vadesiz mevduat fleklinde yarat›lan bu paraya kaydi para ad› veri-
lir. Konunun rahat anlafl›labilmesi ve hesaplamalar›n rahatça takip edilebilmesi için
yuvarlak ve örnek olabilecek rakamlarla konuyu incelemeye çal›flaca¤›z. Bankala-
r›n bu fonksiyonunu kavrayabilmek için afla¤›daki senaryoyu göz önünde tutal›m.

Geçti¤imiz y›l içinde gerçeklefltirdi¤iniz tasarruf miktar› olan 1 milyar liray› A
bankas›na yat›rd›¤›n›z› kabul edelim. A bankas›n›n bu paran›n 800 milyon liras›n›
Mehmet’e kredi olarak verdi¤ini ve Mehmet’in bu parayla Ahmet’ten iflletmesi için
malzeme sat›n ald›¤›n›, Ahmet’in de bu paray› B bankas›nda bulunan hesab›na ya-
t›rd›¤›n› kabul edelim. B bankas›n›n yat›r›lan bu 800 milyon liran›n 600 milyon li-
ras› ile Ali’den tahvil sat›n ald›¤›n›, Ali’nin tahvil satarak elde etti¤i bu paray› C ban-
kas›ndaki vadesiz mevduat hesab›na yat›rd›¤›n› varsayal›m. Dördüncü olarak, C
bankas›n›n Hasan’a 400 milyon lira kredi verdi¤ini, Hasan’›n da bu parayla Ke-
mal’den mal sat›n ald›¤›n›, Kemal’in mal sat›fl›ndan elde etti¤i söz konusu 400 mil-
yon liray› D bankas›ndaki vadesiz mevduat hesab›na yat›rd›¤›n› kabul edelim. Ör-
nekleri biraz daha uzat›rsak iflin içinden ç›kamayacakm›fl›z gibi gelmesine karfl›n,
hepinizin bildi¤i üzere gerçek hayatta durum budur.
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Kaydi para: Bankalar
taraf›ndan kredi ifllemleri
sonucunda vadesiz mevduat
fleklinde yarat›lan parad›r.



Konuyu basitlefltirmek aç›s›ndan baz› varsay›mlar yaparak bu süreci daha izle-
nir hale getirmek mümkündür. Bu amaçla bankalar›n toplam rezervlerinin zorun-
lu rezervlerden olufltu¤unu kabul edebiliriz. Bu varsay›m›m›z gere¤i, bir banka
kendisine yat›r›lan mevduat›n belirli bir oran›n› zorunlu rezerv olarak ay›racak ve
kalan›n tamam›n› kredi olarak verecektir. Yapaca¤›m›z bir di¤er basitlefltirici var-
say›m, bankalar›n verdikleri kredinin ayn› miktarda bankac›l›k sistemine mevduat
olarak geri dönece¤i fleklindedir. Bu varsay›m›m›z gere¤i, verilen kredilerden na-
kit fleklinde bir s›z›nt› bulunmamakta, kredi alan kifli veya kurumlar bu miktar› tek-
rar bankac›l›k sistemine mevduat olarak yat›rmaktad›rlar. Öte yandan, merkez
bankas› taraf›ndan belirlenen zorunlu rezerv oran›n›n yüzde 10 oldu¤unu kabul
edece¤iz. 

Yukar›da yap›lan varsay›mlar, gerçekçi olmamas›na karfl›n, konunun anlafl›lmas› aç›s›n-
dan gereklidir. Bu nedenle yap›lan varsay›mlar› ve sonuçlar›n› bir kez daha tekrarlay›n›z.

Bu varsay›mlar geçerli iken, A bankas›na yat›raca¤›n›z 1 milyar liran›n, banka-
n›n bilançosunu nas›l de¤ifltirdi¤ini T hesaplar› arac›l›¤› ile takip etmeye çal›flal›m.
Afla¤›da yer alan Tablo 16.3’ün a bölümü, A bankas›n›n bilançosunda meydana
gelen de¤iflimi göstermektedir. Öncelikle, yat›rd›¤›n›z 1 milyar lira karfl›l›¤›nda A
bankas›n›n size olan mevduat fleklindeki borcu 1 milyar lira artm›flt›r. Öte yandan
ilk aflamada yat›r›lan söz konusu 1 milyar lira ayn› miktarda bankan›n rezervleri-
ni de artt›racakt›r. Söz konusu 1 milyar liral›k rezervin yüzde 10’u, yani yüz mil-
yon liras› zorunlu olarak tutulmas› gereken rezervdir. Çünkü banka kendisine ya-
t›r›lan mevduat›n yüzde 10’u kadar zorunlu rezerv tutmakla yükümlüdür. Zorun-
lu rezerv ayr›ld›ktan sonra kalan 900 milyon lira ise bu aflamada bankan›n elinde
serbest rezerv olarak bulunmaktad›r. Yapt›¤›m›z varsay›m gere¤i banka elinde
serbest rezerv tutmad›¤› için bu miktar›n tamam›n› kredi olarak verecektir. A ban-
kas› krediyi açt›¤› zaman bilançosu Tablo 16.3’ün b bölümünde görüldü¤ü gibi
de¤iflecektir. Asl›nda A bankas› açt›¤› bu kredi ile ekonomide para yaratma süre-
cini de bafllatmaktad›r.

A bankas›ndan kredi alan müflteri bunu bir flekilde harcayacakt›r. Ancak yapt›-
¤›m›z varsay›m gere¤i, bu miktardan nakit fleklinde bir s›z›nt› olmad›¤› için, aç›lan
900 milyon liral›k kredi B bankas›na mevduat olarak dönmektedir. B bankas› elde
etti¤i bu 900 milyon liral›k mevduat›n yüzde 10’nu, yani 90 milyon liras›n› zorun-
lu rezerv olarak ay›racak ve serbest rezerv tutmad›¤› için kalan 810 milyon liray›
kredi olarak verecektir. B bankas›n›n bilançosunda meydana gelen de¤iflim Tablo
16.4’ün a bölümünde yer alan T hesab›nda görülmektedir. T›pk› yukar›da oldu¤u
gibi, asl›nda B bankas› kredi açarak para yaratma sürecini devam ettirmektedir.
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Tablo 16.3

Bankalar›n Kaydi
Para Yaratmas›-I

(a) A Bankas› (milyonTL)

Rezervler +1000 Vadesiz Mev. +1000
Zorunlu  +100
Serbest   +900

(b) A Bankas› (milyonTL)

Rezervler +100 Vadesiz Mev. +1000
Zorunlu  +100
Serbest         0

Krediler +900



Yapt›¤›m›z varsay›m gere¤i B bankas›n›n açt›¤› 810 milyon liral›k kredi ayn›
miktarda, örne¤in C bankas›na mevduat olarak geri dönecek, C bankas› da elde et-
ti¤i bu mevduat›n yüzde 10’nu, yani 81 milyon liras›n› zorunlu rezerv olarak ay›r-
d›ktan sonra geri kalan 729 milyon liray› kredi olarak verecektir. Durum yukar›da
yer alan Tablo 16.4’ün b bölümünde görülmektedir. Benzer flekilde, aç›lan 729
milyon liral›k kredi bir sonraki aflamada D bankas›na mevduat olarak geri döne-
cek, banka bu mevduat›n 72.9 milyon liras›n› zorunlu rezerv olarak ay›rd›ktan son-
ra kalan 656.1 milyon liras›n› kredi olarak verecek ve bilançosu Tablo 16.4’ün c
bölümündeki gibi de¤iflecektir.

Yukar›da ilk dört aflamas› özetlenen basitlefltirilmifl modelin her aflamas›nda,
bankac›l›k sistemi kredi açarak vadesiz mevduat yaratmaktad›r. Dördüncü aflama
sonunda yarat›lan ilave mevduat miktar›, A bankas›na yat›r›lan 1 milyar liral›k mev-
duat da dahil olmak üzere, 3 milyar 439 milyon lirad›r. Daha önce yapt›¤›m›z pa-
ra stoku tan›mlar›n› hat›rlarsan›z, en dar tan›ml› para kavram›nda bile vadesiz mev-
duatlar› para olarak kabul etmifltik. Bu nedenle, bankac›l›k sistemi her aflamada aç-
t›¤› kredilerle asl›nda para yaratmaktad›r. Bankalar›n kredi vermek yerine, menkul
k›ymet sat›n alarak yat›r›mda bulunmalar› durumunda da yukar›daki sonuç de¤ifl-
meyecektir. Buna göre, bir banka elinde bulunan serbest rezervlerle ister kredi aç-
s›n, isterse menkul k›ymet sat›n als›n, bunlar›n kaydi para yarat›lmas› üzerindeki
etkisi ayn› olmaktad›r.

Para yarat›lmas› süreci tersine de iflleyebilir. Yani, bankac›l›k sisteminin rezervlerinin
azalmas› durumunda para yok etme süreci yaflanacakt›r. Buna göre, örne¤in bir müflteri-
nin vadesiz mevduat›n› bankadan çekmesi durumunda bankac›l›k sisteminin elinde bulu-
nan rezervlerde meydana gelecek azalma, yukar›da özetlenen sürecin tersine çal›flmas›na
neden olacakt›r.

Burada cevapland›r›lmas› gereken bir baflka soru ile karfl› karfl›yay›z: Peki bu
sürecin sonuna kadar ifllemesi sonucu yarat›labilecek kaydi para miktar› ne olacak-
t›r? Bankac›l›k sisteminin rezervlerindeki bir art›fltan kaynaklanan ard›fl›k mevduat
yarat›lmas› sürecinde bankac›l›k sisteminin yaratabilece¤i vadesiz mevduat mikta-
r› basit kaydi para çarpan› ile hesaplanmaktad›r. Yukar›da yap›lan basitlefltirici var-
say›mlar çerçevesinde, basit kaydi para çarpan› zorunlu rezerv oran›n›n tersine
eflittir. Örne¤imizde zorunlu rezerv oran› yüzde 10 oldu¤u için bunun tersi, 

1
0.10

 = 10
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Tablo 16.4

Bankalar›n Kaydi
Para Yaratmas›-II

B Bankas› (trilyon TL)

Zorunlu Rezerv. +90 Vadesiz Mevduat. +900
Krediler +810

D Bankas› (trilyon TL)

Zorunlu Rezerv.+72.9 Vadesiz Mevduat. +729
Krediler +656.1

C Bankas› (trilyon TL)

Zorunlu Rezerv. +81 Vadesiz Mevduat. +810
Krediler +729

D ‹ K K A T

(a) (b)

(c)



olarak bulunacakt›r. Dolays›yla, örne¤imizde bankac›l›k sisteminin 1 milyar liral›k
rezerv art›fl› ile yaratabilece¤i kaydi para miktar› 10 x 1 milyar lira, yani 10 milyar
lira olmaktad›r. Bankac›l›k sisteminin yaratabilece¤i kaydi para miktar›n›, yani va-
desiz mevduatlardaki de¤iflim miktar›n› ∆D, bankac›l›k sisteminin rezervlerinde
meydana gelen de¤iflme miktar›n› ∆R ve zorunlu rezerv oran›n› r simgeleri ile gös-
terirsek, yarat›labilecek kaydi para miktar›n›,

formülü yard›m›yla hesaplayabiliriz. Yukar›daki eflitlikte parantez içerisinde yer
alan terim basit kaydi para çarpan› olarak adland›r›lmaktad›r.

Yukar›daki aç›klamalarda gözünüzden kaçmamas› gereken bir noktay› tekrar vurgulamak
gerekir: Zorunlu rezerv oran› merkez bankas› taraf›ndan belirlenmektedir. Bu hususu yu-
kar›daki kaydi para yaratma formülü ile birlefltirirseniz, merkez bankas›n›n zorunlu re-
zerv oran›n› düflürmesi durumunda bankalar›n yaratabilece¤i kaydi para miktar›n›n arta-
ca¤›n›, yükseltmesi durumunda ise yarat›labilecek kaydi para miktar›n›n azalaca¤›n› göre-
ceksiniz. Zorunlu rezerv oran›n›n de¤erini de¤ifltirerek bu sonucu elde ediniz.

Yukar›da verilen örnekte, bankalar›n zorunlu rezervler d›fl›nda baflkaca bir rezerv tutma-
d›klar›, yani bankac›l›k sistemindeki serbest rezerv miktar›n›n s›f›ra eflit oldu¤u varsay›l-
m›flt›. Basitlefltirilmifl modeli daha gerçekçi bir yap›ya oturtabilmek için, bankalar›n yat›-
r›lan mevduatlar›n yüzde 5’i kadar serbest rezerv tuttuklar›n› kabul edersek durum ne
olur? Bu süreci t›pk› yukar›daki gibi, T hesaplar› çerçevesinde ortaya koyarak bankalar›n
yaratabilece¤i toplam kaydi para miktar›n› bulabilir misiniz?

DD = 1
r
 DR
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Basit kaydi para çarpan›:

Zorunlu rezerv oran›n›n
tersidir.
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Özet
Paray› tan›mlayabilmedeki güçlüklerin nedenini

aç›klayabilmek

• Paray› fiziki özelliklerini esas alarak tan›mlamak
hem mümkün de¤ildir, hem de iktisadi anlamda
do¤ru de¤ildir. 

• ‹ktisatta paran›n kesin ve de¤iflmez bir tan›m›n› yap-
mak yerine, paran›n üstlendi¤i fonksiyonlar› s›rala-
yarak bu fonksiyonlar› yerine getiren her fley para
olarak kabul edilir.

Bir ekonomide paran›n üstlendi¤i fonksiyonlar›n

neler oldu¤unu aç›klayabilmek

• De¤iflim arac› olarak para, takas›n dezavantajlar›n›
ortadan kald›rarak, mal ve hizmetlerin el de¤ifltir-
mesi sürecini h›zland›rmakta, ekonomide etkinli¤in
sa¤lanmas›na yard›mc› olmaktad›r.

• Hesap birimi olarak para, mal ve hizmetlerin de¤e-
rini ifade etmede kullan›lan ortak ölçü birimidir.

• De¤er muhafaza arac› olarak para, sat›n alma gü-
cünün elde tutulmas›na olanak tan›maktad›r. Pa-
ran›n bu fonksiyonu, ülkedeki fiyat istikrar› ile ya-
k›ndan ilgilidir. Enflasyonist ortamlarda h›zla de-
¤er kaybeden paran›n bu fonksiyonu da afl›nmaya
u¤ramaktad›r.

Zaman içerisinde mal paradan itibari paraya ge-

çiflin alt›nda yatan faktörleri ve paran›n çeflitleri-

ni aç›klayabilmek

• Paran›n evrimi mal para itibari para olarak iki temel
kategoride incelenebilir. 

• Modern  bir  ekonomide  para,  bozukluk,  nakit
ve  vadesiz  mevduat  olmak üzere üç türden
oluflmaktad›r.

• Nakit ve vadesiz mevduat kadar likit olmasa da, li-
kitedesi bunlara yaklaflan varl›klar para benzeri ola-
rak adland›r›lmaktad›r.

• Paran›n tan›mlanmas›ndaki sorunlara ba¤l› olarak,
her ülkenin merkez bankas› çeflitli para stoku ta-
n›mlar› yaparlar. Örne¤in TC Merkez Bankas› M1,
M2, M2Y ve di¤er baz› alternatif para stoku tan›mla-
r›na iliflkin verileri yay›nlamaktad›r.

Bankalar›n temel fonksiyonlar›n›, çal›flma mant›kla-

r›n› ve nas›l kaydi para yaratt›klar›n› aç›klayabilmek

• Bankalar, genellikle, halktan toplad›klar› mevduat›
flirketlere ve kiflilere kredi olarak veren, menkul k›y-
metlere yat›r›m yapan kurulufllard›r. Bu nedenle
bankalar fon transferi sürecinde para yaratan ku-
rumlard›r. Bankalar›n yaratt›¤› söz konusu vadesiz
mevduatlara kaydi para ad› verilmektedir.

• Bankac›l›¤›n geliflimi mutlak rezerv bankac›l›¤›ndan
k›smi rezerv bankac›l›¤›na geçifl olarak özetlenebi-
lir. K›smi rezerv bankac›l›¤›, yükümlülüklerden da-
ha düflük bir miktar›n rezerv olarak tutuldu¤u ban-
kac›l›k uygulamas›d›r.

• K›smi rezerv bankac›l›¤›n›n bir sonucu olarak orta-
ya ç›kan kaydi paran›n miktar›, zorunlu rezervler
d›fl›nda bir s›z›nt›n›n söz konusu olmad›¤› basitlefl-
tirilmifl bir modelde, zorunlu rezerv oran›n›n ter-
siyle rezervlerdeki de¤iflim miktar›n›n çarp›lmas›
ile belirlenmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki ifadelerden hangisinde paraya yüklenilen
anlam, iktisatç›lar›n paraya yükledikleri anlam içerisinde
yer al›r?

a. “Para bütün kötülüklerin temelinde yatar”
b. “Markete girmeden cüzdan›mdaki paray› sayar›m”
c. “Çok güzel para kazanaca¤› bir ifl buldu”
d. “Arabas› çok lüks, paras› çok olmal›”
e. “En önemli üç fley: Para, para, para”

2. Bir ekonomide uzmanlaflma ve ifl bölümüne olanak ta-
n›yan para fonksiyonu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sosyal bir de¤iflimi temsil etme
b. De¤er muhafaza arac› olma
c. Finansal yeniliklere olanak tan›ma
d. Hesap birimi olma
e. De¤iflim arac› olma

3. Afla¤›daki flekilde 1990-2002 döneminde Türkiye’de
döviz tevdiat hesaplar›n›n y›llara göre seyri yer almakta-
d›r. Bu grafi¤e göre TL’nin üstlendi¤i fonksiyonlardan han-
gisi afl›nmaya u¤ram›flt›r?

a. De¤iflim arac› olma
b. Sosyal bir de¤iflimi temsil etme
c. De¤er muhafaza arac› olma
d. Hesap birimi olma
e. Finansal yeniliklere olanak tan›ma

4. I – Vadeli mevduat
II – Otomobil
III – Nakit
IV – Hazine bonosu

Yukar›daki aktifler, en likit olandan bafllamak üzere likitide-
lerine göre s›ralan›rsa, afla¤›dakilerden hangisi do¤ru olur?

a. II-I-III-IV
b. I-IV-II-III
c. IV-II-III-I
d. III-I-IV-II
e. III-II-I-IV

5. Afla¤›daki flekilde 1980 ve 2002 y›llar›nda Türkiye’de
M1 para stoku tan›m›n›n bileflenlerine göre yüzde da¤›l›-
m› görülmektedir. Bu süre içerisinde M1’in da¤›l›m›ndaki
yap›sal de¤iflim göz önüne al›nd›¤›nda afla¤›daki de¤er-
lendirmelerden hangisi do¤rudur?

a. Bankac›l›k sisteminin kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r.
b. Paradan kaç›fl h›zlanm›flt›r.
c. Tasarruf oranlar› düflmüfltür.
d. Nakit kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r.
e. Para stoku azalm›flt›r.

6. Afla¤›daki grafikte TC Merkez Bankas› taraf›ndan ta-
n›mlanan M1 ve M2 para stoku büyüklüklerinin y›llara
göre seyri yer almaktad›r. ‹ki parasal büyüklük aras›nda-
ki fark›n y›llar içinde artmas›n›n nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Vadesiz mevduatlardaki h›zl› art›fl
b. Nakit miktar›ndaki h›zl› art›fl
c. Vadeli mevduatlardaki h›zl› art›fl
d. Döviz tevdiat hesaplar›ndaki h›zl› art›fl
e. Resmi mevduatlardaki h›zl› art›fl

7. Bir ticari banka, yükümlülüklerine eflit miktarda rezerv
tutuyorsa, verece¤i krediler için kullanaca¤› kaynak afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Vadeli mevduatlar
b. Net sermaye
c. Merkez bankas›ndan al›nan borçlar
d. Di¤er bankalardan al›nan borçlar
e. Ç›kart›lan tahvillerin sat›fl› ile elde edilen fonlar
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8. Bir bankan›n halktan toplad›¤› mevduatlar banka bi-
lançosunun hangi bölümünden izlenebilir?

a. Borç niteli¤inde oldu¤u için aktifte
b. Borç niteli¤inde oldu¤u için pasifte
c. Alacak niteli¤inde oldu¤u için aktifte
d. Alacak niteli¤inde oldu¤u için pasifte
e. Hem borç, hem de alacak niteli¤inde oldu¤u için

naz›m hesaplarda

9. Afla¤›da yer alan habere göre, TC Merkez Bankas› ban-
kalar›n maliyetlerini azaltmak amac›yla zorunlu rezerv
oranlar›n› azaltaca¤›n› duyurmaktad›r. Bu haber üzerine
bankac›l›k sisteminin yaratabilece¤i kaydi para miktar›nda
nas›l bir de¤iflim beklersiniz?

a. Çarpan›n de¤eri artaca¤› için kaydi para miktar› artar.
b. Çarpan›n de¤eri artaca¤› için kaydi para miktar›

azal›r.
c. Çarpan›n de¤eri azalaca¤› için kaydi para miktar›

artar.
d. Çarpan›n de¤eri azalaca¤› için kaydi para miktar›

azal›r.
e. Çarpan›n de¤eri de¤iflmeyece¤i için kaydi para

miktar› sabit kal›r.

10. Bankac›l›k sisteminin yüzde 12 oran›nda zorunlu re-
zerv, yüzde 8 oran›nda da serbest rezerv bulundurdu¤u
varsay›m› alt›nda, A bankas›na yat›r›lan 100 milyon liral›k
mevduat›n banka bilançosunda yarataca¤› nihai de¤ifliklik
afla¤›daki T hesaplar›ndan hangisinde gösterilmektedir?

a.

b.

c.

d.

e.
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Merkez Bankas›
Bankalar› Rahatlat›yor!
Merkez Bankas› Taraf›ndan Dün Yap›lan
Aç›klamada Zorunlu Rezerv Oran›n›n
Düflürülece¤i Aç›kland›

Milliyet

A Bankas› (milyon TL)

Rezervler +20 Mevduatlar +20
Zorunlu +12 Net Sermaye +80
Serbest  +8

Krediler +80

A Bankas› (milyon TL)

Rezervler +20 Mevduatlar +100
Zorunlu +12 Net Sermaye +80
Serbest  +8

Krediler +80

A Bankas› (milyon TL)

Mevduatlar +100 Rezervler +80
Krediler +80 Zorunlu +12

Serbest +68
Net Sermaye +100

A Bankas› (milyon TL)

Mevduatlar +100 Rezervler +80
Zorunlu +10
Serbest +70

Krediler +20

A Bankas› (milyon TL)

Rezervler +12 Mevduatlar +100
Zorunlu +12

Krediler +88



Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

De¤iflim arac›, kaydi para, itibari para

Plastik kart piyasas› dünyan›n en h›zl› geliflen piyasalar›n-
dan birisidir. Örne¤in 2002 y›l› sonu itibariyle Türkiye’de
kifli bafl›na düflen kredi kart› say›s› 0.23 iken, ABD’de bu
say› yaklafl›k 4’tür. Tüm dünyada geçerli olan kartlarla (Vi-
sa, Master-Card, American Express, Discover kartlar› gibi)
difl f›rças›ndan otomobile kadar her fleyi sat›n alabilmek
mümkündür. Evrensel kredi kartlar›n›n d›fl›nda birçok fir-
ma da kendi kartlar›n› ç›kararak müflteri çekmeye çal›fl-
maktad›rlar. 2003 y›l› sonunda ABD’de kredi kartlar› ile
yap›lan toplam ifllem tutar›n›n 1.2 trilyon dolara ulaflmas›
beklenmektedir. Sistemin bu kadar h›zl› geliflmesinin ar-
d›nda kart sahibine ve bankaya sa¤lad›¤› avantajlar yat-
maktad›r. Kart sahiplerinin bak›fl aç›s›ndan ödemelerin
taksitle yap›labilmesi, nakdi kaybetme ve çald›rma riski-
nin ortadan kalkmas›, sat›n alma tarihinin iyi ayarlanmas›
durumunda kimi zaman 60 güne varabilen faizsiz kredi
kullan›m olana¤› gibi avantajlar say›labilir. Kart› ç›karan
kurulufl aç›s›ndan ise uygulanacak faizin çok yüksek ol-
mas›, müflteri iliflkilerinin yo¤unlaflmas› gibi avantajlar ön
plana ç›kmaktad›r. ABD’de yap›lan bir araflt›rmada kredi
kartlar›ndaki kâr marj›n›n di¤er tüm bankac›l›k faaliyetle-
rinden elde edilen kâr marj›ndan daha yüksek oldu¤u be-
lirlenmifltir. Yukar›da say›lan sebeplerle tüm dünyada kre-
di kart› piyasas› h›zla büyümektedir. 

Kredi kartlar›n›n bizim konumuz aç›s›ndan önemi, para
kavram›na getirdi¤i yeniliktir. Geleneksel anlamda de¤i-
flim arac› olarak kullan›labilen nesneler paran›n önemli
bir bölümünü oluflturdu¤una göre, al›flverifllerde kullan›-
lan kredi kartlar› da para olarak kabul edilebilir mi? Bu-
rada söz konusu olan plastik kart›n kendisi de¤il, kredi
kart› karfl›l›¤›nda aç›lm›fl olan hesapt›r. Ancak kredi kart-
lar›n›n ödeme sistemine getirdi¤i yenilik, bilgisayar tek-
nolojisinin geliflimi ile birlikte di¤er ödeme araçlar›n›n
da yayg›nlaflmas›na yol açm›flt›r. Bu ba¤lamda ATM (ül-
kemizdeki yayg›n ismi ile bankamatikler) sisteminin yay-
g›nlaflmas›, POS sistemlerinin bir çok ma¤azada kurul-
mufl olmas›, internet bankac›l›¤›n›n popüler hale gelme-
si bilgisayar ve elektronik teknolojisindeki geliflmenin
sonucudur. Bu teknolojideki en son geliflme h›zla yay-
g›nlaflan ak›ll› kartlard›r. Kredi kart›na benzeyen ve üze-
rine yerlefltirilmifl olan chip’e istenilen düzeyde sat›n al-
ma gücünün programlanabildi¤i bu kartlar h›zla yayg›n-
laflmaktad›r. Ak›ll› kartlar›n nakitsiz topluma geçiflte
önemli bir ad›m oldu¤u öne sürülmektedir. Örne¤in 1996
Atlanta Olimpiyatlar› s›ras›nda, olimpiyat köyünde olufl-
turulan sistem nakit kullan›lmadan tüm ifllemlerin ak›ll›
kartlarla gerçeklefltirildi¤i bir sistemdi. Öte yandan
ABD’de baz› üniversitelerde ö¤renci kimlik kartlar›na
monte edilen chip arac›l›¤› ile kampüste nakit kullan-
maks›z›n bir yaflam sürdürülebilmektedir.
Yap›lan tahminler çok da uzak olmayan bir gelecekte,
elektronik ödeme hacminin nakitle yap›lan ödemelerin
hacmini aflaca¤› fleklindedir. Bu da ödemelerde kulland›-
¤›m›z ka¤›t sembollerin zaman içerisinde yerini görünmez
elektronik dalgalara b›rakaca¤›n› göstermektedir. Bu üni-
tenin bafllang›c›nda kulland›¤›m›z ilk cümleyi hat›rlatmak
isteriz: Para insanl›k tarihinin en ilginç mallar›ndan birisi-
dir. Bu garip mal›n deniz kabuklar›ndan bafllayan uzun
öyküsü henüz tamamlanabilmifl de¤ildir. 
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Günlük konuflma dilinde para dendi¤i zaman genellikle
kastedilen nakittir. Nitekim karikatürdeki h›rs›z ya paran›

ya can›n› dedi¤inde kastetti¤i karfl›daki bayan›n cüzda-
n›nda bulunan nakittir. Oysa karikatürdeki kad›n, önemli
bir konuya parmak basarak h›rs›z›n para sözcü¤ü ile ne
kastetti¤inin aç›k olmad›¤›n›, cüzdan›nda para olarak ka-
bul edilebilecek çok say›da araç bulundu¤unu söylemeye
çal›flmaktad›r. Karikatürdeki bayan›n da net bir flekilde or-
taya koydu¤u gibi, günlük konuflma dilinde para ço¤u za-
man nakitle efl anlaml› olarak kullan›lmaktad›r. Oysa ikti-
satta para dedi¤imiz zaman nakitten daha genifl bir kav-
ram kastederiz. 
Öte yandan, iyi para kazan›yor ifadesinde oldu¤u gibi,
kimi zaman para ve gelir efl anlaml› olarak kullan›lmakta-
d›r. Oysa iktisatta gelir ve para kavramlar› birbirlerinden
çok farkl› iki kavramd›r. Zira gelir bir ak›md›r, yani ancak
belirli bir zaman dilimi içerisinde belirtildi¤inde anlam ifa-
de eder. Örne¤in, gelirim 500 milyon lira, sizce ben zen-

gin miyim, yoksul muyum, yoksa orta halli bir vatandafl

m›y›m? fleklinde bir soru yöneltsem, bir yorum yapman›z
mümkün de¤ildir. Çünkü 500 milyon liral›k bu gelirin el-
de edilifl periyodu belli de¤ildir. Ancak, örne¤in, ayl›k ge-

lirim 500 milyon lira dersem, benim ekonomik durumum
ile ilgili bir yorum yapabilirsiniz. Gelir bir ak›m olmas›na

karfl›n, para bir stoktur. Yani, zaman›n belirli bir noktas›n-
da ölçülebilen bir de¤iflkendir. Örne¤in, cüzdan›mda 50
milyon lira var dedi¤iniz zaman, flu anda cüzdan›n›z› açt›-
¤›n›zda toplam› 50 milyon liraya ulaflan bir miktarda nakit
bulundu¤u anlafl›l›r.
Yine, ne çok paras› var ifadesinde oldu¤u gibi, günlük
konuflma dilinde para ve servet efl anlaml› olarak kullan›-
labilmektedir. Oysa servet cüzdan›n›zdaki nakit ve banka-
daki vadesiz mevduat hesab›n›z›n bakiyesinin yan› s›ra sa-
hip oldu¤unuz ev, otomobil, Hazine bonosu, hisse senet-
leri, mücevher, de¤erli tablolar, antika eflyalar gibi çok sa-
y›da varl›¤› kapsayan çok genifl bir kavramd›r. 
Görüldü¤ü gibi günlük konuflma dilinde para ço¤u za-
man nakit, gelir ve servet kavramlar› ile ayn› anlamda kul-
lan›labilmektedir. Oysa iktisatta para dedi¤imiz zaman
kastetti¤imiz kavram bunlar›n tümünden farkl›d›r.

S›ra Sizde 2

Foto¤rafta görülen tablonun ortaya ç›kma sebebi 1921-1924
y›llar› aras›nda Almanya’da yaflanan hiperenflasyondur. Söz
konusu tarihler aras›nda Almanya’da fiyatlar yüzde 30 mil-
yar kat artm›flt›. 1923 y›l›na gelindi¤inde Almanya’da fiyat-
lar saat bafl›na artmaya bafllam›flt› ve ücretler günde iki kez
ödenmekteydi. Bu tür bir ortamda para, üstlendi¤i fonksi-
yonlar›n hiç birini büyük ölçüde yerine getiremez hale ge-
lir ve dolay›s›yla para olma niteli¤ini büyük ölçüde kaybe-
der. Paran›n olmad›¤› bir ekonomide ise takas›n gündeme
gelece¤ini daha önce belirtmifl, takas›n ise ekonomiyi et-
kinlikten uzaklaflt›raca¤›n› ortaya koymufltuk. Takas eko-
nomisinin geçerli oldu¤u bir ekonomik ortamda insanlar›n
ellerinde bulunan ka¤›tlar ise para  olarak hiçbir ifle yara-
maz hale gelecektir. Hiperenflasyon ortam›nda para s›cak
patatese benzetilir, yani kim elinde tutarsa eli yanar ve kim-
se elinde tutmak istemez, biran önce ondan kurtulmak is-
ter. Böyle bir durumun ortaya ç›kma sebebi ise afl›r› bir h›z-
la artan para miktar›d›r. Para bas›m›nda vakit kayb›na engel
olmak için paran›n sadece bir yüzünün bas›ld›¤›n› söyler-
sek, para miktar›ndaki afl›r› art›fl›n hangi boyutta oldu¤unu
de¤erlendirebilirsiniz. 
Foto¤raftaki kad›n, yak›t için ödeyece¤i bedel elindeki ka-
¤›t paralar›n toplam de¤erinden daha büyük oldu¤u için,
bu paralar› yakarak ›s›nman›n daha ak›lc› olaca¤›n› düflüne-
rek 100 milyon markl›k banknotlar› sobada yakmaktad›r.

S›ra Sizde 3

‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Almanya’da kurulan esir
kamplar›nda tutsak olan müttefik askerleri kamp içerisin-
de basit ama bütünleflik bir ekonomik sistem gelifltirmifl-
lerdi. Esirlerin her biri teneke kutularda süt, çikolata, re-
çel, fleker ve sigaradan oluflan K›z›lhaç yard›m paketleri
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almaktayd›lar. Öncelikle belirtilmesi gereken husus, söz
konusu yard›m paketlerinin paralar› olmad›¤› halde esirle-
re reel bir gelir ak›m› yaratm›fl olmas›d›r. K›z›lhaç yard›m
paketleri standart oldu¤u için, bir müddet sonra esirler is-
temedikleri mallardan bir fazlayla, ihtiyaç duyduklar› mal-
larda ise bir yetersizlikle karfl› karfl›ya kalm›fllard›. Bu da
esirler aras›nda takas ifllemlerinin bafllamas›na yol açm›flt›.
Takas ifllemleri ile birlikte yeni bir ekonomik sistem de
do¤mufltu. De¤ifl tokufl ifllemleri bafllang›çta basit takas
fleklinde yürümesine karfl›n, isteklerin karfl›l›kl› eflleflmesi
zorunlulu¤u ciddi bir vakit kayb›na neden oluyordu. Ör-
ne¤in elinde çikolata ve kraker bulunan bir esir, krakerini
reçelle yemek istedi¤i zaman hem elinde reçel bulunan,
hem de bunu çikolata ile de¤ifltirmek isteyen bir esir bul-
mak zorundayd›. Bu da ciddi bir vakit kayb›na neden olu-
yordu. Bu güçlü¤ün üstesinden gelebilmek için kamplar-
da al›c›lar, sat›c›lar ve hatta tüccarlardan (esir kamp› kapi-
talistleri) oluflan parasal bir ekonomi gelifltirildi. Bu sistem
içerisinde sigara para olarak kullan›lmakta ve di¤er tüm
mallar›n de¤eri kaç sigara ettiklerine göre belirlenmektey-
di. Örne¤in bir küçük paket çikolata, 12 tek sigara; 1 ku-
tu reçel, 25 tek sigara gibi. Sigaran›n bu fonksiyonu üst-
lenmesinin nedeni ise sahip oldu¤u özelliklerdi. Di¤er
mallardan hiç birisi daha küçük parçalara ayr›lamazken,
sigara bölünebilirdi. Öte yandan tafl›nmas› kolayd› ve ça-
buk bozulmuyordu. Hepsinden önemlisi, esir kamp›ndaki
tutsaklar›n büyük bir bölümü taraf›ndan de¤iflim arac› ola-
rak kabul edilmekteydi.

S›ra Sizde 4

Bankac›l›k sisteminin yüzde 10 oran›nda zorunlu rezerv,
yüzde 5 oran›nda da serbest rezerv tuttu¤u varsay›m› al-
t›nda, A bankas›na yat›r›lacak 1 milyar liral›k ilave mevdu-
at bafllang›çta bankan›n rezervlerini de ayn› miktarda art-
t›r›r. Banka yat›r›lan 1 milyar liral›k mevduat›n yüzde
10’una karfl›l›k gelen 100 milyon liray› yasalar gere¤i zo-
runlu rezerv olarak, yüzde 5’ine karfl›l›k gelen 50 milyon
liray› ise kendi politikas› uyar›nca serbest rezerv olarak
tutmaktad›r. Dolay›s›yla banka, toplam 150 milyon liral›k
bir rezerv ay›racak ve geri kalan 850 milyon liray› kredi
olarak verecektir. Buna göre A bankas›n›n bilançosu afla-
¤›daki gibi de¤iflecektir:

Baflkaca bir s›z›nt› söz konusu olmad›¤›na göre, A banka-
s›n›n açt›¤› 850 milyon liral›k kredi B bankas›na mevduat
olarak dönecektir. B bankas› da elde etti¤i 850 milyon li-
ral›k mevduat›n yüzde 10’u olan 85 milyon liray› zorunlu,
yüzde 5’i olan 42.5 milyon liray› da serbest rezerv olarak
ay›rd›ktan sonra kalan 722.5 milyon liray› kredi olarak ve-
recektir. Buna göre B bankas›n›n bilançosu afla¤›daki gibi
de¤iflir:

Üçüncü aflamada, B bankas›n›n bir önceki aflamada verdi-
¤i kredi ayn› miktarda C bankas›na mevduat olarak geri
dönece¤i için, C bankas›n›n bilançosundaki de¤iflim de
afla¤›daki gibi olacakt›r:

Görüldü¤ü gibi, her aflamada bankac›l›k sistemine gelen
mevduat›n zorunlu ve serbest rezerv oranlar›n›n toplam›-
na karfl›l›k gelen miktar› para yaratma süreci d›fl›nda kal-
maktad›r. Bu nedenle, kaydi para çarpan› s›z›nt›lar topla-
m›n›n tersine eflit oldu¤undan,

olarak hesaplanacakt›r. Buna göre, bankac›l›k sisteminin
yaratabilece¤i kaydi para miktar›

olacakt›r. Ünite içerisinde hesaplad›¤›m›z kaydi para çar-
pan›n›n 10’a eflit oldu¤u hat›rlan›rsa, serbest rezerv fleklin-
deki ilave s›z›nt› kaydi para çarpan›n›n de¤erini düflürmüfl
ve bankac›l›k sisteminin yaratabilece¤i kaydi para miktar›-
n› azaltm›flt›r.

 1
0.10 + 0.05

 = 6.67
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A Bankas› (milyon TL)

Rezervler +150 Mevduatlar +1000
Zorunlu +100
Serbest  +50

Krediler +850

B Bankas› (milyon TL)

Rezervler +127.5 Mevduatlar +850
Zorunlu +85
Serbest +42.5

Krediler +722.5

C Bankas› (milyon TL)

Rezervler +108.4 Mevduatlar +722.5
Zorunlu +72.3
Serbest +36.1

Krediler +614.1

∆D = 6.67 x 1 milyar TL
∆D = 6.67 milyar TL
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Yukar›daki foto¤rafta yer alan insanlar, ABD’de yaflanan büyük bunal›m y›llar›n-

da iflsizlere verilen yemek yard›m›ndan yararlanan insanlard›r. Foto¤raftaki kifli-

lerin içinde bulunduklar› güç flartlar ve daha da önemlisi çaresizlik ve umutsuz-

luk yüzlerinden okunabiliyor. 1929 y›l›nda bafllayan Büyük Bunal›m›n nedenleri

ise hâlâ tart›fl›lmakta. 1929’da ABD’de ortaya ç›kan krizin bafllang›c› Kara Çar-

flamba ad›yla bilinen borsadaki çöküfl olarak kabul edilir. Krizin geliflimi sonu-

cunda 1933 y›l›na gelindi¤inde ABD’de M1 anlam›ndaki para arz› yüzde 27 ora-

n›nda azalm›flt›. M1 tan›m› veri iken, para arz›ndaki bu azalman›n nedenleri ne-

ler olabilir? Para arz›ndaki bu h›zl› azalma ekonomide ne tür sonuçlar do¤urabi-

lir. Sizce ABD Merkez Bankas› bu krizi önlemek için ne yapabilirdi?
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Bafllarken
Merkez bankas›n›n ekonomiye para arz etmesi para politikas› olarak adland›r›l-
makta, paran›n ekonomide yarataca¤› etkilerin incelenmesi ise para teorisi olarak
bilinmektedir. Para teorisinin ilgilendi¤i temel konu ise ülkedeki para miktar›n›n
veya bundaki de¤iflikliklerin ekonomide fiyatlar genel düzeyini ve üretimi nas›l et-
kileyece¤idir. Biz bu ünitede temel olarak bunlardan ikincisini, yani para miktar›
ile üretim aras›ndaki iliflkiyi inceleyecek, para miktar›n›n fiyatlar üzerindeki etki-
sini bir sonraki ünitede ele alaca¤›z. 

Daha önceki ünitelerde, iktisatta ekonominin nas›l çal›flt›¤›na iliflkin farkl› te-
orilerin varl›¤›ndan söz ettik. ‹ktisatç›lar geleneksel olarak para arz›ndaki de¤iflik-
liklerin iki kanaldan toplam talep üzerinde etkili olaca¤›n› öne sürmektedirler.
Bunlardan ilkine göre, para miktar›ndaki de¤ifliklikler faiz oran› üzerinde yarat-
t›¤› etki arac›l›¤› ile ekonomiyi dolayl› yoldan etkilemekte, ikincisine göre ise para
arz› de¤ifliklikleri ekonomiyi direkt olarak etkilemektedir. ‹ktisat literatüründe bir
dönem bu iki kanal›n nispi önemi konusunda ciddi tart›flmalar yaflanm›fl, mone-
taristler olarak bilinen bir grup iktisatç› direkt kanal›n daha önemli oldu¤unu, di-
¤er grubu oluflturan Keynesyen iktisatç›lar ise dolayl› kanal›n daha önemli oldu-
¤unu savunmufllard›r. Günümüzde iktisatç›lar bu kanallar›n her ikisinin de ge-
çerli olabilece¤i konusunda genifl ölçüde uzlaflm›fllard›r. Bu iki teorik yaklafl›m
birbirlerinden farkl› olsalar da, birbirlerinden ba¤›ms›z de¤ildirler. Bunlar›n her
biri para arz› de¤ifliklikleri ile toplam harcama de¤ifliklikleri aras›nda iliflki kura-
bilmek için farkl› farkl› kanallar› kullanmaktad›rlar. Ancak bu iki kanal ayn› an-
da geçerli olabilmektedir. 

Bu ünitede, önce yukar›da sözü edilen iki farkl› kanal› ele alaca¤›z. Öte yan-
dan para miktar›n›n günlük yaflant›m›z› etkileyen temel makro ekonomik de¤ifl-
kenler üzerinde önemli etkilerinin bulunmas›, bu miktar› kontrol etmekten sorum-
lu olan merkez bankas›n› incelememizi de gerekli k›lmaktad›r. Bir ekonomide
merkez bankas›n›n üstlendi¤i fonksiyonlar ve para miktar›n› kontrol edebilmek
amac›yla kullanabilece¤i araçlar›n özellikleri de bu ünitenin konular› içerisinde
yer almaktad›r. 

Anahtar Kavramlar
• Para talebi
• De¤iflim denklemi
• Paran›n dolafl›m h›z›
• Miktar teorisi
• Paran›n nötrlü¤ü
• Genifllemeci para politikas›
• Daralt›c› para politikas›
• Zorunlu rezerv oran›
• Reeskont oran›
• Aç›k piyasa ifllemleri

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda…
1. Keynesyen iktisatç›lara göre para miktar› ile ekonomik faaliyetler aras›ndaki

iliflkileri,
2. Klasik ve monetarist iktisatç›lara göre para miktar› ile ekonomik faaliyetler ara-

s›ndaki iliflkileri,
3. Para miktar›n› kontrol etmekten sorumlu merkez bankas›n›n bir ekonomide üst-

lendi¤i temel fonksiyonlar›n neler oldu¤unu ve bunlar›n ne anlama geldi¤ini,
4. Merkez bankas›n›n ülkedeki para miktar›n› kontrol edebilmek için kullanabile-

ce¤i araçlar›n neler oldu¤unu ve bunlar› nas›l kullanabilece¤ini
… aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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Keynesyen iktisatç›lara göre para miktar› ile ekonomik faaliyet-
ler aras›ndaki iliflkileri aç›klayabilmek

Para arz›ndaki de¤iflikliklerin üretim üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için, pa-
ra piyasas›nda dengenin nas›l sa¤land›¤›n› ve neden de¤iflti¤ini kavramam›z gerek-
mektedir. Para politikas›n›n anlafl›lmas›nda ilk ad›m para talebinin anlafl›lmas›d›r.
E¤er para talebini etkileyen faktörlerin neler oldu¤unu bilirsek, denge gelir düze-
yini etkileyebilmek için para politikas›n›n nas›l kullan›labilece¤ini daha kolay an-
layabiliriz. Bu nedenle önce para talebini ve para piyasas›nda dengenin sa¤lanma-
s›n› ele alacak, daha sonra para miktar› de¤iflikliklerinin ekonomiyi nas›l etkiledi-
¤ini inceleyece¤iz.

Para Talebi
Para talebi ekonomik birimlerin ellerinde neden para tutmak istedikleri sorusu-
nun cevab› çerçevesinde incelenebilir. Bu soruyu bireysel olarak kendinize de so-
rabilirsiniz: Neden cüzdan›n›zda nakit bulunduruyorsunuz? Cüzdan›n›zda bulu-
nan nakdin miktar›n› belirleyen faktörler nelerdir? Bu ve benzeri sorulara verece-
¤iniz cevaplar para talebini, yani elinizde tutmak istedi¤iniz para miktar›n› belirle-
yen faktörleri ortaya koyacakt›r.

Modern bir ekonomide takas söz konusu olmad›¤› için, ekonomik birimler (ya-
ni hanehalklar›, iflletmeler, devlet ve yabanc›lar) günlük ifllemlerini yürütebilmek
için paraya ihtiyaç duyarlar. Zira, bir de¤iflim arac› olarak para, ifllemlerin gerçek-
lefltirilmesinde ekonomik birimlere önemli bir kolayl›k sa¤lamaktad›r. Ekonomik
birimlerin mal ve hizmetlere harcamak amac›yla tutmak istedikleri para miktar›na,
ifllem amaçl› para talebi ad› verilmektedir.

Paray› cüzdan›n›zda veya vadesiz mevduat hesab›n›zda tutman›z para talebidir, paran›n
harcanmas› para talebi anlam›na gelmez.

Sat›n alma ifllemlerinizi gerçeklefltirebilmek amac›yla cüzdan›n›zda para bulun-
durman›z›n nedeni, gelir elde etme dönemi ile harcama yapma dönemlerinin ge-
nellikle eflleflmemesidir. E¤er herhangi bir mal› sat›n almak istedi¤iniz zaman ça-
l›flt›¤›n›z iflyerinden gelir elde etmifl olsayd›n›z, harcamalar›n›z ve geliriniz dönem-
sel olarak eflleflmifl olaca¤› için elinizde para tutman›z gerekmeyebilirdi. Ancak, bu
tür bir eflleflme çok nadir ortaya ç›kabilece¤i için harcamalar›n›z› gerçeklefltirebil-
mek amac›yla cüzdan›n›zda veya vadesiz mevduat hesab›n›zda bir miktar para bu-
lundurman›z gerekmektedir. 

Gerçeklefltirece¤iniz harcamalar›n de¤eri ne kadar yüksek ise bu amaçla tut-
mak istedi¤iniz para miktar› da o kadar yüksek olacakt›r. Ekonominin bütünü aç›-
s›ndan düflünüldü¤ünde, ekonomik faaliyetler ne kadar canl› ise ifllem amaçl› pa-
ra talebi de o derece yüksek olacakt›r. Harcamalar› belirleyen temel faktör de ge-
lir oldu¤una göre, ifllem amaçl› para talebi gelirle ayn› yönde de¤iflecektir. Yani,
gelir artt›kça ifllem amaçl› para talebi artacak, gelir azald›kça da azalacakt›r. 

Öte yandan ifllem amac›yla elinizde tutaca¤›n›z para miktar›n› belirleyen bir di-
¤er faktör, fiyatlard›r. Yani fiyatlar›n artt›¤› bir ortamda ayn› miktar mal ve hizmeti
sat›n alabilmek için daha fazla paraya ihtiyac›n›z olacakt›r. Dolay›s›yla fiyatlar ve
ifllem amaçl› para talebi ayn› yönde de¤iflecek, yani fiyatlar artt›kça ifllem amaçl›
para talebi artacak, fiyatlar düfltükçe azalacakt›r.
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Reel gelirdeki ve fiyatlardaki de¤ifliklik, nominal gelirde bir de¤iflme anlam›na gelmekte-
dir. Çünkü, tan›m gere¤i üretim miktar› (yani reel gelir) ile ortalama fiyat düzeyini çarpar-
sak nominal geliri elde ederiz. Bu nedenle afla¤›daki bölümlerde nominal gelirdeki de¤i-
flikliklerin para talebi üzerindeki etkileri ele al›nacak, reel gelir ve fiyatlar genel düzeyi-
nin etkileri ayr› ayr› de¤erlendirilmeyecektir.

Ekonomik birimler acil durumlarda kullan›lmak üzere de ellerinde bir miktar
para tutarlar. Beklenmeyen harcamalar›n karfl›lanmas› amac›yla elde tutulmak iste-
nen para miktar›na ihtiyat amaçl› para talebi ad› verilmektedir. Ekonomik birim-
ler beklenmeyen harcamalar›n ne zaman ortaya ç›kaca¤›n›, daha do¤ru bir deyim-
le gerçekleflen harcamalar›n planlanan harcamalar› ne zaman aflaca¤›n› bilemezler.
Bu nedenle de ihtiyat amac›yla ellerinde bir miktar para tutmak isterler. Bu amaç-
la elde tutulacak para miktar›n› belirleyen faktör ise gelirdir. Gelir artt›kça ihtiyat
amac›yla elde tutulmak istenen para miktar› da artar.

Son olarak spekülatif amaçl› para talebinden de söz etmek mümkündür. Spe-
külatif amaçl› para talebi, di¤er finansal varl›klar›n de¤eri konusundaki belirsiz-
lik nedeniyle elde tutulmak istenen para miktar›d›r. Bu tür bir talebin ortaya ç›kma
nedeni paran›n en likit de¤er muhafaza arac› olmas›d›r. Örne¤in, bir hisse senedi
sat›n almak istiyorsan›z ve almay› düflündü¤ünüz hisse senedinin fiyat›n›n birkaç
gün içinde düflmesini bekliyorsan›z, hisse senedini sat›n al›ncaya kadar paray› cüz-
dan›n›zda veya bankadaki vadesiz mevduat hesab›n›zda tutars›n›z. Zira fiyat›nda
düflme bekledi¤iniz bir finansal varl›k yerine elde para tutulmas› daha az risk tafl›-
maktad›r. Ekonomik birimler ellerindeki sat›n alma gücünün bir k›sm›n› nakit ola-
rak, bir k›sm›n› da di¤er finansal varl›klar fleklinde tutarlar. ‹flte spekülatif amaçl›
para talebi buradan kaynaklanmaktad›r. Örne¤in, faiz oranlar›n›n önümüzdeki
günlerde artaca¤› fleklinde bir beklentiniz varsa, bugünkü düflük faizden tahvil sa-
t›n almak rasyonel de¤ildir. Bu nedenle faiz oranlar›nda bekledi¤iniz art›fl gerçek-
leflinceye kadar elinizde para tutmak daha ak›lc›d›r. Aksine faiz oranlar›nda bir dü-
flüfl beklentiniz varsa, bugünkü yüksek faizden mümkün oldu¤unca çok tahvil al-
mak rasyonel davran›fl olacakt›r. Bu da elinizde tutmak istedi¤iniz para miktar›nda
bir azalma anlam›na gelir. Görüldü¤ü gibi, spekülatif amaçl› para talebi faiz ora-
n›yla ters yönde de¤iflmektedir. Yani, faiz oran›n›n yüksek oldu¤u bir dönemde el-
de tutulmak istenen para miktar› düflük olmakta, faiz oran›n›n düflük oldu¤u bir
dönemde ise elde tutulmak istenen para miktar› yüksek olmaktad›r.

Para talebi ile faiz oran› aras›ndaki ters yönlü iliflkiyi aç›klayabilmek için kullan›labilecek
alternatif yollar söz konusudur. Afla¤›da bu alternatiflerden di¤er ikisi ayr›ca ele al›nacakt›r.

Para Talebi Fonksiyonu
Ekonomik birimlerin ellerinde neden para tutmak istediklerini gördükten sonra,
bu miktar›n de¤iflmesine neden olan faktörleri incelemek oldukça kolayd›r. Biraz
önce ele ald›¤›m›z gibi, ekonomik birimler üç amaçla ellerinde para tutmak ister-
ler: ‹fllem amac›yla, ihtiyat amac›yla ve spekülatif amaçla. Yukar›daki aç›klamalar›-
m›za göre üç amaçla talep edilecek para miktar›n› belirleyen iki faktör söz konu-
sudur: Nominal gelir ve faiz oran›. Para miktar› ile ekonomik faaliyetler aras›ndaki
iliflkiyi dolayl› kanal arac›l›¤› ile inceleyen Keynesyen görüfl, nominal gelirin sabit
oldu¤u bir ortamda, para talebini  (Md)  faiz oran›n›n  (i)  bir fonksiyonu olarak
kabul eder.
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Faiz Oran›
Yukar›daki aç›klamalar›m›zdan hat›rlayaca¤›n›z gibi, faiz oran› ve para talebi ara-
s›nda ters yönlü bir iliflki söz konusudur. Bu iliflkiyi anlaman›n bir di¤er yolu, faiz
oran›n› elde para tutman›n f›rsat maliyeti olarak de¤erlendirmektir. Örne¤in, 1 mil-
yar liral›k bir nakdi cüzdan›n›zda tafl›r veya yast›k alt›nda tutarsan›z faiz geliri elde
edemezsiniz. Bir di¤er deyiflle, söz konusu 1 milyar liray› elinizde nakit olarak tut-
tu¤unuz zaman faizden vazgeçiyorsunuz demektir ve bu da size bir maliyet yük-
ler. Faiz oran›n›n düflük oldu¤u bir ortamda kaybedilen faiz anlam›ndaki maliyet
de düflük olacakt›r. Oysa faiz oran›n›n yüksek oldu¤u bir ortamda kaybedilen faiz
de yüksek oldu¤u için servetinizin bir k›sm›n› para olarak elde tutman›n maliyeti
yüksek olacakt›r. Faiz oran› ne kadar yüksek olursa katlan›lan f›rsat maliyeti de o
kadar yüksek olaca¤› için mümkün oldu¤unca az para tutulmak istenecektir. Gö-
rüldü¤ü gibi elde para tutman›n f›rsat maliyeti, yani faiz oran› yükseldikçe elde tu-
tulmak istenen para miktar› azalmaktad›r. Bu iliflki, fiekil 17.1’de görülen negatif
e¤imli para talebi fonksiyonunu çizmemize olanak tan›r. 

fiekil 17.1’deki para talebi fonksiyonu çizilirken, para talebini belirleyen di¤er faktörle-
rin, yani reel gelir ve fiyatlar›n, k›saca nominal gelirin sabit oldu¤u varsay›lmaktad›r. Do-
lay›s›yla sabit kabul edilen nominal gelirde meydana gelecek bir de¤iflme para talebi fonk-
siyonunun bir bütün olarak yer de¤ifltirmesine neden olacakt›r. 

fiekildeki para talebi fonksiyonunun (Md) negatif e¤imi faiz oran› ile elde tutul-
mak istenen para miktar›n›n ters yönde de¤iflti¤ini göstermektedir. fiekle göre, ör-
ne¤in, faiz oran› yüzde 12 oldu¤u zaman ekonomideki toplam para talebi 400 tril-
yon lira olmaktad›r. Faiz oran› yüzde 9’a düfltü¤ü zaman elde tutulmak istenen
toplam para miktar› 600 trilyon liraya ç›kmaktad›r. 

Nominal Gelir
Yukar›daki aç›klamalar›m›zdan hat›rlayaca¤›n›z gibi, para talebi gelire ve fiyatlara,
k›saca nominal gelire ba¤l› olarak da de¤iflebilmektedir. Elde tutulmak istenen pa-
ra miktar› gelirle ayn› yönde de¤iflmekteydi. Zira gelir artt›kça daha çok harcama
yap›lmakta, bu ifllemlerin gerçeklefltirilebilmesi için de daha fazla miktarda paraya
gereksinim duyulmaktayd›.

385Para ve Ekonomi:  Dolay l ›  Kanal

fiekil 17.1

Para Talebi Fonksiyonu: Para talebi (Md) faiz
oran›n›n negatif bir fonksiyonudur. Faiz oran›
elde para tutman›n f›rsat maliyetini temsil
eder. Faiz oran› ne kadar yüksekse talep edilen
para miktar› o kadar düflük olur. Örne¤in,
faiz oran›n›n yüzde 9 olmas› durumunda
talep edilen para miktar› 600 trilyon lirad›r.
Faiz oran› yüzde 12’ye ç›kt›¤› zaman talep
edilen miktar 400 trilyon liraya düflmektedir.Fa
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Nominal gelir ne kadar yüksek olursa elde tutulmak istenen para miktar› da o
kadar yüksek olacakt›r. Bu tespit nominal gelirdeki art›fl›n fiyat art›fllar›ndan kay-
naklanmas›nda da, reel gelir art›fl›ndan kaynaklanmas›nda da geçerlidir. Çünkü fi-
yat art›fllar› da, reel gelir art›fllar› da daha fazla miktarda harcama yap›lmas›n› ge-
rektirmektedir. Ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin fiyat› artt›¤› zaman harca-
malar için daha fazla miktarda paran›n elde tutulmas› gerekmektedir. Benzer flekil-
de, reel gelirin artmas› da daha fazla mal ve hizmet üretildi¤i ve sat›ld›¤› anlam›na
geldi¤i için, bu ifllemlerin gerçeklefltirilebilmesi daha fazla paran›n elde tutulmas›
ile mümkün olabilecektir.

Nominal gelirdeki bir de¤iflme, her bir faiz oran› düzeyindeki para talebini de-
¤ifltirecektir. Yukar›da yer alan fiekil 17.2, nominal gelirdeki de¤iflmelerin para ta-
lebi e¤risi üzerindeki etkisini göstermektedir. Örne¤in nominal gelir Y0 düzeyin-
den Y1 düzeyine yükselirse, para talebi Md

0’dan Md
1’e artmakta ve para talebi

fonksiyonu sa¤a kaymaktad›r. Nominal gelirin Y0’ dan Y2’ ye düflmesi durumunda
ise para talebi de Md

0’dan Md
2’ ye azalmakta para talebi e¤risi sola kaymaktad›r.

Para talebi e¤risi Md
0’dan Md

1’e kayd›¤› zaman, yüzde 9 faiz oran› düzeyinde talep
edilen para miktar› 600 trilyon liradan 800 triyon liraya yükselmektedir. Aksine, pa-
ra talebi fonksiyonu sola do¤ru kayarak Md

0’dan Md
2 konumuna geldi¤i zaman ta-

lep edilen para miktar› 600 trilyon liradan 400 trilyon liraya düflmektedir. 

Para Arz›
Bir ekonomide para miktar›n›n kontrol edilmesinden sorumlu kuruluflun ülkenin
merkez bankas› oldu¤undan daha önce söz etmifltik. Burada analizi basitlefltirmek
için, ülkedeki para miktar›n›n tamam›yla merkez bankas› taraf›ndan belirlendi¤ini
kabul edece¤iz. Merkez bankas›n›n para arz›n› istedi¤i düzeyde belirleyebilece¤i
varsay›m›, para arz›n›n faiz oran›ndan ba¤›ms›z oldu¤u anlam›na gelmektedir. Bir di-
¤er deyiflle, faiz oran› artsa da azalsa da merkez bankas› istemedi¤i sürece para arz›
de¤iflmeyecektir. fiekil 17.3 bu varsay›ma göre çizilen para arz› fonksiyonunu göster-
mektedir. fiekle göre her bir faiz oran› düzeyinde para arz› 600 trilyon lirad›r. Mer-
kez bankas› para arz›n› artt›r›rsa, dikey para arz› fonksiyonu paralel olarak sa¤a ka-
yacak, merkez bankas› para arz›n› azaltt›¤› zaman ise paralel olarak sola kayacakt›r.
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fiekil 17.2

Gelir De¤iflikliklerinin Para Talebi
Üzerindeki Etkisi: Reel GSMH’da meydana
gelen bir de¤iflme, faiz oran› ne olursa olsun,
para talebi e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden
olur. Bafllang›çta reel GSMH, Y0 düzeyindedir
ve bu  gelir  düzeyindeki  para  talebi  e¤risi
Md olarak gösterilmektedir.  Buna  göre,  faiz
oran›n›n yüzde 9 olmas›  durumunda  talep
edilen  para  miktar› 600 trilyon  lirad›r. E¤er
Gelir Y1’e yükselirse, para talebi sa¤a  do¤ru
kayarak  Md

1 konumuna gelir. Bu yeni
e¤riye göre ayn› faiz oran›nda talep edilen
para miktar› 800 trilyon liraya yükselmifltir.
E¤er gelir Y2  düzeyine düflerse, para talebi
sola kayarak  Md

2 konumuna gelir ve yeni
para talebi fonksiyonuna göre, yüzde 9 faiz
oran›nda talep edilen para miktar› 400
trilyon liraya düfler.
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Para Piyasas› Dengesi
Ekonomide denge faiz oran› ve para miktar›n› belirleyebilmek için para talebi ve
para arz› fonksiyonlar›n› ayn› grafikte bir araya getirmemiz yeterlidir. fiekil 17.4 bu
amaçla çizilmifltir ve para piyasas› dengesinin nas›l sa¤lanaca¤›n› göstermektedir.
Denge, para talebi ve para arz› fonksiyonlar›n›n kesiflti¤i e noktas›nda sa¤lanmak-
ta, para talebinin para arz›na eflitlendi¤i nokta denge noktas› olarak belirlenmek-
tedir. fiekle göre denge faiz oran› yüzde 9, denge para miktar› 600 trilyon lirad›r. 

Para piyasas›n› dengeye do¤ru çeken faktörlerin incelenmesi, dengenin neden
e noktas›nda sa¤land›¤›n› anlamam›za yard›mc› olacakt›r. Faiz oran›n›n denge dü-
zeyinde olmamas› durumunda neler olaca¤›n› kavrayabilmek için fiekil 17.4’ü bir
kez daha inceleyelim. E¤er faiz oran› denge düzeyinin alt›na inerse, bir talep faz-
las› ortaya ç›kacakt›r. Talep fazlas›n›n ortaya ç›kmas›, ekonomik birimlerin mer-
kez bankas›n›n arz etti¤inden daha fazla paray› ellerinde tutmak istedikleri anla-
m›na gelmektedir. Ancak, para arz› de¤iflmedi¤i için, para talebinin yüksek olma-
s› faiz oranlar›n›n yükselmesi yönünde bir bask› yaratacakt›r. Para arz›n›n de¤ifl-
medi¤i bir ortamda, ekonomik birimler ihtiyaç duyduklar› ilave paray›, ellerinde-
ki finansal varl›klar›n bir k›sm›n› paraya dönüfltürerek karfl›lamaya çal›flacaklard›r.
Paraya dönüfltürebilecekleri varl›klardan bir tanesi de ellerinde bulunan tahviller-
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fiekil 17.3

Para Arz› Fonksiyonu: Para arz› fonksiyonu
yatay eksene dik bir do¤rudur. Bu özellik,
faiz oran› ne olursa olsun merkez
bankas›n›n para arz›n› istedi¤i düzeyde
belirleyebilece¤ini gösterir. Nitekim her bir
faiz oran›  düzeyinde arz edilen para 
miktar› 600 trilyon lirad›r. Merkez bankas›
para arz›n› artt›rd›¤›nda e¤ri sa¤a do¤ru,
azaltt›¤›nda ise sola do¤ru kayacakt›r.
Ancak e¤ri yatay eksene dik 
konumunu muhafaza eder.
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fiekil 17.4

Para Piyasas›nda Denge: Denge,
para arz› ve para talebi e¤rilerinin
kesiflti¤i  e  noktas›nda 
oluflmaktad›r.  Denge noktas›nda
faiz oran› yüzde 9, para arz› 600
trilyon lirad›r. Faiz oran›
artt›¤›nda para talebi azalaca¤›
için, yüzde 9’un üzerindeki bir faiz
oran› para arz› fazlas› yarat›r. Öte
yandan, faiz oran› düfltü¤ünde
para talebi artaca¤› için yüzde
9’un alt›ndaki bir faiz oran› para
talebi fazlas› yaratacakt›r.
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dir. Tahviller ve di¤er finansal varl›klar sat›larak paraya dönüfltürüldükçe faiz ora-
n› artmaya bafllar.

Tahvil al›m-sat›m› ile faiz oran› aras›ndaki ba¤› kavrayabilmek için, bir tahvilden elde
edilecek faiz oran›n›n tahvilin fiyat› taraf›ndan belirlendi¤ini anlamam›z gerekmektedir.
Tahvil fiyat› ile faiz oran› aras›ndaki iliflki

eflitli¤i yard›m› ile kolayca görülebilir. Eflitli¤in pay›nda yer alan y›ll›k faiz ödemesi tahvi-
lin vadesi süresince sabittir. Paydada yer alan tahvil fiyat› ise arz ve taleple birlikte dalga-
lanmaktad›r. Tahvil fiyat› düfltü¤ü zaman faiz oran› artacak, tahvil fiyat› artt›¤› zaman faiz
oran› düflecektir. 

Örne¤in, y›lda 100 milyon lira faiz ödemesi olan bir tahvilin 1 milyar liraya sa-
t›ld›¤›n› kabul edelim. Buna göre söz konusu tahvilin faiz oran› (i) 

olarak belirlenir. Ekonomik birimler ellerindeki tahvilleri satarak paraya dönüfltürmek
istedikleri için tahvil arz› artacak, bu da tahvil fiyat›n›n düflmesine neden olacakt›r. Fi-
yat›n 1 milyar liradan 800 milyon liraya düfltü¤ünü kabul edersek, faiz oran›

düzeyine yükselecektir. Para piyasas›nda ortaya ç›kan talep fazlas›n›n faiz oran›n›
de¤ifltirme mekanizmas› bu flekilde çal›fl›rken, faiz oran› yükseldikçe talep fazlas›
da ortadan kalkacakt›r.

Cari faiz oran›n›n denge düzeyinden yüksek olmas› durumunda ise yukar›daki
mekanizma tersine iflleyecektir. fiekil 17.4’e göre cari faiz oran› yüzde 9’un üzerin-
de herhangi bir düzeyde iken, para piyasas›nda bir arz fazlas› ortaya ç›kmaktad›r.
Bu durum ekonomik birimlerin tutmak istediklerinden daha fazla miktarda paraya
sahip olduklar› anlam›na gelmektedir. Bir di¤er deyiflle, ekonomik birimlerin ser-
vetlerinin tutmak istediklerinden daha büyük bir bölümünü para olarak elde bu-
lundurduklar› söylenebilir. Dolay›s›yla ekonomik birimler ellerinde bulunan para-
n›n fazlal›k k›sm›n› di¤er finansal varl›klara dönüfltürmek isteyecekler ve tahvil al›-
m›na yöneleceklerdir. Tahvile olan talepte bir art›fl ortaya ç›kaca¤› için, tahvil fiyat-
lar›ndaki art›fl faiz oran›n›n düflmesine neden olacakt›r. Faiz oran›ndaki düflme pa-
ra piyasas› dengesinin yeniden sa¤lanmas› ile sonuçlan›r. 

Para ve Denge Gelir Düzeyi
Para piyasas› dengesinin nas›l sa¤land›¤›n› gördükten sonra, para miktar›ndaki de-
¤iflikliklerin ekonomideki denge GSMH düzeyini nas›l etkiledi¤ini inceleyebiliriz.
Afla¤›da yer alan fiekil 17.5’i para arz› de¤iflikliklerinin reel GSMH düzeyini nas›l et-
kiledi¤ini aç›klamak amac›yla kullanaca¤›z. fieklin a bölümünde, merkez bankas›-
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Faiz Oran› = Y›ll›k Faiz Ödemesi
Tahvil Fiyat›

 

i = 100.000.000
1.000.000.000

 = 0.10
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 = 0.125



n›n para arz›n› artt›rmas› sonucu para arz› e¤risinin Ms
1’den Ms

2’ye kayd›¤› ve den-
ge faiz oran›n›n i1 düzeyinden i2 düzeyine düfltü¤ü görülmektedir.

Hat›rlarsan›z, iflletmelerin sermaye mallar›na yapt›klar› harcamalar, yani yat›r›m
harcamalar› faiz oran› ile ters yönde de¤iflmekteydi. Faiz oran› borçlan›lan fonlar›n
maliyetini oluflturdu¤u için, faiz oran› yükseldi¤i zaman yat›r›m›n getirisi azalmak-
ta, bu da yat›r›m harcamalar›n›n azalmas› ile sonuçlanmakta idi. Tersine, faiz ora-
n›n›n düflmesi yat›r›m›n maliyetini azaltaca¤›ndan, yat›r›m›n getirisi ve dolay›s›yla
yat›r›m harcamas› artmaktad›r. fiekil 17.5’in a bölümüne göre para arz›ndaki art›fl
sonucunda denge faiz oran› düflmektedir. fieklin b bölümünde düflen faiz oran›n›n
yat›r›m harcamalar› üzerindeki etkisi ele al›nmaktad›r. fiekle göre, faiz oran›n›n
i1’den  i2’ye düflmesi yat›r›m harcamalar›n›  I1’den  I2’ye artt›rmaktad›r.

fiekil 17.5’in c bölümünde ise daha önceden bildi¤imiz denge GSMH düzeyinin
belirlenmesi süreci görülmektedir. Faiz oran›ndaki düflüfl sonucu artan yat›r›m har-
camalar›, fleklin c bölümündeki AE1 toplam harcama fonksiyonunu otonom olarak
yukar›ya kayd›racak ve AE2 konumuna getirecektir. Toplam harcamalardaki art›fl
sonucu denge gelir düzeyi Y1’den Y2’e yükselmektedir. 

Yukar›daki aç›klamalar›m›za göre, para miktar› ile ekonomi aras›ndaki dolayl›
kanal, faiz oran› arac›l›¤› ile çal›flmaktad›r. Para miktar›ndaki art›fl denge faiz ora-
n›n› düflürmekte, faiz oran›ndaki düflüfl yat›r›m harcamalar›n› artt›rmaktad›r. Top-
lam harcamalar›n bir bilefleni olan yat›r›m harcamalar›ndaki art›fl toplam harcama
miktar›n›, bu da denge gelir düzeyini artt›rmaktad›r. Bu etkileflim mekanizmas›n›
kulland›¤›m›z simgelerle afla¤›daki gibi özetleyebiliriz:

Para arz›n›n azalmas› durumunda bu mekanizman›n tersine çal›flaca¤›n› gözden
uzak tutmamak gerekir.
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fiekil 17.5

Para Politikas› ve Denge Geliri: Afla¤›daki grafikler para arz›ndaki bir de¤ifliklik sonras›nda denge reel
GSMH düzeyinin  nas›l etkilenece¤ini zincirleme olarak göstermektedir. fieklin  a  bölümünde para
arz›ndaki art›fl faiz oran›n› düflürmekte ve  b  bölümünde, düflen faiz oran› denge  yat›r›m miktar›n›n
artmas›na yol açmaktad›r. Yat›r›m miktar›ndaki art›fl›n toplam harcamalar› artt›rmas›  ve sonuçta denge
reel GSMH düzeyinin artmas› ise  c  bölümünde görülmektedir.

(a) Para Arz›ndaki Art›fl
Faiz Oran›n› Düflürür

(b) Yat›r›m Harcamalar› 
Artar

(c) Toplam Harcamalar 
Artar
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Yanda yer alan haberde TC Merkez Ban-
kas›’n›n toplam para miktar›n› azaltmaya
dönük önlemler ald›¤› ve bu önlemlerin
sonuçlar›n›n piyasalarda hissedilmeye
bafllad›¤› ifade edilmektedir.  Bu  ünitede
ö¤rendi¤imiz mekanizmay› kullana-
rak,merkez bankas›n›n para arz›n› azalt-
maya dönük olarak ald›¤› önlemlerin pi-
yasalarda ve üretim üzerinde yarataca¤›
etkileri aç›klayabilir misiniz?

PARA VE EKONOM‹: D‹REKT KANAL

Klasik ve monetarist iktisatç›lara göre para miktar› ile ekonomik
faaliyetler  aras›ndaki  iliflkileri  aç›klayabilmek

Keynes taraf›ndan ortaya at›lan dolayl› kanal›n en büyük özelli¤i, elde para tutma-
n›n alternatifi olarak di¤er finansal varl›klar›n bulunmas›d›r. Böylece para miktar›n-
daki de¤ifliklikler faiz oran› arac›l›¤› ile toplam harcamalar› etkileyebilmektedir. Pa-
ran›n ekonomi üzerindeki etkisi ile ilgili bir di¤er yaklafl›m, para miktar›ndaki de¤i-
flikliklerin toplam harcamalar› faiz oran› arac›l›¤› ile de¤il direkt olarak etkiledi¤ini
savunmaktad›r. Direkt kanal yaklafl›m›na göre, para, de¤er muhafaza arac› olarak
kullan›labilecek çok say›da varl›ktan sadece birisidir. Paraya alternatif olarak kulla-
n›labilecek finansal varl›klar›n d›fl›nda gayrimenkul, otomobil, dayan›kl› tüketim
mallar› gibi reel varl›klar da söz konusudur. Para arz›nda meydana gelecek bir ar-
t›fl, bafllang›çtaki denge faiz oran› düzeyinde bir arz fazlas› yarat›r. Dolay›s›yla eko-
nomik birimler servetlerinin arzulad›klar›ndan daha büyük bir k›sm›n› para olarak
tutar duruma gelirler. Böyle bir durumda ellerindeki para miktar›n› azaltmak isteyen
ekonomik birimler her türlü varl›¤a olan talebin artmas›na neden olmaktad›r. Dola-
y›s›yla direkt kanal yaklafl›m›nda para miktar› art›fllar› sonucunda hem para d›fl›nda-
ki di¤er finansal varl›klara, hem de reel varl›klara olan talep artmaktad›r. Reel var-
l›klar›n talebindeki bu art›fl da toplam harcamalar›n ve gelirin artmas›na neden olur.
K›saca özetlenen bu yaklafl›m de¤iflim denklemi denilen bir özdeflli¤e dayand›r›l-
maktad›r. Afla¤›da de¤iflim denklemi temel özellikleri ile ele al›nacakt›r. 

De¤iflim Denklemi
Bir ekonomide gerçekleflen ifllemlerin devaml› olarak iki cephesi vard›r: Sat›c›lar
para karfl›l›¤›nda mal ve hizmetleri teslim ederken, al›c›lar mal karfl›l›¤›nda istenilen
fiyata eflde¤er paray› teslim ederler. Ekonomideki temel de¤iflkenler aras›ndaki bu
iliflkiyi aç›klaman›n bir yolu de¤iflim denklemini kullanmakt›r. ‹lk kez klasik iktisat-
ç›lar taraf›ndan gelifltirilen de¤iflim denklemi, incelenecek de¤iflkene göre farkl› bi-
çimlerde düzenlenebilmesine karfl›n, temel olarak afla¤›daki gibi yaz›labilir: 

Yukar›daki eflitlikte M para miktar›n›, V paran›n dolafl›m h›z›n›, yani nihai
mal ve hizmetlerin sat›n al›nmas›nda bir birim paran›n ortalama olarak kaç kez
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Para yok, dedikodu çok!...
Merkez Bankas› y›lbafl›ndan bu yana para 
musluklar›n› k›s›nca piyasalar iyice s›k›flt›...
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M x V = P x Y
Paran›n dolafl›m h›z›: Nihai
mal ve hizmetlerin sat›n
al›nmas›nda bir birim 
paran›n ortalama olarak kaç
kez kullan›ld›¤›n› gösteren
say›d›r.



kullan›ld›¤›n› gösteren say›y›, P fiyatlar genel düzeyini, Y ise üretim düzeyini, ya-
ni reel GSMH’y› ifade etmektedir. Eflitli¤in sa¤ taraf›, yani fiyatlarla reel gelirin çar-
p›m› (P x Y) bize nominal GSMH de¤erini verecektir. Buna göre, de¤iflim denk-
lemi, bir ekonomideki para miktar› ile bir birim paran›n el de¤ifltirme h›z›n›n çar-
p›m›n›n nominal GSMH’ya eflit olaca¤›n› göstermektedir.

Konuyu daha iyi kavrayabilmek için basit bir ekonomik yap› düflünelim ve bu
ekonomide bir y›l içindeki sat›fllar›n tanesi  100  liradan  1000  adet ekmek, tanesi
300  liradan  1000  flifle sudan olufltu¤unu kabul edelim. Buna göre basit ekonomi-
mizdeki toplam üretim (Y) 2000 birimdir ve her birimin ortalama sat›fl fiyat› (P) 200
lirad›r  [(100+300)/2]. Buna göre, söz konusu ekonomideki üretimin parasal de¤e-
ri  (P x Y)  ise  400  bin lirad›r (200 x 2000). Söz konusu  400  bin lira, daha önce-
ki ünitelerde gördü¤ümüz gibi, ayn› zamanda üretim faktörleri sahiplerinin elde
etti¤i gelirdir. Bu ekonomideki para arz›n›n 50 bin lira oldu¤u kabul edilirse, sat›n
al›nan nihai mal ve hizmetlerin bedelinin ödenebilmesi için her bir liran›n kaç kez
kullan›ld›¤›n›, bir di¤er deyiflle paran›n dolafl›m h›z›n› hesaplamak mümkündür:

Ülkedeki üretimin de¤eri ve para miktar› belirli iken, nihai mal ve hizmet al›m-
lar›n›n finanse edilebilmesi için, bir birim paran›n ortalama olarak 8 kez el de¤ifl-
tirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde nominal GSMH’ya eflit miktarda harcaman›n
gerçekleflmesi mümkün de¤ildir. 

Yukar›daki ele al›n›fl biçimiyle de¤iflim denklemi bir özdeflliktir, yani tan›m gere-
¤i do¤ru olan bir iliflkiyi ifade etmektedir. Klasik iktisatç›lar yukar›da ele al›nan öz-
defllikten yararlanarak Miktar Teorisi ad› verilen bir teorik yaklafl›m gelifltirmifllerdir.

Miktar Teorisi
Paray› sadece bir de¤iflim arac› olarak kabul eden ve tan›m gere¤i do¤ru olan bir
iliflkiden yola ç›kan klasik iktisatç›lar, bu eflitlikte yer alan baz› de¤iflkenler hakk›n-
da varsay›mlar yaparak de¤iflim denklemini Miktar Teorisi’ne dönüfltürmektedirler.
Öncelikle, daha önce gördü¤ümüz gibi, klasik iktisatç›lara göre her arz kendi tale-
bini yarataca¤› için ekonomi sürekli tam istihdamdad›r. Ekonomi sürekli tam istih-
damda bulundu¤u için ülkedeki üretim miktar› (Y) sabittir. Öte yandan klasik ikti-
satç›lara göre para sadece bir de¤iflim arac› oldu¤u için paran›n dolafl›m h›z› (V) da
sabittir. Çünkü, sadece de¤iflim arac› olan para al›flverifllerde kullan›lmakta ve do-
lay›s›yla dolafl›m h›z›n› belirleyen faktörler halk›n harcama yapma ve ödeme al›fl-
kanl›klar› olmaktad›r. Dolafl›m h›z›n› belirleyen söz konusu iki faktör de k›sa dö-
nemde büyük de¤iflmeler beklenemez. Böyle bir durumda, örne¤in, para arz› yüz-
de 10 artarsa, V ve Y sabit oldu¤u için P’nin de yüzde 10 artmas› gerekir. Görül-
dü¤ü gibi, para arz›ndaki art›fl direkt olarak toplam harcamalar› artt›rm›fl, bu da ay-
n› oranda nominal gelire yans›m›flt›r. Dikkat edilirse nominal gelirdeki art›fl›n tama-
m› fiyat art›fllar›ndan kaynaklanmaktad›r.
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De¤iflim  denklemi: Bir
ekonomideki  para  miktar›
ile paran›n dolafl›m h›z›n›n
çarp›m›n›n nominal  gelire
eflit  olaca¤›n› gösteren
denklemdir.

V = P x Y
M

 = 400.000
50.000

 = 8
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MxV = PxY olarak ifade edilen de¤iflim denklemindeki de¤iflkenler de¤iflim oranlar› flek-
linde ifade edilirse, 

yaz›labilir. Dolafl›m h›z› (V) ve üretim hacmi (Y) sabit oldu¤u için, bunlar›n de¤iflim oran-
lar› s›f›ra eflit olur. Bu durumda

elde edilir. Yukar›daki son eflitli¤e göre, para miktar›ndaki her de¤iflim ayn› yönde ve ay-
n› oranda fiyatlara yans›r. 

Klasik iktisatç›lara göre paran›n ekonomi üzerindeki etkisi sadece fiyatlar› etki-
lemesi ile ortaya ç›kmaktad›r. Bu özellik, klasik iktisatç›lar›n paray› ekonomik fa-
aliyetlerin üzerini örten bir tüle benzetmelerine neden olmufltur. Daha iktisadi bir
ifade ile, klasik iktisatç›lara göre para nötrdür, yani ekonomide üretim miktar›
üzerinde hiçbir etkisi söz konusu de¤ildir, sadece fiyatlar› etkilemektedir.

Öncülü¤ünü Milton Friedman’›n yapt›¤› Monetaristler olarak bilinen bir grup
iktisatç›, 1970’li y›llar›n bafllang›c›nda klasik Miktar Teorisinin farkl› bir versiyonu-
nu ortaya atarak, para miktar› de¤iflikliklerinin toplam harcamalar üzerindeki etki-
sinin, Keynesyen iktisatç›lar›n öne sürdü¤ünün aksine, klasik iktisatç›lar›n öne sür-
dü¤ü gibi direkt olarak ortaya ç›kt›¤›n› savunmufllard›r. Modern Miktar Teorisi ad›
verilen bu yaklafl›ma göre, paran›n dolafl›m h›z› sabit de¤ildir, ancak istikrarl›d›r.
Burada istikrarl›l›k kavram›yla kastedilen dolafl›m h›z›n›n önceden belirlenebilir bir
nitelik göstermesidir. E¤er dolafl›m h›z› önceden belirlenebiliyorsa klasik iktisatç›-
lar›n ulaflt›¤› temel sonuçlar uzun dönemde geçerlili¤ini koruyacakt›r. Monetarist
iktisatç›lar›n yola ç›k›fl noktas› klasiklerden oldukça farkl› olmas›na karfl›n, ulafl›lan
sonuçlar›n klasiklerle benzeflmesi, gelifltirilen teorik yaklafl›m›n Modern Miktar Te-
orisi olarak adland›r›lmas›na neden olmufltur.

Monetarist iktisatç›lara göre, para arz›nda meydana gelecek art›fl k›sa dönemde
ekonominin içinde bulundu¤u duruma ba¤l› olarak fiyatlar ve üretim üzerinde et-
kili olabilir. E¤er ekonomi tam istihdam üretim düzeyinin alt›nda ise, para arz›nda-
ki art›fllar k›sa dönemde hem fiyatlar› hem de üretimi artt›rabilir. Bir di¤er deyiflle,
para arz›ndaki art›fl sonucu nominal gelirde meydana gelen art›fl›n bir k›sm› fiyat-
lardaki, bir k›sm› da üretimdeki art›fltan kaynaklanacakt›r. Bunlardan hangisinin
bask›n olaca¤› ise ekonominin tam istihdamdan ne kadar uzak oldu¤una ba¤l›d›r.
E¤er ekonomide yüksek bir iflsizlik oran› ve yüksek bir kullan›lmayan kapasite
mevcut ise, para arz›ndaki art›fl sonras› nominal gelirde meydana gelecek art›fl›n
büyükçe bir k›sm› üretim art›fl›ndan kaynaklan›rken, fiyatlardaki art›fl nispeten dü-
flük kalacakt›r. Ekonomi tam istihdama yak›n bir üretim düzeyinde iken para arz›n-
daki art›fl sonucu ortaya ç›kan nominal gelir art›fl›n›n büyük bir k›sm› fiyat art›flla-
r›ndan kaynaklanacak, üretim art›fl›n›n pay› nispeten düflük olacakt›r. Hemen tek-
rar edelim, monetaristlere göre, para arz› de¤iflikliklerinin ekonomi üzerindeki yu-
kar›da aç›klanan direkt etkisi ancak k›sa dönemde geçerlidir.
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Monetaristlere göre ekonomi uzun dönemde potansiyel olarak üretmesi gere-
ken düzeyde üretim yapaca¤› için, yani ekonomi uzun dönemde tam istihdam
üretim düzeyinde bulunaca¤› için, para arz› art›fllar›n›n uzun dönemdeki sonucu
sadece fiyatlar genel düzeyi art›fl›d›r. Dikkat edilirse para arz› de¤ifliklikleri eko-
nominin tam istihdam üretim düzeyi üzerinde etkili olamamakta, sadece fiyatlar›
artt›rmaktad›r.

Yandaki flekilde paran›n dolafl›m
h›z› ve faiz oran› ayn› grafikte gös-
terilmektedir. Bu flekle göre iki de-
¤iflken aras›nda nas›l bir iliflki var-
d›r. Bu iliflkinin ortaya ç›kma se-
bebini nas›l aç›klars›n›z?

MERKEZ BANKACILI⁄I VE MERKEZ BANKASININ
FONKS‹YONLARI

Para miktar›n› kontrol etmekten sorumlu merkez bankas›n›n bir
ekonomide üstlendi¤i temel fonksiyonlar›n neler oldu¤unu ve bun-
lar›n ne anlama geldi¤ini aç›klayabilmek

Para arz›n›n ekonomik etkilerinin anlafl›lmas›ndan sonra, bir ülkede bunun mikta-
r›n› kontrol etmekten sorumlu kuruluflun, yani merkez bankas›n›n da incelenmesi
gerekmektedir. Bir ülkenin finansal sisteminde yer alan dört temel aktör söz konu-
sudur: Merkez bankas›, finansal arac›lar (bankalar gibi), tasarruf sahipleri ve yat›-
r›m yapmak isteyenler. Bunlar aras›nda, merkez bankas› üstlendi¤i fonksiyonlar
aç›s›ndan en önemlisidir. Bu önemine karfl›n, merkez bankas›n›n k›sa, ancak üst-
lendi¤i fonksiyonlar› tam olarak aç›kl›¤a kavuflturabilecek flekilde kapsaml› bir ta-
n›m›n› yapmak oldukça güçtür. Bir merkez bankas›n›n tan›m›, kendisine yükleni-
len fonksiyonlara ba¤l› olarak yap›labilir. Bu fonksiyonlar ise zamana, ihtiyaçlara
ve ülkenin finansal sisteminin yap›s›na göre de¤iflebilmektedir. 

Merkez bankac›l›¤›n›n kökeni yaklafl›k iki as›r öncesine gitmektedir. Ancak gü-
nümüz merkez bankac›l›¤› nispeten yeni bir geliflme olarak de¤erlendirilebilir.
T›pk› elektrik enerjisi ve otomobil gibi merkez bankalar› da 20’nci yüzy›l›n ürünü
olarak kabul edilmektedir. 

Genel olarak merkez bankac›l›¤›n›n 1694’te ‹ngiltere Merkez Bankas›’n›n kuruluflu ile
bafllad›¤› kabul edilir. Ancak ad› geçen bankaya, tekelci bir güce sahip olarak para basma
yetkisi 1833 y›l›nda verilmifl ve ancak 1844 y›l›nda yap›lan yasal düzenleme ile Banka,
merkez bankas› gücü kazanabilmifltir.
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Nitekim 20’nci yüzy›l›n bafllang›c›nda, bat› dünyas›nda hiçbir merkez bankas›-
n›n faaliyet göstermedi¤ini görmekteyiz. Örne¤in ABD’de merkez bankas› fonksi-
yonunu üstlenen sistem (Federal Reserve System) 1914 y›l›nda, Kanada Merkez
Bankas› ve TC Merkez Bankas› ise 1934 y›l›nda kurulmufllard›r. Modern parasal sis-
temin önemli bir aya¤›n› oluflturan merkez bankas›, ülke ekonomisinin sa¤l›kl› ola-
rak iflleyebilmesi ve devletin mali ifllemlerinin yerine getirilebilmesi aç›s›ndan son
derece önemli bir kurumdur. Merkez bankas›n›n üstlendi¤i fonksiyonlar, ülkeden
ülkeye farkl›l›klar göstermesine karfl›n, modern bir merkez bankas›n›n yerine ge-
tirmesi beklenen üç temel fonksiyondan söz edilebilir: Ülkedeki para piyasalar›n-
da istikrar›n sa¤lanmas›, bankalar›n bankas› ve likitidenin son kayna¤› olarak hiz-
met görmesi, devletin bankac›l›¤›n› yapmas›. fiimdi bir merkez bankas›n›n yerine
getirmesi beklenen bu fonksiyonlar› k›saca inceleyelim.

Para Piyasalar›nda ‹stikrar›n Sa¤lanmas›
Bir merkez bankas›n›n üstlendi¤i en önemli görev, ulusal ekonomik hedeflerin ba-
flar›lmas›n› kolaylaflt›rmak için, ülkedeki para sistemini kontrol ederek istikrarl› bir
flekilde çal›flmas›na olanak tan›makt›r. Merkez bankas› bu amaca yönelik olarak
para ve kredinin arz›n›, maliyetini ve elde edilebilirli¤ini düzenler. Merkez banka-
lar›n›n para arz›n› kontrol etme fonksiyonu, bir yönüyle banknot ihraç etmedeki
tekelci güçlerinden, di¤er yönüyle de kredi vererek ve menkul k›ymet sat›n alarak
rezerv yaratma ve yok etme güçlerinden kaynaklanmaktad›r. Banknot ihrac› tarih-
sel geliflimi içerisinde bir egemenlik simgesi olarak kabul edildi¤i için, merkez
bankalar› kâr amac› güden kurulufllar olarak de¤il, ulusal ç›karlar› ön planda tutan
ve kamu hizmeti sunan kurulufllar olarak faaliyet gösterirler.

Para piyasalar›nda istikrar›n sa¤lanmas› fonksiyonuna daha genifl bir perspektif-
le bak›ld›¤›nda, merkez bankalar›n›n önemi daha iyi kavranabilir. Bir ülkedeki fi-
nansal sistem elinde fon fazlas› olan tasarruf sahiplerinden yat›r›m yapmak için fo-
na gereksinim duyanlara fon aktar›lmas› görevini üstlenir. Ancak bu sayede, yani
yat›r›m yap›lmas› ile reel anlamda bir üretim art›fl›ndan bahsedilebilir. Finansal sis-
temin üstlendi¤i bu fon transferi görevinin yerine getirilebilmesi için halk›n bu sis-
tem içerisinde faaliyet gösteren kurumlara güven duymas› ve tasarruflar›n› bu ku-
rumlara teslim etmede istekli olmas› gerekir. Faiz oranlar›nda s›k s›k ortaya ç›kan
büyük dalgalanmalar nedeniyle finansal piyasalar istikrars›z çal›fl›yorsa veya finan-
sal kurumlar s›k s›k ödeme güçlü¤ü içine düflüyorlarsa, halk›n bu piyasalarda faali-
yet gösteren kurumlara güveni kaybolabilir. Sonuçta sermaye birikimi için gerekli
fon ak›m›nda daralma, ekonomik büyümede gerileme ve iflsizlik oran›nda art›fl or-
taya ç›kabilir. Bu yüzden merkez bankalar› finansal piyasalar›n geliflimini ve fonla-
r›n bu piyasalar arac›l›¤› ile istikrarl› ak›fl›n› sa¤lamada önemli bir rol oynarlar. 

Bankalar›n Bankas› ve Likitidenin Son Kayna¤› Olma
Bankalar›n bankas› olma deyimi, bankac›l›k sisteminin müflterilerine sundu¤u hiz-
metlerin benzerlerinin, merkez bankas› taraf›ndan bankalara sa¤lanmas› anlam›na
gelmektedir. Merkez bankas›n›n bankalara sundu¤u bu hizmetlerden baz›lar›, mer-
kez bankas›n›n temel fonksiyonu olan ve yukar›da de¤inilen parasal kontrol fonk-
siyonunu destekler niteliktedir. Örne¤in, bankac›l›k sisteminin rezervlerini tutma-
s›, bankalara k›sa vadeli kredi sa¤lamas›, likitidenin son kayna¤› olmas› gibi. Ülke-
deki bankac›l›k sisteminin sa¤l›kl› hizmet sunabilmesi aç›s›ndan, merkez bankas›-
n›n yürüttü¤ü faaliyetler aras›nda toplanan çeklerin takas›na arac›l›k etmesi, bo-
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zukluk ve banknotlar›n bankalara da¤›t›m›, ticari bankalar›n faaliyetleri üzerinde
bir ölçüde düzenleme ve kontrol yetkisinin bulunmas› say›labilir. 

Likitidenin son kayna¤› olma merkez bankas›n›n ödünç verebilecek son kredi
kurumu olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Merkez bankalar›n›n bu fonksiyonu para
basma üzerindeki tekel gücünden kaynaklanmaktad›r. Merkez bankas› para bas›-
m›ndaki tekelci gücünü kullanarak bankalara önemli miktarda rezerv aktarma ye-
tene¤ine sahiptir. Bu nedenle, finansal sistemde yaflanacak bir pani¤in ve banka-
lara hücumun önlenmesinde, merkez bankas› bu gücünü kullanarak bankalara re-
zerv yaratabilir. Dolay›s›yla, likitidenin son kayna¤› olma fonksiyonu finansal sis-
temde istikrar›n sa¤lanmas› aç›s›ndan son derece önemlidir.

Devletin Bankac›l›¤›n› Yapma
Merkez bankas› bir mali kurum olarak devletin fonlar›n› toplama, tutma, aktar-
ma ve bu fonlardan ödemede bulunma ifllemlerini gerçeklefltirerek devletin ban-
kac›l›¤›n› yapar. Bunun d›fl›nda, merkez bankas› kamu borcuna iliflkin teknik
hizmetleri de sunabilir. Öte yandan, merkez bankas› devletin finansal dan›flman›
niteli¤indedir.

Yukar›da k›saca özetlenen temel fonksiyonlar›n yan› s›ra, ülkedeki finansal sistemin yap›-
s›, ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik durumun yaratt›¤› flartlar ve ihtiyaçlar merkez
bankalar›n›n ilave fonksiyonlar üstlenmesine neden olabilir. Bu durum merkez bankalar›-
n›n üstlendi¤i fonksiyonlar›n zaman içerisinde de¤iflmesine ve ülkeden ülkeye farkl›l›klar
göstermesine neden olmaktad›r. 

Bir ülkede finansal sistemin kat›l›mc›lar› yukar›da özetlendi¤i flekilde ise,  finansal sistem
için çizilecek  bir  devresel  ak›m  flemas›nda bunlar›n yeri ne olur? Makro iktisatla ilgili
konulara girifl yaparken oluflturdu¤umuz devresel ak›m flemas›n›n benzerini finansal sis-
tem için oluflturabilir misiniz?

PARA POL‹T‹KASININ YÜRÜTÜLMES‹ VE PARA
POL‹T‹KASI ARAÇLARI

Merkez bankas›n›n ülkedeki para miktar›n› kontrol edebilmek
için kullanabilece¤i araçlar›n neler oldu¤unu ve bunlar› nas›l kul-
lanabilece¤ini aç›klayabilmek

Para politikas›, merkez bankas›n›n ülkedeki para miktar›n› etkilemeye dönük ola-
rak ald›¤› kararlard›r. Para politikas› kararlar› al›n›rken devletin hedefi enflasyona
neden olmaks›z›n tam istihdam düzeyine ulaflmak ve bunu sürdürmektir. Bir di¤er
deyiflle, ekonomi durgunlu¤a girme e¤ilimi gösterdi¤inde ve ekonomik faaliyetler-
de bir yavafllama bafllad›¤›nda merkez bankas› para arz›n› artt›rmaya ve faiz oran-
lar›n› düflürmeye karar verecektir. Yani ülkedeki para otoriteleri (baflta merkez
bankas› olmak üzere para politikas›n›n yürütülmesinden sorumlu olan kurulufllar)
kredinin elde edilebilirli¤ini kolaylaflt›racak bir para politikas› izleyeceklerdir. Bu
yöndeki bir para politikas›na gevflek veya genifllemeci para politikas› ad› veril-
mektedir. Di¤er yandan ekonomi gere¤inden fazla canlanm›fl ve enflasyonist teh-
ditler kendini hissettirmeye bafllam›flsa, para otoriteleri para arz›ndaki art›fl› yavafl-
latmak ve faiz oranlar›n› yükseltmek isteyeceklerdir. Bu yöndeki bir para politika-
s› ise s›k› veya daralt›c› para politikas› olarak adland›r›lmaktad›r.
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Para politikas›n›n nas›l yürütüldü¤ünü anlayabilmek için cevapland›r›lmas› gere-
ken önemli bir soru karfl›m›za ç›kmaktad›r: Merkez bankas› yukar›da belirtilen he-
def do¤rultusunda para arz›n› nas›l de¤ifltirebilir? Bu soruya verilecek cevap ol-
dukça k›sad›r: Bankalar›n rezervlerini yönlendirerek. Örne¤in, merkez bankas›n›n
enflasyondaki h›zlanma e¤ilimini yavafllatmak istedi¤i bir ortamda yapmas› gereken
para arz›ndaki art›fl› yavafllatmak, yani s›k› para politikas› izlemektir. Bunun için de
banka rezervlerindeki art›fl›n engellenmesi gerekmektedir. Bir önceki ünitede gör-
dü¤ümüz gibi, bankac›l›k sisteminin rezervlerindeki azalma bankalar›n kaydi para
yaratma hacimlerini daraltaca¤› için para arz›ndaki art›fl› da yavafllatacakt›r. 

Ülkedeki bankac›l›k sisteminin rezervlerini yönlendirebilmek amac›yla merkez
bankas›n›n kullanabilece¤i baz› araçlar vard›r. Ülkedeki finans sisteminin yap›s› ve
yasal düzenlemeler kullan›labilecek bu araçlar›n say›s› ve türü üzerinde belirleyici
konumdad›r. Merkez bankalar›n›n bu amaçla kullanabilecekleri, genel para poli-
tikas› araçlar› olarak adland›r›lan üç araçtan söz etmek mümkündür: Zorunlu re-
zerv oranlar›, reeskont oran› ve aç›k piyasa ifllemleri.

Zorunlu Rezerv Oranlar›
Bir önceki üniteden hat›rlayaca¤›n›z gibi, bankalar›n mevduat fleklindeki yüküm-
lülükleri karfl›l›¤›nda belirli bir oranda rezerv tutmalar›, temsili paraya geçifl süre-
cinde, bankalar› iflastan koruyabilmek amac›yla getirilen bir uygulamad›r. Ancak
zaman içerisinde zorunlu rezerv uygulamas›n›n amac› bankalar›n iflas etmelerine
engel olmaktan ç›km›fl ve merkez bankalar›n›n para miktar›n› kontrol edebilmek
amac›yla kullanabilecekleri bir araç haline gelmifltir. Birçok ülkede, bankalar›n
mevduat fleklindeki yükümlülükleri karfl›l›¤›nda ay›racaklar› zorunlu rezervlerin
oran›n› belirlemeye yetkili kurulufl, merkez bankas›d›r. Merkez bankalar› bu yetki-
lerini ekonominin gereklerine göre kullanarak bankalar› daha fazla veya daha az
zorunlu rezerv tutmaya mecbur edebilirler. Merkez bankas› bunun için zorunlu
rezerv oran›n› artt›rabilir veya azaltabilir. Bankac›l›k sistemindeki vadesiz ve va-
deli mevduatlar zorunlu rezerv kapsam›na al›nabilir ve genel bir e¤ilim olarak, zo-
runlu rezerv oranlar› vadesiz mevduatlar için daha yüksek olarak belirlenir. 

Zorunlu rezerv tutman›n bankalar aç›s›ndan bir f›rsat maliyeti vard›r: Kaybedilen faiz. Son
y›llarda bankac›l›k sisteminin maliyetlerinin düflürülebilmesi amac›yla, birçok ülkede va-
deli mevduatlar zorunlu rezerv uygulamas›n›n kapsam› d›fl›nda tutulmaya bafllanm›flt›r. 

Merkez bankas› zorunlu rezerv oran›n› yükseltti¤inde, bankalar daha büyük bir
miktar› ellerinde rezerv olarak tutmak zorunda kalacaklard›r. Bu da bankalar›n ya-
ratabilece¤i kaydi para miktar›n› azaltan bir unsurdur. Dolay›s›yla, merkez banka-
s› para arz›ndaki art›fl› engellemek istiyorsa zorunlu rezerv oranlar›n› yükseltecek-
tir. Aksine, merkez bankas›n›n zorunlu rezerv oran›n› düflürmesi durumunda, ban-
kalar mevcut mevduat yükümlülükleri karfl›l›¤›nda daha az rezerv tutmaya baflla-
yacaklard›r. Bu da bankalar›n daha fazla kaydi para yaratmalar› anlam›na gelmek-
tedir. Sonuç olarak, zorunlu rezerv oranlar›ndaki düflüfl, bankalar›n yaratabilece¤i
kaydi para miktar›n› ve dolay›s›yla para arz›n› artt›r›c› bir etki yaratmaktad›r. 

Zorunlu rezerv oran› de¤ifliklikleri, para arz›n› etkilemek aç›s›ndan son derece
keskin sonuçlar do¤uran bir araç niteli¤indedir. Ancak zorunlu rezerv oran›n› de-
¤ifltirerek para arz›nda küçük ölçekli de¤ifliklikler yapmak mümkün de¤ildir. Öte
yandan zorunlu rezerv oran›nda yap›lacak de¤ifliklikler, bir yandan para arz›nda
büyük de¤iflikliklere neden olabilirken, di¤er yandan da bankalar› likitide s›k›fl›k-
l›¤› içerisine sokabilir. Bu nedenle, zorunlu rezerv oran› de¤ifliklikleri esnek bir pa-
ra politikas› arac› olmamakla elefltirilmektedir.
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D ‹ K K A T



Reeskont Oran›
Merkez bankas›n›n para arz›n› etkilemekte kullanaca¤› bir di¤er teknik, reeskont
oran›n› de¤ifltirmektir. Merkez bankas›n›n temel fonksiyonlar›n› incelerken, merkez
bankas›n›n bankalar›n bankas› olma fonksiyonundan söz etmifltik. Bu nedenle
bankalar nakit ihtiyac› içerisinde olduklar› zaman merkez bankas›ndan borçlanabi-
lirler. fiüphesiz merkez bankas›n›n da borç vermeyi kabul etmesi gerekir. Bankala-
ra kredi verme merkez bankas›n›n temel fonksiyonlar›ndan birisidir. ‹flte, merkez
bankas›n›n bankalara verdi¤i kredilere uygulad›¤› faiz oran›na reeskont oran› ad›
verilmektedir. Merkez bankas›, ekonominin ve bankac›l›k sisteminin içinde bulun-
du¤u koflullara göre, istedi¤i zaman bu oran› artt›r›p azaltabilir. Reeskont oran›nda-
ki art›fllar bankalar›n merkez bankas›ndan borçlanmalar›n› cayd›r›rken, reeskont
oran›ndaki düflüfller bankalar›n merkez bankas›ndan borçlanmalar›n› teflvik eder.

Reeskont oran› önemli miktarda ve s›k s›k de¤ifltirilebilir. Merkez bankas› rees-
kont oran›n› yükseltti¤inde, bankalar›n rezervlerini tamamlamalar› pahal› hale ge-
lece¤inden, merkez bankas› para arz› art›fl›n› s›n›rland›rm›fl olur. Tersine, merkez
bankas› reeskont oran›n› düflürürse, bankalar›n merkez bankas›ndan borçlanmala-
r›n› ucuzlatm›fl olur. Bu da para arz› üzerindeki kontrolün gevfletilmesi anlam›na
gelmektedir. 

Reeskont oran› de¤ifliklikleri konusunda dikkat edilmesi gereken nokta, rees-
kont politikas› sürecinde merkez bankas›n›n pasif bir pozisyonda olufludur. Mer-
kez bankas›, örne¤in, reeskont oran›n› düflürebilir, ancak bankalar› borçlanmaya
zorlayamaz. Merkez bankas› sadece reeskont oran›n› belirlemekte, daha sonra
bankalar›n tercihleri belirleyici olmaktad›r. Öte yandan reeskont politikas›nda dik-
kat edilmesi gereken bir di¤er nokta, merkez bankas›n›n sürekli ve uzun vadeli
borçlanmalara izin vermemesi gereklili¤idir. Zira, reeskont kredileri ile bankalara
sa¤lanm›fl olan kolayl›¤›n amac› bankalar›n k›sa süreli nakit ihtiyaçlar›n› giderme-
lerine olanak sa¤lamakt›r. Bu nedenle uzun vadeli reeskont kredisinin söz konusu
olmamas› gerekir. 

Birçok iktisatç› reeskont oran› de¤iflikliklerinin bankalar›n rezervleri üzerinde
çok küçük bir etkiye sahip oldu¤u konusunda ayn› görüflü paylaflmaktad›r. Bu ne-
denle reeskont oran›n›n etkin bir para politikas› arac› olarak kullan›lamayaca¤›
fleklinde yayg›n bir görüfl de mevcuttur. Reeskont oran› konusunda gözden uzak
tutulmamas› gereken nokta, herhangi bir finansal panik s›ras›nda merkez bankas›-
n›n bankac›l›k sistemine likitide sa¤layabilmesinin reeskont kredileri arac›l›¤› ile
gerçeklefltirilebilece¤idir. Merkez bankas›n›n üstlendi¤i fonksiyonlar›ndan bir tane-
si olan likitidenin son kayna¤› veya ödünç verebilen son mercii olma fonksiyonu-
nun yerine getirilebilmesi için reeskont kredilerinin varl›¤› zorunludur. 

Aç›k Piyasa ‹fllemleri
Yukar›daki aç›klamalar›m›za göre, merkez bankas›n›n para politikas›n› yürütme-
sinde temel kanal, banka rezervlerinin kullan›lmas›d›r. Merkez bankas›n›n bu
amaçla kullanabilece¤i yukar›da ele ald›¤›m›z iki araçtan zorunlu rezerv oran› de-
¤ifliklikleri esnek bir araç olmad›¤›, reeskont oran› de¤ifliklikleri ise inisiyatifin
merkez bankas›nda bulunmad›¤› fleklinde elefltirilere u¤ramaktad›r. Banka rezerv-
lerini direkt olarak etkileme olana¤› vermesi nedeniyle aç›k piyasa ifllemleri günü-
müz merkez bankalar› taraf›ndan en yo¤un olarak kullan›lan, en esnek para poli-
tikas› arac› niteli¤indedir. Aç›k piyasa ifllemleri, merkez bankas›n›n piyasadan
devlete ait bono ve tahvilleri al›p satmas›d›r.

Merkez bankalar›n›n aç›k piyasa ifllemlerini etkin bir biçimde yürütebilmesi için
ön flart, ülkede tahvil ve bonolar›n al›n›p sat›ld›¤› bir piyasan›n bulunmas› ve ifllem
hacmi olarak yeterli bir düzeye ulaflm›fl olmas›d›r. Merkez bankalar›, kamu kesimine
ait bu menkul k›ymetlerin al›n›p sat›ld›¤› piyasada önemli bir yere sahip olmal›d›r. 
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Reeskont  oran›: Merkez
bankas›n›n  bankalara  
verdi¤i kredilere uygulad›¤›
faiz oran›d›r.

Aç›k piyasa ifllemleri: 

Merkez bankas›n›n banka 
rezervlerini ve dolay›s›yla
para arz›n› etkileyebilmek
için piyasadan devlete ait
bono ve tahvilleri al›p 
satmas›d›r.



Merkez bankas› piyasadan devlete ait menkul k›ymetleri sat›n ald›¤› zaman,
bankalara bunun karfl›l›¤›nda rezerv aktarmakta, bu da daha önce gördü¤ümüz
kaydi para yaratma sürecinin bafllang›c›n› oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla, merkez
bankas› para arz›ndaki art›fl› h›zland›rmak istedi¤i zaman aç›k piyasada al›m yapa-
rak bankac›l›k sisteminin rezervlerini direkt olarak artt›racakt›r. Öte yandan, mer-
kez bankas› piyasada devlete ait menkul k›ymetleri satmaya bafllarsa, bunun kar-
fl›l›¤›nda bankac›l›k sisteminden rezerv çekmifl olacakt›r. Bu da bankalar›n yarata-
bilece¤i kaydi para miktar›n›n azalmas› anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla, merkez
bankas› para arz›ndaki art›fl› yavafllatmak istedi¤i zaman aç›k piyasada sat›fl yapa-
rak bankac›l›k sisteminin rezervlerini direkt olarak azaltacakt›r.

Aç›k piyasa ifllemleri merkez bankalar›n›n elinde bulunan en esnek para politi-
kas› arac›d›r. Zira, aç›k piyasa ifllemlerinin yürütülmesinde tüm inisiyatif merkez
bankas›n›n elindedir. Öte yandan, merkez bankas› para arz›nda gerçeklefltirmek is-
tedi¤i küçük çapl› de¤ifliklikler için aç›k piyasa ifllemlerini kullanabilmektedir.

Yap›lan araflt›rmalar sonucu önümüzdeki y›l temel makro ekonomik de¤iflkenlerde bekle-
nen seyir afla¤›daki grafiklerde gösterilmektedir. Beklenen bu de¤ifliklikler karfl›s›nda,
ekonomide fiyat istikrar›n› sürdürebilmek için merkez bankas› yetkililerine para politika-
s› araçlar›n› hangi yönde de¤ifltirmelerini önerirdiniz? 
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Özet
Keynesyen iktisatç›lara göre para miktar› ile ekono-

mik faaliyetler aras›ndaki iliflkileri aç›klayabilmek

• Ekonomik birimler ifllem, ihtiyat ve spekülasyon
amaçlar› ile ellerinde bir miktar para tutmak ister-
ler. Ekonomik birimlerin bu amaçlarla ellerinde
tutmak istedikleri para miktar›n› belirleyen faktör-
ler nominal  gelir ve faiz oran›d›r. Nominal gelir
ve para talebi aras›nda do¤ru yönlü bir iliflki söz
konusu iken, faiz oran› para talebini ters yönde
etkilemektedir.

• Gelir ve fiyatlar›n sabit oldu¤u varsay›m› alt›nda, çi-
zilecek para talebi fonksiyonu negatif e¤imli bir e¤-
ri olur. Para talebinin para arz›na eflitlendi¤i nokta-
da para piyasas› dengeye gelir ve denge faiz oran›
belirlenir.

• Para miktar›nda meydana gelecek de¤ifliklikler, fa-
iz oran› üzerindeki etkisi arac›l›¤› ile yat›r›mlar›, ya-
t›r›mlarda meydana gelecek de¤ifliklik ise nominal
geliri etkiler.

Klasik ve monetarist iktisatç›lar›na göre para mik-

tar› ile ekonomik faaliyetler aras›ndaki iliflkileri

aç›klayabilmek

• Para miktar›n›n ekonomiyi direkt olarak etkiledi¤i-
ni savunan iktisatç›lar, bu görüfllerini de¤iflim
denklemine dayand›rmaktad›rlar. De¤iflim denkle-
mi bir ekonomideki para miktar› ile dolafl›m h›z›-
n›n çarp›m›n›n nominal gelire eflit olaca¤›n› göste-
ren bir özdeflliktir.

• Klasik iktisatç›lar, paran›n dolafl›m h›z›n›n ve üre-
tim hacminin sabit oldu¤u varsay›m› alt›nda, para
miktar› de¤iflikliklerinin ayn› yönde ve ayn› oran-
da  fiyatlara  yans›yaca¤›n›,  dolay›s›yla paran›n
üretim miktar› üzerinde bir etkisinin olmayaca¤›n›
savunmufllard›r.

• Monetaristler olarak adland›r›lan bir grup iktisatç›
ise, ekonominin tam istihdamdan uzak oldu¤u bir
ortamda, paran›n k›sa dönemde fiyatlar ve üretim
üzerinde etkili olabilece¤ini, ancak uzun dönemde,
para miktar› de¤iflikliklerinin sadece fiyatlar› etkile-
yece¤ini öne sürmektedir.

Para miktar›n› kontrol etmekten sorumlu merkez

bankas›n›n bir ekonomide üstlendi¤i temel fonksi-

yonlar›n neler oldu¤unu ve bunlar›n ne anlama

geldi¤ini aç›klayabilmek

• Ekonomideki önemine karfl›n, merkez bankac›l›¤›
20’nci yüzy›l›n bafllang›c›nda ortaya ç›km›fl nispeten
yeni bir geliflmedir.

• Merkez bankas›n›n üstlendi¤i fonksiyonlar ülkeden
ülkeye farkl›l›k göstermesine karfl›n, modern bir
merkez bankas›n›n üstlendi¤i üç temel fonksiyon
söz konusudur: Para piyasalar›nda istikrar›n sa¤lan-
mas›, bankalar›n bankas› ve likitidenin son kayna¤›
olma, devletin bankac›l›¤›n› yapma.

Merkez bankas›n›n ülkedeki para miktar›n› kont-

rol  edebilmek  için kullanabilece¤i araçlar›n ne-

ler oldu¤unu ve bunlar› nas›l kullanabilece¤ini

aç›klayabilmek

• Merkez bankalar›n›n ülkedeki para miktar›n› kont-
rol edebilmek amac›yla kullanabilecekleri üç adet
genel araç söz konusudur: Zorunlu rezerv oranlar›,
reeskont oran› ve aç›k piyasa ifllemleri.

• Bu araçlar içerisinde en esnek olan› ve günümüz
merkez bankalar›n›n en etkin flekilde kulland›klar›
araç, aç›k piyasa ifllemleridir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. ‹fllem amaçl› para talebi için bir grafik çizilirse afla¤›da-
kilerden hangisi kullan›labilir?

a.

b.

c.

d.

e.

2. Bir de¤er muhafaza arac› olarak paradan daha fazla
getiriye sahip çok say›da finansal varl›k bulunmas›na kar-
fl›n, ekonomik birimlerin ellerinde para tutmas›n›n nedeni
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Para tutman›n riski yoktur.
b. Para, likitidesi en yüksek varl›kt›r.
c. Para ile di¤er finansal varl›klar aras›nda bir ikame

söz konusu de¤ildir.
d. Paran›n getirisi bulunmamaktad›r.
e. Para, güven duygusu verir.

3. Faiz oranlar›n›n düflmesinin beklendi¤i bir ekonomik
ortamda, ekonomik birimlerin portföylerinde bulunan tah-
vil (B) ve para miktar› (M) ne yönde de¤iflir?

a. B≠ , MØ
b. B≠ , M≠
c. BØ , M≠
d. BØ , MØ
e. B ve M de¤iflmez

4. Di¤er koflullar sabitken, fiyatlarda meydana gelecek
bir düflüflün para talebi ve denge faiz oran› üzerinde yara-
taca¤› etki afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Para talebi artar, faiz oran› düfler.
b. Para talebi ve faiz oran› artar.
c. Para talebi azal›r, faiz oran› artar.
d. Para talebi ve faiz oran› azal›r.
e. Para talebi ve faiz oran› de¤iflmez.

5. Afla¤›da yer alan grafikte para arz› fonksiyonunun ya-
tay eksene dik bir do¤ru olarak çizilmesi afla¤›daki sonuç-
lardan hangisini do¤urur?

a. Merkez bankas› zorunlu rezervleri s›f›rlam›flt›r.
b. Bankac›l›k  sistemi  sonsuz  miktarda kaydi para

yaratmaktad›r.
c. Merkez bankas› para arz› üzerinde tam bir kontro-

le sahiptir.
d. Para  arz›  faiz  oranlar›  ile  ayn›  yönde

de¤iflmektedir.
e. Merkez bankas› para arz›n›n kontrolünü bankac›-

l›k sistemine b›rakm›flt›r.
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6. Paran›n dolafl›m h›z› sabitken, h›zl› ekonomik büyüme
yaflanan bir ekonomide, enflasyona neden olmayacak pa-
ra arz› art›fl oran› afla¤›dakilerden hangisi olmal›d›r?

a.

b.

c.

d.

e. 

7. Piyasa faiz oran› yüzde 40 iken de¤eri 1 milyar TL olan
bir bono, faiz oran› yüzde 25’e düfltü¤ünde en fazla kaç
milyar TL’ye sat›labilir?

a. 0.8
b. 1
c. 1.2
d. 1.5
e. 1.6

8. Afla¤›daki  gösterimlerden  hangisi,  klasik  iktisatç›-
lara  göre  paran›n  nötrlü¤ünü  ifade  etmek amac›yla
kullan›labilir?

a. M≠ Æ i≠ Æ I≠
b. M≠ Æ I≠ Æ Y≠
c. MØ Æ Y≠
d. M≠ Æ P≠
e. M≠ Æ P≠ Æ YØ

9. Afla¤›daki flekilde YT tam istihdam üretim düzeyini gös-
terirken, Y1 üretim düzeyinde bulunan ekonomide mer-
kez bankas›n›n genifllemeci bir para politikas› izlemesinin
k›sa dönemde üretim ve fiyatlar üzerindeki etkisi afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Fiyatlar artar, üretim azal›r.
b. Fiyatlar ve üretim artar.
c. Fiyatlar düfler, üretim artar.
d. Fiyatlar ve üretim azal›r.
e. Fiyatlar ve üretim de¤iflmez.

10. Merkez bankas› bilançosunun aktifinde yer alan hazi-
ne bonosu miktar›nda meydana gelen art›fl afla¤›daki de-
¤iflikliklerden hangisinin sonucu olabilir?

a. Zorunlu rezerv oran›ndaki art›fl›n
b. Reeskont oranlar›ndaki art›fl›n
c. Aç›k piyasa ifllemleri çerçevesinde yap›lan al›fl›n
d. Zorunlu rezerv oran›ndaki düflüflün
e. Aç›k piyasa ifllemleri çerçevesinde yap›lan sat›fl›n
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Para arz›, dolafl›m h›z›, miktar teorisi

1920’ler boyunca, bat› ülkelerinde enflasyon ›l›ml› düzey-

de kalm›fl, para arz› ise yavafl, ama istikrarl› bir flekilde ar-

t›fl göstermifltir. 1929 y›l›nda yaflanan büyük borsa çöküflü,

yo¤un banka iflaslar›, azalan üretim ve artan iflsizlik son-

ras›nda Amerikan Merkez Bankas› (k›saca Fed) izledi¤i

para politikas›n› de¤ifltirme karar› alm›flt›r. Dolay›s›yla bir-

çok iktisatç› Fed’in krize müdahalede çok geç kald›¤›n› ve

para politikas› de¤iflikli¤inin bu yüzden çok fazla anlaml›

olmad›¤›n› belirtmektedirler. Ekonomik durgunlu¤un bafl-

lang›ç döneminde, borsada yaflanan çöküfl sonras›nda bir-

çok yabanc› banka ABD bankalar›nda tuttuklar› alt›n› çek-

meye bafllam›flt›r. Bu geliflme sonras›nda Fed, para arz›n-

da art›fl olaca¤› ve bunun da enflasyona dönüflebilece¤i

kayg›s›yla, faiz oranlar›n› yükseltmifltir. Bu durum para ar-

z›nda bir azalmaya davetiye ç›karm›fl ve sonuçta 1929-

1933 döneminde ABD’de M1 para arz› yüzde 27 oran›nda

azalm›flt›r. Paran›n dolafl›m h›z›n›n sabit kabul edilmesi

durumunda, para miktar›ndaki bu h›zl› düflüfl fiyatlarda,

üretimde ve dolay›s›yla istihdam hacminde bir düflüfl an-

lam›na gelmekteydi. Nitekim, afla¤›da yer alan grafiklerde,

sözü edilen dönemde para arz›n›n yan› s›ra, fiyatlar›n yak-

lafl›k yüzde 25 ve üretimin yaklafl›k yüzde 30 oran›nda

azald›¤› görülmektedir. Bu geliflmeler çerçevesinde ayn›

dönemde iflsizlik oran› da yaklafl›k yüzde 25 oran›na ulafl-

m›flt›. Yani her 4 Amerikan vatandafl›ndan bir tanesi iflsiz

kalm›flt›. 

Oysa, Fed’in yapmas› gereken oldukça basitti: Geniflle-

meci bir para politikas›na bir an önce dönmek. Para po-

litikas›nda bu de¤iflim 1933 y›l›nda gerçekleflmifl, ancak

bir çok iktisatç› taraf›ndan, geç kalmakla, elefltirilmifltir.

Oysa ekonomik durgunlu¤un kendini iyice hissettirmeye

bafllam›fl oldu¤u 1930 y›l› ortalar›nda, ABD Merkez Ban-

kas› aç›k piyasa ifllemlerini kullan›p bankac›l›k sektörüne

kapsaml› bir rezerv aktar›m› sa¤layarak genifllemeci para

politikas›na yönelmifl olsayd›, bunun hem durgunlu¤un

fliddetini, hem de süresini önemli ölçüde düflürece¤i ve

krizin tüm dünyaya yay›lmas›n› da büyük ölçüde engelle-

yece¤i savunulmaktad›r.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Merkez bankas›n›n para arz›n› azaltmaya veya art›fl› ya-
vafllatmaya dönük olarak ald›¤› önlemler, yani s›k› para
politikas›na geçifl, piyasalarda zincirleme bir tak›m etkiler
yaratacakt›r. Öncelikle, para miktar›ndaki daralma, para
piyasalar›nda elde nakit ve serbest rezerv tutman›n mali-
yetini artt›racak ve faiz oran› yükselecektir. Durum, afla¤›-
da yer alan fleklin a bölümünde gösterilmektedir. Merkez
bankas›n›n para arz›n› azaltmaya dönük önlemleri sonu-
cunda  Ms

1 para arz› fonksiyonu sola do¤ru kayarak  Ms
2

konumuna gelmektedir. Para arz›ndaki bu azalman›n so-
nucunda, denge faiz oran›  i1 düzeyinden  i2 düzeyine
yükselmektedir. 

Faiz oran›ndaki art›fl, yat›r›mlarla faiz oran› aras›ndaki ters
yönlü iliflki nedeniyle yat›r›mlar›n azalmas›na neden ola-
cakt›r. Nitekim, faiz oran›n›n i1’den i2’ye yükselmesi, yu-
kar›daki fleklin b bölümüne göre, yat›r›m harcamalar›n›n
I1’den I2’ye azalmas› ile sonuçlanmaktad›r. Yat›r›m harca-
malar›n›n azalmas› toplam harcamalarda bir azalma anla-
m›na geldi¤i için, fleklin c bölümündeki AE1 toplam har-
cama fonksiyonu otonom olarak afla¤›ya doru kayarak
AE2 konumuna gelmektedir. Sonuçta AE2 harcama fonk-
siyonu ile 45° do¤rusunun kesiflti¤i noktada yeni denge
gelir düzeyi belirlenecektir. fiekle göre bu noktan›n ifade
etti¤i Y2 gelir düzeyi bafllang›çtaki Y1 gelir düzeyine göre
daha düflüktür. Yani ekonomide para miktar›ndaki azal-
ma sonras›nda faizler yükselmifl, yat›r›m harcamalar› ve
dolay›s›yla toplam harcamalar azalm›fl, üretimde bir daral-
ma ortaya ç›km›flt›r. Metin içerisinde kulland›¤›m›z yön-
temle, bu iliflkiler zincirini afla¤›daki gibi özetleyebiliriz:

S›ra Sizde 2
Yorumlanmas› istenen flekilde paran›n dolafl›m h›z›, sözü
edilen dönemde sürekli bir artma e¤ilimi göstermektedir.
Benzer flekilde faiz oran› da bir artma e¤ilimi içerisinde-
dir. E¤er bu iki de¤iflkendeki trendi ayr› bir grafik olarak
gösterirsek, afla¤›daki grafi¤i çizebiliriz. Çizdi¤imiz bu gra-
fik daha net biçimde göstermektedir ki, dolafl›m h›z› ve fa-
iz oran› ayn› yönde de¤iflmektedir.
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Bu iliflkinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› görebilmek için, Keynes
taraf›ndan gelifltirilen para talebi fonksiyonunu,

fleklinde yazabiliriz. Bu fonksiyondaki de¤iflkenleri yeni-
den tan›mlarsak, Md nominal para talebini, Y reel geliri, i
faiz oran›n› ve P fiyatlar genel düzeyini ifade etmektedir.
Bu fonksiyondan yararlanarak, reel para talebi de

olacakt›r. Reel para talebi fonksiyonunu ters çevirirsek, 

elde edilir. Bu eflitli¤in her iki taraf› reel geliri ifade eden
Y ile çarp›l›rsa sonuç de¤iflmeyecektir:

Son olarak, fiilen elde tutulan para her zaman para arz›na
eflit olaca¤› için, Md de¤iflkenini M ile de¤ifltirebiliriz:

Elde edilen son eflitlik nominal gelirin para miktar›na ora-
n›n›, bir di¤er deyiflle paran›n dolafl›m h›z›n› göstermekte-
dir. K›sa dönemde Y’de büyük bir de¤ifliklik olmad›¤› sü-
rece, faiz oranlar›n›n yükselmesi paydada yer alan para
talebini azaltaca¤› için paran›n dolafl›m h›z› da artacakt›r.
Aksine, faiz oran›n›n düflmesi durumunda, paydada yer

alan para talebi artacak, bu da dolafl›m h›z›n›n düflmesi
sonucunu do¤uracakt›r. Buna göre, para talebi faiz ora-
n›ndan ters yönde etkilendi¤i sürece, paran›n dolafl›m h›-
z› sabit olmayacak, faiz oran›yla ayn› yönde de¤iflme e¤i-
limi gösterecektir. 

S›ra Sizde 3
Finansal sistemin kat›l›mc›lar› göz önüne al›nd›¤›nda afla-
¤›dakine benzer bir ak›m flemas› çizmek mümkündür. Bu
ak›m flemas›na göre, sistemde tasarruf sahipleri ile yat›-
r›mc›lar› karfl› karfl›ya getiren finansal piyasalar arac›l›¤› ile
fon transferi gerçekleflmektedir. Fonlar bu flekilde el de-
¤ifltirdi¤inde buna do¤rudan finansman ad› verilebilir.
Ancak, ekonomik kalk›nmayla birlikte do¤rudan finansman
yerini dolayl› finasmana b›rak›r. Dolayl› finansman›n temel
özelli¤i, fon transferi sürecinin finansal arac›lar vas›tas›yla
gerçeklefltirilmesidir. Finasal arac› kurumlar içerisinde en
çok bilineni bankalard›r. Merkez bankas› ise bu sistemin üs-
tünde, denetleyici ve düzenleyici olarak yer almaktad›r. 

S›ra Sizde 4
Verilen göstergeler ekonominin afl›r› ›s›nd›¤›n› göster-
mektedir. Faiz oranlar›ndaki düflme e¤ilimi, tüketim har-
camalar›nda beklenen art›fl, fiyatlarda beklenen artma
e¤ilimi ekonomide afl›r› bir canlanma olaca¤›n›n göster-
geleri olarak de¤erlendirilebilir. Böyle bir durumda fiyat
istikrar› amac› güden bir merkez bankas› daralt›c› (s›k›)
para politikas›na yönelmelidir. 
Bunun için yap›lmas› gereken de bankac›l›k sisteminin
rezervlerini azaltma yönünde para politikas› araçlar›n›
de¤ifltirmektir. Merkez bankas› bu amaca dönük olarak,
aç›k piyasa ifllemleri çerçevesinde bankalara hazine bo-
nosu sat›fl›na yönelebilir, reeskont oranlar›n› ve zorunlu
rezerv oranlar›n› yükseltebilir.
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Md = f (Y,i) P

Md

P
 = f (Y,i)

P
Md

 = 1
f (Y,i)

 

PY
Md

 = Y
f (Y,i)

 

PY
M

 = Y
f (Y,i)

 

F‹NANSAL P‹YASALAR

M.KIYMET

FON

Fon Aç›¤› Olanlar
Yat›r›mc›lar

Fon Fazlas› Olanlar
Tasarrufçular

M.KIYMET

FON

F‹NANSAL ARACILAR

D‹REKT F‹NANSMAN

DOLAYLI F‹NANSMAN

MERKEZ BANKASI

• Hanehalk›
• ‹flletmeler
• Devlet
• Yabanc›lar

• ‹flletmeler
• Devlet
• Hanehalk›
• Yabanc›lar



405

BLACK
320 C

Yukar›daki çizgi film kahramanlar›n› tan›mayan›n›z yoktur herhalde. Tafl Devri
dizisinin kahramanlar›, zaman zaman, artan fiyatlardan ve paran›n de¤ersizlefl-
mesinden bahsederek, günümüzün en önemli ekonomik sorunlar›ndan bir tanesi
olan enflasyona gönderme yaparlar.

Türk insan›, uzun soluklu enflasyonla ilk kez 1950’lerin ortalar›nda tan›flt›.
Ancak enflasyonun günlük yaflant›m›za esas girifli 1970’lerin bafl›ndan itibaren
gerçekleflti. O tarihten bu yana da, yani yaklafl›k çeyrek yüzy›ld›r, enflasyonla bir-
likte yafl›yoruz. Bugün enflasyon canavar› ad›n› verdi¤imiz bu ekonomik olgu-
nun geçmiflinin nerelere uzand›¤›n› hiç düflündünüz mü? Acaba Tafl Devrinde
gerçekten enflasyon var m›yd› dersiniz?
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Bafllarken
Makro iktisattaki en önemli konulardan birisi, ekonomideki fiyatlar genel düzeyi-
nin belirlenmesidir. Makro iktisada girifl yapt›¤›m›z 11’nci ünitede, makro iktisa-
d›n temel ilgi alanlar›ndan bir tanesinin enflasyon oldu¤unu belirtmifl ve enflas-
yonu tan›mlam›flt›k. Dolay›s›yla, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin nas›l be-
lirlendi¤ini ve neden de¤iflti¤ini aç›klayabilmek, makro iktisad› kavrayabilmenin
önemli aflamalar›ndan birisidir.

fiu ana kadar ele ald›¤›m›z ünitelerde, önce ekonominin mal ve hizmet üreti-
len sektörlerinde dengenin nas›l sa¤land›¤›n› gördük. Böylece ekonomide gerçek-
lefltirilen üretim miktar›n›n nas›l belirlendi¤ini ve neden kimi zaman art›p, kimi
zaman azald›¤›n› belirledik. Daha sonraki ünitelerde ise, ekonominin finansal
cephesinde faiz oran›n›n nas›l belirlendi¤ini ve neden de¤iflti¤ini belirlemeye ça-
l›flt›k. Bu analizlerimizde devletin sahip oldu¤u iki temel iktisat politikas› arac›n›n,
yani para ve maliye politikalar›n›n, ö¤rendi¤imiz temel denge de¤iflkenleri üzerin-
de nas›l bir etki yarataca¤›n› inceledik. Bu analizleri yaparken de¤iflmeyen temel
bir varsay›m›m›z vard›: Ekonomide fiyatlar genel düzeyi sabittir.

Yapt›¤›m›z bu varsay›m› de¤ifltirerek, ekonomide fiyatlar genel düzeyinin nas›l
belirlendi¤ini incelemeye geçebiliriz. Bu amaçla kullanaca¤›m›z analiz tekni¤i
toplam arz – toplam talep (k›saca AS-AD analizi) olarak adland›r›lan, son derece
güçlü bir analiz tekni¤idir. Yöntemin avantaj›, sadece fiyatlar genel düzeyinin na-
s›l belirlendi¤ini ve neden de¤iflti¤ini aç›klamaya olanak sa¤lamas›ndan de¤il, da-
ha önceki ünitelerde ele ald›¤›m›z mal-hizmet piyasas› dengesi, para piyasas› den-
gesi ve firmalar›n üretim/fiyatlama kararlar›n› bir araya getirerek senteze ulaflma-
s›ndan kaynaklanmaktad›r. K›saca, AS-AD analizinde flu ana kadar makro ikti-
sat kapsam›nda ele ald›¤›m›z konular›n bir sentezine ulaflmay› amaçl›yoruz.

Bu ünitede, önce toplam talep ve toplam arz e¤rilerini ayr›nt›l› olarak ele ala-
rak, bu e¤rilerin pratik kullan›mlar›n› tart›flaca¤›z. Daha sonra toplam talep ve
toplam arz e¤rilerini bir araya getirerek, bir ekonomide denge fiyat düzeyinin na-
s›l belirlendi¤ini ele alaca¤›z. Burada gerçeklefltirece¤imiz analiz, fiyatlar genel
düzeyinin ekonomik faaliyetleri nas›l etkiledi¤i ve ekonomik faaliyetlerin fiyatlar
genel düzeyini nas›l etkiledi¤i konusunda tespitler yapmam›za olanak tan›yacak-
t›r. Son olarak, para ve maliye politikalar›n›n ekonomi üzerindeki etkilerini ve enf-
lasyonun nedenlerini ele alaca¤›z.

Anahtar Kavramlar
• Toplam talep
• Toplam talep (AD) e¤risi
• Toplam arz
• Toplam arz (AS) e¤risi
• Tam kapasite
• Denge fiyat düzeyi
• Sürekli enflasyon
• Talep enflasyonu
• Maliyet enflasyonu
• Stagflasyon

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Toplam talep kavram›n› tan›mlayarak, toplam talep e¤risinin ne ifade etti¤ini,
2. Toplam arz kavram›n› tan›mlayarak, toplam arz e¤risinin ne ifade etti¤ini,
3. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin ve üretim miktar›n›n nas›l belirlendi¤i-

ni ve neden de¤iflti¤ini,
4. Toplam arz – toplam talep analizini kullanarak, para ve maliye politikalar›n›n

ekonomide fiyatlar ve üretim üzerindeki etkilerini,
5. Enflasyon olgusunun özelliklerini ve türlerini s›ralayarak enflasyonun

nedenlerini
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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TOPLAM TALEP VE TOPLAM TALEP E⁄R‹S‹

Toplam talep kavram›n› tan›mlayarak, toplam talep e¤risinin ne
ifade etti¤ini aç›klayabilmek

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen de¤iflmelerin aç›klanabil-
mesi için bafllang›ç noktas›, bir önceki ünitede ele ald›¤›m›z para piyasas›d›r. Para
piyasas› dengesini inceledi¤imiz 17’nci ünitede, ekonomik birimlerin ellerinde tut-
mak istedikleri para miktar›n› belirleyen faktörlerin; faiz oran› (i), gelir (Y) ve fiyat-
lar (P) oldu¤unu belirlemifltik. 

Para talebinin nominal gelirle ayn› yönde de¤iflti¤ini ifade ederken, para talebinin reel
gelir ve fiyatlar taraf›ndan belirdi¤inden söz etmifltik. 17’nci ünitede gerek reel gelirin,
gerekse fiyatlar›n para talebi üzerinde benzer etkiler yaratt›¤›n› ifade ederek nominal ge-
lir art›fl›n›n etkilerini ele alm›flt›k. fiu ana kadar gerçeklefltirdi¤imiz analizlerde fiyatlar
genel düzeyini sabit kabul etti¤imiz için, nominal gelirdeki art›fllar›n nedeni de reel gelir
art›fllar› olmaktayd›. Art›k ekonomide fiyatlar›n da de¤iflmesine olanak tan›d›¤›m›za göre,
nominal gelir art›fllar›n›n fiyat art›fllar›ndan da kaynaklanabilece¤ini göz önüne almak
zorunday›z. 

Fiyatlar›n para talebini nas›l etkiledi¤ini anlamak oldukça kolayd›r. Örne¤in,
iflinize her gün dolmufla binerek gitti¤inizi ve bu amaçla her sabah cebinizde 1
milyon lira bulundurdu¤unuzu kabul edelim. Fiyatlar artt›¤› ve dolmufl yolcu tafl›-
ma fiyatlar› 1 milyon 500 bin liraya ç›kt›¤› zaman, art›k her sabah cebinizde bu
amaçla bulunduraca¤›n›z para miktar› 1 milyon 500 bin liraya ç›kacakt›r. Belirli bir
miktarda ifllemi gerçeklefltirebilmek için gerekli para miktar›, bu ifllemlerin ortala-
ma fiyat›na göre belirlenir. Bu ifllemlerin fiyat›n›n ikiye katlanmas› para talebinin
de ikiye katlanmas› anlam›na gelmektedir.

Toplam Talep E¤risinin Elde Edilmesi
Toplam talep, bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan talebin toplam›n›
ifade etmektedir. Toplam talep e¤risini elde edebilmek için, fiyatlar genel düzeyi
(P) de¤iflti¤i zaman, üretim miktar›n›n bundan nas›l etkilenece¤ini incelememiz
gerekir. Bir di¤er deyiflle, örne¤in, “fiyatlar artt›¤› zaman üretim miktar› artar m›,
azal›r m›, yoksa sabit mi kal›r?” sorusunun cevab›n› vermemiz gerekmektedir. Bu
amaca ulaflmak için gerekli araçlar›, yani mal ve hizmet piyasas›n› ve para piyasa-
s›n›, daha önceki ünitelerde ele ald›k. Dolay›s›yla yapmam›z gereken, ekonominin
reel sektörü (mal ve hizmet piyasas›) ile parasal sektörünü (para piyasas›n›) bir
araya getirerek senteze yönelmektir. 

Toplam talep e¤risini elde edebilmek için, maliye politikas› de¤iflkenleri (kamu harcama-
lar› – G, vergiler – T) ile para politikas› de¤iflkeninin (para arz› – Ms) sabit oldu¤unu ka-
bul edece¤iz. Bir di¤er deyiflle, fiyatlardaki de¤iflme karfl›s›nda, devletin ekonomiyi etkile-
mek için herhangi bir önlem almad›¤›n› kabul edece¤iz. fiüphesiz, bu varsay›m› daha son-
ra de¤ifltirmemiz gerekmektedir. Toplam talep e¤risinin ne ifade etti¤ini anlayabilmek için
bu varsay›m› yapmam›z oldukça yararl› olacakt›r.

Yukar›da söz etti¤imiz gibi, fiyatlarda meydana gelecek art›fl para talebini artt›r-
maktad›r. fiimdi bu de¤iflikli¤in para piyasas› üzerinde yarataca¤› etkiyi ve daha
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sonra meydana gelecek zincirleme de¤ifliklikleri fiekil 18.1 arac›l›¤› ile ele alal›m.
Fiyatlar›n, örne¤in P0 düzeyinden P1 gibi daha yüksek bir düzeye ç›kmas› para ta-
lebini artt›rmaktad›r. Buna göre fleklin a bölümünde, P0 fiyat düzeyi için çizilmifl
olan Md

0 para talebi e¤risi, para talebindeki art›fl› ifade etmek üzere sa¤a do¤ru ka-
yarak Md

1 konumuna gelecektir. Bafllang›çtaki i0 faiz oran›nda, fiyatlarda meydana
gelen art›fl para piyasas›nda bir talep fazlas› yaratacakt›r. Ekonomik birimler, artan
fiyatlar nedeniyle önceki duruma göre ellerinde daha fazla para tutmak isteyecek-
lerdir. Varsay›m›m›z gere¤i arz edilen para miktar› sabit tutuldu¤u için, para piya-
sas› ancak daha yüksek bir faiz oran›nda (flekle göre, i1) dengeye gelebilmektedir.

fiekil 18.1’in b bölümünden görülebilece¤i gibi, artan faiz oran› karfl›s›nda baz›
yat›r›m projeleri kârl› olmaktan ç›kaca¤› için planlanm›fl yat›r›m harcamalar› (I)
azalacakt›r. Örne¤in, flekle göre faiz oran›n›n i0’dan i1’e yükselmesi karfl›s›nda
planlanan yat›r›m harcamalar› I0’dan I1’e gerilemektedir. Faiz oran›ndaki bu art›fl
karfl›s›nda planlanan yat›r›m harcamalar›n›n azalmas›, bafllang›çtakine göre daha
düflük bir harcama düzeyine iflaret eder. Bu da, fleklin c bölümünde görülen
C+I0+G+X toplam harcama fonksiyonunun afla¤›ya do¤ru kayarak C+I1+G+X ko-
numuna gelmesine yol açar. Bafllang›çtakine göre daha düflük bir toplam harcama,
stoklarda planlanmam›fl bir art›fl yarataca¤› için, firmalar üretimlerini k›sacaklar ve
sonuçta üretim Y0 düzeyinden Y1 düzeyine gerileyecektir. Yaflanan bu zincirleme
de¤iflikliklerin sebebini ve sonucunu bir cümleyle özetlersek, fiyatlar genel düze-
yinin artmas› (P≠) üretimin azalmas› (YØ) ile sonuçlanm›flt›r.

Fiyatlar düflerse, yukar›da ortaya konan süreç tersine iflleyecektir. Fiyatlardaki
düflüfl para talebini azaltacak ve denge faiz oran›n›n düflmesine yol açacakt›r. Da-
ha düflük bir faiz oran› ise planlanm›fl yat›r›m harcamalar›n› ve dolay›s›yla toplam
harcamalar› artt›racakt›r. Stoklarda planlanmam›fl bir azalma ile karfl›laflan firmalar
ise üretimlerini artt›rarak bu de¤iflime uyum gösterirler. Sonuçta, fiyatlardaki düflüfl
(PØ) ile bafllayan de¤iflim süreci üretimin artmas› (Y≠) ile sona ermifltir.
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fiekil 18.1
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Yukar›da sözel olarak ifade edilen fiyatlardaki düflme sürecini, fiekil 18.1’deki gibi grafik-
ler çizerek tekrarlaman›z konuyu kavraman›z aç›s›ndan son derece yararl› olacakt›r.

Yukar›daki paragraflarda elde edilen sonucu k›saca tekrarlayal›m: P≠, YØ ve
PØ, Y≠. Bu durum fiyatlar ile üretim (reel gelir) aras›nda ters yönlü bir iliflki oldu-
¤unu göstermektedir. Toplam üretim (reel gelir) ve fiyatlar genel düzeyi aras›nda-
ki ters yönlü iliflki toplam talep e¤risi (AD) olarak adland›r›l›r. Afla¤›da yer alan
fiekil 18.2’de, sözü edilen ters yönlü iliflki nedeniyle negatif e¤ime sahip olan top-
lam talep (AD) e¤risi gösterilmektedir.

Toplam talep e¤risi ile ilgili olarak üzerinde durulmas› gereken iki husus söz ko-
nusudur. ‹lk olarak, AD e¤risi üzerindeki her noktada hem reel sektör, hem de pa-
rasal sektör dengededir. Dikkat ederseniz, fiyatlardaki de¤iflikli¤in para piyasas›nda
dengeyi nas›l etkiledi¤ini inceleyerek bafllayan süreç, mal ve hizmetler piyasas›nda
(reel sektörde) dengenin nas›l de¤iflece¤ini tespit ederek sonuçlanmaktad›r. Daha
önce ele ald›¤›m›z fiekil 18.1 arac›l›¤› ile bu süreci net olarak görmüfltük. Dolay›s›y-
la, fiekil 18.2’deki toplam talep e¤risi üzerindeki X noktas›nda hem para piyasas›
dengededir (yani, para arz› ve talebi eflittir), hem de mal ve hizmetler piyasas› den-
gededir (yani, planlanan toplam harcamalar üretimin de¤erine eflittir). Ayn› durum
Y noktas› ve AD e¤risi üzerinde yer alan di¤er tüm noktalar için geçerlidir.

Üzerinde durulmas› gereken ikinci husus, toplam talep e¤risinin ne ifade etti¤i
ile ilgilidir. Toplam talep e¤risi, mikro iktisatta ele ald›¤›m›z bireysel talep e¤risi ve-
ya piyasa talep e¤risinden daha karmafl›k bir anlama sahiptir. Hemen belirtelim ki,
toplam talep (AD) e¤risi ne piyasa talep e¤risidir, ne de ekonomideki piyasa talep
e¤rilerinin toplam›n› ifade etmektedir.

Bunun nedenini anlayabilmek için negatif e¤ime sahip olan bireysel talep e¤risinin ard›n-
daki mant›¤› hat›rlamaya çal›fl›n. Hat›rlamakta güçlük çekiyorsan›z, Ünite 3’de talep e¤ri-
si bafll›¤›n› k›saca gözden geçirmeniz yararl› olacakt›r.

Talep e¤risi, di¤er koflullar sabitken, olas› her fiyat düzeyinde bir bireyin veya
tek bir piyasan›n sat›n almak istedi¤i mal miktar›n› ifade eder. Bu nedenle, mikro
iktisatta bireysel talep e¤risini veya piyasa talep e¤risini çizerken di¤er fiyatlar›n ve
gelirin sabit oldu¤unu kabul ederiz. Bu varsay›m›n sonucunda, bir mal›n fiyat›
yükseldi¤inde sat›n al›nmak istenen miktar›n azalmas›n›n nedenlerinden bir tane-
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Toplam Talep (AD) E¤risi:

Toplam üretim ve fiyatlar
genel düzeyi aras›ndaki ters
yönlü iliflkidir.

fiekil 18.2

Toplam Talep (AD) E¤risi: AD
e¤risinin negatif e¤imi fiyatlar
genel düzeyi ile üretim miktar›
aras›ndaki ters yönlü iliflkiyi
yans›tmaktad›r. AD e¤risi
üzerinde yer alan her noktada
ekonominin reel ve parasal
sektörleri dengededir.
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si, di¤er mallara göre incelenen mal›n daha pahal› hale gelmesidir. Bu da tüketici-
lerin fiyat› artan mal yerine di¤er mallar› ikame etmeleri, yani fiyat› artan maldan
sat›n al›nmak istenen miktar›n azalmas› anlam›na gelmektedir. Ayr›ca bir mal›n fi-
yat›n›n artmas› durumunda gelir sabit kal›yorsa reel gelir azal›r. Bu da fiyat› yükse-
len maldan daha az sat›n al›nmas›na neden olabilir.

Bireysel talep e¤risinin aksine, toplam talep e¤risinde ekonomideki tüm fiyat-
lardan bahsedilmekte ve dolay›s›yla durum önemli bir farkl›l›k göstermektedir.
Ekonomideki tüm fiyatlar›n yükselmesi nedeniyle, bireysel talep e¤risinin negatif
e¤imli olmas›n› aç›klarken kulland›¤›m›z mant›k zincirini toplam talep e¤risinin
negatif e¤imi için kullanamay›z. Fiyatlar artt›¤› zaman, para talebi de artt›¤› için
toplam taleple fiyatlar aras›nda ters yönlü bir iliflki ortaya ç›kmaktad›r. Zira, para
arz› sabitken, para piyasas›nda dengenin sa¤lanabilmesi için faiz oran›n›n yüksel-
mesi gerekmektedir. Dolay›s›yla, toplam üretim miktar›n›n düflmesine neden olan
faktör faiz oran›d›r. 

Bu aç›klamalar›m›za göre, mikro iktisatta ö¤rendi¤imiz bireysel talep e¤risinin
veya piyasa talep e¤risinin ard›nda yatan mant›¤› kavrayabilmek için para piyasa-
s›n›n nas›l çal›flt›¤›n› bilmemize gerek yoktur. Oysa, toplam talep e¤risinin ne ifa-
de etti¤ini kavrayabilmek için, parasal sektörle reel sektör aras›ndaki etkileflimi an-
lamam›z gerekmektedir. Bu nedenle yukar›daki fiekil 18.1’in iflleyifli ve sonuçta
18.2’de çizilen toplam talep e¤risi, mal ve hizmet piyasalar› ile para piyasalar› hak-
k›nda flu ana kadar ö¤rendiklerimizi bir araya getirmektedir. 

Toplam Harcamalar ve Toplam Talep
Ekonominin reel sektörüne iliflkin aç›klamalar yapt›¤›m›z 12 ve 13’üncü ünitelerde
hanehalklar›, firmalar, devlet ve yabanc›lar (net ihracat anlam›nda) taraf›ndan ya-
p›lmas› planlanan harcamalar toplam›na planlanan toplam harcamalar ad›n› vermifl
ve AE ile göstermifltik. Öte yandan, mal ve hizmet üretiminin gerçeklefltirildi¤i re-
el sektörde denge flart› olarak, planlanm›fl toplam harcamalar›n toplam üretime eflit
olmas› gerekti¤ini belirtmifltik. Toplam harcamalar›n tüketim (C), yat›r›m (I), kamu
harcamalar› (G) ve net ihracat›n (X) toplam›ndan olufltu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
denge flart› olarak

elde etmifltik. Toplam talep e¤risi üzerindeki her noktada hem parasal sektör, hem
de reel sektör dengede oldu¤u için, toplam talep miktar› da planlanan toplam harca-
malara eflit demektir. Bu durumu daha önce ele ald›¤›m›z fiekil 18.1 ve 2’yi göz önü-
ne alarak görebilirsiniz. Fiyatlar yükseldi¤i zaman AD e¤risi üzerinde yukar›ya do¤-
ru kaymaya neden olan faktör planlanm›fl toplam harcama miktar›ndaki azalmad›r.

Toplam Talep E¤risinin Yer De¤ifltirmesi
Toplam talep e¤risinin elde edilmesi sürecinde devletin kullanabilece¤i iktisat poli-
tikas› araçlar›na ait de¤iflkenlerin, yani kamu harcamalar› (G), vergiler (T) ve para
arz›n›n (Ms) sabit oldu¤unu kabul etmifltik. Sabit kabul etti¤imiz bu de¤iflkenlerde
meydana gelecek de¤iflmeler toplam talep e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden olur.

Bu durumu görebilmek için, önce para arz›ndaki bir art›fl› ele alal›m. Fiyatlar
belirli bir düzeyde iken merkez bankas›n›n para arz›n› artt›rmas›, para piyasas›nda
denge faiz oran›n›n düflmesine neden olur. Faiz oran›ndaki düflüfl planlanm›fl yat›-

Y = AE
Y = C + I + G + X
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r›m harcamalar›n› ve dolay›s›yla toplam harcamalar› artt›r›r. Para arz›ndaki art›fl›n
sonucu, belirli bir fiyat düzeyinde, üretimde meydana gelen art›flt›r. Bu da ancak
AD e¤risinin fiekil 18.3’teki gibi sa¤a do¤ru kaymas› ile mümkün olur.

Kamu harcamalar›nda ortaya ç›kacak bir art›fl veya vergilerde gerçeklefltirilecek
bir düflüfl de, her fiyat düzeyinde toplam üretim miktar›n›n (reel gelirin) artmas›na
neden olur. Kamu harcamalar›ndaki art›fl direkt olarak toplam harcamalar› artt›rmak-
ta, bu da üretim miktar›nda bir art›flla sonuçlanmaktad›r. Öte yandan, vergilerde ger-
çeklefltirilecek bir azalma tüketim harcamalar›n›n artmas›na neden olmakta, bu da
toplam harcamalar›n artmas›na ve üretimin yükselmesine yol açmaktad›r. Dolay›s›y-
la, kamu harcamalar›nda meydana gelecek art›fl veya vergilerde gerçeklefltirilecek
düflüfl, fiekil 18.3’te oldu¤u gibi AD e¤risinin sa¤a do¤ru kaymas›na neden olur.

Maliye politikas›na iliflkin aç›klamalar yapt›¤›m›z 15’inci ünitenin ilgili bölümlerini tek-
rarlaman›z, yukar›da yap›lan aç›klamalar› anlaman›za katk›da bulunacakt›r.

Para arz›ndaki ve kamu harcamalar›ndaki azalma veya vergilerdeki artman›n
üretim üzerinde yarataca¤› etkileri de¤erlendirebilmek için, yukar›da özetlenen sü-
reci tersine çevirmek yeterlidir. Bu durumda toplam talep e¤risi sola do¤ru kaya-
cak ve her fiyat düzeyinde üretim miktar› azalacakt›r. AD e¤risinin sola do¤ru kay-
mas› afla¤›da yer alan fiekil 18.4’te gösterilmektedir.
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fiekil 18.3

Toplam Talep E¤risinin Sa¤a Kaymas›: Para
arz›nda ve kamu harcamalar›ndaki art›fl,
vergilerdeki düflüfl toplam talep e¤risinin sa¤a
do¤ru kayarak AD0 konumundan AD1
konumuna gelmesine neden olur. Örne¤in,
para arz›ndaki art›fl karfl›s›nda toplam talep
e¤risinin yer de¤ifltirmesinin nedeni, para
piyasas›nda faiz oran›n›n düflmesi, bunun
yat›r›m harcamalar›n› artt›rmas› ve sonuçta
toplam harcamalar›n artmas›d›r. Sonuçta
her bir fiyat düzeyinde toplam üretim miktar›
artmaktad›r.
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fiekil 18.4

Toplam Talep E¤risinin Sola Kaymas›: Para 
arz›nda ve kamu harcamalar›ndaki 
azalma, vergilerdeki artma toplam talep
e¤risinin sola do¤ru kayarak AD0
konumundan AD1 konumuna gelmesine
neden olur. AD e¤risinin sola do¤ru kaymas›
sonucunda herbir fiyat düzeyinde üretim
miktar› azalmaktad›r.
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Afla¤›da yer alan Tablo 18.1, Ms, G ve T de¤iflkenlerindeki de¤iflmeler karfl›s›nda
toplam talep e¤risinin konumunda meydana gelecek de¤iflmeleri özetlemektedir.

Toplam talep e¤risini anlay›p anlamad›¤›n›z› görebilmek için, Tablo 18.1’de verilen her
bir de¤iflikli¤in AD e¤risi üzerinde yarataca¤› etkiyi ad›m ad›m ortaya koyunuz.

Yanda yer alan karikatürde enflasyonun faiz ora-
n›n› etkiledi¤i, faiz oran›n›n da enflasyon üzerin-
de etkili oldu¤u ifade edilmekte ve bunun bir k›-
s›r döngü yaratt›¤› vurgulanmaktad›r. Ö¤rendi¤i-
miz analiz tekniklerini kullanarak, enflasyon ve
faiz oran› aras›ndaki bu karfl›l›kl› etkileflimin na-
s›l ortaya ç›kt›¤›n›, bunun neden bir k›s›r döngü
özelli¤i gösterdi¤ini aç›klayabilir misiniz?

TOPLAM ARZ VE TOPLAM ARZ E⁄R‹S‹

Toplam arz kavram›n› tan›mlayarak, toplam arz e¤risinin ne ifa-
de etti¤ini aç›klayabilmek

Toplam arz, bir ekonomideki toplam mal ve hizmet arz›d›r. Toplam talep e¤risi-
nin alt›nda yatan mant›k konusunda küçük tart›flmalar olmas›na karfl›n, toplam arz
e¤risinin ard›ndaki mant›k zinciri ile ilgili olarak iktisatç›lar aras›nda oldukça önem-
li anlaflmazl›klar söz konusudur. Öte yandan, toplam arz e¤risinin flekli de tart›flma
konusudur.

Toplam arz e¤risi, bir ekonomideki tüm firmalar taraf›ndan arz edilen toplam
miktar ile fiyatlar aras›ndaki iliflkiyi gösterir. Toplam arz e¤risini kavrayabilmek
için, bireysel olarak bir firman›n davran›fl› ile ilgili baz› hat›rlatmalar yapmak yarar-
l› olacakt›r.

Bir ekonomide faaliyet gösteren her bir firman›n arz e¤rilerini bir araya getire-
rek toplam arz e¤risini elde etmek ilk bak›flta mant›kl› görünebilir. Ancak bir eko-
nomideki fiyatlar genel düzeyi ile toplam üretim miktar› aras›ndaki iliflkinin (yani
AS e¤risinin) ard›ndaki mant›k ile tek bir firmaya ait arz e¤risinin ard›ndaki mant›k
aras›nda önemli farkl›l›klar söz konusudur. Toplam arz e¤risi bir piyasa arz e¤risi
de¤ildir ve ekonomideki bireysel arz e¤rilerinin toplanmas› ile elde edilen bir e¤-
ri anlam›na da gelmemektedir. Bunun nedenini görebilmek için, 3’üncü ünitede
gördü¤ümüz bireysel arz e¤risinin ard›nda yatan mant›¤› k›saca hat›rlayal›m. Arz
e¤risi, di¤er koflullar sabitken, bir firman›n olas› tüm fiyat düzeylerinde satmak is-
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Tablo 18.1

Toplam Talep
E¤risinin Yer
De¤ifltirmesi: Özet

Genifllemeci Para Politikas› Daralt›c› Para Politikas›

M≠ Æ AD e¤risi sa¤a kayar MØ Æ AD e¤risi sola kayar

Genifllemeci Maliye Politikas› Daralt›c› Maliye Politikas›

G≠ Æ AD e¤risi sa¤a kayar GØ Æ AD e¤risi sola kayar

TØ Æ AD e¤risi sa¤a kayar T≠ Æ AD e¤risi sola kayar
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Toplam Arz: Bir ekonomideki
toplam mal ve hizmet arz›d›r.

Toplam Arz (AS) E¤risi: Bir
ekonomideki tüm firmalar
taraf›ndan arz edilen toplam
miktar ile fiyatlar aras›ndaki
iliflkidir.
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tedi¤i mal miktar›n› gösterir. Bu nedenle, bir firmaya ait arz e¤risini çizerken, üc-
retler de dahil olmak üzere, tüm girdi fiyatlar›n›n sabit oldu¤unu kabul ederiz. Bir
firmaya ait arz e¤risi, firman›n üretti¤i mal›n fiyat›n›n de¤iflmesi durumunda firma-
n›n üretim miktar›n›n ne olaca¤›n› gösterir, ancak bu süreçte mal›n üretiminde gir-
di olarak kullan›lan di¤er mallar›n fiyatlar›nda de¤ifliklik söz konusu olmamakta-
d›r. Ekonominin bütünü içinde tek bir firma oldukça küçük kalaca¤› için, tek bir
firma aç›s›ndan bu varsay›m ak›lc› olabilir. Üretti¤i mal›n fiyat› artan bir firman›n
ekonomideki girdi fiyatlar›n› da önemli miktarda artt›rmas› olas›l›¤› oldukça dü-
flüktür. Amac› kâr maksimizasyonu olan bir firman›n üretti¤i mal›n fiyat› artarken,
kulland›¤› girdilerin fiyat›nda bir de¤ifliklik yoksa üretimini artt›rmas› normaldir.

Burada sorun, ekonomideki tüm mallar›n fiyatlar›n›n artmas› durumunda ne ola-
ca¤›d›r. Ekonomideki tüm fiyatlar yükselirken, firman›n karfl›laflt›¤› maliyetlerin sa-
bit kalaca¤›n› kabul etmek, en az›ndan iki nedenle gerçekçi de¤ildir. Öncelikle, ba-
z› firmalar›n üretimleri di¤er firmalar›n girdisini oluflturur. Bu nedenle, ekonomide
fiyatlar genel düzeyi art›yorsa, en az›ndan baz› girdilerin fiyat›nda da bir art›fl söz
konusu olacakt›r. ‹kinci olarak, ekonomideki tüm fiyatlar yükselirken, önemli girdi
maliyetlerinden birisini oluflturan ücretlerin sabit kalaca¤›n› varsaymak gerçekçi de-
¤ildir. Fiyatlar genel düzeyinin yükseldi¤i bir ortamda, kullan›lan bütün girdilerin fi-
yatlar› sabit kalamayaca¤› için, fiyatlar genel düzeyindeki art›fl, firmalar›n bireysel
arz e¤rilerinin yer de¤ifltirmesine neden olacakt›r. Bu durumda toplam arz e¤risinin
elde edilebilmesi için bireysel arz e¤rilerinin toplanmas› mümkün olmayacakt›r.

Bir ekonomideki bütün firmalar›n bireysel arz e¤rilerinin toplam›n›n toplam arz
e¤risini oluflturmamas›n›n bir di¤er nedeni, çok say›da firman›n piyasada belirle-
nen fiyata göre üretim karar› vermemesi, aksine bunlar›n fiyat› belirlemesidir. Sa-
dece tam rekabet piyasalar›ndaki firmalar piyasa güçleri taraf›ndan belirlenen fiya-
ta göre üretim karar›n› de¤ifltirmektedirler. Aksak rekabet piyasalar›ndaki firmalar
ise talep ve maliyetler konusundaki beklentilerine uygun olarak üretim miktarlar›-
n› ve üretimlerinin sat›fl fiyat›n› belirleyebilmektedirler. Üretti¤i mal›n sat›fl fiyat›n›
belirleyen firmalar, ayn› anda hem fiyat› hem de üretim miktar›n› belirledikleri için
bireysel arz e¤risine sahip olamazlar. Dolay›s›yla bunlar› bir araya getirerek toplam
arz e¤risini elde etmek de söz konusu olamaz. 

Yukar›daki paragraflarda söz edilen hususlar göz önüne al›nd›¤›nda, bafllang›ç-
ta sordu¤umuz soru halâ cevapland›r›lamam›flt›r: Toplam üretim ile fiyatlar genel
düzeyi aras›ndaki iliflki hakk›nda ne söyleyebiliriz? Fiyatlar genel düzeyi de¤iflti¤in-
de girdi fiyatlar› da de¤iflti¤i ve çok say›da firma hem üretim miktar›n› hem de sa-
t›fl fiyat›n› belirledi¤i için, arz sözcü¤ünün geleneksel anlam›nda bir toplam arz e¤-
risinden söz etmek mümkün de¤ildir. Bu nedenle, toplam arz e¤risini ekonomide-
ki tüm firmalar›n ve piyasalar›n fiyat ve üretim konusundaki kararlar›n› bir araya
getiren fiyat/üretim etkileflimi e¤risi olarak de¤erlendirmek mümkündür. Burada
cevapland›r›lmas› gereken bir di¤er soru karfl›m›za ç›kmaktad›r: Peki bu e¤rinin
flekli nas›ld›r?

K›sa Dönem Toplam Arz E¤risi
Birçok iktisatç›, en az›ndan k›sa dönemde, toplam arz e¤risinin pozitif e¤ime sa-
hip oldu¤unu savunmaktad›r. 

‹ktisada Girifl dersi kapsam›nda sadece k›sa dönem toplam arz e¤risini ele alaca¤›z. Top-
lam arz e¤risinin uzun dönemde alaca¤› flekil ve bunun izlenecek iktisat politikalar› aç›-
s›ndan do¤uraca¤› sonuçlar ‹ktisat Teorisi derslerinizde ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r. 
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Öte yandan, birçok iktisatç› düflük üretim düzeylerinde (örne¤in ekonominin
daralma aflamas›nda bulunmas› gibi) toplam arz e¤risinin oldukça yat›k, yüksek
üretim düzeylerinde (örne¤in ekonominin canlanma aflamas›nda olmas› gibi) ise
tamamen dik veya oldukça dik olaca¤›n› savunmaktad›rlar. Sözü edilen bu fark-
l› görüfllerin bir araya getirilmesi ile çizilen toplam arz (AS) e¤risi fiekil 18.5’te
görülmektedir.

fiekilde verilen toplam arz e¤risinin fleklini anlayabilmek için, genifllemeci bir
para ve maliye politikas›n›n izlendi¤ini, bunun sonucunda toplam talebin artt›¤›n›
kabul edelim. Artan toplam talep karfl›s›nda firmalar›n üretim ve fiyat konusunda
gösterdikleri tepkiyi inceleyerek AS e¤risinin fleklini aç›klamaya çal›flal›m. Bu tür-
den bir genifllemeci iktisat politikas› karfl›s›nda firmalar›n üretim ve fiyat konusun-
da gösterece¤i tepki iki faktöre ba¤l› olacakt›r:

• Ekonominin, geniflleme döneminde ulafl›lan en yüksek kapasiteye ne kadar
yak›n oldu¤u,

• Fiyatlar genel düzeyindeki art›fl karfl›s›nda girdi fiyatlar›n›n buna hangi h›z-
da uyum gösterdi¤i.

Kapasite K›s›tlar›: Mikro iktisatta k›sa dönem kavram› ile üretim faktörlerin-
den baz›lar›n›n sabit kald›¤› ve bunun firman›n üretim konusundaki kararlar›n› s›-
n›rland›rd›¤› bir dönem kastedilir. Örne¤in, bir çiftçinin yapaca¤› tar›msal üretim
k›sa dönemde çiftçinin sahip oldu¤u topraklar›n büyüklü¤ü ile s›n›rl›d›r. Burada
sahip olunan topra¤›n büyüklü¤ü sabit üretim faktörüdür. ‹malat yapan firmalar›n
üretim kararlar› ise k›sa dönemde fiziki üretim olanaklar›n›n büyüklü¤ü ile s›n›rl›-
d›r. Uzun dönemde iflletmeler üretim kapasitelerini artt›racak yat›r›mlara giriflerek
bu tür k›s›tlar› aflabilirler. Örne¤in, yukar›da sözü edilen çiftçi ilave toprak sat›n
alarak, imalatç› firma ise yeni bir fabrika binas› infla ederek üretim konusunda k›-
sa dönemde karfl›laflt›klar› k›s›tlar› uzun dönemde aflabilirler. 

K›sa dönemde üretim kapasitesinin sabit oldu¤u görüflü makro iktisatta da
önemli bir yere sahiptir. Makro iktisatta, firmalar›n tam kapasitede veya buna ya-
k›n bir düzeyde çal›fl›p çal›flmad›klar› ile ilgilenilmektedir. Bir firma elinde bulunan
sermaye ve iflgücünün tamam›n› üretim faaliyetlerinde kullan›yorsa tam kapasite-
de üretim yap›yor demektir. Kimi zaman firmalar at›l sermaye ve at›l iflgücü ile
üretim yap›yor olabilirler. Burada sözü edilen at›l sermaye ve at›l iflgücü deyimle-
ri ile, firman›n elinde bulunan ancak cari üretim düzeyinin gerçeklefltirilmesinde
ihtiyaç duyulmayan sermaye ve iflgücü miktar› kastedilmektedir. Örne¤in, serma-
yeyi elden ç›karmak baz› maliyetler getiriyorsa, ekonomi daralma döneminde olsa
ve firma üretimini bir miktar k›sm›fl olsa bile, sermayenin üretimde kullan›lmayan
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fiekil 18.5

K›sa Dönemde Toplam Arz E¤risi: K›sa
dönemde toplam arz e¤risi pozitif bir
e¤ime sahiptir. Düflük gelir düzeylerinde
AS e¤risi oldukça yat›k bir e¤ime sahiptir.
Ekonomi tam kapasiteye yaklaflt›kça AS
e¤risi dikleflmekte, tam kapasiteye
ulafl›ld›¤›nda ise yatay eksene dik bir
konum almaktad›r.
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At›l sermaye: Mevcut üretim
düzeyinin
gerçeklefltirilmesinde ihtiyaç
duyulmayan sermaye
miktar›d›r.

At›l iflgücü: Mevcut üretim
düzeyinin
gerçeklefltirilmesinde ihtiyaç
duyulmayan iflgücü
miktar›d›r.

Tam kapasite: Bir firman›n
elinde bulunan sermaye
stoku ve iflgücünün
tamam›n› üretim
faaliyetlerinde
kullanmas›d›r.



k›sm›n› elde tutmaya devam edebilir. Böyle bir durumda firma elinde bulunan ser-
maye stokunun tamam›n› kullanm›yor demektir. Ekonomik daralman›n k›sa süre-
ce¤i ve gelecekte üretim miktar›n› artt›rabilmek için bu sermayeye ihtiyaçlar› ola-
ca¤›n› düflünüyorlarsa, firmalar yukar›da özetlenen biçimde davranabilirler. Ayn›
gerekçelerle bir miktar iflgücünün at›l kalmas›na da katlan›labilir. Zira çok say›da
iflçiyi iflten ç›karmak, hem yönetim maliyetleri aç›s›ndan, hem de iflçi morali aç›s›n-
dan firmaya daha büyük bir yük getirebilir. 

Makro iktisatta ekonominin bir bütün olarak tam kapasitede çal›fl›p çal›flmad›¤›
sorunu ile de ilgileniriz. E¤er ekonomide bir konjonktürel iflsizlik mevcut ise, mev-
cut iflgücünün tamam› üretimde kullan›lm›yor demektir. Bir di¤er deyiflle, ekono-
mide mevcut cari ücret düzeyinden çal›flmak istedikleri halde ifl arayan ve bulama-
yan insanlar mevcuttur. Dolay›s›yla, firmalar at›l sermaye ve iflgücü bulundurmasa-
lar bile, konjonktürel iflsizli¤in söz konusu oldu¤u bir ortamda, ekonomi tam ka-
pasitenin alt›nda, yani eksik kapasitede çal›fl›yor olabilir.

Üretim Düzeyi ve Fiyat/Üretim Etkileflimi: Ekonominin düflük üretim dü-
zeylerinde, hem firmalar aç›s›ndan, hem de ekonominin bütünü aç›s›ndan at›l ka-
pasite söz konusu olacakt›r. Böyle bir ortamda firmalar, muhtemelen eksik kapasi-
tede üretim yaparlar ve ellerinde at›l sermaye ve iflgücü bulundururlar. Öte yan-
dan, düflük üretim düzeylerinde ekonominin bütünü aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kon-
jonktürel iflsizlik söz konusu olacakt›r. Böyle bir ortamda, talepte meydana gelecek
art›fl karfl›s›nda firmalar›n fiyatlar› artt›rmaktan ziyade, üretimi artt›rarak tepki ver-
meleri olas›l›¤› yüksektir. Firmalar at›l kapasiteye sahip olduklar› için, daha fazla
üretim yapman›n getirece¤i ek maliyet nispeten düflük olacakt›r. Ayr›ca, iflsizlerin
içinden daha fazla iflgücü istihdam edebilirler ve bunun firmaya maliyeti oldukça
düflük kalabilir. Buna göre, ekonomi düflük bir üretim düzeyinde bulundu¤unda,
toplam talepte ortaya ç›kacak art›fl›n üretimde art›fla neden olaca¤›n› ve fiyatlar›n
de¤iflmeden kalaca¤›n› veya çok az bir art›fl gerçekleflece¤ini söylemek mümkün-
dür. Bu sonucun ortaya ç›kmas›, düflük üretim düzeylerinde toplam arz (AS) e¤ri-
sinin oldukça yat›k olmas›n› gerektirmektedir. fiekil 18.5’te yer alan AS e¤risi üze-
rinde A noktas›na göre B noktas›ndaki üretim daha fazlad›r. Ancak B noktas›n›n
ifade etti¤i fiyat düzeyi A noktas›n›n ifade etti¤i fiyat düzeyine oldukça yak›nd›r.

Üretim artmaya devam etti¤i sürece yukar›da elde edilen sonuç da de¤iflmeye
bafllamaktad›r. Firmalar ve bir bütün olarak ekonomi tam kapasiteye yaklaflt›kça,
talepteki art›fl karfl›s›nda firmalar›n tepkisi üretimi artt›rmaktan çok fiyatlar› artt›r-
mak fleklinde de¤iflmektedir. Zira, firmalar üretimi artt›rd›kça k›sa dönem üretim
s›n›rlar›na do¤ru yaklaflmaya bafllarlar. Öte yandan firmalar üretim art›fl›n› gerçek-
lefltirebilmek için daha fazla iflçi istihdam edeceklerinden iflsizlik de azalmaya bafl-
layacak ve sonuçta ekonomi tam kapasite üretim düzeyine do¤ru yaklaflacakt›r.
Üretim artt›kça sermayenin ve iflgücünün fiyat› daha h›zl› artmaya bafllayacak, bu
da firmalar›n ürettikleri mal›n fiyat›n› artt›rmalar›na yol açacakt›r.

Belirli bir üretim düzeyinden sonra firmalar›n üretimi daha fazla artt›rmalar›
mümkün de¤ildir. Bu üretim düzeyinde firmalar ve bir bütün olarak ekonomi tam
kapasitede çal›flmaya bafllayacakt›r. Öte yandan, ekonomideki konjonktürel iflsiz-
lik sorunu da büyük ölçüde ortadan kalkar. Böyle bir üretim düzeyinde iken talep-
te meydana gelecek art›fllar karfl›s›nda firmalar, art›k sadece fiyatlar› artt›rarak ce-
vap vereceklerdir. Buna göre, ekonomide en yüksek düzeyde üretimin gerçeklefl-
tirildi¤i, yani tam kapasiteye ulafl›ld›¤› bir dönemde toplam arz e¤risi dik olacakt›r.
fiekil 18.5’teki AS e¤risi yüksek üretim düzeylerinde yatay eksene dik bir do¤ru ha-
lini almaktad›r. Örne¤in, C noktas›ndan D noktas›na geçildi¤i zaman üretimde de-
¤ifliklik olmamakta, sadece fiyatlar artmaktad›r.
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Eksik kapasite: Tam
kapasitenin alt›nda
çal›fl›lmas›d›r.
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K›sa Dönemde Toplam Arz E¤risinin Yer De¤ifltirmesi
Toplam talep e¤risinde oldu¤u gibi, toplam arz e¤risi de yer de¤ifltirebilir. Bir fir-
man›n üretim karar›n› etkileyen her faktör AS e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden
olur. Bu faktörlerden baz›lar› maliyet floklar›, ekonomik büyüme, yat›r›m aç›¤› ve
do¤al afetlerdir. fiimdi bunlar› k›saca ele alal›m.

Maliyet fioklar›: Firmalar›n üretimle ilgili olarak verecekleri kararlar maliyet-
lerden önemli ölçüde etkilenir. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelecek bir ar-
t›fl sonras›nda baz› maliyetler fiyatlarla ayn› anda artarken, baz›lar› belirli bir gecik-
me ile fiyat art›fl›na tepki verir ve baz›lar› sabit kal›r. Fiyatlarla ayn› anda artmaya
bafllayan maliyetler AS e¤risinin fleklini belirlemede etkili olmaktad›r. 

Ancak, kimi zaman fiyatlar genel düzeyindeki art›fltan ba¤›ms›z olarak da mali-
yet de¤ifliklikleri yaflanabilir. Örne¤in petrol fiyatlar›n›n artmas› bu konuda verile-
bilecek güzel bir örnek teflkil etmektedir. Petrol pek çok firman›n ve sektörün en
önemli girdisi durumundad›r. Firman›n kulland›¤› bu girdinin fiyat› artarsa, firma
üretti¤i mal›n fiyat›n› artt›rarak ve üretimini k›sarak buna cevap verir. Ekonomi bir
bütün olarak ele al›nd›¤›nda maliyetlerde meydana gelecek art›fl, fiekil 18.6’n›n a
bölümünde oldu¤u gibi, AS e¤risini sola do¤ru kayd›racakt›r. Belirli bir üretim dü-
zeyinde, AS e¤risinin sola do¤ru kaymas› daha yüksek bir fiyat düzeyi anlam›na
gelmektedir.

Maliyetlerde meydana gelecek azalma ise, fleklin b bölümünde gösterildi¤i gi-
bi, AS e¤risini sa¤a do¤ru kayd›racakt›r. Belirli bir üretim düzeyinde AS e¤risinin
sola do¤ru kaymas› daha düflük bir fiyat düzeyi anlam›na gelmektedir. 

Toplam arz e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden olan maliyet de¤ifliklikleri mali-
yet floku veya arz floku olarak adland›r›l›r.

Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyüme toplam arz e¤risinin sa¤a do¤ru kay-
mas›na neden olur. Daha önce söz edildi¤i gibi, AS e¤risinin yatay eksene dik olan
k›sm› ekonominin tam kapasite, yani maksimum üretim düzeyini gösterir. Ekono-

416

fiekil 18.6

Toplam Arz E¤risinin Yer De¤ifltirmesi

a. Toplam Arzdaki Azalma
Toplam arz e¤risinin sola do¤ru kayarak AS1
konumundan AS2 konumuna gelmesinin 
nedenleri aras›nda maliyetlerdeki art›fl 
(örne¤in, ücretlerin artmas›, enerji fiyatlar›n›n
yükselmesi gibi), do¤al felaketler, yat›r›m aç›¤›
ve benzeri faktörler say›labilir.

b. Toplam Arzdaki Artma
Toplam arz e¤risinin sa¤a do¤ru kayarak AS1
konumundan AS2 konumuna gelmesinin
nedenleri aras›nda maliyetlerdeki azalma,
ekonomik büyüme, iyi hava koflullar› ve benzeri
faktörler say›labilir.

P

Y

Fi
ya

tla
r

Üretim Miktar›

AS1

AS2

P

Y

Fi
ya

tla
r

Üretim Miktar›

AS1

AS2

Maliyet (arz) floku: Toplam
arz e¤risinin yer
de¤ifltirmesine neden olan
maliyet de¤ifliklikleridir.



minin üretebilece¤i maksimum miktar ise mevcut kaynaklar ve teknoloji taraf›ndan
belirlenir. ‹flgücü arz› artarsa veya ekonominin sahip oldu¤u sermaye stokunda
büyüme gerçekleflirse AS e¤risi sa¤a do¤ru kayacakt›r. 

Yat›r›m Aç›¤›: Zaman içerisinde sermaye mallar› üretimde kullan›lmalar›n›n
sonucunda afl›nmaya u¤rarlar ve gerekli biçimde bak›mlar› yap›lmazsa tedrici ola-
rak yok olurlar. E¤er bir ekonomide sermaye stokuna yeterli düzeyde ilave yap›l-
mazsa, sahip olunan sermaye stoku azalacakt›r. Sermaye stokundaki azalma ise AS
e¤risinin sola do¤ru kaymas›na neden olur. 

Hava Koflullar›, Do¤al Felaketler ve Savafl: Hava koflullar›ndaki de¤ifliklikler
AS e¤risinin yer de¤ifltirmesine yol açar. Örne¤in, fliddetli bir kurakl›k tar›msal
ürünler arz›n› azaltacak, ideal hava koflullar› ise verimli bir hasat mevsimi yarata-
ca¤› için tar›msal ürün arz›n› artt›racakt›r. Öte yandan ekonomi do¤al felaketler ve-
ya savafl nedeniyle kayba u¤ram›flsa, AS e¤risi sola do¤ru kayacakt›r. Bir ekonomi-
nin sahip oldu¤u kaynaklar›n azalmas›na veya hasar görmesine neden olan her
fley toplam arz e¤risinin sola kaymas›na yol açar.

Toplam arz e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden olan faktörler, afla¤›da yer alan
Tablo 18.2’de özetlenmektedir.

Toplam arz e¤risini anlay›p anlamad›¤›n›z› görebilmek için Tablo 18.2’de verilen her fak-
törün AS e¤risini neden sa¤a veya sola do¤ru kayd›raca¤›n› aç›klay›n›z. 

Yanda yer alan grafikte 1980-2002
döneminde Türkiye’de sanayi sektö-
rüne ait y›ll›k ortalama kapasite kul-
lan›m oran›n›n izledi¤i seyir görül-
mektedir. Yaratt›¤› katma de¤erin
büyüklü¤ü nedeniyle, sanayi sektö-
rünün ekonomide sürükleyici sek-
tör oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
Türkiye ekonomisinin 80’li y›llarla
90’l› y›llar aras›nda AS e¤risi üze-
rindeki seyrini tart›flabilir misiniz?
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Tablo 18.2

Toplam Arz
E¤risinin Yer
De¤ifltirmesi: Özet

AS E¤risinin Sa¤a Kaymas› AS E¤risinin Sola Kaymas›
(Toplam Arzda Artma) (Toplam Arzda Azalma)

Maliyetlerdeki Azalma Maliyetlerdeki Artma

- Girdi fiyatlar›n›n düflmesi - Girdi fiyatlar›n›n artmas›

- Ücretlerin düflük kalmas› - Ücretlerin yükselmesi

Ekonomik Büyüme Yat›r›m Aç›¤›

- Daha fazla sermaye - Afl›nan sermaye mallar›n›n

- Daha fazla iflgücü yenilenmemesi

- Teknolojik ilerleme

‹deal Hava Koflullar› Kötü Hava Koflullar›, Do¤al
Felaketler ve Savafl
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DENGE F‹YAT DÜZEY‹

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin ve üretim miktar›n›n nas›l
belirlendi¤ini ve neden de¤iflti¤ini aç›klayabilmek

Bir ekonomide denge fiyat düzeyi, toplam talebin toplam arza eflitlendi¤i nokta-
da, yani AD ve AS e¤rilerinin kesiflti¤i noktada belirlenir. Daha önce çizdi¤imiz AD
ve AS e¤rilerinin ayn› grafikte gösterilmesi ile elde edilen fiekil 18.7’de denge fiyat
düzeyi P0, denge üretim düzeyi ise Y0 olarak belirlenmektedir.

Yukar›da yer alan fiekil 18.7’deki denge fiyat› ve üretim düzeyinin belirlenme-
si oldukça basit görünmesine karfl›n, baz› makro ekonomik sorunlar›n incelenme-
sinde son derece güçlü bir analiz tekni¤i olma özelli¤i göstermektedir. AS-AD ana-
lizinin önemini görebilmek için, bu e¤rilerin özelli¤ini bir kez daha tekrarlayal›m:
AD e¤risi üzerindeki her nokta reel sektör ve parasal sektörün dengede oldu¤unu
göstermekte, AS e¤risi üzerindeki her nokta ise firmalar›n üretim/fiyatlama konu-
sundaki tepkilerini yans›tmaktad›r. Bu nedenle AS ve AD e¤rilerinin kesiflme nok-
tas› reel sektör, parasal sektör ve firmalar›n üretim/fiyat kararlar› aras›ndaki çok
yönlü bir dengeye iflaret etmektedir. Sözü edilen bu özelli¤e ba¤l› olarak, para ve
maliye politikalar›n›n ekonomik etkilerini inceleyebilmek, enflasyonun nedenleri-
ni araflt›rabilmek için AS-AD analizi son derece güçlü bir tekniktir. 

Yanda yer alan makalede, Türkiye’de
her seçim öncesi izlenen genifllemeci
para ve maliye politikalar›n›n ekono-
mide istikrars›zl›¤a neden oldu¤u savu-
nulmaktad›r. Yazar ortaya ç›kan bu fiili
durumun Türkiye ekonomisine ve Türk
toplumuna yükledi¤i maliyetin de¤er-
lendirmesini yapmakta, toplumun inan-
d›¤› ve destekledi¤i iktisat politikalar›
ile sorunun çözülebilece¤ini ifade et-
mektedir. Seçim ekonomisi ad› verilen
söz konusu genifllemeci politikalar›n
ekonomik istikrar› nas›l etkiledi¤ini
aç›klayabilir misiniz?
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Denge fiyat düzeyi: Toplam
talebin toplam arza
eflitlendi¤i, bir di¤er deyiflle
AD ve AS e¤rilerinin kesiflme
noktas› taraf›ndan
belirlenen fiyat düzeyidir.

fiekil 18.7

Denge Fiyat Düzeyi: AD e¤risi
üzerindeki her noktada reel ve
parasal sektör dengededir. AS e¤risi
üzerindeki her nokta ise
firmalar›n üretim/fiyatlama
kararlar›n› yans›t›r. Buna göre, P0 ve
Y0 para piyasas›, mal piyasas› ve
firmalar›n üretim/fiyatlama kararlar›
aras›ndaki çok yönlü dengeyi temsil
eden fiyat ve üretim düzeyidir.
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AS-AD ANAL‹Z‹ VE PARA-MAL‹YE POL‹T‹KALARI

Toplam arz - toplam talep analizini kullanarak, para ve maliye
politikalar›n›n ekonomide fiyatlar ve üretim üzerindeki etkilerini
aç›klayabilmek

Daha önceki ünitelerden hat›rlayaca¤›n›z gibi, maliye politikas› araçlar›n›n kamu
harcamalar› (G) ve vergilerden (T), para politikas› arac›n›n ise para arz›ndan (Ms)
olufltu¤unu tespit etmifltik. Genifllemeci bir iktisat politikas›n›n ekonomiyi canlan-
d›rmay› hedefledi¤ini ve bunun kamu harcamalar›nda ve para arz›nda art›fl, vergi-
lerde bir azalma ile gerçeklefltirilebilece¤ini daha önce ortaya koymufltuk. Benzer
flekilde, daralt›c› bir iktisat politikas›n›n ise ekonomik faaliyet hacmini yavafllatma-
y› amaçlad›¤›n› ve bunun kamu harcamalar› ve para arz›nda düflüfl, vergilerde ar-
t›fl ile gerçeklefltirilebilece¤ini belirlemifltik. Öte yandan, bu ünitede daha önce
gerçeklefltirdi¤imiz analizlerde genifllemeci politikalar›n AD e¤risini sa¤a do¤ru
kayd›rd›¤›n›, daralt›c› politikalar›n ise AD e¤risini sola do¤ru kayd›rd›¤›n› ortaya
koymufltuk. Bu ö¤rendiklerimizden sonra cevapland›r›lmas› gereken soru, geniflle-
meci ve daralt›c› iktisat politikalar›n›n ekonomideki denge fiyat düzeyi ve denge
üretim (reel gelir) düzeyi üzerindeki etkilerinin ne olaca¤›d›r. 

‹ktisat politikas› de¤iflikliklerinin etkilerini de¤erlendirirken, politika de¤iflikli-
¤inin gerçeklefltirildi¤i dönemde, ekonominin AS e¤risi üzerinde hangi noktada
bulundu¤una dikkat etmek zorunday›z. Ekonomi, fiekil 18.8’deki AS e¤risi üzerin-
de iflaretlenen A noktas›nda oldu¤u gibi, toplam arz e¤risinin yatay bölümünde fa-
aliyet gösteriyorsa, AD e¤risini sa¤a do¤ru kayd›ran genifllemeci bir politika fiyat-
larda küçük, üretimde ise büyük bir art›flla sonuçlanmaktad›r. Denge gelir düze-
yinde Y0’dan Y1’e meydana gelen art›fl, denge fiyat düzeyinde P0’dan P1’e meyda-
na gelen art›fltan daha büyüktür. Genifllemeci bir iktisat politikas›ndan da bekle-
nen budur. Zira, fiyatlar genel düzeyindeki küçük bir art›fla karfl›n üretimde ciddi
bir art›fl gerçeklefltirilebilmifltir.

Ekonomi, fiekil 18.9’daki AS e¤risi üzerindeki B noktas›nda oldu¤u gibi, toplam
arz e¤risinin dik oldu¤u bölümde faaliyet gösteriyorsa, genifllemeci iktisat politika-
s› üretimde küçük bir art›fl (Y0’dan Y1’e) yarat›rken, fiyatlar genel düzeyini daha
fazla (P0’dan P1’e) artt›rmaktad›r. Bu durumda genifllemeci politika kendisinden
bekleneni gerçeklefltirememifl demektir. Zira üretimde küçük bir art›fl ortaya ç›kar-
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fiekil 18.8

Genifllemeci ‹ktisat Politikas›n›n
Sonuçlar›-I: Toplam talep e¤risi bir dizi
faktöre ba¤l› olarak sa¤a kayabilir. Bu
faktörler aras›nda para arz›ndaki art›fl,
vergilerdeki düflüfl ve kamu
harcamalar›ndaki art›fl yer al›r. E¤er
ekonomi AS e¤risinin yat›k bölgesinde
ise AD e¤risindeki kayma üretimde bir
art›fl yarat›rken, fiyatlar üzerindeki
etkisi s›n›rl› kalmaktad›r.
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ken fiyatlar önemli oranda artm›flt›r. Üretim tam kapasite s›n›r›na yak›n bir düzey-
de oldu¤u için, üretimi daha fazla artt›rma çabas›, üretimde bir de¤ifliklik yaratmaz-
ken fiyatlar›n daha yüksek bir düzeye ç›kmas›na yol açmaktad›r.

Yukar›da ele ald›¤›m›z iki flekil (fiekil 18.8 ve 9), iktisat politikas›nda bir de¤i-
fliklik gerçeklefltirilmeden önce ekonominin durumunu bilmenin ne kadar önemli
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ekonomide faaliyet gösteren firmalar›n ço¤unlu¤u
önemli düzeyde eksik kapasite ile çal›fl›yorlarsa ekonomi AS e¤risinin yatay k›s-
m›nda veya yak›n›nda bulunuyor demektir. E¤er ekonominin içinde bulundu¤u
durum buysa, toplam talepte meydana gelen art›fl karfl›s›nda firmalar fiyatlar› art-
t›rmaktan çok üretimi artt›rarak tepki verirler. Ekonomide faaliyet gösteren firma-
lar üretim kapasitelerinin tamam›na yak›n bir bölümünü kullan›yorlarsa, ekonomi
AS e¤risinin dik bölümüne yak›n bir noktada bulunuyor demektir. Böyle bir du-
rumda toplam talebi artt›ran genifllemeci politikalar karfl›s›nda firmalar üretimi art-
t›rmaktan çok fiyatlar› artt›rmaktad›rlar.

Bu bölüme kadar yapt›¤›m›z analizlerde genifllemeci maliye politikas›n›n en az›ndan k›sa
dönemde üretimi artt›r›c› etkilerinden söz ettik, ancak bu harcamalar›n finansman yön-
temlerinin tamam›n› incelemedik. Kamu kesimi bütçe k›s›t› denilen kavrama göre, kamu
harcamalar› vergilerle, merkez bankas› arac›l›¤›yla (yani para bas›larak) ve borçlanmayla
finanse edilebilir. Bunlardan vergilerdeki art›fl›n ve para arz›ndaki art›fl›n ekonomide ya-
ratabilece¤i etkileri daha önce incelemifltik. E¤er devlet yapt›¤› harcamalar›n bir k›sm›n›
halktan borçlanarak finanse ederse, bunun fiyatlar ve üretim üzerindeki etkisini ortaya
koyabilir misiniz?

ENFLASYON VE NEDENLER‹

Enflasyon olgusunun özelliklerini ve türlerini s›ralayarak enflas-
yonun nedenlerini aç›klayabilmek

Enflasyonun nedenlerini tart›flmadan önce, enflasyon kavram› konusunda bir ay›-
r›m yapmam›z gerekmektedir. Enflasyon, daha önce de tan›mlad›¤›m›z gibi, fiyat-
lar genel düzeyindeki art›flt›r. Bu tan›ma göre, AD e¤risini sa¤a do¤ru, AS e¤risini
ise sola do¤ru kayd›ran her faktör enflasyona neden olur. Ancak bir kerelik enflas-
yon ile sürekli enflasyon kavramlar›n› birbirinden ay›rmak gerekmektedir. Sürek-
li enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin uzunca bir süre artmaya devam etmesidir. 
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fiekil 18.9

Genifllemeci ‹ktisat Politikas›n›n
Sonuçlar›-II: Toplam talep e¤risindeki
sa¤a do¤ru kayma, ekonominin tam
kapasite noktas›na yaklaflt›¤› bir
ortamda AS e¤risinin dik bölgesinde
iken gerçekleflirse fiyatlar önemli
ölçüde artarken, üretim üzerindeki
etkisi s›n›rl› kalmaktad›r.
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Enflasyon: Bir ekonomide
fiyatlar genel düzeyinde
ortaya ç›kan art›flt›r.

Sürekli enflasyon: Fiyatlar
genel düzeyindeki art›fl›n
uzunca bir süre devam
etmesidir.
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Fiyatlar genel düzeyindeki bir kerelik art›fl›n çok say›da sebebi olabilece¤ini da-
ha önceki aç›klamalar›m›zdan ç›kartmak mümkündür. Ancak, sürekli artan fiyatla-
r›n arkas›nda sürekli artan para arz›n›n bulundu¤u günümüzde birçok iktisatç› ta-
raf›ndan kabul edilmektedir. Bu da, bafllang›çtaki nedeni ne olursa olsun, sürekli
enflasyon parasal bir olgudur fleklindeki görüflleri gündeme getirmektedir. 

Bir kerelik enflasyon ve sürekli enflasyon kavramlar› aras›ndaki fark› ortaya
koyduktan sonra, çeflitli türdeki enflasyon kavramlar›na göre enflasyonun neden-
lerini ortaya koymaya geçebiliriz.

Talep Enflasyonu
Toplam talep art›fl›n›n neden oldu¤u enflasyon talep enflasyonu olarak adland›-
r›lmaktad›r. Talep enflasyonunun nas›l çal›flt›¤›n› anlayabilmek için, daha önce in-
celedi¤imiz fiekil 18.8 ve 9 kullan›labilir. Bu grafiklerin her ikisinde de, toplam ta-
lep e¤risinin AD0 konumundan AD1 konumuna gelmesiyle enflasyon bafllamakta-
d›r. AD e¤risinin sa¤a do¤ru kayarak yer de¤ifltirmesi sonucu fiyatlar genel düzeyi
P0’dan P1’e yükselmekte, üretim de Y0’dan Y1’e ç›kmaktad›r. Toplam talep artt›¤›
zaman ekonomi AS e¤risinin dik bölümünde faaliyet gösteriyorsa (fiekil 18.9’da ol-
du¤u gibi), fiyat art›fl› üretim art›fl›n›n önüne geçmektedir.

Maliyet Enflasyonu
Maliyet art›fl›n›n neden oldu¤u enflasyon maliyet enflasyonu olarak bilinir. Ör-
ne¤in, dünya petrol fiyatlar›nda geçmiflte yaflanan art›fllar genel bir maliyet art›fl›na
neden olmufltur. Maliyetlerde meydana gelen art›fl, afla¤›da yer alan fiekil 18.10’da-
ki gibi, toplam arz e¤risinin sola kaymas›na neden olur. Devletin para ve maliye
politikas›n› de¤ifltirerek AS e¤risindeki kaymaya tepki göstermedi¤ini kabul eder-
sek AD e¤risi yer de¤ifltirmeyecektir. Bu durumda AS e¤risinin sola do¤ru kayma-
s› fiyatlar› P0’dan P1’e yükseltirken, üretimin de Y0’dan Y1’e düflmesine neden ol-
maktad›r. Fiyatlar artarken üretimin azald›¤› bu ortam stagflasyon (durgunluk
içinde enflasyon) olarak adland›r›l›r. fiekil 18.10’a göre stagflasyonun nedenlerin-
den bir tanesi maliyetlerdeki art›flt›r.

Yukar›da ele ald›¤›m›z örnekte, AS e¤risinin sola do¤ru kaymas›na karfl›n, dev-
letin genifllemeci bir iktisat politikas› izleyerek üretimdeki azalmaya karfl› önlem
almad›¤›n› kabul etmifltik. E¤er devlet üretimdeki azalmaya karfl› kamu harcamala-
r›n› (G) veya para arz›n› (Ms) artt›rarak veya vergileri azaltarak (T) önlem al›rsa,
toplam talep e¤risi fiekil 18.11’deki gibi sa¤a do¤ru kayacakt›r. Oluflan yeni denge
noktas›nda üretim tekrar Y0 düzeyine artm›fl, ancak fiyatlar bir kez daha artarak P1
düzeyinden P2 düzeyine yükselmifltir.
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Talep enflasyonu: Toplam
talep art›fl›n›n neden oldu¤u
enflasyondur.

Maliyet enflasyonu: Maliyet
art›fllar›n›n neden oldu¤u
enflasyondur.

Stagflasyon: Fiyatlar
artarken üretimin azald›¤›
ortamd›r.

fiekil 18.10

Maliyet Enflasyonu: Maliyetlerde
meydana gelecek art›fl AS e¤risini
sola do¤ru kayd›r›r. Devletin bu
de¤ifliklik karfl›s›nda herhangi bir
önlem almad›¤›n› kabul edersek
AD e¤risi yer de¤ifltirmeyecek,
sonuçta fiyatlar artarken üretim
azalacakt›r.
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Para Arz› ve Enflasyon
Para arz›ndaki art›fllar›n fiyatlar genel düzeyini artt›raca¤›n› görebilmek oldukça
kolayd›r. Daha önce inceledi¤imiz fiekil 18.8 ve 9’da gösterildi¤i gibi, para arz›n-
daki (Ms) bir art›fl AD e¤risini sa¤a do¤ru kayd›r›r ve sonuçta fiyatlar genel düzeyi
artar. Daha önce de ele ald›¤›m›z gibi, bu bir talep enflasyonudur.

Para arz›ndaki art›fl talep enflasyonu yaratt›¤› gibi, sürekli enflasyonun ortaya
ç›kmas›nda da önemli bir rol oynamaktad›r. Örne¤in para arz› sabitken kamu har-
camalar›n›n artt›r›lmas› ile genifllemeci bir maliye politikas›n›n izlendi¤ini kabul
edelim. Kamu harcamalar›ndaki art›fl karfl›s›nda para arz›n›n sabit kalmas›, merkez
bankas›n›n genifllemeci maliye politikas›na uyum göstermedi¤ini ifade etmektedir.
Kamu harcamalar›ndaki art›fl toplam talep e¤risini sa¤a do¤ru kayd›racak ve fiyat-
lar genel düzeyi artacakt›r. Afla¤›da yer alan fiekil 18.12’de AD0 e¤risinin sa¤a do¤-
ru kayarak AD1 konumuna gelmesi ile bu durum gösterilmektedir.

fiimdi fiyatlar genel düzeyi artt›¤› zaman neler olaca¤›n› hat›rlayal›m. Yüksek
bir fiyat düzeyi para talebinin de artmas›na neden olmaktayd›. Para arz› sabitken,
para talebinin artmas› para piyasas›nda denge faiz oran›n›n artmas›na neden olur.
Faiz oran›n›n artmas› ise planlanm›fl yat›r›m harcamalar›nda bir azalmaya neden

422 Enflasyon ve Nedenler i

fiekil 18.11

Maliyet Enflasyonu ve Genifllemeci
Politika: Maliyet art›fl› nedeniyle AS e¤risi
sola do¤ru kayarken para ve maliye 
politikas› de¤iflmezse üretim Y0’dan Y1’e
düflmekte, fiyatlar P0’dan P1’e 
yükselmektedir. Ancak, para ve maliye
politikas› toplam talep e¤risini AD0’dan
AD1’e kayd›racak flekilde ve ölçüde
de¤ifltirilirse, üretimdeki düflüflün önüne
geçilebilmekte, fiyatlar ise P2 düzeyine
ç›kmaktad›r.
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fiekil 18.12

Sürekli Enflasyon ve Para Politikas›: Para
arz› sabitken, G’de meydana
gelecek art›fl toplam talep e¤risini
AD0’dan AD1’e kayd›r›r. fiekilde yer
almamas›na karfl›n, bu önlem faizlerin
artmas›na ve özel kesim yat›r›mlar›n›n
azalmas›na neden olur. Merkez bankas›
para arz›n› artt›rarak faiz oran›n› sabit
tutma çabas› içerisinde olursa AD e¤risi
bir kez daha sa¤a do¤ru kayar. Sonuçta
ortaya ç›kan durum sürekli
enflasyondur.
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olur. Oluflan yeni denge yüksek kamu harcamalar›, düflük yat›r›m harcamalar›, da-
ha yüksek bir faiz oran› ve daha yüksek bir fiyat düzeyine karfl›l›k gelmektedir.

fiimdi örne¤imizi bir ad›m daha ileriye götürelim ve genifllemeci maliye politi-
kas› karfl›s›nda faiz oran›n› sabit tutabilmek için, merkez bankas›n›n para arz›n› art-
t›rarak genifllemeci maliye politikas›na uyum gösterdi¤ini kabul edelim. Kamu har-
camalar›ndaki art›fl sonucu yükselen fiyatlar para talebini artt›rmakta ve faiz oran›-
n› yükseltmekteydi. Bu durumda, merkez bankas› faiz oran›n› sabit tutabilmek için
para arz›n› artt›rmak durumundad›r. Para arz›ndaki art›fl toplam talep e¤risinin bir
kez daha sa¤a kayarak AD1’den AD2 konumuna gelmesine yol açar. Para arz›nda-
ki art›fl sonucu AD e¤risinde gerçekleflen bu kayma, fiyatlar›n daha da yükselerek
P2 düzeyine ç›kmas›na neden olur. Kolayca tespit edebilece¤imiz gibi, merkez
bankas›n›n faiz oran› art›fl›n›n önüne geçebilmek amac›yla genifllemeci maliye po-
litikas›na uyum göstermesi sonucunda fiyatlar bir kez daha yükselmifltir. Artan fi-
yatlar para talebini bir kez daha artt›raca¤› için denge faiz oran› yeniden yükselme
e¤ilimine girecektir. Faiz oran›n› sabit tutma çabas› içerisinde olan merkez banka-
s›, bu amac›na ulaflabilmek için para arz›n› yeniden artt›rmak zorundad›r. Para ar-
z› art›fl› toplam talep e¤risini AD3 konumuna getirirken fiyatlar›n P3’e yükselmesi-
ne yol açmaktad›r. Sözü edilen bu süreç, merkez bankas› uyumcu bir para politi-
kas› yürüttü¤ü sürece devam edecektir. Görüldü¤ü gibi, fiyatlar sürekli artmakta;
fiyat art›fllar›n›n ard›nda ise tek bir faktör yatmaktad›r: para arz›. Bu nedenle sürek-
li enflasyonun en önemli nedeni merkez bankas›n›n izledi¤i uyumcu para politika-
s› ve bunun sonucunda sürekli artan para arz›d›r. 

Bu üniteye bafllarken Türkiye’de yüksek enflasyonun yaklafl›k çeyrek yüzy›ll›k bir geçmifli-
nin bulundu¤undan söz ettik. Yukar›daki bölümde ise sürekli enflasyonun temel sebebi ola-
rak da para arz›n› gösterdik. Ulaflabilece¤iniz en yak›n kaynaktan Türkiye ekonomisine ait
enflasyon ve M1 anlam›ndaki para arz› rakamlar›n› elde ederek, enflasyon ve para arz› ara-
s›ndaki iliflkinin teorik aç›klamalar›m›z› do¤rulay›p do¤rulamad›¤›n› araflt›rabilir misiniz?
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Özet
Toplam talep kavram›n› ö¤renerek, toplam talep e¤-

risinin ne ifade etti¤ini aç›klayabilmek

• Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan ta-
lebin toplam›n› ifade etmek üzere kullan›lan top-
lam talep kavram›, üretim miktar› ile fiyatlar genel
düzeyi aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›n› gös-
teren toplam talep e¤risi ile özetlenebilir.

• Fiyatlar genel düzeyi yükseldi¤i zaman üretim mik-
tar›n›n düflmesine neden olan faktör faiz oran›d›r.
Bu nedenle, toplam talep e¤risi üzerindeki her nok-
tada reel sektör ve parasal sektör dengededir.

• Toplam talep e¤risi, kamu harcamalar› ve para arz›
artt›¤›nda, vergiler azald›¤›nda, toplam talebin artt›-
¤›n› ifade etmek üzere sa¤a do¤ru kayar. Toplam
talep e¤risinin sola do¤ru kaymas› ise kamu harca-
malar› ve para arz›n›n azalmas›, vergilerin artmas›
durumunda söz konusu olur.

Toplam arz kavram›n› tan›mlayarak, toplam arz

e¤risinin ne ifade etti¤ini aç›klayabilmek

• Bir ekonomideki toplam mal ve hizmet arz›n› ifade
eden toplam arz, ekonomideki tüm firmalar taraf›n-
dan arz edilen toplam miktar ile fiyatlar aras›ndaki
iliflkiyi gösteren toplam arz e¤risi ile özetlenebilir. 

• Toplam arz e¤risi düflük üretim düzeylerinde yat›k,
yüksek üretim düzeylerinde ise dik bir flekil al›r.
Ancak birçok iktisatç› toplam arz e¤risinin, en az›n-
dan k›sa dönemde, pozitif bir e¤ime sahip oldu¤u-
nu savunmaktad›r. 

• Bir firman›n üretim karar›n› etkileyen her faktör
toplam arz e¤risinin yer de¤ifltirmesine neden olur.
Bu faktörler aras›nda maliyet floklar›, ekonomik bü-
yüme, yat›r›m aç›¤› ve do¤al afetler yer almaktad›r.

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin ve üretim

miktar›n›n nas›l belirlendi¤ini ve neden de¤iflti¤ini

aç›klayabilmek

• Bir ekonomide denge fiyat düzeyi, toplam talebin
toplam arza eflitlendi¤i noktada, yani toplam arz ve
toplam talep e¤rilerinin kesiflti¤i noktada belirlenir. 

• Toplam arz ve toplam talep e¤rilerinin kesiflme nok-
tas› reel sektör, parasal sektör ve firmalar›n üre-
tim/fiyatlama karar› aras›ndaki çok yönlü bir den-
geye iflaret eder.

Toplam arz - toplam talep analizini kullanarak,

para ve maliye politikalar›n›n ekonomide fiyatlar

ve üretim üzerindeki etkilerini aç›klayabilmek

• ‹zlenecek para ve maliye politikalar›n›n etkileri-
ni de¤erlendirebilmek için en önemli nokta, eko-
nominin toplam arz e¤risinin hangi bölgesinde
bulundu¤udur.

• Ekonomi toplam arz e¤risinin yatay bölümünde bu-
lunuyorsa, genifllemeci politikalar›n a¤›rl›kl› etkisi
üretim üzerinde iken fiyatlar› artt›r›c› etkisi s›n›rl›
kalmaktad›r. 

• Ekonomide faaliyet gösteren firmalar›n ço¤unlu¤u
üretim kapasitelerinin tamam›n› kullan›yorlarsa,
ekonomi toplam arz e¤risinin dik bölümünde yer
alaca¤› için, genifllemeci para ve maliye politikalar›-
n›n a¤›rl›kl› etkisi fiyatlar› artt›rmak fleklinde olacak,
üretim üzerinde olumlu bir etki yaratmayacakt›r.

Enflasyon olgusunun özelliklerini ve türlerini aç›k-

layarak enflasyonun nedenlerini aç›klayabilmek

• Ekonomideki sürekli fiyat art›fllar› ile bir kerelik fi-
yat art›fllar›n› birbirinden ay›rmak gerekir. Toplam
talep e¤risini sa¤a, toplam arz e¤risini sola do¤ru
kayd›ran her faktör bir kerelik fiyat art›fl›na neden
olur. Sürekli artan fiyatlar›n arkas›nda sürekli ar-
tan para arz›n›n bulundu¤u genel kabul gören bir
tespittir.

• Toplam talep art›fl›n›n neden oldu¤u enflasyon ol-
gusu talep enflasyonu olarak adland›r›l›rken, mali-
yet art›fllar› nedeniyle ortaya ç›kan enflasyon mali-
yet enflasyonu olarak bilinir.

• Merkez bankas›n›n faiz oran›n› sabit tutmak gibi bir
kayg›yla, genifllemeci maliye politikalar›na uyum
göstererek genifllemeci bir para politikas› izlemesi
sürekli enflasyonun ard›nda yatan temel faktördür. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Fiyatlar ve üretim miktar› aras›nda negatif bir iliflki
ortaya ç›kmas›na neden olan faktör afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Para arz›
b. Faiz oran›
c. ‹flsizlik düzeyi
d. Sermaye stoku
e. Kapasite kullan›m oran›

2. Afla¤›daki flekilde yer alan AD0 e¤risinin AD1 konumu-
na gelmesine nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kamu harcamalar›ndaki art›fl
b. Vergilerdeki azalma
c. Para arz›ndaki azalma
d. Fiyatlardaki artma
e. ‹flsizlikteki azalma

3. Bir ekonomideki ortalama kapasite kullan›m oran›n›
gösteren afla¤›daki grafi¤e göre, ekonominin içinde bu-
lundu¤u durum ile toplam arz e¤risi aras›nda nas›l bir ilifl-
ki kurulabilir?

a. Ekonomi toplam arz e¤risinin dik bölgesinde
bulunmaktad›r

b. Toplam arz e¤risi sa¤a do¤ru kaym›flt›r
c. Toplam arz e¤risinin dik bölgesinin bafllang›c› afla-

¤›ya kaym›flt›r
d. Ekonomi toplam arz e¤risi üzerinde afla¤›ya do¤ru

kaymaktad›r
e. Ekonomi toplam arz e¤risi üzerinde yukar›ya do¤-

ru kaymaktad›r

4. 17 A¤ustos 1999 depremi sonras›nda Türkiye’de GSMH
yaklafl›k yüzde 6.5 oran›nda azalm›flt›r. Bu sonuç veri iken,
afla¤›dakilerden hangisi depremin ekonomik etkilerini de-
¤erlendirmek için kullan›labilir?

a.

b.

c.

d.

e. 

5. I. Reel sektör dengesi
II. Reel ücret dengesi
III. Parasal sektör dengesi
IV. Firmalar›n üretim ve fiyatlama karar›

Toplam arz›n toplam talebe eflitlendi¤i noktada yukar›da
s›ralanan denge unsurlar›ndan hangileri bir arada gerçek-
leflmifl olur?

a. II-III-IV
b. I-II-III
c. I-II-III-IV
d. I-II-IV
e. I-III-IV
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6. Maliyetlerde meydana gelecek bir art›fl›n denge fiyat
düzeyi ve üretim miktar› üzerinde yarataca¤› etkiyi tespit
edebilmek için afla¤›dakilerden hangisi kullan›labilir?

a.

b.

c. 

d. 

e. 

7. Genifllemeci bir maliye politikas›n›n amaçlar›na ulafla-
bilmesi için ekonominin AS e¤risi üzerinde bulunmas› ge-
reken nokta afla¤›dakilerden hangisinde gösterilmektedir?

a.

b.

c. 

d. 

e.

8. Daralt›c› bir para politikas›n›n fiyatlar (P) ve üretim (Y)
üzerinde yarataca¤› etki afla¤›dakilerden hangisidir?

a. PØ, Y≠
b. P≠, Y≠
c. PØ, YØ
d. P≠, YØ
e. P≠, Y etkilenmez.

9. Afla¤›dakilerden hangisi talep enflasyonunun nedenle-
rinden birisi de¤ildir?

a. Para arz›n›n artmas›
b. Otonom tüketim harcamalar›n›n artmas›
c. Kamu harcamalar›n›n artmas›
d. Maliyetlerin artmas›
e. Vergilerin azalmas›

10. Sürekli enflasyonun temel nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Para arz›
b. Faiz oran›
c. ‹flsizlik oran›
d. Kapasite kullan›m oran›
e. ‹hracat›n ithalat› karfl›lama oran›
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Enflasyon, hiperenflasyon

‹ktisat tarihçilerinin yapt›¤› araflt›rmalara göre, enflasyo-
nun tarihi Milattan Önceki döneme kadar uzanmakta ve
enflasyonun 4000 yafl›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.
Yap›lan araflt›rmalar sonucunda Asya, Hindistan, Roma,
Yunan, M›s›r ve Mezopotamya uygarl›klar›nda fliddetli enf-
lasyonlar yafland›¤›na dair bulgular mevcuttur. Arkeolog-
lar›n yapt›¤› kaz›larda, Mezopotamya’n›n befli¤i Babil ken-
tinde, M.Ö. 1790-1750 dönemine ait fiyat verilerinin ifllen-
di¤i kil tabletler bulunmufltur. Günümüzde özellikle gelifl-
mekte olan ülkeleri sürekli tehdidi alt›nda tutan enflas-
yon, M.Ö. de insanl›¤›n en büyük sorunlar›ndan biriydi.
M.Ö. 1894-1595 y›llar› aras›n› inceleyen uzmanlar, Mezo-
potamya’da 1750-1684 y›llar› aras›nda çok yüksek bir enf-
lasyon oran›n›n yafland›¤›n› tespit etmektedirler. Antik Yu-
nan uygarl›¤›n›n ise M.Ö. 4’ncü yüzy›lda enflasyonist bir
ortamla karfl›laflt›¤›, bu dönemde zeytinya¤› fiyatlar›n›n
100 kat artt›¤›na iliflkin kan›tlar mevcuttur. Roma ‹mpara-
torlu¤u ise M.Ö. 2’nci yüzy›lda enflasyon dalgas›yla karfl›
karfl›ya kalm›fl ve yüzy›ll›k bir süre içinde tah›l fiyatlar› 50
kat artm›flt›r. 
Enflasyonun geçmifli ile ilgili bugüne kadar yap›lm›fl en
kapsaml› tarihi araflt›rma niteli¤indeki Great Wawe – Bü-

yük Dalga isimli kitapta, fiyat art›fllar›n›n dört büyük dal-
ga halinde geldi¤i belirlenmektedir. Bu dalgalardan ilki,
orta ça¤ dönemine ait ve 12’nci yüzy›l sonlar›nda bafllay›p
14’ncü yüzy›l›n ortalar›na kadar devam eden bir dönem.
Örne¤in, 1315 y›l›nda ‹ngiltere’de yaflanan kötü hava ko-
flullar› ve veba salg›n› sonucunda bu¤day fiyat›n›n 8 kat
artt›¤› biliniyor. 16’nc› yüzy›l›n ortalar›ndan bafllay›p 17’nci

yüzy›lda sona eren ikinci dalgada ise, tam 180 y›l süre ile
kimi zaman ›l›ml›, kimi zaman da oldukça yüksek fiyat ar-
t›fllar› yaflan›yor. Bu dönemde yaflanan enflasyonun ard›n-
da ise genellikle h›zl› nüfus art›fl›n›n bulundu¤u kabul
edilmektedir. Bu dönemde artan talep yan›nda, para mik-
tar›ndaki h›zl› art›fl›n da enflasyona ciddi katk›da bulun-
du¤u, örne¤in 1550 y›l›nda Avrupa’da 10 bin ton olan gü-
müfl arz›n›n, 1660 y›l›nda 34 bin tona ulaflt›¤› bilinmekte-
dir. Yaflanan üçüncü dalgada ise, 1730’larda bafllayan fiyat
art›fllar› Frans›z Devrimi ve Napolyon Savafllar› s›ras›nda
doru¤a ulaflm›flt›r. Bu dönemde tar›mdaki fiyat art›fllar›n›n
kimi zaman yüzde 200’lere ç›kt›¤›na iliflkin kan›tlar bulun-
maktad›r. 1920’lerde bafllayan ve Alman Hiperenflasyonu
ile çarp›c› bir boyut kazanan dördüncü enflasyon dalgas›
günümüze kadar devam eden bir dönemdir. Bu dönem
içerisindeki en yüksek enflasyon, 1990’l› y›llar›n bafl›nda
yaflanan iç savafl döneminde % 286, 125, 293, 792’ye ç›kan
Yugoslav hiperenflasyonudur.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Enflasyonun faiz oranlar›n›, faiz oranlar›n›n da enflasyonu
besledi¤i k›s›r döngü süreci, bu ünitede gördü¤ümüz ana-
liz teknikleri ile rahatça aç›klanabilir. Herhangi bir neden-
le toplam talepte meydana gelen sa¤a do¤ru kayma, ayn›
gelir düzeyinde daha yüksek bir fiyat düzeyi gerektirmek-
tedir. Fiyatlarda ortaya ç›kan art›fl da para talebini artt›ra-
ca¤› için para talebi e¤risi sa¤a do¤ru kayacak ve faiz ora-
n› yükselecektir. Faiz oran›n›n artmas›, ayn› gelir düzeyi-
nin sürdürülebilmesi için AD e¤risinin yeniden sa¤a do¤-
ru kaymas› ve yeniden fiyatlar›n yükselmesi anlam›na gel-
mektedir. Para veya maliye politikas› araçlar› ile ekonomi-
ye müdahale edilmedi¤i sürece bu k›s›r döngü devam
eder.

S›ra Sizde 2

1980’li y›llar olarak adland›r›lan 1980-1989 döneminde,
sanayi sektöründe ortalama y›ll›k kapasite kullan›m oran›
yaklafl›k yüzde 79 düzeyindedir. Nitekim bu dönemdeki
ortalama y›ll›k üretim art›fl h›z› da yaklafl›k yüzde 5 civa-
r›ndad›r. Tüm dünyada ve ülkemizde krizler dönemi ola-
rak bilinen 90’l› y›llar ise ekonomik faaliyet hacminin cid-
di dalgalanmalar gösterdi¤i bir dönemdir. Örne¤in bu dö-
nemde Türkiye ekonomisi 1994 y›l›nda yüzde 6.1, 1999
y›l›nda ise yüzde 6.4 oran›nda küçülmüfltür. Nitekim bu
dalgalanmalar sonucunda 1990-1999 döneminde Türki-
ye’de ortalama y›ll›k üretim art›fl h›z› ancak yüzde 3.5 do-
lay›ndad›r. Bu geliflmelere paralel olarak, ayn› dönemde
sanayi sektörü kapasite kullan›m oran› da y›lda ortalama
yüzde 73’e gerilemifltir. Buna göre Türkiye ekonomisi 90’l›
y›llarda, 80’li y›llara göre, toplam arz e¤risi üzerinde daha
afla¤›da yer alan bir bölgede faaliyet göstermektedir. 

S›ra Sizde 3

Yazar yapt›¤› yorumda, Türkiye’de siyasi t›kan›kl›klar art-
t›kça, mevcut siyasi tablonun de¤iflmesi olas›l›¤› çok dü-
flük de olsa, kurtuluflun seçimde görüldü¤ünü belirtmek-
tedir. Yazar seçim ekonomisi olarak adland›rd›¤› geniflle-
meci politikalar›n ekonomideki faturas›n›n basit bir gös-
tergesi olarak afla¤›daki grafi¤i kullanmakta, düflme e¤ili-
mine giren enflasyon oran›n›n seçimin yap›ld›¤› y›l ve son-
ras›nda artma e¤ilimi gösterdi¤ini tespit etmektedir. Son-
raki y›llarda uygulanan daralt›c› politikalar›n enflasyonda
düflüfl e¤ilimi yaratmas›na karfl›n, al›nan erken seçim ka-
rar›n›n ekonomiyi tekrar bafllang›ca döndürdü¤ü belirtil-
mekte ve katlan›lan maliyetlerin bofla gitti¤i savunulmak-
tad›r. Yazar›n kulland›¤› grafikteki taral› alanlar seçim y›l-
lar›n› ifade etmektedir.

Bu ünitede yapt›¤›m›z analizlerde genifllemeci para ve
maliye politikalar›n›n toplam talep e¤risini sa¤a do¤ru
kayd›rd›¤›n›, bunun da fiyatlar genel düzeyini artt›rd›¤›n›
metin içerisinde gerekli grafikleri kullanarak aç›klam›flt›k.
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Yo¤un iç borçlanma ile finanse edilen kamu kesimi har-
camalar›n›n veya bütçe aç›klar›n›n ilk olumsuz etkisi pa-
ra piyasalar›nda kamu sektörünün afl›r› bir a¤›rl›k ka-
zanmas›d›r. Bir ekonomide k›t kaynak olan tasarruflar›n
büyük bir bölümüne kamu kesiminin talip olmas› faiz
oran›n›n yükselmesine yol açt›¤› gibi, özel sektörün kul-
lanabilece¤i kredi hacminin azalmas›na da neden ol-
maktad›r. Dolay›s›yla hem yükselen faizlere, hem de
borç al›narak yat›r›mlarda kullan›labilecek tasarruflar-
dan özel sektörün kredi kullan›m›n›n azalmas›na ba¤l›
olarak özel sektör yat›r›mlar›nda bir azalma ortaya ç›k-
maktad›r. ‹ktisat literatüründe bu olgu mali kalabal›k-

laflma veya d›fllama etkisi (crowding-out) olarak adlan-
d›r›lmaktad›r. Mali kalabal›klaflma etkisini de¤iflik gös-
tergelerle ölçmek mümkündür. Bu göstergelerden bir
tanesi ülkedeki net kredi hacminin M2Y para arz›na ora-
n›d›r. Hat›rlayaca¤›n›z gibi, M2Y para arz› nakit, banka-
c›l›k sistemindeki TL ve döviz mevduatlar›n toplam›n-
dan oluflmaktad›r. Net kredi hacminin M2Y tan›m›na
oranlanmas› ile toplanan mevduat›n ne kadarl›k bir k›s-
m›n›n krediye dönüfltürüldü¤ü ortaya ç›kmaktad›r. Bu
oran›n›n yükselmesi ve yüzde 100’e yaklaflmas› mali ka-
labal›klaflma etkisinin yavafllad›¤›n›, oran›n düflmesi ise
etkinin güçlendi¤ini ifade edecektir.

Yukar›daki grafikte görüldü¤ü gibi, Türkiye’de 1988-2002
döneminde bu oran genel anlamda bir düflüfl e¤ilimi gös-
termektedir. Bu durumda mali kalabal›klaflma etkisi nede-
niyle, özel sektör yat›r›mlar› üzerinde cayd›r›c› bir etkinin
yarat›ld›¤›n› söylemek mümkündür. ‹ç borçlanman›n eko-
nomi üzerindeki yükü azalt›ld›¤›nda hem özel sektöre kre-
di olarak verilebilecek kaynaklar artacak, hem de faiz
oranlar› düflme e¤ilimine girecektir. Bunlar›n sonucunda
yat›r›mlar›n canlanmas› ile Türkiye istikrarl› bir ekonomik
büyüme trendi yakalayabilir.

S›ra Sizde 5

Türkiye’de para-kredi istatistikleri konusunda, 1970 önce-
si döneme iliflkin sa¤l›kl› veriler ne yaz›k ki bulunmamak-
tad›r. Bu nedenle 1973-2002 dönemini kapsayan veriler
kullan›larak çizilen afla¤›daki grafik, yoruma yer b›rak-
maks›z›n para arz› ile enflasyonun ayn› yönde de¤iflti¤ini
göstermektedir. Grafi¤in haz›rlanmas›nda kullan›lan veri-
ler mevsimlik dalgalanmalardan ar›nd›r›lm›fl ve para arz›
verileri bir dönem gecikmeli olarak grafi¤e aktar›lm›flt›r.
Ele al›nan 30 y›ll›k süreçte, Türkiye’de fiyatlar y›lda orta-
lama yüzde 49 oran›nda artarken, para arz› art›fl h›z› ise
y›lda ortalama yüzde 45 civar›ndad›r.
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The Economist dergisi, on y›l› aflk›n bir süredir uluslararas› para birimlerinin do¤-
ru düzeyde olup olmad›klar›n› belirlemek için hamburger fiyatlar›ndan hareketle,
ülke paralar›n›n olmas› gereken de¤erlerini hesapl›yor. Hamburger Standard› ve-
ya Big Mac ‹ndeksi, kimi zaman da Big Mac Paritesi olarak adland›r›lan bu yön-
temle hesaplanan de¤erler fiili döviz kuru ile karfl›laflt›r›larak ülke para birimleri-
nin gerçek de¤erine ne kadar yak›n veya uzak oldu¤u tespit edilebiliyor. The Eco-
nomist dergisi, böylece piyasalarda oluflan döviz kurunun gerçek sat›n alma gücü-
nü ne kadar do¤ru yans›tt›¤›na iliflkin bir gösterge oluflturuyor. 

Sizce bu tür bir de¤erlendirme yapmak için Big Mac isimli ürünün seçilme ne-
deni ne olabilir? Bu tür bir gösterge oluflturman›n ard›nda yatan gerekçeleri de-
¤erlendirebilir misiniz?
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Bafllarken 
Milan Kundera, Var Olman›n Dayan›lmaz Hafifli¤i isimli roman›nda “hiç kimse
bir ada de¤ildir” ifadesini kullan›yordu. Ad› geçen romanda kullan›lan bu ifade,
insan›n çevresi ile bir bütün oldu¤unu vurgulamak amac›yla kullan›lmaktayd›.
Bir insan›n kendi kendine yetemeyece¤ini hepimiz biliyoruz. Bir insan di¤er in-
sanlarla birlikte yaflamaktan, di¤er insanlarla birlikte çal›flmaktan ve onlarla tica-
ri iliflkiler içerisinde bulunmaktan yarar elde eder. Bir insan için kesinlikle do¤ru
olan bu tespit, hiç flüphesiz bir ülke için de geçerlidir. Ülkeler de birbirleriyle iliflki
kurmak zorundad›r ve birbirleriyle gerçeklefltirdikleri ticaretten her iki taraf da ya-
rar elde eder. 

Ticaret uzmanlaflmaya olanak tan›makta, uzmanlaflma da üretimi artt›rmak-
tad›r. ‹flte bu nokta, hem bireyler aç›s›ndan hem de ülkeler aç›s›ndan ticaretin
avantaj›n› oluflturmaktad›r. Bir ekonomik birim di¤er ekonomik birimlerle ticari
iliflkilerde bulunarak uzmanlaflt›¤› alanda faaliyet gösterecektir. Bu nedenle tüm
iflleri yapmas› zaten imkâns›z olan bir ekonomik birim daha üretken olabilecektir.
Ayn› ilke ülkeler aç›s›ndan da geçerlidir. Örne¤in, Türkiye özellikle iyi üretti¤i
ürünlerde uzmanlaflarak di¤er ülkelerle ticari iliflkiler kurabilir. Türkiye üretti¤i
bu ürünleri di¤er ülkelerin daha iyi üretti¤i mallarla de¤ifltirebilir. Bu sayede hem
biz hem de ticari partnerimiz bu ticaretten yarar sa¤lam›fl olur. 

Bu ünitede d›fl ticarete duyulan gereksinimi ve ülkelerin hangi ilkeler çerçeve-
sinde uzmanlaflmas› gerekti¤ini ele alaca¤›z. D›fl ticaretin ülkelere sa¤lad›¤› avan-
taj ve dezavantajlar› tart›flt›ktan sonra, d›fl ticaretin k›s›tlanmas› gerekti¤ini savu-
nanlar›n temel gerekçelerini inceleyece¤iz. Bir ülkenin di¤er ülkelerle iliflkilerin-
den gelir elde etti¤ini ve ödemede bulundu¤unu düflünürsek, bu ülkelerin farkl›
para birimleri kullanmalar› nedeniyle döviz kurunun incelenmesi d›fl ticaret ana-
lizinin ayr›lmaz bir parças›n› oluflturmaktad›r. 

Anahtar Kavramlar
• Mutlak üstünlük
• Karfl›laflt›rmal› üstünlük
• Serbest ticaret
• Korumac›l›k
• Tarifeler
• Kotalar
• Döviz kuru
• Sabit döviz kuru
• Devalüasyon
• Esnek döviz kuru

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Bir ülkenin hangi mallar›n üretiminde uzmanlaflaca¤›n› belirlemede kullan›-

labilecek mutlak ve karfl›laflt›rmal› üstünlük kavramlar› aras›ndaki fark›,
2. D›fl ticaret arac›l›¤› ile elde edilecek yararlar› ve u¤ran›lacak kay›plar›,
3. D›fl ticarete k›s›tlamalar getirilmesini savunanlar›n görüfllerini ve k›s›tlama

yöntemlerini,
4. Döviz piyasas›n›n çal›flmas›n› ve döviz kuru sistemlerini
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z. 
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DIfi T‹CARET VE UZMANLAfiMA

Bir ülkenin hangi mallar›n üretiminde uzmanlaflaca¤›n› belirleme-
de kullan›labilecek mutlak ve karfl›laflt›rmal› üstünlük kavramlar›
aras›ndaki fark› aç›klayabilmek

Ünitenin giriflinde ekonomide ifl bölümü ve uzmanlaflman›n gerekli oldu¤unu, bu-
nun üretimde etkinli¤i sa¤layarak toplumsal refaha olumlu katk›s›n›n bulundu¤un-
dan söz ettik. Ayn› durumun ülkeler aç›s›ndan da geçerli oldu¤unu, ülkelerin de
birbirleriyle ticaret yaparak üretimi artt›rabileceklerini ifade ettik. Ancak, burada
cevapland›r›lmas› gereken bir soru karfl›m›za ç›kmaktad›r: Ülkeler hangi kriterlere
göre uzmanlaflabilirler? Bu sorunun cevab› d›fl ticaret teorisinin temelini oluflturan
mutlak ve karfl›laflt›rmal› üstünlük kavramlar›nda yatmaktad›r. 

Mutlak Üstünlük
Ticaretin sa¤lad›¤› yarar› görebilmek için afla¤›daki örne¤i ele alal›m. Varsayal›m ki
Türkiye 1 birim kaynak kullanarak 2 bilgisayar veya 5000 flifle kola üretebilmekte-
dir. Öte yandan ABD ayn› 1 birim kayna¤› kullanarak 1 bilgisayar veya 10000 flifle
kola üretebilmektedir. Belirledi¤imiz bu üretim olanaklar› geçerli iken, iki ülkenin
birbirleriyle ticari iliflki içerisine girmelerinin yarar sa¤lay›p sa¤lamayaca¤›n› araflt›-
ral›m. E¤er uluslararas› ticarete olanak sa¤l›yorsak hangi ülkenin hangi mal›n üre-
timini gerçeklefltirmesi ve hangi mal› ithal etmesi gerekti¤i sorusunu cevapland›r-
mam›z gerekmektedir. Önce her iki ülkenin de iki mal›n üretimini de gerçeklefltir-
meleri durumunda neler olaca¤›n› düflünelim. Türkiye 1 birim kaynak kullanarak
2 bilgisayar veya 5000 flifle kola üretebiliyorsa, kola üretiminde kullanaca¤› 1 birim
kayna¤› bilgisayar üretimine kayd›rd›¤› zaman bilgisayar üretimini 2 adet artt›racak
ve kola üretimini 5000 flifle düflürecektir. Öte yandan ABD 1 birim kaynak kullana-
rak 1 adet bilgisayar veya 10000 flifle kola üretti¤ine göre, bilgisayar üretiminde
kullanaca¤› 1 birim kayna¤› kola üretimine kayd›rarak, kola üretimini 10000 flifle
artt›r›rken bilgisayar üretimini 1 adet azaltacakt›r. Kaynak kullan›m›ndaki bu de¤i-
flikli¤in dünya üretimi üzerindeki net etkisi afla¤›da yer alan Tablo 19.1’de gösteril-
mektedir. Her iki ülkedeki kaynak da¤›l›m›n›n yeniden organize edilmesi ile dün-
ya bilgisayar üretimi 1 adet, dünya kola üretimi ise 5000 flifle artmaktad›r. 

Buna göre bir ülke (örne¤imizde Türkiye) bilgisayar üretiminde uzmanlafl›rken,
di¤er ülkenin (örne¤imizde ABD) kola üretiminde uzmanlaflmas› yararl› olacakt›r.
Çünkü bu tür bir uzmanlaflma dünya bilgisayar ve kola üretimini artt›r›rken, her iki
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Tablo 19.1

Mutlak
Üstünlük

Bilgisayar Kola 
Üretimindeki Üretimindeki

De¤iflme De¤iflme

Türkiye’de 1 birim kayna¤›n
koladan bilgisayar üretimine +2 adet -5000 flifle
kayd›r›lmas›n›n etkisi

ABD’de 1 birim kayna¤›n
bilgisayardan kola üretimine -1 adet +10000 flifle
kayd›r›lmas›n›n etkisi

NET ETK‹ +1 adet +5000 flifle



ülkenin yaflam standard›nda da bir art›fla neden olacakt›r. fiüphesiz bu örnekte ver-
di¤imiz türden bir uzmanlaflma gerçekçi de¤ildir, ancak bu basit örnek temel ilke-
lerin anlafl›lmas› aç›s›ndan yararl›d›r. Zira yukar›da verilen örnekte bir ülke (Türki-
ye) bir mal›n üretiminde (bilgisayar) di¤er ülkeye (ABD) göre mutlak bir üstünlü-
¤e sahipken, ikinci ülke (ABD) bir baflka mal›n (kola) üretiminde ilk ülkeye (Tür-
kiye) göre mutlak üstünlü¤e sahip olmaktad›r. A ülkesi belirli bir mal› B ülkesine
göre daha az kaynak kullanarak üretiyorsa, bu mal›n üretiminde A ülkesinin B ül-
kesine göre mutlak üstünlü¤e sahip oldu¤u söylenir. Yukar›daki örnekte Türki-
ye bilgisayar üretimini ABD’ye göre daha az kaynak kullanarak gerçeklefltirdi¤i
için, bilgisayar üretiminde Türkiye ABD’ye göre karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir.
Buna karfl›l›k, ABD kola üretimini Türkiye’ye göre daha az kaynak kullanarak ger-
çeklefltirdi¤i için ABD’nin kola üretiminde Türkiye’ye göre mutlak üstünlü¤e sahip
oldu¤unu söylemek mümkündür. Böyle bir durumda her ülkenin mutlak üstünlü-
¤e sahip oldu¤u mal›n üretimini gerçeklefltirmesi ve di¤eriyle ticari iliflki kurarak
ticaretten yararlanmas› gerekir. Örne¤imizde Türkiye bilgisayar üretimini, ABD de
kola üretimini gerçeklefltirerek refah düzeylerini artt›rabilirler. Türkiye ihtiyaç duy-
du¤u kolay› ABD’den ithal ederek ve karfl›l›¤›nda ABD’ye bilgisayar ihraç ederek
uluslararas› ticaretten yararl› ç›kabilirler. Unutmay›n›z ki Türkiye ve ABD bu fle-
kilde davranarak her iki mal›n üretiminde de bir art›fl gerçeklefltirmektedirler. 

Afla¤›daki bölümü okumadan önce flu soruyu cevapland›rmaya çal›fl›n›z: Bir ülke her iki
mal›n üretiminde de mutlak üstünlü¤e sahipse durum ne olur? Örne¤in, ABD hem kola
üretiminde, hem de bilgisayar üretiminde Türkiye'ye göre mutlak üstünlü¤e sahipse, ulus-
lararas› ticaret nas›l gerçekleflir ve hâlâ yararl› olabilir mi? E¤er uluslararas› ticaretin ya-
rarl› olamayaca¤›n› düflünüyorsan›z, yukar›daki örne¤i bir kez daha okuyunuz.

Karfl›laflt›rmal› Üstünlük
Yukar›da yapt›¤›m›z uyar›da ifade edilen durumun gerçekleflmesi, yani ABD’nin
hem kola hem de bilgisayar üretiminde Türkiye’ye göre mutlak üstünlü¤e sahip ol-
mas› durumunda uzmanlaflma ve uluslararas› ticaretin Türkiye aç›s›ndan yararl›
olamayaca¤›n› düflünüyorsan›z, bu düflünceniz do¤ru de¤ildir. Uzmanlaflman›n ve
uluslararas› ticaretin böyle bir durumda bile neden yararl› oldu¤unu anlayabilmek
için afla¤›daki örne¤i ele alal›m. Türkiye 1 birim kaynak kullanarak 1 tane bilgisa-
yar veya 4000 flifle kola üretebilirken, ABD 1 birim kaynak kullanarak 2 tane bilgi-
sayar ve 5000 flifle kola üretebilmektedir. Bu durumda ABD hem bilgisayar, hem
de kola üretiminde Türkiye’ye göre mutlak üstünlü¤e sahip görünmektedir. Her iki
ülkede kaynak da¤›l›m› yeniden organize edilerek, dünya bilgisayar ve kola üreti-
mini artt›rmak mümkündür. E¤er ABD kola üretiminde kulland›¤› 2 birim kayna¤›
bilgisayar üretimine kayd›r›rsa 4 adet daha fazla bilgisayar üretirken, kola üretimi
10000 flifle azalacakt›r. Öte yandan Türkiye bilgisayar üretiminde kulland›¤› 3 birim
kayna¤› kola üretimine kayd›r›rsa kola üretimini 12000 flifle artt›r›rken bilgisayar
üretimini 3 adet azaltacakt›r. Kaynak da¤›l›m›nda gerçeklefltirilen bu de¤iflimin et-
kileri afla¤›da yer alan Tablo 19.2’de özetlenmektedir. Tabloda elde edilen net so-
nuca göre, iki ülkedeki kaynaklar›n yeniden da¤›l›m› sonucunda dünya bilgisayar
üretimi 1 adet, kola üretimi ise 2000 flifle artmaktad›r. ABD hem bilgisayar hem de
kola üretiminde Türkiye’ye göre mutlak üstünlü¤e sahip olmas›na karfl›n, ABD’nin
bilgisayar üretiminde, Türkiye’nin de kola üretiminde uzmanlaflmas› dünya üretim
miktar›n›n artaca¤›n› göstermektedir.
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Mutlak üstünlük: Belirli bir
mal›n üretiminin di¤er
ülkelere göre daha az
kaynak kullan›m› ile 
gerçeklefltirilmesidir.
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Bir ülke, di¤er ülkelere göre üretimini daha etkin olarak gerçeklefltirdi¤i mallar-
da karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir. Yukar›daki örnekte ABD bilgisayar üreti-
minde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir. Bir ülke bir mal›n üretiminde karfl›laflt›r-
mal› üstünlü¤e sahipse, karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip oldu¤u mal›n üretiminde
uzmanlaflmal› ve di¤er mal› ithal etmelidir. Burada dikkat edilecek nokta uzman-
laflman›n ve uluslararas› ticaretin mutlak de¤il karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kmas›d›r.

Uzmanlaflma ve uluslararas› ticaretin karfl›laflt›rmal› üstünlüklere göre belirlenece¤ini ilk
kez ortaya atan, 19’ncu yüzy›l›n bafllar›nda yaflam›fl olan ‹ngiliz iktisatç› David Ricardo’dur. 

Yukar›da yapt›¤›m›z aç›klamalar ülkelerin karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip ol-
duklar› mal ve hizmetlerin üretiminde uzmanlaflmalar›n›n uygun olaca¤›n› ortaya
koymaktad›r. ‹flgücünün nispeten bol, sermayenin k›t bir kaynak oldu¤u ülkeler
tekstil ve haz›r giyim gibi emek yo¤un endüstrilerde uzmanlaflma e¤ilimindedir-
ler. ‹flçi bafl›na daha büyük miktarda sermayeye sahip olan di¤er ülkeler ise ser-
maye yo¤un mallar›n üretiminde, yani yüksek teknolojili endüstrilerde uzmanlafl-
ma e¤ilimindedirler. En iyi olduklar› alanda uzmanlaflarak ve ürettikleri mallar› di-
¤er ülkelerle (bunlar›n en iyi olduklar› alanda ürettikleri ile) de¤ifl tokufl ederler.
Böylece her iki grup da üretimlerinin de¤erini ve yaflam standartlar›n› maksimize
etmektedirler. Sonuç olarak, üretimde uzmanlaflma her ulusun üretim fazlas›n› sat-
ma ve karfl›l›¤›nda üretmedi¤ini sat›n alma fleklinde bir ticarete girmesini gerektir-
mektedir. 

Artan Maliyetler ve Uzmanlaflma
Kimi zaman uzmanlaflma tam olarak gerçekleflir. Örne¤in, Türkiye ve ABD aras›n-
da f›nd›k ve yonga (chip) üretimi konusunda tam uzmanlaflma söz konusudur.
Türkiye herhangi bir flekilde yonga üretmemekte, ABD de ticari anlamda f›nd›k ye-
tifltirmemektedir. Ancak birçok üründe uzmanlaflma k›smidir. Örne¤in, Türkiye’de
2002 y›l›nda sat›lan otomobillerin büyük bir bölümü ithaldir. Buna karfl›n Türki-
ye’de de otomobil üretimi ve hatta ihracat› devam etmektedir. Benzer flekilde,
ABD tekstil ürünlerini büyük ölçüde ithal etmekte, ancak bu ülkede de tekstil üre-
timi devam etmektedir. Günümüzde tam uzmanlaflma yerine, daha çok karfl›m›za
ç›kan durum s›n›rl› uzmanlaflmad›r.

S›n›rl› uzmanlaflman›n alt›nda yatan faktör artan maliyet (veya azalan verim)
olgusunun varl›¤›d›r. Türkiye, Almanya’n›n üretti¤i elektronik malzeme ile rekabet
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Karfl›laflt›rmal›
Üstünlük

Karfl›laflt›rmal› üstünlük:

Belirli bir mal›n üretiminin
di¤er ülkelere göre daha
etkin olarak, yani daha
düflük bir f›rsat maliyeti ile 
gerçeklefltirilmesidir. 

D ‹ K K A T

Emek yo¤un üretim:

Sermayeye oranla daha fazla
iflgücü kullan›larak 
gerçeklefltirilen üretim 
sürecidir. 

Sermaye yo¤un üretim:

‹flgücüne oranla daha fazla
sermaye kullan›larak
gerçeklefltirilen üretim 
sürecidir. 

S›n›rl› uzmanlaflma:

Karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e
sahip olunan mal ve 
hizmetlerin üretiminde,
artan maliyetler nedeniyle
ortaya ç›kan tam olmayan
uzmanlaflmad›r. 

Artan maliyet: Üretilen mal 
miktar› artt›kça ortalama
üretim maliyetlerinin
artmas›d›r. 

Bilgisayar Kola 
Üretimindeki Üretimindeki

De¤iflme De¤iflme

Türkiye’de 3 birim kayna¤›n
bilgisayardan kola üretimine -3 adet +12000 flifle
kayd›r›lmas›n›n etkisi

ABD’de 2 birim kayna¤›n
koladan bilgisayar üretimine +4 adet -10000 flifle
kayd›r›lmas›n›n etkisi

NET ETK‹ +1 adet +2000 flifle



gücüne sahip elektronik cihaz üretebilir. Elektronik cihaz üretiminde vas›fl› iflgücü
ve sermaye teçhizat› arz›n›n s›n›rl› olmas› nedeniyle, Türkiye daha yüksek üretim
maliyetlerine katlanmaks›z›n yurtiçi ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ölçüde elektronik ci-
haz üretimini artt›ramaz.

Artan maliyet veya azalan verim kavram›n› 6. ünitede ö¤renmifltik. Gereksinim duyman›z
halinde konuyu tekrarlay›n›z.

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye kömür ve f›nd›k üretmektedirler. Afla¤›da yer alan
üretim imkânlar› tablosu bu ülkelerin y›ll›k potansiyel üretim düzeylerini bin ton olarak
göstermektedir.

Tablodaki verileri kullanarak istenenleri cevapland›r›n›z.
a. Her ülkede kömürün f›rsat maliyeti nedir?
b. Her ülkede f›nd›¤›n f›rsat maliyeti nedir?
c. Türkiye hangi mal›n üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir?
d. Güney Afrika Cumhuriyeti hangi mal›n üretiminde karfl›laflt›rmal› üs-

tünlü¤e sahiptir?
e. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üretim imkânlar› e¤risi üzerinde B nok-

tas›nda, Türkiye’nin de üretim imkânlar› e¤risi üzerinde C noktas›n-
da bulundu¤unu kabul edersek, metin içerisinde yapt›¤›m›z gibi bir
tablo haz›rlayarak uzmanlaflman›n her iki ülkenin yarar›na olaca¤›-
n› gösteriniz.

f. Ülkelerin üretim imkânlar› e¤rilerini çizerek uzmanlaflman›n neden ya-
rarl› oldu¤unu aç›klay›n›z (Not:Üretim imkânlar› e¤risini çizerken her
iki ülkenin sadece iki mal üretti¤ini ve üretim faktörleri aras›ndaki
ikamenin tam oldu¤unu kabul ediniz).

DIfi T‹CARET‹N YARAR VE SAKINCALARI

D›fl ticaret arac›l›¤› ile elde edilecek yararlar› ve u¤ran›lacak ka-
y›plar› aç›klayabilmek

Mutlak veya karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e göre uzmanlaflma, d›fl ticaret ifllemine giriflen
her iki taraf›n da kazançl› ç›kmas›na neden olmaktad›r. Ancak bu ülkelerde faali-
yette bulunan her ekonomik birim bu kazan›mdan eflit ölçüde yararlanamaz. Hat-
ta baz› kifli ve firmalar ekonomik anlamda bir kay›pla bile karfl› karfl›ya kalabilirler. 
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Üretim imkanlar›
E¤risi Üzerinde Güney Afrika Türkiye

Kömür F›nd›k Kömür F›nd›k

A 150 0 90 0

B 100 25 60 60

C 50 50 30 120

D 0 75 0 180

A M A Ç
�

2



Tüketicilerin Elde Etti¤i Yarar
D›fl ticaretin söz konusu olmad›¤› bir ortamda yapamayaca¤›n›z baz› fleyler söz ko-
nusudur. Örne¤in, serada kakao yetifltirilemedi¤ine göre, d›fl ticaretin olmad›¤› bir
ortamda Türkiye’de çikolata yiyemezdik. Ekvator isimli ülkeden sat›n almak yeri-
ne kakaoyu kendimiz yetifltirmeye çabalasayd›k katlanmam›z gereken maliyet çok
yüksek olaca¤› için yine çikolata yiyemeyecek, üstelik kaynak israf›na neden ola-
cakt›k. Ancak, yukar›daki bölümde de ele ald›¤›m›z gibi, ithal edilen birçok mal ve
hizmet ayn› zamanda yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerdir. Bu durum direkt ola-
rak artan maliyetlerin bir sonucudur. Yerli firmalar taraf›ndan üretilen ve ayn› za-
manda ithali de yap›lan bu mallara ithalata rakip mallar ad› verilmektedir. Tü-
keticiler daha genifl bir mal demetinden seçim yapma olana¤›na sahip olduklar›, it-
hal edilen mallar daha ucuz veya kaliteli oldu¤u için ithal mallar›n mevcudiyetin-
den yarar sa¤lamaktad›rlar. Öte yandan, ithal edilen mallar›n yol açt›¤› rekabet ne-
deniyle yurtiçinde üretilen mallar›n fiyatlar› da düflük düzeyde kalmakta veya ka-
litelerinde bir art›fl ortaya ç›kmaktad›r. 

Tüketicilerin d›fl ticaretten elde etti¤i yarar afla¤›da yer alan fiekil 19.1 arac›l›¤›
ile gösterilebilir. fiekilde Sd e¤risi ile yurtiçi muz arz›, Dd e¤risi ile yurtiçi muz tale-
bi gösterilmektedir. Bildi¤iniz gibi ülkemizde muz üretiminde ithalat›n neden ol-
du¤u rekabet oldukça güçlüdür. D›fl ticaretin söz konusu olmad›¤› bir ortamda 1
kg muz için denge fiyat› 2 milyon lirad›r ve tüketiciler bu fiyattan y›lda 300 bin kg
muz sat›n alabilmektedirler. Buna göre muza yap›lan toplam harcama 2 milyon TL
x 300 bin kg = 600 milyar TL olur. Di¤er ülkeler muz üretiminde Türkiye’ye göre
karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahipse muzu daha düflük maliyetle üretme ve dolay›s›y-
la daha düflük fiyattan satma olana¤›na sahiptirler. Örne¤in, karfl›laflt›rmal› üstün-
lü¤e sahip bu ülkelerin muzu kilogram› 1 milyon liradan satt›klar›n› kabul edelim.
Serbest ticaretin söz konusu olmas› durumunda, tüketiciler art›k 1 milyon liral›k fi-
yattan 500 bin kg muz tüketebilmekte ve bunun için yap›lan toplam harcama 500
milyar lira olmaktad›r. Muzun kilogram bafl›na fiyat› 1 milyon liraya düfltü¤ü za-
man yerli üreticiler sadece 100 bin kg muz yetifltirdikleri için yurtiçi talep yurtiçi
arz› aflmakta ve 400 bin kg muz ithal edilmektedir. 
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‹thalata rakip mallar: Yerli 
firmalar taraf›ndan üretilen
ve ayn› zamanda ithali de
yap›lan mallard›r. 

fiekil 19.1

Serbest Ticaretin Üretim 
Üzerindeki Etkisi: Uluslararas›
ticaretin olmad›¤› bir ortamda,
al›nan sat›lan muz miktar› ve fiyat›
yurtiçi arz (Sd) ve yurtici talep (Dd)
taraf›ndan belirlenmektedir. Bu
durumda fiyat 2 milyon TL ve
tüketim miktar› 300 bin kg
olmaktad›r. Uluslararas› ticaretin
serbest b›rak›lmas› halinde, global
fiyat olan 1 milyon TL’den
yurtiçindeki tüketicilerin 500 bin kg
muz tüketmeleri mümkün
olmaktad›r. Bu durumda yerli
üreticiler 100 bin kg muz üretirken
400 bin kg ithal edilmektedir.

2

1

0 100 300 500

Miktar (bin kg)

Sd

Dd

Fi
ya

t 
(m

ily
on

 T
L/

kg
)



Bir ülkenin d›fl ticareti ithalat ve ihracat olarak iki bafll›k alt›nda incelenebilir.
‹hracat ve ithalat da mal ve hizmetler olarak iki kategoriye ayr›lmaktad›r. Türki-
ye’nin mal ithalat›n›n farkl› mal gruplar› aras›nda da¤›l›m› afla¤›da yer alan fiekil
19.2’den görülebilir. Toplam mal ithalat›nda en büyük pay makine ithalat›na aittir.
Bu kategori içerisinde en önemli kalemler ise elektrikli cihazlar, telekomünikasyon
araçlar›, güç kaynaklar› ve özel endüstriyel makinelerdir. Ancak, fiekil 19.3’ü de in-
celerseniz, Türkiye’nin bu tür ürünlerde ihracat yapt›¤›n› da göreceksiniz. Bu du-
rum günümüz dünya ekonomisinin nas›l bütünleflik hale geldi¤inin basit bir gös-
tergesidir. Dünya ticareti içerisinde ihracat›n yaklafl›k 3/4’nün geliflmifl ülkelerden
geliflmifl ülkelere yap›ld›¤›n› düflünürseniz bu bütünleflmenin boyutlar›n› daha iyi
kavrayabilirsiniz.

‹thalat ve ihracat›n bir di¤er kategorisi de hizmetler ticaretidir. Hizmetler ticare-
ti de dünya ekonomisinin h›zla büyüyen bir bölümünü oluflturmaktad›r. Örne¤in,
Türkiye’de ithal edilen hizmetler içerisinde en yüksek pay yüzde 45 ile d›fl borç fa-
iz ödemelerine aittir. Türk vatandafllar›n›n di¤er ülkelerde seyahat ederken yapt›k-
lar› harcamalar ithal edilen hizmetler kategorisinde yer al›r. Türk turistlerin ve ifla-
damlar›n›n yurtd›fl›ndaki harcamalar› hizmet ithalat› içinde pay› en h›zl› artan ka-
lem konumundad›r. Ayn› mant›k turizm gelirleri aç›s›ndan da geçerlidir. Bu neden-
le Türkiye’ye gelen turistlerin Türkiye’de yapt›klar› harcamalar hizmet ihracat› içe-
risinde yer almaktad›r. Türkiye’nin hizmet ihracat›nda en önemli pay yaklafl›k yüz-
de 40 ile turizm sektörüne aittir. 
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fiekil 19.2

Di¤er
Tüketim
Mallar›

Tekstil

Makine

Kimyasal
Ürünler

Madencilik

Petrol ve
Ürünleri

G›da
Maddeleri

Mal Gruplar›na Göre ‹thalat (2002):
Türkiye’nin ithalat›nda en önemli
pay yaklafl›k yüzde 38 ile makine
ithalat›na aittir. Bu kategori
içerisinde de en önemli kalem
elektrikle çal›flan makineler ile
haberleflme cihazlar›d›r. Makine
ithalat›n› toplam yaklafl›k yüzde
25 ile petrol ve petrol ürünleri ve
kimyasal ürünler oluflturmaktad›r.
Grafikte ayr› ayr› gösterilen bu
kalemin yaklafl›k yar›s› petrol itha-
lat›ndan oluflmaktad›r.

Mal Gruplar›na Göre ‹hracat
(2002): Türkiye’nin ihracat›nda
en önemli pay yaklafl›k yüzde 37
ile dokuma ve tekstil ürünlerine
aittir. Tekstil ürünlerini yaklafl›k
yüzde 20 ile makine ihracat›
izlemektedir. Türkiye’nin ithal
etti¤i ürünleri inceledi¤imiz bir
önceki grafikten hat›rlarsan›z,
Türkiye ayn› zamanda yo¤un bir
makine ithalatç›s›d›r.

Tüketim
Mallar›

Tekstil

Makine

Madencilik

G›da
MaddeleriDi¤er

Kimyasal
Ürünler

fiekil 19.3



2002 y›l› verilerine göre, Türkiye 40.9 milyar dolar de¤erinde mal, 6.9 milyar
dolar de¤erinde hizmet olmak üzere toplam 47.8 milyar dolarl›k ithalat gerçeklefl-
tirmifltir. Buna göre 2002 y›l›nda yapt›¤›m›z her 100 dolarl›k harcaman›n yaklafl›k
25 dolar› ithal edilen mal ve hizmetlere yap›lm›flt›r. Türkiye ekonomisi yarat›lan
GSMH aç›s›ndan dünyan›n 22’nci büyük ekonomisi oldu¤u için, birçok ülkeyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu oran yüksek bir oran de¤ildir. Örne¤in bu oran ABD’de yüz-
de 12.5, Almanya ve ‹ngiltere’de yüzde 25, Hollanda’da ise yaklafl›k yüzde 45 dü-
zeyindedir. Ancak geçmifle dönük bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, bundan 10 y›l
önce her 100 dolarl›k harcaman›n 10 dolar›n› ithal mallara harcad›¤›m›z düflünü-
lürse ithalatta önemli bir art›fl oldu¤u görülebilir. 

Üreticilerin ve Çal›flanlar›n Elde Etti¤i Yarar
Birçok üretim dal› ve bunlarda çal›flan iflçiler d›fl ticaretten çeflitli biçimlerde yarar-
lanmaktad›r. Yurtiçindeki baz› endüstriler ancak yurtd›fl›ndan sa¤lanabilen ham-
maddeye ba¤l› olarak üretim yap›yor olabilirler. Benzer flekilde, baz› firmalar da
ürettikleri mallar için yurtd›fl›nda üretilen yar› tamamlanm›fl ürünleri kullanabilirler.
Öte yandan yurtiçinde mal üretiminde kullan›lmak üzere makine ve teçhizat itha-
lat› da söz konusu olabilir. 

D›fl ticaretin üreticilere ve iflçilere sa¤lad›¤› en önemli avantaj ihracata dönük
sektörler aç›s›ndan pazar sa¤lamas›d›r. Örne¤in, 2002 y›l›nda Türkiye 24.4 milyar
dolar› mal (bavul ticareti ve transit ticaret dahil), 14.8 milyar dolar› da hizmet ihra-
cat› olmak üzere toplam 39.2 milyar dolarl›k ihracat gerçeklefltirmifltir. Yukar›da
verilen fiekil 19.3’te görüldü¤ü gibi dokumac›l›k ürünleri, haz›r giyim ve konfeksi-
yon ürünlerini kapsayan tekstil ihracat› toplam ihracat›n yaklafl›k yüzde 37’sini
oluflturmaktad›r. Ço¤u zaman ihracat›n ülke içinde ifl olanaklar› yaratt›¤›n› görme-
mize karfl›n, ithalat›n da nakliye, da¤›t›m ve sat›fl ifllemleri için ifl olana¤› ve gelir
yaratt›¤›n› gözden kaç›r›r›z. 

Daha sonra ayr›nt›l› olarak ele alaca¤›m›z gibi, 2002 y›l›nda gerçekleflen toplam
ihracat 39.2 milyar dolar, toplam ithalat 47.8 milyar dolar oldu¤u için net ihracat
de¤eri –8.6 milyar dolar olarak belirlenmektedir. Bu rakam GSMH hesaplan›rken
negatif bir de¤er olarak göz önüne al›nmakta, bir di¤er deyiflle GSMH'y› azalt›c›
yönde etkilemektedir. 

Toplam harcamalar›n bileflenlerini ve denge gelir düzeyinin belirlenmesini inceledi¤imiz
13 ve 14’nci ünitelerin ilgili sayfalar›n› tekrar gözden geçiriniz.

‹thalata Rakip Mallar Üreten Firmalar ve ‹flçilerin Kay›plar›
fiekil 19.1’de muz ithalat› sonucu yurtiçinde yetifltirilmifl olan muzlar›n sat›fl›n›n y›l-
da 300 bin kg’dan 100 bin kg’a düfltü¤ünü ve yerli üreticilerin gelirlerinin 600 mil-
yar liradan 100 milyar liraya geriledi¤ini tespit etmifltik. Ülkedeki baz› sektörlerin
karar al›c›lar üzerinde ithalata karfl› koruma önlemleri al›nmas› konusunda yapt›k-
lar› bask›lar d›fl ticaretten kimin kayba u¤rad›¤› konusunda iyi bir göstergedir. Ül-
ke içinde birçok sektör (otomobil, hayvanc›l›k, iplik gibi) ithalata karfl› kendileri-
nin korunmas›n› talep etmekte ve bu konuda çeflitli bask› gruplar› (iflveren ve iflçi
sendikalar› gibi) çeflitli giriflimlerde bulunmaktad›rlar. Bu sektörlerde fabrikalar›n
kapanmas›n›n ve çal›flanlar›n ifllerini kaybetmesinin ülke içinde çeflitli güçlüklere
yol açaca¤› aç›kt›r. 

Çal›flanlar ve ithalata rakip mallar üreten endüstriler için serbest ticaret mali-
yetli olabilir. Ancak bu maliyetlerin yurtiçi rekabet sonucu ortaya ç›kan maliyetler-
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Serbest ticaret: Korumaya
dönük önlemler al›narak
devlet taraf›ndan 
k›s›tlanmam›fl d›fl ticarettir. 



den fark› yoktur. Örne¤in, otomobil ve kamyon sektörünün rekabeti nedeniyle de-
miryollar›n›n u¤rad›¤› kay›plar› düflünürseniz sorunu kolayca kavrayabilirsiniz. Bu
nedenle piyasa mekanizmas› maliyetlere ve tüketicilerin talebine göre kaynaklar›n
en etkin kullan›m alanlar›nda kullan›lmas›n› sa¤lar. Bu mekanizman›n yurtiçinde
mi, yoksa yurtd›fl›nda m› oldu¤u önemli de¤ildir. 

Bir ekonomide ithalat nedeniyle baz› sektörlerin sat›fllar› azal›r, ihracat nede-
niyle baz› sektörlerin sat›fllar› artarsa sermaye ve iflgücünün sat›fllar›n azald›¤› sek-
törlerden artt›¤› sektörlere do¤ru kaymas› gerekir. Burada sorun söz konusu üre-
tim faktörlerinin birbirlerini tam ikame edememeleri olas›l›¤›d›r. Bu durumda üre-
tim faktörlerinin bir üretim kolundan di¤erine aktar›lmalar› sürecinde baz› güçlük-
ler yaflanacakt›r. Örne¤in, ithalat nedeniyle yerli otomobil üretiminin azald›¤›n›, ih-
racat nedeniyle tekstil üretiminin artt›¤›n› düflünelim. Böyle bir durumda Bursa’da-
ki otomobil endüstrisinde çal›flan ve iflini kaybeden bir iflçi, tekstil sektöründe üre-
timin yo¤un olarak gerçeklefltirildi¤i bir baflka kente gidemeyebilir. Öte yandan,
özellikle sabit sermaye mallar›n›n mobilitesi çok daha düflüktür. Yukar›da verdi¤i-
miz örne¤i göz önüne al›rsak, otomobil üretiminde kullan›lan makinelerin tekstil
ürünleri üretiminde kullan›lmas› mümkün de¤ildir. Üretim faktörlerinin endüstriler
aras› geçifli tedrici olarak gerçekleflir ve geçifl süreci oldukça yavafl ve sanc›l› ola-
bilir. Örne¤in, ABD’de d›fl rekabet nedeniyle iflini kaybeden iflçilere D›fl Ticarete
Uyum Yard›m› ad› alt›nda bir iflsizlik ödemesinde bulunulmaktad›r. 

Uluslararas› Mal Fiyatlar›
Uluslararas› ticaret çeflitli ülkelerdeki mal fiyatlar›n›n eflitlenmesini sa¤lar. Muz ti-
caretinin serbest b›rak›lmas›ndan önce Türkiye’de muz oldukça pahal› bir meyve
iken Ekvator’da oldukça ucuzdu. Uluslararas› ticaretin serbest b›rak›lmas› ile arz-
daki art›fl sonucu Türkiye’de muz fiyat› düflme e¤ilimine girerken, artan talep so-
nucu Ekvator’da artma e¤ilimi gösterecektir. Bu uyum sürecinin sonunda, nakliye
maliyetleri ve ithalatta al›nan vergiler hariç, iki ülkede fiyat eflitlenme e¤iliminde
olacakt›r. 

Afla¤›daki grafiklerde 1960-2002 dönemine iliflkin Türkiye’nin y›ll›k ihracat ve ithalat de-
¤erlerinin seyri yer almaktad›r. Grafiklere göre 1980-1983 y›llar› aras›nda Türkiye’nin d›fl
ticaretini ifade eden bu de¤iflkenlerin seyrinde bir k›r›lma görülmekte ve daha sonraki y›l-
larda art›fl trendi devam etmektedir. Türkiye’nin d›fl ticaretinde ortaya ç›kan bu yap›sal de-
¤iflimin nedenlerini araflt›r›n›z.
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DIfi T‹CARET‹N KISITLANMASI

D›fl ticarete k›s›tlamalar getirilmesini savunanlar›n görüfllerini ve
k›s›tlama yöntemlerini aç›klayabilmek

E¤er ülkeler çeflitli k›s›tlamalar getirmemifl olsalard› uluslararas› ticaret hacmi bu-
günkünden çok daha yüksek olacakt›. D›fl ticarete getirilen k›s›tlamalar çeflitli bi-
çimlerde olabilir. Afla¤›da bunlardan baz›lar›n› ele alaca¤›z.

Tarifeler
Tarifeler, ithalat›n de¤eri veya miktar› üzerinden al›nan vergidir. Tarifelerin do¤ufl
nedeni devlete gelir sa¤lamak iken, günümüzde temel amaç yerli firmalar› ulusla-
raras› rekabetten korumakt›r. Tarifelerin ekonomik etkileri afla¤›da yer alan fiekil
19.4 arac›l›¤› ile incelenebilir. Asl›nda fiekil 19.4 daha önce inceledi¤imiz fiekil
19.1’in yeniden çizilmesinden oluflmaktad›r. Aradaki tek fark muzun kilogram›na
getirilen 500 bin liral›k vergidir. Al›nan vergi nedeniyle muzun kilogram fiyat› 1.5
milyon liraya yükselmifltir. Artan fiyat sonucu yurtiçi talep y›lda 500 bin kg’dan 400
bin kg’a düflmekte, buna karfl›l›k yurtiçi muz üretimi 100 bin kg’dan 200 bin kg’a
ç›kmaktad›r. Sat›n al›nan miktar ile yurtiçi üretim aras›ndaki fark ithalatla karfl›lan-
d›¤› için ithalat miktar› da 400 bin kg’dan 200 bin kg’a gerilemektedir. Yeni durum-
da yerli üreticilerin gelirleri 100 milyar liradan 300 milyar liraya (1.5 milyon TL x
200 bin kg) yükselmifltir. Öte yandan, devlet kilogram bafl›na ald›¤› 500 bin lira
vergi ile 200 bin kg’l›k ithalattan toplam 100 milyar lira vergi geliri elde etmekte-
dir. fiekilde gösterilen taral› alan devletin elde etti¤i vergi gelirini göstermektedir.

Devletin ve yerli üreticilerin kazan›mlar› yerli tüketicilerin kay›plar› ile denge-
lenmektedir. Getirilen vergi sonras›nda tüketiciler kilogram› 1 milyon liradan 500
bin kg muz tüketmek yerine, daha yüksek bir fiyattan (kilogram› 1.5 milyon lira)
y›lda 400 bin kg muz tüketmekle yetinmek durumunad›rlar. Dikkat edilirse tüketi-
ciler daha az muz tüketmelerine karfl›n daha fazla para ödemektedirler. Vergi ön-
cesinde tüketiciler tükettikleri 500 bin kg muz karfl›l›¤›nda 500 milyar liral›k harca-
mada bulunurken, vergi sonras›nda 400 bin kg’l›k toplam tüketimleri karfl›l›¤›nda
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600 milyar liral›k ödemede bulunmaktad›rlar. Görüldü¤ü gibi y›lda 100 bin kg da-
ha az muz tüketilmesine karfl›n 100 miyar lira daha fazla ödeme yap›lmaktad›r.
E¤er yerli muz üreticileri uluslararas› rekabeti tamamen elimine edebilmifl olsalar-
d› tüketiciler daha düflük bir miktara (y›lda 300 bin kg) daha yüksek bir bedel (600
milyar lira) ödemek zorunda kalacaklard›. Getirilen vergi sonras›nda tüketicilerin
u¤rad›¤› kayb›n üreticiler ve devlet taraf›ndan elde edilen kazançtan daha büyük
oldu¤u konusunda birçok iktisatç› uzlaflmaktad›r. 

Günümüz ekonomilerinde ülkeler gerçeklefltirdikleri çift tarafl› tarife anlaflmala-
r› ile ithalat üzerinden al›nan vergileri azaltabilmektedirler. Sadece iki ülke aras›n-
daki ticaret anlaflmas› anlam›na gelen çift tarafl› tarifeler nedeniyle farkl› ülkele-
re farkl› vergi oranlar›n›n uyguland›¤› karmafl›k bir tarife yap›s› ortaya ç›km›flt›r.

1947 y›l›nda imzalanan GATT (Tarife ve Ticaret Genel Anlaflmas›) anlaflmas› ül-
keler aras›ndaki tarife ay›r›mc›l›¤›na son vermeyi amaçlam›flt›r. Ülkeler aras›ndaki
çok say›da çift tarafl› ticaret anlaflmalar›n›n yerine GATT sayesinde çok tarafl› bir
ticaret anlaflmas› gerçeklefltirilmifltir. Kat›l›mc› ülkeler aras›nda eflanl› olarak anlafl-
maya var›lmas› tarifelerin düflürülmesi olas›l›¤›n› yükseltmektedir. GATT’›n bir öl-
çüde baflar› sa¤lamas› ile tarife oranlar› önemli ölçüde düflürülebilmifltir. Baz› istis-
nalar bulunmas›na karfl›n, günümüzde uluslararas› ticaretin önceki y›llara göre da-
ha serbest oldu¤unu söylemek mümkündür. 

Kotalar
Belirli bir dönemde ithal veya ihraç edilebilecek mal miktar›na veya de¤erine ko-
nulan k›s›tlamalar kota olarak adland›r›lmaktad›r. Kotalar fiziki anlamda (miktar s›-
n›rlamas›) olabilece¤i gibi de¤er anlam›nda da olabilir. Kotalar sadece tek bir ül-
keye, bir ülkeler grubuna veya tüm ülkelere karfl› uygulanabilir. Öte yandan kota
mutlak anlamda, yani bir ülkeye bir maldan belirli bir miktarda veya de¤erde giri-
fline izin verilmesi fleklinde olabilece¤i gibi, tarife kotalar› fleklinde de olabilir. Bu
tür kota uygulamas›nda bir ülkeye bir maldan belirli bir miktar›n veya de¤erin ver-
giden muaf veya düflük oranda bir vergiyle girmesine olanak tan›nmakta, bundan
daha fazla miktar veya de¤erdeki mallar›n girifli ise daha yüksek bir vergiye tabi
tutulmaktad›r. Örne¤in, Avrupa’da Japon otomobillerinin s›n›rl› olmas›n›n nedeni
büyük ölçüde kotalard›r. 

Tarifenin yaratt›¤› etkiyle mutlak kotan›n etkisi aras›ndaki temel fark flu flekilde
aç›klanabilir: Tarife, ithalat› yapan ülkede fiyat mekanizmas›n›n kaynak tahsisini
gerçeklefltirilmesine olanak tan›maktad›r. Oysa kota mutlak anlamda bir s›n›r getir-
mekte ve yurtiçindeki fiyat yurtd›fl›ndaki fiyattan ne kadar yüksek olursa olsun da-
ha fazla ithalat yap›lamamaktad›r. Uruguay Raundu olarak bilinen GATT toplant›-
s› kotalar›n bir koruma arac› olarak kullan›m›n›n azalt›lmas› konusunda baflar›l› so-
nuçlar›n elde edildi¤i bir toplant› olmufltur. 

Tarife D›fl› Engeller
Tarife ve kotalar›n d›fl›nda, ithalat› k›s›tlamak için di¤er baz› yöntemler de söz ko-
nusudur. Bu yöntemler tarife d›fl› engeller olarak adland›r›lmaktad›r. Ülke içinde
d›fl ticaretin rekabetinden korunmak isteyen gruplar yüksek tarife veya ithalat ko-
tas› konulmas›n› gerçeklefltirememifllerse kullanabilecekleri di¤er silahlar da var-
d›r. Örne¤in, yabanc› ürün içeren tüm mallar›n etiketlenmesi zorunlu hale getirile-
bilir. Bu tür bir önlem milliyetçi duygular› uyararak bu ürünlerin talebinde bir azal-
maya neden olabilir. Ayr›ca etiketleme yabanc› üreticilerin maliyetini de artt›rabi-
lir. Tarife d›fl› engeller konusunda baz› endüstriler daha da yarat›c› (!) olabilmekte-
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dirler. Örne¤in, Almanya’da yak›n bir tarihe kadar yap›lan bira tan›m›nda “Alman-
ya’daki bir kaynaktan elde edilen su kullan›lmas›” zorunlu tutulmakta idi. Japon-
ya’da ifllenmifl g›da ürünlerinde son kullanma tarihinin de¤il, üretim tarihinin ürü-
nün üzerine bas›lmas› zorunludur. Böylece ithal g›da ürünlerinin eski ve bayatla-
m›fl görünmesi sa¤lanmaktad›r. 

Yasal olmayan ancak uygulamada s›kça karfl›lafl›lan bir di¤er engel, yabanc›
mallar›n gümrükten çekilmesine yo¤un bürokratik ifllemler getirmek ve ifllemlerin
yavafl yürümesini sa¤lamakt›r. Bu da maliyetleri artt›rd›¤› için ithal ürünlerin fiyat›
yüksek olmaktad›r. ‹thal edilen mallar emniyet, sa¤l›k ve toplum refah› gibi neden-
lerle bir dizi teste veya incelemeye tabi tutulabilir. Bu tür tarife d›fl› engeller uygu-
land›klar› zaman ithalat› cayd›rmada bir hayli etkili olabilmektedir. 

‹hracat Ambargosu
‹hracat ambargosu mal, sermaye ve teknoloji ihracat›na getirilen yasaklamalard›r.
Bu tür k›s›tlamalar ço¤u zaman politik gerekçelerle uygulamaya konulmaktad›r.
Örne¤in, ABD’nin 1980 y›l›nda Afganistan’›n iflgali nedeniyle Sovyetler Birli¤i’ne
uygulad›¤› tah›l ambargosu, Irak’›n Kuveyt’i iflgali sonras›nda uygulanan 1990 am-
bargosu bu türden ambargolara örnek olarak verilebilir. 

‹hracat ambargolar› di¤er ülkelerin yeni ve de¤erli teknolojileri elde etmesini
engellemek amac›yla da kullan›labilir. Öte yandan ülke aç›s›ndan önemli ham-
maddelerin yurtd›fl›na ç›k›fl› engellenerek, bu hammaddeyi kullanan üreticiler aç›-
s›ndan fiyat›n düflük kalmas› sa¤lanabilir. 

D›fl Ticaretin K›s›tlanmas› Gerekir mi?
Son y›llarda d›fl ticarete getirilen s›n›rlamalar›n hafifletildi¤inden daha önce söz et-
mifltik. 1947 y›l›ndaki GATT anlaflmas›ndan beri d›fl ticarete getirilen k›s›tlamalar
önemli ölçüde azalt›labilmifltir. Ancak korumac›l›k yanl›lar›, yani yerli üretime ra-
kip olan ithal mallar›n ülkeye girifline engel olmak veya s›n›rland›rmak amac›yla
devletin önlem almas› gerekti¤ini savunanlar hiç de küçümsenmeyecek boyutta-
d›r. Özellikle son y›llarda korumac›l›k yanl›lar›n›n say›s›nda belirgin bir art›fl görül-
mektedir. Afla¤›da korumac›l›k yanl›lar›n›n gerekçelerini k›saca inceleyece¤iz. 

Geleneksel Korumac›l›k Görüflü: Korumac›l›¤› savunanlar›n temel gerekçe-
leri yerli iflçileri yurtd›fl›ndaki ucuz iflgücünden gelebilecek rekabetten koruyarak
yurtiçi istihdam›n artt›r›labilece¤idir. Ancak istihdam› bu flekilde artt›rman›n mali-
yeti, ihracata dönük endüstrilerde iflsizli¤in artmas›d›r. Çünkü günümüzde d›fl tica-
ret mutlak üstünlü¤e de¤il karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e dayal› olarak gerçeklefltiril-
mektedir. Bir baflka ülkede ücretlerin düflük olmas› bu ülkelerin karfl›laflt›rmal› üs-
tünlü¤e sahip olacaklar› anlam›na gelmemektedir. 

Korumac›l›¤a gerekçe olarak ücretleri gösterenler asl›nda iflçilerin verimlili¤i gi-
bi önemli bir konuyu da göz ard› etmektedirler. Örne¤in, bugün için Amerikan ifl-
çilerinin ücretlerinin Türkiye’dekinden yüksek olmas›n›n nedenlerinden en önem-
lisi Amerikan iflçilerinin daha yüksek bir verimlili¤e sahip olmas›d›r. Türk iflçileri-
nin verimlili¤indeki art›fllar ücretlere de yans›yacakt›r. Dolay›s›yla karfl›laflt›rmal›
üstünlü¤e ba¤l› olarak ortaya ç›kacak ithalat yerli iflçilerin yaflam standartlar›n›
yükseltecektir. 

443D›fl T icaret in  K ›s › t lanmas›

Korumac›l›k: Yerli üretime
rakip olabilecek ithalat›n
engellenmesi veya
s›n›rland›r›lmas› amac› ile
devletin önlemler almas›d›r. 



Yabanc› üreticilerden kaynaklanan rekabet yerli endüstride verimli¤i artt›rmaktad›r. 1993
y›l›nda ABD, Japonya ve Almanya’daki 9 imalat endüstrisinde verimlili¤in incelendi¤i bir
çal›flmada endüstriler aras› verimlilik farkl›l›klar›n›n nedeni araflt›r›lm›flt›r. Elde edilen
sonuçlara göre verimlilik farkl›l›klar›n›n nedeni sermaye teçhizat›ndaki, iflgücünün e¤itim
düzeyindeki veya yönetim tekniklerindeki farkl›l›klar de¤il, endüstrideki yabanc›-yerli re-
kabetinin derecesidir. Japonya’da otomobil, otomobil yedek parçalar›, elektronik eflya,
metal ve çelik endüstrilerinde (bunlar›n hepsi önemli ölçüde yabanc› ürün rekabeti ile
karfl› karfl›yad›r) yüksek bir verimlili¤e sahiptir. Buna karfl›l›k ifllenmifl g›da ürünleri, sa-
bun, deterjan ve bira endüstrilerinde (bunlar›n tamam› Japonya’da koruma alt›nda olan
sektörlerdir) Japon firmalar›n›n verimlilik düzeyi oldukça düflüktür. 

Korumac›l›k yanl›lar›n›n öne sürdükleri ikinci gerekçe ithalat›n gelir harcama
ak›m›ndan bir s›z›nt›y› temsil etmesi ve dolay›s›yla ithalatta gerçekleflecek azalma-
n›n yurtiçi toplam talebi artt›raca¤›d›r. Bu görüfl ilk aflamada do¤ru görünebilir. An-
cak, bir ülkenin ithalat› karfl› taraftaki ülkenin ihracat›d›r. ‹thalat hacmi azalt›l›rsa
di¤er ülkeler bu ülkenin ihraç mallar›n› sat›n almaya yetecek paray› bulamayacak-
lard›r. Tarife uygulamas›na gidilmesi genellikle misilleme ile karfl›lafl›r ve bu da ih-
raç mal› üreten sektörlerde istihdamda bir azalmaya yol açar. ‹flsizlikte ortaya ç›-
kan art›fl, tarife uygulamas› ile korunan sektörlerdeki istihdam art›fl›na eflit veya da-
ha fazlad›r. 

Korumac›l›¤›n belirli bir süre için uygun görülebilece¤i bir durum, yeni olufltu-
rulan bir endüstrinin geliflimini tamamlay›ncaya kadar korunmas›d›r. Bu görüfl ye-
ni oluflan sektörün dünya piyasalar›nda rekabet etmeye olanak tan›yacak yüksek
üretim düzeyine ulafl›ncaya kadar korunma ihtiyac› içinde oldu¤unu ifade etmek-
tedir. Bu amaçla d›fl ticarete getirilecek geçici k›s›tlamalar›n maliyeti, korunan en-
düstrinin uzun dönemde getirece¤i yararlar ile karfl›lanabilir. Bebek sanayi argü-
man› olarak adland›r›lan bu gerekçenin geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan s›n›rl›
da olsa geçerlili¤i söz konusu olabilir. 

Ticaret Hadleri ve Serbest Ticaret: Ortalama ihracat fiyat›n›n ithalat fiyat›na
oran› d›fl ticaret haddi olarak adland›r›lmaktad›r. D›fl ticaret hadleri belirli bir mik-
tar ihracat karfl›l›¤›nda kaç birim ithal ürün sat›n al›nabilece¤ini gösteren temel
göstergelerden birisidir. Bir ülke uluslararas› piyasalarda sat›n alma gücünü artt›ra-
bilmek için d›fl ticaret hadlerinde iyileflme arzulayabilir. D›fl ticaret hadlerinin iyi-
leflmesi ihraç edilen mallar›n de¤erinin ithal edilen mallar›n de¤erine göre artmas›
anlam›na gelir. Böyle bir durumda ülke ayn› miktar ihracatla daha fazla ithalat ya-
pabilir ve dolay›s›yla yaflam standard› yükselebilir. 

D›fl ticaret hadlerinin iyilefltirilmesi ya ithalat fiyatlar›n›n düflürülmesi ile ya da
ihracat fiyatlar›n›n artt›r›lmas› ile gerçeklefltirilebilir. Örne¤in, Petrol ‹hraç Eden Ül-
keler Teflkilat› (OPEC) 1974-1975 y›llar›nda petrolün varil bafl›na fiyat›n› 2.5 dolar-
dan 14 dolara ç›kartt›¤› zaman d›fl ticaret hadlerini kendi lehlerine çevirmifllerdi.
Petrol talebi inelastik oldu¤u için ithalatç› ülkeler sat›n ald›klar› petrolün miktar›n›
düflüremediler. Bu nedenle petrol ithalatç›s› olan ülkeler bir varil petrol için daha
fazla ihracat yapmak zorunda kalm›fllard›. Bu konuda verilebilecek bir di¤er ör-
nek, fiber optik kablo kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› sonucu dünya bak›r talebindeki
düflüfltür. Bak›r ihracat›na ba¤›ml› olan baz› geliflmekte olan ülkeler bu durumda
d›fl ticaret hadlerinde bir bozulma ile karfl› karfl›ya kald›lar. 

Neomerkantilist Yaklafl›m: Kraliçe I. Elizabeth dönemi ‹ngiltere’sinde popü-
ler olan merkantilistler bir ülkenin gücünün sahip oldu¤u alt›n ve di¤er de¤erli
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Bebek sanayi argüman›: Bir
ülkede yeni oluflturulan bir
endüstrinin geliflimini
tamamlay›ncaya kadar
korunmas›n›, korumac›l›k
sonucu katlan›lan 
maliyetlerin korunan
endüstrinin uzun dönemde
getirece¤i yararlar ile
karfl›lanabilece¤ini savunan
görüfltür.

D›fl ticaret haddi: Ortalama 
ihracat fiyat›n›n ortalama
ithalat fiyat›na oran›d›r.

Merkantilistler: Bir ülkenin
gücünün sahip oldu¤u alt›n
ve di¤er de¤erli metallerle
ölçülebilece¤i ve bu nedenle
mümkün oldu¤unca fazla
ihracat, az ithalat yap›lmas›
gerekti¤i görüflünü
savunanlard›r. 



metallerle ölçülebilece¤ine inan›yorlard›. Bu nedenle bir ülkenin ithalat›ndan da-
ha fazla ihracat yapmas› gerekti¤ini savunmaktayd›lar. E¤er ülkenin ihracat› ithala-
t›ndan fazla olursa, ülke d›fl›na net anlamda mal ç›k›fl› olurken karfl›l›¤›nda ülkeye
alt›n girifli olacakt›r. Bu da ülkenin güçlenmesi anlam›na gelir. ‹hracat› savunan bu
görüflün tek istisnas› makine ihracat›na ambargo konulmas›n› savunmalar› idi. ‹n-
giltere tekstil makinelerinin ihracat›n› ve hatta bu makinelerin planlar›n›n yurtd›fl›-
na ç›k›fl›n› yasaklam›flt›. Aksi durumda Fransa ve di¤er rakip ülkeler ‹ngiltere’nin
tekstil ürünleri ile rekabet edebilirlerdi. 

Bugünün neomerkantilistleri 17. yüzy›l merkantilistlerinin görüfllerini yeniden
gündeme getirmektedirler. Bunlara göre, geçmiflte karfl›laflt›rmal› üstünlük büyük
ölçüde sahip olunan kaynaklara ba¤l› olarak elde edilmekteydi. Oysa günümüzde
modern, sanayileflmifl bir ekonominin sahip oldu¤u karfl›laflt›rmal› üstünlük büyük
ölçüde teknolojinin sonucudur. Dolay›s›yla, bir ülke di¤er ülkeler karfl›s›nda tek-
noloji lideri oldu¤u sürece karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ünü koruyabilir. E¤er gelifltirilen
teknoloji k›sa sürede yurtd›fl›na ihraç edilirse, yerli endüstri yüksek teknoloji nede-
niyle sahip oldu¤u karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü kendi lehine kullanabilmek için yeter-
li zamana sahip olamayacakt›r. E¤er bu sektör sahip oldu¤u karfl›laflt›rmal› üstün-
lü¤ü kaybederse belirli bir süre için yanl›fl kaynak tahsisi ve dolay›s›yla yap›sal ifl-
sizlik sorunu ile karfl› karfl›ya kalacakt›r. 

Afla¤›daki tabloda Türkiye’de 1994-2002 dönemine ait ihracat ve ithalat fiyat indekslerine
(1994=100) ait de¤erler yer almaktad›r. Bu tablodaki verileri kullanarak, Türkiye için d›fl
ticaret hadlerini hesaplayarak bir grafikle gösteriniz. D›fl ticaret haddinde görülen de¤i-
flim e¤ilimini yorumlayabilir misiniz?

‹THALAT HARCAMALARININ ÖDENMES‹

Döviz piyasas›n›n çal›flmas›n› ve döviz kuru sistemlerini
aç›klayabilmek

Yap›lan ithalat›n bedelini nas›l öderiz sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesi ih-
racat ile olacakt›r. Uluslararas› ticarette takas da bir ödeme yöntemi olarak kulla-
n›lmas›na karfl›n ithalat›n bedelini ödemede genellikle de¤iflim arac›, yani para
kullan›lmaktad›r. Ancak burada sorun farkl› ülkelerin farkl› para birimleri kullan-
mas›d›r. ‹thalatç› ülkeler kendi paralar› ile ithalat›n bedelini öderken, ihracatç›lar
ödemeyi kendi para birimleri ile nas›l tahsil edebilirler? Bu sorunun cevab› döviz
piyasalar›nda yatmaktad›r.
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‹hracat Fiyat ‹ndeksi ‹thalat Fiyat ‹nteksi
Y›llar (1994 = 100) (1994 = 100)

1994 100.0 100.0

1995 112.7 116.8

1996 107.7 109.8

1997 102.5 100.2

1998 96.4 96.1

1999 91.7 90.8

2000 87.8 94.9

2001 85.5 94.6

2002 84.0 93.5

A M A Ç
�

4



Döviz Piyasas›
Yerli paran›n yabanc› paraya dönüfltürüldü¤ü piyasa döviz piyasas›d›r. Bu piyasa-
da herhangi bir para biriminin di¤eri cinsinden de¤eri arz ve talebe iliflkin piyasa
güçleri veya devletin fiyat› sabitlemesi veya bunlar›n bileflimi taraf›ndan belirlen-
mektedir. Fiyat belirlendikten sonra yabanc› para banka arac›l›¤› ile kolayca sat›n
al›nabilir. 

Yerel bankalar yabanc› paray› merkezi yerlerde bulunan ve döviz piyasas›nda
faaliyet gösteren muhabir bankalar arac›l›¤› ile elde ederler. Söz konusu banka-
lar genellikle daha büyük bankalard›r ve New York, Londra, Frankfurt, Tokyo ve
‹stanbul gibi belli bafll› ifllem merkezlerinde faaliyet gösterirler. Bu tür bankalar
müflterilerine ve di¤er bankalara yurtd›fl›ndaki mevduatlar›nda tuttuklar› yabanc›
paray› arz ederler. Örne¤in ‹fl Bankas› Frankfurt’taki Deutsche Bank’ta bir hesaba
sahip olabilir. Bir Türk otomobil ithalatç›s› Türkiye’ye ithal etti¤i BMW’lerin bede-
lini ödeyebilmek için Avrupa para birimini Euro’ya ihtiyaç duyuyorsa, ‹fl Bankas›
Frankfurt’daki hesapta bulunan bir miktar euro’yu ithalatç› firmaya satar. Türki-
ye’deki ithalatç› firma bu eurolar› kullanarak Alman ihracatç›ya ödemede bulunur.
‹fl Bankas› taraf›ndan Almanya’daki hesapta tutulan para ise bir Alman firmas›n›n
Türk ürünlerini sat›n almas› karfl›l›¤›nda yapt›¤› ödeme ile elde edilmektedir.

Döviz Kuru
‹thal edilen bir mal›n fiyat› iki k›s›mdan oluflur: Mal›n üretildi¤i ülkenin yerli para
birimi cinsinden de¤eri ve döviz piyasas›nda bu para biriminin fiyat›, yani döviz
kuru. Döviz kuru bir para biriminin fiyat›n› di¤eri cinsinden aç›klamaktad›r. ‹thal
edilen bir mal›n fiyat›n› yerli para cinsinden bulabilmek için mal›n yabanc› para
cinsinden fiyat› ile döviz kurunu çarpmak yeterlidir. Örne¤in ithal edilen bir CD’nin
maliyeti 5 dolar ve TL/Dolar döviz kuru 1$= 1,500,000 TL ise, CD’nin TL cinsinden
maliyeti 7.5 milyon TL olacakt›r.

Di¤er fiyatlarda oldu¤u gibi döviz kuru da piyasa güçlerine ba¤l› olarak de¤i-
flebilir. Örne¤in 1980 y›l›nda 1$=1.98DM iken, 1985’te 1$=2.41DM, 1990’da
1$=1.60DM, 1995’te 1$=1.43DM ve 2000’de 1$=2.10DM fleklinde dalgalanm›flt›r.
DM’nin tedavülden çekilerek euro’nun kullan›m›na girmesiyle bu dalgalanma de-
vam etmektedir. Ço¤u zaman döviz kurlar›n›n piyasa koflullar›na göre dalgalanma-
s›na izin verilmez. ‹kinci Dünya Savafl› sonundan 1970’lerin bafl›na kadar bat›l› ül-
kelerde sabit döviz kuru sistemi ad› verilen sistem uygulanm›flt›r. Sabit döviz ku-
ru ilgili ülke taraf›ndan yasal olarak yabanc› paran›n fiyat›n›n belirlendi¤i ve uzun-
ca bir süre de¤ifltirilmedi¤i bir kur sistemidir. Sistemin çal›flabilmesi için her ülke
sabit bir kur karfl›l›¤›nda para arz etmek veya kabul etmek zorunda idi. Bir ülke
herhangi bir yabanc› paraya ihtiyaç duyarsa, bunu sahip oldu¤u alt›n veya di¤er
yabanc› paralar karfl›l›¤›nda elde edebilmekteydi. E¤er ülkenin elinde yeteri kadar
alt›n veya yabanc› para bulunmuyorsa, sabit fiyat› devam ettirebilmek için Ulusla-
raras› Para Fonu (IMF) kaynaklar›ndan k›sa vadeli borçlanabilmekteydi. Belli bafl-
l› ülkelerin paralar›na (özellikle ABD dolar›) iliflkin arz ve talepte ortaya ç›kan kro-
nik dengesizlikler nedeniyle sabit kur sisteminden vazgeçildi. 

Kurun devlet taraf›ndan belirlendi¤i sabit döviz kuru sisteminde, devletin iradi
olarak ald›¤› bir kararla yerli paran›n yabanc› paralar karfl›s›ndaki de¤erinin düflü-
rülmesi devalüasyon olarak adland›r›l›r. Sabit döviz kuru sisteminde devletin dö-
viz kurunun de¤erini yükseltmesine ise revalüasyon ad› verilir.

Uygulamada, üzerinde anlaflmaya var›lan uluslararas› kurallarla s›n›rland›r›lm›fl
olmas›na karfl›n, bir ülke kimi zaman kendi para birimini devalüe etmek isteyebi-
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Döviz kuru: Yerli paran›n 
yabanc› para cinsinden
de¤eridir.

Sabit döviz kuru: ‹ki ülkenin
para birimleri aras›nda
yasal olarak 
belirlenen ve uzunca bir süre
de¤ifltirilmemesi öngörülen
döviz kurudur.

Muhabir banka: Bir
bankan›n baflka bir kentte
veya ülkede kendisi ad›na
bankac›l›k ifllemleri yapmas›
için anlaflma yapt›¤› bir
baflka bankad›r.

Devalüasyon: Devletin iradi
olarak ald›¤› bir kararla yerli
paran›n yabanc› paralar
karfl›s›ndaki de¤erinin
düflürülmesi.

Revalüasyon: Devletin döviz
kurunun de¤erini 
yükseltmesidir.



lir. Çünkü yap›lacak bir devalüasyon ülkenin ihraç ürünlerini ucuzlatacak, artan ih-
racata ba¤l› olarak ülkedeki toplam harcamalar ve üretim artacakt›r. Öte yandan
devalüasyon ithalat› pahal› hale getirece¤i için ithalat miktar›nda bir azalma, dola-
y›s›yla toplam harcamalardaki s›z›nt›larda bir azalma, yani gelirde bir artma ortaya
ç›kacakt›r. Ancak di¤er ülkeler de misilleme yaparak kendi para birimlerini deva-
lüe ederlerse devalüasyondan beklenen etkilerin hiçbirisi gerçekleflmez. 

Sabit döviz kuru sisteminin tersi, döviz kurunun arz ve talep koflullar›na göre
günlük olarak de¤iflebildi¤i esnek döviz kuru sistemidir. Bu sistemde yabanc› bir
paraya olan talepteki art›fl, söz konusu yabanc› paran›n yerli para cinsinden fiya-
t›nda bir art›fla neden olmaktad›r. Döviz piyasas›nda bir ülkenin paras›nda arz›n ta-
lepten fazla olmas›, bu para biriminin de¤er kaybetmesi ile sonuçlan›r. Bir di¤er
deyiflle, bir birim yerli parayla al›nabilecek yabanc› para miktar›n›n azalmas› yerli
paran›n de¤er kaybetmesi olarak adland›r›l›r. Paran›n de¤er kaybetmesinin ter-
si, paran›n de¤er kazanmas›d›r. Paran›n de¤er kazanmas›, bir birim yerli paray-
la al›nabilecek yabanc› para miktar›n›n artmas› ile sonuçlan›r. Tan›m gere¤i, A ül-
kesinin paras› B ülkesinin paras› karfl›s›nda de¤er kazan›yorsa, bu ayn› zamanda B
ülkesi paras›n›n A ülkesi paras› karfl›s›nda de¤er kaybetti¤i anlam›na gelir. 

Esnek döviz kurlar› uluslararas› ticarete konu olan mallar›n fiyat›n› eflitleme e¤i-
limi yaratmaktad›r. Daha önce verdi¤imiz örne¤e dönersek, ABD’de üretilen CD’nin
fiyat› Amerika’da yaflanan enflasyon nedeni ile 5$’dan 6$’a ç›karsa TL cinsinden
maliyeti 1$ = 1,500,000 TL kurundan 9 milyon TL’ye yükselir. Söz konusu CD’nin
Türkiye’de sat›lan di¤er CD’lerle rekabet edebilmesi ancak dolar›n TL karfl›s›nda
de¤er kaybetmesi (veya ayn› anlama gelmek üzere TL’nin dolar karfl›s›nda de¤er
kazanmas›) ile mümkündür. Buna göre 1$ = 1,250,000 TL olursa, Amerika'da üre-
tilen CD Türkiye’de sat›fl›n› sürdürebilir. 

Döviz Kurundaki Dalgalanmalar›n Nedenleri
Bir ülke paras›n›n de¤eri bu ülkenin ihraç ürünlerine olan talep, bu ülkedeki fa-
iz oran›, enflasyon oran›, politik istikrar ve devlet müdahalesi taraf›ndan belir-
lenmektedir.

Yabanc› bir ihracatç› bir ülkenin ihraç ürünlerini sat›n alabilmek için önce bu
ülkenin paras›n› sat›n almak durumundad›r. Di¤er koflullar sabitken, bir ülkenin
ihraç ürünlerine olan talebin artmas› ayn› zamanda paras›na olan talebin de artma-
s›na neden olur. Bu durumda ülkenin paras› de¤er kazanacakt›r. Ayn› durum bir
kiflinin baflka bir ülkede finansal varl›k sat›n almak istemesi durumunda da söz ko-
nusu olacakt›r. E¤er bir ülkede faiz oran› ve hisse senetlerinin getiri oran› di¤er ül-
kelere göre yüksekse, bu tür finansal varl›klar› sat›n almak isteyen yabanc›lar bu
ülkenin paras›na olan talebi artt›racaklar ve faiz oran›n›n yüksek oldu¤u ülkenin
paras› de¤er kazanacakt›r.

Dünyada yaflanan politik istikrars›zl›klar da döviz kurlar›n› etkileyebilmektedir.
E¤er bir ülkede iç savafl, istila veya istikrars›zl›k yaratacak baflka bir tehdit söz ko-
nusu ise, bu ülke insanlar› paralar›n› de¤erini muhafaza edecek baflka bir parayla
de¤ifltirmek isteyeceklerdir. Sonuçta elde tutulmaya çal›fl›lan yabanc› paralar de¤er
kazan›rken ayn› zamanda yerli para de¤er kaybedecektir. 

Bir ülke paras›n›n de¤er kaybetmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi bu
ülkedeki enflasyon oran›d›r. E¤er bir ülkedeki fiyatlar genel düzeyi di¤er ülkeler-
den daha h›zl› art›yorsa, bu ülke ihracat yapmakta zorluklarla karfl›lafl›rken daha
fazla ithalat yapmaya bafllayacakt›r. Bu durumda döviz piyasalar›nda söz konusu
ülkenin paras›nda bir fazlal›k ortaya ç›kacakt›r. Dolay›s›yla döviz kuru düflecek,
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Esnek döviz kuru: Bir ülke
paras›n›n yabanc› paralar
karfl›s›ndaki de¤erinin arz ve
talep güçleri taraf›ndan
belirlenmesidir.

Paran›n de¤er kaybetmesi:

Bir birim yerli parayla
al›nabilecek yabanc› para
miktar›n›n azalmas›d›r.

Paran›n de¤er kazanmas›:

Bir birim yerli parayla
al›nabilecek yabanc› para
miktar›n›n artmas›d›r.



yani bu ülkenin paras› di¤er ülkelerin paralar› karfl›s›nda de¤er kaybedecektir. Ko-
nuya bir di¤er aç›dan bakarsak, 18. ünitede bir ülkedeki sürekli enflasyonun ne-
denini sürekli artan para arz›na ba¤lam›flt›k. Bu tür bir para politikas›, di¤er para
birimleri karfl›s›nda yerli paran›n miktar›n› artt›raca¤› için yerli paran›n de¤eri dü-
flecektir. E¤er bir ülke para arz›n› azalt›rsa, yerli para miktar› nispi olarak k›tlaflaca-
¤› için de¤eri artacakt›r.

Para miktar›ndaki azalman›n faiz oran›n› yükseltece¤ini hat›rlarsan›z yine yukar›da elde
etti¤imiz sonuca ulafl›rs›n›z.

Merkez bankas› esnek döviz kuru sisteminde de döviz kuru hareketlerini kont-
rol etmek isteyebilir. Örne¤in, ülke paras›n›n de¤er kazanmas› isteniyorsa, merkez
bankas› döviz piyasas›nda sahip oldu¤u yabanc› paralar› satarak kendi paras›n› sa-
t›n alabilir. Böylece nispi olarak k›tlaflan yerli para de¤er kazan›r. Öte yandan, pa-
ran›n afl›r› de¤erli oldu¤u ve bu nedenle ihracatta sorunlarla karfl›lafl›ld›¤› düflünü-
lüyorsa, merkez bankas› döviz piyasas›nda yerli para satarak yabanc› para sat›n al-
maya bafllayabilir. Bu da yerli paran›n de¤er kaybetmesi ile sonuçlan›r.

Yukar›daki aç›klamalar›m›za göre, esnek döviz kuru sisteminde döviz piyasa-
s›nda yerli paraya ait arz ve talep koflullar› fiyat›, yani döviz kurunu belirlemekte-
dir. E¤er ülkenin uluslararas› ifllemleri denge içinde de¤ilse, bu ülkenin paras›na
ait döviz kuru da istikrars›z olacakt›r. Bir ülkenin di¤er ülkelerle olan her türlü
uluslararas› ifllemine iliflkin muhasebe kay›tlar› ülkenin ödemeler dengesini
oluflturur. 

Bir ülkede yaflanan enflasyona ba¤l› olarak yerli para biriminin yabanc› paralar karfl›s›n-
da sürekli de¤er yitirmesi, bu ülke vatandafllar›n›n sat›n alma gücünü muhafaza edebilmek
amac›yla yabanc› para tutmalar› ile sonuçlanmaktad›r. Nakit ikamesi olarak adland›r›lan
bu sürece iliflkin olarak kullan›labilecek göstergelerden bir tanesi ülkedeki döviz üzerine
aç›lan banka hesaplar›n›n M1 para stoku tan›m›na oran›d›r. Ulaflabilece¤iniz en yak›n kay-
naktan (Devlet ‹statistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teflkilat›, Merkez Bankas› gibi) bu de-
¤iflkenlere ait verileri elde ederek Türkiye’de nakit ikamesinin seyrini inceleyiniz. Sizce
bu orandaki e¤ilimi tersine çevirebilmek için neler yap›lmas› gerekmektedir?
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Özet
Bir ülkenin hangi mallar›n üretiminde uzmanla-

flaca¤›n› belirlemede kullan›labilecek mutlak ve

karfl›laflt›rmal› üstünlük kavramlar› aras›ndaki far-

k› aç›klayabilmek

• Bir mal›n üretimini daha az kaynak kullanarak ger-
çeklefltiren ülke bu mal›n üretiminde mutlak üstün-
lü¤e sahiptir. Serbest ticaret varsay›m› alt›nda, ülke-
lerin mutlak üstünlü¤e sahip olduklar› mal›n üreti-
minde uzmanlaflmalar› dünya üretimini artt›r›rken
yaflam standartlar›n›n yükselmesine neden olur.

• Bir ülke bir mal›n üretimini daha düflük bir f›rsat
maliyeti ile gerçeklefltirdi¤i için karfl›laflt›rmal› üs-
tünlü¤e sahipse, bu mal›n üretiminde uzmanlaflma-
l› ve di¤er mal› ithal etmelidir. Uzmanlaflman›n bu
flekilde gerçekleflmesi de üretimi ve yaflam stan-
dartlar›n› olumlu yönde etkilemektedir.

• Günümüz dünyas›nda birçok üründe uzmanlaflma
k›smidir, yani bir mal›n hem ihracatç›s› hem de it-
halatç›s› olabilir. Artan maliyetler nedeniyle günü-
müzde tam uzmanlaflma yerine daha çok karfl›m›za
ç›kan durum k›smi uzmanlaflmad›r. 

D›fl ticaret arac›l›¤› ile elde edilecek yararlar› ve u¤-

ran›lacak kay›plar› aç›klayabilmek

• D›fl ticaret nedeniyle bir ülkedeki tüketiciler daha
genifl bir mal sepetinden seçim yapma olana¤›na
kavuflmakta, ithal edilen mallar daha ucuz veya ka-
liteli oldu¤u için ithalattan yarar sa¤lamaktad›rlar.

• D›fl ticaretin üreticilere ve iflçilere sa¤lad›¤› en
önemli avantaj ihracata dönük sektörler aç›s›ndan
pazar sa¤lamas›, ithalat aç›s›ndan ise hammadde,
yar› mamul madde ve sermaye teçhizat›n›n ülkeye
girerek üretim art›fl›na katk›da bulunmas›d›r. 

• Serbest ticaret iflçiler ve ithalata rakip mallar üreten
endüstriler için maliyetli olabilir. Ancak bu maliyet-
lerin yurtiçi rekabet sonucu ortaya ç›kan maliyetler-
den fark› yoktur. 

• Serbest ticaret uluslararas› düzeyde mal fiyatlar›n›n
eflitlenmesini sa¤lar.

D›fl ticarete k›s›tlamalar getirilmesini savunanlar›n

görüfllerini ve k›s›tlama yöntemlerini aç›klayabilmek

• Tarifelerin günümüzdeki temel amac› yerli firmala-
r› uluslararas› rekabetten korumakt›r. ‹thalata getiri-
len bir vergi sonras›nda tüketicilerin u¤rad›¤› kay-
b›n üreticiler ve devlet taraf›ndan elde edilen ka-
zançtan daha yüksek oldu¤u konusunda genifl bir
fikir birli¤i vard›r. 

• D›fl ticareti k›s›tlaman›n yollar›ndan bir tanesi de
kotlard›r. Belirli bir dönemde ithal veya ihraç edile-
bilecek mal miktar›na veya de¤erine s›n›rlamalar
getirilmesi ülkede kaynak tahsisinin fiyat mekaniz-
mas› arac›l›¤› ile gerçekleflmesine engel olmaktad›r. 

• Yerli üretime rakip olabilecek ithalat›n engellenme-
si veya s›n›rland›r›lmas› amac› ile devletin önlemler
almas› anlam›na gelen korumac›l›¤› savunanlar›n
temel gerekçeleri, yerli iflçileri yurtd›fl›ndaki ucuz
iflgücünün rekabetinden korumak ve böylece yurti-
çi istihdam› artt›rmakt›r. 

• D›fl ticaret hadleri belirli bir miktar ihracat karfl›l›-
¤›nda kaç birim ithal ürün sat›n al›nabilece¤ini gös-
termektedir. D›fl ticaret hadlerindeki art›fl uluslara-
ras› piyasalarda ülkenin sat›n alma gücünün artt›¤›-
n› gösterir.

Döviz piyasas›n›n çal›flmas›n› ve döviz kuru sis-

temlerini aç›klayabilmek

• Yerli paran›n yabanc› paraya dönüfltürüldü¤ü piya-
sa döviz piyasas›d›r. 

• Bir para biriminin di¤er para birimleri cinsinden
de¤eri anlam›na gelen döviz kuru devlet taraf›ndan
belirlenebildi¤i gibi, döviz piyasas›ndaki arz ve ta-
lep koflullar›na göre de belirlenebilir. Esnek döviz
kurlar› uluslararas› ticarete konu olan mallar›n fi-
yatlar›n›n eflitlenmesine olanak tan›maktad›r.

• Bir ülke paras›n›n de¤eri, bu ülkenin ihraç ürünle-
rine olan talebe, faiz oran›na, enflasyon oran›na,
politik istikrara ve devlet müdahalesine ba¤l› ola-
rak belirlenmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. ‹ngiltere’de bir iflçi 10 saat içerisinde 4 adet hesap
makinesi veya 400 adet havlu üretirken, ‹talya’da bir iflçi
ayn› süre içinde 1 adet hesap makinesi ve 1000 adet hav-
lu üretebilmektedir. Buna göre iki ülke aras›nda gerçek-
lefltirilecek ticaretle ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi
do¤rudur?

a. D›fl ticaret ‹ngiltere’ye yarar sa¤lar
b. D›fl ticaret ‹talya’ya yarar sa¤lar
c. D›fl ticaret ‹talya’n›n lehine, ‹ngiltere’nin aleyhinedir
d. D›fl ticaret her iki ülkeye de yarar sa¤lar
e. D›fl ticaret her iki ülkeye de yarar sa¤lamaz

2. Türkiye ve Fransa’daki televizyon ve mobilya üreti-
minde verimlilik üzerine yap›lan bir araflt›rma sonucunda
düzenlenen afla¤›daki tabloda 1 iflçinin 1 günde üretime
yapt›¤› katk› görülmektedir. Buna göre hangi ülke hangi
mal›n üretiminde mutlak üstünlü¤e sahiptir?

a. Türkiye mobilya, Fransa televizyon
b. Türkiye televizyon, Fransa mobilya
c. Türkiye televizyon ve mobilya
d. Fransa televizyon ve mobilya
e. Mutlak üstünlük söz konusu de¤ildir

3. S›n›rl› uzmanlaflma olgusunun ortaya ç›kmas›na neden
olan faktör afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Gümrük tarife ve kotalar›
b. D›fl ticarete getirilen k›s›tlamalar
c. Artan üretim maliyetleri
d. Yerli paran›n de¤er kazanmas›
e. Üretim faktörlerinin mobil olmas›

4. Türkiye’de y›ll›k çay arz ve talebine ait yandaki grafi¤e gö-
re gerçekleflecek toplam harcama miktar› kaç milyar TL’dir?

a. 400
b. 750
c. 800
d. 900
e. 950

5. Bir önceki soruda yer alan grafi¤e göre, Seylan’dan çay
ithalat›n›n serbest b›rak›lmas› ve Seylan çay›n›n 10 milyon
TL/kg fiyatla sat›lmas› durumunda Türkiye’nin gerçeklefl-
tirece¤i ithalat miktar› kaç bin ton olur?

a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
e. 50

6. Seylan’dan çay ithalinin serbest b›rak›lmas› ile yerli
üreticilerin u¤rad›¤› gelir kayb› kaç milyar TL’dir?

a. 400
b. 500
c. 600
d. 700
e. 800

7. Çay Üreticileri Birleflme ve Dayan›flma Derne¤i’nin gi-
riflimleri sonucunda, çay ithalat›na %100 oran›nda vergi
getirilmifltir. Buna göre tüketicilerin u¤rad›¤› kay›p mikta-
r› kaç milyar TL’dir?

a. 100
b. 200
c. 300
d. 400
e. 500
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8. Bir ülkenin 1992-2002 dönemindeki ihracat ve ithalat
fiyat indekslerinin seyrini gösteren afla¤›daki grafi¤e göre,
bu ülkenin uluslararas› piyasalardaki sat›n alma gücü ile
ilgili olarak yap›lan yorumlardan hangisi do¤rudur?

a. D›fl ticaret haddi artt›¤› için sat›n alma gücü artm›flt›r.
b. D›fl ticaret haddi düfltü¤ü için sat›n alma gücü

artm›flt›r.
c. D›fl ticaret haddi artt›¤› için sat›n alma gücü azalm›flt›r.
d. D›fl ticaret haddi düfltü¤ü için sat›n alma gücü

azalm›flt›r.
e. D›fl ticaret haddi sabit kald›¤› için sat›n alma gücü

de¤iflmemifltir.

9. 21 fiubat 2001 tarihinde al›nan bir kararla Türk Liras›
yaklafl›k %40 oran›nda devalüe edilmifltir. Bu karar›n ihra-
cat, ithalat ve üretim üzerinde yaratmas› beklenen etki
afla¤›dakilerden hangisinde verilmektedir?

a. ‹hracat≠, ithalat≠, üretim≠
b. ‹hracat≠, ithalatØ, üretim≠
c. ‹hracatØ, ithalatØ, üretim≠
d. ‹hracat≠, ithalatØ, üretimØ
e. ‹hracat≠, ithalat≠, üretimØ

10. ABD’de 2002 y›l› enflasyon oran› yüzde 2, Türkiye’de
ise yüzde 40 civar›ndad›r. Bu durumda $/TL kurunda
beklenen de¤iflimin nedeni ve sonucu afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Türkiye’nin ihracat› art›p, ithalat› azalaca¤› için TL
de¤er kaybeder.

b. Türkiye’nin ihracat› azal›p, ithalat› artaca¤› için TL
de¤er kaybeder.

c. Türkiye’nin ihracat› art›p, ithalat› azalaca¤› için TL
de¤er kazan›r.

d. Türkiye’nin ihracat› azal›p, ithalat› artaca¤› için TL
de¤er kazan›r.

e. Türkiye’nin ihracat› ve ithalat› azalaca¤› için TL de-
¤er kazan›r.
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Döviz kuru, paran›n de¤er kazanmas› ve kaybetmesi.

Hamburger Standard›, Big Mac ‹ndeksi veya Big Mac Pa-
ritesi olarak adland›r›lan bu yöntem, döviz kurlar›n›n be-
lirlenmesinde Sat›n Alma Gücü Paritesi (veya k›saca PPP)
ad›yla bilinen bir teorik yaklafl›m› esas almaktad›r. Sat›n
alma gücü paritesi, örne¤in, 1 dolar ile tüm ülkelerde ay-
n› miktar homojen bir mal veya hizmetin sat›n al›nmas›
gerekti¤i olgusuna dayand›r›lmaktad›r. Sat›n alma gücü
paritesi yaklafl›m›n› savunanlara göre, iki para birimi ara-
s›ndaki döviz kuru uzun dönemde tüm ülkelerde ayn› mal
ve hizmet sepetinin fiyat›n› eflitleyecek flekilde de¤iflecek-
tir. The Economist dergisi bu görüflten hareketle, piyasa-
larda oluflan döviz kurunun geçek sat›n alma gücünü ne
kadar do¤ru yans›tt›¤›n›n bir göstergesini oluflturuyor. 
Dergi ürün sepeti olarak dünyan›n en büyük fast-food
zincirlerinden birisi olan McDonald’s flirketinin 110 ülke-
de üretilen geleneksel ürünü Big Mac hamburgerini kulla-
n›yor. Zira, bu ürün tüm ülkelerde ayn› standartlarda sat›l-
makta, yani Big Mac sat›n al›nd›¤›nda tüm ülkelerde tam
anlam›yla ayn› niteliklere sahip bir mal sat›n al›nmaktad›r.
The Economist dergisi bu homojen (özdefl) ve dolay›s›yla
PPP teorisine göre her yerde ayn› fiyattan sat›lmas› gere-
ken maldan hareketle ülkeler aras›nda Big Mac fiyatlar›n›
eflitleyen döviz kurlar›n› hesapl›yor ve bunlar› Big Mac
Paritesi olarak adland›r›yor. Belirli bir tarihteki Big Mac
Paritesi ile fiili döviz kuru karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise bir para
biriminin afl›r› de¤erlenmifl (pahal›laflm›fl) veya afl›r› de¤er
kaybetmifl (ucuzlam›fl) oldu¤u ortaya ç›k›yor.  
Yandaki grafikte Derginin 13 Ocak 2001 say›s›ndan al›nan
çeflitli ülkeler için Big Mac paritesine göre hesaplanm›fl
olan kurla fiili kur aras›ndaki sapmalar de¤erlendirilmek-
tedir. Buna göre ABD’de sat›fl fiyat› 2.55$ olan Big Mac, 8
Ocak 2001 tarihindeki kur esas al›nd›¤›nda Türkiye’de
2.37$’a sat›lmaktad›r. Oysa döviz kuru gerçek de¤ere gö-
re belirlenmifl olsa idi Türkiye’de de sat›fl fiyat›n›n 2.55 $
olmas› gerekecekti. Buna göre TL dolar karfl›s›nda yakla-
fl›k yüzde 10 afl›r› de¤er kaybetmifl bulunmaktad›r. Tablo-
da Türkiye’nin alt›nda yer alan ülkelerde ABD dolar› kar-

fl›s›ndaki döviz kuru çok daha ucuzdur. Dolay›s›yla, TL’de-
ki ucuzlu¤un uluslararas› piyasalarda rakibimiz olabilecek
di¤er ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda düflük düzeyde kald›¤›-
n› söylemek mümkündür. 
Big Mac paritesi flüphesiz sat›n alma gücü paritesine göre
tam bir ölçüt olarak kabul edilemez. Ülkeler aras›nda Big
Mac fiyatlar›nda görülen farkl›l›klar et ithalat›na getirilen
k›s›tlamalar, sat›fl vergileri, yerel piyasadaki rekabet ve ma-
liyet koflullar› gibi bir dizi faktörden kaynaklan›yor olabilir.
Ancak, s›ralanan bu aç›klar›na karfl›n, elde edilen bulgular
Big Mac indeksinin son derece karmafl›k modellere yak›n
sonuçlar verdi¤ini gösteriyor. Bu nedenle Big Mac parite-
sini kurlar›n gelecekte gösterece¤i de¤iflimin yönüne iflaret
eden bir gösterge olarak kullanmak yararl› olabilir.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Ayr›nt›l› bilgi için “D›fl Ticarette Uzlaflma”

konusuna bak›n›z. 
2. a Ayr›nt›l› bilgi için “D›fl Ticarette Uzmanlaflma”

konusuna bak›n›z.
3. c Ayr›nt›l› bilgi için “Artan Maliyetler ve

Uzmanlaflma” konusuna bak›n›z.
4. d Ayr›nt›l› bilgi için “D›fl Ticaretin Yarar ve

Sak›ncalar›” konusuna bak›n›z.
5. d Ayr›nt›l› bilgi için “D›fl Ticaretin Yarar ve

Sak›ncalar›” konusuna bak›n›z.
6. e Ayr›nt›l› bilgi için “D›fl Ticaretin Yarar ve

Sak›ncalar›” konusuna bak›n›z.
7.  d Ayr›nt›l› bilgi için “D›fl Ticaretin Sak›ncalar›”

konusuna bak›n›z.
8. a Ayr›nt›l› bilgi için “D›fl Ticaretin K›s›tlanmas›

Gerekir” konusuna bak›n›z.
9. b Ayr›nt›l› bilgi için “Döviz Kuru” konusuna

bak›n›z.
10. b Ayr›nt›l› bilgi için “Döviz Kurundaki

Dalgalanmalar›n Nedenleri” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

a. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1 ton kömür üretmenin
f›rsat maliyeti 1/2 ton f›nd›kt›r. Türkiye’de ise 1 ton kö-
mür üretmenin f›rsat maliyeti 2 ton f›nd›kt›r. 

b. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1 ton f›nd›k üretmenin
f›rsat maliyeti 2 ton kömürdür. Türkiye’de ise 1 ton f›n-
d›k üretmenin f›rsat maliyeti 1/2 ton kömürdür. 

c. Türkiye, f›nd›k üretimini Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nden daha düflük bir f›rsat maliyeti ile gerçeklefltir-
di¤inden f›nd›k üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e
sahiptir.

d. Güney Afrika Cumhuriyeti, kömür üretimini Türki-
ye’den daha düflük bir f›rsat maliyeti ile gerçeklefltir-
di¤inden kömür üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e
sahiptir.

e. 

Tabloya göre her ülkede gerçekleflen uzmanlaflma dün-
ya kömür üretimini y›lda 20 ton, f›nd›k üretimini ise 35
ton artt›rmaktad›r. 

f. 

D›fl ticaretin olmad›¤› bir ortamda Güney Afrika Cumhuri-
yeti üretim imkânlar› e¤risi üzerinde B noktas›nda iken
100 bin ton kömür ve 25 bin ton f›nd›k üretmekte ve tü-
ketmektedir. Ayn› ortamda üretim imkânlar› e¤risi üzerin-
de C noktas›nda iken Türkiye 30 bin ton kömür ve 120
bin ton f›nd›k üretmekte ve tüketmektedir. fiimdi Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin kömür üretiminde uzmanlaflarak
150 bin ton kömür üretti¤ini kabul edelim. Y›ll›k kömür
tüketimi 100 bin ton olan Güney Afrika Cumhuriyeti üre-
timinin geri kalan 50 bin tonluk k›sm›yla Türkiye’den 50
bin ton f›nd›k ihtiyac›n› karfl›layabilir. Uzmanlaflma ve ti-
caret sonucu, Güney Afrika Cumhuriyeti tüketim imkânla-
r›n› üretim imkânlar› e¤risinin d›fl›na tafl›yarak B’ noktas›-
na ulaflmaktad›r. 

Baflvurabi lece¤imiz  Kaynaklar  -  Kendimiz i  S ›nayal ›m Yan›t  Anahtar ›  -  S › ra  S ‹zde Yan›t  Anahtar › 453

Kömür F›nd›k
(Y›ll›k-bin ton) (Y›ll›k-bin ton)

Uzmanlaflma Öncesi
Güney Afrika (B noktas›) 100 25
Türkiye (C noktas›) 30 120
TOPLAM ÜRET‹M 130 145

Uzmanlaflma Sonras›
Güney Afrika (A noktas›) 150 0
Türkiye (D noktas›) 0 180
TOPLAM ÜRET‹M 150 180
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S›ra Sizde 2

Grafiklere göre özellikle 1983 y›l›ndan itibaren hem itha-
latta hem de ihracatta art›fl yönünde belirgin bir de¤iflim
göze çarpmaktad›r. Bu dönüflümün nedeni Türkiye’nin
sanayileflme stratejisinde gerçeklefltirilen de¤iflikliktir. 24
Ocak Kararlar› olarak bilinen istikrar program› çerçevesin-
de Türkiye 1980 y›l›ndan itibaren d›fla aç›lma çabalar›n›
yo¤unlaflt›rm›flt›r. 1960 y›l›nda bafllayan planl› dönemle
birlikte yüksek tarifelerle yurtiçi birçok sektörü koruma
duvarlar› arkas›na alan Türkiye, ithalat› ikame eden içe
dönük bir sanayileflme stratejisi benimsemiflti. 1980 y›l›n-
da yaflanan döviz krizi sonras›nda Türkiye bu modeli terk
ederek ihracat ürünlerinin üretimine öncelik veren bir
strateji benimseyerek gümrük duvarlar›n› indirmeye bafl-
lad›. Özellikle 1983 y›l›ndaki iktidar de¤iflikli¤inden sonra
ihracat› teflvik etmeye dönük önlemlerin a¤›rl›k kazanma-
s› ve ithalat›n libere edilmesi (ithalat› yasak olan birçok
ürününün ithalat›n›n serbest b›rak›lmas›) sonucu ihracat
ve ithalat hacminde önemli art›fllar gerçeklefltirilmifltir.
Özetle, ihracat ve ithalata iliflkin de¤erlerin gösterdi¤i bu
de¤iflikli¤in nedeni, 1980 y›l›nda bafllayan ve 1983 y›l›n-
dan itibaren h›zlanan d›fl ticaretin serbestlefltirilmesi e¤ili-
minin sonucudur. 

S›ra Sizde 3

D›fl ticaret haddi bir birim ihracat karfl›l›¤›nda ne kadarl›k
ithalat yap›labilece¤ini gösterir. Soruda verilen tabloda yer
al›nan ihracat fiyat indeksini ithalat fiyat indeksine böler-
sek d›fl ticaret haddini kolayca bulabiliriz. Tabloda verilen
de¤erlere göre hesaplanan d›fl ticaret haddinin y›llara gö-
re seyri afla¤›da yer alan grafikte gösterilmektedir:

D›fl ticaret haddinde meydana gelen art›fl ülkenin lehine
bir geliflmedir. Bu durumda ülke veri bir ihracat düzeyi ile
daha fazla ithalat yapabilece¤i için uluslararas› piyasalarda
sat›n alma gücü artm›fl demektir. Yukar›daki grafi¤e göre,
1995-1997 döneminde Türkiye’nin ihracat ürünlerine ait fi-

yatlar ithalat fiyatlar›na oranla daha avantajl›d›r. Dolay›s›y-
la 1995-1997 döneminde d›fl ticaret haddi Türkiye’nin lehi-
ne bir geliflme göstermifltir. 1998-1999 y›llar›nda bafllang›ç
y›l› olan 1994’teki düzeyini koruyan d›fl ticaret haddi bu
dönemde az çok sabit kalm›flt›r. 2000 y›l›nda h›zl› bir dü-
flüfl sergileyen d›fl ticaret haddi, durumun Türkiye’nin aley-
hine döndü¤ünü ifade etmektedir. Bu geliflimin nedeni
2000 y›l›nda Türkiye’nin ihraç ürünlerinde ortalama fiyat
düflerken ithal ürünlere ait ortalama fiyat artm›flt›r. ‹thalat
ürünlerin ortalama fiyatlar›nda ortaya ç›kan bu art›fl›n te-
mel nedeni 2000 y›l› içinde petrol fiyatlar›ndaki h›zl› art›fl-
t›r. Dolay›s›yla, 2000 y›l› sonunda Türkiye’nin uluslararas›
piyasalarda sat›n alma gücü düflmüfltür. 

S›ra Sizde 4

Nakit ikamesi olgusunun bir göstergesi olarak kullan›lan
döviz tevdiat hesaplar›n›n M1 para stoku tan›m›na oran›-
n›n 1985-2002 dönemindeki seyri afla¤›daki grafikte göste-
rilmektedir. 16’nc› ünitede paran›n tan›mlanmas› sorunu-
nu incelerken, merkez bankalar› taraf›ndan yap›lan para
tan›mlar›ndan birisi olan M1 tan›m›nda paran›n de¤iflim
arac› olma fonksiyonunu öne ç›kartt›¤›n› görmüfltük. Bu
nedenle döviz tevdiat hesaplar›/M1 yabanc› paran›n yerli
para yerine kullan›m›n› ifade eden basit bir orand›r. Bu
orandaki artma nakit ikamesinin güçlendi¤ini, azalma ise
nakit ikamesinin yavafllad›¤›n› ifade edecektir. 

Grafi¤e göre 1990 y›l›na kadar tedrici bir art›fl gösteren
oran, özelikle bu y›ldan itibaren h›zl› bir art›fl trendi gös-
termektedir. Bu durum 1990 sonras› dönemde h›zlanan
enflasyonun direkt bir sonucudur. Dolay›s›yla nakit ika-
mesi sürecini tersine çevirebilmek için toplumun de¤er
muhafaza arac› olarak TL’yi tercih etmesi, bir di¤er deyifl-
le TL’ye olan güvenin sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu da
ancak enflasyon oran›nda bir gerileme sa¤lanmas› ile
mümkün olabilir. 
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Günümüz iktisat teorisinde genel kabul gören bir yaklafl›ma göre ekonomik bü-
yümenin motoru e¤itim ve teknolojidir. Robert Barro, Paul Romer, Bradford De-
Long ve Gary Becker gibi iktisatç›lar, e¤itim ve teknolojinin büyümedeki rolü ile
ilgili çal›flmalar yapan iktisatç›lar›n bafl›nda geliyor. Bu iktisatç›lardan DeLong
teknolojik geliflmelerin rolüne dikkat çekerken E¤itim Tsunamisi olarak adland›r-
d›¤› bir olguya dayan›yor. DeLong, e¤itim ve buna ba¤l› olarak teknolojinin bü-
yümeye etkisini, katlanarak büyüyen bir deprem dalgas›na benzetiyor. Sözü edi-
len iktisatç›ya göre bu etki giderek daha da artacak. E¤itimin ülkedeki üretim ar-
t›fl›na yapaca¤› gittikçe büyüyen katk›n›n nas›l ortaya ç›kaca¤›n› de¤erlendirebi-
lir misiniz?
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Bafllarken 
Cumhuriyetin ilan›ndan 2002 y›l›na kadar geçen 79 y›ll›k sürede, Türkiye’de
üretim hacmi y›lda ortalama yüzde 4.8 oran›nda artm›flt›r. Ayn› dönemde ‹s-
panya, Güney Kore, Portekiz, Tayvan ve Yunanistan gibi ülkeler Türkiye’den da-
ha fazla üretim art›fl› gerçeklefltirmifllerdi. Acaba bunun nedeni söz konusu ülke-
lerdeki iflçilerin Türk iflçilerinden daha çal›flkan olmas› m›, e¤itimin kalitesinin
bu ülkelerde daha iyi olmas› m›, yoksa bu ülkelerin daha etkin üretim teknikleri
uygulamas› m›d›r? Bu sorular›n cevab›n›n verilebilmesi, makro iktisad›n önemli
bir parças›n› oluflturan, ekonomilerin neden ve nas›l büyüdüklerinin anlafl›lma-
s›n› gerektirmektedir. 

Makro iktisad›n oldukça genifl bir bölümü, ekonomik konjonktürün aç›klan-
mas›na ayr›lm›fl olmas›na karfl›n, uzun dönemde ekonomideki refah düzeyinin
artt›¤› da bir gerçektir. Büyüklerinizle yapt›¤›n›z sohbetlerde ülkemizde meydana
gelen refah art›fl›na iliflkin ipuçlar› elde edebilirsiniz. Örne¤in, ailenizde birkaç
kifli, gaz lambas› ›fl›¤›nda nas›l ders çal›flt›klar›ndan mutlaka söz etmifl ve sizin ne
kadar rahat bir ortamda yaflad›¤›n›z› “Bizim zaman›m›zda ...” fleklinde baflla-
yan örneklerle ispatlamaya çal›flm›flt›r. Asl›nda bu örnekler Türkiye’nin yaflad›¤›
refah art›fl›n›n göstergeleri olarak de¤erlendirilebilir. Dünyan›n di¤er ülkelerinde
de durum farkl› de¤ildir. Ancak üretimin, bir di¤er deyiflle reel GSMH’n›n art›fl
oran› ülkeden ülkeye farkl›l›k göstermektedir. Bu ünitede, söz konusu art›fl e¤ili-
mini yaratan faktörleri ve ülkeler aras›nda söz konusu art›fl oran›n›n farkl›l›klar
göstermesinin nedenlerini araflt›raca¤›z. 

Üretim art›fl›n›n farkl› olmas›n›n yan› s›ra, ülkelerin sahip oldu¤u yaflam
standartlar› da farkl›l›klar göstermektedir. Dünyan›n zengin ve yoksul ülkeleri
aras›ndaki yaflam standard› farkl›l›klar› günümüzde çok büyük boyutlara ula-
m›flt›r. Örne¤in ABD’de ortalama insan ömrü 77 y›l iken Mozambik’te 47 y›ld›r.
Burma’da nüfusun sadece yüzde 25’nin sa¤l›kl› su kaynaklar› kullanabildi¤i
tahmin edilirken, Burundi’de flehirlerdeki konutlar›n sadece yüzde 23’ünde
elektrik bulunmaktad›r. Bu ünitede, yukar›da sözü edilen türde göstergeler kul-
lanarak, yoksullu¤un nas›l ölçülebilece¤ini ve yoksulluktan kurtulabilmek, yani
ekonominin kalk›nmas›n› h›zland›rabilmek için uygulanan politikalar› da ele
al›p tart›flaca¤›z.

Anahtar Kavramlar
• Ekonomik büyüme
• Kifli bafl›na reel GSMH
• Teknoloji
• Verimlilik
• Toplam faktör verimlili¤i
• Ba¤›ml› nüfus
• ‹çe dönük kalk›nma stratejileri
• ‹thal ikamesi
• D›fla dönük kalk›nma stratejileri
• ‹hracat ikamesi
• Dual ekonomi

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda...
1. Ekonomik büyüme kavram›n› ve bu amaçla kullan›labilecek göstergeleri ta-

n›mlayarak, ekonomik büyümeyi belirleyen faktörleri,
2. Ekonomik kalk›nma kavram›n› ve ekonomik büyüme ile fark›n› tan›mlayarak

geliflmekte olan ülkelerde ekonomik kalk›nmay› geciktiren faktörleri,
3. Ekonomik kalk›nman›n h›zland›r›labilmesi için, uygulanan politikalar›n te-

mel özelliklerini
... aç›klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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EKONOM‹K BÜYÜME VE BÜYÜMEY‹ BEL‹RLEYEN
FAKTÖRLER

Ekonomik büyüme kavram›n› ve bu amaçla kullan›labilecek gös-
tergeleri tan›mlayarak ekonomik büyümeyi belirleyen faktörleri
aç›klayabilmek

Büyüme ve Reel GSMH
Zaman içerisinde ekonomilerin nas›l bir geliflme sergiledi¤ini inceleyebilmek için,
iktisatç›lar iki adet ekonomik büyüme ölçütü kullan›rlar: Reel GSMH ve kifli bafl›-
na reel GSMH.

Ekonomik büyüme reel GSMH’daki art›flt›r. Bir ekonomide daha çok mal
ve hizmet üretildi¤i sürece, reel GSMH artar ve toplum daha fazla tüketme ola-
na¤›na kavuflur. Bir y›lda reel GSMH’da meydana gelen yüzde de¤iflimi hesap-
layabilmek için reel GSMH’daki de¤iflim miktar›n› y›l›n bafllang›c›ndaki reel
GSMH de¤erine böleriz. Bu flekilde hesaplanan reel GSMH’daki bir önceki dö-
neme göre yüzde de¤iflim oran›, ekonomik büyüme oran› olarak adland›r›l›r.
Örne¤in, Türkiye’de 2002 y›l› reel GSMH de¤eri, 1987 fiyatlar› ile yaklafl›k 116.2
trilyon lira, 2001 y›l› reel GSMH’s› ise yaklafl›k 107.8 trilyon lirad›r. Buna göre
Türkiye ekonomisi 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre yaklafl›k yüzde 7.8 oran›n-
da büyümüfltür:

1980-2001 y›llar› aras›nda dünyan›n sanayileflmifl ülkeleri ortalama olarak y›lda
yüzde 2.9 büyüme sergilerken, geliflmekte olan ülkeler ayn› dönemde ortalama
olarak y›lda yüzde 6.1 oran›nda büyüme sergilediler. Büyüme oranlar›n› 0.061 ve
0.029 fleklinde ifade etti¤imizde bunlar aras›ndaki farkl›l›k size çok önemli gelme-
yebilir. Ancak büyüme oran› zamana ba¤l› olarak katland›¤› için küçük gibi görü-
nen bu fark asl›nda oldukça önemlidir. Reel GSMH’n›n her y›l belirli bir oranda
büyümesi, küçük gibi görünen bu fark›n zaman içerisinde büyümesi anlam›na
gelmektedir. Afla¤›da yer alan fiekil 20.1 bileflik büyüme oran›n›n yarataca¤› etki-
leri göstermektedir. fiekilde üstte yer alan e¤ri ekonominin y›lda yüzde 6.1 büyü-
mesi durumunda GSMH’n›n izleyece¤i seyri gösterirken, altta yer alan e¤ri
GSMH’n›n y›lda yüzde 2.9 büyümesi durumunu göstermektedir.
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Ekonomik büyüme: Reel
GSMH’daki art›flt›r. 

Ekonomik büyüme oran›:

Reel GSMH’da, bir önceki
döneme göre meydana gelen
yüzde art›fl oran›d›r. 

Reel GSMH’n›n her y›l belirli
bir oranda büyümesi
durumunda, büyüme oran›
küçük bile olsa, zaman
içerisinde GSMH’n›n
katlanmas›yla
sonuçlanmaktad›r.

fiekil 20.1

H›zl› ve Yavafl Büyümenin Sonuçlar›: Y›lda
ortalama yüzde 6.1 oran›nda büyüyen bir
ekonomi ile yüzde 2.1 oran›nda büyüyen bir
ekonominin reel GSMH de¤erleri bafllang›çta
ayn› olarak kabul edildi¤inde, k›sa süre içinde
büyük fark görülmemektedir. Ancak büyüme
bileflik olarak hesapland›¤›nda zaman geçtikçe
iki ekonomi aras›ndaki fark açilmaya
bafllamaktad›r. Örne¤in 40 y›l›n sonunda h›zl›
büyüyen ekonominin reel GSMH de¤eri düflük
h›zda büyüyen ekoniminin reel GSMH
de¤erinin yaklafl›k üç kat›na ulaflmaktad›r.
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Her iki ekonomide de bafllang›çtaki reel GSMH de¤erinin 1 trilyon lira oldu¤u-
nu kabul edelim. Befl y›l sonra y›lda yüzde 2.9 büyüyen ekonomide reel GSMH
1.156 trilyon liraya, yüzde 6.9 büyüyen ekonomide ise 1.345 trilyon liraya ulafl-
maktad›r. Görüldü¤ü gibi 5 y›l gibi k›sa say›labilecek bir sürede, ortaya ç›kan fark-
l›l›k çok büyük de¤ildir. Ancak daha uzun sürede, bileflik büyümenin yaratt›¤›
farkl›l›k belirgin bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in 40 y›l sonra, y›lda yüzde
6.1 büyüme ve yüzde 2.9 büyümenin üretimde çok büyük bir farkl›l›k yaratt›¤› gö-
rülmektedir. Ekonomi y›lda yüzde 2.9 büyürse reel GSMH 40 y›l sonra 3.138 tril-
yon lira olurken, yüzde 6.1 büyüyen ekonomide reel GSMH 10.681 trilyon liraya
ulaflmaktad›r. Görüldü¤ü gibi 40 y›l sonra yüksek büyüme oran› gerçeklefltirilen
ekonomide, reel GSMH di¤erine göre 3 kat daha büyük bir düzeye ulaflmaktad›r.

Yukar›da ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z örnek, ülkelerin neden pozitif ve yüksek
bir ekonomik büyüme oran› gerçeklefltirmek istediklerinin cevab›n› vermektedir.
E¤er ekonomi her y›l sabit bir oranda büyürse, 72 kural›n› kullanarak üretimin
kaç y›l içinde ikiye katlanaca¤›n› kolayca hesaplayabiliriz. 72 say›s›n› büyüme de-
¤erine bölersek, bir say›n›n ikiye katlanabilmesi için gerekli süreyi yaklafl›k olarak
bulabiliriz. Örne¤in, bir bankada 100 milyon liral›k vadesiz hesap açt›rd›¤›n›z› ve
bankan›n vadesiz mevduatlara yüzde 6 faiz ödedi¤ini kabul edelim. E¤er elde et-
ti¤iniz faiz gelirini bankadan çekmez ve ana paran›za ilave edilmesini sa¤larsan›z
hesab›n›zdaki para bileflik olarak y›lda yüzde 6 büyüyecektir. Faiz oran› bu dü-
zeydeyken, 72 kural›na göre hesab›n›zdaki paran›n 200 milyon liraya (yani bafl-
lang›çtakinin iki kat›na) ulaflabilmesi için yaklafl›k 12 y›l geçmesi gerekmektedir:

Kazan›lan faiz gelirinin hesapta birikmesi durumunda, faiz oran› mevduattaki
büyüme oran›n› ifade eder. Yukar›daki örne¤imizde faiz oran› yüzde 3 olsayd›
yaklafl›k 24 y›l, faiz oran› yüzde 25 olsayd› yaklafl›k 3 y›l sonra paran›z ikiye kat-
lanacakt›r. 72 kural› her say›sal de¤ere uygulanabilir. Reel GSMH y›lda yüzde 6 ar-
t›yorsa, her 12 y›lda bir ikiye katlan›r. Y›ll›k büyüme oran› yüzde 3 olan bir eko-
nomide ise reel GSMH her 24 y›lda ikiye katlanacakt›r. Afla¤›da yer alan Tablo
20.1, 1980-2000 dönemindeki 30 y›ll›k sürede gerçeklefltirilen ortalama y›ll›k bü-
yüme oran›na göre çeflitli ülkelere ait reel GSMH’n›n ikiye katlanabilmesi için ge-
rekli süreleri yaklafl›k olarak göstermektedir. 

458 Ekonomik Büyüme ve Büyümeyi  Bel i r leyen Faktör ler

72 Kural›: Bir say›n›n ikiye
katlamas› için gerekli süreyi
yaklafl›k olarak bulabilmek
amac›yla 72 say›s›n›n y›ll›k
art›fl oran›na bölünmesidir.

72
6

 = 12

Tablo 20.1

GSMH Büyüme
Oranlar›

Ortalama Y›ll›k ‹kiye Katlanma

Ülke Büyeme Oran› Süresi 

(1980-1999, yüzde) (y›l)

Güney Kore 9.4 8

Hindistan 6.0 12

Türkiye 4.8 15

Bangladefl 4.6 16

Avustralya 3.6 20

Kolombiya 3.5 21

ABD 3.2 23

Kanada 2.8 26

Japonya 2.7 27

Almanya 1.9 38

Suudi Arabistan 0.8 90



Tabloda yer alan ülkeler, Güney Kore’deki gibi yüzde 9.4 düzeyinde yüksek
bir büyüme oran›ndan, Dominik Cumhuriyeti’ndeki gibi yüzde 1.7 düzeyinde dü-
flük bir büyüme oran›na kadar de¤iflmektedir. Zaman içerisinde bu ekonomik bü-
yüme oranlar› sürdürülürse reel GSMH’n›n ikiye katlanabilmesi için Güney Kore
aç›s›ndan yaklafl›k 8 y›l, Dominik Cumhuriyeti aç›s›ndan da yaklafl›k 42 y›l gerek-
mektedir. Türkiye’nin sözü edilen dönemde ortalama y›ll›k ekonomik büyüme
oran› yüzde 4.8 oldu¤u için, bu büyüme oran›n›n sürdürülmesi durumunda 2002
y›l› sonunda 116.2 trilyon lira olan reel GSMH 15 y›l sonra ikiye katlanarak 232.4
trilyon liraya ulaflacakt›r. 

Kifli Bafl›na Reel GSMH
Yukar›daki paragraflarda ekonomik büyümeyi reel GSMH’daki art›fl olarak tan›m-
lad›k. Ekonomik büyümenin daha yüksek bir yaflam standard› ile iliflkili oldu¤u
kabul edilirse, yapt›¤›m›z bu ekonomik büyüme tan›m› yanl›fl sonuçlar elde etme-
mize neden olabilir. Bir ülke reel GSMH’da pozitif bir büyümeye sahip olabilir,
ancak nüfus art›fl h›z› üretimdeki art›fl h›z›ndan (yani ekonomik büyüme oran›n-
dan) büyükse kifli bafl›na üretim miktar› azalabilir. Bu nedenle iktisatç›lar, üretim-
deki art›fl oran›n› nüfustaki de¤iflikliklere göre düzeltirler. Bunun için kullan›lan
kavram, reel GSMH’n›n nüfusa bölünmesi ile elde edilen kifli bafl›na reel
GSMH’d›r. E¤er ekonomik büyümeyi kifli bafl›na GSMH’daki art›fl olarak tan›mlar-
sak, ekonomik büyümeden söz edebilmek için ülkedeki üretim art›fl›n›n, nüfus ar-
t›fl›ndan büyük olmas› gerekmektedir.

Dünya Bankas› ekonomik geliflmenin bir göstergesi olarak her ülke için kifli
bafl›na reel GSMH de¤erlerini hesaplamaktad›r. Dünya Bankas› verilerine göre,
1980-2000 dönemini kapsayan yirmi y›ll›k sürede, düflük gelirli ülkelerde kifli ba-
fl›na reel GSMH, y›lda ortalama yüzde 3.9 artarken, sanayileflmifl ülkelerde yüzde
2.3 oran›nda art›fl göstermifltir. Dikkat ederseniz, kifli bafl›na reel GSMH aç›s›ndan
geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki fark reel GSMH art›fl oran›na göre
daha düflüktür. Yukar›da yapt›¤›m›z aç›klamalarda, ayn› dönemde reel GSMH’n›n
geliflmekte olan ülkelerdeki ortalama y›ll›k art›fl oran› yüzde 6.1, geliflmifl ülkeler-
de yüzde 2.9 idi. Üretimdeki art›fl oran› ile kifli bafl›na üretimdeki art›fl oran› ara-
s›nda belirgin bir fark oluflmas›, geliflmekte olan ülkelerde toplumun refah düze-
yi konusunda de¤erlendirme yapmak için sadece reel GSMH art›fl oran›na bak›l-
mas›n›n tehlikelerine iflaret etmektedir. Geliflmekte olan ülkelerdeki nüfus art›fl
oran›, geliflmifl ülkelere göre önemli ölçüde yüksektir. Dolay›s›yla, geliflmekte
olan ülkelerin kifli bafl›na reel GSMH’da geliflmifl ülkelere yak›n art›fl oranlar›n› ya-
kalayabilmeleri için, geliflmifl ülkelerden daha yüksek reel GSMH art›fl› gerçeklefl-
tirmeleri gerekmektedir.

Ekonomik Büyümenin Tan›mlanmas›ndaki Sorunlar
Toplumun daha yüksek bir yaflam standard›na kavuflmas›na olanak tan›d›¤› için,
ekonomik büyüme arzulanan bir iktisadi olgudur. Ancak reel GSMH’da veya kifli
bafl›na reel GSMH’daki bir art›fl, ortalama olarak ülkedeki her vatandafl›n eskisin-
den daha iyi durumda olaca¤› anlam›na gelmemektedir. Sözü edilen her iki ölçüt
de, gelirin nas›l paylafl›ld›¤› konusunda bir fikir vermemektedir. Ulusal ekonomi
h›zl› büyüyebilir ancak bunun sonucunda toplumun düflük gelirli kesimleri yine
yoksul kal›rken, zenginler daha da zenginleflebilir. Bu nedenle, kifli bafl›na reel
GSMH’y› yaflam standard›n›n bir göstergesi olarak kulland›¤›m›zda dikkatli yorum
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Kifli bafl›na reel GSMH: Reel
GSMH’n›n nüfusa bölünmesi
ile bulunan de¤erdir.



yapmam›z gerekir. Afla¤›da yer alan Tablo 20.2 bunun nedenini aç›k bir flekilde
ortaya koymaktad›r. Tablo, Sri Lanka’da gelir gruplar›n›n toplam gelir içindeki
yüzde paylar›n› göstermektedir. 1970 y›l›nda toplumun en yoksul yüzde 20’lik
grubu ülkedeki toplam gelirin yüzde 7.5’ini, en zengin yüzde 20’lik grup ise geli-
rin yüzde 43.4’ünü almaktad›r. 1970 y›l›ndan 1995 y›l›na gelinceye dek kifli bafl›-
na reel GSMH artmas›na karfl›n, tüm bireylerin bu büyümeden yarar elde ettikle-
rini söylemek mümkün de¤ildir. Nitekim tabloya göre, 1970 ile 1980 y›llar› aras›n-
da toplumun en zengin yüzde 20’lik diliminin d›fl›ndaki di¤er dört dilimin gelir-
den ald›klar› pay azal›rken, refah düzeyi en yüksek olan yüzde 20’lik dilimin pa-
y› daha da artm›flt›r. Buna göre 1970-1980 aras› dönemde elde edilen GSMH art›-
fl›ndan toplumun düflük gelirli gruplar›n›n yararlanamad›¤›n› söylemek mümkün-
dür. Oysa 1981 ile 1995 y›llar› aras›nda toplumun yoksul gruplar›n›n toplam gelir-
den ald›klar› pay artarken, bu dönemde meydana gelen GSMH art›fl›n›n bu grup-
lar›n lehine sonuçland›¤› görülmektedir.

Bu tablodan ç›kartaca¤›m›z ders oldukça basittir. Ekonomik büyüme baz› grup-
lar›n daha fazla yarar›na olabilir. Hatta, yukar›daki tabloda da gördü¤ümüz gibi,
ekonomik büyümeye ra¤men toplumda baz› gruplar›n refah düzeyinin öncekine
göre daha kötü hale gelmesi de mümkündür. Dolay›s›yla reel GSMH veya kifli ba-
fl›na reel GSMH ülkedeki her vatandafl›n yaflam standard›n› tam olarak ölçemez.

Reel GSMH veya kifli bafl›na reel GSMH ölçütlerinin yanl›fl yönlendirici olabil-
melerinin bir di¤er nedeni de bu ölçütlerin yaflam›n kalitesi hakk›nda bir bilgi ver-
memesidir. Toplumun parasal ihtiyaçlar›n›n d›fl›nda kiflisel özgürlük, çevre, dinlen-
meye ayr›lan zaman gibi baz› gereksinimleri de söz konusudur. Kifli bafl›na GSMH
art›fl› bask›c› bir politik rejim alt›nda veya h›zla kirlenen bir çevre ile birlikte ger-
çeklefliyorsa toplumun kendisini daha iyi hissetmesi mümkün de¤ildir. Benzer bir
gerekçeyle, ekonomik büyümenin söz konusu olmad›¤› bir ülkede haftal›k çal›fl-
ma saatleri azalt›lm›fl olabilir. Bu durumda da, kifli bafl›na reel GSMH’da bir art›fl
olmamas›na karfl›n, çal›flanlar kendilerini daha iyi durumda hissedebilirler.

Kifli bafl›na reel GSMH’y› yorumlarken çok dikkatli olmak, bu büyüklü¤e tafl›d›¤› enfor-
masyondan daha fazla önem vermemek gerekir. Kifli bafl›na reel GSMH, sadece ülkede
gerçeklefltirilen üretimin nüfusa bölünmesi ile elde edilen bir göstergedir. Bir ülkedeki
ekonomik faaliyetler aç›s›ndan yararl› bir gösterge olmas›na karfl›n, ortalama bir vatan-
dafl›n yaflam standard› veya yaflam kalitesi aç›s›ndan tart›flmal› bir gösterge niteli¤indedir. 
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Reel GSMH’da veya kifli
bafl›na reel GSMH’daki bir
art›fl, ortalama olarak
ülkedeki her vatandafl›n
eskisinden daha iyi
durumda olaca¤› anlam›na
gelmemektedir.

Tablo 20.2

Sri Lanka’da Gelir
Da¤›l›m›

D ‹ K K A T

Y›llar En düflük ‹kinci Üçüncü Dördüncü En yüksek

yüzde 20 yüzde 20 yüzde 20 yüzde 20 yüzde 20

1970 7.5 11.7 15.7 21.7 43.4

1981 5.8 10.1 14.1 20.3 49.8

1995 8.0 12.8 15.8 21.5 42.8



Büyümeyi Belirleyen Faktörler
Ekonomik büyüme reel GSMH’da veya ayn› anlama gelmek üzere ülkedeki üre-
tim miktar›nda meydana gelen art›fl olarak tan›mland›¤›na göre, bir ekonominin
daha fazla üretebilmesi için daha fazla kayna¤a sahip olmas› veya mevcut kay-
naklardan daha fazla ürün elde etmeyi ö¤renmesi gerekmektedir. Ekonomik bü-
yüme çok say›da faktörden kaynaklanabilir. Örne¤in, ülkenin sahip oldu¤u ser-
maye stoku ve teknolojik ilerlemeler bu faktörler aras›nda yer almaktad›r. fiimdi
bu iki faktörden yararlanarak ekonomik büyümenin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› incele-
meye çal›flal›m. 

Üretim imkânlar› kavram›ndan hat›rlayaca¤›n›z gibi, daha fazla sermaye mal›
üretebilmek, ancak tüketim mal› üretiminin bir miktar›ndan vazgeçmekle müm-
kün olabilmektedir. Ayn› ilke teknolojik ilerlemeler için de geçerlidir. Teknolojik
ilerleme, araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin sonucunda ortaya ç›kmakta ve bu
faaliyetler de bir miktar kaynak kullan›m›n› gerektirmektedir. Tüketim mallar›
üretiminde kullan›lan kaynaklar›n bir k›sm› araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine
kayd›r›labilir.

Bir ülke nüfusunun büyük bir k›sm› yoksulluk içinde yafl›yorsa, g›da ve giyim
gibi tüketim mallar› üretiminde kullan›lan kaynaklar› azaltarak, bunlar› sermaye
mallar› üretimine veya araflt›rma gelifltirme faaliyetlerine kayd›rmak son derece
güçtür. Bu da yoksul ülkelerle zengin ülkeler aras›ndaki fark›n aç›lmas›na neden
olmaktad›r. fiekil 20.3, üretim imkânlar› e¤risini kullanarak bu sonucun nas›l orta-
ya ç›kaca¤›n› göstermektedir. fieklin sol taraf›nda yer alan grafiklere göre zengin
ülke kaynaklar›n›n daha büyük bir bölümünü sermaye mallar›n›n üretimine tahsis
ederken yoksul ülke daha fazla tüketim mal› üretmektedir. Sa¤ taraftaki grafikler
ise sonucu göstermektedir. Zengin ülkenin üretim imkânlar› e¤risi, daha fazla
miktarda sa¤a do¤ru kayarak ülkenin daha fazla zenginleflti¤ini ifade etmektedir.
Dikkat ederseniz, yoksul ülkenin üretim imkânlar› e¤risi de sa¤a do¤ru kaymak-
ta, yani bu ülke de büyümektedir. Ancak bu art›fl zengin ülkeye göre oldukça s›-
n›rl› kalmaktad›r. 

Yukar›da yapt›¤›m›z aç›klamalara göre, bir ekonominin uzun dönemdeki bü-
yümesini belirleyen faktörler; ülkenin sahip oldu¤u üretken kaynaklardaki (iflgü-
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fiekil 20.2

Sermaye Mallar› ve Ekonomik
Büyüme: Zengin ülkeler, fakir
ülkelere göre, kaynaklar›n›n
daha büyük bir k›sm›n› sermaye
mallar›n›n üretimine
ay›rabilirler. Sermaye mallar›n›n
üretimine kayd›r›lan kaynak
miktar› artt›kça ekonomik
büyüme oran› da daha yüksek
gerçekleflir. Bu nedenle zengin ve
yoksul ülkeler aras›ndaki fark
zaman içerisinde gittikçe
büyükmedir.

Sermaye mallar›

Sermaye mallar› Sermaye mallar›

Sermaye mallar›

Tüketim mallar› Tüketim mallar›

Tüketim mallar›Tüketim mallar›

1995
2000

2005

1995
2000 2005

Yoksul Ülke

Zengin Ülke



cü, sermaye, do¤al kaynaklar ve giriflimcilik yetene¤i) art›fl ve teknolojideki iler-
lemelerdir. fiimdi bu faktörlerin ekonomik büyüme üzerinde yaratacaklar› etkiyi
k›saca ele alal›m.

‹flgücü: Ekonomik büyüme, iflgücü miktar›na ve iflgücünün kalitesine ba¤l›
olarak belirlenir. Ülkedeki iflgücü arz› çal›flabilir yafltaki nüfusun büyüklü¤üne
ba¤l›d›r. Geliflmekte olan ülkelerde do¤um oran› geliflmifl ülkelere göre daha yük-
sek oldu¤u için bu ülkelerdeki iflgücü miktar› geliflmifl ülkelere göre daha h›zl›
artmaktad›r. fiekil 20.3 çeflitli geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere ait nüfus art›fl
oranlar›n› göstermektedir. Ayn› flekilde geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere ait or-
talama de¤erler de yer almaktad›r. 1990-1999 döneminde geliflmekte olan ülkeler-
de nüfus y›lda ortalama yüzde 1.6 oran›nda artarken, geliflmifl ülkelerde yüzde 0.5
oran›nda artm›flt›r. 2000-2010 y›llar›n› kapsayan dönem için Dünya Bankas›n›n
tahmini nüfus art›fl h›z›n›n geliflmekte olan ülkelerde y›lda ortalama yüzde 1.5, ge-
liflmifl ülkelerde ise yüzde 0.4 olaca¤› fleklindedir. 

E¤er büyüme sadece iflgücündeki art›fla ba¤l› olsayd›, geliflmekte olan ülkele-
rin geliflmifl ülkelerden daha h›zl› büyümesi ve daha büyük bir GSMH de¤erine
sahip olmas› gerekirdi. Dolay›s›yla ekonomik büyümeyi belirleyen tek faktör iflgü-
cünün büyüklü¤ü de¤ildir. Daha sonra ele alaca¤›m›z gibi, verimlilikte görülen ar-
t›fllar iflgücündeki s›n›rl› art›fl› telâfi edebilir. 

Sermaye: Mal ve hizmetlerin üretimi, sermaye ve iflgücünün bir araya getiril-
mesini gerektirmektedir. H›zl› artan iflgücü tek bafl›na ekonomik büyümeyi garan-
ti edemez. ‹flçilerin çal›flabilmesi için makine ve teçhizata, fabrikalara ihtiyaç var-
d›r. Ülkede fazla say›da iflçi, yetersiz düzeyde makine ve teçhizat varsa bir iflçinin
fazla üretken olmas›n› beklemek gerçekçi de¤ildir. Bu nedenle sermaye, büyüme
arzusunda olan bir ekonomide en kritik kaynak niteli¤indedir. 

Bir ülkenin sermaye mallar›na yat›r›m yapma gücü tasarruf etme gücüne ba¤-
l›d›r. Cari tasarruflardaki mevcut aç›k borçlanmayla karfl›lanabilir; ancak borçlan-
ma gelecekte yap›lmas› beklenen tasarruflarla s›n›rl›d›r. Bugün al›nan bir borç, ge-
lecekte gerçeklefltirilecek üretimin tüketilmemesi sayesinde ödenebilir. E¤er kredi
verenler, ülkenin gelecekte de üretti¤inin tamam›n› tüketece¤ine inan›yorlarsa,
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fiekil 20.3

Çeflitli Ülkelerde Ortalama Y›l›k Nüfus Art›fl H›z›: Nüfus art›fl h›z› ülkeden ülkeye önemli farkl›l›klar
göstermektedir. Genel olarak geliflmekte olan ülkelerde nüfus art›fl h›z› geliflmifl ülkelere göre daha yüksektir.
Dünya Bankas› taraf›ndan yap›lan tahminlere göre nüfus art›fl h›z› 2010 y›l›nda geliflmekte olan ülkelerde
ortalama yüzde 1.5, geliflmifl ülkelerde ise ortalama yüzde 0.4
olacakt›r.
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bugün kredi verme e¤iliminde olmayacaklard›r. Bir ülkedeki yaflam standard› ne
kadar düflük olursa, tasarruf yapabilmek için bugünkü tüketimden vazgeçme e¤i-
limi de o kadar düflük olur. Asgari geçim düzeyinde veya yak›n›nda yaflayan bir
nüfus kesimi için cari tüketimden vazgeçme olas›l›¤› oldukça düflüktür. Bu da ge-
liflmekte olan ülkelerde, tasarruf oran›n›n neden düflük oldu¤unu aç›klamaktad›r. 

Toprak: Bildi¤iniz gibi, iktisatta bir üretim faktörü olarak toprak dedi¤imiz za-
man yüzey, su, ormanlar, madenler ve di¤er do¤al kaynaklar› kastederiz. Mal ve
hizmetlerin üretimi, iflgücü ve sermayenin yan›na toprak faktörünün de getirilme-
sini gerektirebilir. Bir ekonomide do¤al kaynaklar›n bol olmas› ekonomik büyü-
meyi olumlu yönde etkileyebilir, ancak do¤al kaynaklar tek bafl›na büyüme yara-
tamaz. Geliflmekte olan ülkelerden baz›lar› (Arjantin, Brezilya gibi) oldukça zen-
gin do¤al kaynaklara sahip olmalar›na karfl›n, bu kaynaklar›n mal ve hizmet üre-
timinde kullan›lmas› konusunda çok fazla baflar›l› olamam›fllard›r. Buna karfl›l›k
Japonya, oldukça s›n›rl› do¤al kayna¤a sahip olmas›na ra¤men son 50 y›lda çok
büyük bir ekonomik büyüme performans› sergilemifltir. Japon tecrübesi aç›kça
göstermektedir ki zengin do¤al kaynaklara sahip olmak ekonomik büyüme için
gerekli bir koflul de¤ildir. 

Teknoloji: Ekonomik büyümeyi belirleyen temel faktörlerden bir tanesi tek-
noloji, yani mal ve hizmet üretimi için kaynaklar›n bir araya getirilme biçimidir.
Yeni yönetim teknikleri, bilimsel bulufllar ve di¤er yenilikler teknolojik ilerlemeyi
beraberinde getirir. Teknolojik ilerleme ise belirli bir kaynak kullan›m› ile daha
fazla üretime olanak tan›maktad›r. Buna göre iflgücü ve sermaye stokundaki art›fl
oran› belirli iken, teknolojik ilerleme ekonomik büyüme oran›n› h›zland›racakt›r. 

Teknolojik de¤iflim ülkedeki bilimsel ortamla direkt olarak iliflkilidir. Nüfusun
e¤itim düzeyinin artmas›, teknolojik yenilik yaratma potansiyelini artt›racakt›r. Sa-
nayileflmifl ülkeler geliflmekte olan ülkelere göre daha iyi e¤itilmifl nüfusa sahip ol-
duklar› için, teknolojik yeniliklerin yarat›lmas›nda ve gelifltirilmesinde geliflmekte
olan ülkeler karfl›s›nda önemli bir üstünlü¤e sahiptirler. Öte yandan geliflmifl ülke-
ler içerisindeki en zenginleri, geleneksel olarak GSMH’lar›n›n yaklafl›k yüzde 2-
3’ünü araflt›rma gelifltirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ay›rmaktad›rlar. Ar-Ge faaliyetleri-
ne ayr›lan bu miktar bugünkü koflullarda geliflmekte olan ülkelerin karfl›layamaya-
caklar› bir yat›r›m anlam›na gelmektedir. Ar-Ge faaliyetlerine ayr›lan pay ne kadar
yüksek olursa, teknolojik ilerleme yaratma olas›l›¤› da o kadar yüksek olacakt›r.

E¤itim düzeyinin düflüklü¤ü ve Ar-Ge faaliyetlerine ayr›lan fonlar›n yetersizli-
¤i ile oluflan s›n›rlamalar yeni teknolojilerin gelifltirilmesi ve kullan›lmas› aç›s›ndan
geliflmekte olan ülkelerin sanayileflmifl ülkelerin arkas›nda yer almalar›na yol aç-
maktad›r. Geliflmekte olan ülkeler geliflmifl ülkelerin liderli¤inde gelifltirilen yeni
teknolojileri ancak belirli bir süre sonra üretim sürecine sokabilmektedirler. 

Verimlilik
Yukar›daki aç›klamalar›m›zda, üretimin sermaye ve iflgücü gibi kaynaklara ba¤l›
olarak nas›l belirlendi¤ini ortaya koyduk. Bir kayna¤›n üretime katk›s›n› de¤erlen-
dirmenin yollar›ndan bir tanesi verimlilik ölçütünü kullanmakt›r. Verimlilik, üre-
timin kullan›lan girdi miktar›na oran›d›r. Buna göre tek bir kayna¤›n verimlili¤ini
veya tüm kaynaklar›n genel anlamda verimlili¤ini ölçmek mümkündür. ‹ktisatç›-
lar, bir ekonominin genel verimlili¤ini tan›mlamak için toplam faktör verimlili¤i
kavram›n› kullan›rlar. Toplam faktör verimlili¤i, ülkedeki toplam üretimin iflgü-
cü ve sermaye stokuna oran›d›r. Ekonomik büyüme, hem üretim faktörlerinin ar-
t›fl›na hem de teknolojik ilerlemeye ba¤l› olarak belirlenmektedir. Teknolojideki

Teknoloji: Mal ve hizmet
üretimi için kaynaklar›n bir
araya getirilme biçimidir.

Verimlilik: Üretimin kullan›-
lan girdi miktar›na oran›d›r.

Toplam faktör verimlili¤i:

Ülkedeki toplam üretimin
iflgücü ve sermaye stokuna
oran›d›r.



geliflmeler üretim faktörlerinin daha üretken (verimli) olmas›na olanak tan›makta-
d›r. Ülkenin sahip oldu¤u kaynaklar›n miktar› artarken, kullan›lan kaynaklar daha
verimli hale geliyorsa üretim art›fl› kaynak art›fl›ndan daha fazla olacakt›r. Buna
göre ekonomik büyüme oran› toplam faktör verimlili¤i art›fl oran› ile kaynaklar-
daki art›fl oranlar›n›n toplam›ndan meydana gelecektir. K›saca,

fleklinde yaz›labilir. ‹flgücündeki art›fl nedeniyle üretimin ne kadar artaca¤› iflgücü-
nün üretime ne kadar katk›da bulundu¤una ba¤l›d›r. Ayn› flekilde sermayedeki ar-
t›fl nedeniyle üretimin ne kadar artaca¤› da sermayenin üretime ne kadar katk›da
bulundu¤una ba¤l› olacakt›r. Do¤al kaynaklarda bir de¤ifliklik olmad›¤› varsay›m›
alt›nda, iflgücü ve sermayedeki art›fl oran›n› üretimdeki art›fl oran› ile iliflkilendire-
bilmek için bunlar›n art›fl oran›n›, üretime olan nispi katk›lar› ile çarpmak gerekir.
Söz konusu katk›lar› ölçebilmenin en kolay yolu ise bu üretim faktörlerinin
GSMH’dan ald›klar› pay› kullanmakt›r. Örne¤in, geliflmifl bir ülkede reel GSMH’n›n
yüzde 70’i iflgücü taraf›ndan, yüzde 30’u ise sermaye taraf›ndan elde ediliyorsa,
üretim art›fl oran›n› belirleyebilmek için afla¤›daki formülü kullanabiliriz:

Bu eflitlikte; TFP toplam faktör verimlili¤ini, L iflgücü miktar›n›, K sermaye sto-
kunu ifade etmektedir. Eflitli¤e göre iflgücü miktar› (L) ve sermaye stoku (K) sabit
kalsa bile, teknolojik geliflme toplam faktör verimlili¤indeki de¤iflmeler arac›l›¤›
ile ekonomik büyüme yaratabilmektedir. Örne¤in, toplam faktör verimlili¤inin y›l-
da yüzde 2 oran›nda artt›¤›n› kabul edelim. Böyle bir durumda iflgücü ve serma-
ye stoku sabit kalsa bile ekonomi y›lda yüzde 2 oran›nda büyüyecektir. ‹flgücü-
nün y›lda yüzde 2 ve sermayenin y›lda yüzde 3 oran›nda artt›¤›n› kabul edersek,
ekonomik büyüme bu üç faktörün a¤›rl›kl› toplam›na eflit olacakt›r. Yani, ekono-
mik büyüme oran›

olarak bulunur. 
Peki ülkeler aras›nda büyüme oranlar›n›n farkl› olmas›n› nas›l aç›klayabiliriz?

Hemen hemen tüm ülkelerde iflgücü art›fl› yaflanmakta, bu da genellikle ekono-
mik büyümeyi desteklemektedir. Sermaye stokundaki art›fl geliflmifl ülkelerde da-
ha dura¤and›r. Bu nedenle sermaye stoku art›fl›ndaki farkl›l›klar, ülkeler aras›nda
ekonomik büyümede gözlenen farkl›l›klar›n bir k›sm›n› aç›klayabilir. Ancak sade-
ce kaynaklardaki art›fl oran› arac›l›¤› ile, ülkeler aras› ekonomik büyüme farkl›l›k-
lar›n›n tamam›n› aç›klamak mümkün de¤ildir. Son y›llarda, sözü edilen büyüme
farkl›l›klar›n›n büyük ölçüde verimlilikle ba¤lant›l› oldu¤u konusunda yayg›n bir
görüfl birli¤i vard›r. 

Bu aç›klamalar›m›za göre ekonomik büyüme, verimlilikte ve kaynaklarda mey-
dana gelen art›fla ba¤l› olarak belirlenmektedir. Geliflmekte olan ülkelerde iflgücü,
sanayileflmifl ülkelere göre daha h›zl› artmas›na karfl›n tasarruf oran›n›n düflük ol-
mas›, bu ülkelerde sermaye stoku art›fl›n› s›n›rland›rmaktad›r. Sermaye olmaks›z›n
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iflgücünden yüksek bir verimlilik beklemek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla ge-
liflmekte olan ülkelerde iflgücü art›fl› yüksek büyüme oran› getirmemektedir. Afla-
¤›da kalk›nma sorununu incelerken bu tespitimizi tekrar kullanaca¤›z.

Afla¤›daki tabloda, Türkiye’de gelir da¤›l›m›na iliflkin olarak son 25 y›lda yap›lan çal›flma-
lar›n sonuçlar› verilmektedir. Asl›nda Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n bozuk oldu¤unu söyle-
mek için istatistiklere bakmaya gerek bile yok. Çevremizi gözleyerek de bu konuda kolay-
l›kla de¤erlendirme yapabiliriz. Tabloda görülen dengesiz da¤›l›m› düzeltmenin iktisat
politikalar›n›n nihai amac› oldu¤unu da bildi¤imize göre, gelir da¤›l›m›n› daha adil hale
getirmeyi baflar›rsak, Türkiye ekonomisinin bundan nas›l etkilenece¤ini de ayn› kolayl›k-
la de¤erlendirebilir misiniz?

EKONOM‹K KALKINMA

Ekonomik kalk›nma kavram›n› ve ekonomik büyüme ile fark›n›
tan›mlayarak, geliflmekte olan ülkelerde ekonomik kalk›nmay› ge-
ciktiren faktörleri aç›klayabilmek

fiu ana kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda, büyüme ve kalk›nma (geliflme) sözcükle-
rini efl anlaml› olarak kulland›¤›m›z› düflünebilirsiniz. Oysa yukar›da yapt›¤›m›z
aç›klamalarda ekonomik büyüme ve kalk›nma, farkl› anlamlarda kullan›lm›flt›r.
Ekonomik büyüme ülkenin üretim hacmindeki art›flt›r. Dolay›s›yla ekonomik bü-
yüme, sadece say›sal (kantitatif) bir kavram olarak ele al›nmaktad›r. Oysa ekono-
mik kalk›nma ekonomideki niteliksel (kalitatif) geliflmelerdir. Bir ekonomide, da-
ha fazla mal ve hizmet üretildi¤i zaman ekonomik büyüme ortaya ç›kar, oysa eko-
nomik kalk›nma, toplumun yaflam standartlar›nda, üretilen mallar›n kalitesinde
veya üretimin organizasyonunda iyileflmeler yaflanan bir ortam› ifade etmektedir.

Dünya ülkeleri kalk›nma düzeylerine göre çeflitli biçimlerde s›n›fland›r›labil-
mektedir. Birinci dünya ülkeleri; Bat› Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Japonya’dan oluflan iktisaden geliflmifl kapitalist ülkeleri ifade etmek
üzere kullan›lmaktad›r. Ço¤u zaman sanayileflmifl veya geliflmifl ülkeler olarak ad-
land›r›lan bu ülkeler 19’ncu yüzy›lda uzun dönemli ekonomik büyüme yaflam›fl
olan ülkelerdir. ‹kinci dünya ülkeleri ise bir zamanlar›n sosyalist ülkelerini ifade
etmek üzere kullan›lm›flt›r. Günümüzde bu ekonomilerin hemen hemen tamam›
planl› ekonomiden piyasa ekonomisine do¤ru geçifl yapm›fllard›r. Üçüncü dünya
ülkeleri ad› verilen grup ise Asya, Afrika, Güney Amerika, Ortado¤u ve Do¤u Av-
rupa ülkeleri için kullan›lan ifadedir. Ancak günümüzde bu ülkeler için daha çok
geliflmekte olan ülkeler veya az geliflmifl ülkeler deyimi tercih edilmektedir. 

Dünya nüfusunun yüzde 90’›, geliflmekte olan ülkelerde veya di¤er ad›yla az
geliflmifl ülkelerde yaflamaktad›r. Geliflmekte olan ülkelerdeki nüfus 5.1 milyar ki-
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Hanehalk› DPT AÜSBF DPT TÜS‹AD D‹E D‹E

Yüzdeleri (1963) (1968) (1973) (1986) (1987) (1994)

En düflük yüzde 20 4.0 3.0 3.5 3.9 5.2 4.9

‹kinci yüzde 20 8.0 7.0 8.0 8.4 9.6 8.6

Üçüncü yüzde 20 11.5 10.0 12.5 12.6 14.1 12.6

Dördüncü yüzde 20 18.5 20.0 19.5 19.2 21.2 19.0

En yüksek yüzde 20 57.0 60.0 56.5 55.9 49.9 54.9

SIRA S ‹ZDE
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Ekonomik kalk›nma:

Toplumun yaflam
standartlar›nda, üretilen
mallar›n kalitesinde veya
üretimin organizasyonunda
iyileflmeler yaflanan
ekonomik ortamd›r.



flidir ve bu nüfusun yaklafl›k yüze 27’si Çin Halk Cumhuriyeti’nde, yüzde 20’si ise
Hindistan’da yaflamaktad›r. Daha sonraki en büyük nüfus yo¤unlaflmas› ise Endo-
nezya, Brezilya, Bangladefl, Nijerya ve Pakistan’da görülmektedir. Nüfusun yüzde
40’›n›n flehirlerde yaflad›¤› Latin Amerika ülkeleri d›fl›nda, geliflmekte olan ülkeler-
deki nüfusun büyük bir bölümü k›rsal kesimde yaflamakta ve büyük ölçüde tar›-
ma ba¤›ml› durumda bulunmaktad›rlar. Geliflmekte olan ülkeler ço¤unlukla Gü-
ney ve Do¤u Asya, Afrika, Ortado¤u ve Latin Amerika’da yer almaktad›r. 

Geliflmekte olan ülkelerin ortak özelli¤i düflük kifli bafl›na GSMH’ya sahip ol-
malar›d›r. Yukar›daki aç›klamalar›m›zdan hat›rlayaca¤›n›z gibi, düflük kifli bafl›na
GSMH ortalama anlamda yaflam standard›nda bir düflüklü¤e iflaret etmektedir. Bu
ortak özelliklerinin d›fl›nda geliflmekte olan ülkeler kültürel, politik ve co¤rafi aç›-
lardan son derece farkl› özelliklere sahip bir grup niteli¤indedirler. 

Dünya Bankas› ülkeleri üst, orta ve düflük gelirli ülkeler olarak s›n›fland›rmak-
tad›r. Orta gelirli ülkeler de kendi içinde üst orta ve alt orta olmak üzere ikiye bö-
lünmektedir. Buna göre dünyan›n en yoksul ve en zengin ülkeleri ortaya ç›kmak-
tad›r. Dünya bankas› her ne kadar kifli bafl›na düflen GSMH kavram›n› kullansa da,
yoksulluk, ölçülmesi kolay olmayan bir kavramd›r. Çünkü yoksullu¤u mutlak ve
nispi anlamda de¤erlendirmek mümkündür. Dünya Bankas›n›n yapt›¤› gibi, yok-
sulluk mutlak anlamda tan›mlan›rsa, geliri belirli düzeyin alt›na indi¤i zaman bir
aile yoksul olarak kabul edilmektedir. Devlet bir aile için uygun koflullarda bes-
lenmenin minimum maliyetini tahmin ederek bunun ›fl›¤›nda yoksulluk s›n›r›n› be-
lirler. Uygun koflullarda beslenme maliyeti tahmin edildikten sonra, gelirin 1/3’nün
beslenmeye ayr›ld›¤› varsay›m› alt›nda, bu de¤er 3 ile çarp›larak yoksulluk s›n›r›n›
belirleyen gelir düzeyi elde edilmektedir. Örne¤in, Dünya Bankas› 1999 y›l› kifli
bafl›na GSMH de¤erlerini esas alarak, kifli bafl›na GSMH düzeyi 755 dolardan dü-
flük olan ülkeleri düflük gelirli ülkeler kategorisine dahil etmektedir. Kifli bafl›na
GSMH de¤eri 756 dolar ile 9265 dolar aras›nda olan ülkeler orta gelirli ülkeler ka-
tegorisine al›nmakta, bunlardan kifli bafl›na GSMH de¤eri 756-2995 dolar aras›nda
olan ülkeler alt orta gelirli ülkeler, 2996-9265 dolar aras›nda olan ülkeler ise üst or-
ta gelirli ülkeler olarak tan›mlanmaktad›r. Kifli bafl›na GSMH de¤eri 9266 dolar ve
daha fazla olan ülkeler ise yüksek gelirli ülkeler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

Yoksulluk ayn› zamanda nispi bir kavramd›r. Bir ülkede veya bölgedeki bir ai-
lenin di¤erlerine göre elde etti¤i gelir düzeyi ailenin kendisini yoksul hissedip his-
setmemesi aç›s›ndan önemlidir. Buna göre ABD için geçerli olan yoksulluk s›n›r›,
dünyan›n di¤er pek çok ülkesinde yaflayan insanlar aç›s›ndan oldukça yüksek bir
gelir düzeyini ifade edebilir. Fakat ABD’de yoksulluk s›n›r›nda yaflayan bir aile di-
¤er ülkelerdeki yoksullu¤u göz önüne alarak kendi durumunun iyi oldu¤unu dü-
flünmez. Yoksulluk nispi bir kavram oldu¤u için yoksul olanlarla olmayanlar› ay›rt
etmek amac›yla belirli bir gelir düzeyinin kullan›lmas› tart›flmalara neden olmak-
tad›r. Yoksulluk s›n›r›n›n hangi gelir düzeyinde çekilece¤i sorununun yan›nda
farkl› para birimlerine, kültürlere, geleneklere ve hayat düzenlerine sahip ülkeler
aras›nda yoksulluk karfl›laflt›rmas› yapmak da oldukça büyük bir sorundur. Öte
yandan geliflmekte olan ülkelerde yoksullar›n büyük bir bölümü iletiflimsiz ortam-
larda yaflad›¤› için bunlara iliflkin veriler de oldukça s›n›rl›d›r. Bu nedenle gelifl-
mekte olan ülkelerde tipik bir yoksul ailenin sahip oldu¤u özellikleri net biçimde
ortaya koyabilmek oldukça güçtür. 

Temel ‹htiyaçlar ve Yaflam Kalitesi
Baz› iktisatç›lar ve sosyal bilimciler en çok kullan›lan kifli bafl›na GSMH gibi mut-
lak bir yoksulluk kriterini kullanmadaki s›n›rlar› göz önüne alarak, temel insan ih-
tiyaçlar›n›n nas›l karfl›land›¤›na iliflkin göstergelerin kullan›lmas›n› önermektedir-
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ler. Temel insan ihtiyaçlar›n›n neler oldu¤u konusunda da anlaflmazl›klar olmas›-
na karfl›n, genel görüfl kalori, sa¤l›k, giyinme ve bar›nma konular›nda asgari ihti-
yaçlar›n belirlenmesidir. 

Yaflam standard›n› de¤erlendirebilmek için kifli bafl›na GSMH kavram›na alter-
natif olarak önerilen bir di¤er ölçüt yaflam kalitesi indeksidir. Bu indeksin olufltu-
rulmas›nda ortalama insan ömrü, bebek ölümleri ve okuryazarl›k oran› gösterge-
ler grubu olarak kabul edilmektedir. Ancak s›n›rl› say›daki bu göstergeleri göz
önüne alarak yap›lan bu dar tan›m; adalet, kiflisel özgürlük, çevre kalitesi ve istih-
dam olanaklar› gibi faktörleri göz ard› etmektedir. Sosyal ve politik konumlar› ne
olursa olsun çeflitli ülkeler aras›nda karfl›laflt›rma yapmaya olanak sa¤layan yuka-
r›da s›ralanan üç gösterge yine de sosyal ilerlemenin ölçütü olarak de¤erlendirile-
bilir. ‹ndeksin hesaplanmas›nda her bir gösterge için tüm ülkeler aras›nda yap›lan
s›ralamada ülkenin yer ald›¤› s›raya göre bir de¤er verilmektedir. Örne¤in, bir ül-
kenin bir göstergeden s›f›r almas›, bu göstergede ülkenin en kötü durumda oldu-
¤unu, 100 almas› ise en iyi performansa sahip oldu¤unu gösterir. Her ülkenin her
göstergeden ald›¤› puanlar›n ortalamas› bulunarak ülke için yaflam kalitesi indek-
si hesaplanmaktad›r. Afla¤›da yer alan Tablo 20.3 baz› ülkeler için kifli bafl›na
GSMH de¤erlerini ve temel insani ihtiyaçlara iliflkin göstergelerin ald›¤› de¤erleri
göstermektedir. Tabloda göstergelerin ald›¤› fiili de¤erlerin yan› s›ra her ülke için
hesaplanan yaflam kalitesi indeksi de yer almaktad›r. Tablodaki ülkeler en küçük
kifli bafl›na GSMH’ya sahip ülkeden büyü¤e do¤ru s›ralanm›flt›r. Tabloya göre, ki-
fli bafl›na GSMH ile yaflam indeksi aras›nda genel anlamda pozitif bir iliflki söz ko-
nusudur. Ancak yüksek bir kifli bafl›na GSMH de¤eri her zaman yüksek bir yaflam
kalitesi indeksi anlam›na gelmemektedir. Örne¤in, tabloda yer alan ülkelerden El
Salvador ve Türkiye kifli bafl›na gelir aç›s›ndan Çin ve Filipinlerden daha yüksek
bir de¤ere sahip olmas›na karfl›n bu ülkelerin yaflam kalitesi indeksi El Salva-
dor’dan daha yüksek, Türkiye’ye eflit düzeydedir. Bu noktada kifli bafl›na GSMH
kavram›n›n s›n›r›n› bir kez daha hat›rlatal›m: Kifli bafl›na gelir bir ülkedeki herke-
sin yaflam standard›n› gösteren bir ölçüt de¤ildir. Tablonun da ifade etti¤i gibi, bu
ölçüt ülkeler aras›ndaki yaflam standard› farkl›l›klar›n› gösteren bir gösterge nite-
li¤indedir. Bu anlamda Etiyopya 110 dolarla dünyada en düflük kifli bafl›na gelir-
le en fakir ülke durumundad›r. Genel anlamda kifli bafl›na GSMH de¤eri artt›kça
yaflam standard›n›n yükseldi¤ini söylemek mümkündür.

467Ekonomik Kalk ›nma

Kifli Bafl›na GSMH Ortalama Bebek Okuryazarl›k
Ülke Dünya Ömür Ölüm Oran› Kalite

De¤er S›ralamas› Erkek Kad›n Oran› Erkek Kad›n ‹ndeksi
Etiyopya 100 206 42 44 107 42 30 3
Bangladefl 370 167 58 59 73 51 29 8
Hindistan 450 162 62 64 70 67 43 20
Çin 780 140 68 72 31 91 75 48
Filipinler 1020 131 67 71 32 95 95 48
El Salvador 1900 104 67 72 31 81 75 40
Türkiye 2900 88 67 72 38 93 75 48
Meksika 4400 71 69 75 30 93 89 63
Yunanistan 11770 45 75 81 6 98 95 88
ABD 30600 8 74 80 7 100 100 95

Tablo 20.3

Seçilmifl Ülkelerde
Yaflam Kalitesi

*Bebek ölüm oran› 1000 do¤umda ölen bebek say›s›, kifli bafl›na GSMH de¤erleri ABD dolar›d›r.



Kifli bafl›na gelir ve yaflam kalitesi indeksi ülkenin geliflmifllik düzeyini de¤er-
lendirebilmek amac›yla kullan›labilecek göstergelerden sadece ikisidir. Bu amaç-
la kullan›labilecek göstergeler aras›nda musluktan akan su kullanan, televizyon ve
telefon sahibi olan ailelerin say›s› gibi göstergeler de kullan›lmaktad›r. Ekonomik
kalk›nmaya iliflkin tek bir göstergenin bulunmad›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, iktisat-
ç›lar›n ve di¤er sosyal bilimcilerin ekonomik geliflmeyi de¤erlendirebilmek için
birkaç göstergeyi bir arada kullanmalar›n› do¤al karfl›lamak gerekir. 

Kalk›nman›n Önündeki Engeller
Her ülke kendine özgü özelliklere sahiptir. Her ülkenin politik ve kültürel geçmi-
fli, iktisatç›lar›n bir ülkenin niye fakir veya zengin oldu¤unu anlamada ve kalk›n-
ma için politikalar önermede en büyük yard›mc›s›d›r. Tarihi bir bak›fl aç›s› içeri-
sinde kalk›nmaya engel olan faktörleri politik ve sosyal faktörler olarak iki ana
bafll›kta toplamak mümkündür. 

Politik Engeller: Geliflmekte olan ülkelerde ekonomik kalk›nman›n önünde-
ki politik engeller aras›nda kamu yönetimindeki yetersizlikler, politik istikrars›zl›k
ve risk, bask› gruplar›n›n iktisat politikas› de¤iflikliklerini engellemesi gibi faktör-
ler yer almaktad›r.

Kamu Yönetimindeki Yetersizlikler: Ekonomik kalk›nmada devletin üstlen-
di¤i rol son derece önemlidir. Bu rol ister özel sektörün gelifltirilmesi ve destek-
lenmesi anlam›nda olsun, isterse kaynaklar›n bizzat devlet taraf›ndan tahsis edil-
mesi anlam›nda olsun, iyi organize olmam›fl ve yeterli kadrolara sahip olmayan
bir devlet yap›s› ekonomik kalk›nman›n önündeki en önemli engellerden birisidir.
Baz› geliflmekte olan ülkelerin temel s›k›nt›s› kaynak k›tl›¤›ndan de¤il yetersiz ka-
mu yönetiminden kaynaklanmaktad›r. Örne¤in, Zaire ba¤›ms›zl›¤›n› elde etti¤i za-
man ülkedeki üniversite mezunu say›s› yok denecek kadar azd›. Ba¤›ms›zl›k ön-
cesi dönemde önemli kamu görevlerinin tümü Belçikal›lar taraf›ndan yürütüldü¤ü
için ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra Zaire’de tecrübesiz ve yeterli yönetsel altya-
p›ya sahip olmayan bir yöneticiler grubu karar mekanizmalar›nda yer alm›flt›. Bu
nedenle ülke bafllang›çta bir yaparak ö¤renme dönemi geçirmifltir.

Politik ‹stikrars›zl›k ve Risk: Devletin ekonomik kalk›nmay› desteklerken
yerine getirdi¤i en önemli fonksiyonlardan bir tanesi, tasarruflar› ve yat›r›mlar› tefl-
vik edecek bir ortam›n sürdürülmesidir. Savafllar, gösteriler veya belirsizliklerle
zay›flam›fl olan bir ortamda insanlar ifl yapmak istemezler. Örne¤in, 1825 y›l›nda
ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra bugüne kadar Bolivya’da 150’den fazla hükümet
kurulmufltur. Bu türden bir siyasi istikrars›zl›k vatandafllar›n ekonomiyi k›sa vade-
li olarak de¤erlendirmelerine ve karar al›rken sadece k›sa vadeli düflünmelerine
neden olmaktad›r. Gelecek y›l iktidara gelecek hükümetin politikalar› ve tercihle-
rini bilmeksizin vatandafllar›n uzun vadeli planlar yapmas› mümkün de¤ildir. 

Buradaki temel husus mülkiyet hakk›d›r. Özel mülkiyeti garanti eden bir ülke,
özel sektör yat›r›mlar›n› ve dolay›s›yla ekonomik kalk›nmay› teflvik edici bir rol
üstlenir. Mülkiyet haklar›n›n bir ihtilalle veya siyasi bir kararla de¤ifltirilmesi olas›-
l›¤› bulunan bir ülkede özel sektör yat›r›m yapma güdüsü tafl›mayacak ve ekono-
mik kalk›nma bundan olumsuz etkilenecektir. Hükümette meydana gelecek bir
de¤ifliklik sonucunda kiflilerin mal varl›¤›n›n müsadere edilece¤ine inan›l›yorsa,
bu tür bir politik ortamda hiç kimse yeni bir ifl kurmaya veya yeni bir fabrika in-
fla etmeye bafllamaz. Özel mülkiyetin kamu mülkiyetine aktar›lmas›na devletlefltir-
me ad› verilir. Tarihi olarak geçmifllerinde, bedelini ödemeksizin yabanc› mülki-
yetini devletlefltiren ülkeler yabanc› yat›r›mlar› yeniden ülkeye çekmekte güç-
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lükler yaflayabilirler. Bu konuda geleneksel örnek Uganda’d›r. 1973 y›l›nda Idi
Amin ad›ndaki general, bir askeri darbeyle Uganda’da iktidar› ele geçirdikten son-
ra, ço¤u ‹ngilizlere ait olan 500’den fazla yabanc› sermayeli flirketi devletlefltirmifl-
ti. Bu geliflmeden sonra Uganda’ya yabanc› sermaye girifli durmufl, yabanc› ve
yerli yat›r›mlar azalm›fl ve hâlâ bafllang›çtaki düzeyine eriflememifltir. 

Geliflmekte olan ülkelerde yabanc› yat›r›mlar›n azalmas› oldukça önemlidir.
Daha önce yapt›¤›m›z aç›klamalarda, geliflmekte olan ülkelerde tasarruf aç›¤› so-
rununun ekonomik kalk›nma aç›s›ndan son derece önemli oldu¤undan söz etmifl-
tik. Ülke vatandafllar› asgari geçim düzeyinde bulunduklar› için tasarruf yapam›-
yorlarsa, yat›r›mlar için hayati öneme sahip kaynak yabanc› tasarruflard›r. Bu ya-
t›r›mlar olmaks›z›n geliflmekte olan ülkelerin arzulad›klar› h›zl› ekonomik büyü-
meyi gerçeklefltirebilmeleri son derece güçtür. 

‹ktisat Politikas› De¤iflikliklerine Direnme: Her ülkedeki politikac›, ülke-
sindeki ekonomik refah› maksimize etmek ister. Bunun için de, di¤er koflullar sa-
bitken, ekonominin mümkün olan en yüksek h›zda büyümesi temel hedeftir. ‹flte
bu noktada politikac›lar önemli bir sorunla karfl› karfl›yad›rlar, çünkü di¤er koflul-
lar sabit kalmamaktad›r. Siyasi otorite politik bask›lar nedeniyle ekonomik büyü-
me hedefini arka plana atarak daha acil (ve ço¤u popülist olan) baz› hedeflere
yönelmek zorunda kalabilir.

Örne¤in, maksimum ekonomik büyümenin sa¤lanabilmesi vergilerin düflürüle-
rek yat›r›mlar›n artt›r›lmas›n›, yani devletin küçülmesini gerektirebilir. Geliflmekte
olan ülkelerin birço¤unda politik liderlerin en güçlü destekçileri devlet için çal›-
flanlard›r. Aç›kt›r ki bunlar›n ifline son vermek veya gelir kaynaklar›n› ortadan kal-
d›rmak iyi bir politik strateji say›lmaz. Dolay›s›yla devlet kadrolar› her zaman afl›-
r› istihdam ve düflük etkinlik sorunuyla karfl› karfl›ya kalaca¤› için ekonomik bü-
yüme potansiyeli azalacakt›r. Geliflmekte olan ülkelerde devlet temel g›da ve ihti-
yaç mallar›na çeflitli aflamalarda sübvansiyonlar uygulamaktad›r. Bu tür bir ortam-
da kamu harcamalar›n›n azalmas› ve g›da, enerji gibi temel mallarda fiyat›n piya-
sa koflullar›na göre belirlenmesi fleklindeki bir uygulamaya gidilmesi rasyonel
ekonomik davran›fl olabilir. Do¤ald›r ki bu tür bir karar karfl›s›nda söz konusu
sübvansiyonlar› alanlar pek mutlu olmayacaklard›r. Örne¤in, M›s›r hükümeti 1977
y›l›nda g›da ürünlerine uygulad›¤› sübvansiyonlar› azaltarak buradan elde edece-
¤i fonlar› ekonomik kalk›nmay› desteklemek amac› ile kullanmay› hedeflemiflti.
Ancak ülkede yayg›nlaflan gösteriler nedeniyle M›s›r hükümeti karar›n› geri almak
zorunda kalm›flt›. 1989 y›l›nda, Venezüella hükümeti kitle ulafl›m hizmetlerine ve
petrol ürünlerine uygulad›¤› sübvansiyonlar› azaltm›flt›. Bu karar sonras›nda ula-
fl›m hizmetlerinde ve petrol fiyatlar›nda art›fllar olmufltu. Fiyatlarda bir miktar art›fl
olmas›na karfl›n oluflan yeni fiyatlar o döneme ait dünya fiyatlar›n›n hâlâ alt›nda
idi. Buna ra¤men h›zla yayg›nlaflan gösteriler sonucunda, sadece baflkent Kara-
kas’ta 50 kifli ölmüfl, 500’den fazla insan yaralanm›flt›. Görüldü¤ü gibi kamu har-
camalar›n›n ve devletin ekonomideki rolünün azalt›lmas› siyasi olarak bir bedel
gerektirmekte, hatta toplumsal huzursuzluk yaratma tehlikesi tafl›maktad›r. 

Yukar›daki örneklerde ortaya konmaya çal›fl›lan husus, iyi bir iktisadi karar›n
kimi zaman kötü bir politik karar niteli¤i tafl›yabilece¤i hususudur. Çünkü ekono-
mik büyümeyi h›zland›rmak amac›yla iktisat politikalar›nda gerçeklefltirilecek de-
¤ifliklikler k›sa dönemde toplumun bir kesimini olumsuz yönde etkileyebilmekte-
dir. Bu da söz konusu de¤iflikliklerin ço¤u zaman güçlü bir muhalefetle karfl›lafl-
mas› sonucunu do¤urmaktad›r. Demokratik rejimlerde, ancak toplumun büyük
bir bölümünün deste¤ini arkas›na alan bir hükümet yukar›da sözü edilen türde
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rasyonel iktisadi politika de¤iflikliklerini hayata geçirebilmektedir. Arkas›nda böy-
le bir güç bulunmayan hükümetler ise ekonomik büyümeyi h›zland›rma çabala-
r›nda ço¤u zaman siyasi k›s›tlarla karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.

Sosyal Engeller: Kültürel anlamdaki gelenekler ve davran›fllar da ekonomik
kalk›nman›n karfl›s›nda bir faktör olabilmektedir. Geleneksel toplumlarda çocuk-
lar genellikle ailelerinin yolunu takip etmekte; örne¤in, baba marangoz ise çocu-
¤un da marangoz olmas› olas›l›¤› oldukça yüksek görünmektedir. Bunun d›fl›nda,
geliflmekte olan ülkelerin ço¤unda üretim kuflaktan kufla¤a ayn› yöntemler kulla-
n›larak gerçeklefltirilmektedir. Oysa, bildi¤iniz gibi, ekonomik büyümenin gerçek-
leflebilmesi için üretim tekni¤ini de¤ifltirme (yani, yat›r›m yapma) iste¤inin bulun-
mas› bir zorunluluktur. Geliflmekte olan ülkelerde ekonomik kalk›nman›n önün-
de bulunan sosyal engelleri giriflimci ruhunun eksikli¤i ve h›zl› nüfus art›fl› olarak
iki grupta incelemek mümkündür. 

Giriflimci Ruhunun Eksikli¤i: Ne, nas›l, kimin için üretilecektir sorular›n› bir
önceki kuflakla ayn› fleyleri yaparak cevapland›ran bir toplum, ekonomik kalk›n-
ma için temel bir bileflen olan giriflimcilikten mahrum demektir. Giriflimciler risk
üstlenen, yenilikleri ve yeni teknolojileri kullanan bir gruptur. Baz› toplumlar›n di-
¤erlerine göre neden daha fazla giriflimci ç›kartt›¤›n›n anlafl›lmas›, baz› ülkelerin
yoksulluk s›n›r›n› bir türlü aflamazken neden di¤erlerinin h›zla kalk›nd›klar›n›n
anlafl›lmas›n› da kolaylaflt›r›r. 

Giriflimcili¤e iliflkin bir teoriye göre, giriflimciler genellikle önleri kesilmifl olan
az›nl›klardan gelmektedir. Gelenekçi toplumlarda ay›r›mc›l›k nedeniyle baz› in-
sanlar›n prestijli mesleklere girmesi veya bürokratik kademelerde yer almas› en-
gellenmektedir. Burada sözü edilen ay›r›mc›l›k ›rk, din, cinsiyet ve göçmenlik te-
melinde yap›labilir. Ay›r›mc›l›k baz› insanlar›n toplumda statü sa¤layan meslekle-
re girmesine engel oldu¤u için, sözü edilen az›nl›k gruplar›n servet ve statü elde
edebilmek için önlerinde tek bir yol kalmaktad›r: Giriflimci olmak. Güneydo¤u
Asya'da Çinliler, Avrupa'da Yahudiler ve Türkler, Afrika'da Hintliler bu anlamda
önü kesilmifl az›nl›klar konumundad›rlar. Bu gruplar›n yaflad›klar› ülkelerde ken-
di içlerinde aflama kaydetmeleri ancak giriflimcilikle mümkün olmufltur. 

Geliflmekte olan ülkelerde giriflimcilik, daha çok göçmenler aras›nda yo¤unlafl-
maktad›r. Çünkü sözü edilen göçmenler yoksul ülkeler halk›nda bulunmayan ye-
tenek ve deneyime sahiptirler. Örne¤in Latin Amerika ülkelerinde önde gelen sa-
nayi kurulufllar›n›n liderleri ‹talyan, Alman ve Arap göçmenler veya onlar›n so-
yundan gelenlerdir. Ancak bu göçmenlerin baflar›s› ay›r›mc›l›ktan çok Latin Ame-
rika ülkelerinin yerli halk›nda bulunmayan ticari tecrübenin bir sonucu olarak de-
¤erlendirilmelidir. Bu giriflimciler uluslararas› piyasalarda hammadde arz edenleri
tan›makla, yerli halkta bulunmayan ifl gelifltirme yeteneklerini kullanmakla, gele-
neklere (bunlar içerisinde en önemlisi ifl ahlâk›d›r) sahip olmakla içinde bulun-
duklar› topluma göre avantajl› hale gelmektedirler. 

Geliflmekte olan ülkelerde mevcut giriflimcili¤i etkileyen bir di¤er faktör de
motivasyondur. Baz› toplumlarda geleneksel de¤er yarg›lar› baflar›y› teflvik edici
olmad›klar› için ekonomik kalk›nma önünde bir engel teflkil edebilirler. Yerleflik
kültürün baflar›y› ödüllendirdi¤i toplumlar daha fazla giriflimci yetifltirmektedirler.
Bir toplumda motivasyon aç›¤› yaratan spesifik de¤er yarg›lar›n› tespit edebilmek
son derece güçtür.

H›zl› Nüfus Art›fl›: Hat›rlarsan›z kifli bafl›na reel GSMH, reel GSMH'n›n nüfu-
sa bölünmesi ile elde edilmekteydi. ‹flgücü üretim faktörlerinden biri olmas›na ve
iflgücündeki art›fl üretimi olumlu yönde etkilemesine ra¤men, nüfus GSMH'dan
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daha fazla artt›¤› zaman ortalama olarak yaflam standard›nda bir iyileflme ortaya
ç›kmayacakt›r. Geliflmekte olan ülkelerin büyük bir bölümünün karfl› karfl›ya bu-
lundu¤u sorun nüfus art›fl›n›n çok h›zl› olmas›d›r. Nüfus art›fl›n›n kontrol alt›nda
tutuldu¤u Çin Halk Cumhuriyeti hariç, geliflmekte olan ülkelerdeki mevcut nüfus
art›fl h›z› her 35 y›lda bir bu ülkelerdeki nüfusun ikiye katlanaca¤›n› göstermekte-
dir. Bu durumun ortaya ç›kma nedeni, geliflmekte olan ülkelerde ölüm oran› dü-
flerken do¤um oran›n›n düflmemesidir. Afla¤›da yer alan fiekil 20.4 geliflmifl bir ül-
kedeki do¤um oran› ile geliflmekte olan bir ülkedeki do¤um oranlar›n›n neden
farkl› oldu¤unu net bir flekilde göstermektedir. fiekil, geliflmifl ve geliflmekte olan
ülkelerde kad›nlar›n evlilik ve çocuk do¤urma yafllar› ortalamas›n› ifade etmekte-
dir. Buna göre geliflmekte olan ülkelerde kad›nlar küçük denilebilecek yafllarda
evlenirken, geliflmifl ülkelerde kad›nlar›n ortalama evlilik yafl› 20'li yafllar›n ilk ya-
r›s›d›r. Örne¤in Bangladefl'te kad›nlar›n evlenme yafl› 16'd›r. Kad›nlar›n genç yafl-
ta evlenmesi de daha çok çocu¤a sahip olmalar› anlam›na gelmektedir. Öte yan-
dan bir çocu¤un do¤umundan ikincisinin do¤umuna kadar geçen süre geliflmek-
te olan ülkelerde oldukça k›sad›r. fiekle göre, geliflmifl ülkelerde bir aile ortalama
olarak ikiden fazla çocu¤a sahip olmazken, geliflmekte olan ülkelerde bu say› ye-
diye yükselmektedir. 

Sosyal bilimciler nüfus art›fl›n›n ekonomik kalk›nma üzerindeki etkileri konu-
sunda farkl› görüfller öne sürmektedirler. Daha önce de söz etti¤imiz gibi, artan
iflgücünün ekonomik büyümeyi teflvik edici bir etkisinden söz etmek mümkün-
dür. Nüfus art›fl›n›n ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyece¤ini savunanlar ise
görüfllerini üç nedene dayand›rmaktad›rlar: (1) Sermaye s›¤laflmas›: H›zl› nüfus
art›fl› iflçi bafl›na sermaye miktar›n› düflürece¤i için iflgücünün verimlili¤ini azalt›r.
(2) Ba¤›ml› Nüfus: H›zl› nüfus art›fl› çal›flan bir kiflinin bakmak zorunda oldu¤u
kifli say›s›n› (ba¤›ml› nüfus) artt›r›r. Ba¤›ml› nüfusun tüketim gereksinimlerinin
karfl›lanabilmesi ekonominin tasarruf yapabilme gücünü azalt›r. (3) Yat›r›m Sap-
mas›: H›zl› nüfus art›fl› kamu harcamalar›n›n ülkenin altyap›s›n› oluflturma veya
güçlendirme yerine e¤itim ve sa¤l›k gibi alanlara kaymas›na neden olur. 

H›zl› nüfus art›fl› birçok ülkede ekonomik kalk›nma üzerinde olumsuz etkiler
yaratm›fl olabilir; ancak bu etkinin büyüklü¤ünü de¤erlendirebilmek son derece
güçtür. Baz› ülkelerde ise h›zl› nüfus art›fl› ekonomik kalk›nmaya olumlu yönde
katk›da bulunmufl olabilir. Örne¤in, h›zl› nüfus art›fl›n›n ba¤›ml› nüfus oran›n›, ya-
ni ailedeki çocuk say›s›n› artt›rd›¤› ve çocuklar›n tüketim harcamalar›n›n karfl›la-
nabilmesi için tasarruf oran›n›n azald›¤› görüflü, çocuklar›n büyüyece¤i ve üretken
bir yetiflkin olaca¤› gerçe¤ini göz ard› etmektedir. Öte yandan yat›r›mlarda ortaya
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Ortalama Evlilik Yafl› ve Do¤um
Say›s›: Geliflmifl ülkelere göre,
geliflmekte olan ülkelerde
kad›nlar›n evlenme ve çocuk
sahibi olma yafl› daha küçüktür.
Geliflmifl ülkelerde kad›nlar
ortalama olarak iki do¤um
yaparken geliflmekte olan ülkelerde
bu say› ortalama yedi olarak
tahmin edilmektedir.
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Kad›n›n Yafl›

15 20 25 30 35 40 45 50

Sermaye s›¤laflmas›: H›zl›
nüfus art›fl›  sonucu  iflçi
bafl›na düflen sermaye
miktar›n›n azalmas›d›r.

Ba¤›ml› nüfus: Çal›flan bir
kiflinin bakmak zorunda
oldu¤u kifli say›s›d›r.

Yat›r›m sapmas›: H›zl›
nüfus art›fl›  nedeniyle
kamu  yat›r›m
harcamalar›n›n altyap›dan
e¤itim ve sa¤l›k gibi
alanlara kaymas›d›r.



ç›kan altyap›dan e¤itim-sa¤l›k gibi alanlara sapma bir kay›p olarak de¤erlendiril-
memelidir. Çünkü e¤itim ve sa¤l›k iflgücünün verimlili¤ini artt›ran unsurlar olarak
de¤erlendirilebilir. H›zl› nüfus art›fl›n›n olumsuz etkileri, kullan›labilir toprak ve su
kaynaklar› s›n›rl› olan ülkelerde ön plana ç›kart›lmas› gereken etkilerdir. Sürdürü-
lebilir nüfus art›fl h›z› konusunda yap›lacak genellefltirmeler tüm ülkelere uygu-
lanmayacak olmas›na karfl›n, Dünya Bankas› y›ll›k yüzde 2'nin üzerindeki nüfus
art›fl›n›n ekonomik kalk›nmay› frenledi¤ini ifade etmektedir. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi, GSMH y›ldan y›la bir art›fl e¤ilim sergilerken,
nüfus daha h›zl› art›yorsa ortalama anlamda bireylerin yaflam standartlar› düfler.
Bunun önüne geçebilmenin, yani nüfus art›fl h›z›n› düflürebilmenin yolu e¤itim-
den geçmektedir. Bu amaçla birçok geliflmekte olan ülkede Birleflmifl Milletler
deste¤inde do¤um kontrolü ve aile planlamas› projeleri yürütülmektedir. Ancak,
bu ülkelerde do¤um oranlar›n›n düflürülmesi sadece e¤itimle çözümlenebilecek
bir sorun de¤ildir, toplumun da aile büyüklü¤ünün s›n›rland›r›lmas›n› kabul etme-
si gerekmektedir. Bir di¤er deyiflle, ailelerde do¤um kontrolü yöntemlerinin kul-
lan›lmas› ekonomik aç›dan avantaj sa¤lamas›na ve sosyal aç›dan kabul edilebilir
olmas›na ba¤l›d›r. Günümüzde geliflmekte olan ülkelerde yaflayan birçok aile aç›-
s›ndan bu iki unsurun gerçekleflmedi¤ini söylemek mümkündür. Hat›rlarsan›z,
toplumun bütünü için olumlu bir geliflmenin tek bir birey aç›s›ndan olumlu ola-
mayabilece¤ini daha önce birkaç kez ifade etmifltik. Özellikle k›rsal kesimde ço-
cuklar iflgücünün temel kayna¤› olarak de¤erlendirilmekte ve yafll›l›kta güvence
olarak de¤erlendirilmektedirler. Ne kadar çocu¤un gerekli oldu¤u ise, bu ülkeler-
deki bebek ölüm oranlar›na ba¤l› olarak belirlenmektedir. Geliflmekte olan ülke-
lerde son y›llarda bebek ölüm oran› düflüfl göstermesine karfl›n geliflmifl ülkelere
oranla hâlâ oldukça yüksektir. Bu ülkelerde aileler hâlâ gelenekleri izleyerek
mümkün oldu¤unca çok çocu¤a sahip olma e¤ilimlerini sürdürmektedirler.

Geliflmekte olan ülkelerde k›t kaynaklar›n piyasa koflullar›nda tahsis edilmesinin kaynak
israf›na yol açarak arzulanan h›zl› kalk›nmay› engelleyece¤i yak›n bir zamana kadar kabul
gören bir görüfltü. Bu nedenle kaynak tahsisinin piyasa koflullar›nda de¤il devletin belir-
leyece¤i alanlarda tahsis edilmesinin uygun olaca¤› savunulmaktayd›. Bu yaklafl›m do¤al
olarak ülkede otoriter bir devlet anlay›fl›n› da beraberinde getirmekteydi. Yani, h›zl› kal-
k›nmak isteyen ülkeler bir süre için demokratik hak ve özgürlüklerden fedakarl›k etmek
zorunda kalabilirlerdi. Ancak Dünya Bankas› taraf›ndan haz›rlanan afla¤›daki grafi¤e gö-
re, ülkeler özellikle son y›llarda demokrasiden vazgeçmek yerine h›zla demokrasiye do¤-
ru yönelmektedirler. Demokrasi ve kalk›nma aras›nda nas›l bir iliflki kurabilirsiniz?

Demokratik Ülkelerin Toplam Ülkelere Oran›
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KALKINMA STRATEJ‹LER‹

Ekonomik kalk›nman›n h›zland›r›labilmesi için uygulanan politi-
kalar›n temel özelliklerini aç›klayabilmek

Farkl› ülkeler, ekonomik kalk›nman›n desteklenmesi için farkl› politikalar izle-
mektedirler. Buna karfl›n kalk›nma stratejileri iki temel bafll›k alt›nda incelenebilir:
‹çe dönük stratejiler ve d›fla dönük stratejiler.

‹çe Dönük Stratejiler
Tipik bir geliflmekte olan ülke belirli temel mallar›n üretiminde di¤er ülkelere gö-
re karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahiptir. Bir mal›n üretiminde karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e
sahip olmak, bu mal›n üretimini en düflük f›rsat maliyeti ile gerçeklefltirmek anla-
m›na gelmektedir. Burada sözü edilen temel mal ise genellikle bir baflka mal›n
üretimi için girdi teflkil eden, üretimin ilk aflamas›ndaki üründür. Tar›msal ürünler
ve madenler temel mallara verilebilecek örnekler aras›nda baflta gelenlerdir. Üre-
timi yönlendiren bilinçli bir devlet politikas›n›n olmamas› halinde, bu ülkelerin
karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip olduklar› söz konusu mallar›n üretiminde uzman-
laflmalar›n› bekleriz. Oysa günümüzde birçok geliflmekte olan ülke, kaynaklar›n›
ihraç edebilecekleri temel mallar›n üretiminden çekmifltir. ‹çe dönük kalk›nma
stratejileri, mal ve hizmetlerin ihrac›ndan çok yurtiçi piyasalar için üretim yapma
üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu ülkeler için kalk›nma sanayileflme ile özdefltir. Bu
türden içe dönük kalk›nma stratejilerinin amac› ithalat› ikame etmek, yani ithal
edilen mallar›n yerine yurtiçinde üretilen mallar› kullanmakt›r. 

‹thal ikameci politikalar, geliflmekte olan ülkelerin yo¤un olarak kulland›klar›
bir kalk›nma stratejisidir. Bu stratejide öncelikle büyük ölçüde ithalata ba¤l› ola-
rak mal üretimi yapan sektörler belirlenmektedir. Belirli bir düzeyde teknoloji kul-
lan›m› gerektiren bu sektörler ithal ikamesi için aday sektörlerdir. Yeni gelifltirile-
cek olan bu sektörlerin yabanc› ürünlerin rekabetinden korunabilmesi için ithal
ürünlere karfl› kota ve tarife uygulamas› ile sanayileflme gerçeklefltirilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Özetle, bu tür bir stratejide üretim ve uluslararas› ticaret karfl›laflt›rmal›
üstünlü¤e göre de¤il, bu ülkelerin uygulad›¤› ithal ikameci kalk›nma politikalar›-
na göre gerçekleflmektedir.

Yukar›daki aç›klamalar›m›za göre yurtiçi sektörler ancak d›fl rekabetten korun-
duklar› sürece varl›klar›n› sürdürebilecekleri için, ithal ikameci politikalar yurtiçin-
de üretilen mallar›n fiyat›nda ithal ürünlere göre bir art›fl yaratmaktad›r. Ayr›ca, en
az›ndan bafllang›çta, yurtiçinde üretilen ürünler ithal ürünlere göre daha düflük ka-
liteyle üretilebilmektedir. Yurtiçinde korunan bu sektörler gelifltikçe ve deneyim
kazand›kça fiyat ve kalite konusunda yabanc› ürünlerle rekabet edebilir hale gel-
mektedir. Bu aflamaya gelindikten sonra ithalata getirilen k›s›tlamalara gerek kal-
maz ve hatta daha önce korunan sektörler ihracata dönük üretim yapmaya baflla-
yabilirler. Geliflmekte olan ülkelerin birço¤unda yukar›da özetlenen ideal geçifl
gerçeklefltirilememifltir. Dolay›s›yla, bu ülkelerin ço¤unda etkinlikten uzak çal›flan
imalat iflletmeleri faaliyetlerini sürdürmektedirler ve d›fl rekabetten korunma olma-
d›¤› sürece bu iflletmelerin yaflamlar›n› sürdürmeleri mümkün görünmemektedir.
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D›fla Dönük Stratejiler
Yurtiçi sanayinin gelifltirilmesini temel alan içe dönük kalk›nma stratejisi oldukça
yayg›n bir strateji olmas›na karfl›n tek strateji de¤ildir. Güney Kore, Hong Kong,
Singapur ve Tayvan baflta olmak üzere bir grup ülke 1960'lar›n bafl›nda ihracat›
artt›rmaya dönük bir kalk›nma politikas› uygulamay› tercih etmifllerdir. Bu ülkeler
di¤er ülkelere göre daha iyi üretebilecekleri mallar›n üretimi için en bol bulunan
kaynaklar›n› kullanmak ve bu ürünlerin ihrac›n› gerçeklefltirmek fleklinde d›fla dö-
nük bir kalk›nma stratejisi benimsemifllerdir. Bu ülkelerde en bol bulunan kaynak
iflgücüdür ve üretimini gerçeklefltirdikleri ürünler de genellikle emek yo¤un mal-
lard›r. Bu tür bir d›fla dönük kalk›nma stratejisi ihracat ikamesi olarak adland›-
r›lmaktad›r. Sözü edilen ülkeler mevcut iflgücünü yurtiçinde tüketilecek tar›msal
ürünler üretiminde kullanmak yerine, ihraç edilebilecek ürünlerin imalat›nda
kullanmaktad›rlar.

D›fla dönük kalk›nma stratejileri etkin ve düflük maliyetli üretime dayanmakta-
d›r. Uygulanan stratejinin baflar›s› ise büyük ölçüde di¤er ülkelerle etkin olarak re-
kabet edilebilmesine ba¤l› oldu¤u için bu ülkelerin yönetimleri taraf›ndan ihraca-
t› teflvik edici önlemlere a¤›rl›k verilmifltir. Yani, devlet yerli üreticileri yurtiçinde
tüketilecek ürünleri üretmek yerine ihraç edilebilecek ürünleri üretmeleri için tefl-
vik etmifltir. Uluslararas› piyasalardaki rekabet yurtiçindeki rekabetten daha yo¤un
oldu¤u için ihracata dönük üretim yapan üreticiler daha gerçekçi bir fiyatlama po-
litikas›, yüksek kalite standartlar› ve uluslararas› pazarlama deneyimi ihtiyac› ile
karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Dolay›s›yla yerli üreticilerin uluslararas› rekabet için
teflvik edilmeleri gerekmektedir. Sözü edilen teflvikler, uluslararas› pazarlama ala-
n›nda devletin yard›mc› olmas›, vergi indirimleri, düflük faizli krediler verilmesi
veya nakit ödemeler fleklinde olmaktad›r. 

Firmalar› ihracata özendirmede kullan›lan bir di¤er teflvik yöntemi yurtiçi sat›fl-
lar› cazip olmaktan ç›kartmakt›r. Bu da ithal ikamesinin tamamen tersi yönde po-
litikalar›n izlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle devlet, yurtiçi fiyatlar›n ulus-
lararas› fiyatlar›n üzerinde gerçekleflmesine yol açan tarife ve kotalar› kald›r›r ve-
ya düflürür. Yurtiçi sat›fllardan elde edilen kâr azald›kça yerli sanayi ihracat için
mal üretmeye bafllar. 

Kalk›nma Stratejilerinin Karfl›laflt›r›lmas›
‹thal ikameci politikalar, sanayileflmenin ekonomik kalk›nman›n ön flart› oldu¤u-
na inanan ülkeler taraf›ndan uygulanmaktad›r. 1950'lerde ve 60'larda baz› iktisat-
ç›lar temel mallar›n üretiminde ve ihracat›nda uzmanlaflman›n geliflmekte olan ül-
kelerin arzulad›¤› h›zl› büyüme oran›n› sa¤layamayaca¤›n› öne sürmüfllerdir. Tica-
ret hadlerinin aleyhe dönmesi argüman› olarak adland›r›lan bu görüfller temel
mallar›n reel de¤erinin zaman içerisinde düflece¤i varsay›m›na dayand›r›lmaktad›r.
‹malat sanayiindeki ürünlerin fiyatlar›na göre temel mal fiyatlar› düflerse, temel
mallar› ihraç eden ve imal edilmifl ürünleri ithal eden ülkeler, bu mallar› yurtd›-
fl›ndan sat›n alabilmek için yurtd›fl›na daha fazla temel mal satmak zorunda kala-
caklard›r. Bu da d›fl ticaret hadlerinin ülke aleyhine geliflti¤inin bir göstergesidir.
1950'lerde ve 60'larda tart›fl›lan d›fl ticaret hadlerinin aleyhe dönmesi görüflü, ge-
liflmekte olan ülkelerdeki karar al›c›lar›n d›fl ticaret hadlerinin sürdürülemez bir
flekilde kötüleflece¤i korkusuna kap›lmalar›na neden olmufltur. Bu korkunun bir
sonucu olarak birçok geliflmekte olan ülke ihracat yapmak yerine, yurtiçi sanayi-
leflme üzerinde yo¤unlaflan içe dönük kalk›nma stratejilerini benimsemifllerdir. 
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Temel mallar›n ihracat›n› benimseme konusunda ortaya ç›kan kötümserli¤in
temelinde, teknolojik geliflmenin zaman içerisinde temel mal talebinin azalmas›na
yol açaca¤› inanc› yatmaktad›r. Oysa bu yaklafl›m önemli bir gerçe¤i göz ard› et-
mektedir. Do¤al kaynaklar arz› sabitse, bu kaynaklara olan talep art›fl› yavafllasa
veya hiç artmasa bile bu kaynaklar daha de¤erli hale gelecektir. Temel mallar›n
reel de¤eri zaman içerisinde düflmezse içe dönük kalk›nma stratejisinin gereklili-
¤i de tart›fl›l›r hale gelmektedir. ‹çe dönük stratejilere yöneltilen elefltirilere göre
ülkeler sahip olduklar› karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü kullanmal› ve mevcut kaynaklar›-
n› en de¤erli kullan›m alanlar›na kayd›rmal›d›rlar. Bu elefltirilere göre devletin sa-
nayi üretimini maksimize etmek amac›yla d›fl ticarete çeflitli k›s›tlamalar getirdi¤i
içe dönük kalk›nma stratejilerinde piyasa koflullar›nda kaynak tahsisinin gerçek-
leflmesi olas›l›¤› oldukça düflüktür. 

Baz› iktisatç›lar ise geliflmekte olan ülkelerin her birinin kendine özgü koflul-
lar› oldu¤unu ve bu koflullar›n devletin ekonomiye müdahalesini ve ekonomik fa-
aliyetleri düzenlemesini gerekli k›ld›¤›n› savunmaktad›rlar. Bu iktisatç›lara göre
geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan uygun kalk›nma stratejisi genellikle içe dönük
stratejiler olmaktad›r. Sözü edilen iktisatç›lar, geliflmekte olan ülkelerin genellikle
dengesiz bir sektörel geliflim sergilediklerine dikkat çekmektedirler. Buna göre bir
ülkede nispeten yüksek ücretlerin ödendi¤i modern imalat sanayinin yan› s›ra dü-
flük ücretlerin ödendi¤i geleneksel tar›m sektörü ayn› anda üretimde bulunmakta-
d›r. Farkl› sektörlerde (genellikle imalat sanayi ve tar›m sektörleri) farkl› geliflmifl-
lik düzeylerinin yafland›¤› bir ekonomi dual ekonomi olarak adland›r›l›r. Bu tür
bir ikili yap› gösteren dual ekonomide, mal ve kaynaklar›n al›n›p sat›ld›¤› piyasa-
lar›n etkin biçimde çal›flmas› mümkün de¤ildir. Bu iktisatç›lara göre piyasalar›n
fonksiyonlar›n› tam olarak yerine getiremedikleri geliflmekte olan ülkelerde dev-
letin ekonomiye müdahale ederek kaynak tahsisini düzenlemesi gerekmektedir. 

Dünya Bankas›, geliflmekte olan ülkeleri, uygulad›klar› d›fl ticaret stratejine gö-
re dört gruba ay›rmaktad›r: 

• Tamamen d›fla dönükler: Uluslararas› ticareti tamamen serbest b›rakan ve-
ya çok az kontrol uygulayan ülkeler.

• Il›ml› d›fla dönükler: ‹hracat› teflvik etmek yerine ithalat› ikame edecek fle-
kilde d›fl ticarete k›s›tlama getiren ülkeler.

• Il›ml› içe dönükler: D›fl ticarete nispeten yüksek ithal ikameci s›n›rlamalar
getiren ülkeler.

• Tamamen içe dönükler: Yurtiçi piyasalar› korumak için ihracat›n cayd›r›ld›-
¤› ülkeler.

Bu s›n›fland›rmaya göre, d›fla dönük kalk›nma stratejisi uygulayan ülkelerdeki
ekonomik büyüme oran› içe dönük strateji uygulayan ülkelere göre oldukça yük-
sektir. Bu ülkelerde artan tasarruf oran› göz önüne al›nd›¤›nda, söz konusu strate-
jinin bu baflar›s› önümüzdeki y›llarda da devam edecek gibi görünmektedir. Yap›-
lan araflt›rmalara göre, d›fla dönük kalk›nma stratejisi uygulayan ülkelerde yurtiçi
tasarruflar›n GSMH'ya oran› 1963 y›l›nda yüzde 13 iken, otuz y›l› aflk›n bir h›zl› bü-
yüme döneminin ard›ndan bu oran günümüzde yüzde 30'u aflm›flt›r. Böylesine
yüksek bir yurtiçi tasarruf oran› yat›r›m harcamalar›n› artt›rmakta, bu da iflgücünün
verimlili¤ini artt›r›rken kifli bafl›na reel GSMH art›fl›n› daha da h›zland›rmaktad›r.

D›fla dönük kalk›nma stratejilerinin içe dönük stratejilerine göre daha baflar›l›
olmas›n›n nedeni, d›fla dönük stratejinin etkin kaynak kullan›m›n› öne ç›kartmas›-
d›r. ‹thal ikameci politikalar kaynak tahsisinde maliyet minimizasyonu ilkesini göz
ard› etmektedir. Öte yandan d›fla dönük kalk›nma stratejisi ekonomik büyümeyi
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yurtiçi piyasalar›n geliflimi ile s›n›rland›rmamakta, yurtd›fl› piyasalar›n ihraç ürün-
leri için yaratt›¤› taleple ekonomi daha h›zl› büyüme olana¤›na sahip olmaktad›r. 

Günümüzde Asya Kaplanlar› olarak adland›r›lan dört Asya ülkesi (Hong Kong, Singapur,
Güney Kore ve Tayvan) d›fla dönük bir kalk›nma stratejisi uygulayarak baflar› elde eden
ülkelerdir. Nitekim Dünya Bankas› bu ülkeleri geliflmekte olan ülkeler kategorisinden ay-
r› olarak yeni sanayileflen ülkeler (k›saca NIC’ler) olarak s›n›fland›rmaktad›r. Oysa bu ül-
keler 1950’li y›llar boyunca ve 1960’lar›n bafl›na kadar ithal ikameci bir kalk›nma mode-
li benimsemifllerdi. Bu ülkelerin sa¤lad›klar› baflar›n›n alt›nda yatan faktörleri de¤erlen-
direbilir misiniz?
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477Özet

Özet
Ekonomik büyüme kavram›n› ve bu amaçla kulla-

n›labilecek göstergeleri tan›mlayarak ekonomik bü-

yümeyi belirleyen faktörleri aç›klayabilmek

• Reel GSMH’daki art›fl ekonomik büyüme olarak ad-
land›r›l›r. Büyüme oran› zaman içerisinde bileflik
olarak hesapland›¤›nda GSMH’n›n katlanmas›na ne-
den olmaktad›r.

• Reel GSMH’n›n nüfusa bölünmesi ile elde edilen
kifli bafl›na reel GSMH de¤eri, Dünya Bankas› tara-
f›ndan ekonomik geliflmenin bir göstergesi olarak
kullan›lmaktad›r.

• Reel GSMH ve kifli bafl›na reel GSMH’daki art›fl, or-
talama olarak ülkedeki her vatandafl›n eskisinden
daha iyi durumda olaca¤› anlam›na gelmemektedir.
Çünkü her iki gösterge de elde edilen gelirin nas›l
da¤›ld›¤› ve ülkedeki yaflam kalitesinin ne oldu¤u
konular›nda bir bilgi tafl›mamaktad›r. 

• Ekonomik büyüme ülkedeki üretken kaynaklar›n
art›fl›na ve teknolojik ilerlemelere ba¤l›d›r. Gelifl-
mekte olan ülkelerde nüfus art›fl h›z› geliflmifl ülke-
lere göre daha yüksek oldu¤undan iflgücü de h›zl›
artmaktad›r. Ancak, geliflmekte olan ülkelerin tasar-
ruf kapasitelerinin düflük olmas› sermaye stokun-
daki art›fl› s›n›rland›rmaktad›r. Do¤al kaynaklar›n
bol olmas› da tek bafl›na ekonomik büyümeyi ge-
tirmemektedir. Mal ve hizmet üretimi için kaynak-
lar›n bir araya getirilme biçimini ifade eden tekno-
loji ekonomik büyüme oran›n› h›zland›ran en önem-
li faktörlerden birisi durumundad›r. 

• Verimlilik, üretimin kullan›lan girdi miktar›na ora-
n›d›r. Bir ekonominin genel verimlili¤ini ifade et-
mek üzere kullan›lan kavram ise toplam faktör ve-
rimlili¤idir. Toplam faktör verimlili¤i art›fl oran› ile
üretimden ald›klar› paya göre a¤›rl›kland›r›lm›fl ifl
gücü ve sermaye art›fl oranlar›n›n toplam› ekono-
mik büyüme oran›n› verir. 

Ekonomik kalk›nma kavram›n› ve ekonomik büyü-

me ile fark›n› tan›mlayarak geliflmekte olan ülke-

lerde ekonomik kalk›nmay› geciktiren faktörleri

aç›klayabilmek

• Ekonomik kalk›nma sadece üretim miktar›ndaki ar-
t›fllar› de¤il, ayn› zamanda toplumun yaflam stan-
dartlar›nda, üretilen mallar›n kalitesinde ve üreti-
min organizasyonunda iyileflmelerin yafland›¤› bir
ortam› ifade etmektedir.

• Yoksulluk s›n›r›n›n belirlenmesi amac› ile yayg›n
olarak kullan›lan gösterge kifli bafl›na reel GSMH’d›r.
Baz› iktisatç›lar ve sosyal bilimciler, ülkelerin yaflam
standartlar›n› de¤erlendirmek için yaflam kalitesi in-
deksi ad› verilen ve ülkedeki ortalama insan ömrü,
bebek ölümleri ve okuryazarl›k oran› kullan›larak
oluflturulan bir göstergeyi kullanmaktad›rlar.

• Geliflmekte olan ülkelerde kalk›nman›n önünde bu-
lunan politik engeller kamu yönetimindeki yeter-
sizlikler, politik istikrars›zl›klar, bask› gruplar›n›n
iktisat politikas› de¤iflikliklerini engellemesi fleklin-
de s›ralanabilir. Kalk›nman›n önündeki sosyal en-
geller dendi¤inde ise giriflimcilikteki yetersizlikler
ve h›zl› nüfus art›fl› kastedilmektedir. 

Ekonomik kalk›nman›n h›zland›r›labilmesi için

uygulanan politikalar›n temel özelliklerini

aç›klayabilmek

• ‹çe dönük kalk›nma stratejileri ithalat› ikame ede-
cek mallar›n yurtiçinde üretimini sa¤layacak ima-
lat sanayinin gelifltirilmesini esas alan kalk›nma
stratejisidir. 

• D›fla dönük kalk›nma stratejileri ihraç edilecek mal-
lar›n üretilmesini esas alan bir kalk›nma stratejisidir.

• Geçmiflte yaflanan tecrübeler d›fla dönük kalk›nma
stratejisi uygulayan ülkelerdeki ekonomik büyüme
oran›n›n içe dönük kalk›nma stratejisi uygulayan
ülkelerden yüksek oldu¤unu göstermektedir. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Türkiye’de görev yapm›fl bir Dünya Bankas› yetkilisi,
Türkiye’nin mevcut büyüme oran›n› sürdürmesi duru-
munda, 18 y›l sonra reel GSMH’n›n bugünkünün iki kat›-
na ç›kaca¤›n› öne sürmüfltür. Buna göre Türkiye’nin ger-
çeklefltirmesi gereken ortalama y›ll›k büyüme oran› yüz-
de kaçt›r?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

2. Bir ülkenin üretim imkânlar› e¤risini gösteren afla¤›da-
ki grafik esas al›nd›¤›nda, bu ülkenin geliflmifllik düzeyi
ile ilgili olarak afla¤›daki de¤erlendirmelerden hangisi
yap›labilir?

a. Kaynaklar›n büyük bir bölümü tüketim mallar› üre-
timinde kullan›ld›¤› için yoksul bir ülkedir.

b. Kaynaklar›n büyük bir bölümü sermaye mallar›
üretiminde kullan›ld›¤› için yoksul bir ülkedir.

c. Kaynaklar›n büyük bir bölümü tüketim mallar› üre-
timinde kullan›ld›¤› için zengin bir ülkedir.

d. Kaynaklar›n büyük bir bölümü sermaye mallar›
üretiminde kullan›ld›¤› için zengin bir ülkedir.

e. Kaynaklar›n büyük bir bölümü tüketim mallar› üre-
timinde kullan›ld›¤› için geliflmifl bir ülkedir.

3. Afla¤›daki grafikte geliflmekte olan baz› ülkelere ait
2001 y›l› tüketim/GSMH oranlar› gösterilmektedir. Bu gra-
fi¤e göre, sermaye mallar›na yat›r›m yapma gücü en yük-
sek olan ülke afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bolivya
b. Macaristan
c. ‹srail
d. Nijerya
e. Türkiye

4. Geliflmekte olan ülkelerin en çok bilinen ortak özelli-
¤i afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Antidemokratik yönetim biçimi
b. Düflük kifli bafl›na reel GSMH
c. Düflük ihracat hacmi
d. Yüksek enflasyon oran›
e. Yüksek iflsizlik oran›

5.

Yukar›daki tabloda verilen ülkelerin ekonomik büyüme-
den sa¤lad›klar› yarara göre do¤ru s›ralan›fl› afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. II-I-IV-III
b. IV-II-III-I
c. III-IV-I-II
d. III-II-I-IV
e. I-III-IV-II

6. Afla¤›daki grafikte, Arjantin’de iflçi bafl›na sermaye mik-
tar›n›n y›llara göre seyri görülmektedir. Arjantin’de yafla-
nan bu geliflmenin verimlik üzerindeki etkisi afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Sermaye yo¤unlaflmas› nedeniyle verimlilik
azalmaktad›r.

b. Sermaye yo¤unlaflmas› nedeniyle verimlilik
artmaktad›r.

c. Sermaye s›¤laflmas› nedeniyle verimlilik azalmak-
tad›r.

d. Sermaye s›¤laflmas› nedeniyle verimlilik artmaktad›r.
e. Verimlilik de¤iflmemektedir. 
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7. Afla¤›daki grafikte, Türkiye’de ba¤›ml› nüfusun y›llara
göre seyri görülmektedir. Bu grafi¤e göre, Türkiye’nin ta-
sarruf yapma gücü nas›l bir geliflim göstermifltir?

a. Ortalama tüketim e¤ilimi azald›¤› için tasarruflar
artm›flt›r.

b. Ortalama tüketim e¤ilimi azald›¤› için tasarruflar
azalm›flt›r.

c. Ortalama tüketim e¤ilimi artt›¤› için tasarruflar
artm›flt›r.

d. Ortalama tüketim e¤ilimi artt›¤› için tasarruflar
azalm›flt›r.

e. Tasarruflar sabit kalm›flt›r.

8. Dünya Bankas›na göre, yüzde kaç›n üzerindeki nü-
fus art›fl h›z›n›n ekonomik büyümeyi frenledi¤i kabul
edilmektedir?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

9. Afla¤›dakilerden hangisi, ithal ikameci politikalarla bir-
likte kaç›n›lmaz olarak uygulanmas› gereken önlemler-
den biridir?

a. Nüfus art›fl h›z›n›n s›n›rland›r›lmas›
b. Faiz oranlar›n›n piyasa koflullar›nda belirlenmesi
c. Yo¤un d›fl destek sa¤lamas›
d. Tüketim harcamalar›n›n azalt›lmas›
e. Gelifltirilecek sektörlerin yüksek tarife ve kotalarla

korunmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi, d›fla dönük kalk›nma strate-
jisinin baflar›s›n› belirleyen faktörlerden biridir?

a. ‹hracat kredileri faiz oranlar›n› artt›rmak.
b. Yurtiçi sat›fllar›n teflviki için tüketici kredilerinin

aç›lmas›n› kolaylaflt›rmak.
c. Yüksek tarife ve kotalar uygulayarak ithalat›

engellemek.
d. Uluslararas› piyasalarda di¤er ülkelerle etkin bi-

çimde rekabet edebilmek.
e. Döviz kurlar›n› sabit tutmak.
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Yaflam›n ‹çinden

Uygulanan Kavramlar:

Teknoloji, ekonomik büyüme, verimlilik.

Ekonomik büyümenin itici gücünün e¤itim ve teknoloji

oldu¤unu savunan iktisatç›lar, insan sermayesi stokunun

çok yönlü etkisine dikkat çekmektedirler. E¤itilmifl insan

gücü, ülkelerin insan sermayesi stokunu artt›r›rken fiziki

yat›r›m art›fl›n› da beraberinde getirmektedir. Daha e¤i-

timli insanlar, yeni teknolojilerin adaptasyonu ve geliflti-

rilmesi konusunda da baflar›l› olarak ekonomik büyüme-

yi h›zland›racaklard›r. Nitekim afla¤›da yer alan iki grafik

h›zl› büyüyen ülkelerle yavafl büyüyen ülkelerde e¤itim

düzeyi farkl›l›klar›n›n büyümeyi nas›l etkiledi¤ini göster-

mektedir. Grafiklere göre, artan e¤itim düzeyinin ekono-

mik büyümeyi de h›zland›rd›¤›n› söylemek mümkündür. 

Tüm teknolojik geliflmelerin ve yeniliklerin arkas›nda in-
san sermayesi unsurunun bulundu¤unu düflünürsek, bil-
giye dayal› bir ekonomide insan gücü daha da önem ka-
zanmaktad›r. Çünkü üretimde kullan›lan di¤er kaynakla-
r›n aksine, bilgi kullan›ld›kça azalan bir meta de¤ildir.
Aksine, bilgi kullan›ld›kça ço¤al›r ve de¤eri artar. Bu da
ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki yarat›r.
DPT uzmanlar›ndan Hasan Dursun’un araflt›rmas› da e¤i-
timin ekonomi üzerindeki somut etkisini ortaya koyuyor.
Hazine Dergisi’nin 1998 y›l› 10’uncu say›s›nda yay›nlanan
“‹nsan Sermayesi ve Ekonomik Büyüme” bafll›kl› araflt›r-
mas›nda Dursun flu saptamalarda bulunuyor:

• En yüksek ekonomik getiriyi ilkö¤retim sa¤larken,

ikinci s›rada ortaö¤retim yat›r›mlar› yer almaktad›r.

Geliflmekte olan ülkelerde, k›zlar için yap›lan e¤itim

yat›r›mlar›, erkek çocuklar için yap›lanlara göre 4 pu-

an daha yüksek getiri sa¤lamaktad›r. 
• Geliflmekte olan ülkelerde insan faktörüne yap›lan

yat›r›mlar›n getirisi, geliflmifl ülkelere göre daha
yüksektir.

Neden iktisat ö¤renmeniz gerekti¤ine iliflkin çarp›c› bir
sonucu daha var araflt›rman›n:
• Afla¤›daki tablodan da görülece¤i gibi, sosyal bilimler

ö¤retimine yap›lan yat›r›mlar›n getirisi di¤er alanlara
göre daha yüksek düzeydedir. Yüksek ö¤retimde en
yüksek getiriyi ise iktisat e¤itimi kazand›rmaktad›r. 

480 Yaflam›n ‹çinden

Yüksekö¤renim
Kat›l›m Oran›

Ortaö¤retim
Kat›l›m Oran›

Yat›r›m/GSMH

20 40 600

Fiziki Sermayeye Yap›lan
Yat›r›m›n Getirisi

‹nsana Yap›lan Yat›r›m›n
Getirisi

Geliflmifl Ülkeler
Geliflmekte Olan

Ülkeler

0         5         10         15

Yüksekö¤retimde Getiri
Oranlar›

E¤itim Program› Getiri
Oran›

(%)

Ekonomi 13

Hukuk 12

T›p 12

Mühendislik 12

Matematik 8

Ziraat 8

”

“

H›zl› Büyüyen Ülkeler

Yavafl Büyüyen Ülkeler



Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
Han, E. (2000). ‹ktisada Girifl-2 (4 Bask›). Eskiflehir. 191-

210.
Paras›z, ‹. (1999). ‹ktisada Girifl. Bursa: Ezgi, 445-456. 
fiahin, H. (1994). ‹ktisada Girifl (4 Bask›). Bursa: Ezgi,

431-447.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1.  c Ayr›nt›l› bilgi için “Büyüme ve Reel GSMH”

konusuna bak›n›z.
2.  a Ayr›nt›l› bilgi için “Büyümeyi Belirleyen Faktörler”

konusuna bak›n›z.
3.  b Ayr›nt›l› bilgi için “Büyümeyi Belirleyen Faktörler”

konusuna bak›n›z.
4.  b Ayr›nt›l› bilgi için “Kalk›nma” konusuna bak›n›z.
5.  d Ayr›nt›l› bilgi için “Temel ‹htiyaçlar ve Yaflam

Kalitesi” konusuna bak›n›z.
6.  c Ayr›nt›l› bilgi için “Büyümeyi Belirleyen Faktörler”

konusuna bak›n›z.
7.  a Ayr›nt›l› bilgi için “Kalk›nman›n Önündeki

Engeller” konusuna bak›n›z.
8.  a Ayr›nt›l› bilgi için “Kalk›nman›n Önündeki

Engeller” konusuna bak›n›z.
9.  e Ayr›nt›l› bilgi için “Kalk›nma Stratejileri” konusuna

bak›n›z.
10. d Ayr›nt›l› bilgi için “Kalk›nma Statejileri” konusuna
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Tabloda verilen gelir da¤›l›m› araflt›rmalar›n›n sonuçlar›
Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n ne kadar bozuk oldu¤unu
gösteriyor. D‹E’nin 1994 y›l›nda yapt›¤› son araflt›rmaya
göre toplumun yüzde 20’si kullan›labilir gelirin yüzde
54.9’unu al›rken, geri kalan yüzde 45.1’lik bölümünü
toplumun yüzde 80’i paylaflmak zorunda kal›yor. Afla¤›-
da yer alan grafik, gelir da¤›l›m› bozuklu¤unda Türki-
ye’nin dünyada ilk s›ralarda yer ald›¤›n› gösteriyor. Top-
lumdaki en zengin yüzde 20’nin elde etti¤i gelirin en
yoksul yüzde 20’nin elde etti¤i gelirden kaç kat fazla ol-
du¤una göre oluflturulan grafikte Türkiye dördüncü s›ra-
da yer almaktad›r.

Gelir da¤›l›m› düzeldi¤inde, toplumun en düflük gelir el-
de eden gruplar›n›n gelirinde bir art›fl olaca¤›na göre, bu-
güne kadar pazar›n d›fl›nda kalan milyonlarca kifli pazara
girecektir. Düflük gelirli gruplarda hane gelirinin büyük
k›sm› beslenme ve bar›nma gibi temel ihtiyaçlar›n karfl›-
lanmas›na ayr›lmaktad›r. Bu nedenle bu gruplarda, g›da
ve kira harcamalar›n›n toplam harcama içindeki pay› yük-
sektir. Gelir artt›kça beslenme ve bar›nma için yap›lan
harcamalar›n toplam harcama içindeki pay› düfler. Di¤er
harcamalara ayr›lan pay›n oran› ise artar. Buna göre gelir
artt›kça harcama kompozisyonunun de¤iflmesi, gelir daha
adil da¤›ld›¤› zaman pek çok sektöre yeni talep yarat›la-
ca¤›n› göstermektedir. Düflük gelirli gruplar›n sat›n alma
gücünün yükselmesi, konfeksiyon, beyaz eflya, elektro-
nik eflya, mobilya, e¤itim, kültür gibi sektörlerde talebin
artmas›na neden olacakt›r. Orta ve ortan›n üstü gelir gru-
bunun sat›n alma gücünün yükselmesi ise, yukar›dakile-
re ek olarak, otomotiv ve konut sektörüne olan talebi art-
t›racakt›r. Yüksek gelir grubunun gelirinin azalmas› ise
lüks tüketim mallar› ile lüks otomobil ve konut talebinin
azalmas›na yol açacakt›r. 
Talep yap›s›nda ortaya ç›kmas› muhtemel bu de¤iflim is-
ter istemez yat›r›mlar›n bileflimine de yans›yacakt›r. Dola-
y›s›yla toplumun genifl kesimlerinin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
maya dönük bir ekonomik yap›n›n ortaya ç›kmas›n›n te-
melleri de at›lm›fl olacakt›r. Artan yat›r›mlar ekonomide
h›zl› ve istikrarl› bir büyüme dönemini de bafllatacak ve
iflsizlik azalma e¤ilimine girecektir. Bu da insanlar›n gele-
ce¤e daha güvenle bakmalar› ve kalk›nman›n h›zlanmas›
anlam›na gelmektedir. 
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S›ra Sizde 2

Yap›lan araflt›rmalar, demokrasi ile ekonomik kalk›nma
aras›nda pozitif bir iliflki oldu¤unu göstermektedir. Özel-
likle Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan antide-
mokratik koflullarda ve dünyaya kapal› olarak yaflayan
birçok ülkenin kalk›nma yolunda hiç de büyük ad›mlar
atamad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Dünyada hâlâ varl›¤›n› sürdü-
ren di¤er otoriter rejimlere bak›ld›¤›nda da ayn› durumu
tespit etmek mümkündür. Dünya Bankas› verilerine göre,
örne¤in, Irak, dünyan›n ikinci büyük petrol rezervlerine
sahip olmas›na karfl›n, dünyan›n en fakir ülkelerinden bi-
risi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Benzer flekilde Suri-
ye’de de kifli bafl›na düflen gelir, örne¤in, Türkiye’dekinin
üçte biri kadard›r. Bir di¤er petrol zengini olan Nijerya’da
ise kifli bafl›na gelir ancak 300 dolar civar›ndad›r. Bu ör-
nekleri ço¤altmak mümkün, ancak bunlar›n tümünde or-
taya ç›kan sonuç ortak: Demokrasiden uzaklaflarak kal-
k›nmay› h›zland›rmak mümkün de¤ildir. 
Demokratik rejimin ekonomik kalk›nmaya nas›l bir katk›
sa¤layaca¤›na en güzel örneklerden birisi Türkiye’dir. Bil-
di¤iniz gibi Türkiye’de tek parti döneminden sonra 1950
y›l›ndaki demokratik seçimle iktidar el de¤ifltirmifltir. Ge-
nellikle Türkiye’deki demokrasi için dönüflüm tarihi ola-
rak kabul edilen bu tarih baz al›narak haz›rlanan afla¤›da-
ki tablo, 1950’den sonra kalk›nmada belirgin bir iyileflme
oldu¤unu göstermektedir.

Bir ülkede, demokratik sistemin tüm kurumlar›yla olufl-
mas›, insanlar›n bilgiye daha kolay ulaflmas› ve daha isa-
betli yat›r›m kararlar›n›n al›nmas›n› sa¤layacakt›r. Ekono-
mide rasyonel kararlar›n al›nmas› etkinlik ve verimlik üze-
rinde olumlu etkiler yarataca¤› için ekonomik büyüme
h›zlan›r. Öte yandan demokratik bir yönetimde e¤itim ve
sa¤l›k gibi haklardan daha fazla yararlan›lmas› ile kalk›n-
ma için gerekli olan e¤itilmifl ve sa¤l›kl› insan gücü de
yetifltirilecektir. Sa¤lanacak politik istikrar ile birlikte d›fl
kaynak ak›fl› da h›zlanaca¤› için ekonominin performan-
s›nda bir yükselme beklenebilecektir. 

S›ra Sizde 3

Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan’›n yaflad›-
¤› deneyimden elde edilen sonuçlar, di¤er geliflmekte
olan ülkeler için de çeflitli dersler ç›karmam›za olanak
sa¤lamaktad›r. Ancak, bu dört ülkenin paylaflt›¤› baz› or-
tak özelliklerin geliflmekte olan di¤er ülkeler taraf›ndan
paylafl›lmad›¤›n› da belirtmek gerekir. Örne¤in, Asya Kap-
lanlar› ad› verilen bu dört ülkede de ücretler, piyasa ko-
flullar›nda arz ve talebe göre belirlenmekte, devlet iflgücü
piyasas›na çok nadir müdahale etmektedir. Öte yandan
bu ülkeler, homojen bir kültüre sahiptirler ve uzun y›llar-
dan beri politik istikrars›zl›kla karfl› karfl›ya kalmam›fllar-
d›r. Bunlardan da önemlisi, bu dört ülkede de içe dönük
kalk›nma stratejisinden d›fla dönük stratejiye geçilirken
ülkenin yönetiminde bulunanlar ortaya ç›kacak politik ve
ekonomik maliyeti üstlenmeyi göze alabilmifllerdir. Çün-
kü bu tür bir dönüflüm uzun y›llar yüksek gümrük duvar-
lar› arkas›nda korunarak kolay ve yüksek oranda kâr el-
de etmeye al›flan gruplar›n ç›karlar›n› ve üretimlerini cid-
di biçimde zedelemifltir. Geliflmekte olan ülkelerin ço-
¤unda bu risk göze al›namamaktad›r.

482 S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Konu 1923-49 1950-01

GSMH’da y›ll›k ortalama art›fl› (%) 4.0 4.9

Kifli bafl›na GSMH’da y›ll›k ortalama art›fl› (%) 2.1 2.5

‹hracatta y›ll›k ortalama art›fl› (%) 6.3 9.8

‹thalatta y›ll›k ortalama art›fl› (%) 4.7 10.4

Sanayi üretiminde y›ll›k ortalama art›fl› (%) 5.6 7.1
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Sözlük
A
Aç›k Maliyet: Üretim faktörlerini elde etmek için yap›lan gerçek

ödemelerdir.

Aç›k Piyasa ‹fllemleri: Merkez bankas›n›n banka rezervlerini

ve dolay›s›yla para arz›n› etkileyebilmek için piyasadan

devlete ait bono ve tahvilleri al›p satmas›d›r.

Ad Valorem Vergiler: Belirli bir parasal de¤erin yüzdesi fleklin-

de al›nan vergilerdir.

Al›c›lar Aras›nda Farkl›laflt›rma: Tekelcinin farkl› piyasa-

larda farkl› fiyat uygulamas› veya ayn› al›c› grubu içinde

tüketicileri farkl› bölümlere ay›r›p bunlara farkl› fiyatlar

uygulamas›d›r.

Amortismanlar: Üretim faaliyeti sonucunda mal ve hizmetler

yarat›l›rken geçmifl y›llardan devral›nan sermaye mallar›n-

da meydan gelen afl›nma ve eskimenin parasal de¤eridir.

Ara Mal›: Bir baflka mal veya hizmetin üretilmesinde kullan›lan

mal ve hizmetlerdir.

Artan F›rsat Maliyeti: Bir mal›n daha fazla üretilebilmesi için

di¤er mal›n üretiminden vazgeçilmesi gereken miktar›n her

aflamada artmas›d›r.

Artan Maliyet: Üretilen mal miktar› artt›kça ortalama üretim

maliyetlerinin artmas›d›r. 

Artan Oranl› Gelir Vergisi: Dahil olunan gelir dilimi artt›kça,

uygulanan vergi oran›n›n da artt›¤› gelir vergisidir.

Art›k: Cari fiyat düzeyinde arz edilen miktar›n talep edilen mik-

tar› aflmas› durumudur.

Arz E¤risi: Di¤er de¤iflkenler sabitken, de¤iflik fiyat düzeylerin-

de arz edilen mal ve hizmet kombinasyonlar›n› birlefltiren

e¤ridir.

Arz Esnekli¤i: Bir mal›n arz edilen miktar›ndaki yüzde de¤ifl-

menin fiyat›ndaki yüzde de¤iflmeye oran›d›r. 

Arz Kanunu: Bir mal›n sat›lmak istenen miktar› ile fiyat› aras›n-

daki do¤ru yönlü iliflkidir. 

Arz Tablosu: Di¤er de¤iflkenler sabitken, belli bir ekonomide

ve belli bir zaman diliminde üreticilerin de¤iflik fiyatlarda

sunmaya haz›r olduklar› mal ve hizmet miktarlar›n› özetle-

yen tablodur.

Arz Yönlü Politikalar: Devletin toplam talebi artt›rmak yerine

üretimi artt›rmaya dönük politikalar›d›r.

Arz: Di¤er de¤iflkenler sabitken, belli bir zaman diliminde piya-

sada üreticilerin de¤iflik fiyat düzeylerinde satmaya haz›r

olduklar› mal ve hizmet miktar›d›r.

At›l ‹flgücü: Mevcut üretim düzeyinin gerçeklefltirilmesinde ihti-

yaç duyulmayan iflgücü miktar›d›r.

At›l Sermaye: Mevcut üretim düzeyinin gerçeklefltirilmesinde

ihtiyaç duyulmayan sermaye miktar›d›r.

Azalan Marjinal Fayda: Bir mal›n ilave miktarlar› tüketildikçe el-

de edilen ek faydan›n (marjinal faydan›n) azalaca¤› ilkesidir.

Azalan Verim Yasas›: Di¤er üretim faktörleri miktar› sabitken,

bir üretim faktörünün üretimde kullan›lan miktar›n›n artt›-

r›lmas› durumunda, her ilave birimin sa¤lad›¤› ürün mikta-

r›n›n azald›¤›n› ifade eden iliflkidir.

B
Ba¤›ml› Nüfus: Çal›flan bir kiflinin bakmak zorunda oldu¤u ki-

fli say›s›d›r.

Banka: Temel olarak, halktan toplad›¤› mevduat› flirketlere ve

kiflilere kredi olarak veren, menkul k›ymetlere yat›r›m ya-

pan kurulufltur.

Basit Kaydi Para Çarpan›: Zorunlu rezerv oran›n›n tersidir.

Baflabafl Noktas›: Toplam gelir ile toplam maliyetin birbirine

eflit oldu¤u üretim düzeyidir.

Bebek Sanayi Argüman›: Bir ülkede yeni oluflturulan bir en-

düstrinin geliflimini tamamlay›ncaya kadar korunmas›n›,

korumac›l›k sonucu katlan›lan maliyetlerin korunan en-

düstrinin uzun dönemde getirece¤i yararlar ile karfl›lanabi-

lece¤ini savunan görüfltür.

Bedavac›l›k: Bir kiflinin kamusal maldan fayda elde etmesine

karfl›n, kamusal mal›n finansman›nda herhangi bir maliyet

yüklenmekten kaç›nma fleklindeki davran›fl›d›r.

Befleri Sermaye: Çal›flanlar›n e¤itim ve yetifltirilme arac›l›¤› ile

elde ettikleri bilgi birikimi ve yetenekleridir.

Betimleyici ‹ktisat: Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm ger-

çeklerin araflt›r›l›p toplanmas›d›r. 

Birim Esneklik: Fiyattaki de¤iflme oran›n›n talep miktar›n› da

ayn› oranda etkilemesidir ve esneklik katsay›s› 1’e eflittir. 

Birimler Aras›nda Farkl›laflt›rma: Tekelcinin üretti¤i her bi-

rim mal› ayr› ayr› mümkün olan en yüksek fiyattan almak

isteyene satmas›d›r.

Bütçe Aç›¤›: Devlet bütçesinde kamu harcamalar›n›n kamu ge-

lirlerinden fazla olmas› durumudur.

Büyük Bunal›m: Çok büyük bir ekonomik daralman›n ve yük-

sek iflsizli¤in yafland›¤› 1929’da bafllayan ve 1930’lar bo-

yunca devam eden dönemdir.

C-Ç
Canlanma: Ekonomide toplam üretimin artt›¤› dönemdir.

Ceteris Paribus Varsay›m›: Bir kavram› belirleyen çok say›da

de¤iflkenden bir tanesinin de¤iflebilece¤i, di¤er de¤iflken-

lerin ise sabit kalaca¤› varsay›m›d›r.

Çapraz Talep Esnekli¤i: Bir mal›n fiyat›ndaki yüzde de¤iflme-

nin bir baflka mal›n talep miktar›nda neden oldu¤u yüzde

de¤iflmeye iliflkin bir ölçüttür ve A mal› miktar›ndaki yüz-

de de¤iflmenin B mal› fiyat›ndaki yüzde de¤iflmeye oran›

fleklinde hesaplan›r.

Çift Tarafl› Tarifeler: Sadece iki ülke aras›nda yap›lan ticaret

anlaflmas›d›r. 
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D
Daralma: Ekonomide toplam üretimin azald›¤› dönemdir.

Daralt›c› (S›k›) Para Politikas›: Para arz›ndaki art›fl› yavafllat-

maya ve faiz oranlar›n›n yükselmesini sa¤lamaya dönük

para politikas›d›r.

Daralt›c› Maliye Politikas›: Kamu harcamalar›n› azaltarak

ve/veya vergileri artt›rarak toplam harcamalar› azaltmaya

yönelik olarak izlenen maliye politikas›d›r.

Dayan›kl› Mallar: Elde edildikten sonra uzun süre fayda sa¤la-

yan mallard›r.

Dayan›ks›z Mallar: Fayda sa¤lad›¤›nda yok olan, biten mallard›r.

Deflasyonist Aç›k: Tam istihdam gelir düzeyinin alt›nda den-

genin sa¤lanmas› durumunda ortaya ç›kan harcama aç›¤›

De¤er Muhafaza Arac› Olma: Paran›n sat›n alma gücünün el-

de tutulmas›na olanak sa¤lamas›d›r.

De¤iflim Arac› Olma: Paran›n mal ve hizmetlerin el de¤ifltirilme-

si sürecini kolaylaflt›ran ve h›zland›ran bir araç olmas›d›r.

De¤iflim Denklemi: Bir ekonomideki para miktar› ile paran›n

dolafl›m h›z›n›n çarp›m›n›n nominal gelire eflit olaca¤›n›

gösteren denklemdir.

De¤iflken Girdiler: Arzu edilen üretim düzeyine göre miktar›

de¤iflen girdilerdir.

De¤iflken Maliyet: Üretim miktar›yla birlikte de¤iflen maliyetlerdir.

Denge: Ayr›lma e¤iliminin söz konusu olmad›¤› noktad›r.

Denge Fiyat Düzeyi: Toplam talebin toplam arza eflitlendi¤i,

bir di¤er deyiflle AD ve AS e¤rilerinin kesiflme noktas› ta-

raf›ndan belirlenen fiyat düzeyidir.

Denge Fiyat›: Arz ve talebi birbirine eflitleyen fiyat düzeyidir.

Denge GSMH Düzeyi: Planlanan toplam harcamalar›n GSMH’ya

eflit oldu¤u gelir düzeyidir.

Denge Miktar›: Denge fiyat›nda gerçekleflen ifllem hacmidir.

Denk Bütçe Çarpan›: Kamu harcamalar› ve vergilerin ayn› mik-

tarda de¤iflmesi durumunda say›sal de¤eri 1’e eflit olan net

çarpand›r.

Devalüasyon: Devletin iradi olarak ald›¤› bir kararla yerli para-

n›n yabanc› paralar karfl›s›ndaki de¤erinin düflürülmesi.

Devlet: Ekonomide gerekli düzenlemeleri yapan, piyasalara üre-

tici ve tüketici olarak kat›labilen ve de vergi toplama ayr›-

c›l›¤›na sahip oluflum.

Devlet Bütçesi: Devlete ait harcamalar›n yap›lmas›na, gelirlerin

toplanmas›na yetki veren ve bunlar aras›nda dengenin na-

s›l sa¤land›¤›n› gösteren belgedir.

Devletlefltirme: Özel mülkiyetin kamu mülkiyetine aktar›lmas›d›r.

Devresel Ak›m Diyagram›: Ekonomideki her sektör taraf›ndan el-

de edilen geliri ve yap›lan harcamalar› gösteren diyagramd›r.

D›fl Ticaret Haddi: Ortalama ihracat fiyat›n›n ortalama ithalat fi-

yat›na oran›d›r.

D›flsal Fayda: Sat›n al›nan bir mal veya hizmetin, bu mal veya

hizmet için herhangi bir bedel ödemeyen üçüncü kiflilere

sa¤lad›¤› faydad›r.

D›flsall›k: Karar vericilerin üretim veya tüketim faaliyetinden

dolay› üçüncü kiflilere yükledikleri maliyetler veya sa¤la-

d›klar› faydalard›r.

D›flsall›klar›n ‹çsellefltirilmesi: Marjinal özel fayda ve mali-

yetlerin marjinal sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak

flekilde belirlenmesi amac›yla üretici ve tüketici kararlar›na

dönük düzenlemelerdir.

Di¤er fiartlar Sabittir Varsay›m›: Bir iktisadi olguyu etkileyen

çok say›da faktörden sadece bir tanesinin de¤iflti¤i, di¤er

faktörlerin ise de¤iflmedi¤i varsay›m›. 

Do¤al Tekel: Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece tek

bir firman›n faaliyetini sürdürmesine olanak sa¤layacak ni-

telikte olmas› halinde ortaya ç›kan tekeldir.

Dolayl› Vergi: Bir mal veya hizmet sat›n al›nd›¤› zaman ödenen

vergidir.

Döviz Kuru: Yerli paran›n yabanc› para cinsinden de¤eridir.

Döviz Tevdiat Hesaplar›: Türkiye’de yerleflik kifli ve kurumlar

taraf›ndan ticari bankalarda yabanc› para üzerine aç›lm›fl

olan hesaplard›r.

Dual Ekonomi: Farkl› sektörlerde farkl› geliflmifllik düzeyleri-

nin yafland›¤› ekonomidir.

Duruma Göre Maliye Politikas›: Ekonominin içinde bulundu-

¤u duruma göre maliye politikas›n›n bütçe aç›¤› ya da faz-

las› sa¤layacak flekilde yürütülmesidir.

Düflük Mal: Gelir artt›¤› zaman talebi azalan ve bu nedenle ge-

lir esnekli¤i negatif olan mallard›r. 

E
Ekonomik Analiz: Gerçeklerden ilkeler veya teoriler türetme

ifllemidir. 

Ekonomik Büyüme: Ekonominin mal ve hizmet üretme kapa-

sitesindeki art›flt›r.

Ekonomik Büyüme Oran›: Reel GSMH’da, bir önceki döneme

göre meydana gelen yüzde art›fl oran›d›r. 

Ekonomik Kalk›nma: Toplumun yaflam standartlar›nda, üreti-

len mallar›n kalitesinde veya üretimin organizasyonunda

iyileflmeler yaflanan ekonomik ortamd›r.

Ekonomik Kâr: Elde edilen toplam has›lat›n toplam f›rsat ma-

liyetlerini aflan k›sm›d›r.

Ekonomik Mal: Elde edebilmek için mutlaka belli bir çaba har-

canmas› veya bir bedel ödenmesi gereken mald›r.

Ekonomik Rant: Arz› sabit olan toprak ve di¤er kaynaklar›n

kullan›m› karfl›l›¤›nda ödenen bedeldir ve bir fleyin f›rsat

maliyetinin üzerinde her türlü ödemeyi içerir.

Eksik Kapasite: Tam kapasitenin alt›nda çal›fl›lmas›d›r.

Emek Yo¤un Üretim: Sermayeye oranla daha fazla iflgücü kul-

lan›larak gerçeklefltirilen üretim sürecidir. 

Emek: Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel

çal›flmalard›r.



Enflasyon: Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde ortaya ç›-

kan art›flt›r.

Enflasyonist Aç›k: Tam istihdam gelir düzeyinin üzerinde denge-

nin sa¤lanmas› durumunda ortaya ç›kan harcama fazlas›d›r.

Enjeksiyonlar: Gelir-harcama ak›m›na yap›lan ilavelerdir.

Esnek Döviz Kuru: Bir ülke paras›n›n yabanc› paralar karfl›s›nda-

ki de¤erinin arz ve talep güçleri taraf›ndan belirlenmesidir.

F
Faiz Oran›: Borçlan›lan fonlar›n maliyetidir veya üretimde kul-

lan›lan sermayenin getiri oran›d›r.

Faktör Arz›: Faktörün sahibinin sahip oldu¤u faktörü üretimde

kullan›lmas› amac›yla kiraya verip vermemesi karar›d›r.

Faktör Piyasa Talebi: Her firman›n ilgili faktöre olan bireysel

taleplerinin yatay toplam›d›r.

Faktör Piyasas›: Üretim faktörlerinin (iflgücü, sermaye ve top-

rak) al›n›p sat›ld›¤› piyasalard›r.

Faktör Talep Esnekli¤i: Faktör fiyat› de¤iflti¤inde, talep edilen

faktör miktar›n›n de¤iflme oran›n› gösterir.

Farkl›laflt›r›lm›fl Mal: Ayn› üretici taraf›ndan üretilen bir mal›n

farkl› al›c›lara farkl› fiyatlarda veya kalitelerde sat›lmas›d›r.

Farkl›laflt›r›lm›fl Oligopol: Oligopol piyasas›nda faaliyette bu-

lunan firmalar›n ürünlerinin homojen olmad›¤› oligopoldür.

Fayda: Bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edece¤i

memnuniyettir.

Fayda Maksimizasyonu Kural›: Bir mal için harcanan bir bi-

rim paran›n marjinal faydas›n› bir baflka mala harcanan bir

birim paran›n marjinal faydas›na eflitleyen mal bileflimleri-

nin tercih edilmesi ile elde edilen faydan›n maksimum ola-

ca¤›n› ifade eden kurald›r.

F›rsat Maliyeti: Bir karar› uygularken vazgeçilen bir baflka

karard›r.

Firmalar: Üretici kaynaklar› kullanan ve ne üretilece¤ini ka-

rarlaflt›ran flah›s flirketinden devlete kadar bütün üretici

birimlerdir.

Firman›n K›sa Dönem Arz E¤risi: Marjinal maliyet (MC) e¤ri-

sinin ortalama de¤iflken maliyet (AVC) e¤risinin üzerinde

kalan k›sm›d›r.

Fiyat Farkl›laflt›rmas›: Ayn› mal›n tek bir üretici taraf›ndan

farkl› al›c›lara farkl› fiyatlardan sat›lmas›d›r.

Fiyat ‹ndeksi: Cari fiyatlarla ifade edilen bir grup mal ve hiz-

metin de¤erinin ayn› mal grubunun sabit fiyatlarla ifade

edilen de¤erine oran›d›r.

Fiyat Kabullenici: Fiyat üzerinde hiçbir kontrol gücü olmayan

iktisadi birimdir.

Fiyat Kontrolleri: Devletin yasa yada düzenlemelerle (yönet-

melik, tebli¤ gibi) belirli bir mal yada hizmetin fiyat›n› tes-

pit etmesi veya s›n›rlama getirmesidir.

Fiyatlar Genel Düzeyi: Mal ve hizmet fiyatlar›n›n belirli bir dö-

nemdeki tart›l› ortalamas›n› gösteren indeks de¤eridir.

G
Gayrisafi Milli Has›la: Bir ekonomide belirli bir dönemde üre-

tilen tamamlanm›fl (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyat-

lar› ile ifade edilen de¤erleri toplam›d›r.

Gayrisafi Yurtiçi Has›la: Bir ülke s›n›rlar› içerisinde üretilen ta-

mamlanm›fl mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlar› ile ifade edi-

len de¤erleri toplam›d›r.

Gelir Etkisi: Di¤er de¤iflkenler sabitken bir mal›n fiyat› artt›¤›

zaman, gelir sabit b›rak›ld›¤› için gelirin sat›n alma gücü-

nün ve bu nedenle sat›n al›nmak istenen mal miktar›n›n

azalmas›d›r. 

Gelir Vergisi: Devletin gerçek kiflilerin elde etti¤i gelir üzerin-

den ald›¤› vergidir.

Genifllemeci (Gevflek) Para Politikas›: Para arz›n›n daha h›zl›

artmas›n› ve faiz oranlar›n›n düflmesini sa¤lamaya dönük

para politikas›d›r.

Genifllemeci Maliye Politikas›: Kamu harcamalar›n› artt›rarak

ve/veya vergi indirimleri sa¤layarak toplam harcamalar›

artt›rmaya yönelik olarak izlenen maliye politikas›d›r.

Geriye Dönük Faktör Arz E¤risi: Faktör sahiplerinin belirli bir

gelir düzeyine ulafl›ncaya kadar faktör arz ettiklerini, bu

gelir düzeyinden sonra faktör fiyatlar› artsa da faktör arz›-

n› artt›rmad›klar›n› gösteren e¤ridir.

Gresham Yasas›: Kötü paran›n iyi paray› piyasadan kovmas›d›r.

GSMH Deflatörü: Nominal GSMH rakamlar›n› reel GSMH rakam-

lar›na dönüfltürmek amac›yla kullan›lan özel fiyat indeksidir.

H
Hanehalk›: Ayn› çat› alt›nda yaflayan ve ortak finansal kararlar

alan tüm insanlard›r.

Hesap Birimi Olma: Paran›n mal ve hizmetlerin de¤erini ölç-

mede ortak bir ölçü birimi olmas›d›r.

Hiperenflasyon: Fiyatlar genel düzeyindeki çok h›zl› art›fllar›n

yafland›¤› dönemdir.

Hipotez: ‹ki de¤iflkenin birbirleriyle nas›l iliflkili oldu¤unu belir-

leyen koflullu önermedir.

Hizmet: ‹htiyaçlar› tatmin etmesine karfl›n maddi özelli¤i olma-

yan fleylerdir. 

‹
‹hracat ‹kamesi: Mevcut kaynaklar›n yurtiçinde tüketilecek ta-

r›msal ürünler üretiminde kullan›lmas› yerine, ihraç edile-

bilecek ürünlerin imalat›nda kullan›lmas›d›r.

‹hracat: Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin di¤er ülkelere sat›-

lan miktar›d›r.

‹htiyaç: Tatmin edildi¤inde haz ve doyum, tatmin edilmedi¤in-

de ise ac› ve üzüntü veren duygudur. 

‹htiyat Amac›yla Para Talebi: Beklenmeyen harcamalar›n kar-

fl›lanmas› amac›yla elde tutulmak istenen para miktar›d›r.
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‹kame Etkisi: Bir mal›n fiyat›ndaki art›fl›n söz konusu mal›n di-

¤er mallar›n fiyat›na göre nispi fiyat›n› yükseltmifl olmas›n-

dan ötürü mal›n al›m miktar›n›n azalt›lmas›d›r.

‹kame Mallar: ‹liflkili mallardan birinin fiyat›nda meydana ge-

len bir art›fl, di¤er mal›n talep miktar›nda art›fla neden olu-

yorsa, bu mallar ikame mallar›d›r.

‹ktisat: Bireyler ve toplumlar›n sahip olduklar› s›n›rl› kaynakla-

r›, s›n›rs›z olan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için nas›l da¤›tt›kla-

r›n›n incelenmesidir.

‹ktisat Politikas›: Belirli ekonomik sorunlar›n çözümüne veya

bu sorunlar›n ortaya ç›kmas›n› önlemeye dönük politikala-

r›n oluflturulmas› sürecidir.

‹malat: Hammadde veya yar› mamûllerin üretim süreci sonunda

fleklini de¤ifltirerek, yeni bir mamûl elde edilmesi sürecidir.

‹stihdam: Çal›flma ve gelir sa¤lama karar›nda olan bireylerin,

hizmetlerinden yararlan›lmak üzere çal›flt›r›lmas›d›r.

‹fllem Amaçl› Para Talebi: Mal ve hizmetlere harcamak ama-

c›yla tutulmak istenen paran›n miktar›d›r.

‹flsizlik Oran›: Toplam iflgücü içerisinde iflsiz olanlar›n yüzdesidir.

‹thal ‹kamesi: ‹thal edilen mallar›n yerine yurtiçinde üretilen

mallar› kullanmakt›r.

‹thalat: Di¤er ülkelerden sat›n al›nan mal ve hizmet miktar›d›r.

‹thalat Kotas›: Belli bir dönem boyunca ithal edilecek ürün

miktar› ve de¤eri üzerine bir tavan koyulmas›d›r.

‹thalata Rakip Mallar: Yerli firmalar taraf›ndan üretilen ve ay-

n› zamanda ithali de yap›lan mallard›r. 

‹tibari Para: Bir mal olarak de¤eri bulunmayan, ancak mal ve hiz-

metlerin sat›n al›nmas›nda bir de¤er ifade eden nesnelerdir.

K
Kamu Borç Stoku: Devletin ödemesi gereken toplam borç

miktar›d›r.

Kamu Harcamalar›: Devletin mal ve hizmet al›mlar› için yapt›-

¤› harcamalar toplam›d›r.

Kamusal Mallar: Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel

ödemeden tüketebilece¤i ve bir kiflinin tüketiminin bir bafl-

kas›n›n tüketimine engel teflkil etmedi¤i mallard›r.

Kapanma Noktas›: Ürünün fiyat›n›n ortalama de¤iflken maliye-

te eflit oldu¤u üretim düzeyidir.

Karma Ekonomi: Kamu mülkiyeti ve özel mülkiyetin, piyasa

ekonomisi ve piyasa ekonomisine devlet müdahalesinin,

fiyat mekanizmas› ve planlaman›n farkl› ölçülerde bir ara-

ya getirilmesi ile çal›flan ekonomik sistemdir. 

Karfl›laflt›rmal› Üstünlük: Belirli bir mal›n üretiminin di¤er ül-

kelere göre daha etkin olarak, yani daha düflük bir f›rsat

maliyeti ile gerçeklefltirilmesidir.

Katma De¤er: Her üretim aflamas›nda ara mallar›n›n de¤erine

yap›lan ilavedir.

Kaydi Para: Bankalar taraf›ndan kredi ifllemleri sonucunda va-

desiz mevduat fleklinde yarat›lan parad›r.

Kay›t D›fl› Ekonomi: GSMH hesaplar›na dahil edilmesi gerekir-

ken hesaplar›n d›fl›nda kalan ekonomik faaliyet hacmidir.

Kaynaklar: Mal ve hizmet üretiminde kullan›lan do¤a yada in-

sanlar taraf›ndan sa¤lanan tüm araçlard›r.

K›sa Dönem: Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin de¤ifl-

tirilmesine olanak tan›yan süredir.

K›smi Oligopol: Oligopolcü firmalar›n kârlar›n› bir grup halin-

de maksimize edemedikleri oligopoldür.

K›smi Rezerv Bankac›l›¤›: Bankalar›n toplam yükümlülükle-

rinden çok daha küçük bir miktar› rezerv olarak bulundur-

duklar› bankac›l›k uygulamas›d›r.

K›tl›k: ‹nsan ihtiyaçlar›n›n sonsuz, ancak bu ihtiyaçlar› karfl›la-

yacak kaynaklar›n s›n›rl› olmas› olgusudur.

Kifli Bafl›na Milli Gelir: Mevcut milli gelir de¤erinin nüfusa bö-

lünmesi ile bulunan ve bir refah ölçütü olarak kullan›lan

de¤erdir.

Kifli Bafl›na Reel GSMH: Reel GSMH’n›n nüfusa bölünmesi ile

bulunan de¤erdir.

Kiflisel Gelir: Milli gelirden da¤›t›lmayan flirket kârlar› ve sosyal

güvenlik amaçl› prim ödemlerinin ç›kart›lmas›, kamu ve

özel sektör transfer ödemlerinin ilave edilmesi ile bulunan

gayrisafi gelirdir.

Konjonktür: Üretim hacminde k›sa dönemli dalgalanmalard›r.

Konjonktürel ‹flsizlik: Üretim hacminde zaman zaman ortaya

ç›kan daralmalar›n yaratt›¤› iflsizliktir.

Korumac›l›k: Yerli üretime rakip olabilecek ithalat›n engel-

lenmesi veya s›n›rland›r›lmas› amac› ile devletin önlemler

almas›d›r.

Kota: Belirli bir dönemde ithal veya ihraç edilebilecek mal mik-

tar›na veya de¤erine konulan k›s›tlamalard›r.

Kullan›labilir Gelir: Kiflisel gelirden dolays›z vergiler ç›kar›l-

d›ktan sonra kalan k›s›md›r.

Kumanda Ekonomisi: Temel ekonomik sorulara iliflkin karar-

lar›n merkezi otorite (devlet) taraf›ndan al›nd›¤› ekonomik

sistemdir.

Kurumlar Vergisi: Devletin tüzel kiflilerin kâr› üzerinden ald›-

¤› vergidir.

L
Likitide: Varl›klar›n nakde veya vadesiz mevduata dönüfltürül-

me h›z› ve kolayl›¤›d›r.

M
M1: Dolafl›mdaki nakit, ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar

ve Merkez Bankas›nda bulunan mevduat›n toplam›ndan

oluflan parasal büyüklüktür.

M2: M1 para stoku tan›m›na ticari bankalardaki vadeli mevduat-

lar›n eklenmesi ile bulunan parasal büyüklüktür.
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M2Y: M2 para stoku tan›m›na ticari bankalarda bulunan döviz

tevdiat hesaplar›n›n ilave edilmesi ile bulunan parasal bü-

yüklüktür.

Makro ‹ktisat: ‹ktisad›n, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplu-

laflt›r›lm›fl ekonomik davran›fl› inceleyen bölümüdür.

Mal: ‹htiyaçlar› tatmin etme özelli¤i tafl›yan fiziksel varl›klard›r.

Mal Para: Hem mal olarak kullan›ld›¤›nda bir de¤ere sahip olan,

hem de de¤iflim arac› olarak kullan›labilen nesnelerdir. 

Maliye Politikas›: Devletin toplad›¤› vergiler ve yapt›¤› harca-

malarla ilgili politikas›d›r.

Maliyet (Arz) fioku: Toplam arz e¤risinin yer de¤ifltirmesine

neden olan maliyet de¤ifliklikleridir.

Maliyet Enflasyonu: Maliyet art›fllar›n›n neden oldu¤u

enflasyondur.

Marjinal Analiz: Mevcut koflullar de¤iflti¤i zaman ne olaca¤›n›n

incelenmesidir. 

Marjinal D›flsal Maliyet: Mal ve hizmet üretimi ve tüketiminde-

ki bir birimlik art›fl›n di¤er kiflilere yükledi¤i ilave maliyettir.

Marjinal Dönüflüm Oran›: Bir maldan bir birim daha fazla

üretmek için öteki mal›n üretiminden ne kadar fedakarl›k

etmek gerekti¤ini göstermektedir.

Marjinal Faktör Maliyeti: Ek bir birim faktörün istihdam edil-

mesi nedeniyle maliyetlerde ortaya ç›kan art›fl veya k›saca

ek maliyettir. 

Marjinal Fayda: Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir bi-

rim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meyda-

na geliflme de¤iflmedir. 

Marjinal Fiziki Ürün: Emek miktar›ndaki bir birimlik de¤iflme-

nin toplam ürün miktar›nda meydana getirdi¤i de¤iflmedir.

Marjinal Gelir: Sat›fllar›n bir birim artt›r›lmas› sonucu toplam

gelirde meydana gelen de¤iflmedir.

Marjinal ‹thal E¤ilimi: ‹thalattaki de¤iflmenin gelirdeki de¤ifl-

meye oran›d›r.

Marjinal Maliyet: Firman›n üretimini bir birim artt›rmas› sonu-

cu toplam maliyette meydana gelen de¤iflmedir.

Marjinal Sosyal Fayda: Kamusal bir maldan fayda sa¤layan her

bireyin marjinal faydalar›n›n toplam›d›r.

Marjinal Sosyal Maliyet: Üretimin yaratt›¤› marjinal özel mali-

yet ile marjinal d›flsal maliyetin toplam›d›r.

Marjinal Tasarruf E¤ilimi: Tasarruflardaki de¤iflmenin gelirde-

ki de¤iflmeye oran›d›r.

Marjinal Tüketim E¤ilimi: Tüketim harcamalar›ndaki de¤iflme-

nin gelirdeki de¤iflmeye oran›d›r.

Marjinal Ürün De¤eri: Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile

ürünün piyasa fiyat›n›n çarp›m› sonucu bulunur ve marji-

nal ürünün sat›fl› sonucu elde edilecek geliri gösterir.

Marjinal Ürün Geliri: Ek faktör birimlerinin kullan›lmas› sonu-

cu, firman›n toplam gelirinde ortaya ç›kan art›flt›r.

Menkul K›ymet: Belirli bir vade sonunda, belirli bir miktar› fa-

izi ile birlikte ödemeyi taahhüt eden ka¤›tlard›r.

Merkantilistler: Bir ülkenin gücünün sahip oldu¤u alt›n ve di-

¤er de¤erli metallerle ölçülebilece¤i ve bu nedenle müm-

kün oldu¤unca fazla ihracat, az ithalat yap›lmas› gerekti¤i

görüflünü savunanlard›r. 

Mikro ‹ktisat: ‹ktisad›n, mevcut durumu inceleyerek insan davra-

n›fl› ve insanlar›n piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispe-

ten küçük birimlerle iliflkili tercihlerini inceleyen bölümüdür.

Miktarlar Aras›nda Farkl›laflt›rma: Tekelcinin belirli bir mik-

tar için tek fiyat, daha sonraki ek miktarlar için daha düflük

fiyat belirlemesidir.

Milli Gelir Muhasebesi: Bir ekonomide belirli bir dönemde

gerçeklefltirilen ekonomik faaliyetlerin ölçüm sistemidir.

Milli Gelir: SMH’dan dolayl› vergilerin ç›kar›lmas› ile elde edi-

len ve di¤er yandan faktör gelirleri toplam›na da eflit olan

büyüklüktür.

Muhabir Banka: Bir bankan›n baflka bir kentte veya ülkede

kendisi ad›na bankac›l›k ifllemleri yapmas› için anlaflma

yapt›¤› bir baflka bankad›r.

Mutlak Üstünlük: Belirli bir mal›n üretiminin di¤er ülkelere gö-

re daha az kaynak kullan›m› ile gerçeklefltirilmesidir.

N
Negatif D›flsall›k: Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüke-

tici veya üretici taraf›ndan ödenmeyen maliyetlerdir.

Negatif Tasarruf: Harcamalar›n geliri aflan k›sm›d›r.

Net ‹hracat: ‹hracat gelirleri ile ithalat harcamalar› aras›ndaki

farkt›r.

Noksan ‹stihdam Dengesi: Ekonominin tam istihdam GSMH

düzeyinin alt›nda bir noktada ulaflt›¤› dengedir

Nokta Talep Esnekli¤i: Talep e¤risi üzerindeki bir noktaya ilifl-

kin esneklik de¤eridir.

Nominal (Cari Fiyatlarla) GSMH: Hesaplama yap›lan dönem-

de piyasada geçerli olan fiyatlar›n kullan›lmas› ile bulunan

GSMH de¤eridir.

Nominal Faiz Oran›: Ölçülebilen ve günlük yaflamda karfl›lafl›-

lan faiz oran›d›r. 

Normal Mal: Gelir artt›¤›nda talebi artan ve bu nedenle gelir es-

nekli¤i pozitif olan mallard›r. 

Normatif ‹ktisat: Toplumsal refah›n en üst düzeyde sa¤lanabil-

mesi için ne olmas› gerekti¤ini inceler.

O-Ö
Oligopol: Birbiri ile rekabet eden az say›da büyük firman›n, her

birinin üretimindeki de¤iflmelerin, piyasa fiyat›n› etkileye-

cek durumda oldu¤u piyasa yap›s›d›r.

Ortalama De¤iflken Maliyet: Firman›n birim üretim bafl›na dü-

flen de¤iflken maliyetidir.

Ortalama Fiziki Ürün: Bir birim emek için elde edilen ürün

miktar›d›r.

Ortalama Gelir: Toplam gelirin sat›fl miktar›na oran›d›r.
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Ortalama Sabit Maliyet: Firman›n birim üretim bafl›na düflen

sabit maliyetidir.

Ortalama Tasaruf E¤ilimi: Tasarruflar›n gelire oran›d›r.

Ortalama Toplam Maliyet: Firman›n birim üretim bafl›na

maliyetidir.

Ortalama Tüketim E¤ilimi: Tüketim harcamalar›n›n gelire

oran›d›r.

Otomasyon: ‹flgücünün yerine makinenin kullan›lmas›d›r. 

Otomatik ‹stikrar Sa¤lay›c›lar: Ekonomide istikrar› sa¤lamaya

yönelik biçimde otomatik olarak de¤iflen ve devlet bütçe-

sinde yer alan gelir ve harcama kalemleridir.

Otonom Tüketim: Tüketim harcamalar›n›n gelirden ba¤›ms›z

olan k›sm›d›r.

Otonom Vergi: Vergilerin gelirden ba¤›ms›z olan k›sm›d›r.

Otonom Yat›r›mlar: Yat›r›m harcamalar›n›n gelirden ba¤›ms›z

olmas›d›r.

Ölçe¤e Göre Azalan Verim: Ürün miktar›ndaki art›fl oran›n›n

girdilerdeki art›fl oran›ndan düflük olmas› durumudur.

Ölçe¤e Göre Sabit Verim: Girdilerdeki art›fl oran› ile ürün mik-

tar›ndaki art›fl oran›n›n ayn› olmas› durumudur.

Ölçe¤in Verimi: Bütün üretim girdilerinin ayn› oranda artt›r›l-

mas› durumunda ürün miktar›n›n hangi oranda de¤iflece¤i-

ni ifade eden ölçüttür.

Örtük Maliyet: Gerçekte ödeme yap›lmayan, ancak bir alterna-

tiften vazgeçilmesi nedeniyle oluflan maliyettir.

Özel Mallar: Sadece sat›n alan için fayda sa¤layan mallard›r.

P
Para Benzerleri: Likitidesi yüksek olan, ancak ödemelerde di-

rekt olarak kullan›lamayan varl›klard›r.

Para Politikas›: Merkez bankas›n›n ekonomideki para miktar›-

n› kontrol edebilmek amac›yla ald›¤› önlemlerdir.

Para Politikas›n›n Genel Araçlar›: Ülkedeki bankac›l›k sistemi-

nin rezervlerini yönlendirebilmek amac›yla merkez bankas›

taraf›ndan kullan›lan ve zorunlu rezerv oranlar›, reeskont

oran› ve aç›k piyasa ifllemlerinden oluflan araçlar kümesidir.

Para Talebi: Ekonomik birimlerin ellerinde tutmak istedikleri

para miktar›d›r.

Paran›n De¤er Kaybetmesi: Bir birim yerli parayla al›nabile-

cek yabanc› para miktar›n›n azalmas›d›r.

Paran›n De¤er Kazanmas›: Bir birim yerli parayla al›nabilecek

yabanc› para miktar›n›n artmas›d›r.

Paran›n Dolafl›m H›z›: Nihai mal ve hizmetlerin sat›n al›nma-

s›nda bir birim paran›n ortalama olarak kaç kez kullan›ld›-

¤›n› gösteren say›d›r.

Paran›n Nötrlü¤ü: Para miktar›ndaki de¤iflikliklerin üretim

miktar› üzerinde bir etkisinin olmamas›, sadece fiyatlar›

artt›rmas›d›r.

Parasal Fiyat: Bir mal› sat›n almak için vazgeçti¤imiz TL miktar›d›r.

Parasal Ücret: ‹flçilerin çal›flmalar› karfl›l›¤›, saat bafl›na, günlük,

haftal›k veya ayl›k olarak ald›klar› para miktar›n› gösterir.

Piyasa Dengesi: Arz ve talebin eflitlendi¤i, bir di¤er deyiflle arz

ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i noktad›r.

Piyasa Ekonomisi: Neyin, nas›l ve kimler için üretilece¤i soru-

lar›na birbirinden ba¤›ms›z olarak hareket eden tüketiciler,

üreticiler, devlet ve di¤er organizasyonlar›n kararlar›na ba¤-

l› olarak cevap bulunan ekonomik sistemdir.

Piyasa Talep E¤risi: Bireysel talep e¤rilerinin yatay toplam›d›r.

Planlanmam›fl Yat›r›m: Stoklarda planlanmam›fl olan de¤iflimdir.

Pozitif D›flsall›k: Bir mal› veya hizmeti sat›n alan veya satanla-

r›n yan›nda üçüncü kiflilerin de fayda elde etmesidir.

Pozitif ‹ktisat: ‹ktisad›n, mevcut durumu inceleyerek ne ol-

du¤unu belirlemeye çal›flan ve de¤er yarg›s› içermeyen

bölümüdür.

R
Rasyonel Davran›fl: Tercih yapmak veya karar almak duru-

munda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun bi-

çimde hareket etmesidir.

Rasyonel Seçim: Dikkate al›nan her bir seçenek yada alternati-

fe iliflkin maliyetlerin karfl›laflt›r›lmas›d›r. 

Reel (Sabit Fiyatlarla) GSMH: Belirli bir y›l›n fiyatlar› esas al›-

narak hesaplanan GSMH de¤eridir.

Reel Faiz Oran›: Beklenen enflasyon oran›na göre düzeltilmifl

faiz oran›d›r ve nomial faiz oran›ndan beklenen enflasyon

oran›n›n ç›kart›lmas› ile bulunur.

Reel Ücret: Bir kiflinin parasal ücreti ile sat›n alabilece¤i mal ve

hizmet miktar›n› gösterir.

Reeskont Oran›: Merkez bankas›n›n bankalara verdi¤i kredile-

re uygulad›¤› faiz oran›d›r.

Revalüasyon: Devletin döviz kurunun de¤erini yükseltmesidir.

Rezervler: Bankalar›n kasalar›nda bulunan nakit ve nakde ko-

layca dönüfltürülebilen varl›klarla merkez bankas› ve di¤er

bankalarda bulunan vadesiz mevduatlar›n toplam›d›r.

S-fi
Sabit Döviz Kuru: ‹ki ülkenin para birimleri aras›nda yasal ola-

rak belirlenen ve uzunca bir süre de¤ifltirilmemesi öngörü-

len döviz kurudur.

Sabit Girdiler: Ürün miktar›ndaki de¤iflme karfl›s›nda belirli bir

süre için miktar› de¤iflmeyen girdilerdir.

Sabit Maliyet: Üretim miktar› ile iliflkisi olmayan maliyetlerdir.

Saf Oligopol: Oligopol piyasas›nda faaliyette bulunan firmala-

r›n ürünlerinin homojen oldu¤u oligopoldür. 

Safi Milli Has›la: GSMH de¤erinden amortismanlar›n ç›kar›lma-

s› ile elde edilen ve ülkenin net üretim gücünü gösteren

de¤erdir.

Say Kanunu: Her arz kendi talebini yarat›r.
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Serbest Mallar: Do¤ada her istendi¤inde bulunabilen ve çaba

sarf etmeden elde edilebilen mallard›r.

Serbest Ticaret: Korumaya dönük önlemler al›narak devlet ta-

raf›ndan k›s›tlanmam›fl d›fl ticarettir. 

Sermaye S›¤laflmas›: H›zl› nüfus art›fl› sonucu iflçi bafl›na dü-

flen sermaye miktar›n›n azalmas›d›r.

Sermaye Yo¤un Üretim: ‹flgücüne oranla daha fazla sermaye

kullan›larak gerçeklefltirilen üretim sürecidir. 

Sermaye: Di¤er mallar› üretmek için kullan›lan makineler, araç-

lar ve fabrikalard›r.

Servet: Hanehalklar›n›n sahip oldu¤u varl›klar›n parasal

de¤eridir.

S›n›rl› Uzmanlaflma: Karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e sahip olunan

mal ve hizmetlerin üretiminde, artan maliyetler nedeniyle

ortaya ç›kan tam olmayan uzmanlaflmad›r.

S›z›nt›lar: Toplam harcamalar›n otonom bileflenlerini düflüren

kavramlard›r.

Spekülatif Amaçl› Para Talebi: Para d›fl›ndaki di¤er finansal

varl›klar›n de¤eri konusundaki belirsizlik nedeniyle elde

tutulmak istenen para miktar›d›r.

Spesifik Vergiler: Belirli bir maddi ölçü üzerinden al›nan

vergilerdir.

Stagflasyon: Fiyatlar artarken üretimin azald›¤› ortamd›r.

Sürekli Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyindeki art›fl›n uzunca

bir süre devam etmesidir.

T
Taban Fiyat: Devletin mal ve hizmet arz edenleri korumak için,

piyasada ifllem görülecek asgari fiyat› belirlemesidir.

Takas: Mal ve hizmetlerin mal ve hizmetlerle de¤ifltirilmesidir.

Talebin Fiyat Esnekli¤i: Bir mal›n talep edilen miktar›n›n bu

mal›n fiyat› karfl›s›ndaki duyarl›l›¤›n›n ölçüsüdür.

Talep: Di¤er de¤iflkenler sabitken, belirli bir zaman diliminde

piyasada tüketicilerin de¤iflik fiyat düzeyinde sat›n almaya

haz›r olduklar› mal veya hizmet miktar›d›r.

Talep E¤risi: Di¤er de¤iflkenler sabitken, de¤iflik fiyat düzeyle-

rinde talep edilen mal ve hizmet kombinasyonlar›n› birlefl-

tiren e¤ridir.

Talep Enflasyonu: Toplam talep art›fl›n›n neden oldu¤u

enflasyondur.

Talep Kanunu: Bir mal›n sat›n al›nmak istenen miktar› ile fiya-

t› aras›ndaki ters yönlü iliflkidir. 

Talep Tablosu: Di¤er de¤iflkenler sabitken, belli bir piyasada

belli bir zaman diliminde tüketicilerin de¤iflik fiyatlardan

sat›n almaya haz›r olduklar› mal ve hizmet miktarlar›n›

özetleyen tablodur.

Tam Esnek Talep: Fiyattaki küçük bir de¤ifliklik talep edilen

miktarda çok büyük bir de¤iflime neden oldu¤u durumdur

ve esneklik katsay›s› sonsuza eflittir.

Tam ‹nelastik Talep: Fiyattaki de¤iflmenin talep edilen miktar-

da hiçbir de¤iflmeye neden olmad›¤› durumdur ve esnek-

lik katsay›s› s›f›ra eflittir. 

Tam Kapasite: Bir firman›n elinde bulunan sermaye stoku ve

iflgücünün tamam›n› üretim faaliyetlerinde kullanmas›d›r.

Tam Oligopol: Oligopolcü firmalar›n bir grup olarak kârlar›n›

maksimize ettikleri oligopoldür.

Tam Rekabet: Hiçbir firman›n satt›¤› ürünün fiyat› üzerinde tek

bafl›na kontrol gücünün olmad›¤› özel bir piyasad›r.

Tamamlanm›fl Mal ve Hizmetler: Son kullan›m için üretilmifl

olan mal ve hizmetlerdir.

Tamamlay›c› Mallar: ‹liflkili mallardan birinin fiyat›nda düflüfl

meydana geldi¤inde di¤er mal›n talep miktar› art›yorsa, bu

mallar tamamlay›c› mallard›r.

Tarife: ‹thal edilen bir mala konulan vergidir.

Tarife D›fl› Engeller: Tarife ve kotalar›n d›fl›nda, ithalat› k›s›tla-

mak için kullan›lan di¤er yöntemlerdir.

Tasarruf Fonksiyonu: Gelir ile tasarruflar aras›ndaki iliflkidir.

Tasarruf Paradoksu: Artan tasarruflar›n tüketim harcamalar›n›

ve dolay›s›yla geliri azaltmas›d›r.

Tavan Fiyat: Devletin tüketicileri korumak için piyasada ifllem

görülecek en yüksek fiyat› belirlemesidir.

Tay›nlama: Paylafl›m sorununun piyasa mekanizmas›n›n devre-

den ç›kar›larak idari kararlarla çözümlenmesidir.

Tekel: Bir endüstride (piyasada) tek firman›n bulundu¤u bir pi-

yasa biçimidir. Tekelcinin üretti¤i ürün ya hiç ikamesi ol-

mayan bir üründür yada yak›n ikamesi olmayan bir mald›r.

Teknoloji: Mal ve hizmet üretimi için kaynaklar›n bir araya ge-

tirilme biçimidir.

Temel Mal: Genellikle bir baflka mal›n üretimi için girdi teflkil

eden, üretimin ilk aflamas›ndaki üründür.

Toplam Arz: Bir ekonomideki toplam mal ve hizmet arz›d›r.

Toplam Arz (AS) E¤risi: Bir ekonomideki tüm firmalar taraf›n-

dan arz edilen toplam miktar ile fiyatlar aras›ndaki iliflkidir.

Toplam Faktör Verimlili¤i: Ülkedeki toplam üretimin iflgücü

ve sermaye stokuna oran›d›r.

Toplam Fayda: Belirli bir zaman diliminde, bireyin di¤er mal

ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir mal›n çeflitli

miktarlar›n›n tüketilmesi sonucu ulafl›lan tatmin düzeyidir.

Toplam Fiziki Ürün: De¤iflken girdi miktar›n›n artt›r›lmas›na

ba¤l› olarak elde edilen ç›kt›d›r.

Toplam Gelir: Bir firman›n ürünlerinin sat›fl›ndan elde etti¤i pa-

ra miktar›d›r.

Toplam Kâr: Firman›n toplam geliri ile toplam maliyeti aras›n-

daki farkt›r.

Toplam Maliyet: Sabit ve de¤iflken maliyetler toplam›d›r.

Toplam Rant: Bir mal›n al›c›lar aç›s›ndan toplam de¤eri ile bu

mallar› üreten üreticilerin toplam maliyetleri aras›ndaki

farkt›r.
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Toplam Talep: Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan

talebin toplam›d›r.

Toplam Talep (AD) E¤risi: Toplam üretim ve fiyatlar genel dü-

zeyi aras›ndaki ters yönlü iliflkidir.

Toplam Üretim: Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen

mal ve hizmet miktar›d›r.

Transfer Ödemeleri: Devletin mal, hizmet veya iflgücü karfl›l›-

¤› olmaks›z›n hanehalklar›na yapt›¤› ödemelerdir.

Tüketici Dengesi: Tüketicinin belli flartlarda en yüksek fayda

düzeyini sa¤lad›¤› durumdur.

Tüketici Mallar›: Tüketicinin ihtiyaçlar›n› do¤rudan karfl›layan

mallard›r.

Tüketici Rant›: Tüketicinin bir mal için ödemeye haz›r oldu¤u

fiyat ile gerçekte ödedi¤i fiyat aras›ndaki farkt›r.

Tüketim Fonksiyonu: Gelirle tüketim harcamalar› aras›ndaki

do¤ru yönlü iliflki.

Tüketim Harcamalar›: Kiflilerin günlük gereksinimlerini do¤-

rudan karfl›layacak olan mal ve hizmetlere yapt›klar› harca-

malar toplam›d›r.

Tümdengelim: Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelen-

mesi, yani genelden özele gidilmesidir.

Tümevar›m: Gözlenen gerçeklerden hareketle teorinin olufltu-

rulmas›, yani özelden genele gidilmesidir. 

Tümleme Yan›lg›s›: Birey için do¤ru olan›n grup için de do¤-

ru olaca¤› fleklinde hatal› bir sonuca ulafl›lmas›d›r.

Türev Talep: Ekonomik birimlerin mallara olan do¤rudan ta-

leplerinin, bu mallar›n üretiminde kullan›lacak kaynaklara

dolayl› olarak yaratt›¤› taleptir.

U-Ü
Ücret: ‹flgücünün kullan›m› karfl›l›¤›nda ödenen bedeldir.

Üretici Mallar›: Di¤er üretici mallar› yada tüketici mallar› üreti-

minde kullan›lan mallard›r.

Üretici Rant›: Üreticinin üretti¤i mal› satmaya raz› oldu¤u fiyat

ile gerçekte sat›fl yapt›¤› fiyat aras›ndaki farkt›r.

Üretim: ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n› dolayl› yada do¤rudan karfl›laya-

cak mal ve hizmetleri meydana getirme çabas›d›r.

Üretim Faktörleri (Girdiler): Toprak, emek ve sermayeden

oluflan kaynaklard›r.

Üretim Fonksiyonu: Belirli bir dönemde kullan›lan alternatif gir-

di bileflimlerinin olas› maksimum ç›kt› ile iliflkilendirilmesidir.

Üretim ‹mkanlar› E¤risi: Mevcut üretim faktörleri ve üretim

teknolojisi veri iken, belirli bir dönemde ekonominin mak-

simum düzeyde üretebilece¤i çeflitli ç›kt› (ürün) bileflimle-

rini gösteren e¤ridir.

Üretim Kotas›: Arz edilen mal veya hizmet miktar›n› s›n›rlaya-

rak, rekabet koflullar›nda oluflmufl piyasa fiyat›n› üreticile-

rin lehine artt›rmaya dönük devlet politikas›d›r.

Ürün: Üretim faktörlerinin (emek, sermaye toprak) üretim süre-

cine kat›lmas›yla elde edilen ç›kt›d›r.

V
Vade: Borcun geri ödenece¤i zamana kadar geçen süredir.

Vergi Çarpan›: Vergilerde meydana gelecek de¤iflikli¤in gelir

üzerindeki etkisini belirleyen katsay›d›r.

Vergi Yans›mas›: Vergiyi ödeyen mükellefin bunun bir k›sm›n›

veya tamam›n› fiyat mekanizmas› arac›l›¤› ile di¤er kiflilere

aktarmas›d›r.

Verimlilik: Üretimin kullan›lan girdi miktar›na oran›d›r.

Y
Yap›sal ‹flsizlik: Ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve de-

vaml› olarak durgun bir düzeyde kald›¤› dönemlerde orta-

ya ç›kan iflsizliktir.

Yasal Tekel: Devlet taraf›ndan verilen imtiyazlarla belirli bir ürü-

nün veya hizmetin üretilmesi ifllemlerinin bir firmaya veril-

mesi, di¤er firmalar›n ayn› ifli yapmas›n›n engellenmesidir.

Yat›r›m Harcamalar›: Firmalar›n ve devletin yeni tesisat ve

teçhizat ile yeni binalara yapt›klar› harcamalar, stoklardaki

art›fllar ve kiflilerin yeni ev yapt›rmak için harcad›klar› mik-

tarlar›n toplam›d›r.

Yat›r›m Sapmas›: H›zl› nüfus art›fl› nedeniyle kamu yat›r›m

harcamalar›n›n altyap›dan e¤itim ve sa¤l›k gibi alanlara

kaymas›d›r.

Yay Esnekli¤i: Talep e¤risi üzerindeki iki nokta aras› için he-

saplanan ortalama esneklik de¤eridir.

Z
Zorunlu ‹htiyaçlar: ‹nsan›n yaflam›n› devam ettirebilmesi için

gerekli olan ve karfl›lanmas› zorunlu olan gereksinimlerdir. 

Zorunlu Olmayan ‹htiyaçlar: Karfl›lanmalar› yaflamsal olmayan,

ancak tatmin edildikçe insanlara haz veren ihtiyaçlard›r.

Zorunlu Rezerv Oran›: Merkez bankas› taraf›ndan belirlenen

ve bankalar›n mevduat fleklindeki yükümlülükleri karfl›l›-

¤›nda hangi miktarda zorunlu rezerv tutacaklar›n› gösteren

orand›r.
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Talep Esnekli¤i 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 105, 106

Talepteki ve Talep Miktar›ndaki De¤iflme 60

Tam Kapasite 406, 414, 415, 416, 420

Tam Rekabet 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,

177, 178, 179, 180, 181

Tarifeler 432, 441, 442, 449, 454

Tasarruf Paradoksu 302, 308, 311

Tavan Fiyat 114, 115, 116, 117, 120, 121, 133

Tekel 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 203, 206

Tekelci Rekabet 190, 199, 200, 201, 202, 203, 206

Teknoloji 455, 456, 462, 463, 470, 473, 477

Toplam Arz (AS) E¤risi 406, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419,

421, 424

Toplam Arz 406, 412, 416, 417, 418, 419, 424

Toplam Faktör Verimlili¤i 456, 463, 464, 477

Toplam Fayda 34, 46, 47, 48, 50, 52

Toplam Gelir 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 181

Toplam Harcamalar 262

Toplam Talep (AD) E¤risi 406, 407, 409, 410, 411, 412, 416,

419, 421, 422, 423, 424

Toplam Talep 406, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 419,

420, 421, 422, 423, 424

Toplam Üretim 248, 252, 253, 256

Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziki Ürün 140, 143, 145

Tüketici Dengesi 34, 48, 50

Tüketici Rant› 114, 128, 129, 131, 133

Türev Talep 212, 213, 217, 224

Ü
Üretici Rant› 114, 128, 130, 131, 133

Üretim Faktörleri 34, 38, 41, 52

Üretim Fonksiyonu 140, 141, 142, 160

Üretim ‹mkanlar› E¤risi 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 52

Üretim ve Firma 140

V
Vergi Yans›mas› 114, 124, 133

Verimlilik 456, 462, 463, 464, 465, 477

Y
Yasal Tekel 190, 191

Yay Esnekli¤i 88, 97, 106

Z
Zorunlu Rezerv Oran› 382, 396, 397

Dizin 493
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