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OLİPOGOL PİYASALAR 
Tam rekabet ve monopol piyasası hakkında genel bilgi 
Olipogol piyasaya geçmeden önce hoca hatırlatmak maksadıyla tam rekabet ve 

monopol piyasa hakkında kısa bir bilgi veriyor.  

Daha önce iki piyasayı gördük; tam rekabet piyasa ile monopol piyasa bu piyasalarda 
denge koşullarını araştırmıştık. Yani bu piyasada çalışan tam rekabet piyasasında 
çalışan faaliyet gösteren bir firmanın nasıl dengeye geldiğini gördük veya işte monopol 
olan bir firmanın bu piyasada nasıl dengeye geldiğini gördük. 

Denge koşulu olarak neyi gösterdik? Elbette onların başlangıç durumları farklıydı, 
maliyet girdileri farklı olabilir gelirleri giderlerinden farklı olabilir mi iki fiyatta da veya talep 
karşılıkları tam rekabet piyasasında karşı karşıya olduğu talep nasıldı? Yapı eksene 
paraleldi,  firmanın ama monopolün karşı karşıya olduğu talep nasıldı? Fiyatın talep eğrisi 
ile benzerdi değil mi? Ne dedik karşı karşıya yeni bir talep doğururdu. 

Peki, dolayısıyla bunlar farklılaştığında bir kural tespit etmiştik o kural neydi? MC=MR 
(marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu) noktada, grafik yaparsak karı maksimize 
ediyoruz. Bu noktada grafik yaparsak mesela tam rekabet piyasasında satacağı fiyat belli 
olduğundan firmanın fiyat üzerinde hiçbir etkisi yoktu. O ne ise onu kabul ediyordu. 
Sadece marjinal maliyetle işte o doğruların kesiştiği yerde üretim ihraz ediyordu. Ama 
monopol için farklı bir durum vardı. Monopol ne yapıyordu? Nerede grafik çizeceğini MC, 
MR ile belirliyordu ama talep eğrisinin izin verdiği yere kadar fiyatı yükseltebiliyordu. 
Çünkü monopolün fiyatı belirleme veya üretimi belirleme avantajı vardır. 
 

Oligopol Piyasalar 
Şimdi oligopol piyasasının yapısı farklı neden farklı ve nasıl farklı oligopol bir kere 

arkadaşlar az sayıda firmanın çalıştığı var olduğu bir piyasadır. Yani ne demek istiyoruz 
giriş engeli var ama monopoldeki gibi değil yani tek firma çalışmıyor bir kaç firma 
çalışıyor. Piyasaya giriş engeli var, birkaç firmanın çalışabildiği zaten tam rekabet 
piyasasının atladığı en önemli nokta bu. Giriş engeli var ve birkaç firma çalışıyor. Şimdi 
bura da oligopol piyasasında piyasa nasıl dengeye gelecek çalışan firmalardan örnekler 
verelim. Nasıl örnek verebiliriz; beyaz eşyan piyasası çok güzel bir örnektir oligopol 
piyasası için başka? Otomotiv güzel bir örnektir. Uçak güzel bir örnektir. Bunların hepsi 
oligopole örnektir. 

Peki şimdi böyle bir piyasada denge nasıl oluşacak? Şimdi burada çalışan firmalar 
açısından arkadaşlar çok önemli bir şey var. Birkaç firma çalıştığı için burada en önemli 
nokta firmaların birbirleriyle karşılıklı olarak bağlantılı ve birbirlerine bağımlı olmalarıdır. 
Hangi noktada birbirlerine bağımlılar fiyat veya üretim miktarını belirleme konusunda 
diğer firmaların davranışlarına bağımlılardır. Yani diğer firmaların davranışlarını 
gözetleyerek/gözlemleyerek kendi fiyat ve üretim miktarı stratejilerini belirliyorlar. Şimdi 
burada stratejik hareket etmek diye bir şey söz konusu oligopol piyasasında dolayısıyla 
tek bir dengeden bahsetmek mümkün değil. Yani o şekilde yaptığımız gibi diğer 
firmalarda gördüğümüz gibi tek bir denge oluşmuyor. Burada her firmanın karşıdaki 
firmanın yapacağı stratejiyi uygulayacağı fiyat ve üretim miktarı stratejisini göz önüne 
alarak belirlediği bir üretim miktarı ve fiyat oluşuyor. Ona göre de denge noktaları 
değişiyor. O yüzden tek bir dengeden bahsetmiyoruz. Tek bir standart bir denge yok. 
Şimdi ne var o zaman bu firmalar için bir şey söylememiz lazım iki yolu var arkadaşlar 
birinci yol model kurmaktır. 
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Oligopol Piyasalarda Modellemeler 
Oligopol piyasalarında çalışan firmalar için bir model kurmamız lazım, o model de iki 

yöntemle yapılır; anlaşmasız modeller ve anlaşmalı modeller şeklinde. Anlaşmalı 
modellerde; iş daha kolay nasıl oluyor, bu piyasada çalışan /faaliyet gösteren firmalar 
fiyat ve üretim miktarı üzerine anlaşıyorlar. Nasıl anlaşıyorlar? Mesela OPEC diyelim o da 
oligopoldür. Neydi OPEC petrol ihraç eden ülkelerden bahsediyoruz. Orada mesela 
üretim de başka firmalar birleşerek ne oluyordu? Kartel oluyor tek bir firma gibi tek bir 
monopol gibi davranmaya başlıyorlar bunların hepsi anlaşmalı oligopollerin çeşitleridir. 
Anlaşmalı da üretim miktarı ve fiyatta anlaşırlar. Ama anlaşmasız modeller için pek bir 
şey söyleyemeyiz. Üretim miktarı ve fiyat belirleyemeyiz burada önemli olan stratejik 
davranıştır. O zaman neyi gözlemleriz neyi analiz ederiz firmaların hangi koşullarda ne 
şekilde davrandıklarının kurallarını oluşturmaya çalışırız bunun için demiştim ki? Model 
var o modellerin arkasına girmeyeceğiz.  

Burada sadece stratejik davranışın analizini yapacağız. İşte burada karşımıza 
optigmalar ın stratejik davranışlarını inceleme aracı olarak oyun teorisi çıkıyor. Akıl 
oyunları filminde de bahsediliyor. Oyun teoremini sadece iktisadi anlamda kullanmıyoruz 
hayatın pek çok kısmında kullanıyoruz. Bunu göstermek için oyun teorisinin esaslarını 
anlatmak için ‘’maktuller açmazı’’ denilen bir örnek kullanılır. Onun üzerinden anlatalım 
sonra bunları çeşitlendireceğiz.  

Maktuller açmazında hikâye şu; iki şüpheli yakalanıyor. Banka soygunundan 
şüpheleniliyor. İşte silahla yakalanılıyorlar. Sonra bu ikisi sorgulanmak üzere karakola 
götürülüyorlar. Karakolda ayrı odalarda tutuluyorlar, sorgulamaları yapılıyor. Şimdi 
aralarında iletişim yok birbirleriyle konuşmaları mümkün değil ve onlara bir seçenek 
sunuluyor yani bir ödül-ceza matriksi dediğimiz seçenekler sunuluyor. Ben en basit 
haliyle anlatacağım.  

Biraz daha karmaşık örnekleri var, B maktul… Hatta B maktulü siz olun, bir de A 
olsun. Bu oyun teorisinde oyuncular (player) var. A ve B maktul oyuncular bir de kurallar 
var. Kurallar değişken, ödül-ceza var. Şimdi bu oluşturacağımız şey (payy of Matrix) 
diyoruz yani skor matrisi ya da ödül-ceza matrisi olarak da geçer. Seçenekler, stratejiler, 
oyuncular kurallar var Maktullerin karşı karşıya kaldığı 2 strateji var; ya itiraf edecekler ya 
da inkâr edecekler. İkisi için de aynı şey geçerli. Şimdi bunları belirledik elimizde ne var? 
Oyuncuları tanıyoruz stratejileri biliyoruz. Şimdi bir de skor matrisini oluşturmamız lazım. 
Nedir bu skor dediğimiz şey? Ödül ve ceza yani bu oyuncular hangi stratejiyi seçerse ne 
tür bir ceza veya ödülle karşı karşıya kalacaklar? Şimdi bunu yapalım. Mesela şurada A 
maktumu itiraf ederse B maktumu da itiraf ederse nasıl bir sonuçla karşılaşacaklar? 
Yazıyoruz. B 5 yıl alacak A da 5 yıl alacak. İkisi de itiraf ederse ikisi de 5 yıl yatıp çıkacak. 
Peki, A inkâr ederse ama B itiraf ederse o zaman B serbest kalacak ama bu sefer A 10 
yıl alacak. Şimdi bakalım başka bir seçenek A itiraf etmiş ama B inkâr etmiş o zaman A 
serbest kalacak B ise 10 yıl alacak. Veya ikisi de inkâr edebilir. O zaman A da B de 2 yıl 
alacak. 2 yılı neden alacak? Silah bulundurmaktan atıyorum ruhsatsız silah 
bulundurmaktan ama banka soygunundan değil. 

Dolayısıyla mantıklı olan bu yani ödül-ceza matrisini bu şekilde gösterelim. 

 A MAKTUL 
İTİRAF İNKÂR 

B MAKTUL 
İTİRAF A – 5 YIL 

B – 5 YIL 

A – 10 YIL 
B - 

SERBEST 

İNKÂR 
A – 

SERBEST 
B- 10 YIL 

A - 2 YIL 
B – 2 YIL 
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Dominant Strateji ve Nash Dengesi 
Şimdi birkaç tane tanım yapacağız. En iyi sonuç yani her iki taraf için de en iyi sonuç 

olacak bir her iki taraf için de dominant bir strateji olacak yani makul ödül bir de nash dengesi 
dediğimiz bir kavram olacak. Bunların sonuçlarını öğreneceğiz. Şimdi nedir bunlar? En iyi 
sonucu ne olduğunu pratik olarak göreceğiz. Dominant strateji dediğimiz şey şu arkadaşlar 
karşı tarafın ne yapacağına bakmaksızın nasıl bir strateji uygulayacağından bağımsız olarak 
oyuncunun kendisi için en iyi sonucu üretecek stratejiyi seçmesidir. Nash dengesi ise diğer 
oyuncunun ne yapacağını düşünerek ne yapacağını tahmin ederek kendisi için en iyi 
stratejiyi seçmesidir. 
 

Her oyundan dominant strateji çıkmaz örneklerini göreceğiz. Ama Nash dengesi 
çıkar. Dominant strateji nash dengesinin özel bir halidir diyebiliriz. Şimdi bunları göreceğiz. 
En iyi sonuca bakalım. Nedir en iyi sonuç? İkisi de inkâr edecek fakat inkârın koşulları 
mevcut mu? Bu iki maktum birbiri ile iletişimi olmayan oyuncular. Birbirleriyle iletişimleri yok 
yani anlaşmalı model değil. Anlaşabilseler en iyi ihtimali seçebilirler belki ya da şöyle diyelim 
anlaşmış olsalar bile garantisi yok. Çünkü anlaşmış olsalar bile oyunculardan bir tanesi 
anlaşmayı bozabilir. Diğerine inkâr edeceğini söyler sonra itiraf edip serbest kalabilirim diye 
düşünebilir. Her zaman böyle bir ihtimal vardır.  Dolayısıyla garantisi yok. O yüzden en iyi 
seçeneği aralarında anlaşma olmadığı için seçemezler. Ne yaparlar o zaman? Dominant 
stratejiyi belirlemeye çalışırlar. Var mı dominant strateji ona bakarlar. Şimdi bakalım A ve B 
için dominant strateji var mı? Dominant strateji için ne dedik? Karşı taraf ne yaparsa yapsın 
hangi stratejiyi seçerse seçsin sizin için en iyi sonuç üreten bir strateji varsa o sizin dominant 
stratejinizdir. Ne yaparlar o zaman? Dominant stratejiyi belirlemeye çalışırlar. Var mı 
dominant strateji ona bakarlar. Şimdi bakalım A ve B için dominant strateji var mı? Dominant 
strateji için ne dedik? Karşı taraf ne yaparsa yapsın hangi stratejiyi seçerse seçsin sizin için 
en iyi sonuç üreten bir strateji varsa o sizin dominant stratejinizdir. 
Örneğimize geri dönecek olursak, B için bakalım; 
 
A diyelim ki itiraf ediyor ise B için en iyi seçenek itiraf etmek olur. 
A diyelim ki inkâr ediyor ise B için en iyi seçenek itiraf etmek olur.  
Dolayısıyla A ne yaparsa yapsın hangi stratejiyi seçerse seçsin B için en iyi strateji itiraf 
etmektir. B için dominant strateji var. Bakalım A için var mı? 
 
B diyelim ki itiraf ediyor ise A için en iyi seçenek itiraf etmek olur. O zaman A’nın da en iyi 
stratejisi itiraf etmek olur. Öyleyse B’nin ne yaptığına bakmaksızın B ne yaparsa yapsın A 
için dominant strateji itiraf etmektir. Dolayısıyla bu oyunun dominant stratejisi var. 
   
Nedir dominant strateji? Her iki oyuncu için de itiraf etmek. Peki, burada nash dengesi ne? 
Diğerinin ne seçeceğine bakarak da söylersek burada itiraf etmek oluyor. Bu oyunun dengesi 
itiraf ile 5 er yıl hapis.  
 

Peki, şimdi başka bir örnek çözelim.  

Apple ve Spotify için düşünüyoruz. Bunlar bir müzik uygulaması geliştiriyor. Şimdi 2 strateji 
var uygulayabilecekleri 14.99 $ ya da 9.99 $. Fiyat stratejilerine bakalım.  

 APPLE 
$14,99 $9,99 

SPOTIFY 
$14,99 APPLE - $10M 

SPOTIFY – $10M 
APPLE - $15M 

SPOTIFY – $5M 

$9,99 APPLE - $5M 
SPOTIFY – $15M 

APPLE - $7,5M 
SPOTIFY – $7,5M 
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En iyi Sonuç  : $10 Milyon 
 
Dominant Strateji : Spotify Dominant  ➡  Apple – $14,99 --- Spotify – $9,99 $9,99 
        Apple – $9,99   --- Spotify – $9,99 
 
   : Apple Dominant  ➡ Spotify – $14,99 --- Apple – $9,99 $9,99 
        Spotify – $9,99   --- Apple – $9,99 
 
Nash Dengesi : $9,99 
 

Apple $14.99 ya da $9.99 uygulayabilir. Aynı şey Spotify için de geçerli. Peki, 
oyuncular belli stratejiler belli şimdi ödül-cezaya bakacağız. 

  
Her ikisi de $14.99 fiyatlarsa, ikisi de $10Milyon kazanıyor.  
 
Apple $9.99, Spotify $14.99 fiyatlarsa; Apple $15 Milyon, Spotify ise $5Milyon 

kazanıyor.  
 
Şimdi de Apple $14.99, Spotify $9.99 fiyat uygulasa tam tersi oluyor. Apple $5Milyon, 

Spotify $15Milyon kazanıyor.  
 
Peki, her ikisi de $9.99 fiyat uygularsa Apple $7.5Milyon, Spotify da $7.5Milyon 

kazanıyor. Dolayısıyla piyasayı paylaşıyorlar.  
 
Şimdi burada en iyi sonuç nedir? Her ikisinin de $14.99 uygulayarak $10Milyon 

kazanması... Burada oyun kuralı değişiyor. Az önceki örnekte en az cezaydı, burada en fazla 
kârı elde etmek.  

 
Dolayısıyla en iyi sonuç bu... Ama bunda anlaşma riski var. $14.99 anlaştıkları halde 

bir tanesi bundan cayarak $9.99 uygulayabilir. Bu durumda kendisi $15Milyon kazanırken 
diğer firma $5Milyon kazanır. Dolayısıyla en iyi sonuca ulaşmak burada da zor...  

 
Peki, dominant strateji var mı bu oyunda? Ona bakalım. Spotify için düşünelim. Önce 

Apple ‘ın kararlarına bakalım; 
 

Apple $14.99 uygularsa Spotify için en iyi sonuç $9.99 uygulamak olur. Apple $9.99 
uygularsa Spotify için en iyi sonuç $9.99 uygulamak olur. Bu durumda Spotify için dominant 
strateji var. Her iki halde de $9.99 uygulamak Spotify için en uygun strateji... Dolayısıyla bu 
onun için dominant strateji... Peki, Apple için dominant strateji var mı? Spotify’ın kararlarına 
bakalım; 
  
Spotify $14.99 uygularsa, Apple için en iyi sonuç $9.99 uygulamak olur. Spotify $9.99 
uygularsa, Apple için en iyi sonuç $9.99 uygulamak olur. Burada da dominant strateji çıktı. 
Artık nash dengesi de kolay. Diğerini dikkate alarak seçebileceği en iyi strateji nedir? Yine 
$9.99 
 
Dolayısıyla nash dengesi de $9.99  
(Hoca bu konuyu sınavda sorarım diyor!) 
 

Eda Nur AYDIN - Cemil AKIN 
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OLİPOGOL PİYASALAR 
 

Oligopol Piyasalarda dominant strateji ve Nash dengesi örnekler 
Hoca dersin başında ders dışı bir giriş yaptıktan sonra geçen hafta oligopol 

piyasalardan bahsedildiğini ve bu haftada devam edileceğini belirtmiştir. Yine örneklerle 
Dominant stratejiler ve Nash dengesi üzerinde durulacaktır. 

 
Örnek oyun - 1 
A ve B firması reklam stratejisi uygulayacaklardır. Buna göre ya reklam verecekler, ya 

da reklam vermeyeceklerdir. Şimdi bunun matrisini çizelim. 
 

 A FİRMASI 
REKLAM VAR REKLAM YOK 

B FİRMASI 

REKLAM 
VAR 

 B – $400             (1) 

A – $400           
 B – $700           (2) 

A – $300 
REKLAM 

YOK 
 B – $200             (3) 

A – $700 
B – $800            (4) 

 A – $800 
[Bölgeler (1), (2), (3), (4) şeklinde gösterilmiştir] 

Matris üzerinden olacak faraziyelere göre A reklam verir, B reklam vermezse ve ya A 
vermez, B verir. Yahut her ikisi verir veya vermezse oluşacak kazanç miktarları belirtilmiştir. 
Bu oyunun en iyi sonucu her ikisinin de reklam vermemesidir. Bu durum aralarında 
anlaşmanın olmaması, oyun teorisinde firmalar arasında ya da oyuncular arasında bir 
anlaşma olmaması halidir. Anlaşma olsa dahi birbirine güven yoktur. Şimdi en iyi sonucu 
bulduk.  

Şimdi ise oyuncular için dominant stratejiyi bulacağız. Oyuncular için dominant 
stratejiler nedir? Örneğimize bakalım; A’nın dominant stratejisi nedir, onu değerlendirelim. 

Dominant strateji neydi; bir oyuncu için en iyi durumu veren ya da yaratan seçenek/ 
durum varsa bu dominant strateji oluyordu. 

A için bakıyoruz: B’nin reklam verdiği durumda; birinci bölgede A’nın reklam vermesi 
seçeneği en uygun stratejiyi doğuruyor. B’nin reklam vermediği durumda ise dördüncü 
bölgede A’nın reklam vermediği seçeneği en uygun strateji doğar. 

B için bakalım şimdide; 

A’nın reklam verdiği durumda; birinci bölgede B’nin reklam vermesi seçeneği en 
uygun stratejiyi doğurur. A’nın reklam vermediği durumda ise dördüncü bölgede B’nin reklam 
vermemesi en uygun strateji doğar. 

Şimdi buraya kadar A içinde B içinde dominant strateji yoktur. Dominant strateji 
neydi? Karşı taraf ne yaparsa yapsın, hangi stratejiyi uygularsa uygulasın en uygun sonuç 
ortaya çıkıyorsa o oyuncu için dominant strateji o dur. 

Şimdi burada A için B ne yaparsa yapsın A için bir dominant strateji yoktur. 
Dolayısıyla A dominant bir strateji oluşmamaktadır. Şimdi B’ye bakalım A ne yaparsa yapsın 
B için en uygun sonuç veren bir strateji yok, dolayısıyla B içinde dominant strateji yoktur. 

Dedik ki arkadaşlar, bir oyunun dominant stratejisi olmak zorunda değildir. Biz burada 
neyi bulabiliriz, en iyi sonucu bulabiliriz. Dominant stratejiyi arayabiliriz, ancak bulmak 
zorunda değiliz. Ancak dominant strateji yok diye bu oyun dengeye gelmiyor diye bir şey 
söyleyemeyiz. Oyuncu dengesi var nedir bu Nash Dengesi dominant stratejinin özel bir 
halidir, demiştik.  
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Şimdi nash dengesine bakalım; Nash dengesinde tek denge bulmak zorunda değiliz, 
burada iki denge var. Şimdi nash dengesi neydi onu hatırlayalım; karşı tarafın ne yaptığına 
bakarak en iyi stratejiyi seçmektir. Şimdi buna baktığımız zaman nash dengesini bulabiliriz. 
Bu oyunda hatta iki nash dengesi var. Nedir bu; 

Nash dengesi; A,  B’ye bakarak reklam veriyorsa, reklam veriyor, vermiyorsa oda 
vermiyor. O zaman iki nash dengesi oluşur. Ya ikisi reklam verecek veya reklam 
vermeyecek. 

1. Nash dengesi birinci bölgede(B-400, A-400),  
2. Nash dengesi dördüncü bölgede (B-800, A-800) oluşur. Oyunun en iyi sonucudur. 

Örnek oyun - 2 
İki adet şirket var, A ve B şirketi sponsorluk işine giriyorlar. İki seçenekleri var, NBA 

Basket Ligine ve NHL Hokey Ligine sponsor olmaktır. Şimdi matriksi çizelim. 
 

 A FİRMASI 
NBA Basketbol Ligi NHL Hokey Ligi 

B FİRMASI 

NBA 
Basketbol 

Ligi 

 B – $4 Milyon        (1) 

A – $3 Milyon           
 B – $3 Milyon       (2) 

A – $4 Milyon 

NHL 
Hokey 

Ligi 

 B – $3 Milyon        (3) 

A – $4 Milyon 
B – $4 Milyon         (4) 

 A – $3 Milyon 
[Bölgeler (1), (2), (3), (4) şeklinde gösterilmiştir] 

Peki şimdi bu matriste iki sponsor şirket ve iki sponsorluk yapılacak lig ve buradan 
kazanacakları kazançlar yer almaktadır. Şimdi sponsorluk kararı verecekler ve karşılarında 
böyle bir matris çıkıyor. Neye bakacağız önce, dominant stratejiye bakıyoruz. Her firma için 
ayrı ayrı en iyi stratejiye bakacağız. 

B şirketi; NBA sponsor olursa A için en iyi strateji üçüncü bölgede hokey ligine 
sponsor olmaktır. NHL Hokey’ e sponsor olursa A için en iyi strateji üçüncü bölgede NBA 
ligine sponsor olmaktır. A için dominant strateji yok B’ye bağlıdır. 

A şirketi; NBA sponsor olursa B için en iyi strateji birinci bölgede NBA ligine sponsor 
olmaktır. NHL Hokey’ e sponsor olursa B için en iyi strateji dördüncü bölgede hokey ligine 
sponsor olmaktır. B içinde dominant strateji yoktur. 

Nash dengesi var mıdır? Nash dengesinde rakip firmanın seçtiği seçeneğe göre 
kendinin seçeceği en iyi seçenek göz önüne alınır ve seçilir. Nash ta oyunun dengesini 
kurmaya çalışıyoruz. Şimdi B’ye bakalım; A NBA seçmişse, B’de NBA’yi seçecek, A hokeyi 
seçmişse B de hokeyi seçecektir. Nash dengesinde oyunun dengesini kurmaya çalışıyoruz. 
Biraz önce denge için bir formül ortaya çıkmıştı karşımıza, şimdi burada bir formül var mıdır 
Hayır. Bir önceki örnekte nash dengesinde ne demiştik hatırlayalım, iki firma ya reklam 
verecek veya reklam vermeyecek şeklinde bir nash dengesinden bahsedilmişti. Burada ise 
her ikisi de NBA seçmez diye bir şey diyemiyoruz. Bir denge unsurundan bahsedemiyoruz. 

Sonuç olarak bu oyunun dominant stratejisi yok ve aynı zamanda Nash dengesi de 
yoktur. 

Şimdiye kadar yaptığımız örneklerde hangi durumları gördük; 

1. Dominant stratejinin olduğu ve Nash dengesinin tek olduğu durumu 
2. Dominant stratejinin olmadığı ama Nash dengesinin iki dengede oluştuğu durumu 
3. Dominant stratejinin olmadığı ve aynı zamanda da Nash dengesinin olmadığı durumu 
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Örnek olaylarda gördük. Şimdi başka bir örneğe geçelim. 

 
Örnek oyun - 3 
İki televizyon firması A tv ve B tv olsun. İki strateji var akşam haber programı sunma 

üzerine (19.30 ve 20.00 saatleri) ve alacakları reyting üzerine kurgulan bir oyun. Şimdi 
matrisi çizelim. 

 
 
 

A tv 
19.30 20.00 

B tvI 
19.30  B – 1                     (1) 

A – 1           
 B – 3                     (2) 

A – 4 

20.00  B – 4                     (3) 

A – 3 
B – 2,5                   (4) 

 A – 2,5 
[Bölgeler (1), (2), (3), (4) şeklinde gösterilmiştir] 

İki strateji var haber programı sunma üzerine; strateji belirlemede buna karar verirken 
rakiplerin stratejileri göz önünde bulundurulmalıdır.1930 ve 2000 seçeneği var ve bu 
seçeneklere göre A ve B TV kanal izlenme reytingleri de matris de gösterilmiştir.(yüksek 
sayılar büyük reyting) En iyi sonuç nedir? 

Şimdi A için dominant strateji yok, B ne yaparsa yapsın A için en iyi durumu yaratan 
bir durum var mı yoktur. Keza B içinde dominant strateji yoktur.  Nash dengesi var mıdır? 
Ona bakalım. Arkadaşlar hangi kutularda var, 2. ve 3. Bölgelerde ortaya çıkıyor. A ve B 
anlaşmış olsalardı dördüncü bölgede anlaşmış olacaktır. 

A ve B için dominant strateji yoktur. Nash dengesi 2.ve 3. bölgelerde oluşmaktadır. 

 

                  Eda Nur AYDIN - Cemil AKIN 



 

 
 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sınıf tek kürsü öğrencilerinin ortaklaşa 
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İçindekiler 

Makroda neler işleyeceğiz? 

Dünya ekonomisi 

Üretim faktörleri nelerdir? 
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MAKRO İKTİSAT 

Makroda neler işleyeceğiz? 

-Dünya ekonomisi 

-Firmanın değil de bölgenin (örn: Türkiye ) ekonomisi ve bu ekonomiye etki eden faktörlerden 

bahsedeceğiz.(ekonomik olay, ekonomik sorunlar vb.) 

Bunlardan bahsedecek isek makro iktisatın konuları: 

+Ekonominin bileşenleri yani ülke ekonomisine nasıl yaklaşırız neyiyle ilgileniriz? 

 Firmanın neyiyle ilgilendiğimizi ya da ölçü olarak neyine baktığımızı görüyorduk değil 

mi? Karlılık düzeyine, toplam maliyetlerine, toplam gelirlerine bakıyorduk. Burada da 

gelirlerine bakacağız ama başka gelire bakacağız, başka bir ölçüm yapacağız ekonomiyle 

ilgili sağlıklı sonuçlara varabilmek için sonra o vardığımız sonuçlar bizi bazı sorunlara 

götürecek. Ne gibi sorunlar? Bütün ekonomilerin tarihleri boyunca karşılaştığı genel sorunlar 

mesela enflasyon, işsizlik, büyüme vb. bu tür konulara ve tabi ki dış dünyaya bakacağız. 

Yani, dış dünyayla ilişki kurmayan ekonomi yok neredeyse değil mi? Peki nereden 

başlayacağız?  

Makro iktisatı anlamaya biz çok genel bir şema ile başlarız bu şemaya gelir harcama 

akımı diyoruz o gelir harcama akımı üzerine pek çok konuyu bölebiliyoruz aslında bir ülke 

ekonomisinin nasıl dengeye geldiğini görüyoruz ve pek çok kavram tanımlayabiliyoruz. O 

şemada neye bakarız? Bazı durumlar veya bireyler, aktörler vardır önce o aktörleri sıralarız 

ondan sonra o aktörleri girişmiş olduğu faaliyetlere, ekonomik faaliyetlere  ve aktivitelere 

bakarız. Ve birbirleri ile nasıl bağlantı nasıl iç içe olduklarını görürüz bu bizi aslında makroyla 

mikroyu da birleştirme açısından önemli. Önce 1 aktör tanımlayacağız ekonomide bunlar 

hane halkı ikinci aktörü tanımlayalım 2. Aktör firmalar temel aktörlerimiz bunlar en basit 

şekliyle başlıyoruz. 

  Şimdi şemayı okuyacağız hane halkı dediğimiz kim? Tüketiciler ve çalışanlarında 

içinde olduğu faktör sahipleri üretim faktörleri sahipleri. Üretim faktörleri içinde ne var? İşçiler 

ve üretim faktörleri sahipleri var.  

Peki üretim faktörleri nelerdir? 

1)Toprak veya Doğal Kaynak 

2) Emek (İş Gücü) 

3) Sermaye 

4) Girişimci 

Dört üretim faktörümüz var. Bu üretim faktörleri sahipleri de yine ekonomi içerisinde 

hane halkıdır çünkü onlardan çıkar. Bir de 2. Faktör olarak firmalar var. İlk önce bu ikisi 

arasındaki basit ilişki ile başlayalım. Nasıl başlar bu ilişki? Mesela hane halkı firmalarla nasıl 

ilişki kurar? Orada çalışır. Üretim faktörleri sahipleri bu faktörleri firmalara sunar, arz eder. 

Yani üretim faktörlerin arzı başlar. Şöyle düşünelim bunu buadan buraya üretim faktörleri 

gider. Firmalar bu faktörleri üretim yapmak için  kullanırlar ve karşılığında bu faktörlere 

ödemede bulunurlar. Her faktörün bir karşılığı var. Üretim sürecine katıldıkları için 

firmalardan bir karşılık alırlar: 
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Toprak – Rant       Emek – Ücret       Sermaye – Faiz       Girişimci – Kar  

Sermayenin karşılığı kar değil. Çünkü siz bir hane halkı olarak örneğin tasarrufunuz 

her neyse sermayenizi firmalara kullanması için veriyorsanız karşılığında faiz alırsınız. 

Genelde aracı alır tabi bunu yaparken ama bunun karşılığı faizdir. Mesela bunu bir fon olarak 

düşünün fonun karşılığı olarak ne alınır? Sermayeci ne kazanır?  Faiz.  

Girişimcinin de karşılığı kar peki bu karı neyin karşılığında alır? Girişimcini faaliyeti 

ne? Risk alıyor dolayısıyla firmalardan hane halkına faktör gelirleri olarak geri gider. Peki bu 

firmalar bu faktörleri üretim sürecine aldı bu faktörlerle ne yapar? Üretim yapar yani halka 

hizmet üretir.  Bu üretim faktörleri kullandığı hatta şöyle iç akım olarak gösterelim bu 

çerçevede toplar hane halkına mal ve hizmet olarak sunar. 

 

Öğrenci: hocam mal ve hizmetler zaten onların karşılığı şeklinde dönmüyor mu? 

Hoca     : Neyin karşılığı? 

Öğrenci: buradan üretim faktörü olarak gidiyor oraya faktör gelirleri olarak geri geliyor. Bu 

faktör gelirleri çerisinde aslında mal ve hizmetin de dahil olması gerekmez mi? 

Hoca      : Faktör geliri oluşturmuyor ki o mal ve hizmet bunu üretti yani bu iç akım şu an 

şöyle düşünün hane halkı firmalara faktör sundu. Firmalar da bunları kullanarak mal ve 

hizmet üretti maddi bir üretim var. Ama ne yaptı bunun karşılığında üretim faktörlerini 

kullandığı için üretim faktörü sahiplerine faktör gelirleri şeklinde ödeme yapmıştır hane halkı 

da bu elde ettiği faktör gelirlerini üretilen mal ve hizmetleri satın alarak tüketim faaliyetini 
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gerçekleştirdi. Bununla da gelirleri ile birlikte dış akımı çizdi. Bu dış akımla üretilen mal ve 

hizmetlerin tüketildiğini gösteriyoruz.  

Bu akımı şöyle değerlendirebilirsiniz. İç akımda fiziksel bir akım var, dış akımda ise 

parasal bir akım var. Bu işleyiş en basit akımdı ama bu kadar basit değil. Mesela burada 

aktör olarak kim yok? Birkaç aktör eksik: devlet…  

Şöyle düşünelim bu bir akım ya bu akımda sızıntılar var bir de akıma katkılar var. 

Sızıntı ve katkıları gördüğümüzde eksik olan kurguları değerlendirebileceğiz. Şimdi burada 

ne sızar? Mesela hane halkı evde ektiği bütün faktör gelirlerini harcar mı, mal ve hizmet satın 

alabilmek için harcar mı? Tasarruf edebilir, hepsini harcayabilir. Dolayısıyla 1.sızıntı tasarruf. 

Başka bir eksik parça devlettir, vergi de sızıntıdır. Yani ne tasarruf faktörlerinden elde ettikleri 

gelirleri harcamıyor da tasarruf da etmiyor Ama bir kısmını devlet ellerinden alıyor değil mi? 

Faktör gelirleri sahipleri devlete vergi ödüyor dolayısıyla vergi de sızıntı oluyor. Başka bir 

sızıntı daha var. Hane halkı ille de elde ettiği faktör gelirlerini yurt içi mal ve hizmette mi 

harcar? Hayır yurt dışında üretilmiş mal ve hizmetlere de harcar. Yani ithalat da bir sıkıntıdır. 

Evet bunlar sızdı gelir harcama akımından, fakat bunun bize eşitliği ifade ediyor olması 

lazım. Bir milli gelir dengesinden bahsedebilmemiz için dolayısıyla bütün bu saydığımız 

sızıntılar bir şekilde tekrar akıma katkı olarak geri döner. Nasıl geri döner? Geri dönme yolu 

nedir? Mesela tasarruf ne olur? Yatırım olarak geri döner. Nasıl yatırım olarak döner? Şimdi 

durduk yere yatırım olarak geri dönmez, işte eksik olan kurumlar, aktörler var dedik ya bir 

aktör tutar bunu geri getirir akıma yeniden katkı olarak sunar. Kimdir o? Finansal kesimdir 

dolayısıyla bu ikisinin arasındaki bu sızıntıyı katlı olarak sisteme tekrar sokan finansal 

kuruluşlardır. Başka bir örnek; mesela siz tasarrufunuzu bankaya yatırırsınız yatırımcılar 

bankaya gider orda sizin tasarrufunuzu kullanır ve yatırım yapar. Yatırım tekrar sisteme 

katkıdır. Tasarruf olarak çıkar yatırım olarak sisteme geri döner çünkü o da mal ve hizmet 

üretimine dönecektir.  

Bir de vergi çıkmıştı. Bu da alt yapı, transfer harcamaları, emekli ödemeleri gibi kamu 

harcaması olarak sisteme geri döner. Peki bunu yapan kurum kim? Devlet.  

İthalat olarak sızan ise sisteme ihracat olarak girer.  Nasıl ihracat olarak giriyor? 

Mantık şudur bizim ithalatımız karşı ülkenin gelirini oluşturur. O geliri elde eden ülkenin de 

bizden ithalat yapacağını düşünüyoruz.  Dolayısıyla karşılıklı ilişkiler, ekonomik bağlantılar 

tekrar ihracat olarak geri dönüyor. 

Dış faktörleri düşündüğümüz zaman da böyle bir dünya ile karşılaşıyoruz.Aslında 

burada gelir harcama akımı hala basit, pek çok şey içine sokulabilir ama genel olarak olan 

bu. Bu gelir harcama akımında bir şey dikkatinizi çekmeli. Farkındaysanız bir eşitlik üzerine 

kurulu. Nasıl bir eşitlik var? Üretilen mal ve hizmetlerin değeri ülkede o karşılıkta yaratılan 

gelirlere eşit ve de bu gelirlerle o malların satın alınması birbirine eşit yani insanlar aynı geliri 

elde ediyor toplamda aynı değerlerde ürün satılıyor ve aynı değerde satıldığı için de harcama 

yapılmış oluyor.  

Üretilen mal ve hizmetin değeri = faktörlerin gelirleri = mal ve hizmetlere yapılan harcamalar 

Üçü de birbirine eşit dolayısıyla bu bize dengesini gösteriyor. Burada bir denge 

kurulmuş ve o dengeye nereden yaklaşırsanız yaklaşın aynı sonucu aynı meblayı verecek 

büyüklük var izlenimi uyandırıyor. Bir büyüklük var ve o büyüklük içerisinde farklı yorumlar 

var.  

Faktör verileri = mal ve hizmet üretiminin değeri (p.q) = mal ve hizmetlere yapılan harcamalar 
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Yani burada sızıntı işlemi yok. Sızıntılar var ama onlar geri dönüyor. İnsanlar elde 

ettikleri gelirleri sonuç olarak harcamış oluyor. O yüzden burada dengeyi bozan bir unsur 

yok. Şimdi buradaki sızıntı ve katkılara bakın. Diyelim ki bu sızıntıların toplamı katkıların 

toplamından büyük olursa ne olur? Ekonomi daralır, üretim düşer, işsizlik artar... Bu tür 

sonuçlar verebiliyoruz. Peki,  tam tersi olursa katkılar sızıntılardan daha fazlaysa ne olur? O 

zaman da ekonomi büyür, üretim artar, işsizlik azalır ve dolayısıyla kapasitesi büyümüş bir 

ekonomi ile karşı karşıya geliriz. Bunun altında yatan eşitlik var. O eşitliği ne olarak ifade 

ediyoruz? Biraz önce ne neye eşit demiştim? 

Üretilen mal ve hizmetin değeri = faktörlerin gelirleri = mal ve hizmetlere yapılan harcamalar 

Bu birbirine eşit olan şeyler nelerdir? Neyle ölçüyoruz? Parayla ama ne diyoruz buna? 

Gayrı safi yurt içi hasıla (GSYİH)  yani milli gelirimizi ifade ediyor. Yani burada oluşan her şey 

eşit dediğimiz her şey milli gelirimiz aslında. O zaman burada milli gelir tanımlarına 

dönmemiz gerekir. Milli geliri nasıl tanımlıyoruz, kaç tane tanım yapıyoruz bununla ilgili? Siz 

birçok şey duyuyorsunuz GSYİH, gayri safi milli hasılayı (GSMH), kişi başına düşen milli 

geliri duyuyorsunuz. Bunların hepsi aynı şeyin ölçümünün farklı ifade ediliş biçimleridir ama 

aradaki farkı bilmek zorundayız. Bunlarla başlayalım. Mesela GSYİH ile başlayabiliriz, çok 

sık kullandığımız bir kavram. Örneğin TÜİK'in açıkladığı veriler bunu açıklıyor.  

GSYİH ne? Hani şu kadar falan büyüdük diyoruz ya işte büyüme dediğimiz şey de 

bunun artışı yani milli gelirimiz artışından bahsediyoruz. Ekonomi büyüme yüzde kaç oldu 

diye ifade ettiğimizde milli gelirimiz yüzde kaç büyüdü geçen yıla göre onu ifade ediyoruz. O 

yüzden bu bizim için çok temel bir kavram. Neyi tanımlıyor, neyi ölçüyor GSYİH? Milli geliri 

ama ne?  

Biraz daha açalım. “ 1 yıl içinde 1 ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal 

değeri olarak ifade ediyoruz.” Burada altını çizmemiz gereken birkaç yer var. Nihai nin  altını 

çizelim. Ne demek istiyoruz nasıl mal bunlar ki nihai mal diyoruz? Ham madde değil. 

İşlenmiş, mamul maldan bahsediyoruz. Sadece nihai malları hesaplıyoruz. Neden ham 

maddeleri hesaplamıyoruz? Çünkü nihai mal hesaplanırken zaten onun içinde ham 

maddenin değeri var, parasal değeri var. Biz iki defa hesaplamış oluruz. Parasal kısmının da 

altını çizelim. Bunun parasal değeri de şunu gösteriyor. Gerçek üretim değerinden 

bahsetmiyoruz aslında cari fiyatlarla ölçtüğümüz değerinden yani p.q diyoruz ya q bu sefer 

firmanın üretimi diye düşünmeyin bir ülkenim üretimi,  mal ve hizmet üretimi olarak düşünün. 

P ile çarparak neyi elde ettik kabaca milli geliri elde ediyoruz diyoruz. Ama bu fiyat (p) bu 

seneki fiyatlar yani cari o yıl geçerli olan fiyatlar. Bu çok önemli bir ayırım.  

Burada işte nominal GSYİH dan bahsediyoruz yani cari yıldaki fiyatlarla 

hesaplıyorsanız milli geliri o nominal milli gelir hesabıdır. Ne demek nominal? İşte cari 

yıllarda hesaplanan. Bir de bunun değeri var reel milli gelir. Reel milli gelir asıl bizim için sabit 

fiyatlarla hesaplanan bir şeydir yani şu (p) sabit tutulur. Enflasyondan arındırılmış olur o 

zaman ne yaparız? Bir tane baz yılı seçeriz. Mesela 2000. 2000’in fiyatlarını kullanıyoruz 

deriz. O zaman 2000’den daha önceki yıllardan başlamak üzere mesela 1990 dan başlarız 

2019’a kadar aynı fiyatlarla milli geliri hesaplarız. Niye böyle bir şey yaptık? Gerçekten ne 

kadar büyümüşüz? Milli gelire D diyelim buna eş p.q dedik ya şimdi biz cari fiyatlarla 

hesaplıyoruz  geçen yıl enflasyon çok daha düşüktü bu yıl enflasyon arttı o zaman biz bu yıl 

büyüme %20’lerde hesapladığımız enflasyon var %20 büyüdük mü diyeceğiz? Hayır, gerçek 

anlamda büyümemiz mal ve hizmet üretebilme kapasitemize bağlıdır. Yani q yu 

büyütebilmemize bağlıdır. Q büyürse büyüme vardır ama bu şekilde her yılın kendi fiyatlarını 

hesaplarsak o zaman her yıl %20 büyümüş oluruz yani %20 enflasyon var dersek ki bu da 
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yanıltıcı olur. O yüzden be yaparız? Bir baz yılı seçeriz, o baz yılını esas alırız 90’dan 2019’a 

ne kadar büyümüşüz görürüz. GSYİH’ yi reelde böyle bir şey yazıyorsa anlayın ki o 

nominaldir yani parasal değeri cari fiyatlarla sağlanmıştır. 

Başka bir kavramımız daha var yine bir milli gelir kavramı o da Gayri Safi Milli Hasıla 

(GSMH) Nedir GSMH? Bunun tanımı da benzer GSYİH ile arasında bir fark var. GSYİH nın 

orda bir şeyin daha altını çizelim : Bir ülkede dedik bir ülkenin sınırları içerisinde yapılan mal 

ve hizmet üretimini dikkate alır. Fakat bu sınırlar içerisinde bir Alman şirket de olabilir, onları 

da hesaba katarız. Ürerim faktörlerinin milliyetlerine bakmadan sınırlar içerisinde yapılan 

üretimin değerini alırız. GSMH da ise ülke sınırları önemli değildir, milliyetleri önemlidir. TC 

kimliği taşıyan her üretim faktörleri, sermaye, girişimci, emeğin herhangi bir ülkede yaptığı 

üretimin değeridir. Burada faktör sahiplerinin kimliğine bakarız. Coğrafi sınır yok. Dünyanın 

her yerinden olabilir. Yabancıları dahil etmeyiz. 

GSMH = GSYİH + Yurt dışındaki faktör gelirleri ( Türk vatandaşalar) –Yurt dışına çıkan faktör 

gelirleri  

Bu iki ölçek de içimize yarıyor. İkisi de farklı refah standartlarını tanımlarken 

kullanıyoruz. Mesela Türk vatandaşlarının refahı artmış mi diye bakmak istediğimizde 

kullanıyoruz. Veya yut içinde yaratılan üretim artışı var mı diye bakmak için kullanıyoruz.  

Bir şey daha var çok önemli KİŞİ Başına Düşen Milli Gelir (KBDMG). Bunu nasıl buluruz? 

KBDMG = GSYİH / Nüfus olarak hesaplanır. 

                                                                                                    
                                                                                                         Eda Nur AYDIN 
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Milli Gelir:  

Bu hafta milli gelir tanımlarından bahsedeceğiz. Kişi başına düşen milli gelir(KBDMG), 

nerdeyse en fazla kullandığımız milli gelir tanımlarından bir tanesidir. Niye bunu kullanıyoruz, 

bu bize neyi ifade ediyor. Bu değer gayri safi milli hasılanın ülke nüfusuna bölünmesiyle 

ortaya çıkıyor. KBDMG:GSMH/NÜFUS SAYISI 

Peki bu neden önemlidir? Bu verileri neden yayınlama gereği duyuyoruz. Bir de bu 

değeri Türk Lirası cinsinden değil de dolar cinsinden yayınlıyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar, 

ülkelerin ekonomik büyüklüklerinin karşılaştırılması yapılırken, kişi başına düşen milli gelir 

(KBDMG) baz alınmaktadır. Bu kapsamda ülkeler kategorize edilirken, yüksek gelir 

kategorisi, orta gelir kategorisi ve düşük gelir kategorisinde yer alan ülkeler sınıflandırması 

yapılır. Bir de bunların aralarında yer alan üst, orta, grup, alt orta grup şeklinde yine KBDMG 

göre sınıflandırıyoruz. Ülkelerin gelişmişlik tespitinde, önemli bir göstergedir. 

Bir de bunun reel ve nominal değerlerinden bahsediyoruz. Gayrisafi yurt içi hasıla 

(GSYH)’yı nasıl ifade ediyoruz? Bir yıl içinde bir ülkede üretilen, nihai mal ve hizmetlerin 

toplamının, parasal değeri şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla her ürün grubunun fiyatının, ürün 

miktarıyla çarpılıp, ürün bazlı değerlerin tek tek toplanmasıyla hesaplanmaktadır. Bu nominal 

değer cinsinden cari fiyat yani geçerli fiyattır. Bunun yanında reel fiyat dediğimiz değer ise 

reel enflasyondan arındırılmış fiyattır. 

Evet arkadaşlar; bir ülkenin 2007, 2008 ve 2009 yılları için nominal milli gelir 

büyüklükleri (P X Q) değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. Mesela, 2007 ve 2008 

kıyaslandığında, her yıl için üretilen mal ve hizmet miktarı ve o yılki fiyatı üzerinden 

hesaplanır. Bir artış olmuşsa, o zaman milli gelir artmış diyebiliriz. Ancak, bunun sadece fiyat 

artışı şeklinde mi olduğunu veya bunun ne kadarı fiyat artışından, ne kadarı üretim artışından 

kaynaklandığını anlayamayız. Bunun için neye ihtiyaç duyarız? Reel GSMH’ ya ihtiyaç 

duyarız. Onu hesaplarken belli bir yılın fiyatlarını baz alıyoruz. O yılın fiyatları üzerinden her 

yıl için üretim miktarını bu fiyatla çarparak, reel değere ulaşmış oluruz. Dolayısıyla, daha 

gerçekçi bir değer çıkarak, miktar olarak üretim kapasite olarak büyüme değerlerine ulaşılır.  

Gayrisafi Milli Hasılanın Hesaplanması (GSMH): 

GSMH’yı üç yolla hesaplayabiliyoruz. Bu üç yolda ayrı ayrı aynı sonucu verir. Geçen 

hafta gördüğümüz derste, gelir harcama üretim faktör döngüsüorada değinmiştik. Oradaki 

ekonomik faaliyeti hatırlayın, orada harcamalar var, işçiler faktörlerini firmalara satıyordu ve 

karşılığında faktör geliri elde ediyorlardı. Firmalar bu faktörlerle mal ve hizmet üretiyor, 

üretilen ürünün bir değeri var. Yine bunların yanında bir de hane halkları var,  bunlar üretilen 

bu mal ve hizmetleri satın alıyorlar. Burada temel anlamda üç faaliyet bulunmaktadır. Bunlar 

harcama, gelir ve üretim faaliyetleridir. 

İşte biz milli geliri bu üç faaliyet üzerinden hesaplayabiliyoruz. 

1.Harcama yoluyla (yaklaşımıyla) hesaplama: Burada neye bakıyoruz hane halkları 

elindeki gelirlerini mal ve hizmet alımı için harcarlar. Hane halkları bütün sektör sahipleridir. 

Hane halklarının ne tür harcamaları vardır; 

a. Tüketim harcamalarını tüketiciler mal ve hizmet satın almak için yaparlar.(C Tüketim) 

 

b. Yatırım harcamalarını kim yapıyor? Girişimde bulunan firma sahipleri yapıyor.  

    Tüketici ve üreticiler olabilir.(I Yatırım)  
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c. Kamu harcamaları kamu tarafından yapılan mal ve hizmet harcamasıdır. 

(G kamu harcaması) 

 
 

d. Net ihracat, ihracattan ithalat çıkarılması neticesinde ortaya çıkan fazlalıktır.  

Bu açık ekonomik sistem uygulayan ekonomilerde vardır. 

     (Net X:  X (ihracat)-M(ithalat)) 

Y/GSMH/GSYH (milli gelir): C+ I+G + Net X 

Unutmadan şunuda ekleyelim. Tüketim harcamaları gelire bağlı değişir. Yatırım 

harcamaları daha çok güdülere göre değişir. Kamu harcamaları ise devlet daha çok 

ekonomiye şekil, yön vermek için yapılır. İhracat, paranın değerine bağlı paranın değeri 

yabancı para değeri karşısında düşük ise ve ülkenin geliri yüksek ise o ülkeye ihracat yüksek 

olur. İthalat ise gelire ve paranın değerine bağlı gelir yüksek ve para değerli ise ithalat fazla 

olur.  

Tüm bu harcama kalemleri toplanarak, milli gelir büyüklüğüne ulaşılır. 

2. Gelir yoluyla hesaplama: Burada gelir faktör gelirleridir. Üretim faktörleri ve 

faktörlerden elde edilen gelirler: Emek – ücret, Sermaye -faiz, Toprak- rant, Girişimci- kar  

tüm bu gelir kalemleri toplanmak suretiyle , yine milli gelir büyüklüğüne ulaşılır.  

Y/GSMH/GSYH (milli gelir):ücret + faiz + rant + kar 

3. Üretim yoluyla hesaplama: Üretimde, üretilen mal ve hizmetlerin parasal 

değerlerinin hesaplanmasıyla ortaya çıkar. 

Y/GSMH/GSYH (milli gelir): (p1xq1 + p2xq2…….pnxqn) 

Biz bu üç yollada milli geliri hesaplayabiliriz, bize aynı sonucu verir. 

Ekonomide Kayıtdışılık; 

Milli gelir tanımları GSMH, GSYH gibi bunların hepsi bazı eksikliklerini içinde 

barındırmaktadır. Gerçek ekonomik durumu yansıtmamakta bazen eksik değerlendirir bazen 

de abartılı değerlendirmeler çıkabilir. Ne zaman eksik değerlendirir? İnformal (düzensiz) 

piyasalar vardır. Nedir bu? Kayıt dışı bir ekonomik durum söz konusudur bu piyasalarda. Biz 

bunun ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Genellikle %30 

yakın bir kayıtdışılık olduğu kabul edilir. Bir takım işgücü ekonomiye kazandırılamıyor ya da 

kayıt altına alınamayan her türlü faaliyet hesaplanamıyor, dolayısıyla GSYH’ ya 

yansıtılamadığından gerçek durumu yansıtmamaktadır. Mesela, tarımsal piyasalarda 

insanlar kendi kullanımı ihtiyaçları için ürün yetiştiriyor, işte bunlar ekonomik sisteme dahil 

olmuyor. Bazen de abartılma durumu var demiştik. Nasıl oluyor GSYH’ da bu, abartılmış 

şekilde yer alıyor. Çünkü arkadaşlar dışsallık kavramı var, bu durum dışsallığı 

yansıtmayabiliyor. Nedir bu dışsallıklar? Mesela çevresel felaketler zararlar var, tüketilmeye 

yüz tutan kaynaklar var ve biz bunları göz önüne almıyoruz. Bu kaynaklar zaman içinde 

yıpranıyor, ancak biz bunları GSYH içerisinde yer vermiyoruz. 

Başka neler hesaplanamıyor? Bir de insani değerlerde yansıtılamayabiliyor. Mesela 

Çin’de büyük rakamlarda ekonomik büyüklükler elde edilebiliyor, ancak biz çevreye ve 

insana ne kadar zarar verildiğini ya da yıpratıldığını bilemiyoruz. Dolayısıyla bunlar GSYH 

içerisinde yer almamaktadır. 

İnsanı Gelişmişlik Endeksi: 
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Dolayısıyla yalnız GSYH bakıldığında gelişmişlik bağlamında çok fazla bir anlam ifade 

etmemektedir. Çünkü GSYH içerisinde ne kadarı eğitime ve sağlığa ayrıldığını göremiyoruz. 

Sadece bir büyüklük var, dolayısıyla bu bize gelişmişlik değerini vermemektedir. İşte bu 

durumda biz başka değerlere bakmamız gerekiyor. Mesela‘İnsaniGelişmişlik Endeksi’ 

bunlardan bir tanesidir. Bu neyi ölçüyor? Ülkelerin kişi başına düşen milli gelirini ortaya 

koyuyor, sağlık ve eğitim harcamalarına ayrılan payı hesaplayarak oluşan bir endekstir. 

Dolayısıyla, biz GSYH ve İnsani Gelişmişlik Endeksine bakarak orada yaşayan insanların 

yaşam standardını  göz önüne alan bir büyüklük oluşturmuş oluyoruz. 

Green Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GGSYH): 

Bir de son yıllarda dikkat çeken başka bir kavram ortaya çıkmıştır. Green Gayrisafi 

Yurtiçi Hasıla (GGSYH). Nedir bu?  Biz üretim yaparken GSYH ‘da çevresel faktörlere yer 

vermiyorduk. Burada ise, bu değere yer verilmiştir. GGSYH ‘de bir ülkenin parasal değeri şu 

kadar olan bir üretimi var, bu üretimi yaparken çevreye verdiği zararında hesaba katılması 

suretiyle daha gerçekçi bir değere ulaşılmaktadır. Bu durumda, GGSYH çevresel faktörün 

yer alması nedeniyle(eksi değer) GSYH’ den  küçük olmaktadır.  

Haftaya GSMH, GSYH ile alakalı örnekler çözeceğiz. Yine bunlarla ilintili ve gerçek 

hayatta çok sık karşılaştığımız TÜFE, ÜFE, Reel GSYH, Nominal GSYH gibi kavramları da  

göreceğiz. 

Arkadaşlar, GSYH’ dan devam ediyoruz. 

GSYH Ekonomik İş Saykılı; 

GSYH, her zaman bir düz çizgi şeklinde olmaz, bu büyüklük farkı şekillerde değişiklik 

gösterse de genel olarak yukarı yada aşağı bir trend şeklinde veya zikzak şeklinde de 

görülebilir. Her ülke için bu dalga boyları uzayabilir, kısalabilir, genişleyebilir, daralabilir. 

Bunların hepsi ekonomik gerçeklikle yaşanan ekonomik olaylarla alakalıdır. Bu dalgalar 

saykılları iş çevrimleri olarak görebiliriz. İş çevrimleri GSYH’nın zaman içerisinde nasıl 

dalgalandığını göstermektedir.  

Peki,  biz bu dalgalanmayı nasıl okuyacağız nasıl yorumlayacağız? 
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Mesela A-B arasında; ekonominin yükseldiği genişlediği aşamayı göstermektedir. Biz 

bu dönemde ülke’ de refah sürecinin yaşandığı, büyümenin gerçekleştiği; GSYH de artış, 

işsizlik azalır, enflasyonda artar çünkü harcama büyüyor, tüketim büyüyor, yatırım 

harcamaları büyüyor. 

B’ de; zirve noktası burada maksimum GSYH elde ediliyor. 

B-C arasında; ekonominin küçüldüğü, daraldığı aşamayı göstermektedir. GSYH 

düşer, işsizlik artar, enflasyon düşer. Ekonomik analizler yıl bazlı üçer aylık dört dönem 

halinde yapılmaktadır. Bu daralma iki çeyrek üst üste oluyorsa bu resesiyondur, teknik 

olarak.  

C’ de; dip noktasıdır. Burada minimum GSYH elde ediliyor. 

Ekonomik faaliyetler böyle saykıllar şeklinde devam eder. 

Şimdi arkadaşlar; kriz dönemleri için şöyle bir durum var. İş çevrelerinde bu 

dönemlerde yani kriz dönemlerinde, iş çevrelerin ifade ettiği harflere rastlıyoruz. Bu harfler 

ekonominin seyrini yansıtmaktadır. Mesela bu örnekte, (tahtada) ekonomide kriz dönemini 

göstermektedir. Bu 2008’ de başlayıp devam eden ve 2020’ye kadarda devam edeceği 

öngörülmektedir. 

Stagflasyon nedir? Ekonomide daralma ve enflasyonda da yükselme oluyorsa bu 

ekonomi stagflasyona girmiştir. 

Devletler böyle dönemlerde; yani ekonominin daraldığı ya da genişlediği dönemlerde 

para ve ekonomik politika araçlarını kullanarak müdahalede bulunmaktadır. 

 

Cemil AKIN 
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Bugün milli gelirin nasıl hesaplandığını göreceğiz. Bizim sonuç olarak gördüğümüz 

örneğin TÜİK ‘in yayınladığı hesaplar nasıl ortaya çıkıyor? Örnek üzerinden onlarla 

ilgileneceğiz. Bir örnek ile başlayalım: gelir hesapları. Şimdi şöyle bir ekonomi düşünün ki bu 

ekonomide 4 ürün üretiliyor. Bu ürünler: çilek, karides, kürek ve sandal. Bu 4 ürünün hem 

ürerim miktarları hem de fiyatları verilmiş. 3 yılımız var: 2007,2008 ve 2009. Şimdi tablodaki 

boşlukları dolduralım. 

 

2007 yılında 10.000 çilek üretilmiş ve bu ekonomi de çileğin fiyatı 3 liraymış. 12.000 karides 

fiyatı 5 lira. 4.000 kürek fiyatı 5 lira. 2.500 sandal 6 liradan satılmış.  

2008 yılında ise çilek üretimi 15.000 ve fiyatı da 4 lira olmuş. 15.000 karides fiyatı 6 lira. 5.000 

kürek fiyatı 6 lira. 2500 sandal fiyatı 8 lira olmuş. 

2009 yılında ise 18.000 çilek 5 liradan, 15.000 karides 8 liradan, 6.000 kürek 5 liradan, 3.000 

sandal 10 liradan satılmış. 

Ekonomi ile ilgili çok iyi değerler verilmiş ve bize diyor ki bu ülkede nominal GSYİH’ yı hesaplayın 

denmiş. Nominal için p.q dedik yani üretim miktarı ile fiyatın çarpılıp toplanmasıyla bu parasal 

değerlerin toplanmasıdır dedik. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? 2007 yılının nominal GSYİH’sını 

hesaplamak için 2007 yılının ürerim değerlerini bulup toplamamız gerekiyor. 2007 yılı için bakalım. 

Nominal GSYİH =( 3×10.000 + 5×12.000 + 5×4.000 + 6×2.500 = 125.000)  

Demek ki 2007 yılının nominal GSYİH 125.000. Şimdi de 2008’ e bakalım. 

2008 nominal GSYİH=(4×15.000 + 6×15.000 + 6×5.000 + 8×2.500 = 200.000)  

2009 nominal GSYİH=(5×18.000 + 8×15.000 + 5×6.000 + 10×3.000 = 270.000) 

Şimdi bunlar nominal GSYİH rakamları. Buradan reel anlamda ne kadar büyüme olduğunu 

bilmiyoruz. Bunu fiyatları sabit kabul ederek bir yılı baz alarak ve o yılın fiyatlarını kullanarak 

hesaplarsak eğer baz aldığımız yıla göre diğer yıllardaki reel artışı görebiliriz ve o bizim için reel olur. 

Gerçekten ne kadar büyümüşüz yıllara göre üretim artışını görmüş oluruz. Buna baz yılı yöntemi denir.  

Baz yılını 2008 olarak kabul edelim. Yani 2008’ in fiyatlarını kullanarak hesaplayacağız. 

Miktarları aynı alıp fiyatları 2008 fiyatları ile değiştireceğiz. Örneğin 2007’yi yapalım. 2007 yılında 

10.000 çilek üretilmiş fiyatı 4 alacağız. 

2007 reel GSYİH=(4×10.000 + 6×12.000 + 6×4.000 + 8×2.500 = 156.000 

2008 reel GSYİH= aynı çıkar baz yılı çünkü. 

2009 reel GSYİH=(4×18.000 + 6×15.000 + 6×6.000 + 8×3000 = 222.000 
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2008 baz yılı ile reel GSYİH’yi bulduk. Sabit fiyat kabul ettik cari fiyat değil. Cari fiyat ile 

hesaplasaydık nominal bulmuş olacaktık. Nominal diye geçen şey nerde okursanız okuyun cari fiyatlarla 

hesaplanmıştır. Ama reel diye geçiyorsa baz yılı alınmış o baz yılın fiyatlarıyla hesaplanmıştır. Bu 

rakamları yorumlayabiliriz. 2007’den sonra gerçek artış olmuş. Mesela bakın nominal rakamlara 

2009’da GSYİH 270.000 ama reel olarak 270.000 ürerim değerimiz yok. Aradaki fark fiyatların artışından 

kaynaklanıyor. Dolayısıyla aradaki üretim artışı demek değil yani bunun hepsi büyüme olarak kabul 

edilecek rakamlar değil. Peki büyümeyi nasıl hesaplarız arkadaşlar?  

Büyüme formülü = X2 - X1 / X1 × 100 

O zaman reel büyüme oranı nedir diye sorduğumuzda nasıl hesaplayacaksınız?  

2008 yılındaki reel büyüme oranını hesaplayalım. 2007’ye göre yani 1 önceki yıla göre hesaplanır. 

200.000 – 156.000 / 156.000 × 100 = 28,20...  Bize reel büyümeyi gösterir.  

Burada karşımıza bir şey çıktı. Bu ekonomide ne var? Enflasyon. Onu nasıl ölçeceğiz? Miili gelir 

hesaplarından bahsederken ne dedik? Nominal GSYİH'yı reel GSYİH'ya çevirirken pratik olarak GSYİH 

deflatörü veya başka bir çeşit fiyat endeksi kullanarak yapıyoruz ve nasıl hesaplıyoruz? Reel GSYİH, 

nominal GSYİH’nın bir fiyat endeksine bölünmesi ile bulunur. O fiyat endeksi bize fiyatların ne kadar 

arttığını gösterir yani yıldan yıla ne kadar arttığını gösterir. Dolayısıyla biz nominali bu oluşturulan fiyat 

endeksine böldüğümüz zaman reel değeri bulabiliriz yani tablomuzla aynı sonuçları elde edebiliriz. Fiyat 

endeksi dediğimiz şey 2 kökten bahsedelim ya GSYİH deflatörü ya da TÜFE yi kullanırız. Deflatör, 

söndürücü demektir. 

Dekoratör = Nominal GSYİH / Reel GSYİH        (TÜFE: Tüketici Fiyat Endeksi) 

Deflatör ile TÜFE ölçüm açısından farklı. İkisi de fiyat endeksi, ikisi de herhangi bir değeri fiyat 

etkisinden arındırıyor fakat deflatör ülkede üretilen mal ve hizmetleri dikkate alıyor iken TÜFE 

insanlarım kullandığı bir sepet oluşturuyor ve o sepetin içerisinde ithal mallar da  ihraç mallar da 

olabiliyor.  

C şıkkı demiş ki GSYİH deflatörünü bulun, deflatördeki değişimi gösterin demiş. 2007 

deflatörünü yani fiyat endeksini bulalım.  

Deflatör = NGSYİH/RGSYİH ise 2007 deflatörü = 125.000/156.000 ×100 = 80.12 

2008’e bakalım. 2008 baz yılı olduğu için 100’dür. Baz yılının fiyat endeksi her zaman 100’dür.  

2009’a bakalım.  Deflatör = 270.000/222.000 ×100 = 121.62. Bu sonuçlar bize enflasyonu yani 

fiyat ekşisini gösteriyor. Deflatör fiyatların değişimini gösteriyordu yani TÜFE de diyebilirsiniz. Sonuçta 

sadece mal ürün çeşidi değişiyor. Bunların sonucu bize 2007’de 80.12 olan endeksin 2008’de 100 ve 

2009’da 121.62 olduğunu gösteriyor. Bu ekonomide yıldan yıla enflasyon yaşanmış. Yüzde kaç 

enflasyon yaşanmış? 2007 ile 2009 arasında yüzde kaç artış olmuş? Bunu büyümeden hesaplayabiliriz. 

121.62 – 80.12 / 80.12 × 100 = 51.79... 

Enflasyon fiyatların artış hızını ölçer. Enflasyon düştü demek fiyatlar geriledi demek değil 

fiyatların artış hızı geriledi demektir. Yani fiyatlar hala artıyor. Tam tersi deflasyon yaşanıyor denirse o 

zaman anlayacağız ki fiyatlar düşüyor. Artış hızı falan değil direk fiyatlar düşüyor. 
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Yıllar var ve bu yıllara göre endeks oluşmuş. 1982 yılının baz yılı olduğu söylenmiş. Öncelikle 

baz yılı denmişse o baz yılının fiyat endeksinin 100 olduğunu biliyoruz. 2006’da enflasyon oranı kaçtır?  

☆Enflasyon oranı aksi belirtilmedikçe bir önceki yıla göre hesaplanır.  

2006 enflasyon oranı = 201.6 – 195.3/ 195.3 × 100 = %3.2  

2009’da genel fiyat düzeyi 2005’den ne kadar yüksektir? 

2009 = 214.5 – 195.3 / 195.3 ×100 = %9.8 Yani fiyatlar 2005’den 2009’a kadar %9.8 artmış.  

Enflasyon oranı olarak ifade edilen şeyler bunlar. Fiyat endeksi ile artış hızını hesaplıyoruz. Fiyat 

endeksleri bize fiyatların seyrini gösteriyor. Biz onun artış hızını hesaplayarak enflasyon ne kadar arttı 

veya azaldığını hesaplıyoruz. Enflasyonda azalma varsa ona dezenflasyon diyoruz.  

TÜFE tüketime yönelik malların fiyatlarını kontrol ediyor, endeksi oluşturuyor. ÜFE'de ise 

üretici malların yani üretim için kullanılan mallardaki (makina, ham madde vb.) fiyat artışını görüyoruz. 

İkisi birbirinden farklı çıkabilir. Biz de farklı çıkıyor.  

 

Eda Nur AYDIN 
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Makro Ekonomik Politikalar: 
 

Arkadaşlar bugün Makro ekonomik politikalar başlıyoruz. Bir makro ekonomik kulüp 
takımının hedefi nedir, neyi hedefler? Evet arkadaşlar bugün Makro ekonomik polıtikalar erken 
Makro ekonomik sorunlardan bahsedeceğiz Bütün ülkelerin dönem dönem uğraştıkları 
sorunlardır bunlar. Hedefledikleri şeyler nedir bunlar mesela düşük işsizlik, düşük enflasyon, 
yüksek büyüme oranları bunların hepsi ülkelerin ekonomik programlarındaki hedefleridir.  
 

Dolayısıyla ülkeler bunlarla ilgili ekonomik Politikalar geliştirmişlerdir. Bunlara, zaman 
zaman müdahale etmiştir ve hala da ediyorlar. Şimdi biz bu sorunlara müdahale edilirken 
ekonomik politikasına uzanmaktan bahsedeceğiz. Bu ekonomik politika nedir? Makro 
ekonomide ekonomik olumsuzluklara müdahale etme araçları nelerdir? Şimdi bunlardan bir 
bahsedelim. Daha sonra bu konuyu detaylandıracağız. Biz makroekonomik araçlar derken 
bunları ikiye ayırıyoruz. Birincisi maliye politikaları İkincisi ise para politikalarıdır. 
Hükümetler genellikle bu iki politika araçlarını kullanarak ekonomik olaylara/değişkenlere 
müdahale ederler. Şimdi maliye politika araçları nelerdir. Maliye politikaları denince hangi 
değişkeni hedefler. 
 

Maliye Politikaları: 
 

Devlet ne yapar maliye politikasında temel olarak iki aracı vardır; Biri kamu harcamaları 
diğeri de vergilerdir. Şimdi genişletici bir maliye politikası uygulanıyor denildiğinde anlamamız 
gereken şey kamu harcamalarını arttırmasıdır. Kamu harcamaları arttırılmış olabilir ya da 
vergiler düşürülmüş olabilir. Evet neyi genişletiyoruz arkadaşlar, çıktıyı yani geliri daha doğrusu 
milli geliri artırmaktan bahsediyoruz. Eğer böyle bir hedefi varsa ve de ekonomide talebi 
arttırmak istiyorsa devlet talebi arttırarak milli geliri arttırma yolunu seçer. Bunu da tüketimi 
arttırmak şeklinde hane halkların tüketimini teşvik etmek suretiyle tüketim harcamaların 
artmasına imkân sağlayabilir, aynı zamanda kendi harcamalarını yani kamu harcamalarını da 
artırabilir. Dolayısıyla devlet genişletici maliye politikasını uygulamak suretiyle direkt olarak 
kamu harcamalarını arttırır. Bir talep yaratır, ülkede üretilmiş mal ve hizmetlere talep yaratır. 
Çünkü devlet Piyasaya bir alıcı olarak giriyor, mal hizmetlere talep artıyor, dolayısıyla ekonomi 
canlanıyor. Talep eksikliğinden pek çok konunun kaynaklandığını düşünüyor ve ekonomiyi 
canlandırmak için devlete şunu söylüyor. Devlet gerekirse boş yere çukur kazsın sonra onu 
kapatsın, sonra gerekiyorsa başka bir yerde çukur kazsın sonra kapatsın diyor ama yeter ki 
talep yaratsın. Çünkü çukur kazarken onu yaparken pek çok mal ve hizmet satın alıyor. Devlet 
insanlara istihdam yaratmış oluyor dolayısıyla insanlar için gelir oluşturuyor. Onlar da 
piyasadan mal ve hizmet taleplerini arttırıyorlar. Böylece mal ve hizmet satın alıyorlar 
tüketimlerini arttırıyorlar. Dolayısıyla kamu harcamaları artırmak bir yoldur. Genişletici maliye 
politikasını arttırmak için bir yoldur. Genişletici maliye politikasının başka bir yolu nedir? Vergi 
oranlarını düşürmektir. Vergi oranlarını düşürmek neyi hedefler? Tüketim harcamalarını arttırır. 
Vergiler düşünce satın alma gücü artar satın alma gücünün artması ile daha fazla mal ve 
hizmet tüketimi olur. Böylece ekonomide talep artar, bu yollarda milli gelir artmış olur. Aynı 
zamanda istihdam da artmış olur. Belki de fiyatların artışına da bir miktar neden olabilir, ancak 
fiyatlara çok fazla yansımış olmaz. Çünkü talep fazlası yok.  
 

Peki bu genişletici politika, ya daraltıcı maliye politikası nasıl olur? Tam tersi olur. Kamu 
harcamaları azaltılır, vergi oranları arttırılır. Peki hangisini hangi durumda yaparız. Dediğimiz 
gibi ekonomik canlanma istiyorsak yani bir resesyon durumu varsa işte o zaman genişletici 
politika yollarız. Mesela işsizlikle mücadele etmek istiyorsak işte bu durumda devlet maliye 
politikası nasıl uygular genişletici yönde uygular. Peki ama enflasyon varsa işte o zaman 
daraltıcı maliye politikası uygulanması gerekiyor. Işte enflasyon var ve genişletici maliye 
politikası uyguluyorsa devlet o zaman enflasyonun daha da harlanacağını anlıyoruz. Şimdi 
şöyle bir şeydir arkadaşlar. Milli gelir denklemi içinde şu değişkenler vardır. evet bu değişkenler 
nelerdir. Arkadaşlar kamu harcamalarından bahsetmiştik. Kamu harcamaları otonom demiştik, 
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Işte kamu harcamasını arttırdığımız zaman ne yapmış oluyoruz, toplam talebe eşit oluyor. AB 
gösterdiğimiz bunlardan herhangi bir unsur arttığı zaman ne olmuş oluyor. Toplam talep 
ekonomide artmış oluyor. Tabii gelir de yükselmiş oluyor. Tabii bu beraberinde fiyatların 
artışına neden oluyor. Yani hükümetin uyguladığı genişletici maliye politikaları 
Enflasyonist  sonuçlar da doğuruyor. Böyle bir tehlike doğuruyor. Peki şimdi geçen derslerde 
yatırım teşviklerinden bahsetmiştik İktisatçılar yatırım teşviklerine neden temkinli yaklaşıyordu. 
Çünkü yatırım teşviki demek kur artışı demektir. Bu hangi kalemin içinde? Toplam talebin 
içindedir. Dolayısıyla ne yapar arkadaşlar? toptan talibi artırarak   enflasyonun artışına neden 
olur. Eğer enflasyon düşük seviyede ise onunla mücadele etmesi gereken bir ekonomiden 
bahsediyorsak. AB içerisindeki kalemlerden herhangi bir tanesinin teşvik edilmesi bu mücadele 
sürecini baltalar. Dolayısıyla yatırım teşvikinden endişelenmemesi gereken bir durum ama 
böyle bir yönü olduğu için temkinli yaklaşırlar. Peki daraltıcı maliye politikası Uygulamak 
gerekir o zaman. Eğer enflasyon sorulursa….enflasyon oranı, o zaman ne yapmak gerekir 
maliye politikasını daraltıcı yönde uygulamak gerekir . 
 

Para Politikaları: 
 

Bir de para politikası var peki para politikası nasıl çalışır? oda genişletici ve daraltıcı 
yönde çalışır. Para politikasının türlü araçları var. Para politikasını devreye sokmanın. En 
bilindik yolu Para arzını değiştirmektir. Merkez bankası para arzını arttırır veya azaltır, arttırırsa 
ne olur genişletici para politikası uygulamış olur. Azaltılırsa daraltıcı para politikası uygulanmış 
olur. Peki arkadaşlar arttırırsa ne olur? Enflasyon olur peki neden enflasyon olur. Fazla para 
nereye yönelir mal ve hizmet satın almaya yönelir, başka ucuz fon ucuz kredilere yönelir. AB 
içerisindeki kalemleri artırır. Bu da enflasyonu iyice arttırır. Milli geliri destekleyebilir ama 
enflasyon yaratır. Peki hangi durum uygulanır. Bir resesyon varsa para politikası ile müdahale 
edilebilir. Ama enflasyon varsa para politikası nasıl olmalıdır. Daraltıcı para politikası 
uygulanmalıdır. Şimdi para politikasının çok önemli bir sonucu var para arzını arttırdığımız 
zaman ekonomideki âtıl fonların miktarı artar. O fonları kullanmanın bedeli olan faiz oranları 
azalır âtıl fon miktarı arttıkça krediler ucuzlar dolayısıyla faiz oranları düşer. Faiz oranları 
düştüğü bir ortamda enflasyonist baskı oluşur. Şimdi tersini incelediğimizde enflasyonist 
ortamlarda faiz oranını arttırmak zorunda kalırız. Daraltıcı para politikası uygulamak zorunda 
kalırız ama faiz oranları yüksekken de enflasyonun artmasına mâni olabiliriz. Iki yönlü de 
çalışılır aslında ampirik çalışmalarda hangisinin daha güçlü olduğunu test edebiliriz. Peki daha 
başka para politikası aracı nedir. Merkez bankası nasıl müdahale eder para piyasasına açık 
piyasa işlemleri ( APİ )dediğimiz işlemler peki ne yapar. Açık piyasa işlemlerinde buna dolayı 
olarak müdahale eder. Mesela piyasaya tahvil satar, hazine bonosu satılır. Tahvil dediğimiz 
devletin kıymetli kağıtlarından bahsediyoruz. Piyasaya tahvil satıldığında bunun karşılığında 
piyasadan ne çekiyoruz. Para çekmiş oluruz. Dolayısıyla piyasaya tahvil satmak daraltıcı para 
politikasıdır.  
 

Peki tam tersi piyasa tahvil satın alabilir, karşılığında ne sürebilir para sürebilir 
dolayısıyla para arzını arttırır. Dolayısıyla genişletici para politikası uygulamış olur. Başka bir 
yol daha var. Reeskont oranları nedir? bu Reeskont ondan önce şunu söyleyelim zorunlu 
karşılık oranları nedir. Zorunlu karşılık oranları şudur bankalar Kendilerinde bulunan fonları 
Piyasaya kredi olarak verir. Kendilerinde bulunan mevduat hesaplarını Piyasaya kredi olarak 
veriyorlar. Devlet bir zorunlu karşılık oranı getiriyor bankaya sana yatırılan toplam mevduatın 
%10 zorunlu karşılık oranı olarak tutmak zorundasın. Geri kalanı kredi olarak verebilirsin der. 
Mesela 100 liranın 10 lirasını tutup geri kalan 90 lirayı kredi olarak verebilirsin anlamı çıkıyor. 
Şimdi bu oranı yükselttiğin zaman bankanın kredi verme imkânı azalır. Dolayısıyla para arzı 
azalır Tam tersi zorunlu karşılık oranı düşürdüğü zaman o zaman banka diyelim ki 100 lira %5 
i kadar yani 5 lira zorunlu karşılık oranı olarak tutar 95 lirasını piyasaya kredi olarak verebilir. 
Devlet dolayısıyla zorunlu karşılık oranı ile müdahale eder. Kaba taslak makro ekonomik 
politikaları budur, arkadaşlar.  
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Makro Ekonomik Hedefer: 
 

Düşük İşsizlik: 
 

Makro ekonomik hedeflerden başlayalım birinci hedef düşük işsizlik makro ekonomik 
hedef Şimdi işsizlik nedir? Onu nasıl tanımlıyoruz çalışmaya istekli olup da iş bulamayanlar. Iş 
arayıp da iş aradığını beyan edip de iş bulamayanlar, bunlara işsiz deniyor. Işsizlik kesin bir 
şey değildir, tahmini bir değerdir. Peki işsizlik oranı dediğimiz şey nedir?  
 
İşsizlik Oranı: işsizlerin sayısı / Iş gücü X100  
Bize işsizlik oranı verir.  
 
Peki, iş gücü nedir?  
 
İş Gücü: Çalışanlar + işsizler 
 

Bunlara cesareti kırılıp ta artık iş aramaktan vazgeçenleri dahil etmiyoruz. Bunları işsiz 
olarak nitelendirmiyoruz. Dolayısıyla veriler bize gerçek işsiz sayısını vermiyor. İkincisi 
enformasyon alanında çalışan işçiler var onlar kayıt altında değil yani sigortalı değil dolayısıyla 
yapılan hesaplara dahil edilmemiş oluyor. Tabii kayıtdışı ekonomilerde bu durumda İşsizlik 
durumunu güncellemek gerekiyor. Dolayısıyla tahminleri ona göre yapmak lazım. Peki 
işsizliğin doğurduğu sonuçlar nelerdir niçin makroekonomi hedef haline gelmiştir. Hükümetler 
ekonomi politika yapıcıların neden işsizlikle mücadeleyi de bir plan program halinde ele 
alıyorlar. Ekonomik sonuçları var bir de sosyal yani toplumsal sonuçları var. Ekonomik 
sonuçları nedir? bir kere üretim düşer, milli gelir düşer, alım gücü düşer, kamu maliyetleri 
açısından yük oluşur. İşsizlik ödenekleri artar vergi geliri düşer gelir dağılımında adaletsizlik 
oluşur. Yani ülkede yoksulluk artar. Peki sosyal/ toplumsal sonuçları bakımından; Suç 
oranlarının artışına toplumsal ahlakın bozulmasına, psikolojik sorunlara, aile düzeninin 
bozulmasına, boşanmaların artmasına, strese, borçluluğa, toplumsal güvenin/düzenin 
sarsılmasına, Siyasal istikrarın bozulmasına neden olur.  

 
Arkadaşlar bir de işsizliğin çeşitlerine bakalım Ne tür işsizlikle karşılaşıyoruz. İşsizliği 

ikiye ayrılıyoruz; Konjonktürel işsizlik ve  Doğal işsizlik, peki şimdi bu Konjonktürel işsizlik 
nedir? Konjonktürel işsizlik talep eksikliğinden kaynaklanan yani ekonomik durumdan 
kaynaklanan işsizliktir. Başka bir ifadeyle üretilmiş mal ve hizmetlerin karşılığında onları satın 
alacak yeterli talebin olmaması durumudur. Bu durumda ne olur arkadaşlar işçiye talep azalır. 
Arkadaşlar işçi talebi türev taleptir. Ne demek istiyoruz türev taleple, aslında başka bir şeye 
talep vardır. Nedir o aslında mal ve hizmete talep olmasıdır. Mal ve hizmete talep oldukça işçi 
yede talep olacaktır. İşveren mal ve hizmete talep varsa işçi çalıştırır mal ve hizmete talep 
yoksa işçi çalıştırmaz. İşte bu gibi durumların oluşturduğu işsizliğe Konjonktürel işsizlik denir. 
Doğal İşsizlik Dediğimiz; ekonomide talep yetersizliği yok iken bile ortaya çıkan işsizlik türüdür. 
Yani tam istihdamda bile ortaya çıkan işsizlik türüdür. Konjonktürel işsizlik sıfır ama hala 
ekonomide issizlik görülebilir. Işte ona doğal işsizlik diyoruz. Doğal işsizliği çeşitlerine 
ayırıyoruz. Bir tanesi birincisi, Friksiyonel işsizlik; bu geçici bir işsizlik durumudur ne zaman 
ortaya çıkar mesela bir kişi işini bırakmış başka bir işe geçecektir. o arada geçen süre 
friksiyonel işsizlik oluyor Veya başka nasıl olur, Ya da daha iyi bir iş bulmak için işte ayrılmıştır 
arada geçen süre, Ikincisi Mevsimsel işsizlik, Bu da geçici bir işsizlik türüdür Ne zaman gözükür 
Mesela tarım Turizm gibi Mesela tarımda hasat zamanı işçi çalıştırır Onun dışında iş istihdam 
edilmesi veya Turizm mevsiminde kez aynı şekilde işçi çalıştırılır Turizm Mevsimi dışında 
çalıştırmaz. Bir başka türlü de Yapısal işsizlik, bu işsizlik diğer iki işsizlik gibi kısa süreli değildir, 
uzun sürelidir. Hatta kalıcı da olabilir. Neden kaynaklanır üç temel nedeni vardır. Bir tanesi 
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teknolojik Değişimdir, Mesela daktilolar dan Bilgisayara geçilmiştir. Burada daktilocular işsiz 
kalır. İkinci sebep ekonominin yapısındaki değişim, mesela bir ülkenin tarım ekonomisinden 
sanayi ekonomisi ne geçmesiyle oluşan işsizlik dolayısıyla burada ne oluyor tarımı ayrılan 
payın azalması ve dolayısıyla tarımda istihdam edilen insanların bir kısmı issiz kalacaktır. 
Arkadaşlar şimdi ne tür sektörler var sanayi, tarım, hizmet, Bir de Bilişim sektörleri. Dolayısıyla 
bu sektör çeşitliliği artınca ortaya çıkan işsizlik durumları ulaşabilmektedir. İşte bu yapısal 
dönüşümler esnasında değişimler esnasında işsizlik durumu istihdam durumu ortaya 
çıkmaktadır Üçüncüsü coğrafi konum endüstriyel sanayinin coğrafi konumunun değişmesi 
neden değişir? Bu coğrafi konum çünkü başka bir yerde daha ucuz iş günü işgücü bulmuştur, 
yatırımını oraya kanalize etmiştir, yönlendirmiştir. Yatırımcı yatırımını daha kırsal alana 
yönlendirmiş ve orada ucuz işgücü bulmuştur bundan faydalanmak isteyecektir. Dolayısıyla bir 
kısım insanlar bu karar nedeniyle bulundukları bölgelerde işsiz kalacaklardır. Bir tane daha var 
o da Emek piyasasındaki Katılımlar nedir bu, asgari ücretin yüksek olması, teknik kapasitenin 
yüksek olması, dolayısıyla işçi çalıştırma durumunda çekimser kalırlar, haliyle işsizlik ortaya 
çıkar.  
 

Peki işsizlik ile nasıl baş ediyoruz? Tabii işsizlik çeşidine göre baş etme yolları da 
değişiyor farklı şekilde yöntemler uygulanıyor Asgari ücreti düşürerek işsizlikle baş etmenin bir 
yöntem olarak uygulayamazsınız çünkü başka bir takım sosyal sorunlara yol açabilirsiniz. 
Çünkü insanların alım gücü düştüğü zaman ve bunların sayısı da göz önüne alındığında 
ekonomide resesyon da ortaya çıkması demek oluyor. Dolayısıyla ekonomik toplumsal sosyal 
sebepleri de ortaya çıkıyor. Bir de enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomide asgari ücret 
düşürmek pek olmayacak bir şey zaten asgari ücret süreç içinde eriyor. Asgari ücreti 
düşüreceğimize enflasyonu düşünmemiz gerekiyor. Bu çok daha makul olur Sonra sosyal 
devlet böyle bir şeyin külfetin altına girmez. Evet peki ne uygularız Tabii ki genişletici ekonomik 
Politikalar uygulanır. Mesela mali politikasını genişletici yönde uygularsınız. Ya da para 
politikasını genişletici yönde uygularsınız.  
 

Cemil AKIN 
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İKTİSAT 

1.SINIF TEK 

27.03.2019 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.SINIF TEK KÜRSÜ öğrencilerinin ORTAKLAŞA EMEĞİYLE, özveri ile hazırlanmıştır. 

ÜCRETSİZDİR. 
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İÜHF 1.SINIF TEK-İMECE  

 

(DERS NOTLARI TEK BAŞINA YETERLİ KAYNAK DEĞİLDİR. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, SADECE DERS NOTLARIYLA YETİNMEMELİ, 

ARAŞTIRMALI, BİLİMSEL KAYNAKLARI İNCELEMELİ, 

HER ŞEYDEN ÖNCE HUKUK MANTIĞINI KAVRAMALIDIR.) 

 

İKTİSAT 

27.03.2019 
 

İÇİNDEKİLER 
Enflasyon,  

Dezenflasyon 

Deflasyon  

               Deflasyon ve Enflasyon nasıl ölçülür? 

Fiyatlardaki değişimleri ölçmenin diğer yolları nedir?  
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Geçen hafta genişletici politikaları bitirmemişiz, onlardan devam edelim. Maliyeye para 

koyma politikaları genişletici olarak uygulanır. Özellikle yapısal işsizlik için (yapısal işsizlikle 

baş edebildiğimiz için) ülke yapı değiştiriyor bir sektörden başka bir sektöre yoğun olarak 

geçtiğinde bazı iş sahipleri işlerini kaybederler çünkü tarımda istihdam edilmeyi alışkın bir işçiyi 

kolaylıkla makine kullanmaya alıştıramazsınız ama eğitebilirsin. O yüzden işçilere eğitim 

vermek bir yoldur. Yeni bilgi ve beceriler kazandırmak eğitimle düzenlenebilir. Başka istihdam: 

arz ve önlem. Mesela firmalara destek sağlanabilir. Vergi desteği olabilir. Bir ara asgari ücretin 

belli bir kısmını karşılaması mümkün olabilir mi diye bir şeyden bahsedilmişti. İşçinin sigortasını 

ödemek gibi bir önlem düşünülebilir. Yani devletin müdahil olduğu bazı şeyler düşünülebilir. 

Peki arkadaşlar enflasyona devam edelim.  

Makro ekonomik hedeflerden bahsediyorduk. Geçen hafta düşük işsizlikten, işsizlik 

türlerinden, nasıl baş edildiğinden ve nasıl hesaplandığından bahsettik. Bugünkü makro 

ekonomik hedefimiz düşük enflasyon ya da istikrarlı bir fiyat düzeyi. Enflasyon nedir? GSYİH 

değerlerini incelerken bundan biraz bahsetmiştik. 

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin sürekli bir biçimde artışıydı. Bununla ilgili iki 

kavram daha vardı: Dezenflasyon ve Deflasyon.  

Dezenflasyon, enflasyon oranının azalmasıydı. Ama fiyatlar genel seviyesinde 

azalışı ifade etmiyordu. Sadece enflasyon oranı azalıyordu. Örneğin bu sene %10 olmuşsa 

gelecek sene % 5 bekliyorsak bir dezenflasyon bekliyoruz. Yani gelecek sene fiyatlar genel 

düzeyinin % 5 artmasını bekliyoruz ama bu seneye göre azalacağı için bir dezenflasyon 

bekliyoruz demektir.  

Deflasyon ise enflasyonun tersi olarak fiyatlar genel seviyesinin azalmasını ifade 

eder. Bir yerde fiyatlar düşüyorsa deflasyon vardır.  

             Peki deflasyon ve enflasyon nasıl ölçülür? Çok basit bir yolu var İngilizcesi CPI 

olarak geçiyor: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE). TÜFE Bir endeks. Hesaplanması ise tipik bir 

hane halkının yaşam maliyetinin ölçüsüdür. Peki nasıl ölçülür? Hane halkının yaşam 

maliyetinin ölçüsü dedik tabi sadece bununla kalmıyoruz zamanla bunun nasıl değiştiğini 

TÜFE endeksi sayesinde görebiliyoruz. Yani maliyet artmış mı, azalmış mı görebiliyoruz. 

TÜFE’yi hesaplarken TÜİK Bir sepet oluşturuyor. O sepete tipik bir hane halkının tükettiği 

malları koyuyor dolayısıyla o sepetin seneden seneye nasıl değiştiğini ölçmüş oluyor. Bunula 

aynı zamanda o hane halkının satın alma gücünü ölçüyor yani bu sene o mal sepetini ne 

kadara satın alıyor, önümüzdeki sene o mal sepetini ne kadara satın alabilir, geçen yıl ne 

kadara satın alabiliyordu? Önümüzdeki sene diyorsak bir enflasyon tahmininden bahsediyoruz 

demektir. Ama bu sene ve geçen seneyi rahatlıkla karşılaştırabiliriz. Bu sepetin yıldan yıla 

değişimi bize fiyatların da değiştiğini gösterir.  Sepetin fiyatı değişiyorsa anlıyoruz ki sepeti 

oluşturan malların fiyatları değişiyor dolayısıyla fiyatlar genel düzeyi arttı veya azaldı 

diyebiliyoruz. TÜFE enflasyon hesaplarken çok kesin bir ölçü değil çünkü malların kalitesini, 

bölgesel fiyat farklarını göz ardı ediyor. Bölgesel fiyat farkları olmazsa bile hane halkı bunları 

indirimli alabileceği yerlere gidebilir. (Outlet mağazalar gibi) Tüketicinin zevk ve tercihlerini, 

zevk ve tercihlerinin değişimini dikkate almıyor. Bunları göz önüne almadığı için kesin bir fiyat 

genel seviyesini gösteren bir değer değil.  

Peki fiyatlardaki değişimleri ölçmenin diğer yolları ne?  

Çok duyduğunuz bir kavram var: Çekirdek enflasyon. (Ekonomi yorumcuları sürekli 

bundan bahseder.) Bazı malların fiyatları çok oynaktır, niye artıp azaldığını anlayabilirsiniz. 
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Mesela enerji, petrol, bazı gıda ürünleri fiyatları böyledir. Bunlar gibi mallar çıkartıldığı zaman 

kalan enflasyona çekirdek enflasyon diyoruz. Mesela petrol fiyatlarını alırsanız eğer 

enflasyonun son derece daha da fazla dalgalandığını görürsünüz ama bu gerçeği 

yansıtmayabilir. Dolayısıyla öyle fiyatı oynak malları hariç tuttuğumuzda geriye kalan malların 

enflasyon fiyat genel düzeyini hesapladığımızda bu bize çekirdek enflasyonu verir. Geriye 

kalan malların enflasyonunun hesaplanması demek Çok sık fiyatlarının değişmesini 

beklemediğimiz ürünlerin bile fiyatları yükseliyor. Bundan endişe duyuluyor. Çekirdek 

enflasyon artıyorsa o gerçekten bizim için bir sinyal oluşturur. 

Bir de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) var. Bu da üretim faktör fiyatlarını, fiyat 

değişimlerini ölçer. ÜFE üretici açısından bakıyor olaya. Bunda da kesinlik yok. Üretici Fiyat 

endeksine bakmak neden önemlidir? Çünkü burada üretimin farklı aşamalarındaki maliyeti 

bize verdiği için ileride fiyatların ne olacağı konusunda bize bir sinyal oluşturuyor. Bundan 

dolayı ÜFE ye de bakarız. 

 Peki TÜFE ve ÜFE birbirine eşit midir? Hayır. Örneğin TÜFE farklı ÜFE farklı çıktı. 

Bu kabaca üretici fiyatları artmış yani üretim esnasında kullandıkları, tükettikleri mal ve 

hizmetlerin fiyatları tüketim mallarından daha fazla artmış demek oluyor. Aslında ürerim 

maliyetleri artıyorsa onun üretilen mal ve hizmetlere yansıması gerekir çünkü firma üretim 

maliyeti artıyorsa bunu fiyata yansıtır. İkisi arasında bu kadar fark varsa yorumumuz şudur: 

üreticiler maliyet artışlarını tamamen tüketici fiyatlarına yansıtamıyorlar. Bir de maliyet artışının 

sebebine bakmak gerekir. Mesela biz ağustos-eylül-ekim türbülanstan sonra maliyetin birden 

artmasını döviz kurlarıyla açıklıyoruz ve o tamamen TÜFE ye yansımadı. Aradaki farkı kimse 

karşılamıyor. Üreticinin maliyeti artmış oluyor, karından gidiyor belki de zarar ediyor.  

Üçüncü ise GSYİH deflatörü. Deflatör bir tür fiyat endeksidir.  

Deflatörü NGSYİH’yı  RGSYİH haline getirmek için kullanırız. 

                     NGSYİH / Deflatör = RGSYİH 

GSYİH deflatörü ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarını yansıtır. TÜFE 

ile deflatör arasında ne tür farklılıklar var? Deflatör yurt içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin 

fiyatlarını yansıtır. Yani tüketicinin kullanmadığı ama yine de üretilmiş mal ve hizmetler de 

dahildir. (Devletin aldığı mallar, ihraç edilen mallar vb.) TÜFE de ise tüketicinin kullandığı mal 

ve hizmet var. Bunların içinde ithal mallar da var.  

Yüksek enflasyonun sonuçları nedir? Biz neden şikayet ediyoruz yüksek 

enflasyondan? Refah kaybı yaratır ama nasıl yaratır? Enflasyonun bölüşüm etkileri var. 

Enflasyon kazananlar ve kaybedenler yaratır. Borçlular kazanan, alacaklılar ise kaybeden olur. 

Çünkü enflasyon varsa borçlunun almış olduğu borcun reel değeri düşmüştür. (yerli parayla) 

Alacaklı ise zarara uğrar dolayısıyla borç veren kişi ben nasıl bir ekonomide borç veriyorum 

diye düşünür. Eğer %20 Enflasyon olan bir ekonomide borç veriyorsanız ister tarımsal borç 

ister Ayşe ye Ahmet’e verin hiç fark etmez enflasyon kadar bir telafi istemelisiniz.  

Kazanç ve kayıptan bahsettik. Sabit gelirliler kayıp içerisinde ama diğerleri kazanç 

içerisinde. Devlete baktığımızda devlette yerli para cinsinden borçlu ise enflasyon sayesinde 

o borcun reel değeri azalmış olur.   

Enflasyon gelir dağılımında bozulma yaratır. Fiyatı artan mal ve hizmetleri zengin 

kısım alabilirken yoksul kişinin alım gücünün çok daha azaldığını görürüz. 

Enflasyon etkinlik kaybı yaratır. Bunu da sürekli enflasyonun arttığı fiyatlar genel 

seviyesinin sürekli değiştiği bir ekonomide fiyatlar gerçek ekonomi için doğru sinyali vermiyor 
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demektir. Çünkü biz ilk dönemden itibaren yaptığımız çalışmalarda ne gördük arkadaşlar fiyat 

dediğimiz mekanizma üreticilere ve tüketicilere bir sinyal götürüyor. Mesela fiyatlar yükseldiği 

zaman üreticiler bunu üretimi artırma sinyali olarak algılıyorlar. Fiyat düştüğü zaman o 

sektörden çekiliyor, arzı düşürüyor. Ama fiyatlar sürekli oynansa, enflasyon sürekli oluyorsa 

sinyal görevini yitiriyor. Fiyatlar artıyor, enflasyon artıyorsa üretici diyor ki “enflasyon artıyor 

ama talep arttığı için mi artıyor ne için artıyor bunun sebebi ne?”  Bunu bilmiyor bu yüzden 

üretimi artırsa bir türlü azaltsa bir türlü. Bundan dolayı sinyal sorunu oluşuyor.  

Enflasyon belirsizlik yaratır. Bu sinyal sorunu ile alakalı. Enflasyonun çok sık arttığı 

ekonomilerde önünüzü göremezsiniz çünkü örneğin paranızı ödünç veriyorsunuz ne kadar 

getiri getireceğini dahi bilemezsiniz. Dolayısıyla ekonomide bir belirsizlik yaratıyor. 

Enflasyon daha az tasarruf edilmesine neden oluyor. Tasarruf etmek istemezsiniz 

hem belirsizlik hem enflasyon var. Tasarrufunuzun reel değeri ne olacak bunları bilmiyorsunuz.  

Enflasyon menü maliyeti yaratır. Menü maliyeti, hani fiyat basılıyor ya kataloglara 

örneğin lokantalarda menü oluyor veya ayakkabıların fiyatlarından oluşan katalog hazırlanıyor. 

Ama birden fiyatlar değişince katalogları, reklam panolarını vb. hepsini çöpe atıyorsunuz ve 

yeniden hazırlıyorsunuz. Bu tek bir firma için küçük bir ley olabilir ama ekonominin geneline 

baktığımızda aslında büyük maliyet yaratan bir şey.  

Enflasyon ihracat rekabetine zarar verir. Çünkü bizim mallarımızın fiyatı artıyor. 

Enflasyonla rekabet edemeyiz. Bizim mal ve hizmetlerimizin fiyatı artıyorsa yurt dışı ile rekabet 

etme imkanımız azalır. Bu da en önemli sonuçlarından bir tanesidir.  

Peki enflasyon türleri nedir? 

 Arkadaşlar hiç enflasyon deneyimi olmayan ya da az enflasyon deneyimi olan 

ülkelerdeki vatandaşların davranışını etkilemesi ile buna alışkın ülkelerde vatandaşların 

davranışını etkilemesi arasında fark var. Örneğin ABD'de %20 ye çıkan bir enflasyon acayip 

bir şok yaratır çünkü beklemezler öyle bir şey ama bizim beklentimiz var çünkü tarihimiz var. 

Latin Amerika ülkeleri, Afrika ülkeleri, Almanya enflasyon tarihleri vardır.   

Enflasyon türlerinden bahsettik. Biri talep enflasyonu, talep yönlü enflasyon. 

Ekonomide toplanan talebi etkileyen herhangi bir unsurda artış görüldüğünde ortaya çıkan 

enflasyondur. 

                       Toplam talep (AD) = C+İ+G+(X-M) 

C= tüketim    İ=yatırım      G= kamu harcamaları     X= ihracat    M= ithalat    X-M= net ihracat   

Bunlar toplam talebi oluşturuyor. Bunlardan herhangi birinde artış olduğunda toplam 

talep artıyor demektir. Toplam talep artarsa bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi de artar. Mikro 

ekonomideki talep eğrisinin sağa kaymasıyla benzer. Burada fark şu sadece eksenleri farklı 
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çiziyoruz mikro ekonomiyi hatırlayın ve toplam talebe başka bir şey diyoruz artık. Orda bir mala 

talep vardı, bir malın arzı vardı. Burada ise P dediğimiz fiyatlar genel düzeyi ve buradaki Y 

sadece bir malın çıktısı değil ekonomideki bütün çıktı miktarı haline gelir. Toplam talep eğrisini 

bu şekilde çiziyoruz çünkü fiyatlar ile gelir arasında negatif bir ilişki var. AD diyelim AD artık bir 

mala talebi göstermiyor. Ekonomide üretilmiş bütün mal ve hizmetlere talebi gösteriyor onun 

için toplam talep diyoruz. Bir de toplam arz var. Bu da üretilmiş bütün mal ve hizmetleri 

gösteriyor. Bu ikisinin kesiştiği yerde yine denge milli geliri ve denge fiyatları genel düzeyi 

oluşuyor. (Y) Böyle bir ekonomide herhangi bir sebeple AD’yi oluşturan unsurlardan birinin 

arttığını düşünün, AD eğrisi sağa kayar. Fiyatlar genel düzeyi artar. Yani bu talebin gittiği bir 

enflasyondur. Para arzı artıyorsa enflasyonun artacağı beklenir.  

Bir de ikinci tür enflasyon var ki asıl zor olan enflasyon türü de bu. O da maliyet 

enflasyonu. Bu da neden kaynaklanır? Tam tersi AD’nin sağa kayışı değil maliyetler artarsa 

bu kez AS sola kayar. Eğer maliyet enflasyonu varsa, maliyetlerde artış varsa AS sola kayar. 

Şöyle düşünün petrol fiyatları arttı. Bu firmalar için maliyet artışına sebep olacak, AS sola 

kayacak. AS sola kaldığında fiyatlar P2 düzeyine yükselecek. Ama talep enflasyonunda da 

yükselmişti değil mi? Fakat talep enflasyonunda milli gelir artmıştı çünkü ekonomi canlanıyor 

o yüzden gelir de artmıştı. Fakat bir de buraya bakalım. Burada ekonomide hem enflasyon 

hem de daralma (resesyon) oluyor. Ve bu enflasyonla daralmanın bir arada görüldüğü duruma 

stagflasyon diyoruz. Durgunluk dediğimiz gelirim azalması, ekonominin daralması.  

 

Eda Nur AYDIN  
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İÜHF 1.SINIF TEK-İMECE PAYLAŞIM 

 

(DERS NOTLARI TEK BAŞINA YETERLİ KAYNAK DEĞİLDİR. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, SADECE DERS NOTLARIYLA YETİNMEMELİ, 

ARAŞTIRMALI, BİLİMSEL KAYNAKLARI İNCELEMELİ, 

HER ŞEYDEN ÖNCE HUKUK MANTIĞINI KAVRAMALIDIR.) 
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İÇİNDEKİLER 

TALEP ENFLASYONU 

MALİYET ENFLASYONU 
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TALEP ENFLASYONU: 
 

Denge fiyat denge miktar oluşuyordu. O maldan talep edilen ve arz edilen mal miktarında 
denge oluşuyordu. Böylece fiyatlar genel dengesiyle milli gelir oluşuyordu. Nerede, toplam arz 
ve toplam talebin kesiştiği yerde milli gelir oluşur. Bir ekonomide talep enflasyonu varsa bu 
ekonomide herhangi bir politika uygulanmış, bir değişim olmuş neticede toplam talebi artırıcı 
yönde gelişim olmuştur. Grafikte görüldüğü gibi AB’yi sağa kaydıran bir gelişim olmuştur. Bu 
nasıl olur? Ülkeler genişletici para politikası uyguluyor ya da genişletici maliye uyguluyor 
olmasıdır. Eğer genişletici para politikası uygularsa, para arzını artıracaktır, yani fon bulma 
imkânı genişleyecektir. Bundan dolayı parayı bulmanın bedeli olan faiz oranları düşecektir. 
Yani neticede daha fazla krediye ulaşma imkânımız varsa ekonomide dolaşan daha fazla 
paradan bahsediyorsak o zaman faiz oranları düşer diyoruz. Faiz oranlarının düşmesi toplam 
talebi arttırır. Çünkü mal ve hizmetlere talep artmış olur. Genişletici maliye politikası AB’yi 
arttırıcı etkiye sahiptir. AB‘yi neyin oluşturduğunu biliyoruz. C +G+I+XN genel ihracat bu 
taleplerden herhangi birini arttırıcı bir gelişme AB’yi sağa kaydırır. Para arzı artışı faiz 
oranlarının azalması hangi talebi tetikler; tüketimi birde yatırımı tetikler. Birde genişletici maliye 
politikası uygulanabilir. O zaman hükümet muslukları açar, piyasada daha fazla alıcıya bağlı 
olarak, mal ve hizmet talebi artar. Yatırım yapar, mesela yatırım mallara talebi arttırır. Bir 
yatırım işine girişir istihdam yaratarak ekonomiye canlılık sağlar. Yani talep artışı sağlar. 
Dolayısıyla devlet direk maliye politikasını kullanarak genişletici yönde ekonomiyi etkiler. 
Bunların her biri yani para ve maliye politikası AB’yi sağa kaydırır. Ekonomide enflasyona 
neden olur ama aynı zamanda geliri artırır. Bu da ekonominin büyümesi demek oluyor. Reel 
anlamda değil çünkü fiyatlarda artmış ne kadarı reel bilmiyoruz, onu ölçmemiz gerekir. Ama 
sonuçta nominal da olsa ne sağlar, Milli gelir düzeyi Y-1 de İken Y-2 gelmesini sağlar, ne 
demek ister. Yani tüketim artışı da ekonomide büyümeyi sağlar. (nominal anlamda).  

 
Bu tür enflasyonun artışı sorundur ama baş etmesi daha kolaydır. Hükümet ekonomik 

politikası yöneticilerinin ne yapacağını bilir. Bu hale maliye politikasını ve para politikasını 
genişletmesinin neden olduğunu bilir. Bunun üzerine tam tersi hareket eder para arzını kısarak 
faizleri artırarak sürekli talebi kontrol eder. Bu şekilde tüketimi ve yatırımı kontrol ederek, kredi 
gelişmesini engeller ve ekonomiyi soğutur. Bu sıcak ve soğuk ekonomi kavramları buradan 
geliyor. Ekonominin ısınması demek ekonomide talep artışının canlanması demek, yani 
grafikte AB sağa kayıyor demektir. Milli gelir artıyor ama fiyatlarda artıyor ekonominin 
soğuması demek büyümenin ılımlı hale gelmesi, fiyat artışının ılımlı hale gelmesi demektir. 
Yani o aşırı canlılığın azalması demektir. Bunun sebebini biliyor ne yapacağını biliyor demektir. 
Daraltıcı para politikası uygular, piyasadan parayı çeker faiz oranlarını yükseltir sürekli talebi 
engeller. Mesela seçim dönemlerde; maliye politikası genişleticidir. Ama seçim bittikten sonra 
ekonomiye müdahale ederler daraltıcı işlemlere başvurarak kamu harcamalarını kırparlar, 
ekonomiyi soğuturlar. Çünkü seçim döneminde ekonomi daha çok ısınmıştır, canlıdır onun için 
soğutma işlemleri yapılır. Seçimden sonra daha bir rahatlık hissedilir. Bu politik iş çevrimleri 
diye anılır, çünkü bu bir dalgalanma yaratır. Önce ekonomiyi yükseltir, ısıtır sonra soğutur. Evet 
bununla baş etmek daha kolaydır. 

 
MALİYET ENFLASYONU: 
 
 Enflasyonun başka bir türü var maliyet enflasyonu; Herhangi bir sebeple maliyet artışı 

yaşanıyor o maliyet artışı AF eğrisini sola kaydırıyor ve ekonomi şu denge (Grafik üzerinde) 
noktasına taşınıyor. Bu denge noktasında ne oluyor arkadaşlar? Fiyatlar genel seviyesi 
yükselmiş yani enflasyon olmuş, aynı zamanda durgunluk var yanı stagflasyon yaşanmıştır. 
Peki sorun ne?  Ne demiştik; iki çeyrek üst üste milli gelirde bir gerileme yaşanıyorsa zaten 
resesyon içindeyiz diyoruz, bir de enflasyon yükseliyorsa o zaman stagflasyon içinde oluyoruz. 
İşte tanıyı koymak da sorun yok tanıyı koyduk. Peki ne olacak ne uygulayacağız? Bu neden 
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kaynaklanıyor, maliyetleri artıran şeyler nedir? Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu 
sorulara cevaplar arayacağız.  

 
Talep enflasyonda ne yapacağımızı ortaya koyduk AB eğrisini sola kaydırdık, daraltıcı 

politikayı uyguladık. Şimdi burada neyi uygulayacağız, bir tür para politikası uygulayacağız. 
Şimdi ekonomide ne var? Enflasyon var enflasyonu küçültmek için ne yapmak lazım daraltıcı 
para politikası uygulamak gerekiyor. Peki bunu uygularsak ne olur arkadaşlar. Grafikte AD sola 
kayar, evet enflasyonu biraz düşürürsünüz ama ekonomi küçülür. Bizim sorunumuz neydi 
arkadaşlar hem enflasyon yüksek hem de durgunluk vardı. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar, 
enflasyonu düşürmek için daraltıcı para politikasını uyguluyorsunuz. Bir şeye iyi gelen bir 
politika uyguluyorsunuz, enflasyonu düşürüyorsunuz, öte yandan uygulanan daraltıcı para 
politikasını var olan durgunluğu daha da arttırarak ekonomiyi küçültmektedir. Grafikte AD’yi 
sola kaydırmaktadır. Evet şimdi başka bir sorun daha vardı. Ekonomide Resesyon 
yaşanıyordu. Resesyonda isek nasıl bir ekonomik politika uygulamamız gerekiyordu mesela 
genişletici para politikası uygulamak gerekiyordu. O ne yapar AD’yi sağa kaydırır durgunluğa, 
İşsizliğe iyi gelir ama bu sefer enflasyonu olduğundan daha da yukarı taşır. Bu iki sorundan 
birisi için bulduğunuz yol öteki sorunu daha da kronik hale getirmiş oluyor. Dolayısıyla 
stagflasyon durumunda önlem almak bir politika uygulamak zordur. Yani talep enflasyonu gibi 
değildir. O yüzden hangi politikayı uygulayacağınızı bilemezsiniz sıkışır kalırsınız. Peki böyle 
bir durumda ne yapmak lazım ekonomi öyle kendiliğine mi bırakmak lazım. Tabi ki 
bırakamayız, işte böyle bir durumda ülkeler şunu yapabilirler; Soruna müdahale önceliğini 
ortaya koyabilirler. Ilk başta en vahim olan en yıkıcı olan soruna öncelik verirler. Mesela öncelik 
enflasyon ise işsizliğin artışını kabullenip enflasyonla mücadele edebilirler. Bunu Avrupa 
ülkeleri yapabilir ancak gelişmekte olan ülkeler için kronik hale gelen bu iki sorunla mücadele 
etmek zordur. Buralar da İşsizlik yüksek seviyededir. Mesela işsizliğin %4 olduğu bir ülkede 
enflasyonu İndirmek maksadıyla kısa bir süreliğine bunu göze alıp işsizliği %8 çıkarabilirsiniz. 
Ama Enflasyonun yüzde yirmi olduğu bir ülkede bunu göze alamazsınız. Dolayısıyla nasıl bir 
ülkede ne uyguladınız çok önemlidir. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Başka ne yapabiliriz. Çok 
düşük enflasyon var diyelim o zaman işsizlikle mücadele edersiniz ve genişletici politika 
uygularsınız. Enflasyon arttır ama benim için sorun değil çünkü benim önceliğim işsizlik ve 
ekonomim bu yükü kaldırır dersiniz. Ülkenin ekonomik durumuna göre bunlardan bir tanesi 
seçilebilir ama diyelim ki enflasyon yüksek işsizlik de yüksek böyle bir seçim yapamayacak 
durumda olsanız ne yaparsınız. Peki ne yapmak lazım maliyet enflasyonunda; Başta devlet 
teşviki almak lazım, peki nedir bu devlet teşviki? Devlet ne yapacak vergileri indirir ya da destek 
kredileri verir. Neticede Bütçe açığı oluşur. Ancak devleti sürekli bütçe açığı vermeye 
zorlayamazsınız. O zaman şunu yapmak lazım AF’yi sağa kaydıracak politikalar uygulamanız 
gerekecektir. Bu ülkeyi kurtaracak şey AF sağa kaydıracak Politikalar üretmemiz 
uygulamamızdır. Yani maliyetleri düşüreceksiniz. Peki maliyet nasıl düşer Bunun için maliyetin 
neden yükseldiğini bilmek lazım. Bir ülkede maliyet neden yükselir?  Ürettiğiniz mallar için 
hammadde, kullandığınız ara mallar uyguladığınız teknoloji dışarıdan geliyorsa ve bunların 
maliyetinde artışa neden olan herhangi bir şey yaşanmışsa; mesela ne yaşanabilir, geçen sene 
Temmuz, Ağustos’ta bizde yaşanmıştı, neydi döviz fiyatları aşırı derecede yükselmişti. Dolar 
arttı Euro arttı. Dünyada ticarette bu para birimleri ile yapılıyor. Özellikle ticaret dolar üzerinde 
yürümekte dolayısıyla doların yükselmesiyle beraber bütün hammadde, ara mallar ve teknoloji 
malları maliyetlerinde artışa neden olacaktır. Biz bunlara bağlı olarak üretim yaptığımızdan 
girdilerin maliyeti de   artmış olacaktır. Maliyetlerin artışı grafikte AF’yi bu şekilde sola 
kaydıracaktır. Burada üreticiler ne yapacak maliyet artışını fiyatlara yansıtılacaktır. Fiyatlar 
genel seviyesi yükselmiş olacaktır. Bu kısa sürede aşılacak bir sorun değil, orta vadede, uzun 
vadede planlar yaparak dışa bağımlılığı azaltmak suretiyle gerçekleşebilir. Tek çözüm bu eğer 
bu durumda iseniz geçici çözümlerle bunun üstesinden gelemezsiniz.  Tabiri caizse yarayı 
pansuman edersiniz ancak tam anlamıyla iyileştiremezsiniz.  
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DOVİZ KURLARININ GEÇİŞKENLİĞİ: 

 
 

Biz Türkiye'de geçen sene Temmuz Ağustos'ta ne gözlemledik? Kur yükselince otomatik 
olarak fiyatlarda yükseldi. Ne oldu burada söylediğimiz şeyler oldu. Biz buna döviz kurlarının 
geçişkenliği diyoruz. Nasıl oluyor döviz kurlarındaki yükselmenin fiyatlara yansımasıdır. Biz 
bunun ne kadar yansıyacağını bilmiyoruz %100 de yansıyabilir daha az miktarda da 
yansıyabilir. Eğer döviz kuru diyelim ki yüzde 20 artmış fiyatlara da aynı şekilde yüzde 20 artış 
yansımışsa biz buna tam geçişkenlik var diyoruz. Ama diyelim ki bu fiyatlara %5 kadar 
yansımışsa biz buna kısmi geçişkenlik var diyoruz. Biz Türkiye'de Bunun tam geçişken 
olmadığını nerede gördük ÜFE ile TÜFE arasındaki farkta gördük.  ÜFE çok fazla 
yükselmesine rağmen TÜFE çok az yükseldi. Demek ki burada kısmı geçişkenlik söz konusu 
olmuştur. Döviz kurlarından kaynaklanan maliyet artışını üreticiler tamamen fiyatlara    
yansıtamamışlar. Eğer yansıtabilmiş olsalardı ÜFE ile TÜFE birbirine yakın değerler çıkardı. 
Bunu kısa dönemde yapamazlar ancak uzun dönemde yapabilirler. ÜFE ile TÜFE arasındaki 
bu fark zaman içerisinde azalacaktır farkı üreticiler azaltacaktır. Çünkü hiçbir üretici maliyet 
artışını kendisi karşılamak istemez. Onu zamana yer ve zaman içerisinde fiyatları yansıtır. İşte 
bu etkiyi azaltmak için her zaman bu anlarda gündeme gelir yapısal ekonomik reformlar, Evet 
doğru bunu yapmanın tek bir yolu vardır o da yapısal ekonomik reformlar yapılmasıdır. Yani 
sorunlara para ve maliye ekonomik politikalarla müdahale etmek sınırlıdır. Yapılacak şey 
yapısal ekonomik reformlardır. Nedir bunlar teknoloji üretmektir. Bizi burada en çok zorlayan 
şey vuran şey nedir teknolojidir, teknoloji olan bağımlılıktır. Ona yatırım yapmak için ar-ge 
yapmamız gerekiyor ar-ge'ye yatırım yapmamız lazım. Ar-ge’nin güçlü ve etkili olabilmesi için 
eğitime yatırım yapmamız gerekiyor. Yani beşeri sermaye yatırım yapmamız gerekiyor. Evet 
ülke büyüyor olabilir, ama belli bir eşik’e gelir orada tıkanıp kalır orası orta gelir seviyesidir. O 
eşik’in atlanması lazım, üst gelir seviyesi ülkelerin düzeyine gelmek için kişi başına düşen milli 
gelirin artması gerekiyor. Onu bir türlü yapamaz. Peki ne yapmak lazım Güney Kore örneği iyi 
bir örnek onlar teknolojiye yatırım yaparak bu eşiği atladılar. Yani beşeri sermaye 
güçlendiriciler onunla birlikte üst segmente geçiş yaptılar. Artık gelişmek için kalkınmak için o 
segmentte olmanız gerekiyor ki bunu başarabilirsiniz, yoksa yatay bir şekilde büyümeye 
devam edersiniz. O da belli bir sınırlar dahilinde bir büyüme olur, işte burası orada gelir seviyesi 
segmentidir.  
 

Maliyet artışı neden kaynaklanır. Monopolleşme olabilir. Bir ekonomide monopolleşme 
oluyorsa, fiyatların artışına dolayısıyla enflasyonun artmasına neden olur. Bir üretim 
sektöründe monopolleşme oluyorsa maliyet artışına neden olabilir, bu durumda 
monopolleşmenin önüne geçecek politikalar uygularsınız. Mesela Petrol bağımlılığı olabilir 
Petrol fiyatları artınca sizin maliyetiniz artmış olur. İşte o zaman da petrol olan bağımlılığı 
azaltmak gerekiyor alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Paranın değerinin 
azalması Bunun etkisi nedir olumlu katkısı var mı? Evet ihracatın artmasına ithalatın azalması 
neden olacaktır. Dolayısıyla cari açığın azalmasına neden olacaktır. Peki bunun olumsuz yönü 
nedir.? Çünkü üretmek için gerekli olan hammadde ve teknolojide pahalı almak durumunda 
kalıyorsunuz. (Devalüasyon neydi arkadaşlar; hükümetin aldığı bir kararla bir gecede paranın 
değerinin düşürmesi bu resmi bir karardır. Merkez bankasının kuru sabitlemesi konusu farklı 
devalüasyon farklı   biz sabit kurda değiliz.) 
 

Cemil AKIN 
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Makro ekonomik hedeflere devam ediyoruz. Neyle başlamıştık? Düşük işsizlik, düşük 

enflasyon. Peki ülkeler  düşük deflasyonu ister mi? Deflasyon neydi? Fiyatlar genel seviyesinin 

düşmesiydi. Dezenflasyon vardı bir de onunla karıştırmayın. Dezenflasyon, enflasyonun yani 

fiyatların artış hızının düşmesiydi. Deflasyonda ise fiyatların gerilemesinden artış hızından 

değil mutlak olarak gerilemesinden bahsediyoruz. Peki enflasyon istemiyor da deflasyon 

isteniyor mu? İstenmez peki neden? Deflasyondan kim şikayetçi? Avrupa ülkeleri. Hatta 

piyasayı canlandırmak için yapmadıkları şey kalmadı. Deflasyon tehlikeli çünkü biliyorsunuz 

üretimi teşvik eden şey fiyatların piyasa mekanizmasıyla belirlenmesi dolayısıyla talep 

doğrultusunda bir artış (fiyatlarda bir artış talepten daha hızlı artıştan bahsetmiyoruz.) üreticileri 

teşvik eden bir şeydir. Enflasyon varsa ürerim yapmak için herhangi bir teşvik yoktur. Hatta 

maliyetleri bile altına düşebilecek fiyat düzeyleri gözükebiliyor deflasyonda. Bu da üretimi 

söndüren bir şey o yüzden deflasyon da istenmiyor ve tabi ki ekonomik küçülmeyi de getiriyor 

beraberinde. Diğer makro hedefimize geçelim. Ekonomik büyüme.  

EKONOMİK BÜYÜME 

 

                                                                   Fotoğraf A  

Ekonomik büyümeyi iki şey için de kullanıyoruz aslında. Birincisi fiili çıktının artması. 

Örneğin büyümeyi fotoğraf A’ da ki şemayla temsil edelim. Bu küçük şemada sadece 2 

üründen bahsedelim.  Birinci ürün a ürünü, ikinci ürün b ürünü olsun. Biz 2 üründen 

bahsediyoruz sadece ama bunu bir ekonomide düşündüğümüzde makro anlamda çok daha 

fazla üründen bahsedeceğiz. Bir eğri (üretim olanakları eğrisi) çiziyoruz bu çizdiğimiz eğri a ve 

b ürünlerinden ne kadar üretebileceğimizi gösteren bir grafik. Farkındaysanız bu eğri bize bir 

tercihi de gösteriyor. Bunun şeklini bu şekilde çizmemiz bize bir tercih olması gerektiğini de 

gösteriyor yani b malından bu kadar üretiyoruz buna karşılık a malından şu kadar üretiyoruz 

ama daha fazla a mali üretmek istiyorsak b malından vazgeçmek zorundayız çünkü üretim 

olanaklarımız buna el vermiyor. Üretim olanakları eğrisi bizi sınırlayan bir şey aslında. Bu 

şemayı aklımızda tutarak ekonomik büyüme neye diyoruz ona bakalım. Örneğin biz x 

noktasındayız bu ne demektir? Ürerim olanakları çok daha fazla ama onu üretmiyoruz. Burada 

işte a1 kadar a mali b1 kadar mali üretiyoruz. Girdi-çıktı düzeyimiz bu. a1 ve b1 kadar x 

noktasındaysak a1 ve b1 kadar mal üretiyoruz ama şunu biliyoruz üretim olanaklarının hepsini 

kullanmıyoruz. Yani bütün üretim faktörlerimizi devreye sokmamışız. Peki x noktasında y 

noktasına geldik ne demektir bu? Girdi-çıktı düzeyini artırmışız. Artık a2 ve b2 kadar a ve b 

mallarından üretebiliyoruz. Büyüme deyince aklımıza bu gelecek arkadaşlar fiili çıktı 
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düzeyimizin artması. Ama başka bir şey daha var ekonomik büyüme olarak tanımladığımız ve 

bizim için çok daha gerçek anlamda ifade eden bir şey var o üretim olanakları eğrisinin sağa 

doğru kayması. O zaman işte biz üretim kapasitemizi artırırız. Yani biz y de üretiyoruz ama 

t’nin olduğu yerlerde de üretebiliriz. Ama eğrinin dışına çıkamayız. Mesela z’nin olduğu yere 

gelemeyiz, üretim imkânlarımızın dışında. Eğer eğri dışa doğru genişlemiş olsa yani ürerim 

olanakları eğrisi sağa doğru kaymış olsa o zaman bunları üretebiliriz. Peki ne olur da ürerim 

olanakları eğrisi sağa kayar? Teknolojik gelişme (en önemlisi), iş gücü kalitesi (nitelikli iş gücü)  

(Enflasyon ve milli gelirden bahsederken bunlardan bahsetmiştik p.q artar bu şekilde büyüme 

de var. Milli gelirin bu yıl daha fazla arttığını da görebiliriz bu bizim için önemli bir delil değil. 

Bizim için önemli delil p sabit olduğu halde q artabiliyor mu? Çünkü p de artıyorsa biz 

hangisinden kaynaklandığını bilmiyoruz.) Bu arada şunu atlamayalım sorabilirim. X den y ye 

geçişte ekonomide ne oluşur? Çıktı miktarı arttı. Düşünmemiz gerekiyor burada ne olmuş 

olabilir? İşsizlik azalmıştır değil mi? Ekonomide bu tür şeyler olmuştur. Burada enflasyonu 

diyemeyiz bunun hakkında bize bir şey söylemiyor.  

Ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için 3 dür sermaye yatırımının çok önemli 

olduğunu söyleriz  

1) Fiziki Sermaye Yatırımı  

2) Beşeri Sermaye Yatırımı  

3) Doğal Sermaye Yatırımı  

Fiziki Sermaye Yatırımları 

Fiziki Sermaye zaten adı üstünde sermaye mallarına yatırımdır. Yani araç gereçler, 

makineler, teçhizat ve teknoloji bunların hepsi fiziki sermaye yatırımı olarak geçer ve büyüme 

için çok hayati bir öneme sahiptir.  

Beşeri Sermaye Yatırımı  

İnsana yatırım. İnsana yatırım derken ne demek istiyoruz neyi amaçlıyoruz? Nitelikli iş gücü 

elde etmeyi modifiyeli eleman çalıştırmayı hedefliyoruz. Tabi bunun için de başta eğitim sağlık 

olmak üzere yatırımlar yapılmalı. Bu o kadar önemli ki istediğimiz kadar fiziki sermaye 

yatırımlarını artıralım istediğimiz kadar fiziki sermaye stoğumuz olsun onu çalıştıracak, onu 

verimli hale getirecek donanımlı işçimiz yoksa altın olarak kalır. Dolayısıyla bu ikisinin birlikte 

yürümesi gerekir.  

Yürütülmediği durumlarda artık öyle bir hal alıyor ki biz buna tuzak diyoruz. Orta gelir 

tuzağı. Pek çok ülke bu tuzağa düşmüştür. Türkiye için de tartışmalı. Ülke büyüyor ekonomik 

anlamda. Kişi gelirine baktığınızda orta gelir düzeyi ülkeler arasındasınız ama bir tık üste 

geçemiyorsunuz. İşte buna atlamanın yolunu Güneydoğu Asya ülkeleri beşeri sermayeye 

yatırımda buldular. Daha fazla eğitim, sağlık harcamalarına yönelerek iş eğitimlerini artırarak 

yeni bir sürü yerli işçileri eğittiler. Böylece bu tuzaktan kurtuldular. Bu sıçramayı yapabilmek 

için mutlaka beşeri sermayeye yatırım yapılmalıdır.   

Doğal Sermaye Yatırımı  

Doğal kaynaklara yatırım yapıldığı zaman ne olur? Sayısı artabilir, kaynağınız vardır 

yeraltında ama onu çıkartamıyorsunuz kullanamıyorsunuz bununla ilgili bir yatırım yapıp onu 

kullanabilirsiniz. İkinci olarak da kalitesini artırabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken çok önemli 

bir şey var bu doğal kaynakların kullanılırken bunların tükenebilir olduğunu unutmamak gerekir. 

Bundan dolayı bazı iktisatçılar ekonomik büyüme değil de sürdürülebilir ekonomik büyümeden 

bahsediyorlar. 
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Sürdürebilir ekonomik büyüme deyince aklımıza doğal kaynaklar gelmesi gerekir çünkü 

ekonomik büyüme sağlayabilirsiniz belli dönemler boyunca belli yıllar boyunca ekonomik 

büyüme sağlayabilirsiniz hatta ülke olarak sürekli sağa doğru genişlersiniz ama doğal 

kaynakları tüketiyorsanız yenilenmelerine müsaade etmiyorsanız hoyrat bir ekonomik büyüme 

içerisindesinizdir. O zaman onun sonu gelecektir. Bir yerde tıkanacak çünkü onlar sonlu 

kaynaklardır onların mutlaka yenilenmelerine izin vererek kullanmak gerekir.  

Ekonomik Büyümenin Sonuçları 

Ekonomik büyüme sonunda nelerle karşılaşırız? İkisi için de konuşalım. Fiili için sınır 

artısından da üretim olanaklarının genişlemesinden de bahsedebiliriz. İki türlü de ekonomik 

büyümenin sonucunda ne görürüz? Yaşam standartlarında gelişme, artış. Normal şartlarda 

böyledir ama bunun olumsuz tarafı da vardır yani daha doğrusu aması vardır. Eğer gerçekten 

doğru yatırımlar yapılırsa işte fiziki sermaye yatırımı, beşeri sermaye yatırımı yapılmışsa fiilen 

yaşam standartlarını yükseltir ve ekonomik büyüme yaşanmış olabilir ama bir de bunu 

sağlamayan yatırım kalemleri var mesela askeri harcamalar. Şimdi askerî harcamalar insan 

refahını artıran bir şey değildir. Eğitim evet ama askeri harcamalar değil. Gerekli mi değil mi o 

ayrı bir şey tabi ki ülkenin başka ihtiyaçlarını karşılar ama bu harcama nedeniyle mesela kamu 

harcaması artışı da ekonomik büyümenin bir motorudur ama kamu harcamasının nereye gittiği 

önemlidir. Eğer yatırım sağlık gibi temel hizmetler yani beşeri sermaye destekleriyle bitmişse 

insan refahını, yaşam standartlarını geliştirir ama askeri harcamalar şişmişse oradan yaşam 

standartlarının yükselmesini bekleyemeyiz. Başka?  Düşük işsizlik ekonomik büyüme 

sonucunda beklediğimiz bir gelişmedir değil mi? Normal şartlar altında evet bu iki tür bugün de 

işsizliğin azalmasını sağlar ama mesela neye sebep olabilir? Teknolojinin gelişmesi teknolojik 

işsizliğin artmasına sebep olabilir. Burada da yine işçiyi bu teknolojiye göre eğiterek, adapte 

ederek büyümeyi sağlamak gerekir. Bu da tabi ki beşeri sermayeden geçiyor. Başka? Düşük 

enflasyon. Burada ne oluyor? Üretim olanaklarımız artıyor dolayısıyla yatırım kapasitemiz 

artıyor. Ne bekleriz burada enflasyonu düşününce erki bekleriz elbette ama eğer ki AD’yi 

oluşturan C,G,İ dan kaynaklanmışsa büyüme mesela tüketim patlaması. Bu AD’nin artışı neye 

sebep olur dedik enflasyona. Dolayısıyla ekonomik büyümenin neyden kaynaklandığı önemli. 

Talep yönünden artırıcı gelişmeler oluyorsa tüketim patlaması, kamu harcaması patlaması gibi 

o zaman enflasyonun yükselmesini de bekleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyin aması var.  

Başka? Gelir dağılımı. Böyle bir dönemde gelir dağılımının da düzelmesini bekleriz çünkü 

daha fazla mal ve hizmet üretiliyor be buradan tabi ki kapasitenin genişlemesinden, insan 

refahının artmasıyla birlikte daha da adil bir gelir dağılımının olacağını bekleriz normal şartlar 

altında. Bunu da aması var. Ama eğer bu sağlanan büyüme arz yönlü politikalardan 

kaynaklanmışsa arz yönlü politika dediğimiz mesela Trump'ın uyguladığı gelir vergilerinin 

düşürülmesi yani üreticilerden vergi düşürülmesi şeklinde olmuşsa, o zaman adil bir gelir 

dağılımına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu ne demektir? Kamu bütçesinden başka 

bir tercihe gitmiş orda kestiği vergileri üretim kesiminden (şirket, firma vb.) almadığı vergileri 

başka bir kesimden alacak demektir. Bu da gelir dağılımını düzelten şey değildir yani bunun 

da aması var.  

Peki kaynak kullanımından bahsetmiyorum bile biraz önce bahsettik. Kaynak kullanımı 

da eğer gerçekten böyle bir ekonomik büyüme sağlamışsa normal şartlar altında kaynak 

kullanımının sürdürülebilir olmasını bekleriz bunun da aması var. Bu büyümeyi sağlarken 

çevreyi tahrip ettiyseniz bütün kaynakları yenilemez şekilde kullandıysanız mesela denizdeki 

balıkları küçükken tutmak gibi düşünün bir daha büyümelerine, yenilenmelerine izin vermeden 

tükettiyseniz kaynakları dolayısıyla o şey sınırlıdır zaten.  
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Şimdi bir örnek çözelim. Size bir ülkenin 2010 RGSYİH si 34.75 milyar dolar desem 

nüfusu da 2.11 milyon olduğunu 2011 yılında ise RGSYİH sı 35.31 milyar dolar nüfusu da 2.17 

milyon ise böyle bir ekonomi için ne deriz? Burada bize bir şey hesapla diyor aslında kişi başına 

düşen reel milli geliri değil mi? Nasıl hesaplıyorduk onu? RGSYİH yi nüfusa bölüyorduk. 

Dolayısıyla 2010 ve 2011 i kolaylıkla bulabiliriz. Ne çıkmış? 2010 da 16.14 dolar 2011 de 16.27 

dolar çıkmış. Şimdi RGSYİH artmış kişi başına düşen milli gelir neden düşmüş? Çünkü 

nüfustaki artış RGSYİH nin artışından daha büyük olmuş bu yüzden kişi başına düşen reel milli 

gelir azalmış yani bizim mutlak neyi görmemiz gerekiyor yorum yapabilmemiz için sadece 

RGSYİH in değişimi değil kişi başına düşen milli geliri de görmemiz gerekiyor sağlıklı bir şey 

söyleyebilseniz için. Değişimi hesaplamayı biliyorduk değil mi? Fotoğraf B de işlem. Haftaya 

da başka bir hedefe geçeceğiz. Gelir dağılımı.  

 

                                                           Fotoğraf B 

Size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Dünya nüfusunun %1 i dünya 

zenginliklerinin %82 sine sahip. Bu elde ettiğimiz son veriydi. Geçen yılın sonlarına 

doğru öğrenmiştik. Böyle bir dünyada adaletli gelir dağılmasından bahsetmek mümkün 

mü?  

 

Eda Nur AYDIN 
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Bu dersimizde döviz kurlarından bahsedeceğiz. Döviz kurları dediğimiz şey nasıl 

oluşur? Aslında biz Mikro İktisatın başından beri herhangi bir piyasada denge koşullarını, 

dengenin nasıl oluştuğunu, denge miktar ve denge fiyatının nasıl oluştuğunu görüyoruz.  

Döviz kurları da döviz piyasasında oluşan bir mal niteliğidir aslında yani dövize bir mal 

gibi bakabiliriz ve bu malın da bir piyasası var: Döviz Piyasası. Bu piyasada da denge fiyat, 

denge miktar yine arz ve talep kanunu koşullarınca belirleniyor. 

 Ne demek istiyoruz? Şöyle bir şey çizersek (Fotoğraf A) Türkiye gerçeğini düşünerek. 

Türkiye gerçeği derken Türkiye’deki döviz kurlarını hesaplarken kullandığı potasyumdan 

bahsediyorum. Bizde kurlar dolar-TL bazında hesaplanır.  

Burası ( QS  ) da miktarı (Döviz miktarı)  gösterir.  

Buradaki (QS ) mal döviz olarak düşünün örneğin dolar olabilir.  

Yine arz ve talebin kesiştiği yerde denge döviz kuru oluşur.  

Ve piyasada oluşan bu q1 kadar döviz miktarı şu an 5.84.  

 

Peki bu nasıl değişir, değişirse ne olur?  

Örneğin döviz talebi neden artar? 

 Borçları ödemek için, ithalat yapmak için olabilir. Bu talep sağa doğru kaydığında 

dövize talep arttığından doların TL karşısında değeri yükselir. Tam tersi talep düştüğünde kur 

da düşmüş olur. Kurun yükselmesine TL’nin değer kaybetmesi Kurun düşmesine ise 

TL'nin değer kazanması diyoruz. 

 Başka bir şey de olabilir mesela ABD bizim mallarımıza yatırım yapabilir, satın alabilir 

veya borsada bizim tahvillerimizi, hisse senetlerimizi satın alabilir, burada yatırım yapabilir. O 

zaman da dolar arzı artar ve dolar bollaştığı için değerli kâğıtlarımızı satın aldığı için dolar fiyatı 

düşer TL değer kazanır.  

 

                                                               Fotoğraf A 

Şimdi size birkaç soru soracağım:  
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Mesela ne olduğunda TL değer kazanır ne olduğunda TL değer kaybeder? 

  Bizim ihracatımıza talep arttığında TL ne olur?   

Değer kazanır.  
 

Bizim ithalat talebimiz düştüğünde TL ne olur?  

TL değer kazanır yani kur düşer. 
  

Bizim ülkedeki enflasyon diğer ülkedeki enflasyona göre yüksekse ne olur?  

TL değer kaybeder. Çünkü rekabet gücümüz diğer mallar karşısında azalır.  

 

Faiz oranlarımız düştüğünde ne olur?  

TL değer kaybeder kur yükselir çünkü TL cinsinden varlıklara talep olmayacağı 

için TL ye de talep yoktur.  
 

Bunları çeşitlendirebiliriz. Her ekonomik olay için kur hareketi vardır.  

Peki döviz kuru değişimlerinin sonucunda ne olur?  

Sonuçları bize ne gösterir?  

Mesela enflasyon için sonuç ne olur? 

  

Diyelim ki TL değer kazandı TL değer kazandıysa enflasyon ne olur? Düşer.  

Neden?  

TL değer kazanınca toplam talep (Toplam talep AD=C+I+G+(x-m))  

TL değer kazandıysa eğer ne olacaktı?  

İthalatı artıracak ihracatı azaltacaktır dolayısıyla AD azalır.  

Geçen hafta çizdiğimiz grafiği tekrar çizelim. (Fotoğraf B)  

AS (toplam arz) AD (toplam talep) olarak nitelendirdik.  

TL değer kazandıysa net ihracat (x-m) düşecek demektir. Çünkü ithalat artacak 

dolayısıyla AD düşecek ve sola kayacak.  

Yani enflasyon üzerinde nasıl bir etki var?  

AD ile tanımladığımız nasıl bir enflasyondur?  

AD ile tanımlıyorsak  talep enflasyonudur. Talep enflasyonu düşecek demektir.  
 

Tam tersi, TL değer kaybettiyse ne olur? İthalat ve ihracat yönünde düşüneceksiniz.  

TL değer kaybettiyse ihracat artacaktır yani bizim mal ve hizmetlerimize dış talep 

artacaktır. Bununla birlikte Ad sağa kayacaktır. 

 AD nin sağa kayması talep enflasyonu yaratır yani fiyatlar artar.  
 

Demek ki neymiş? TL değer kaybettiğinde talep enflasyonu artıyor çünkü bizim mal ve 

hizmetlerimize talep  yükseldiği için o da AD yi sağa kaydırdığı için fiyatlar yine artıyor. Talep 

enflasyonu artmış oluyor yani. 
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                                                                    Fotoğraf B 

 

İşsizlik için sonuç ne? İşsizlikte enflasyonun tam tersi mi vardır?  

Mesela TL değer kazandığında ithalat artıyor ihracat azalıyor dolayısıyla AD sola 

kayıyor. AD sola kaydığında milli gelir seviyesi düşüyor bundan dolayı işsizlik artıyor.   
 

Peki tam tersi bir değer kaybı olduğunda  

TL de AD sağa kayıyor bu yüzden işsizlik azalıyor ama enflasyon artıyor.  
 

Ekonomik büyüme  AD’nin hareketine bağlı. TL değer kaybettiğinde ekonomik büyüme 

artacağı için yani ihracat artacağı için (bunların hepsi varsayım, gerçekte çok böyle şeyler 

olmuyor artık gelişmekte olan ülkelerde para birimleri değer kaybettiğinde çok çok ihracatlar 

artmıyor onun bazı sebepleri var. Biz bunları teorik olarak söylüyoruz.) AD sağa kayacak 

ekonomik büyüme de TL’nin değer kaybetmesiyle artacak.  

Ticaret dengesinin nasıl değişeceğini biliyoruz zaten. TL değer kaybettiğinde ticaret 

dengesi olumlu etkilenir. (Ticaret dengesi dediğimiz şey x-m dir.) Tersine TL değer 

kazandığında ithalat artacağı için olumsuz etkilenir.  

Yabancı borçlar TL değer kaybettiğinde artar, yani TL değer kaybettiğinde yabancı 

borçlarımız döviz üzerinden artmış demektir. Çünkü o paranın satın alma gücü ödeme gücü 

azalmış demektir ama TL değer kazanmışsa, yabancı borçların değerinin azaldığını görürüz.  

Bir ülkenim yerli parası değer kaybettiğinde ne olur?  

Burada (Fotoğraf A) değer kaybediyor. Şöyle diyelim ki 6’ya geldi. Böyle bir şey 

olduğunda ihracatın artmasını ithalatın azalmasını bekleriz. Ama bu bir koşula bağlıdır her 

zaman olacak diye bir şey söz konusu değil.  

Nasıl bir koşula bağlıdır? Mikroda gördüğümüz esneklik burada da geçerli hala. Bizim 

ihraç mallarımıza olan yabancıların talebinin fiyat esnekliği (ex) + Bizim yabancı mallara 

talebimizin fiyat esnekliği (em) 1’den büyük olmalıdır.  
 

Bu kural yerli para değer kaybettiğinde ihracatın ticaret dengesini olumlu etkilemesi için 

yani (x-m) in artması için bulunması gerekir. Bunu biraz açalım bu koşulun ismi Marshall- 

Lerner koşulu. Yani bizim paranız değer kaybetti. (aslında devalüasyon da diyebiliriz. 

Devalüasyonla yerli paranın değer kaybetmesi aynı şeye gelir aslında : paranın değer 
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kaybetmesi. Ama devalüasyon diyorsanız devlet eliyle yapılmış bir politikadır. Hiç kimseye 

haber vermeden aniden ekonomik politika yapıcıların, resmi kurumların TL değerini indirmesi 

yani kuru yükseltmesi bu devalüasyon. Devalüasyon sabit kurlarla yapılır. Yani sabit kur rejimi 

uygulanıyorsa uygulanır.  
 

Devlet bir fiyat belirliyor o fiyatın üstünde veya altında işlem yapılamaz diyor. Böyle bir 

durumda yapılır aksi halde kimse takmaz devletin  belirlediği devalüasyon yapmış olduğu kur 

değerini bozabilir zaten bozmasın diye sabit kur rejimi uygulanır. Serbest kur rejiminde 

kesinlikle uygulanmaz.) Amacımız ihracatımızı artırmak ithalatımız azaltmak o yüzden TL de 

değer kaybettiriyoruz bu devalüasyonla da olabilir kendiliğinden serbest kurda dalgalanarak 

değer kaybetmiş de olabilir.  
 

Şimdi kur yükseldi. Biz TL değer kaybetsin de yabancılar gelsin bizim ihraç 

mallarımızdan daha fazla kullansınlar. Ama yabancıların bizim mal ve hizmetlerimize talep 

esnekliği nedir? Eğer fiyat esneklikleri düşük ise bizim yaptığımız indirimden hiç etkilenmezler. 

Ama fiyat esneklikleri fazla ise yani 1’den büyük ise o zaman biz küçücük bir indirim dahi 

yapsak kurlar üzerinde onlar ihraç miktarlarını çokça artırırlar ve biz amacımıza ulaşırız. Fakat 

öteki türlü düşünün 0’a yakın bizim mallarımıza karşı esneklikleri o zaman biz kuru 

yükselttiğimizde ürünlerimizi onlara ucuzlaştırdığımızla kalacağız.  

 

 

Esneklik bir ülkenin ne ürettiği ile çok alakalı. Mesela teknolojik ürün üretiyorsanız veya 

ikamesi  olmayan mallara sahipseniz karşıdaki ülkenin esnekliği fazladır. Yani fiyatı indirdiğiniz 

zaman daha fazla satabilir. Bu da (em) bizim yabancı mallara karşı fiyat esnekliğimiz. Yani biz 

ne kadar ön yargılıyız yabancı mallardaki fiyat değişimine. İkisinin toplamı 1’den büyük olacak. 

Bu bizim için önemli. Mesela biz TL ye değer kaybettirdik ihracatın artışını bekledik tamam bir 

de ithalatın azalmasını bekleriz. Yabancı mal ve hizmetleri bize pahalı hake getirdik kuru 

yükselterek artık ithalat bizim için pahalı dolayısıyla ithalatın düşmesi gerekir. Ama eğer ki 

bizim yabancı mallar için fiyat talebimiz 1’den düşük ise biz m (ithalat) yi azaltamayız genellikle 

de böyle oluyor.  

Çünkü biz high-tech ürünler açısından dışarıya bağlıyız. Bundan dolayı ithalat 

esnekliğimizin çok yüksek olması gerekir ki gerçekten biz kuru yükseltelim ve ithalatı onunla 

birlikte düşürelim. Eğer bu şartlar sağlanırsa Marshall-Lerner koşulunun tutuğu durumda 

yaptığımız devalüasyon veya yerli paranın değer kaybetmesi ticaret dengesini olumlu etkiler. 

Aksi halde olumlu etkilemez. Bizim yaşadığımız şey de bu.  

Yani diyebiliriz ki artık kur politikalarının sınırı var. Kur politikaları ile bir yere kadar 

indirebilirsiniz ondan sonrası yapıyı değiştirmektir mesela üretim yapısı, tüketim yapısını 

değiştirmektir. Bir şeyden daha bahsedelim. Diyelim ki kuru yükselttik. Yani TL’nin değeri düştü 

enflasyon arttı. Bu nasıl bir enflasyon türüydü? Maliyet enflasyonu. Toplam arz eğrisinin sola 

kaydığı bir durumdan bahsediyoruz. Hatta maliyet enflasyonu stug-flasyona sürükleyen bir 

türdü. Nasıl olduğunu anladık değil mi? Kur yükseliyor TL değer kaybediyor dolayısıyla ithalat 
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yapmak zorunda olduğumuz mal ve hizmetlerin maliyetleri bizim için yükseliyor. Biz de bunu 

fiyatlara yansıtıyoruz.  Dolayısıyla enflasyon oluşuyor. Biz bu olaya döviz kurlarının 

geçişkenliği etkisi diyoruz.  

Ne demek istedik?  

Döviz kurları yükseldiğinde enflasyon da yükseliyor ama ne kadar yükseliyor? 

 Döviz kurlarıyla bire bir mi fiyatlar yükseliyor?  

Döviz kurları %20 yükseliyor örneğin TL %20 mi değer kaybediyor?  

Aynı oranda mi enflasyon artıyor?  

Yani bütün maliyet artışı fiyatlara mi yansıyor?  

Eğer tam yansıyorsa tam gelişkinlik vardır. Döviz kurlarının tam geçişkenliğinden 

bahsederiz. Eğer bir kısmı yansıyorsa yani döviz kurları %20 yükseldi TL %50 değer kaybetti 

ama enflasyon %10 yükseldi o zaman da kısmi geçişkenlik etkisi var diyoruz. 

 Son dersimizdi arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum.  

 

Eda Nur AYDIN 
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