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GİRİŞ  

 
Makro iktisat, iktisat biliminde bir yaklaşımın adıdır. İktisat, toplumların 

karşı karşıya olduğu kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılama 

sorununu çözmek için üretim, tüketim ve bölüşüm yasalarını araştıran bir sosyal 

bilim disiplinidir. Makro iktisat ise bu araştırmayı bir ekonominin bütününü ele 

alarak enflasyon, büyüme, işsizlik ve dış ekonomik denge gibi makro sorunları 

inceleyen iktisat dalıdır. Makro iktisatçılar, bu sorunlara çözüm ararken hane 

halkları, firmalar, hükûmet ve dış âlem arasındaki karşılıklı ekonomik ilişkileri ele 

alırlar. 

İktisat biliminin diğer bir yöntemi olan Mikro iktisat, birey ve firma gibi 

birimlerden hareket ederek genellemeler yapar. Burada bireyin ve firmanın 

davranışlarının ekonomideki tüm bireyler ve firmalar için geçerli olduğu kabul 

edilmektedir. Örneğin bir tüketici bir malın fiyatı arttığında ondan daha az, 

fiyatı azaldığında daha fazla satın alır şeklindeki bir genelleme ile tüm 

tüketicilerin aynı şekilde davrandığı varsayılır. Benzer şekilde bir firmanın 

öncelikli amacının kâr elde etmek ve bu kârı maksimum kılmak olduğu 

biçimindeki bir görüşün ekonomideki tüm firmalar için geçerli olduğu kabul 

edilmektedir.  

Makro iktisat ise yukarıda belirtildiği gibi ekonomiye bütüncül olarak 

yaklaşan bir yöntemdir. Makro kelimesi Yunanca Macros (Büyük) kelimesinden 

gelmektedir. Ekonomiye bütüncül bakmanın sonucu olarak makro iktisatta tek 

tüketicinin davranışından hareket edilmez, tüm tüketicilerin davranışlarından 

hareket edilir. Örneğin mikro iktisatta tek tüketicinin harcama davranışı ele 

alınırken makro iktisatta ekonomideki tüm tüketicilerin harcamalarına bakılır. Yine 

mikro iktisatta tek üreticinin veya satıcının davranışı araştırılırken makro iktisatta 

tüm firmalar tarafından ortaya konulan davranışlar incelenir. Bunlara ilave olarak 

makro iktisatta devletin ya da kamu sektörünün ekonomideki yerine (kamu 

ekonomisi) önem verilir. Bunun dışında ülke ekonomisinin diğer ülke veya ülke 

grupları ile ekonomik ilişkileri de ele alınır (uluslararası ekonomi).  

Makro iktisatta ele alınan konulara günlük gazetelerde, dergilerde ve 

televizyonlardaki çeşitli programlarda hemen her gün rastlanır. Günümüzde 

sadece ekonomi kapsamlı gazeteler, dergiler ve televizyon programları hatta 

televizyon kanalları faaliyet göstermektedir.  İşsizlik, enflasyon, büyüme, cari 

açıklar, konut piyasaları, merkez bankalarının kararları, döviz kuru, borsa, altın, faiz 

oranları, dış ve iç borçlar gibi makroekonomik parametreler günümüzde hemen 

herkes tarafından takip edilmektedir. Globalleşmenin hızla yayıldığı günümüzde 

ABD, AB, Çin ve Japonya gibi ülkelerdeki ekonomik gelişmeler de diğer ülkelerin 

ekonomilerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilmektedirler. ABD’nin 

mortgage krizi ile ilgili aldığı önlemler, AB’nin Yunanistan ekonomisi için 

öngördüğü destekler ve önlemler, Avrupa’daki işçi eylemleri, OPEC’in petrol 

politikaları, bölgesel gelişmeler ve siyasal istikrarsızlıklar gibi tüm gelişmeler 

ülkelerin iktisadi parametrelerini etkileyebilmektedir.   

 
Makro iktisadi olaylar 

günlük hayatın bir parçası 
durumundadır. 
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Dış piyasalar yanında ülkenin iktisadi ve siyasi istikrarı, sosyal güvenlik 

önlemleri, merkez bankalarının para politikaları, kamu mali yönetiminin vergi ve 

harcama politikaları, genel ve yerel seçimler gibi birçok etken, ekonomiyi dolaylı 

ya da dolaysız olarak etkilemektedir.   

İşte makro iktisat bir ekonominin işleyişini bütüncül olarak ele alırken 

ülkedeki veya ülkenin ekonomik ilişkide bulunduğu ülkelerdeki iktisadi 

gelişmelerin etkilerini de dikkate alır.  

Mikro iktisat ile makro iktisat ekonomi biliminin temel iki yaklaşımı olmakla 

birlikte bu yaklaşım farklılığı bazen analizlerde önemli farklılıklara yol açar. Örneğin 

mikro açıdan düşünüldüğünde geliri sabit olan bir kişinin tasarrufunu artırması o 

kişinin daha fazla zenginleşmesine yol açar. Ancak bir ülkedeki harcama birimleri 

gelirleri aynı iken daha fazla tasarruf ederlerse toplum zenginleşmek yerine 

fakirleşecektir. Çünkü bireylerin topluca yaptığı bu tasarruflar ülkedeki toplam 

gelirin-üretimin bağımlı olduğu tüketimin (talep) ve yatırımların azalmasına sebep 

olacaktır. Tasarruf paradoksu denilen bu olay mikro bakış açısı  (birey) için geçerli 

olan her şeyin makro (toplumsal) açıdan geçerli olamayabileceği sonucunu 

doğurur.  Bir başka deyişle, tekil olarak geçerli olan her olay toplum düzeyinde 

mutlaka geçerlidir denilemez. Bu durum terkip hatası (fallacy of composition) 

olarak adlandırılır. Terkip hatası tasarruf paradoksu örnek verilerek J. M. Keynes 

tarafından ileri sürülmüştür.  

Mikro iktisat ile Makro iktisadın birbirinden çok da ayrı ya da bağımsız 

olmadığını ileri süren iktisatçılar da vardır. Son yıllarda makro iktisadi analizin 

güçlü olabilmesi için mikro temelinin sağlam olması gerektiğine dair görüşler 

önem kazanmıştır. Bu görüşlerden biri de R. Lucas’a aittir. Lucas Kritiği olarak 

adlandırılan görüşe göre hükûmetlerin makro iktisat politikalar izledikleri 

durumlarda bu politikaların başarısı bireylerin davranışlarına bağlıdır. Bu nedenle 

bireysel davranışları ele alan mikro yaklaşım dikkate alınmaksızın makro politikalar 

kullanılması elde edilmesi beklenen sonuçlara ulaşılamamasına yol açabilir.    

 

MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA: TARİHSEL 
SÜREÇ 

Makro iktisadi yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için özellikle sanayi 

devriminden sonra yaşanan gelişmelere kısaca bakmak yararlı olacaktır. 

Bilindiği gibi İngiltere başta olmak üzere Batı ülkeleri geçmişte dünya 

üzerinde Uzak Doğu’dan Afrika ve Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 

birçok sömürgeye sahiptiler. Bu sömürgelerden çok sayıda ve miktarda doğal 

kaynak, gelişmiş ticaret filolarının da katkısı ile gerek doğrudan kullanım için 

gerekse hammadde olarak Avrupa’ya taşınıyordu. Bu dönemde icatların üretimde 

kullanılması ve özellikle buhar gücünden yararlanılması ile birlikte makineleşme ve 

kitle üretimine geçiş yaşanmıştır. Emek ise köylerden kentlere akın eden işsizler 

ordusundan kolaylıkla sağlanabilmiştir. Nitekim Rönesans ve Reform hareketleri 

Avrupa’nın sosyal yapısını değiştirmiş, öteden beri Avrupa’nın büyük kısmında 

geçerli olan derebeylik sistemini yıkmıştır. Daha önce derebeyi olan Kont, Lord vb. 

toprak sahiplerinin yanında hiçbir sosyal güvenceye ve ücrete sahip olmadan 

 
Mikro iktisat ile makro 

iktisat, iktisat bilimindeki 
iki temel yaklaşımdır. 
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adeta köle durumunda çalışan köylüler (serfler) şehirlere akın etmeye 

başlamışlardır.  

Sonuçta ucuz hammadde, teknolojik gelişim ve bol emek bir araya 

geldiğinde yüksek hacimli üretim miktarlarına ulaşılmıştır.  

İlerleyen bölümlerde daha detaylı olarak açıklanacağı gibi bu dönemde 

Avrupa’da Klasik-Neoklasik ekol olarak adlandırılan bir iktisat anlayışı mevcuttu. 

Bu görüş, kişinin ve firmanın ekonomik çıkarlarını maksimum yapmaya çalıştığı 

varsayımından hareket eder. Birey ve firmaların bu şekilde hareket etmelerinin 

tüm toplumun refahını en yüksek noktaya çıkaracağı varsayılır. Bu görüşün diğer 

bir varsayımı üretimde her arzın kendi talebini yaratacağı şeklindedir. Üretilen her 

mal satılır ve bu satıştan gelir elde edenler bu gelirin tamamını harcama ya da 

banka tasarrufu şeklinde ekonomiye geri kazandırırlar. Banka ve faiz sistemi yastık 

altı tasarrufu engeller. Üretimde tam istihdam yani tam çalışma vardır ve isteyen 

herkes iş bulabilir. Bunun tek şartı devletin ekonomiye özellikle asgari ücret gibi 

müdahalelerde bulunmamasıdır. Klasik anlayış, iktisat teorisi bağlamında mikro 

iktisadi bir tahlile dönüşmüş ve kişiden ve firmadan hareket edilmesi 

benimsenmiştir. 

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan Klasik-Neoklasik ekolün özellikle 

Avrupa ve ABD’de yaygın kabul görmesi sonucunda üretim hızla artmıştır. Ancak 

üretim sürecinde çalışan işçiler devlet müdahalesinin olmamasının etkisiyle de 

oldukça düşük ücretlerle uzun çalışma saatleri boyunca çalışmak durumunda 

kalmışlardır. Firmalar daha fazla kâr elde etmek için çalışanlarına daha düşük ücret 

ödemeye başlamışlar, ancak ekonomideki tüm firmalar çalışanlarına daha düşük 

ücret ödedikçe ekonomide genel satın alma gücünün azalması sonucu ortaya 

çıkmıştır. Ekonomideki ücretlerin düşük olması ekonomide mal ve hizmet sayısının 

ve miktarının fazla, onu satın alacak harcama gücünün düşük olması sonucunu 

doğurmuştur. Bu durum 1929 İktisadi Buhranı ya da Büyük Buhran (Büyük 

Depresyon) ile sonuçlanmış ve gelişmiş ülkelerde mal arzı satın alma gücündeki 

düşüş nedeniyle mal talebini aşmaya başlamıştır. Bu durumda firmaların elinde 

önemli stoklar birikmeye başlamıştır. Satışların azalması ve stokların artması ile 

birlikte işten çıkarmalar başlamış ve işsizlik hızla yayılmıştır. Satışları azalan 

firmalar ise iflaslarla karşılaşmıştır. Kriz özellikle madencilik sektöründe önemli 

derecede hissedilmiş, benzer şekilde inşaat faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. 

Büyük depresyonun etkisi uzun yıllar sürmüş işsizler ve evsizler çığ gibi artmış, bazı 

insanlar karınlarını doyurabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için kentlerden 

tekrar kırsala yönelerek tarımsal faaliyetlere başlamışlardır.   

Büyük Bunalım dünyada yaklaşık 50 milyon insanın işsiz kalmasına, 

yeryüzündeki toplam üretimin %40 azalmasına yol açmış, ülkeler arası ticaretin 

%65 oranında düşmesine sebep olmuştur.  

Klasik-Neoklasik Yaklaşım’ı eleştiren İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes 

1936 yılında yazdığı “İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi” adlı eserde 1929 

krizinin ekonomide devlet müdahalesinin olmamasından kaynaklandığını ileri 

sürmüştür. Keynes’e göre Klasik-Neoklasik Yaklaşım’ın uygulanması sonucunda 

düşen ücretler ülkedeki toplam talebi azaltmıştır. Bu nedenle ekonomideki 

olayların açıklanması için bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi gereklidir.   İşte 

 
Makro iktisadın ortaya 

çıkmasından önce Klasik-
Neoklasik anlayış hâkimdi. 
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Keynes’in görüşlerini aktardığı eserin yayınlandığı 1936 yılı makro iktisadın bir 

disiplin olarak ortaya çıktığı tarih olarak kabul edilmektedir.   

MAKRO İKTİSADİ BİRİMLER 

Makro İktisadi Yaklaşım ’da bir ülkede 4 temel iktisadi birimin olduğu kabul 

edilir: 

Hanehalkları ekonomideki tüm aileleri kapsamaktadır. Makro analizde 

hanehalklarının üretim sürecinde emekleri ile yer aldıkları,  bu ücret gelirini 

firmalardan elde edilebildikleri gibi kamu kesiminden de elde edilebilecekleri 

kabul edilir. Hanehalkları firmaların hisselerinden satın alarak kâr payı da elde 

edebilirler. Bunun yanında devlet tahvili gibi araçlardan satın alarak 

hükûmetlerden faiz geliri elde edebilirler. Geliri düşük olan hanehalkları devletten 

karşılıksız ödemeler (transferler) alabilirler.  

Hanehalkları yukarıda sıralanan kaynaklardan elde ettikleri gelirleri ile  ülke 

içinde ya da diğer ülkelerde üretilen mal ve hizmetleri satın alırlar. Kısacası makro 

iktisattaki tüketim davranışları hanehalkları-aileler üzerinden ele alınır. 

Hanehalkları devlete elde ettikleri gelir üzerinden ya da tükettikleri mallar 

üzerinden de vergi öderler.  

Firmalar: Firmalar ülkedeki özel sektörün tamamını temsil etmektedir. 

Ülkede üretim sürecinde yer alan zanaatkârlar, ustalar ve küçük ölçekli işletmeler 

de firmalar olarak ele alınır. Makro iktisatta firmaların hanehalklarından emek 

kiraladıkları ve onlara bu emek karşılığında ücret ödedikleri kabul edilir. 

Hanehalkları firmaların hisselerine ortak olduklarında ise firmalar kâr payı öderler. 

Firmaların ürettikleri mal ve hizmetler başta hanehalkları olmak üzere hükûmetler 

ve yabancılar tarafından satın alınır. Firmalar da hanehalkları gibi devlete vergi 

öderler.    

Hükûmet: Makro iktisatta hükûmet kamu kesimini ya da devleti temsil 

etmektedir. Hükûmet, firmalardan ve hanehalklarından vergi ve diğer 

yükümlülüklere bağlı gelirler elde eder. Makro iktisatta devletin vergi, harç vb. 

gelirlerinin tümü vergi adı altında ele alınır. Bunun yanında hükûmetler 

hanehalklarına çalışmaları karşılığında ücret öderken devlet borç senetlerine 

karşılık faiz ödemesinde bulunur. Hükûmetler ülkeden ülkeye farklı olmakla 

beraber hanehalklarına karşılıksız yardımlarda bulunabilirler. Bunlar transferler adı 

altında ele alınmaktadır.  

Dış âlem:  Makro iktisatta dış âlem, ülke dışındaki hanehalklarını, firmaları 

ve hükûmetleri kapsar. Burada ülkenin dış ülke ya da ülke grupları ile tüm iktisadi 

ilişkileri ele alınmaktadır. 

Makro iktisatta yer verilen 4 birimin birbirleri ile ilişkileri yukarıdaki 

açıklamalar ışığında aşağıda verilmiştir:  

 
 

 
Makro iktisatta mal ve 

hizmet piyasaları, emek 
piyasası, para piyasası ve 

tahvil piyasası olmak 
üzere 4 piyasaya yer 

verilir. 

 
Hane halkları, firmalar, 

kamu kesimi ve dış âlem, 
makro iktisattaki temel 
ekonomik birimlerdir. 
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Şekil 1.1 Makro İktisadi İlişkiler 

MAKRO İKTİSATTA PİYASALAR 

Makro iktisadi analizde temel olarak 4 piyasa ele alınmaktadır: 

Mal ve Hizmet Piyasaları (Mal Piyasaları): Firmaların piyasaya arz ettikleri 

tüm mal ve hizmetlerin ele alındığı piyasalardır. Hükûmetlerin mal ve hizmet 

ürettiği durumlarda bu üretim de mal ve hizmet piyasası içinde yer alır.   

Hanehalkları, hükûmetler ve diğer firmalar ile dış âlem, bu piyasada arz edilen mal 

ve hizmetleri talep ederler. 

Emek Piyasası:  Emek piyasasında hanehalkları firmalara ve hükûmete ücret 

karşılığı emek arz ederler. Kısacası emek arzı ve talebi bu piyasalarda 

karşılaşmaktadır. 

Para Piyasası (Finansal Piyasalar): Para piyasasında para arzı ile para talebi 

bir araya gelmektedir. 

 Tahvil Piyasaları: Tahvil piyasaları ise ülkedeki bono ve tahviller gibi menkul 

değerlerin alınıp satıldığı piyasalardır.   

MAKRO İKTİSADİ İLİŞKİLER 

Yukarıda izah edilmeye çalışılan iktisadi birimler ve piyasalar birlikte ele 

alındığına şu sonuçlara ulaşılabilir: 

Ücretler, emek piyasasında oluşur. Bu ücretlerden çalışmaya istekli olan 

hanehalkları emeklerini firmalara ya da hükûmetlere kiralayarak maaş ve ücret 

gibi gelirler elde ederler. Ancak hanehalkları aynı zamanda firmaların müşterileri 

durumundadırlar. Örneğin bir firmada pazarlama elemanı olarak çalışan bir kişi 

firmaya emeğini kiralayarak ücret geliri elde etmektedir. Bu kişi bir gömlek satın 

aldığında ise tekstil sektörünün müşterisi durumundadır. Hanehalklarının 

 
Hanehalklarının tüm 
harcamaları tüketim 

harcaması olarak kabul 
edilir. Bunun tek istisnası 

hanehalklarının yeni 
konut alımlarıdır. Bu 
harcamalar yatırım 

harcaması olarak kabul 
edilir. 
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ihtiyaçlarını karşılamaları için yapmış oldukları tüm harcamalara makro iktisatta 

tüketim harcamaları adı verilmektedir. Tüketim harcamaları kira, ulaşım, yeme-

içme, giyim, sinema, kitap gibi harcamalara kadar geniş bir yelpazeye yayılır. 

Hanehalklarının-tüketicilerin tüm harcamaları tüketim harcaması olmakla birlikte 

yalnızca yeni bir konut satın almaları tüketim harcaması değil, yatırım harcaması 

olarak kabul görür. Tüketimden arta kalan kısım tasarruf olarak adlandırılır. Diğer 

bir deyişle tasarruf, gelirin harcanmayan kısmı olarak tanımlanır ve tüketimin tersi 

bir davranıştır. Tasarruf edilen fonlar özellikle bankalar aracılığı ile ekonomik 

sisteme girer. Bu fonlar firmalar tarafından yatırım amacıyla kullanılabileceği gibi 

kamu tarafından da devlet tahvilleri yoluyla kullanılır. Oluşan faiz ödemeleri 

hanehalklarının gelirine eklenir.  Bu durumda para ve tahvil piyasaları ortaya 

çıkmaktadır.  

Firmalar ise hanehalklarının emeklerini kiralayan ve diğer üretim faktörleri 

ile birleştiren üretici ya da ticari birimlerdir. Firmalar ürünlerini hanehalklarına, 

hükûmete ve dış dünyadaki alıcılara satarlar. Ekonomide üretilen mal ve hizmetler 

ve bu mal ve hizmetlere yapılan harcamalar mal ve hizmet piyasalarının 

konusudur.   

Hükûmet makro iktisatta hem üretici hem de tüketici konumundadır. Devlet 

de özel sektör gibi mal ve hizmet üretebilir. Günümüzde devletin doğrudan mal ve 

hizmet üretimi azalmıştır. Buna karşılık devletlerin asıl görevleri olan savunma, 

adalet, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin üretilmesi kaçınılmazdır. Devlet bu hizmetleri 

üretirken hanehalklarından ve firmalardan topladığı karşılıksız vergileri 

kullanmaktadır. Buna karşılık kamu hizmetlerinin üretiminde hanehalklarından 

elde edilen emek kullanılır.   

Hükûmetler mal ve hizmet üretimlerinde her zaman kâr amacı gütmezler.  

Bazen zarar durumunda da kamu yararı için üretim devam ettirilir. Kısacası 

hükûmetlerin ya da kamunun iktisadi mantığı her zaman özel sektör mantığı ile 

uyuşmaz. Bu nedenle kamunun iktisadi davranışları kamu ekonomisi olarak farklı 

bir disiplin içinde incelenir. Makro iktisatta ise kamu harcamalarının ve kamu 

gelirlerinin detayına inilmeden bu gelir ve harcamaların iktisadi etkileri ele 

alınmaktadır.  

 
Dış âlem ile iktisadi ilişkiler, bir ekonominin diğer ekonomilerle olan iktisadi 

ilişkilerinin anlaşılması açısından önem taşır. Makro iktisatta ele alınan bu konu 

uluslararası iktisat adlı yeni bir uzmanlık alanının doğuşuna yol açmıştır. Makro 

açıdan yine detayına inilmeden dış dünya ile iktisadi ilişkilerin ülke ekonomisine 

etkisi ele alınmaktadır.   

Ö
rn

ek

•

•Kamu ekonomisinin mantığı her zaman özel ekonomi ile 
uyuşmamaktadır. Hükûmetler bazen zarar durumunda dahi üretim 
yapabilirler. Burada toplumsal ihtiyaçlar yanında tekelleşmenin 
önlenmesi gibi kaygılar ön plandadır.  Ülkemizde özelleştirme 
yanında hava yolu işletmeciliğinde devletin hâlen aktif olarak yer 
alması buna örnek olarak verilebilir. 



Temel Makro İktisadi Birimler ve İlişkiler 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  9 

MAKRO İKTİSAT TEORİSİ VE MAKRO İKTİSAT 
POLİTİKASI 

Makro İktisat Teorisi, iktisadi olayların nedenlerini ve sonuçlarını bütüncül 

bir bakışla ortaya koymaya çalışan fikirlerden oluşur. Bu fikirler önceleri felsefe, 

akıl yürütme ve çıkarım yapma şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu görüşler arasında 

ilerideki bölümlerde açıklanacağı üzere önemli farklılıklar görülmüştür. Bunun 

yanında tarihsel süreç içinde bazı görüşlerin doğruluğu ya da yanlışlığı 

sorgulanmıştır.  

İktisat biliminde ve özellikle makro iktisatta iktisadi olaylar ile ilgili çok 

sayıda görüşün ortaya çıkması ile birlikte iktisadi olayların ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere göre hareket edilmesi görüşü 

yaygınlaşmıştır. İktisat biliminde iktisadi olayların ölçülmesi ve 

değerlendirilmesiyle ilgilenen disipline ekonometri denir. Ekonometri bilimi, 

istatistik ve matematik kuralların ekonomi bilimine uygulanması anlamına 

gelmektedir.  

Ekonometri terimi ilk kez 1926 yılında Ragnar Frish tarafından kullanılmıştır.  

Ekonometri biliminden hem mikro iktisatta hem de makro iktisatta 

yararlanılmaktadır. Çok sayıda analiz yöntemi bulunmakla birlikte en çok kullanılan 

yöntem regresyon analizi ve bu analizin türevleridir. Bu analizde açıklanan 

değişken ve açıklayan değişken olmak üzere iki veri seti bulunur. Bunlara sırasıyla 

bağımlı değişken ve bağımsız değişken(ler) de denilebilir. 

Örneğin enflasyonun nedenleri nelerdir? Şeklindeki bir sorunun cevabının 

araştırılmasında açıklanan ya da bağımlı değişken enflasyondur. Enflasyonu 

etkilediğine inanılan para arzı, büyüme, dış ticaret gibi değişkenler ise açıklayıcı ya 

da bağımsız değişkenlerdir. Bu durumda ülkedeki enflasyon, para arzı, büyüme ve 

dış ticaret verilerinin elde edilerek çeşitli ekonometrik yöntemlerin uygulanması 

ile bağımsız değişkenlerin hangilerinin bağımlı değişkeni etkiledikleri, hangilerinin 

etkilemedikleri, etkili değişkenlerin etkisinin büyüklüğü elde edilebilir.  

Ekonometrik tahminlerden elde edilen bulgular iktisat politikalarının dizayn 

edilmesinde kullanılır.  

İktisat biliminde hükûmetlerin izledikleri iktisat politikalarına makro iktisat 

politikası ya da kısaca iktisat politikası denir. İktisat politikaları belli iktisadi 

kararların alınmasını ve uygulanmasını içerir. Bu politikalar bazen mevcut 

sorunların çözümü için, bazen de iktisadi performansın artırılması için uygulanır. 

Bu politikalar üretilirken el yordamı ile hareket edilemez. Tutarlı ve doğru bir 

politika yürütmek için ekonomi yönetiminin elinde sağlam ve doğru veri ve analiz 

olması şarttır. Burada iktisat politikası ekonometri biliminden yararlanır. 

Yukarıdaki örnek açısından düşünürsek eğer dış ticaretin ülkedeki enflasyon 

üzerinde etkili olmadığı gibi bir sonuç elde edilmişse enflasyonla mücadele etmek 

isteyen bir hükûmetin dış ticaret ile ilgili tedbir almasına gerek kalmaz. Buna 

karşılık para arzı enflasyon üzerinde önemli bir değişken olarak belirlenmişse bu 

durumda hükûmetin para arzının kontrolüne öncelik vermesi daha doğru bir 

yaklaşım olacaktır.  

 
Makro iktisat politikaları 
uygulanırken ekonometri 

biliminden yararlanılır. 
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Bir ekonomide sadece enflasyonu ya da işsizliği değil, bütün işleyişi ve 

sorunları kapsayan geniş kapsamlı modellere makro ekonometrik modeller denir. 

Bu modellerin küçük kapsamlı olanları 50-100 denklemden oluşur. Bu da 50-100 

bağlantı anlamına gelir. Bu modellerde yukarıda hanehalkları, firmalar, kamu 

kesimi ve dış âlem olarak sıralanan makro iktisadi birimler ile mal ve hizmet 

piyasaları, para piyasası, emek piyasası ve tahvil piyasası şeklindeki makro 

piyasalar aynı model içinde yer alarak aralarındaki tek yönlü veya karşılıklı 

bağlantılar araştırılmaktadır. 

MAKRO İKTİSAT POLİTİKALARININ AMAÇLARI, 
ARAÇLARI VE TÜRLERİ 

Makro İktisat Politikalarının Amaçları 
 

Makro iktisat politikası, yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi iktisadi 

sorunları gidermek ya da iktisadi performansı artırmak için uygulanan politikaları 

içerir. İktisadi sorunlar yapısal olabileceği gibi iktisadi dalgalanmaların sonucunda 

da ortaya çıkabilir. Örneğin bir ülkede üretim sürecinde yer alacak eğitimli işgücü 

eksik ise bu sorun yapısal bir sorundur. Buna karşılık üretimin yıldan yıla değişmesi 

durumunda ise iktisadi dalgalanma durumu ortaya çıkar.  

İster yapısal sorunlar nedeniyle ister iktisadi dalgalanmalar sonucu ortaya 

çıksın bir ülke için en önemli makro iktisadi problemler işsizlik, enflasyon ve 

iktisadi büyüme hızıdır.  

İşsizlik insan hayatını doğrudan etkileyen bir olgudur. İşsiz olan, iş 

bulamayan insanların mutsuz olması yanında bu kişilerin üretim yapamamalarının 

ekonominin potansiyel düzeyine yükselememesi sorunu meydana getirmesi 

doğaldır. Diğer bir deyişle işsiz olan kişilerin çalışmaları durumunda ülkenin 

üretimi artacaktır. Diğer yandan işsiz kişilerin işsizlik ve diğer fonlardan yararlanma 

maliyetleri ülke bütçesi için bir harcama kalemidir. Yine birçok çalışmada ortaya 

koyulduğu gibi işsiz insanların suça karışma oranları daha yüksek olabilmektedir.  

Enflasyon diğer önemli bir sorundur. Enflasyon zengini daha zengin, fakiri 

daha fakir yapan sürekli bir fiyat artışıdır. Kaynağı ne olursa olsun enflasyon 

ülkedeki gelir dağılımını bozmakta ve sosyal huzursuzluklara neden olmaktadır. 

Diğer taraftan enflasyon sonucunda geniş halk kitlelerinin alım güçleri azalmakta 

ve daha az mal ve hizmet satın almak zorunda kalmaktadırlar.  

Büyüme ya da iktisadi büyüme makro iktisadın diğer ana konularından 

birisidir. Büyüme daha fazla üretmek ve daha fazla gelir elde etmek demektir. 

Büyüme hızı yüksek olan ülkeler eğer bu büyüme trendini devam ettirebiliyorlar 

ise diğer ülkelerden daha yüksek bir refah düzeyine ulaşabilmektedirler.  

Bu konulara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Bunun yanında dış âlem 

ile ekonomik ilişkilerde ülkenin sürekli ve önemli hacimde açık vermesi, döviz 

kurundaki dengesizlikler, faiz oranlarının dalgalı ve yüksek olması vb. çok sayıda 

iktisadi değişkenin istenilen düzeyde tutulması da iktisat politikalarının önemli 

amaçları arasındadır. Nitekim işsizlik ve enflasyon ile mücadele ederken daha 

yüksek bir büyüme hızı yakalamak isteyen ülkeler faiz oranı, döviz kuru vb. 

değişkenlerdeki dalgalanmaları dikkate almak zorundadırlar. Bunun dışında ülkede 

 
Makro iktisat 

politikaları uygulanırken 
hangi araçların yoğun 

olarak kullanılacağı 
hükûmetlerin ya da 

ekonomi yönetiminin 
bir tercihi olarak ortaya 

çıkmaktadır. 
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üretilen mal ve hizmetleri diğer ülkelere satarak üretim kapasitesini artırabilen 

ülkelerin daha yüksek refah düzeyine ulaştıkları görülmektedir.  

Makro iktisat politikalarının özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde kalkınmayı sağlamak gibi bir görevi de bulunmaktadır. İlerleyen 

bölümlerde görüleceği üzere kalkınma, büyüme yanında eğitim, sağlık, çevre vb. 

birçok değişkenin iyileşmesini ifade etmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, 

uygulanan iktisat politikalarına sıkı sıkıya bağlıdır. Diğer taraftan, gelir dağılımının 

iyileştirilmesi, ülke içinde bölgesel dengesizliklerin giderilmesi gibi hedefler de 

iktisat politikalarına yön vermektedir.  

 

Makro İktisat Politikalarının Araçları 
 

İktisat politikasında amaç seçildikten sonra problemlerin çözümünde hangi 

araç veya araçların kullanılacağı sorusu gündeme gelmektedir. Günümüzde iktisat 

politikalarının maliye politikası ve para olmak üzere iki önemli araçtan yararlandığı 

görülmektedir. Maliye politikası araçları ya da mali araçlar kamunun vergi ve diğer 

gelirleri toplaması, harcamalar yapması ve borçlanması şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Yani hükûmetler vergilemeyi, harcamayı ve borçlanmayı bu araçların 

geleneksel amaçları ya da kamu maliyesi kapsamı dışında iktisadi olaylara 

müdahale amaçlı olarak bilerek ve isteyerek kullanmaktadırlar.  

Para politikası ise para politikası araçları olarak nitelendirilen açık piyasa 

işlemleri, döviz işlemleri, reeskont oranının belirlenmesi vb. yoluyla piyasadaki 

para arzının kontrol altında tutulmasıdır. 

Makro iktisat politikaları uygulanırken hangi araçların yoğun olarak 

kullanılacağı hükûmetlerin ya da ekonomi yönetiminin bir tercihi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Geleneksel olarak maliye ve para politikalarının tercih edilmesine 

Ortodoks ya da Muhafazakâr iktisat politikaları denir.  

 

Makro İktisat Politikalarının Türleri 
 

Hükûmetler iktisat politikaları yürütürken bazen iktisadi değişkenlere 

doğrudan müdahale ederler. Örneğin emek piyasasında oluşan ücret düzeyine ya 

da para piyasasında oluşan faiz oranına doğrudan müdahale edilebilir. Geleneksel 

maliye ve para politikalarının yanında emek piyasasında belirlenen ücrete, para 

piyasasında belirlenen faiz oranına, döviz kuruna vb. müdahale edilmesini de 

içeren politikalara Heterodoks ya da Aykırı İktisat Politikası denir.  

 İktisat politikaları uygulanırken ekonominin talep-harcama yönü ya da arz-

üretim yönü hedef alınabilir. Ekonomideki toplam talebin hedef alındığı ya da 

iktisadi dalgalanmaların dikkate alındığı iktisat politikalarına talep yanlı iktisat 

politikaları denir. Buna karşılık ekonomideki üretimin hedeflendiği, bir başka 

deyişle üretim miktarının artırılmasının amaçlandığı iktisat politikalarına ise arz 

yanlı iktisat politikaları denir.  
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Makro Tahlil ve Görüş Ayrılıkları 

 
Genel olarak iktisat biliminde, özel olarak makro iktisadi yaklaşımda 

düşünce okullarının ve iktisatçıların görüşlerinin ayrı bir önemi vardır. Her akım ya 

da iktisatçı iktisadi olaylara yaklaşırken farklı görüşler ileri sürebilmektedirler. 

Bunun en temel nedeni iktisatçıları kabul ettikleri varsayımların farklı olmasıdır. 

İktisadi görüşler ile ilgili olarak son bölümde daha detaylı bilgi verilmektedir. Ancak 

en önemli görüşler olarak Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik Okul, Neoklasik İktisat 

ekolü, Keynesyen İktisat, Monetarizm, Yeni Klasik İktisat, Yeni Keynesyen İktisat, 

Post Keynesyen İktisat, Arz Yanlı İktisat, Reel Konjonktür Teorisi, Kurumsal İktisat 

ve Yeni Kurumsal İktisat, Kamu Tercihi Teorisi ekolü sayılabilir. Bu ekollerin bazıları 

önemli zıt fikirler içerirken (Klasik ve Keynesyen ekol gibi), bazıları da (Klasik ekol 

ve Neoklasik Ekol gibi) daha önceki görüşlerin genişletilmesi ya da düzenlenmesi 

şeklide ortaya çıkmıştır.  

Bu görüş farklılıkları zaman zaman ülkelerin iktisat politikalarına da 

yansımaktadır. Bazı ülkelerde kamunun ekonomiye müdahalesi daha düşük 

seviyelerde gerçekleşmekte bazı ülkelerde ise daha yoğun bir kamu müdahalesi 

görülebilmektedir. Yine kamu müdahalesinin olduğu durumlarda kimi ülkeler 

kamu işletmeleri kurarak doğrudan doğruya piyasalara dâhil olmakta, bazı 

ülkelerde ise daha sosyal bir devlet anlayışı ile transfer harcamalarına ağırlık 

verilebilmektedir. Bu konu günümüzde politik iktisat kavramı ile ifade 

edilmektedir. Politik iktisat, siyaset bilimi ile iktisat etkileşiminden ortaya 

çıkmaktadır. Yukarıda tanımlanan iktisat politikalarından hangisinin ya da 

hangilerinin kullanılacağına ilişkin siyasi görüşler politik iktisadı oluşturmaktadır. 

1970’li yıllardan sonra ise uluslararası politik iktisat kavramı tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu görüş siyasetçilerin uluslararası ekonomik değişkenleri; 

iktisatçıların ise uluslararası siyaseti dikkate almaları gerektiğini vurgulamaktadır.  
 

 
 
 
 
 

B
ir
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l E
tk

in
lik • Medyada yer alan makro iktisadi (Enflasyon, işsizlik, 

büyüme oranı, döviz kuru, faiz oranı gibi) değişkenler ile 
ilgili Türkiye ve dünyadaki verileri takip ediniz.
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t
•Makro iktisat, iktisat biliminde bir yaklaşımın adıdır. İktisat bilimi kıt 

kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılanacağını araştıran bilim dalı; 
makro iktisat da bu araştırmayı bir ekonominin bütününü ele alarak 
inceleyen bir iktisat disiplini olarak tanımlanabilir. Bu nedenle makro 
iktisatta toplulaştırılmış verilerden yararlanıldığı söylenebilir.  

•Makro iktisadi yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için özellikle Sanayi 
Devrimi'nden sonra yaşanan gelişmelerin irdelenmesi gerekir. Sanayi 
Devrimi öncesinde mikro bir bakışaçısıyla bireylerin fayda, firmaların da 
kar maksimizasyonu elde etmelerinin tüm toplumun refahını artıracağı 
görüşünden hareket edilmiştir. Buna paralel olarak firmaların minimum 
maliyetle üretim yapmalarının karlarını maksimum yapacağı varsayılmış 
ve devletin  ekonomiye müdahale etmemesi gerektiği savunulmuştur. 
Ancak ekonomideki tüm firmaların işçilere düşük ücretler vermesi ve 
asgari ücret gibi devlet müdahalelelerinin olmaması sonucunda toplam 
talep düşüşü yaşanmış ve sanayileşen ülkelerde üretilen malların 
satılmaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum 1929 yılında Büyük 
Buhran olarak adlandırılan ekonomik krize yol açmıştır. 

•J. M. Keynes tarafından 1936 yılında yayınlanan İstihdam, Para ve Faizin 
Genel Teorisi adlı eser Makro iktisadın başlangıcı olarak kabul edilir. 
Keynes o döneme kadar hâkim olan Klasik İktisadı sert biçimde 
eleştirmiş ve 1929 ekonomik krizinin devletin ekonomiye müdahale 
etmemesinin sonucu olduğunu ileri sürmüştür. Keynes ekonomik 
analizlerde mikro veriler kadar makro verilerin de önemli olduğu 
görüşünden hareket ederek yeni analizlerin yapılmasında öncü görüşler 
ileri sürmüştür.  

•Makro iktisadi birimler hanehalklarından, firmalardan, kamu kesiminden 
ve dış alemden oluşmaktadır. Bu ekonomik birimlerin davranışlarının 
tespit edilmesi iktisat politikaları aısından büyük önem taşımaktadır. 

•Makro iktisatta piyasalar ise mal ve hizmet, emek, para ve tahvil 
piyasalarından meydana gelmektedir. 

•Bir ülkede iktisadi amaçlar için hükûmetlerce yürütülen ekonomi 
politikaları iktisat politikası ya da makro iktisat politikası olarak 
adlandırılmaktadır.

•Hükûmetler ekonomiye maliye politikası ve para politikası yoluyla 
müdahale edebilirler. Bu politikaların uygulanmasına Ortodoks ya da 
Muhafazakâr İktisat Politikaları adı verilir.

•Hükûmetler maliye ve para politikası dışında piyasalara müdahale 
ederek de iktisat politikaları yürütebilirler. Bu tür politikalara 
Heterodoks ya da Aykırı İktisat Politikaları denir. 

•İktisat politikaları dizayn edilirken ekonometri biliminden 
yararlanılmaktadır. 

•Ekonometri, istatistik ve matematik prensiplerin iktisada 
uygulanmasıdır.

•Genel olarak iktisat biliminde, özel olarak makro iktisadi yaklaşımda 
düşünce okullarının ve iktisatçıların görüşlerinin ayrı bir önemi vardır. 
Her akım ya da iktisatçı iktisadi olaylara yaklaşırken farklı görüşler ileri 
sürebilmektedirler. Bunun en temel nedeni iktisatçıları kabul ettikleri 
varsayımların farklı olmasıdır. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Makro iktisadın bir bilim olarak ortaya çıkışında aşağıdaki iktisatçılardan 

hangisinin görüşleri etkili olmuştur? 

a) R. Lucas 
b) A. Marshall 
c) J. M. Keynes 
d) A. Smith 
e) D. Ricardo 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisattaki piyasalara örnek olarak verilebilir? 

a) Demir-çelik piyasası 
b) Konut piyasası 
c) Otomobil piyasası 
d) Tahvil piyasası 
e) Beyaz eşya piyasası 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks iktisat politikası araçlarından biri değildir?  

a) Kamu harcamalarının değiştirilmesi 
b) Vergilerin değiştirilmesi 
c) Reeskont oranlarının değiştirilmesi 
d) Açık piyasa işlemleri yapılması 
e) Asgari ücrete müdahale edilmesi 

 
4. Büyük Buhran aşağıdaki tarihlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?  

a) 1929 
b) 1880 
c) 1945 
d) 1918 
e) 1900 

 
5. Ekonometri terimi ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır? 

a) T. M. Haavelmo 
b) R. Frish 
c) J. M. Keynes 
d) W. Pareto 
e) A. Smith 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın kapsamına girer?    

a) Toplam gelir 
b) Toplam istihdam 
c) Bireysel karar alma birimlerinin davranışlarındaki değişmeler 
d) Gayri safi millî hasıladaki değişmeler 
e) Toplam değişkenlerin değişimi 
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7. Bir ekonomide insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal ve hizmet 
üretecek kaynakların bulunmadığı durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilmektedir?  

a) Konjonktür 
b) Refah 
c) Kıtlık 
d) Depresyon   
e) Resesyon  

 
8. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın konularından biridir? 

a) Piyasa 
b) Üretici 
c) Hane halkı   
d) Firma 
e) Kamu kesimi   

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, mikro açıdan geçerli olan bir konunun her zaman 
makro açıdan geçerli olamayabileceğini ileri sürmüştür?  

a) J. M. Keynes   
b) W. Pareto   
c) A. Smith   
d) J. B. Say 
e) J. Hicks   

 
10. Makro iktisadın ortaya çıkmasından hemen önce geçerli olan iktisadi akım 

aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Klasik-Neoklasik Ekol   
b) Parasalcı Yaklaşım   
c) Merkantilizm 
d) Fizyokrasi 
e) Anayasal iktisat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.c, 2.d, 3.e, 4.a, 5.b, 6.c, 7.c, 8.e, 9.a, 10.a 
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• Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

• Net Yurtiçi Hasıla

• Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

• Yurtiçi Gelir

• Yurtiçi Harcamalar

• Nominal Gayri Safi Milli Hasıla, 
Safi Milli Hasıla

• Milli Gelir, Kişisel Gelir, 
Kullanılabilir Kişisel Gelir

• GSYH Hesaplama Yöntemleri

• Nominal Döviz Kuru, Reel Döviz 
Kuru, Nominal Faiz Oranı, Reel 
Faiz Oranı 

• Reel GSYİH ve Uluslararası 
Kıyaslamalar, Ulusal Milli Servet
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•İktisadi faaliyetlerin ölçülmesi ile 
ilgili temel kavramları 
öğrenebilecek,

•Hasıla, gelir ve harcama ile ilgili 
bilgi sahibi olabilecek,

•Nominal ve reel ölçüm arasındaki 
farklılıkları değerlendirebilecek,

•Faiz, döviz kuru, dış ticaret ve 
ulusal servet ile ilgili tanımsal 
bilgileri kavrayabileceksiniz. ÜNİTE 
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GİRİŞ 

İktisadi faaliyetlerin ölçülmesi önemli bir konudur. Nitekim bir ekonominin 
mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olunması, ekonomideki kırılgan noktaların ve 
problemlerin tespit edilmesi özellikle ekonomi politikaları açısından önemlidir. 
Bunun yanında ekonominin performansının nasıl artırılacağı ve problemlerin 
çözümü için de iktisadi faaliyetlerin ölçülmesi ve veri elde edilmesi önemlidir. 
Diğer taraftan ülkeler arasında iktisadi değişkenler açısından kıyaslamalar 
yapabilmek için de ekonominin ölçülmesi önem taşımaktadır.  

İktisadi olaylar ve faaliyetler ölçülürken önce hangi değişkenin ölçüleceği 
konusu ön plana çıkar. Burada ilk akla gelen makro bağlamda bir ekonomide ne 
miktarda üretim yapıldığıdır. Bunun yanında ekonomideki harcamalar, fiyatlar, faiz 
oranları, döviz kuru gibi değişkenler diğer önemli parametrelerdir. Diğer bir sorun 
iktisadi değişkenlerin ölçümünde hesaplamaların nasıl yapılacağıdır. Bunun için 
önce iktisadi faaliyetlerin tanımlanması, daha sonra uygun bir yöntemle ölçülmesi 
gereklidir.  

İktisadi faaliyetlerin ölçülmesi ile ilgili olarak her ülkede farklı kurum ve 
kuruluşlar görev yapmaktadırlar. Kamu kurumları yanında üniversitelerin, ticaret 
ve sanayi odalarının da zaman zaman belli göstergelerin ölçülmesi ile ilgili 
faaliyetlerde bulundukları görülebilmektedir. Bunun dışında Dünya Bankası ve IMF 
başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlar da ülke ekonomileri ile ilgili çeşitli 
ölçümler yapmaktadırlar.  

İktisadi verilerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik projeksiyonlar 
yapılması ekonometri biliminin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur.  

Yukarıdaki ön bilgiler ışığında bir ekonomideki iktisadi faaliyetlerin 
ölçülmesindeki en önemli anahtar kavramın şüphesiz hasıla kavramı olduğu 
söylenebilir.    

NOMİNAL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA   

Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) kavramı makro iktisat teorisinde 
temel bir argümandır. GSYİH kavramı terimin içinde yer alan unsurlar yoluyla daha 
iyi anlaşılabilir: 

Gayri kelimesi olumsuzluk ifade eden bir terimdir. Safi kelimesi ise net 
anlamına gelmektedir. Bu durumda Gayri Safi kavramı Net Olmayan ya da Brüt 
anlamına gelir.  

Yurtiçi kavramı coğrafi anlamda ülke sınırlarının içini ifade eder.  
Hasıla ise üretilen bir mal ve hizmetin değeri anlamını taşımaktadır.  
Sonuç olarak GSYİH bir ülkede belli bir zaman diliminde üretilen tüm nihai 

mal ve hizmetlerin değeri olarak tanımlanabilir.  
Biraz önce belirtildiği gibi GSYİH brüt bir kavramdır. Yani GSYİH yapılan 

üretimin değerini gösterirken, bu üretimin gerçekleşmesinde kullanılan makine ve 
ekipmanda meydana gelen yıpranma ve eskimeyi dikkate almaz. Bir ülke 800 
Milyar TL değerinde GSYİH üretmişse bunun üretimi için birçok makine, 
milyonlarca araç gereç kullanılmış ve bu makine ve ekipman hem yıpranmış ve 
ömrü azalmış hem de değer kaybına uğramıştır. İşte GSYİH buradaki eskime ve 
yıpranmayı ele almaz.   

Yurtiçi kelimesinin coğrafi bir özellik taşıdığı yukarıda ifade edilmişti. O 
hâlde ülkenin sınırları içindeki tüm mal ve hizmet üretimi GSYİH içinde yer 
almaktadır. Burada üretimde kullanılan emek, sermaye, doğal kaynak ve girişimci 
gibi faktörlerin kime, hangi ülkeye ve milliyete ait olduğu önem taşımaz. Önemli 
olan üretimin ülke sınırları dâhilinde yapılmış olmasıdır.  
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O hâlde GSYİH yurtiçinde yapılan tüm üretimi ele alır. Buna karşılık coğrafi 
olarak yurtdışında yapılan üretim hiçbir şekilde GSYİH hesaplamasına girmez. 
Coğrafi sınır esas olduğu için ülkeye ait olan emek ve sermayenin ülke sınırları 
dışında yapmış olduğu üretimin değeri ülkenin GSYİH rakamları içinde yer almaz. 
Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde bir Alman vatandaşının ya da Alman uyruklu 
bir firmanın yapmış olduğu mal ve hizmet üretimi Türkiye’nin GSYH’sinin içinde 
yer alır. Bu üretimin değeri Almanya’nın GSYH’sinin içinde yer almaz. Buna karşılık 
Almanya’da üretim yapan bir Türk vatandaşının veya Türk firmasının üretimi de 
Almanya’nın GSYH’sinin içinde yer alır. Bu üretimin değeri de Türkiye’nin 
GSYH’sinin içinde değerlendirilemez. Nitekim yukarıda belirtildiği gibi coğrafi 
konum esas olup üretim faktörünün milliyeti önem taşımamaktadır.   

GSYİH, tanım gereği nihai mal ve hizmetlerin değerini kapsar. Nihai mal ve 
hizmetler,  kullanıma hazır mal ve hizmetleri ifade eder. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta GSYİH hesaplanırken nihai malların içerdiği ara malların değerinin 
hesaba katılmaması gerektiğidir. Bunun nedeni çifte hesaplama hatasına 
düşmemektir. Örneğin 100 TL değerindeki kazağın üretiminde 20 TL değerinde yün 
kullanılmışsa yünün değil kazağın değeri olan 100 TL GSYİH hesaplamasında 
dikkate alınır. Çünkü eğer yün ve kazak ayrı ayrı olarak hesaplanırsa GSYİH= 20 + 
100 = 120 TL olur. Oysa yün kazağın içindedir ve 100 TL değerindeki üretimin 
içinde yer almıştır. Bu nedenle kazağın değeri olan 100 TL dikkate alınınca zaten 
onun içindeki yünün 20 TL’lik değeri de dikkate alınmış olmaktadır.  

Hasıla, üretilen şeylerin değeridir. Bir ülkede çok sayıda ve miktarda mal ve 
hizmet üretilir. Türkiye’de her gün binlerce dolmuş şehir içi ulaşım hizmeti sunar, 
çok sayıda lokanta hizmet verir, binlerce dükkânda alışveriş yapılır, yüzlerce 
fabrikada çeşitli özelliklerde çeşitli sayılarda ve miktarlarda mallar üretilir, çeşitli 
turizm ve otelcilik hizmetleri sunulur, tarlalarda ve ahırlarda tarımsal üretim 
yapılır. İşte bu nihai mal ve hizmetlerin değeri hasılayı oluşturur.  

Sonuç olarak belli bir dönemde (Genellikle 1 yılda) bir ülke sınırları içinde 
üretilen tüm nihai malların ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile değerinin toplamına 
GSYİH denir. GSYİH yurtiçindeki iktisadi faaliyetlerden dolayı ortaya çıkmıştır. 
Brüttür, yani eskime ve yıpranma payı hesaplanmamış ve ayrıştırılmamıştır. 

GSYİH ile ilgili yukarıda açıklananlar Tablo 2.1’de örneklendirilmiştir. 
 
Tablo 2.1. Hayali Bir Ülkenin 2010 yılı Hayali Nominal Gayri Safi Yurt içi Hasılası (TL) 

 

  Miktar Birim 
Fiyat 
(TL) 

Toplam 
(TL) 

  

Kuaförlük Hizmeti  5000 kişi 10 50 000   

Turizm ve Otelcilik Hizmeti  3000 
geceleme 

50 150 000   

Et üretimi  1500 ton 20 30 000   

Demir Üretimi  1000 ton 100 100 000   

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla    330 000   

 
Görüldüğü gibi temsili tabloda çeşitli mal ve hizmet üretimine yer verilmiş, 

bunların her birinin miktarı (Qi) kendi fiyatı (Pi) ile çarpılarak (Qi x Pi) ayrı ayrı 
toplam değerler elde edilmiştir. Sonra bu değerlerin tümü toplanarak 2010 yılı 
hasılası 330 000 TL olarak bulunmuştur.   

 
Nominal GSYİH=∑Qi x Pi  ve   i=1,……………..n 

 
Bir ülkenin nominal 

Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılası, o ülkede o 

dönem içinde üretilen 
tüm nihai mal ve 

hizmetlerin değerini 
gösterir. 
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GSYİH değerinin o yıla ya da döneme ait üretimi kapsadığı belirtilmişti. O 
hâlde yukarıda tabloya göre 2010 yılında hayali ülkede 330 000 TL değerinde mal 
ve hizmet üretilmiştir. Eğer bu yılda üretilen bir mal o yıl satılmayıp takip eden 
yıllarda, örneğin 2011 yılında satılırsa ne olacaktır. Bu durumda 2011 yılının GSYİH 
rakamı olduğundan fazla görünecektir. Bunu önlemek ve sağlıklı bir veri elde 
etmek için mal ve hizmetler üretildikleri yılda satılmayıp başka bir yılda 
satıldıklarında, satıldıkları değil üretildikleri yılın hasılasına eklenmektedirler. 
Yukarıdaki örneğe göre 2010 yılında üretilen bir malın 2011 yılında satılması 
durumunda bu rakam 2010 yılının hasılası içinde değerlendirilmektedir.  

NET YURTİÇİ HASILA 

Yukarıda bahsedildiği gibi, bir ülkede üretim yapılırken üretimde kullanılan 
makine, teçhizat gibi üretim araçları zaman içinde yıpranır ve değerini kaybeder. 
Yani yukarıda Tablo 2. 1’deki ülkenin ürettiği 330 000 TL değerindeki üretim; 
makine ve teçhizatın üretimde kullanılması ve yıpranması pahasına elde 
edilebilmiştir. İşte Net Yurtiçi Hasıla bu değer kaybını dikkate alır ve Nominal 
GSYİH’dan yıpranma paylarının düşülmesi ile bulunur.  

 
Net Yurtiçi Hasıla = Nominal GSYİH – Yıpranma Payı 
 
Örneğin 330 000 TL değerinde üretim yapılan bir ekonomide 20 000 TL 

değerinde bir yıpranma ve aşınma söz konusu olmuşsa Net Yurtiçi Hasıla 330 000 
TL – 20 000 TL = 310 000 TL olarak gerçekleşir. 

REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 

Yukarıda açıkladığı gibi nominal GSYİH hesaplanırken mal ve hizmetlerin 
her birinin fiyatı ile miktarı çarpılmakta daha sonra elde edilen değerler toplanarak 
ülkenin nominal GSYH’si elde edilmektedir. Yukarıdaki Tablo 2.1’de bu yöntem 
uygulanmış ve 2010 yılı nominal hasılası 330 000 TL olarak bulunmuştur.  

Şimdi aynı ülkenin 2011 yılı nominal GSYH’sinin 370 000 TL’ye yükseldiğini 
kabul edelim. Acaba buradaki artış gerçek bir artış mıdır?  Ekonominin 
performansı yükselmiş midir? Üretim gerçekten artmış mıdır? 

2010 yılında 330 000 TL olan nominal GSYİH’nın 2011 yılında 370 0000 TL 
olarak gerçekleşmesinde aşağıdaki olasılıklar geçerlidir: 

- Fiyatlar artmış olabilir 
- Üretim miktarı artmış olabilir 
- Hem fiyatlar hem de üretim miktarı artmış olabilir. 
Eğer GSYİH artışı fiyattaki artıştan kaynaklanmışsa ekonominin 

performansının arttığı söylenemez. Aksine GSYH’deki artış üretim miktarından 
kaynaklanıyorsa o zaman ekonomi daha çok üretmiş ve daha yüksek bir 
performans göstermiştir. İşte burada reel (gerçek) GSYİH kavramı ortaya 
çıkmaktadır. Kısaca Reel GSYİH bir ekonomide üretilen toplam mal ve hizmetlerin 
gerçek değeri olarak tanımlanabilir. Bir ekonominin gerçekte ne kadar ürettiğini 
gösteren Reel GSYİH, nominal GSYİH içindeki fiyat etkisinin arındırılması ile elde 
edilir.  

Reel GSYİH ekonomide üretilen mal ve hizmet üretiminin gerçek değeri 
olarak tanımlanabilir. 

Nominal, bir iktisadi varlığın rakamsal değeridir. Örneğin paranın üstünde 
yazan rakam onun nominal değerini ifade eder.  Örneğin 100 TL denildiğinde bu 
onun nominal değerini gösterir. Reel kelimesi ise gerçek değer anlamına gelir. O 
hâlde 100 TL ile ne alınabiliyorsa 100 TL’nin reel değeri odur. Bazen nominal değer 

 
Reel GSYİH, nominal 
GSYİH’dan fiyatların 

etkisinin arındırılması 
ile elde edilir ve 

iktisadi performans 
göstergesi olarak 

daha doğru bir 
ölçüdür.  
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yükselirken reel değer düşebilir. 2009 yılında aylık 500 TL geliri ile tanesi 1 TL’den 
500 adet ekmek satın alabilen bir ailenin, 2010 yılında gelirinin 600 TL’ye 
yükseldiğini kabul edelim. Eğer ekmek fiyatı 1 TL’den 2 TL’ye yükselirse aile 600 TL 
ile 300 ekmek alabilir. Bu durumda ailenin nominal geliri yükselmiş (500’den 
600’e), reel-gerçek geliri yani satın alım gücü ise düşmüştür (500 ekmek yerine 
300 ekmek). 

Bu nedenle ülkelerin iktisadi performanslarının ölçümünde nominal GSYİH 
yerine reel GSYİH kullanılması daha doğru bir yaklaşımdır. Reel GSYH’yi bulmak 
için nominal GSYH’yi fiyat etkisinden arındırmak gereklidir. Bunun için her hangi 
bir yıl temel yıl ya da referans yıl olarak seçilir ve bu yılın fiyatları temel alınır. Daha 
sonra diğer yıllardaki rakamlar bu yılla kıyaslanır.  

Temel yıl olarak istenilen her hangi bir yıl seçilebilir. Ancak uygulamada 
hesaplama yapılacak ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın olduğu bir yılın temel yıl 
seçilmesi daha doğrudur. Temel yılın seçilmesinden sonra geçmiş ve gelecek 
yıllardaki üretim miktarları seçilen bu temel yıl fiyatları ile çarpılarak reel GSYİH 
hesaplanır. Bu anlatılanlar, bir örnek yardımı ile açıklanabilir: 

Bir ülkede sadece ekmek ve gömlek üretildiğini varsayalım. O hâlde bu 
malların miktarları ile fiyatlarının çarpımı o yılın Nominal GSYH’sini verecektir. 4 
yıllık bir dönem içinde Tablo 2.2’deki değerlerin elde edildiğini kabul edelim. 

 

 

Tablo 2.2. Hayali Bir Ülkenin Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (TL) 

Mallar/Yıllar 2008 2009 2010 2011 

Miktar Fiyat Miktar Fiyat Miktar Fiyat Miktar Fiyat 

Ekmek 10 0.4 12 0.5 8 1 6 2 

Gömlek 20 8 25 10 18 14 17 15 

Nominal GSYİH 164 256 260 267 

Reel GSYİH 205 256 184 173 

 
Tablodaki verilere göre her yılın miktarları ile fiyatları çarpılarak o yıla ait 

Nominal GYİH değerleri bulunur: 
Nominal GSYİH (2008): 10 Ekmek x 0.4 TL= 4 TL 

 20 Gömlek x 8 TL=160 TL 
 Toplam=10+200=164 TL 

Nominal GSYİH (2009): 12 Ekmek x 0.5 TL= 6 TL 
 25 Gömlek x 10 TL=250 TL 
 Toplam=11+275=256 TL 

Nominal GSYİH (2010): 8 Ekmek x 1 TL= 8 TL 
 18 Gömlek x 14 TL = 252 TL 
 Toplam=12+252 = 260 TL 

Nominal GSYİH (2011): 6 Ekmek x 2 TL= 12 TL 
 17 Gömlek x 15 TL = 255 TL 
 Toplam=12+285 = 267 TL 

Ekonominin performansına bakıldığında nominal GSYİH değerinin sürekli 
olarak yükseldiği görülmektedir. Buna karşılık fiyatların etkisinin arındırılması 
yoluyla gerçek performans Reel GSYİH değerleri ile elde edilebilir. Bunun için 
yukarıda bahsedildiği gibi herhangi bir yıl temel yıl (T) olarak seçilir. Örnekte temel 



İktisadi Faaliyetlerin Ölçülmesi  

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  7 

yılın 2009 olduğu kabul edilirse bu kez hem önceki senelerin hem de sonraki 
senelerin üretimi artık bu temel yılın fiyatı ile çarpılacak ve ortaya miktar etkisi 
kalacaktır: 
Reel GSYİH (2008):  10 Ekmek x 0.5 TL= 5 TL 

       20 Gömlek x 10 TL=200 TL 
      Toplam=5+200=205 TL 

Reel GSYİH (2009) (TEMEL YIL):  
12 Ekmek x 0.5 TL= 6 TL 
25 Gömlek x 10 TL=250 TL 
Toplam=6+250=256 TL 

Reel GSYİH (2010): 8 Ekmek x 0.5 TL= 4 TL 
18 Gömlek x 10 TL = 180 TL 
Toplam=6 + 180 = 186 TL 

Reel GSYİH (2011): 6 Ekmek x 0.5 TL= 3 TL 
17 Gömlek x 10 TL = 170 TL 
Toplam=3 + 170 = 173 TL 

 
Reel GSYİH=∑Qi x PTİ  ve   i=1,……………..n 
 
Görüldüğü gibi temel yıl olan 2009 yılının Nominal ve Reel GSYH’si aynıdır. 

Çünkü fiyatlar değişmemiştir. Buna karşılık diğer yılların Reel GSYH’si bulunurken 
her yılın üretim miktarları temel yıl olan 2009 yılının fiyatları ile çarpılmaktadır. Bu 
durumda yıllar itibariyle ortaya çıkan fiyat değişimi etkisi ortadan kaldırılmaktadır. 
Nominal GSYİH değerlerine bakılacak olursa 2009 yılında Nominal GSYİH 256 iken 
2011 yılındaki Nominal GSYİH 267 olmuştur. Oysa gerçek değerler olan Reel GSYİH 
değerlerine bakıldığında 2009 yılında 256 olan Reel GSYİH 2011 yılında 173’e 
gerilemiş ekonomi daha az üretmiştir. O hâlde Nominal GSYH’deki artış fiyat 
artışından kaynaklanan bir şişmeyi (inflation- enflasyon) göstermekte olup 
ekonominin performansını yanlış aksettirmektedir.  

YURTİÇİ GELİR 

Gelir, üretim faktörlerinin üretime katılma karşılığı elde ettikleri 
değerlerdir. Bu kapsamda üretim faktörleri olan emek üretimden ücret, sermaye 
faiz, doğal kaynaklar rant (rent-kira) ve girişimciler kâr elde ederler. 

Emek     → Ücret 
Sermaye    → Faiz  
Doğal Kaynaklar  → Rant  
Girişimci (Müteşebbis)   → Kâr 
Yurt içinde yapılan üretim faaliyetine katılan faktörlerin elde ettikleri 

gelirlerin toplanması ile yurtiçi gelir elde edilir: 
Yurtiçi Gelir = Emek Gelirleri + Sermaye Gelirleri + Doğal Kaynak Gelirleri + 

Müteşebbislerin Gelirleri, yani 
Yurtiçi Gelir = Ücret + Faiz + Rant + Kâr 
Yurtiçi Gelir = Ücret ve Maaşlar + Faiz Gelirleri + Kira Gelirleri + Şirket, 

Girişim ve Serbest Meslek Gelirleri 
Yurtiçi gelir hesaplamalarında da ülkenin coğrafi sınırları içinde elde edilen 

gelir önemli olup, bu gelirin kim tarafından elde edildiği önemli değildir.  
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YURTİÇİ HARCAMALAR  

Yurtiçi harcamalar, hanehalklarının, firmaların, kamu sektörünün ve 
yabancıların yurtiçinde üretilen mal ve hizmetleri satın almak için yaptıkları 
harcamaların toplamıdır. Bu harcamalar dört başlıkta ele alınabilir: 

Tüketim Harcamaları (C) 

Hanehalklarının mal ve hizmetler için yaptıkları harcamalara tüketim 
harcamaları (C) denir. Hanehalklarının dayanıklı ve dayanıksız mal ve hizmetlere 
yönelik tüm harcamaları tüketim harcaması olarak kabul edilir. Bunun tek istisnası 
hanehalklarının yeni bir konut satın alınmasına yönelik harcamalardır. Bu 
harcamalar tüketim değil, yatırım harcamaları içinde yer almaktadır. 

Yatırım Harcamaları (I)  

Firmaların harcamaları makro iktisatta özel yatırım harcamaları veya kısaca yatırım 
harcamaları (I) olarak adlandırılmaktadır. Hanehalklarının yeni konut alımları da 
yatırım harcamaları içinde değerlendirilir. İktisat bilimindeki yatırım günlük 
hayatta sıklıkla kullanılan yatırım kavramından farklıdır. Günlük hayatta bir kişinin 
döviz, altın vb. satın alması yatırım olarak telaffuz edilir. Aslında tüketicinin bu tip 
satın alımları çoğu zaman, ulusal paranın değer kaybından kaçınma ve tasarruf 
yapma amaçlıdır.  İktisat bilimindeki yatırım üretim kapasitesini ve üretimi 
artırmaya yönelik iktisadi hareketlerdir. Buna göre fabrika ya da diğer tesisler 
kurmak, makine ve teçhizat (donatı) satın almak ve stokları artırmak şeklindeki 
faaliyetler yatırım olarak kabul görür. Buna hanehalklarının yeni konut alımları da 
eklenirse yatırımlar; 

 
Yatırımlar= Tesisler kurulması + Makine ve Teçhizat alınması + Stok 
yatırımları + Henehalklarının yeni konutlar satın almaları olarak ifade 
edilebilir.  

Kamu Harcamaları  (G) 

Günümüzde devletler yerel ve ulusal düzeyde çok çeşitli harcamalar 
yapmaktadırlar. Bu harcamalardan bir kısmı kamu kesiminin piyasalardan mal ve 
hizmet satın alması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar alımından yol yapımı 
için müteahhit hizmeti alınmasına kadar kamu çok sayıda mal ve hizmet satın alır. 
Kamu harcamaları (G), devletin kamu hizmetleri üretmek için yaptığı harcamaları 
ifade etmektedir. Barajlar, yollar ve diğer altyapının sağlanması, eğitim ve sağlık 
harcamaları, güvenlik ve adalet harcamaları, memur ve işçi maaşları gibi 
ödemelerin (cari ve yatırım harcamalarının) tamamı kamu harcamaları olarak 
işlem görür. Tüm bu harcamalarda mal ve hizmet alınması biçiminde bir karşılık 
vardır.  

Buna karşılık kamu bazı harcamaları karşılıksız olarak yapar. Kişi ve 
kuruluşlara burs, teşvik ödemeleri ve destekler verilmesi, düşük gelirlilere yapılan 
karşılıksız yardımlar, tarımsal ve sınai üretimin teşviki için yapılan karşılıksız 
ödemeler  vb. ise kamunun bir mal ve hizmet alımı yapmaksızın harcama yapması 
anlamına gelmektedir. Kamunun bu tür karşılıksız harcamalarına transfer 
harcamaları (TR) denir.  

Dış Âlem Harcamaları (X ve M) 

Ülkede üretilen mal ve hizmetleri yerli unsurlar gibi yabancılar da satın 
alabilirler. Bir ülkenin mallarının yabancılar tarafından satın alınmasına; bir başka 

 
Bir ülkede üretilen mal 
ve hizmetlere yönelik 
harcamalar, tüketim 

harcamalarından, 
yatırım 

harcamalarından, kamu 
harcamalarından ve net 
ihracattan yani ihracat 
ile ithalatın farkından 

oluşmaktadır.  
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deyişle; ülkenin diğer ülkelere mal ve hizmet satmasına ihracat (X) denir. O hâlde 
ihracat yurtiçi harcamaların (yurtiçinde üretilenlere yapılan harcamaların) bir 
parçasıdır.  

Benzer şekilde yurtiçindeki hanehalkları, firmalar ve devlet yurtdışında 
üretilen mal ve hizmetleri satın alabilmek için harcama yapabilirler. Yabancı 
ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin bir ülkedeki iktisadi birimler tarafından satın 
alınmasına ithalat (M) denir. O hâlde ithalat yurtiçinde üretilenlere yönelik bir 
harcama değildir.   

 
Yukarıdaki açıklamalar ışığında Yurtiçi harcamalar aşağıdaki gibi 

gösterilebilir:  
 
Yurtiçi Harcamalar = Hanehalklarının harcamaları + Firmaların Harcamaları 

+ Kamunun Harcamaları + Yabancıların Yurtiçi Mallara Harcamaları – Yerli 
birimlerin yabancı mallara harcamalarıdır. Kısaca, 

Yurtiçi Harcamalar = C + I + G + X – M olarak yazılabilir. Yukarıdaki 
eşitlikten görüldüğü gibi ithalat yerli unsurların yurt dışında üretilenlere yaptıkları 
(yurt içindeki üretime yapmadıkları) bir harcama olduğu için negatif işaretlidir.  

Bir ülkenin ihracatı ve ithalat rakamları o ülkenin dış ticaret dengesini 
göstermektedir Bu kapsamda İhracat ve ithalat arasındaki fark (X-M), Net İhracat 
(NX) olarak adlandırılır.   

 
X>M ise Ülkenin sattığı mal ve hizmet > Ülkenin dış ülkelerden satın aldığı 

Mal ve hizmet = NX pozitif, Dış ticaret fazla 
 
X<M ise Ülkenin sattığı mal ve hizmet < Ülkenin dış ülkelerden satın aldığı 

Mal ve hizmet = NX negatif, Dış ticaret açık 

NOMİNAL GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA 

Nominal Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) bir ülkenin sahip olduğu üretim 
faktörlerinin üretmiş oldukları tüm mal ve hizmetlerin değeridir.   

Bu tanım Nominal GSYİH tanımına çok benzemektedir. Burada da üretilen 
mal ve hizmetlerin değeri yani hasıla ölçülmektedir. Nominal GSMH da Nominal 
GSYİH gibi brüt bir değerdir.   

Ancak tek ve en önemli fark GSYH’de coğrafi sınırların esas alınması ve 
üretimin kimin tarafından yapıldığının önemli olmaması; buna karşılık GSMH’de 
coğrafi sınırların yerine üretim faktörlerinin menşeinin önemli olmasıdır. Bir başka 
deyişle GSMH ülkenin üretim faktörlerinin yurtiçi ve yurtdışında yaptığı 
üretimden, yabancıların ülkedeki üretimlerinin çıkarılması ile oluşmaktadır.  

 
GSMH = GSYİH + Ülke vatandaşlarının diğer ülkelerde yapmış oldukları 

üretimin değeri – Yabancıların ülke içinde yaptıkları üretimin değeri 
 
Bir Türk vatandaşının ya da firmasının Almanya’da yaptığı iktisadi 

faaliyetin değeri Türkiye’nin GSMH’si içinde yer alırken, Türkiye’de iktisadi faaliyet 
gösteren bir Alman kişi ya da firmanın yaptığı iktisadi faaliyetin değeri Almanya’nın 
GSMH’sine kaydedilir.  

Eğer yabancıların ülke içinde yapmış oldukları üretimin değeri, ülke 
vatandaşlarının diğer ülkelerde yapmış oldukları üretimin değerinden daha fazla 
ise GSMH GSYH’den küçük olur. Aksine eğer yabancıların ülke içinde yapmış 

 
Gayri safi millî hasıla, 

GSYİH’dan farklı 
olarak üretim 
faktörlerinin 

menşeine önem verir.  
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oldukları üretimin değeri, ülke vatandaşlarının diğer ülkelerde yapmış oldukları 
üretimin değerinden daha düşük ise GSMH GSYH’den büyük olur. 

Reel Gayri Safi Milli Hasıla da Reel GSYİH ile aynı şekilde hesaplanabilir. 
Reel GSYİH hesaplanırken temel bir yıl seçilir. Bu temel yılın fiyatları ile geçmişteki 
ve sonraki dönemlerin miktarları çarpılır ve değerlendirme yapılır.   

SAFİ MİLLİ HASILA 

Hatırlanacağı üzere GSYİH ile Net Yurtiçi Hasıla arasındaki fark yıpranma 
payından dolayı ortaya çıkmaktaydı.  Aynı durum GSMH ile Safi Milli Hasıla 
arasında da geçerlidir. GSMH da GSYİH gibi gayri safi ya da brüt bir değer olup 
üretim sürecinde ortaya çıkan aşınmaları ve yıpranmaları dikkate almaz. Bu 
kapsamda GSMH’dan amortismanların çıkarılması ile Safi (Net) Milli Hasıla elde 
edilir: 

Safi Milli Hasıla = GSMH- Yıpranma Payı 

 

 

MİLLİ GELİR 

Daha önde de ifade edildiği gibi yurtiçi gelir bir ülkede üretime katılanların 
bu üretimden elde ettikleri gelirlerin toplamıdır. Burada coğrafi sınırlar geçerli 
olup gelir elde edenlerin milliyetleri önemli değildir.  

Yurtiçi Gelir = Ücret ve Maaşlar + Faiz Gelirleri + Kira Gelirleri + Şirket, 
Girişim ve Serbest Meslek Gelirleri 

Milli gelir ise coğrafi esası değil, milliyet esasını dikkate alır. Buna göre 
milli geliri elde etmek için yurtiçi gelirden yabancıların yurt içindeki 
faaliyetlerinden elde ettikleri geliri çıkarıp, yerli faktörlerin yurtdışında elde 
ettikleri geliri eklemek gerekir.  

Milli gelir = Yurtiçi gelir + Yerli faktörlerin yurtdışındaki faaliyetlerden elde 
ettikleri gelir – Yabancıların yurtiçindeki üretimden elde ettikleri gelir  

KİŞİSEL GELİR 

Üretim sonucu elde edilen gelirin tamamı bu geliri elde edenlerin eline 
geçmez ve harcanamaz. İnsanların gelirinden sosyal güvenlik ve emekli kesintileri 
yapılır. Firmalar elde ettikleri gelirler üzerinden kurumlar vergisi öderler. 
Firmaların elde ettikleri gelirin tamamı ortaklara dağıtılmaz ve bir kısmı tedbir 
amaçlı olarak tutulur.   

Kişisel gelire ulaşmak için bu miktarların milli gelirden çıkarılması gerekir. 
Buna karşılık kişisel gelire ilaveler de olabilir. Devletin kişi ve kurumlara karşılıksız 
olarak ödediği transferler kişisel gelire ilave edilmelidir. 

Ö
rn

ek

• Bir ülkede GSYİH 800 Milyar TL, yabancıların ülke içinde yapmış 
oldukları üretimin değeri 70 Milyar TL ve ülke vatandaşlarının 
yurtdışında yapmış oldukları üretim 100 Milyar TL iken ülkedeki makine 
ve teçhizatın yıpranma payı 15 Milyar TL ise,

•GSMH=800-70+100=830

•SMH=830-15=815 Milyar TL olur

 
Gelir, üretim 

faktörlerinin GSYİH’ın 
üretim sürecinden 

aldıkları paydır.  
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Kişisel Gelir = Milli Gelir - Sosyal güvenlik ödemeleri ve emekli kesintileri - 
Şirketlerin dağıtılmayan kârları - Kurumlar vergisi + Transfer harcamaları olarak 
özetlenebilir.  

KULLANILABİLİR KİŞİSEL GELİR 

Kişisel gelirin de tamamı harcanabilir ya da kullanılabilir durumda 
olmayabilir. Nitekim hemen hemen tüm ülkelerde kişisel gelir üzerinden bir vergi 
(gelir vergisi) alınır. Kişiler gelir vergisini ödedikten sonra kalan miktarı 
harcayabilirler. Sonuç olarak kullanılabilir ya da harcanabilir gelir aşağıdaki gibi 
yazılabilir: 

 
Kullanılabilir (Harcanabilir) Gelir = Kişisel Gelir – Gelir Vergisi 

 
İktisadi faaliyetlerin ölçülmesine ilişkin yukarıda anlatılanlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir. 

• Nominal GSYİH= Ülke sınırları içinde üretilenlerin tümünün değeri.  
• Net Yurtiçi Hasıla = Nominal GSYİH – Yıpranma Payı 
• Yurtiçi Gelir = Emek Gelirleri + Sermaye Gelirleri + Doğal Kaynakların    
Gelirleri + Müteşebbislerin Gelirleri. Daha açık bir ifadeyle, 
 
Yurtiçi Gelir = Ücret ve Maaşlar + Faiz Gelirleri + Kira Gelirleri + Şirket,  
Girişim ve Serbest Meslek Gelirleri 
 
Yurtiçi Gelir = Ücret + Faiz + Rant + Kâr 
 
• Yurtiçi Harcamalar = Hanehalklarının harcamaları + Firmaların 
Harcamaları + Kamunun Harcamaları + Yabancıların Yurtiçi Mallara  
Harcamaları – Yerli birimlerin  Yabancı mallara harcamaları. Kısaca, 
 
 Yurtiçi Harcamalar = C + I + G + X – M  
 
• GSMH = GSYİH + Ülke vatandaşlarının diğer ülkelerde yapmış oldukları 
üretimin değeri – Yabancıların ülke içinde yaptıkları üretimin değeri  
• Safi Milli Hasıla = GSMH- Yıpranma Payı 
• Milli gelir = Yurtiçi gelir + yerli faktörlerin yurtdışındaki faaliyetlerden    
elde ettikleri gelir – Yabancıların yurtiçindeki üretimden elde ettikleri gelir 
• Kişisel Gelir = Milli Gelir - Sosyal güvenlik ödemeleri ve emekli  
kesintileri – Şirketlerin dağıtılmayan kârları - Kurumlar vergisi 
 + Transfer harcamaları  
• Kullanılabilir (Harcanabilir) Gelir = Kişisel Gelir – Gelir Vergisi 

 

GSYİH’NİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ 

GSYİH farklı biçimlerde 3 türlü hesaplanabilir: Bunlar; üretim, harcama ve 
gelir yöntemleridir. Hangi yöntemle hesaplanırsa hesaplansın hasıla rakamı 
değişmez.  

Toplam Üretim = Toplam Gelir = Toplam Harcama 

Bunun nedeni kısaca şöyle açıklanabilir. Ekonominin dış dünyaya kapalı olduğu 

basit ön kabulü altında; ülkede üretilen mal ve hizmetlerin değerini yansıtan GSYİH 

o yıl için 800 Milyar TL olsun. Bu değer GSYH’nin üretim açısından değeridir. 800 
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Milyar TL değerinde mal ve hizmet üretilirken emek, sermaye ve doğal kaynak 

kullanılmış, bu faktörleri bir araya getiren müteşebbis, kârını eklediğinde nihai 

malların değeri ortaya çıkmıştır. O hâlde üretim faktörleri de 800 Milyar TL 

değerinde gelir elde etmişlerdir. Dışa kapalı olan bu ekonomide üretilen malların 

ve hizmetlerin tamamı satıldığında/satın alındığında da toplam harcama 800 

Milyar TL’ne eşit olacaktır.   

Sadece hanehalklarının ve firmaların bulunduğu bir ekonomide yukarıda 

anlatılanlar Şekil 2.1’de özetlenmiştir.  

 

Şekil 2.1. Toplam üretim, toplam gelir, toplam harcama 
 

Üretim faktörleri firmalarda çalışma karşılığında üretimlerine eşit gelir 
elde ederler. Üretim faktörü gelirlerinin içinde firma kârları da bulunmaktadır. 
Elde ettikleri geliri de yine firmaların ürettiği malları ve hizmetleri elde etmek için 
kullanırlar. Bu durumda gelir ile harcamalar eşit olacaktır.  

Şimdi her bir hesaplama yöntemine daha yakından bakılabilir. 
 

Üretim Yöntemi 

Üretim yönteminde mal ve hizmetlerin piyasadaki fiyatları ve miktarları 
doğrudan alınmaktadır. Yukarıdaki Tablo 1.1 ’de verilen ekmek, gömlek örneği 
üretim yöntemi olarak düşünülebilir. Burada ekmek ve gömleğin fiyatları ile 
miktarları çarpılarak GSYİH rakamına ulaşılmaktadır. Üretim yöntemi uygulanırken 
ekonomideki sektörel ayrım (tarım, sanayi, hizmetler) dikkate alınır. 

 
GSYİH=∑Qi x Pi   ve   i=1,……………..n 

Harcama Yöntemi 

Harcama yöntemi ile GSYİH hesaplanırken yukarında yurtiçi harcamalar 
konusunda bahsedilen hanehalkı, firma, kamu ve dış âlem harcamaları esas alınır. 
Yurtiçi harcamalar bir anlamda yurtiçinde üretilenlere yapılan harcamalar 

Hane Halkı  Firmalar 

Harcama 

Mal 

Emek 

Gelir 

 
GSYİH üretim, gelir ve 
harcama olmak üzere 

üç yöntemle 
hesaplanabilir. Hangi 

yöntem seçilirse seçilsin 
GSYİH değeri değişmez. 
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anlamına gelmektedir. Bu harcamalar hanehalklarının tüketim harcamalarından 
(C), firmaların yatırım harcamalarından (I), Kamu harcamalarından (G) ve Dış âlem 
harcamalarından (X-M) meydana gelmektedir. Hanehalkları, firmalar, kamu ve 
yabancılar ülkede üretilen mal ve hizmetleri satın almak için harcama 
yapmışlardır. Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin değerine GSYİH denildiği için 

 
GSYİH = C + I + G + ( X-M )   olarak yazılabilir.  
 

Gelir Yöntemi  

Gelir yöntemi ile GSYİH hesaplanırken üretim sürecinde yer alan emek, 
sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci faktörlerinin, bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirlerin toplanması yoluna gidilir. 

GSYİH=Ücret + Faiz + Rant + Kâr 
 Aslında buradaki hesaplama yukarıdaki yurtiçi gelir kavramına eşdeğerdir. 

Hatırlanacağı gibi yurtiçi gelir yurtiçinde faaliyet gösteren faktörlerin gelirinden 
oluşmaktaydı.  

Yurtiçi Gelir = Ücret + Faiz + Rant + Kâr 
Yurtiçi Gelir = Ücret ve Maaşlar + Faiz Gelirleri + Kira Gelirleri + Şirket, 

Girişim ve Serbest Meslek Gelirleri 
 
Hesaplanan Nominal GSYİH değeri fiyatlardan arındırılınca Reel GSYİH elde 

edilir. Az önce belirtildiği gibi ister üretim, ister harcama isterse gelir yöntemi ile 
hesaplansın,  değer aynı olacaktır. Bu nedenle reel GSYİH’yı üretim, gelir ya da çıktı 
olarak adlandırılmasının farkı yoktur ve iktisat biliminde genellikle Y (Yield) harfi ile 
temsil edilmektedir. 

Y=Reel GSYİH=Çıktı=Gelir=Üretim 
 
GSYİH’nın üretim, gelir ve harcama yöntemleri ile hesaplanması Tablo 

2.3’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 2.3. Dışa Kapalı bir Ekonominin Hayali Hasılasının Üretim, Gelir ve Harcama 
Yöntemleri ile Hesaplanması 

Üretim Yöntemi Harcama Yöntemi Gelir Yöntemi 

Tarım  

Çiftçilik 

Ormancılık 

Balıkçılık 

Sanayi  

Madencilik ve Taş Ocakçılığı  

İmalat Sanayi 

Elektrik, Gaz, Su 

Hizmetler 

İnşaat  

Ticaret  

Ulaştırma ve Haberleşme  

Mali Kurumlar  

Konut Sahipliği   

Serbest Meslek Hizmetleri  

Devlet Hizmetleri  

150 000 

 90 000 

40 000 

20 000 

200 000 

20 000 

140 000 

40 000 

160 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

15 000 

5 000 

30 000 

Tüketim 

Yatırım 

Kamu 

Harcamaları  

İhracat 

İthalat  (-) 

300 000  

70 000 

 

150 000 

50 000 

     60 000 

Ücretler 

Faiz 

Ödemeleri 

Rant 

Kar 

 330 000 

 

   50 000 

   20 000 

 110 000 
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Diğer Hizmetler  10 000 

Toplam  510 000  510 000  510 000 

 

 

NOMİNAL DÖVİZ KURU  (e) 

Ülkeler kendi sınırları içinde kendi milli paraları kullanırlar. Avrupa 
Birliği’ndeki parasal birlikte olduğu gibi bazı istisnalar vardır.    

Uluslararası ticarete ise her ülkenin parası kabul görmez. Günümüzde en 
uluslararası ticarette en yaygın olarak kullanılan paralar ABD Doları ile EURO’dur. 
Bu durumda uluslararası ticarette ülke paralarının ABD Doları ile EURO’ya 
dönüştürülmesi konusu ortaya çıkmaktadır.   

Bir ülke parasının diğer bir ülke parasına dönüştürülmesi döviz kuru 
kavramını ortaya çıkarmaktadır. Nominal döviz kuru (e), bir ülke parasının kaç 
yabancı para ettiğini gösterir. Örneğin 1 ABD Doları 2 Türk Lirası’dır denilince, 1 
ABD Doları alabilmek için 2 adet Türk Lirası vermek gerektiği anlaşılır. Bir başka 
açıdan bir ABD vatandaşı 1 Dolar ödeyerek Türkiye’den 2 TL değerinde mal satın 
alabilir.   

Döviz kurunun 1 Dolar=2 TL’den 1 Dolar= 3 TL’ye yükselmesi TL’nin değer 
kaybettiği anlamına gelir ve bu durumda Amerikan vatandaşı 1 Dolar vererek artık 
Türkiye’den 3 TL değerinde mal ve hizmet alabilir. Sonuç olarak Türk malları ABD 
vatandaşı için daha ucuz hale gelir.  

Türk vatandaşı içinse durum tam tersidir. 1 Dolar = 2 TL iken bir Türk 
vatandaşı 2 TL vererek ABD’den 1 ABD doları değerinde mal satın alabilir. 1 Dolar = 
3 TL olunca daha önce 2 TL vererek satın aldığı yabancı malı artık 3 TL vererek 

Ö
rn

ek
•GSYİH üretim, gelir ve harcama yöntemleri ile ölçüldüğünde aynı 
değerler elde edilir. Bir ekonomide sadece 1 adet otomobil üretilsin  
ve 50 000 TL değerle satışa sunulsun.  Üretim yönteminde doğrudan 

doğruya üretilen miktar ve fiyat ele alınır. Böylece GSYİH 1 x 50 000

= 50 000 TL olacaktır.  
•Gelir yönteminde GSYİH’nın oluşumunda görev alan üretim 
faktörlerinin üretimden elde ettikleri gelirler toplanır. 50 000 TL 
değerindeki otomobilin üretiminde emek, sermaye ve doğal kaynak 
kullanılmış ve bu faktörlere ücret, faiz ve rant ödenmiştir. Örnekteki 
otomobil için yapılan bu ödemeler toplamı 45 000 TL ise müteşebbis 
buna 5 000 TL kârını da ekleyerek otomobili 50 000TL’ye satışa 
sunmuştur. Bu durumda üretimde görev alanların gelirleri olan 45 
000TL ile müteşebbisin kârı olan 5 000 TL toplanınca da 50 000 TL 
değerine ulaşılır.

•Üretilen ve satışa sunulan otomobil 50 000TL’ye satıldığında bu 
otomobil için 50 000 TL harcanmış olur. O hâlde harcamalar ele 
alındığında da 50 000 TL değerine ulaşılır. 
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satın almak zorundadır. Bu durumda yabancı mallar Türk vatandaşı için 
pahalılaşmıştır. 

Eğer 1 Dolar = 2 TL iken 1 Dolar = 1.5 TL olmuşsa bu kez Türk parasının 
değer kazandığı söylenir. Bu durumda bir ABD vatandaşı 1 Dolar ödeyerek bir 
Türkiye’den 2 TL yerine 1.5 TL değerinde mal ve hizmet satın alabilir. Sonuç olarak 
Türk malları ABD vatandaşı için daha pahalı hâle gelir.  

Türk vatandaşı için yine durum tam tersidir. 1 Dolar = 2 TL iken bir Türk 
vatandaşı 2 TL vererek 1 ABD doları değerinde mal satın alabilir. 1 Dolar = 1.5 TL 
olunca Türk vatandaşı bu kez daha önce 2 TL vererek satın aldığı yabancı malı artık 
1.5 TL vererek satın alabilir. Bu durumda yabancı mallar Türk vatandaşı için 
ucuzlamıştır.  

REEL DÖVİZ KURU (R) 

Nominal döviz kurunda örneğin 1 Dolar=2 TL iken ülke paralarının 
birbirleri ile değişim oranları ele alınmıştır. Bu durumda kur değiştiğinde yukarıda 
izah edildiği gibi ülkenin malları yabancılar için ucuz ya da daha pahalı hâle 
gelebilmektedir. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için ülkelerde mal ve hizmet 
fiyatlarının değişmemesi gerekir. Reel döviz kuru, ülke paralarının birbirlerine 
dönüşüm değerlerini açıklarken ülkelerdeki fiyat farklılıklarını da göz önünde 
bulundurmaktadır. Reel döviz kuru hesaplanırken nominal döviz kuru ile ülkelerin 
fiyatlarının birbirine oranı çarpılır: 

R = e.
Pyabancı

PYerli
 

Reel kuru etkileyen 3 faktör vardır. Bunlar sırasıyla nominal döviz kuru (e), 
dış fiyatlar (Pyabancı), ülke içi fiyatlar (PYerli) dır.  

Eğer nominal kur sabitken yurtdışı fiyatlar ülke içi fiyatlardan yüksek 
olursa (Pyabancı> PYerli) Reel kur (R) yükselir. Bu durumda yabancı fiyatlar yerli 
fiyatlardan yüksek olduğundan ülkede üretilen mallara yabancıların taleplerinin 
artması beklenir. O hâlde reel döviz kurunun yükselmesi ihracatı artırıcı etkiye 
sahiptir. Benzer şekilde reel döviz kurunun yükselmesi yabancı fiyatların yerli 
fiyatlardan daha çok artması anlamına geldiği için ülke insanları pahalılaşan 
yabancı malları daha az satın alırlar. Bu durumda ithalat azalır. İhracat artarken 
ithalatın azalması (M<X) dış ticaret fazlasına yol açar. 

Eğer nominal kur sabitken yurtdışı fiyatlar ülke içi fiyatlardan düşük olursa 
Reel kur (R) düşer. Bu durumda yabancı fiyatlar yerli fiyatlardan düşük olduğundan 
ülkede üretilen mallara yabancıların taleplerinin azalması beklenir. Bu durumda da 
ihracat (X) azalır. Reel döviz kurunun düşmesi yurt içi fiyatların yabancı ülke 
fiyatlarından daha çok artması anlamına geldiği için yabancı mallara olan talep 
yükselecek ve ithalat artacaktır. İhracat azalırken ithalatın artması (M>X) dış 
ticaret açığına yol açar.  

Dış ticaret açığı ya da fazlası durumunda hükûmetler dış ticaret dengesini 
sağlayabilmek için nominal döviz kurunu (e) değiştirme yoluna gidebilirler. Nitekim 
hükûmetler dış fiyatlara etki edemedikleri gibi ülke içi fiyatları ayarlamak özellikle 
serbest piyasa ekonomisinde zordur. Örneğin aşırı döviz biriken ülkelerde 
insanların geliri ihracat artışı nedeniyle yükselirken, geliri artan insanlar ülkede 
üretilen mal ve hizmetlere olan talebi artırırlar. Bu talep artışı yurtiçi malların 
fiyatlarında artışa sebep olabilir. Ülkenin üretimi hem yurtiçi hem de yurtdışı talebi 
karşılamakta yetersiz kalmaya başladığında da yurt içi mal ve hizmetlerin fiyatları 
yükselebilir. Dış ticaret açığı durumunda hükûmetler nominal döviz kurunu 
yükseltmeyi (yani ulusal paranın değerini düşürmeyi) ve ihracatı artırarak ithalatı 
azaltmayı hedeflerler. Nitekim dış açık durumunda ülkeden çıkan döviz miktarı 

 
Nominal döviz kuru 

ülke paralarının 
birbirlerine dönüşüm 
değerini gösterir. Reel 

kur ise ülkeler 
arasındaki fiyat 

farklılığını da dikkate 
alır.  
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ülkeye giren döviz miktarından fazladır. Döviz kurunun hükûmetler tarafından bu 
tip kararlarla yükseltilmesine devalüasyon denir. Devalüasyonun tersi olan 
revalüasyon ise hükûmet kararlarıyla döviz kurunun düşürülmesi, yani ulusal 
paranın değerinin artırılmasıdır. Dış ticareti fazla olan ülkelerde hükûmetler 
revalüasyon yoluna gidebilirler. Böylece aşırı miktarlı ihracat fazlası sebebiyle 
ülkeye giren büyük miktarlı döviz girişini önlemiş olurlar. 

 

NOMİNAL FAİZ ORANI (i) 

Faiz oranı makro iktisadi ilişkilerde etkin bir faktördür. Borç verenin borç 
alandan istediği ilave getiri ya da ödünç alınan para için ödenen fiyata faiz denir. 
Faiz yüzde olarak hesaplanan bir değişkendir. Nominal faiz oranı (i) yıllık %10 ise 
100 TL borçlanmanın maliyeti 10 TL’dir. Diğer taraftan 100 TL borç vermenin 
getirisi de 10 TL olacaktır. Borç alma ya da verme davranışında ödeme vadesi 
önemli olduğundan nominal faiz oranı da gecelik, günlük, aylık, yıllık gibi farklı 
vadeler için farklı miktarda belirlenir. Vade uzadıkça faiz oranının yükselmesi 
beklenir.  Ülkelerde finansal yatırım araçları geliştiği ve çeşitlendiği için (devlet 
tahvili, bono, banka mevduatı, bankaların sundukları diğer ürünler vb.) her 
finansal varlığın faiz oranı da farklılaşabilir. Bir başka deyişle bir ülkede birden çok 
faiz oranı bulunabilir. Ülkeler arasında da faiz oranları farklılaşabilir. Yine 
uluslararası borçlanmalarda her ülke aynı faiz oranından borç bulamaz. Riskli 
görülen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genellikle gelişmiş ülkelere göre 
daha yüksek bir orandan borçlanırlar.  

Faiz oranı ilerleyen bölümlerde daha yakından inceleneceği gibi para 
piyasasında belirlenir ve iktisadi, sosyal ve siyasal birçok faktörden etkilenir.  

REEL FAİZ ORANI (r) 

İktisadi birimler borç alma ya da borç verme davranışlarında 
bulunduklarında vadenin önemli olduğu yukarıda belirtilmişti. Bu vade sürecinde 
ülkedeki fiyatlar değişebileceğinden hem borç veren hem de borç alan bu fiyat 
farklılıklarından olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebilir. Bu nedenle nominal faiz 
oranı yanında ülkedeki fiyat değişimlerini kapsayan reel faiz oranının bilinmesi 
önemlidir.  

Reel faiz oranı (r), nominal faiz oranının enflasyondan (π) yani fiyat 
artışlarından arındırılması ile elde edilir ve aşağıdaki gibi hesaplanır: 

(1 + 𝑟) =
(1 + 𝑖)

(1 + 𝜋)
 

 

 
 

 

Ö
rn

ek

•

•Örneğin bir ülkede nominal faiz oranı %45 ve enflasyon %25 ise

•1+r = (1+0.45 / 1+0.25)

•1+r=1.16-1

•r=0.16 (%16)

•olarak hesaplanır. 

 
Reel faiz oranı elde 

edilirken nominal faiz 
oranından fiyatların 

etkisi arındırılır.  
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Eğer Nominal Faiz oranı ile enflasyon oranı arasında küçük farklılık varsa 
reel faiz oranı: 

 r=i- 𝜋  olarak kısaca hesaplanır. Örneğin nominal faiz oranı %45 ve 
enflasyon %40 ise reel faiz oranı %45-%40=%5 olarak hesaplanabilir. Ancak fark 
büyükse bu hesaplamadaki sapmalar fazla olur. Bu durumda (1+r) = (1+i) / (1+ π) 
şeklinde kesin hesaplama yapmak daha doğrudur.  

Bu nedenle faiz karşılığı borç verenler ve borç alanlar, nominal faiz 
yanında o yıl ortaya çıkacak olan enflasyonu da tahmin etmek durumundadırlar. 
Nitekim borç verenler ve alanlar piyasada oluşan faiz oranını bilmektedirler.  
Ancak enflasyon henüz gerçekleşmemiştir. Eğer enflasyon faiz oranından düşük 
çıkarsa (reel faiz oranı pozitif) borç verenler reel olarak kazanırken borç alanlar 
kaybederler. Aksine enflasyon faiz oranından fazla çıkarsa (reel faiz oranı negatif)  
borç verenler reel olarak zarar ederken borçlananlar kazançlı olurlar.  

REEL GSYİH VE ULUSLARARASI KIYASLAMALAR 

Ülkeler arasındaki refah farklılıkları ya da iktisadi performans ele 
alındığında, bu ülkeler arasında kıyaslama yapılabilmesi için reel GSYİH’ların aynı 
birim üzerinden ifade edilmesi gerekir. Ülkeler iktisadi yönden kıyaslandığında 
ortak para birimi olarak genellikle ABD Doları kullanılır.  

Ülkelerin aynı GSYİH değerlerine sahip olmaları onların aynı refah 
düzeyinde olmaları anlamına gelmez. 

 Örneğin A ve B ülkelerinin ikisi de 600 Milyar Dolar gelire sahipken, A 
ülkesinin 50 Milyon ve B ülkesinin 40 Milyon nüfusu varsa A ülkesinde kişi başına 
600 / 50 = 12 000 Dolar, B ülkesinde 600 / 40 = 15 000 Dolar gelir düşmektedir. Bu 
durumda B ülkesinin vatandaşlarının refah düzeyinin daha yüksek olacağı 
söylenebilir. Bu bakış açısına göre B ülkesinde yaşayan ortalama bir birey A 
ülkesinde yaşayan ortalama bir bireyden daha yüksek gelire ve refaha sahiptir. 

Ancak bu kıyaslamanın geçerli olabilmesi için kıyaslamada esas alınan para 
birimi olan 1 ABD Dolarının A ve B ülkelerinde aynı miktarda mal ve hizmet satın 
alması ya da bir başka deyişle iki ülkede de satın alma gücünün aynı olması 
gerekir. Örneğin iki ekonomide de sadece ekmek üretiliyorsa ve ekmeğin fiyatı A 
ülkesinde 0,2 Dolar iken B ülkesinde 0,4 Dolar ise, ortalama bir A ülkesi vatandaşı 
geliriyle 12 000 / 0,2 = 60 000 tane ekmek satın alabilirken, B ülkesindeki ortalama 
bir vatandaş geliriyle 16 000 / 0,4 = 40 000 adet ekmek satın alabilir. Bu durumda 
A ülkesindeki vatandaşlar gelirleri düşük olduğu hâlde daha yüksek gelirli B 
ülkesindeki vatandaşlardan daha yüksek bir refaha sahip olmaktadırlar.  
Ülkelerdeki vatandaşların satın alma güçlerini de dikkate alan GSYİH 
hesaplamalarına satınalma gücü paritesine göre (SGP) GSYİH denir.    

 
Çeşitli ülkelerin SGP’ye göre kişi başına gelirleri Tablo 2.4’te verilmiştir. 
 

Tablo 2.4. SGP’ye göre kişi başına gelir 

Sıra Ülke Gelir Sıra Ülke Gelir Sıra Ülke Gelir 

1 Katar 102 
700 

19 Kuveyt 40 
700 

69 Arjantin 17 
400 

2 Lüksemburg 84 799 20 İsveç 40 
600 

70 Rusya 16 
700 

3 Bermuda 69 900 21 Kanada 40 
300 

86 Türkiye 14 
600 

4 Singapur 59 900 25  Finlandiya 38 
300 

90 Bulgaristan 13 
500 

 
Ülkeler arasındaki refah 

farklılıklarını 
araştırırken ülke 
nüfusları, ülkeler 
arasındaki fiyat 

farklılıkları, işsizlik 
oranları, çevre 

bozulmaları, kişisel 
özgürlükler gibi çok 
sayıda parametreyi 

değerlendirmek gerekir.   



İktisadi Faaliyetlerin Ölçülmesi  

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  18 

7 Norveç 53 300 28 Almanya 37 
900 

92 Kazakistan 13 
000 

11 ABD 48 100 33 İngiltere 35 
900 

107 Azerbaycan 10 
200 

14 İsviçre 43 400 35 Fransa 35 
000 

133 Mısır 6 500 

16 Hollanda 42 300 37 Japonya 34 
300 

220 Somali 600 

17 Avusturya 41 700 55 S. 
Arabistan 

24 
000 

224 Kongo DC 300 

Kaynak: CIA World Factbook (Ülkelerin Çoğunluğu için 2011, bazıları için 2009 ve 2010 
verileridir). 

 
İki ülkede hem kişi başına hem de satın alma gücü paritesine göre gelir 

eşitliği gerçekleştiğinde de refahın tam olarak eşit olduğu söylenemez. Satın alma 
gücü paritesine göre kişi başına gelirleri aynı olan A ve B ülkelerinden işsizliğin 
düşük olduğu ülkede refah daha yüksektir. Yine bu iki ülkede gelir dağılımı daha iyi 
olan ülkede refah yüksek olacaktır. Benzer şekilde suç oranının daha düşük, tatil ve 
çalışma saatlerinin daha fazla, çevre bozulmalarının daha az, kişisel özgürlüklerin 
daha yüksek olduğu ülkelerin refah düzeyleri daha yüksektir.  

ULUSAL (MİLLİ) SERVET 

Bir ülkede GSYİH’nın elde edilmesi sonucu ortaya çıkan gelir akım bir 
değişken iken servet stok bir değişkendir. Bilindiği gibi akım değişkenler bir 
zaman dilimi içinde ölçülürken,   stok değişkenler zamanın belli bir 
noktasındaki büyüklüğü göstermektedir.  

Ulusal servet de bir stok değişken olarak zamanın herhangi bir 
noktasında bir ülkedeki varlıkları ifade eder. Ulusal servet bir ülkedeki özel 
ve tüzel tüm kişi ve kuruluşların sahip oldukları servettir.  
Ulusal servetin ilk bileşeni ülkenin doğal kaynaklarıdır. Bu kaynakların 
birçok çeşidi üretim sürecinde girdi olarak kullanılabildiği gibi doğrudan 
ürün olarak da değerlendirilebilmektedir.   

Ulusal servetin bir diğer unsuru üretilmiş varlıklardır. Bunlar 
ülkelerdeki barajları, makine ve teçhizatı, konutları, yolları vb. 
kapsamaktadır.  

Ulusal servetin üçüncü bileşeni insan (beşeri) kaynaklarıdır. Bir 
ülkenin insan gücü sayı ve nitelik olarak ele alınabilir. Sanayi Devrimi’nin 
başlangıcında insan kaynakları daha çok insan sayısı ya da kas gücü olarak 
görülmüştür. Teknolojinin ilerlemesi, makinelerin üretim sürecinde yoğun 
olarak görev almaları ve hizmetler sektörünün gelişmesi gibi nedenlerle 
günümüzde eğitilmiş-yetişmiş insan gücü ya da beşeri sermaye önemli bir 
üretim faktörü hâline gelmiştir. Diğer bir deyişle ülke insanlarının 
yetenekleri ve bilgi birikimleri de bir servet unsurudur. Ülkelerin gerek 
vasıfsız gerek vasıflı insan güçleri ulusal servetin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.   

Ulusal servetin son unsuru ülke insanlarının ve firmalarının elindeki 
yabancı varlıklardır. Bu varlıklar yabancı hisse senetleri, yabancı 
bankalardaki mali varlıklar, yabancılara ait borç senetleri ile yabancı 
ülkelerdeki konut, işyeri ve fabrikalar gibi fiziki varlıklardan oluşmaktadır.   
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Buna karşılık bir ülke içindeki banka mevduatları ile borç senetleri ülkenin 
ulusal serveti içinde yer almaz. Nitekim borç senetleri bir kişi için alacak 
olduğu kadar başka kişiler için borç hükmündedir. Bu durumda ulusal 
servet üzerinde hiçbir değişiklik olmamaktadır.  
 

 

 
 
 

 

Ta
rt

ış
m

a • Bir ülkenin iktisadi performansının ölüçülmesinde neden 
akım bir değişken olan GSYİH tercih edilirken stok bir 
değişken olan ulusal servet tercih edilmez? Ulusal servetin 
daha önemli olduğu yolunda görüşler ve çabalar var mıdır?

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• Türkiye'nin geçmişten günümüze reel GSYİH rakamlarını 
resmi kurumların web sayfalarından ve veri tabanlarından 
araştırınız. 

 
Bir ülkenin ulusal 

serveti sadece fiziki 
varlıkları değil insan 

varlığını da 
kapsamaktadır.  
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Ö
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•Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) kavramı makro iktisat biliminin temel 

argümanlarından birisi olup bir ülkede belli bir dönemde üretilen nihai mal 
ve hizmetlerin parasal değerini ortaya koyar. GSYİH'nın reelleştirilmesi ile  
birlikte ekonominin gerçek performansı ortaya çıkar. Diğer bir deyişle Reel 
GSYİH parasal etkilerden arındırılmış bir şekilde ekonominin ne miktarda mal 
ve hizmet ürettiğini gösteriri. Reel GSYİH üretim, harcama ve gelir olmak 
üzere üç farklı yoldan hesaplanabilir. Hangi yöntemle hesaplanırsa 
hesaplansın sonuç olarak aynı rakama ulaşılır. Bu kapsamda bir ülkenin 
üretim değeri ile o üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan gelir ve üretilen mal 
ve hizmetlere yapılan harcamalar birbirine eşittir. bu nedenle reel GSYİH'ya 
üretim, çıktı ya da gelir ismi de verilebilir. Reel GSYİH ülkelerin ekonomik 
performansını ölçerken ülkeler arasında da kıyaslamalar yaplmasına imkan 
sağlar. Ancak burada ülkeler arasındaki nüfus ile mal ve hizmetlerin  
fiyatlarının farklılıklarına  dikkat edilmesi gereklidir. 

•Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) da GSYİH gibi önemli bir performans 
göstergesidir.  GSMH GSYİH'dan farklı olarak ülke faktörlerinin yurt dışında 
elde ettiği üretimin değerini de analiz etmektedir. Diğer bir deyişle GSMH'da 
ülke içinde yabancıların üretiiği mal ve hizmeterin değeri GSYİH'dan çıkarılır 
fakat ülkenin üretim faktörlerinin diğer ülkelerde üretikleri mal ve 
hizmetlerin değeri GSYİH'ya eklenir.   

•Ulusal servet ise bir ülkenin belli bir dönemdeki iktisadi varlıklarını ifade 
eder. Bu varlıklar fiziki varlıklardan insan varlığına kadar uzanmaktadır. son 
dönemlerde ülkelerin fiziki varlıklarından çok insani varlığı diyebileceğimiz 
beşeri sermaye kavramı ön plana çıkmıştır. Ulusal servet stok bir değişken 
iken ulusal gelir akım bir değişkendir.  

•Makro iktisatta önemli kavramlardan biri de faiz oranlarıdır. Faiz oranları da 
nominal ve reel olarak hesaplanabilirler. Faiz oranları yükseldikçe karar 
birimleri yatırım yapmaktansa fonlarını faiz geliri elde etmek için çeşitli 
finansal araçlara yönlendirirler. Yatırımlardaki bu azalma istihdamı azaltırken 
büyüme üzerinde de olumsuz etkilere yol açar.Ancak faiz geliri elde etmek 
isteyenlerin enflasyon oranını dikkate almaları gereklidir. Bu nedenle reel 
faiz oranları önemli bir argüman olarak karşımıza çıkmaktadır.  

•Günümüzde ülkeler arasındaki dış ticaret önemli hacimlere ulaşmıştır. 
Ülkelerin diğer ülkeler mal ve hizmet satmasına ihracat, diğer ülkelerden mal 
ve hizmet satın almasına da ithalat denilmektedir. İhracat ve ithalat ülkenin  
GSYİH ve GSMH'sını doğrudan etkilemektedir.

•Döviz kuru da üzerinde durulması gereken konulardan biridir.  Nominal ve 
reel olarak hesaplanabilen döviz kuru dış ticaret açısından önemli bir  
parametredir. Genel olarak kurlardaki artış ülke mallarının yabancılar içim 
ucuzlaması anlamına geldiği için ihracatın artması beklenir. Kur artınca 
yabancı mallar ve hizmetler ülke vatandaşları için daha pahalı olacağından 
ülkenin ithalatı azalacaktır. Döviz kurları ayrıca ülkelerin diğer ülkeler ile 
yapmış olduğu borçlanma anlaşmaları açısından da önemli bir değişkendir.  
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Nominal GSYİH tanımı tam olarak aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Bir ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin o yılın piyasa 

fiyatları üzerinden değeridir. 

b) Bir ülke sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin o yılın piyasa fiyatları 

üzerinden değeridir. 

c) Bir ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değeridir 

d) Bir ülke sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin değeri ile ihracatın 

farkıdır. 

e) Bir ülke sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin değeri ile yabancı 

gelirler arasındaki farktır. 

 

2. GSYİH ile GSMH ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) GSYİH her zaman GSMH’dan büyüktür. 

b) GSYİH her zaman GSMH’dan küçüktür. 

c) Tanım gereği eşittirler. 

d) GSYİH’da yurt dışından elde edilen gelirler dikkate alınır. 

e) Bazen GSYİH bazen GSMH büyük çıkabilir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi net yurtiçi hasılayı verir? 

a) GSYİH-Ücretler 

b) GSYİH-Yıpranma  

c) GSYİH+Dış gelir    

d) GSYİH-Dış Gelir   

e) GSYİH-Faizler 

 

4. Ulusal servet aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 

a) Otoyol köprülerini  

b) Fabrikaları 

c) İnsan yetenek ve hünerlerini    

d) Makineleri    

e) İç borç senetlerini 

 

5. Bir ülkede nominal faiz oranı %80 ve enflasyon oranı %60’tır. Buna göre reel faiz 

oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

a) %8,8   

b) %12,5  

c) %25 

d) %10     

e) %7,5 
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6. Japonya’da 1 Dolar = 0,8 Yen’dir. Japonya’nın fiyatları 5 birim ve ABD’nin 
fiyatları 4 birim ise Japonya’da reel kur aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 0,2 
b) 1,25  
c) 1 
d) 0,64     
e) 0,75 

 
7. Bir ülkede tüketim harcamaları 100, yatırım harcamaları 50, kamu harcamaları 

200, transfer harcamaları 30, ihracat 100 ve ithalat 50 birimdir. Buna göre GSYİH 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 370 
b) 500  
c) 400 
d) 530     
e) 430 

 
8. Bir ülkede yurtiçi gelir 500 birim, ülke vatandaşlarının yurtdışında elde ettikleri 

gelir 50 birim ve yabancıların yurtiçinde elde ettikleri gelir 80 birimdir. Buna 
göre milli gelir aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 630 
b) 550  
c) 470 
d) 530 
e) 480 

 
9. Bir ülkede milli gelir 1000 birim, sosyal güvenlik ve emeklilik kesintileri 250 birim, 

dağıtılmamış şirket kârları 200 birim ve kurumlar vergisi tutarı 100 birimdir. Buna 
göre kişisel gelir aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 750 
b) 450  
c) 800 
d) 900 
e) 650 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisat anlamında yatırım değildir?  

a) Firmaların makine satın almaları 
b) Firmaların stoklarını artırmaları 
c) Firmaların fabrikalar kurmaları 
d) Bir firmanın elindeki para ile altın alması 
e) Bir ailenin yeni yapılmış bir ev alması 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.e, 3.b, 4.e, 5.b, 6.d, 7.c, 8.c, 9.b, 10.d 
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GİRİŞ 

Her ülkede GSYİH değerlerinde zaman içinde dalgalanmalar ortaya 
çıkabilmektedir. Bu dalgalanmalar dönemsel olabildiği gibi sürpriz dalgalanmalar 
şeklinde de ortaya çıkabilir. İktisadi dalgalanmalar her ülkede ortaya çıkmakla 
birlikte bu dalgalanmaların büyüklüğü ve öngörülebilirliği önem taşımaktadır. 
Özellikle küreselleşen günümüz ekonomik sisteminde iktisadi dalgalanmaların 
yurtiçi iktisadi birimler yanında yabancı yatırımcılar için de önem taşıması 
doğaldır. Yine küreselleşen dünyada artık iktisadi dalgalanmalar yalnızca ülkedeki 
iktisadi performansa bağlı olarak ortaya çıkmamakta, özellikle büyük ülkelerdeki 
ekonomik verilerden ve/veya ülkenin ticaret yaptığı ülkelerdeki gelişmelerden 
doğrudan etkilenebilmektedir. İktisadi değişkenler yanında, ülkedeki siyasal ve 
sosyal istikrarsızlıklar ile dünya ekonomisinde ve siyasetinde meydana gelen 
hareketler de söz konusu dalgalanmalar üzerinde etkili olmaktadır.  Bu 
dalgalanmalar iktisadi birimlerin kararları ve beklentileri yanında birçok iktisadi 
değişkeni de etkilemektedir. İktisadi dalgalanmaların geçici olması ve hızla 
düzelmesi mümkün iken bazı durumlarda etkileri daha uzun süreli ve daha derin 
olabilmektedir. Nitekim son 40 yılda çeşitli ülkeler ekonomik krizler ile karşı 
karşıya gelmişlerdir. İktisadi dalgalanmalar ülkelerdeki hemen her iktisadi 
değişkeni etkileyebilirler. Ancak söz konusu dalgalanmaların en çok etkilediği ve 
iktisadi sistemlerin en önemli verileri olarak adlandırabileceğimiz iktisadi büyüme, 
enflasyon ve işsizlik değişkenleri üzerindeki etkiler büyük önem taşımaktadır. 
Nitekim ülkelerin büyümesi gelirlerinin artmasına neden olurken, enflasyonun 
düşük olması ülkedeki alım gücünün yüksek olmasına yol açmaktadır. İşsizliğin 
olmaması ise ülkelerde insanların iş bulabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle önce büyüme, enflasyon ve işsizlik kavramlarını yakından incelemek 
gerekir.  

İKTİSADİ BÜYÜME (g) 

İktisadi büyüme ya da kısaca büyüme bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin 
miktarının zaman içinde artmasıdır. Bu tanıma göre büyüme üretilen mal ve 
hizmetlerin miktar olarak artmasıdır. Diğer bir deyişle, reel GSYİH’nın zamanla 
artmasına iktisadi büyüme denir. İktisadi büyüme yüzde olarak ölçülür ve 
aşağıdaki gibi ifade edilir: 

 

𝐵ü𝑦ü𝑚𝑒 (𝑔) =
𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 − Ö𝑛𝑐𝑒𝑘𝑖 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖

Ö𝑛𝑐𝑒𝑘𝑖 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖
 

 

Ya da; 

 (𝑔) =
𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻 − Ö𝑛𝑐𝑒𝑘𝑖 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻

Ö𝑛𝑐𝑒𝑘𝑖 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻
 

 

Bir ülkenin iktisadi performansının en önemli göstergesi olan büyüme her 
zaman pozitif olmak zorunda değildir. Bir ülke önceki döneme göre daha düşük 
miktarda mal ve hizmet üretmişse büyüme negatif olacaktır. Tablo 3.1’de çeşitli 
yıllarda Türkiye’nin büyüme oranları verilmiştir.    
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Tablo 3.1. Türkiye’nin çeşitli yıllardaki büyüme oranları 

Yıl Büyüme 
(%) 

Yıl Büyüme  (%) Yıl Büyüme  (%) 

1924 14,6 1955 7,9 1985 4,2 

1930 2,2 1960 3,4 1990 9,3 

1935 -3,0 1965 3,1 1995 7,2 

1940 -4,0 1970 3,2 2000 6,8 

1945 -15,3 1975 7,2 2005 8,4 

1950 9,4 1980 -2,4 2010 9,0 
Kaynak: DPT ve TUİK. 

 
Tablodan görülebileceği gibi Türkiye bazı dönemlerde pozitif, bazı 

dönemlerde negatif büyüme (küçülme) kaydetmiştir.    
Büyüme bir ülke için önemli ve öncelikli bir amaçtır. Nitekim büyümenin 

sonucunda daha fazla mal ve hizmet üretilmiş olacaktır. Bunun yanında daha fazla 
üretim daha fazla emek girdisi demek olduğundan büyüme ile birlikte işsizliğin de 
azalması beklenir.  Üretim faaliyeti sonucunda elde edilenlere gelir denildiğine 
göre üretim artışı gelirin artması anlamına gelmektedir. Artan gelir ile birlikte 
insanların refahlarının artması söz konusudur. Hem üretimin artması hem de 
üretime bağlı olarak gelir seviyesinin yükselmesi ile birlikte hükûmetlerin 
vergilendirme kapasiteleri artacağından kamu hizmetlerinin görülmesi için ayrılan 
fonlar artacaktır. Bu durumda ülkede eğitim, savunma, adalet ve altyapı gibi temel 
ihtiyaçların karşılanması daha kolay olacaktır. 

Bir ülkede büyümenin gerçekleşmesi için teorik olarak iki yol vardır: 

 Mal ve hizmetler üretilirken (çıktı) hatırlanacağı üzere emek, sermaye, 
doğal kaynaklar ve girişimci faktörleri kullanılmaktadır. Bunlara girdiler 
denildiği hatırlanırsa üretim miktarının artmasının yani büyümenin 
sağlanabilmesinin ilk yolu daha fazla girdi kullanılmasıdır. Daha çok girdi 
kullanımının daha çok çıktıya yol açması beklenir.  

 Mal ve hizmet miktarı üretimdeki girdilerin miktarı artırılmadan da 
sağlanabilir. Üretim faktörlerinin miktarı yani girdi miktarı aynı iken daha 
çok mal ve hizmet üretilmesine verimlilik denir. Bunun en önemli nedeni 
üretim teknolojisinin gelişmesidir.  Mal ve hizmetlerin üretim sürecinde 
daha modern teknoloji kullanıldıkça hem daha fazla ve hem de daha 
kaliteli mal ve hizmet üretiminin gerçekleşeceği açıktır. Bu nedenle 
günümüzde firmalar araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına önem 
vermekte hükûmetler AR-GE çalışmalarını teşvik etmektedir. Ülkeler arası 
rekabetin yaşandığı uluslararası ticarete yeni ve etkin teknoloji kullanarak 
yenilikçi üretim yapan ülkeler avantaj sağlamaktadırlar. Girdi miktarını 
artırmadan üretimde kullanılan mal ve hizmet miktarını artırmanın bir 
diğer yolu da üretim sürecinde yer alan emeğin verimliliğinin 
artırılmasıdır. Çalışanların eğitilmesi ve kalifiye elemanlar hâline 
getirilmesi için hükûmetler ülkelerdeki eğitim faaliyetlerine önem 
vermekte, firmalar da işbaşı eğitimleri ve hizmet içi eğitimler yoluyla 
çalışanların verimliliklerini artırmaya çalışmaktadırlar.   

Ülkedeki iktisadi büyüme girdi miktarı ve girdilerin verimliliği yanında başka 
birçok faktörün de etkisi altındadır. Olumsuz hava koşulları ülkedeki tarımsal 
üretimi azaltırken, olumlu hava koşulları tarımsal üretimi artırabilir. Bu durumda 
tarımsal üretim etkileneceğinden büyüme oranı da değişecektir. Ülkelerin 
yaşadıkları doğal felaketler, savaşlar, ülkelerin ticaret yaptıkları diğer ülkelerdeki 
iktisat politikalarının değişmesi, ülke içindeki siyasal ve sosyal olaylar, nüfusun 

 
İktisadi büyüme, üretim 

sürecinde kullanılan 
faktörlerin miktarının 

artması ile ortaya 
çıkabileceği gibi mevcut 

faktör miktarı 
değişmeksizin verimlilik 

artışı ile de 
gerçekleşebilir.    
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değişmesi vb. birçok neden üretim miktarını ve dolayısıyla iktisadi büyümeyi 
etkilemektedir.  

Her ülke farklı üretim faktörü miktarına sahiptir. Bunun yanında üretim 
faktörlerinden bir kısmı bol, bir kısmı da kıt olabilir. Ülkeler farklı iç ve dış siyasal 
gelişmelerle karşılaşabilirler. Ülkelerin nüfus yapıları, emeğin verimliliği, teknoloji 
kullanımları, coğrafi yapıları vb. birbirinden farklıdır. Bu nedenle ülkelerin büyüme 
hızları da farklılık gösterir. Çeşitli ülkelerin büyüme oranları Tablo 3.2’de 
verilmiştir. 

Tablo 3.2. Çeşitli Ülkelerin 2010 yılı Büyüme Oranları 

Ülke Oran Ülke Oran Ülke Oran 

Singapur 14,5 Japonya 4,0 Belçika 2,3 

Çin 10,4 Rusya Fed. 4,0 Ermenistan 2,3 

Türkiye 9,0 S. Arabistan 3,8 Hollanda 1,7 

Hindistan 8,8 Fas 3,7 Fransa 1,5 

Malezya 7,2 İngiltere 3,0 İtalya 1,3 

Endonezya 6,1 ABD 3,0 Macaristan 1,3 

İsveç 5,6 Çek Cum. 2,7 Irak 0,8 

Mısır 5,1 Lüksemburg 2,7 Bosna-Hersek 0,8 

Azerbaycan 5,0 İsviçre 2,7 Kırgızistan -1,7 

Pakistan 4,1 Avusturya 2,3 Yunanistan -3,5 
Kaynak: Dünya Bankası, www.worldbank.org.  

Tabloda görüldüğü gibi Singapur, bir önceki yıla göre %14,5 büyümüştür. 
Buna karşılık, Kırgızistan ve Yunanistan negatif büyüme kaydetmişlerdir. Bunun 
anlamı, söz konusu ülkelerin bir önceki yıldan daha az mal ve hizmet ürettikleridir. 
Yoksa belli bir yıldaki iktisadi büyüme rakamı o ülkenin diğer ülkelere göre daha 
gelişmiş olduğunu ya da daha zengin olduğunu göstermez.  

 

ENFLASYON (π) 

Enflasyon, bir ülkedeki fiyatlar genel düzeyinin belli bir dönemde (örneğin 
bir yıl) sürekli olarak artması demektir.  

Bu tanımda önemli birkaç noktaya yakından bakmak gereklidir: 

 Ülkedeki her fiyat artışı enflasyon olarak nitelendirilemez. Enflasyonun 
ortaya çıkabilmesi için ülkedeki genel fiyatların ya da fiyatlar genel 
düzeyinin artması gerekir. Buna göre ülkedeki milyonlarca mal ve 
hizmetten bazılarının fiyatının artması enflasyon olarak adlandırılamaz. Ya 
da bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmaması ya da azalması o ülkede 
enflasyon olmadığı anlamına gelmez.  

 Ekonomilerde sürekli olmayan ve anlık olarak gerçekleşen fiyat artışları 
enflasyon olarak kabul edilmez.  

 Enflasyon bir durgun durumu değil artış hâlini ifade eder. Nitekim 
enflasyonun tanımında da fiyatlardaki artıştan söz edilmektedir. Buna 
göre bir ülkede fiyatlar yüksek iken istikrarlı ise yani değişmiyorsa o ülkede 
enflasyondan bahsedilemez. Örneğin, ABD’de 50 metrekare bir dairenin 
kirası 3000 dolar ve Türkiye’de 200 dolar ise ABD’deki enflasyon 
Türkiye’ye göre yüksektir denemez. ABD’de fiyatlar yüksekken aynı kalıyor 
ve artmıyorsa enflasyon yoktur. Buna karşılık Türkiye’de fiyatlar ABD’ye 
göre düşük olduğu hâlde sürekli bir artış yaşanıyorsa enflasyon vardır. 
Genellikle gelişmiş ülkelerde fiyatlar yüksektir. Ancak fiyatların artış hızı 
düşük olduğundan enflasyon düşüktür. Az gelişmiş ve gelişmekte olan 
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ülkelerde ise gelişmiş ülkelere göre fiyatlar düşüktür. Ancak fiyatlar sürekli 
ve hızlı artma eğiliminde olduğundan yüksek enflasyona sıklıkla rastlanır.  

 Bir ülkede enflasyonun düşmesi demek o ülkedeki fiyatların düşmesi 
anlamına gelmez. Enflasyon fiyatlardaki artış olduğundan enflasyonun 
düşmesi fiyat artışlarının eskisine göre daha düşük olması anlamına gelir. 
Bir ülkede enflasyon %40’tan %20’ye düşmüşse fiyatlar eskiden %40 
artarken şimdi %20 artıyor demektir. Sonuç olarak fiyatlar yine 
artmaktadır. Ancak artış hızı azalmıştır.  
 

Enflasyon ilerleyen bölümlerde açıklanacağı gibi ülkedeki toplam talebin 
toplam arzı aşmasının sonucunda ortaya çıkar. Toplam talep ekonomideki temel 
birimler olan hanehalklarının, firmaların, devletin ve yabancıların, ülkede üretilen 
mal ve hizmetleri satın alımlarıdır. Toplam arz ise ülke sınırları içinde üretilen tüm 
mal ve hizmetleri ifade eder (GSYİH).  

Toplam talep artınca, üretim kesimi bu talebi karşılamak için daha fazla 
üretim yapma isteği duyar. Ancak üretimin artırılması, bir başka deyişle toplam 
arzın artması zaman alır. Üretim artışı için daha fazla emek ve diğer faktörler 
kullanılınca bu faktörlerin de fiyatları yükselmeye başlar. Toplam arzın yükseltilesi 
zaman alacağından üretici ve satıcılar ellerindeki mal ve hizmetlere olan fazla talep 
karşısında bu mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltmek yoluna giderler. Hem 
üretimde yer alan girdilerin fiyatının yükselmesi hem de aşırı talep karşısında 
üreticilerin ve satıcıların fiyatları artırma yoluna gitmeleri sonucunda genel fiyat 
düzeyinin artması yani enflasyon ortaya çıkacaktır.  

Toplam talebin toplam arzı aşmasının diğer yolu ise toplam talep 
yükselmezken toplam arzın yani ülkedeki üretimin azalmasıdır. Özellikle yabancı 
ülkelerden elde edilen girdilerin yoğun olarak kullanıldığı durumda dış ülkelerdeki 
fiyat istikrarsızlıkları örneğin enerji fiyatlarının artması ülkedeki üretimi olumsuz 
etkiler. Yine ücretlerin yüksek oranda artması, uzun süreli grevlerin ortaya çıkması, 
doğal afetler ile karşılaşılması vb. nedenler de toplam arzın düşük olmasına ve 
dolayısıyla enflasyonun ortaya çıkmasına yol açabilir.   

 

Enflasyonun Hesaplanması 

 
Bir ülkedeki enflasyon yüzde olarak hesaplanır. Enflasyonun genel formülü 

aşağıdaki gibidir:   
 

π =
2. Dönem  Fiyatları − 1. Dönem Fiyatları

1. Dönem Fiyatları
 

 

Ö
rn

ek

•Bir ülkede 2012 yılı fiyatları 105, 2011 fiyatları 100 ise enflasyon 
oranı:

•π =
105−100

100
= 0.05 = %5 olarak bulunur.
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 Enflasyon fiyat endeksleri ya da GSYİH deflatörü kullanılarak hesaplanabilir. 

Fiyat endeksi yardımıyla enflasyonun hesaplanması  

Enflasyon hesaplanırken ülkedeki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarını tek tek 
takip edip değişimleri araştırmak gerekli değildir. Bunun yerine çeşitli mal ve 
hizmetler seçilerek bu mal ve hizmetlerin fiyatları takip edilir. Diğer bir deyişle 
çeşitli mal ve hizmetlerden bir sepet oluşturulur.  

Mal ve hizmet sepeti oluşturulurken sepette hangi malların hangi ağırlıkta 
yer alacağı konusu ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla iki farklı sepet oluşturulur. 
Bunlardan birisi tüketicilerin, diğeri de üreticilerin kullandıkları mal ve 
hizmetlerden meydana gelir. Eğer sepete tüketicilerin günlük hayatta kullandıkları 
kira, giyim, gıda, ulaşım, doğalgaz gibi mal ve hizmetler konulursa buna göre 
yapılan hesaplamalar tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yapılır.  

Eğer sepete üreticilerin kullandıkları işgücü ve sermaye gibi mal ve hizmetler 
konulursa bu kez üretici fiyat endeksi (ÜFE) söz konusu olur. Fiyat endeksi 
aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

Fiyat Endeksi =
Bir Sepetin Şimdiki Değeri

Aynı Sepetin Temel Yıl Değeri
x100 

 
Sepetin değeri elde edilince bu değer genel fiyat olarak kabul edilir. Bu 

durumda enflasyonun genel formülü kullanılıp aşağıdaki hesaplama yapılarak 
enflasyon oranına ulaşılır:  

 

Enflasyon =
İkinci Dönem Fiyat Endeksi − İlk Fiyat Endeksi

İlk Fiyat Endeksi
 

 
Fiyat endeksi ile enflasyon hesaplanırken temel yıl değeri 100 olarak kabul 

edilir.  Daha sonra her yılın fiyat endeksi oluşturulur.  
Örneğin tüketici fiyat endeksi kullanılarak 2011 yılı enflasyonu şu şekilde 

hesaplanır: 
 

𝜋 =
TÜFE 2011 − TÜFE 2010

TÜFE 2010
x100 

 
 
Bu şekilde hesaplanan enflasyona tüketici fiyatları ile enflasyon denir. 

Tüketici fiyatları ile enflasyon, genel olarak ekonomideki tüketicilerin karşılaştıkları 
enflasyonu ifade eder.  

 
Enflasyon, ülkedeki 

fiyatlar genel düzeyinin 
sürekli olarak 

artmasıdır. 

 
Enflasyon fiyat endeksi 
ve deflatör yardımıyla 

hesaplanabilir.  Ö
rn

ek

•Bir ülkede 2011 yılı için TÜFE 160, 2010 için 150 ise enflasyon 
oranı,

•𝜋 =
160−150

150
x100 = %7 olarak hesaplanır. 
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Üretici fiyat endeksine göre 2011 yılı enflasyonu şu şekilde hesaplanır: 
 

𝜋 =
ÜFE 2011 − ÜFE 2010

ÜFE 2010
x100 

 
Bu şekilde hesaplanan enflasyona üretici fiyatları ile enflasyon denir. Üretici 

fiyatları ile enflasyon genel olarak üreticilerin karşılaştıkları enflasyonu ifade eder.  

Deflatör endeksi yardımıyla enflasyonun hesaplanması  

Enflasyonu tüketici ya da üretici ayrımı yapmaksızın hesaplamak da 
mümkündür. Bu durumda deflatör adı verilen bir araçtan yararlanılır. Deflatör 
aşağıdaki gibi hesaplanır:  

Deflatör =
Nominal GSYİH

Reel GSYİH
𝑥100 

 
Hatırlanacağı üzere nominal GSYİH ülkedeki tüm mal ve hizmetlerin fiyat ve 

miktar çarpımlarının toplamıdır.  
 
Nominal GSYİH=∑Qi x Pi  ve   i=1,……………..n 
 
Reel GSYİH ise fiyattan arındırılmış olan miktarların değeridir.  
 
Reel GSYİH=∑Qi x PTİ  ve   i=1,……………..n 
Deflatör formülüne göre nominal GSYİH’yı Reel GSYİH’ya bölünce ortada 

fiyat etkisi kalır. Deflatöre bazen GSYİH Zımni Fiyat Deflatörü adı da verilir.   
Enflasyonun genel formülü tekrar dikkate alındığında deflatöre göre 

enflasyon aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

𝜋 =
Deflatör Şimdiki Dönem − Deflatör Önceki Dönem

Deflatör Önceki Dönem
x100 

 

TÜFE ile deflatör arasındaki farklar 

Yukarıdaki bilgiler ışığında TÜFE ile GSYİH deflatörü arasındaki farklar 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 
• TÜFE ve ÜFE seçilmiş mal ve hizmet sepetine dayalı olarak 

hesaplanmaktadır. Burada mal ve hizmetlerin sayısı değişmez. GSYİH 
zamanla değişen bir yapıda olup ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin sayısı 
sürekli değişmektedir. Bu durumda GSYİH’ya bağlı olarak kullanılan 

Ö
rn

ek

•Buna göre bir ülkenin 2011 yılı deflatörü 880, 2010 yılı deflatörü 
830 ise enflasyon,

•𝜋 =
880−830

830
x100 = %6 olarak hesaplanabilir.
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deflatör de içerik açısından değişecektir. Bir ülkede üretilen tarımsal bir 
ürün o yıl hiç üretilmediğini varsayalım.  Bu durumda GSYİH bu malın 
üretimini kapsamayacak ve bu durum deflatöre de yansıyacaktır. Ancak 
üretilmeyen ve ithalat yoluyla ülke içine giren bir ürün TÜFE’nin 
hesaplandığı sepetin içinde yer aldığında enflasyon oranının 
hesaplanmasında kullanılacaktır. Üretimi olmayan bu ürünün fiyatı 
yükseleceğinden TÜFE ve dolayısıyla hesaplanan enflasyon yüksek olur.  

• TÜFE ve ÜFE hesaplanırken tüketici ve üreticilerin kullandıkları mal ve 
hizmetler esas alınır;  ancak bu mal ve hizmetlerin yurtiçinde mi yoksa 
yurtdışında mı üretildiği dikkate alınmaz. Bu durumda ithal malların 
fiyatlarının yurtdışındaki şartlar dolayısıyla yükselmesi TÜFE ve ÜFE’yi ve 
dolayısıyla hesaplanan enflasyonu etkiler. Deflatör ise GSYİH üzerinden 
hesaplandığı için ülke içindeki üretime ait fiyat değişimlerini esas alır.  

• Daha önce belirtildiği gibi TÜFE ve ÜFE tüketicilerin ve üreticilerin 
karşılaştığı fiyat değişimlerini dikkate alırken deflatör tüketicilerin, 
firmaların, devletin ve yabancıların satın aldığı tüm mal ve hizmetleri 
(GSYİH) temel almaktadır.  

Genel olarak enflasyon aylık, üç aylık (çeyrek) ve yıllık olarak 
hesaplanmaktadır. Türkiye’de seçilmiş yıllara ait enflasyon rakamları Tablo 3.3’te 
verilmiştir.   

Tablo 3.3. Türkiye’nin çeşitli yıllardaki enflasyon oranları (Deflatör: 1998=100) 

Yıl Enflasyon  (%) Yıl Enflasyon  (%) Yıl Enflasyon  (%) 

1924 9,9 1955 11,3 1985 53,1 

1930 -25,4 1960 3,9 1990 58,3 

1935 11,2 1965 4,2 1995 87,2 

1940 22,5 1970 9,0 2000 49,2 

1945 -3,4 1975 21,0 2005 7,1 

1950 -2,1 1980 88,1 2010 6,5 
Kaynak: DPT ve TUİK. 

Bir ülkedeki genel fiyat düzeyinde yaşanan düşüşler ise deflasyon olarak 
tanımlanır. Burada ülkedeki genel fiyat düzeyinde düşüşler yaşanmaktadır. 
Deflasyon da enflasyon gibi istenmeyen bir durumdur. Nitekim fiyatlardaki sürekli 
düşüş ekonomideki karların azalmasına, karların azalması üretimin azalmasına, 
üretimin azalması da işsizliğin artmasına yol açmaktadır.  

Kaynaklarına göre Enflasyon 

Enflasyonun ortaya çıkmasının temel nedeni, yukarıda belirtildiği gibi 
toplam talebin toplam arzı aşmasının sonucudur. Bu nedenle enflasyon talep 
fazlalığından ya da arz eksikliğinden dolayı ortaya çıkabilir.  

• Talep Kaynaklı Enflasyon, bir ekonomide –arza nispetle- toplam talepteki 
fazlalıktan kaynaklanan enflasyondur. Toplam talepteki fazlalık, ülkedeki 
hanehalklarından, firmalardan, devletten kaynaklanabileceği gibi 
yabancıların ülkenin mal ve hizmetlerine aşırı talebinden de 
kaynaklanabilir. Devlet ile ilgili önemli bir husus ta devletin para basma 
gücüdür. Hükûmetler gereğinden fazla para basarak piyasadan mal ve 
hizmet talep ederlerse ya da borçlarını ödeyerek hanehalkları ya da 
firmalara fon transfer ederlerse bu durumda toplam talep artar.  

• Maliyet (Arz) Kaynaklı Enflasyon, toplam arzın toplam talebi 
karşılayamaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Toplam arzın yetersizliği 
ile ilgili en önemli faktör üretim maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Özellikle 

 
Fiyat endeksleri 

seçilmiş bazı mal ve 
hizmetlerin fiyatlarını 
kullanırken deflatör, 

tüm mal ve hizmetlerin 
fiyatlarından 

yararlanmaktadır.  

 
Enflasyon ekonomideki 
toplam talebin toplam 
arzdan fazla olmasının 

sonucunda ortaya çıkar. 
Bu nedenle enflasyon, 

talep fazlalığından ya da 
arz noksanlığından 

kaynaklanabilir.  
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yurtdışından satın alınan girdilerin (petrol, elektrik, hammadde vb.) 
fiyatlarındaki yüksek artışlar yurt içindeki üreticilerin maliyetlerinin 
yükselmesine neden olur. Bunun yanında çalışanların ücret ve 
maaşlarındaki artışlar da üretim maliyetlerinin artmasına neden olacaktır. 
Üreticiler girdi fiyatlarındaki artışları satış fiyatlarına yansıtınca 
ekonomideki fiyatlarda yükselme eğilimi ortaya çıkar. 

Hızlarına göre Enflasyon 

Ülkelerdeki fiyat artışları düşük düzeylerde gerçekleşebileceği gibi çok 
yüksek rakamlara da ulaşabilir. Artış hızına göre enflasyon türleri aşağıdaki gibidir:  

 Sürünen (Ilımlı) Enflasyon: %2, %6 gibi tek haneli enflasyon oranlarını ifade 
eder. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranları sürünen-düşük 
oranlıdır.   

 Dörtnala (Aşırı) Enflasyon: %20, %70 gibi çift haneli enflasyon oranlarını 
ifade etmektedir. Türkiye, özellikle 1980’lerden sonra çift haneli enflasyon 
rakamlarıyla (aşırı enflasyonla) tanışmıştır. 

 Hiper Enflasyon: Burada enflasyon aylık %50 ve üzeri değerdedir. Fiyat 
artışı o kadar hızlıdır ki mal ve hizmetlerin fiyatları her gün değişebilir. 

Çeşitli ülkelerin 2010 yılı enflasyon oranları Tablo 3.4’te verilmiştir. 
Tablo 3.4. Enflasyon Oranları (2010) 

Ülke Oran Ülke Oran Ülke Oran 

Japonya -0.71 Polonya 2.70 Rusya 6.85 
Almanya 1.13 Singapur 2.80 Kazakistan 7.11 

Finlandiya 1.21 İngiltere 3.28 Zambiya 8.50 

Fransa 1.52 Çin  3.31 Türkiye 8.56 

İtalya 1.53 Meksika 4.15 Ukrayna 9.37 
ABD 1.64 Yunanistan 4.71 Hindistan 11.99 

Avusturya 1.81 Macaristan 4.88 Pakistan 13.00 

Belçika 2.18 Azerbaycan 5.68 S.Leone 16.00 

Norveç 2.39 Romanya 6.09 Venezuela 29.00 
Kaynak.www.worldbank.org 

Enflasyonun Etkileri 

Enflasyon bir ülke için istenmeyen bir durumdur. Bunun gerekçeleri çeşitli 
iktisadi gruplar ve davranışlar açısından ayrı ayrı ele alınabilir. 

• Tüketim üzerindeki Etkiler. Tüketiciler açısından enflasyon, satın aldıkları 
mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli artması anlamına gelir. Bu durumda 
özellikle geliri sabit olan ücretlilerin, maaş alanların ve diğer sabit 
gelirlilerin alım güçleri azalır. Bunun nedeni enflasyon nedeni ile fiyatların 
sürekli artması, buna karşılık ücretlerin anında artmamasıdır. Üretici ve 
satıcılar ise toplam talebin yüksek olduğu durumlarda hammadde ve diğer 
maliyetlerindeki artışları sattıkları ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarına daha 
kolay aktarabilirler. 

• Tasarruflar ve Yatırımlar üzerindeki Etkiler. Enflasyonun ılımlı olduğu 
dönemlerde yatırımlar artırabilirler. Çünkü enflasyon durumunda fiyatlar 
sürekli olarak artmaktadır. Bu durumda firmalar toplam talepteki 
fazlalıktan yararlanmak için yatırımlarını artırmak ve artan fiyatlardan 
yararlanmak isteyeceklerdir.  Ancak enflasyon yüksek ise yani fiyatlar hızlı 
bir şekilde artıyorsa bu kez yatırımcıların yatırım maliyetleri hızla 
artacaktır. Enflasyon sonucunda her şeyin fiyatının arttığı gibi, 

 
Enflasyon tüketimden 

tasarruflara, gelir 
dağılımından kamu 
maliyesine kadar 
ülkedeki birçok 

değişkeni etkiler.  
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borçlanmanın maliyeti yani faizler de yükselecektir. Bu durumda firmalar 
faizlerdeki artış karşısında yatırımdan vazgeçerek ellerinde bulunan ve 
yatırım için ayırdıkları fonları yüksek faiz geliri elde edebilmek için 
bankalara yatırabilirler. Yine yatırımlarını bankalardan borçlanarak 
gerçekleştirmeyi planlayan firmalar, yüksek faizlerle borçlanarak yatırım 
yapmayı göze alamazlar. Bu nedenlerle özellikle yüksek enflasyon 
durumunda ülkelerdeki özel sektör yatırımları azalır.  

• Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkiler. Enflasyonun hanehalkları ve yatırımcılar 
üzerindeki olumsuz etkileri kendisini gelir dağılımının bozulması yönünde 
de kendisini göstermektedir. Özellikle ücretliler ve diğer sabit gelirli 
hanehalkları gelirlerini enflasyona uyduramadıkları için yükselen fiyatlar 
karşılığında alım güçleri azalacağından gittikçe fakirleşirler. Ellerinde 
tasarruf bulunduran hanehalkları ise alım güçlerinin değerini 
koruyabilmek için yerli para yerine dövize ve altına yönelebilirler. Bu 
durumda yatırımları finanse etmesi beklenen tasarruflar iktisadi 
sistemden çekilmiş olur. Üretici ve satıcılar ise fiyat artışlarını mal ve 
hizmetlerin fiyatlarına ilave edebilme şansına sahip olduklarından 
kendilerini enflasyondan koruyabilirler. Yine ellerindeki fonları spekülatif 
mali araçlar ile değerlendirebilme şansına da sahiptirler. Sonuç olarak 
enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaparak gelir dağılımını 
bozar.  

 
•  Kamu Harcamaları ve Vergiler üzerindeki Etkiler. Devlet, enflasyondan 

kazançlı çıkabileceği gibi zarar da görebilir. Eğer devlet gereğinden fazla 
para basarak ülkedeki mal ve hizmetlerden satın almışsa borçlarını 
ödemişse çalışanlarına ücret ve maaş ödemişse bu durum karşısında 
kazançlı olabilir.  
Ancak enflasyon hızlanınca faizlerdeki artışlardan dolayı devlet de 
piyasalardan yüksek maliyetlerle borçlanmaya başlar. Bu borçlar 
ödeneceği zaman yüksek faiz ödemeleri ile karşılaşılır. Bu durumda da 
devlet bütçesinde faiz ödemelerinin payı yükselir. Benzer şekilde 
hükûmetler artan fiyatlara karşılık ücret ve maaş artışı talep eden kamu 
memurları ve işçilerine daha fazla ödeme yapmak durumunda kalabilir. 
Bunun yanında enflasyon döneminde tüm mal ve hizmetlerin fiyatları 
artacak, kamunun yapmak durumunda olduğu, eğitim, sağlık, güvenlik, 
altyapı ve inşaat gibi giderleri de yükselecektir. Sonuç olarak enflasyon 
durumunda kamu harcamalarının artacağı söylenebilir.  
Kamu gelirleri açısından da enflasyonun olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
Bazı vergiler iktisadi faaliyetin ortaya çıktığı anda tahsil edilemez. Vergi 
tahsilatının gelir elde edildikten sonraki bir süreçte yapılması durumunda 
elde edilecek verginin değeri enflasyon nedeniyle aşınır. Başka bir deyişle 
hükûmetlerin tahsil ettikleri vergilerin de alım gücü azalır. Bu durum Tanzi 
Etkisi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin eğer 2010 yılında kazanılan 
gelirin vergisi 2011 yılında tahsil ediliyorsa 2011 yılında tahsil edilen 
verginin satın alacağı mal ve hizmet miktarı düşer.   

•   Dış Ticaret üzerindeki Etkiler. Enflasyon durumunda ülke içindeki mal ve 
hizmetlerin fiyatları artacağı için nominal döviz kuru aynı iken yurt içindeki 
mal ve hizmetler yabancılar için eskisine göre daha pahalı hâle gelir. Bu 
durumda ülkeden satın alınan mal ve hizmet miktarı yani ülkenin ihracatı 
azalır. Ayrıca dış fiyatlar aynı iken ülke içindeki fiyatların artması ülke 
sakinlerinin yerli malları kullanmak yerine nispeten ucuz olan yabancı 

 
İşsizlik, ülkedeki çalışma 

istek ve kabiliyetinde 
olanların bir kısmının iş 

bulamamasıdır. 
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malları kullanmaya yönlendirebilir. Bu durumda da ithalat artar. İhracat 
azalırken ithalatın artması durumunda dış açık ortaya çıkacaktır.  

İŞSİZLİK (u) 

Makro iktisadın çözüm bulmaya çalıştığı önemli sorunlardan biri de 
işsizliktir. İşsizlik günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir terim olmakla beraber 
kimlerin işsiz olarak kabul edileceği konusu işsizliğin ölçümü açısından önemlidir. 
İşsizlik işgücünün bir kısmının iş bulamaması olarak tanımlanabilir. Tanımda geçen 
işgücü kavramı bir ülkenin çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan insanlarını ifade 
eder. Diğer bir deyişler işsizlik, bir ülkedeki insanların çalışma isteğine ve 
kabiliyetine sahip olup iş bulamamaları anlamına gelmektedir. Bu nedenle söz 
konusu iki kavrama dikkat etmek gerekir:  

 Bunlardan ilki çalışma isteğidir. Buna göre sağlıklı ve genç bir kişi maddi 
gücü ne olursa olsun eğer çalışmak istemiyorsa işsiz sayılamaz. Bazen 
insanlar çalışma istemeyip emlak veya diğer benzer gelirler ile geçimlerini 
sağlarlar. Bu kişiler işsiz sayılamaz. Bazen de insanlar maddi durumları iyi 
olmadığı hâlde iş arama isteği duymayabilirler. Bu kişiler de işsiz tanımına 
girmez. İnsanlar bazen iş arayıp bulamazlar ve bu durum sonucunda iş 
aramaktan vazgeçebilirler. Bunlara cesareti kırılan işsizler denir. Cesareti 
kırıldığı için iş aramayanlar da işsizliğin hesaplanmasında dikkate 
alınmazlar. 

 İşsizlik tanımında yer alan diğer bir husus da kabiliyet kavramıdır. Burada 
kabiliyetten, çalışabilme yeteneği anlaşılmalıdır. İnsanların bir kısmı 
çalışma isteğine sahip olmakla birlikte yaşları çok küçük ya da çok büyük 
olabilir. Bu kişiler işsiz olarak adlandırılamaz. Ülkeden ülkeye değişmekle 
birlikte birçok ülkede yaş sınırları olarak 15-65 arası yaş çalışabilir kabul 
edilir. Yine bazı kişiler çalışma isteğine sahip olmakla birlikte sağlıkları 
çalışmalarına el vermeyebilir. Bu kişiler de işsiz olarak kabul edilmezler.  

İşsizliğin Hesaplanması 

İşsizlik hesaplanırken ülkenin tüm nüfusundan değil kurumsal olmayan sivil 
nüfustan hareket edilir. Kurumsal olmayan sivil nüfus, bir ülkedeki okul, yurt, otel, 
çocuk yuvası, hastane, hapishane, kışla gibi yerlerde ikamet edenler ile 
yabancıların dışında kalan nüfustur. O hâlde sayılan kişiler işsizlik 
hesaplamalarında dikkate alınmazlar. Yine 15 yaş altındakiler de çalışma imkânı 
olmayanlar olarak düşünülür ve işsizliğin hesaplanmasında kapsam dışında 
bırakılırlar. Bunun dışında kalan ve çalışma istek ve kabiliyetinde olanlar ülkenin 
işgücünü oluşturmaktadır.  

 İşsizlik de enflasyon gibi yüzde olarak ifade edilir. İşsizlik oranı (u), aşağıdaki 
gibi hesaplanır: 

İşsizlik Oranı (u) =
İşsiz Sayısı

İşgücü
 

 
İşsizlik hesaplanırken 

nüfustan değil 
işgücünden hareket 

edilir.  
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Türkiye’ye ait işgücü verileri Tablo 3.5’te verilmiştir. 

 
Tablo 3.5. Türkiye’de işgücü verileri 

 2010 2011 (Eylül) 

Kurumsal Olmayan Nüfus (Bin Kişi) 71 508 72 625 

15 Yaş üstü Kurumsal Olmayan nüfus (Bin Kişi) 52 718 53 832 

İşgücü (Bin Kişi) 25 907 27 147 

İstihdam (Bin Kişi) 22 973 24 749 

İşsiz (Bin Kişi)   2 934   2 398 

İstihdam Oranı (%)     43,6     46,0 

İşsizlik Oranı (%)     11,3       8,8 
Kaynak. TUİK. 

Türkiye ile ilgili tabloya göre 2011 yılı işsizlik oranı aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir: 

 
İşsizlik Oranı= İşsiz Sayısı/İşgücü  
İşsizlik Oranı= 2 398/27 147= 0,088 =% 8,8  
 
İşsizlik oranı gibi istihdam oranı da hesaplanabilir. İstihdam oranı (haddi) 

mevcut çalışanların kurumsal olmayan 15 yaş üstü nüfusa oranıdır. Türkiye’de 
2011 yılı istihdam oranı, 

İstihdam Oranı= Çalışanlar/15 yaş üstü kurumsal olmayan sivil nüfus 
İstihdam Oranı=24 749/53 832 = 0.46=%46   
 
İşsizlik hâlen tüm dünyada önemli bir sorundur. Türkiye’de çeşitli 

dönemlerde yaşanan işsizlik oranları Tablo 3.6.’da verilmiştir. 
 

Tablo 3.6. Türkiye’nin çeşitli yıllardaki işsizlik oranları 

Yıl İşsizlik oranı Yıl İşsizlik oranı 

2005 11,5 2009 13,5 

2006 10,9 2010 11,3 

2007 10,9 2011 (Eylül) 8,8 

2008 14,0   
Kaynak. TUİK. 

İşsizlik Türleri 

İşsizlik çeşitli açılardan farklı türlere ayrılabilir.  

Ö
rn

ek

•Bir ülkede kurumsal olmayan sivil nüfus içinde 15 yaş üstü olup 
çalışma istek ve kabiliyetinde olanların (İşgücü) 6 000 000 ve 
işsizlerin sayısı 300 000 ise işsizlik oranı,

•u= 300 000/6 000 000=0.05 (%5) olur. 
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 Geçici İşsizlik. Belli bir yaşa erişen ya da belli eğitimleri tamamlayan 
insanların işgücüne yeni katılmaları söz konusudur. Bu kişiler işgücüne 
katıldıkları anda iş bulamayıp işsiz durumundadırlar. Yine İşini kaybeden ya 
da değiştirmek isteyen kişiler yeni işlerine yerleşene kadar işsizdir. İşte 
işgücüne yeni katılımdan ve iş değiştirmeden dolayı insanların bir süre işsiz 
kalmaları geçici işsizlik olarak adlandırılır.  

 Mevsimlik İşsizlik. Bazı iktisadi faaliyetler sürekli olmayıp zaman 
bakımından düzensizlik gösterirler. Bunun en tipik örneği tarımsal 
üretimdir. Benzer şekilde inşaat faaliyetleri iklimi uygun olmayan bölgeler 
için mevsimsellik gösterir. İşte bu gibi faaliyet kollarında çalışan insanlar 
yılın belli dönemlerinde çalışırken belli dönemlerinde işsiz kalabilirler. 
Mevsime bağlı bu tip işsizliğe mevsimlik işsizlik denir.  

 Yapısal İşsizlik. Yapısal işsizlik ekonomideki talep şartlarındaki 
değişimlerden veya teknolojik değişimlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bir 
ülkedeki talebin yapısı zamanla değişebilir. Toplumda eskisi kadar talep 
edilmeyen mal ve hizmetlerin üretimindeki azalmalar işsizliğe yol 
açabilmektedir. Talep yapısındaki değişme bölgesel olarak da görülebilir. 
Bir bölgede belli mallara olan talep azalınca o malın üretim ve satışında 
çalışanlar işsiz kalarak başka bölgelere göç edebilirler. Bu kişilerin göç edip 
yeni iş bulmaları zaman alacağından bu süreçte insanlar işsiz 
kalmaktadırlar.  Yapısal işsizliğin bir diğer kaynağı olan teknoloji değişimi 
de sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ülkedeki insanların bir kısmının 
çalıştıkları sektörler teknolojideki değişime ayak uyduramayabilir. Bu 
durumda üretimin azalması ya da durması ile birlikte teknolojik işsizlik 
ortaya çıkmaktadır. Daktilo tamirinde istihdam edilen kişiler teknolojik 
değişim sonucu bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile işsiz kalabilir. Bu 
durumda insanlar yeni teknolojiye uyum sağlayana kadar işsiz kalırlar. 
Sonuç olarak talep şartları ve teknoloji şartlarından ortaya çıkan işsizliğe 
yapısal işsizlik denir.  

 Devrevi (Konjonktürel İşsizlik). Makro iktisatta üzerinde önemle durulan 
işsizlik türü devrevi ya da konjonktürel işsizliktir. Daha önce açıklandığı gibi 
ülkenin üretimi yani reel GSYİH’sı zaman içinde artış ve azalışlar 
gösterebilir. Reel GSYİH’daki azalmalar üretimin azalması yanında işsiz 
sayısının da artması anlamına gelir. O hâlde devrevi işsizlik, ekonomideki 
dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkan işsizlik olarak tanımlanabilir. Bu 
nedenle iktisat politikalarının temel amaçlarından birisi ekonomideki 
konjonktürel dalgalanmaları minimum düzeyde tutmaktır.   

 
Mevsimlik ve geçici işsizlik ile yapısal işsizlik olarak adlandırılan işsizlik 

türleri, ekonomideki üretim (çıktı) düzeyinin değişmesi ile ilgili olmayıp her 
ekonomide bu tür işsizliğe rastlanılabilmektedir. Bir ülkedeki tüm emeğin istihdam 
edildiği durumda dahi bu tür işsizlikler söz konusudur. Bu nedenle mevsimlik 
işsizlik, geçici işsizlik ve yapısal işsizlik toplamına doğal işsizlik (uN) denir. Doğal 
işsizlik de işsizlik gibi yüzde olarak hesaplanabilir: 

Doğal işsizlik oranı (uN)= (mevsimlik işsizlik + geçici işsizlik + yapısal 
işsizlik/İşgücü)   

İşsizliğin ölçülmesinde en önemli sorunlardan biri gizli işsizlik kavramıdır. 
Gizli işsizlik çalışanların bir kısmının çalışmaması hâlinde üretimin azalmamasıdır. 
Birlikte çalışan işi 4 kişi günde 50 adet mal üretirken, bunlardan birini işten 
çıkarınca hâlâ 50 adet mal üretiliyorsa işten çıkarılan kişi aslında gizli bir işsizdir. 
Burada işsizlik tanımındaki işsizden çok verimsiz çalışma ön plandadır. Gizli işsizlik 

 
Mevsimlik işsizlik, geçici 
işsizlik ve yapısal işsizlik 

her ekonomide 
görülebilir. Bu 

işsizliklerin toplamına 
doğal işsizlik denir.  
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en çok tarım kesiminde ve kırsal nüfus arasında görülür. Bunun dışında kamu 
tarafından işletilen tesislerde ve üretim faaliyetlerinde de gizli işsizliğe sıklıkla 
rastlanmaktadır. 

İşsizliğin Sonuçları 

Bir ülkede işsizlik oranının yüksek olması iktisadi ve sosyal birtakım 
sonuçlara yol açar.  

 İşsizliğin en önemli sonucu, iş bulamayan kişilerin mutsuz olmaları ve 
refah düzeylerinin düşmesidir. İşsizliğin yaygın ve sürekli olduğu 
durumlarda suç oranının yükselmesi, özel mülkiyet düşmanlığı, toplumsal 
huzursuzlukların artması gibi sosyal problemler ortaya çıkar. 

 İşsizliğin olmadığı bir ülkedeki üretime Potansiyel GSYİH (Potansiyel 
üretim, potansiyel çıktı) denir. Bir ülkenin o yıl gerçekleşen üretimine ise 
hatırlanacağı gibi Reel GSYİH denilmektedir. İşsizlik ülke ekonomisinin 
performansı açısından oldukça önemli bir sorundur. Nitekim işsiz insanlar 
üretime katılamamakta ve üretim yapamamaktadır. Bu nedenle ülkenin 
işgücünün bir kısmı atıl kalmakta ve ülke potansiyel üretim düzeyine 
ulaşamamaktadır. Örneğin 800 milyar TL değerindeki üretim (çıktı) 
faaliyeti yapılan bir ülkede 1 milyon işsiz varsa bu 1 milyon kişinin 
çalışması durumunda aslında o yıl üretilebilecek çok sayıda mal ve 
hizmetten ülkenin mahrum kaldığı açıktır. Mevcut çıktının değeri olan 800 
milyar TL ile 1 milyon kişinin çalışması durumunda elde edilebilecek 
potansiyel çıktı arasındaki fark çıktı açığı olarak adlandırılır. Bir başka 
deyişle doğal işsizlik oranını aşan her işsizlik ülke üretimi için bir kayıptır. 
Bu konuda araştırma yapan iktisatçılardan Arthur Okun, ABD 
ekonomisinde doğal işsizlik oranı üzerindeki her ilave %1 işsizliğin ABD 
ekonomisindeki üretimi %2,5 oranında azalttığı sonucuna varmıştır. Okun 
yasası olarak nitelendirilen bu kural, 

(Potansiyel GSYİH-Reel GSYİH)/Reel GSYİH=2.5(u-uN) olarak gösterilebilir. 
Örneğin Okun Yasası’ndaki 2.5 katsayısının geçerli olduğu varsayılan bir 
ülkede doğal işsizlik oranı %4, gerçekleşen işsizlik %7 ise o ülkede 2.5 (%7-
%4)=%7.5 oranında çıktı açığı vardır. Bir başka deyişle ülkedeki doğal 
işsizler dışındaki işsizlerin bulunması, ülkedeki mevcut üretimin, ülkenin 
potansiyel üretiminden %7.5 oranında düşük olduğunu göstermektedir.  

  

 İşsizlik hükûmetlerin sosyal harcamalarının artmasına neden olur. İşsiz 
kalan insanlara yapılacak karşılıksız yardımların artması bütçe için bir yük 
oluşturmaktadır. Yine işsizlik sigortası ödemelerinde devlet katkısı da 
bütçeden karşılanmak durumundadır.  

 
İşsizlik tüm ülkeler için önemli bir konudur.  Avrupa ve ABD’de 1929 

Buhranı’ndan sonra işsizlik oranlarının %25 ve üstü oranlarda seyretmesi; 1973 
yılındaki petrol krizi ile birlikte yaşanan işsizlikler başta söz konusu ülkeler olmak 
üzere tüm ülkelerin işsizliği azaltıcı politikalar üretmesinde rol oynamıştır. 
Günümüzde de tüm ülkelerin en önemli iktisadi sorunlarının başında işsizlik 
gelmektedir. Çeşitli ülkelerde gerçekleşen işsizlik oranları Tablo 3.7’de verilmiştir.   
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Tablo 3.7. İşsizlik Oranları (2009-2011) 

Sıra Ülke Skor Sıra Ülke Skor Sıra Ülke Skor 

1 Monaco 0.002 29 Norveç 3.40 85 İsveç 7.60 

2 Katar 0.04 40 Tayvan 4.30 93 İngiltere 7.90 

4 Belarus 1.00 44 Japonya 4.80 99 İtalya 8.20 

5 Azerbaycan 1.00 49 Meksika 5.10 103 Fransa 9.10 

7 Özbekistan 1.00 53 Avusturya 5.40 104 ABD 9.10 

12 Singapur 1.90 60 Almanya 6.00 112 Türkiye 10.30 

19 Kuveyt 2.20 62 Brezilya 6.10 126 Polonya 12.00 

26 İsviçre  3.10 69 Paraguay 6.60 155 Yunanistan 17.00 

27 Malezya   3.10 71 Rusya 6.80 199 Zimbabve 95.00 
Kaynak: CIA World Factbook 

 

İKTİSADİ DALGALANMALAR: BÜYÜME, ENFLASYON VE 
İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

İktisadi büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilgili olarak yukarıda yapılan 
açıklamalar, bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkili olduklarına değinmektedir. Söz 
konusu değişkenler makro iktisadın temel konuları olduğundan bu ilişkilerin 
irdelenmesi önem taşımaktadır.  

Bir ülke herhangi bir yılda ürettiği mal ve hizmet miktarının bire bir aynısını 
bir sonraki yılda üretemez. Örneğin bir ülke 2010 yılında 201 milyar 403 milyon 300 
bin 188 Dolar değerinde reel mal ve hizmet üretmişse (Reel GSYİH), hiçbir yılda 
birebir aynı tutarda mal ve hizmet üretemez. Bunun çok sayıda nedeni vardır. 
Ülkenin işgücüne yeni eklenen kişiler olduğu gibi işgücünden ayrılan kişiler 
mevcuttur. Bu sayılar bire bir aynı değildir. Benzer şekilde ülkenin nüfusu da her yıl 
hatta her ay ve gün değişiklik göstermektedir. Yine iklim şartları her yıl aynı şekilde 
seyretmez. Bu şartlar özellikle tarımsal üretim, inşaat ve turizm gibi faaliyetler için 
önem taşır. Ülkedeki üretim birimlerinin kullandıkları makine, teçhizat ve diğer 
üretim araçlarında yararlanılan teknoloji değişiklik gösterebilir. Ülkenin ihracat 
yaptığı ülkelerin içinde bulundukları iktisadi durum değişebilir vb. Bunlar gibi birçok 
neden ülkenin üretim düzeyini temsil eden reel GSYH’nin zaman dilimlerinde artış 
ve azalış yönünde dalgalanmalar göstermesine yol açar. Bu dalgalanmalar bazen 
olağandan daha düşük, bazen de daha yüksek olarak gerçekleşebilir.  Temsili bir 
ülke için reel GSYİH dalgalanmaları Şekil 3.1’de verilmiştir. 
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Şekil 3.1 İktisadi dalgalanmalar 

 
Grafikte yatay eksende zaman (yıl) dikey eksende reel GSYİH yani üretim-

çıktı düzeyi yer almaktadır. Grafikten görülebileceği gibi ülkede yukarıda açıklanan 
herhangi bir nedenle yıllar itibariyle farklı üretim düzeyleri gerçekleşmiştir. 
Gerçekleşen bu üretim düzeylerinin birleştirilmesi ile de grafikte görülen 
dalgalanmalar ortaya çıkmıştır. Bu dalgalanmalara devrevi dalgalanmalar ya da 
konjonktürel dalgalanmalar adı verilmektedir. Bu dalgalardaki artışlar ülkenin 
önceki yıla göre daha fazla ürettiğini (pozitif iktisadi büyüme), azalışlar ise ülkenin 
bir önceki yıla göre daha düşük üretim yaptığını (negatif iktisadi büyüme) 
göstermektedir.  Yıllar itibariyle ülke artış ve azalışlarla karşılaşmış, ancak ilk yıldan 
son yıla genel olarak büyümüştür. Bu durum düz bir doğru ile gösterilmiştir. Çizilen 
bu düz doğru ekonominin uzun dönemdeki genel eğilimini gösterir ve trend olarak 
adlandırılır. Bir ekonominin uzun dönemde gösterdiği performans ya da trend 
uzun dönemli büyüme olarak adlandırılmıştır.  

Uzun dönemli büyüme hızı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bu 
durum Şekil 3.2’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 3.2. Farklı büyüme trendleri 

 

TREN

D 

YILLAR 

İktisadi Dalgalanmalar 

(Konjonktürel Dalgalanmalar) 

YILLAR 

REEL GSYİH 

A ÜLKESİ 

REEL GSYİH 

YILLAR 

B ÜLKESİ 

 
Konjonktürel 

dalgalanmalar her 
ekonomide görülür. Bu 
dalgalanmaların olağan 

dışı olması önemli 
sonuçlara yol açar.  
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Grafikte A ülkesinin büyüme trendi daha dik bir doğru ile gösterilmiştir. 
Trendin daha dik olması A ülkesinin B ülkesinden daha hızlı büyüdüğü anlamına 
gelmektedir. Nitekim trendin daha dik olması dikey eksende daha yüksek reel 
GSYİH değerlerine karşılık gelmektedir. 

 
Her ülkede rastlanan iktisadi dalgalanmaların sonuçları önemlidir. 

Konjonktürün genişlemesi aşamasında (dalgalanmaların artış kısmında) ortaya 
çıkan üretim artışının ya da büyümenin (g↗) sağlanması ilave işgücüne ihtiyaç 
duymakta ve işsizlik azalmaktadır (u↘).  

 
g ↗        u ↘ 
 
Aksine ekonomi B noktasında iken yani 2003-2004 döneminde reel GSYİH 

azalmış yani büyüme oranı negatif olarak gerçekleşmiştir. Ekonomide üretimi 
azalması üretimde kullanılan işgücünün bir kısmının işini kaybetmesine yol 
açmıştır. O hâlde büyüme azalınca işsizliğin artması beklenebilir: 

 
g ↘        u ↗ 
 
Devrevi ya da konjonktürel dalgalanmalar ile birlikte etkilenen 

değişkenlerden bir diğeri de ülkedeki fiyatlar ve enflasyon oranıdır. Ekonomi A 
noktasından B noktasına doğru büyüyünce daha fazla mal ve hizmet üretildiği ve 
daha fazla kişinin iş sahibi olduğu yukarıda açıklanmıştır. Burada yeni iş sahibi 
olanlar gelirleri ile mal ve hizmetler talep etmeye başlarlar;  bu da toplam talebi 
artırır. Bunun yanında ekonomideki diğer birimlerin mevcut gelirleri de üretim 
faaliyeti sonucunda yükselerek toplam talebin artmasına yol açar. Toplam 
talepteki artış ta enflasyona neden olur.  

 
g ↗      𝜋 ↗ 
 
Aksine büyüme azalınca insanların bir kısmı üretimdeki azalmaya paralel 

olarak işlerini kaybederler. Hem insanların işlerini kaybederek gelirlerinin azalması 
hem de ekonomideki diğer birimlerin mevcut gelirlerinin azalması durumunda 
ekonomide eskisine göre daha düşük bir talep gerçekleşir. Yine bu durum 
fiyatlarda düşüşe neden olur. 

g ↘    𝜋 ↘ 
 
Büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilgili yukarıdaki ilişkiler birleştirilirse 

aşağıdaki ilişki elde edilir:  
 
g ↗ u ↘ ve   𝜋↗   
g ↘ u ↗ ve   𝜋 ↘ 
 
Büyümenin işsizlik ve enflasyon üzerindeki etkileri ortaya konulunca, işsizlik 

ve enflasyon arasındaki ilişkiye de değinmek gerekir. Yukarıda açıklandığı gibi 
işsizlik ile enflasyon arasında negatif ya da ters yönlü ilişki vardır. Enflasyon (π)  ile 
işsizlik (u) arasında kısa dönemde ters yönlü ilişki olması durumu Phillips Eğrisi ile 
gösterilmektedir.  

Phillips Eğrisi ilişkisi Şekil 3.3’te gösterilmiştir.   
 

 
İktisadi büyüme arttıkça 
işsizliğin azalması, buna 

karşılık enflasyonun 
yükselmesi beklenir.  
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Şekil 3.3. Phillips eğrisi 

 
Phillips Eğrisi ilişkisinden görüldüğü gibi enflasyon arttıkça işsizlik azalmakta, 

aksine enflasyon azaldıkça işsizlik artmaktadır. Yani ekonomide aynı anda hem 
yüksek enflasyona hem de yüksek işsizliğe rastlanılamamaktadır.  

Phillips Eğrisi uzun yıllar boyunca iktisatçılar arasında kabul görmüş bir 
ilişkidir. Ancak 1973 yılındaki dünya petrol krizi döneminde hem enflasyon hem de 
işsizlik aynı anda ortaya çıkmıştır. Yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin aynı anda 
görülmesine stagflasyon adı verilmiştir. Bu durum Phillips Eğrisi’ne olan güveni 
sarsmıştır. Günümüzde Phillips Eğrisi ilişkisinin kısa dönemde geçerli, uzun 
dönemde geçersiz olduğu görüşü ağır basmaktadır. 

 

 

π 

(Enflasyon) 

Phillips Eğrisi 

     υ 

(İşsizlik) 

 
Enflasyon ve işsizlik 

arasındaki negatif yönlü 
ilişkiyi gösteren eğriye 

Phillips Eğrisi adı verilir.   

Ö
rn

ek

•Bir ülkede işsizlik potansiyel GSYİH ile reel GSYİH arasındaki farka 
bakılarak işsizliğin doğal işsizliği ne kadar aştığı sonucuna da 
ulaşılabilir. Örneğin Potansiyel GSYİH reel GSYİH'dan %9 oranında 
büyükse ve ülkede doğal işsizlik oranı %5 ise mevcut işsizlik oranı 
Okun Yasası ilişkisi ile, %9=2,5(u-%5)=%8,6 olarak bulunur. Sonuç 
olarak bu ülkede işsizlik doğal işsizlikten %3,6 daha yüksektir.
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Ta
rt

ış
m

a • Bir ülkede enflasyonun azaltılması hedeflenirken işsizliğin 
artmaması nasıl sağlanabilir?

• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“tartışma forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• Phillips Eğrisi ilişkisi iktisat biliminde tartışmalı bir konudur. 
Çeşitli resmi kaynaklardan Türkiye ekonomisi ile ilgili 
enflasyon ve işsizlik verileri incelenerek Phillips Eğrisi 
ilişkisi araştırılabilir. 
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Ö
ze

t
•İktisadi büyüme ya da kısaca büyüme bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin 

miktarının zaman içinde artmasıdır. Büyüme arttıkça ülkelerin gelirleri de 
artmakta ve insanların yaşam standartarı yükselmektedir. bu nedenle ülkeler 
sürekli olarak büyümek istemektedirler. Yine gelişmekte olan ülkelerin 
gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartlarına kavuşmaları da yüksek büyüme hızı 
ile mümkün olabilecektir. 

•İktisadi büyüme, üretim sürecinde kullanılan faktörlerin miktarının artması 
ile ortaya çıkabileceği gibi mevcut faktör miktarı değişmeksizin verimlilik 
artışı ile de gerçekleşebilir. Günümüzde verimlilik artışını sağlayabilmek için 
ülkelerde teknolojiye daha fazla yer verilmektedir. Bu yolla daha fazla üetim 
yanında daha az hatalı üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına çalışılmaktadır. 
Verimliliği artırmanın diğer bir yolu da eğitimdir. Nitekim eğitimli insan 
gücününün yüksek olduğu toplumlarda büyüme hızının da yüksek olduğunu 
tarihsel veriler göstermektedir.  

•Enflasyon, bir ülkedeki fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artması 
demektir. Tek seferlik fiyat artışları enflasyon olarak nitelendirilemez. Aynı 
şekilde bir ülkede fiyatlar yüksek ama istikrarlı ise enflasyondan söz 
edilemez. Enflasyonun ortaya çıkabilmesi ancak fiyatların artış göstermesi 
durumunda söz konusu olabilir. 

•Enflasyon, ülkedeki toplam talebin toplam arzı aşması sonucunda ortaya 
çıkar.

• Enflasyon ülkedeki  gelir dağılımından tüketim harcamalarına, yatırılardan 
tasarruflara kadar birçok değişken üzerinde etkilidir. enflasyon özellikle sabit 
gelirlelier ile dar gelirlilerin daha az mal ve hizmet kullanlamarına yol açtığı 
için hayat standartlarını olumsuz olarak etkilemektedir. 

•Enflasyon, fiyat artış hızına göre sürünen enflasyon, dörtnala enflasyon ve 
hiper enflasyon şeklinde görülebilir. Yüksek enflasyon durumunda ulusal 
para hızla değer kaybederken fiyatlar sürekli olarak değişir.  

•İşsizlik, bir ülkedeki insanların çalışma isteğine ve kabiliyetine sahip olup iş 
bulamamaları anlamına gelmektedir. İş bulamayan insanlar gelir elde 
edemedikleri için hayat standartları düşmektedir. Ancak konunun diğer bir 
boyutu da üretim ile ilgilidir. İş bulamayan insanların iş bulabildiği durumda 
ekonominin üretim kapasitesi de artmış olacağından aslında işsizlik bir atıl 
kapasiteyi de ifade etmektedir. 

•İşsizlik toplam nüfus ğzerinden değil kurumsal olmayan sivil nüfusun 15 yaş 
üstü kısmı üzerinden hesaplanır.

•İşsizlik geçici işsizlik, mevsimsel işsizlik, yapısal işsizllik ve konjonktürel işsizlik 
olarak sınıflandırılır.

•Geçici işsizlik, mevsimlik işsizlik ve yapısal işsizlik her ekonomide görülebilr. 
Bu işsizliklerin toplamına doğal işsizlik  oranı denir. İktisat bilimi doğal işsizlik 
ile mücadele ile çok fazla ilgilenmez. Önemli olan ve mücadele edilmesi 
gereken konjonktürel işsizliktir. 

•İşsizlik doğal işsizliği aştıkça ekonomi potansiyelinden daha az üretir. Buna 
çıktı açığı denir. Çıktı açığının giderilmesi için daha fazla yatırım yapılması ve 
işsizliğin azaltılması gereklidir.  

•Okun Yasası çıktı açığı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.  

•Büyüme arttıkça işsizliğin azalması ve enflasyonun artması beklenir.

•Enflasyon ile işsizlik arasındaki negatif yönlü ilişki Phillips Eğrisi ile 
gösterilmektedir. 1970'li yıllara geniş kabul gören bu ilişki özellikle sonraki 
dönemlerde sorgulanır hâle gelmiş ve farklı biçimlerde ele alınmıştır. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Büyüme artışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Reel hasıla artmıştır.  
b) Ülke zenginleşmiştir.   
c) En hızlı büyüyen ülkeler en zengin ülkelerdir.  
d) İşsizlik azalmıştır.   
e) Ülke daha çok mal ve hizmet üretmiştir.  

 
2. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik oranını gösterir? 

a) İşsizlerin işgücüne oranı   
b) İşsizlerin kurumsal olmayan sivil nüfusa oranı   
c) İşsizlerin çalışanlara oranı  
d) İşsizlerin nüfusa oranı  
e) Çalışanların kurumsal olmayan sivil nüfusa oranı  

 
3. Aşağıdakilerden hangisi fiyat endeksi formülünü ifade eder? 

a) Bir sepetin cari yıl fiyatı/ Aynı sepetin bir önceki yıl fiyatı 
b) Bir sepetin cari yıl fiyatı/Aynı sepetin temel yıl fiyatı  
c) Nominal GSYİH/Reel GSYİH  
d) Reel GSYİH/Nominal GSYİH   
e) Bir sepetin bir önceki yıl fiyatı – Aynı sepetin cari yıl fiyatı  

 
4. Aşağıdakilerden hangisi büyüme ile enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönem 

ilişkiyi gösterir? 
a) Büyüme artınca enflasyon azalır ve işsizlik artar.  
b) Büyüme artınca enflasyon ve işsizlik değişmez.   
c) Büyüme artınca enflasyon artar ve işsizlik azalır.   
d) Büyüme artınca enflasyon değişmez ve işsizlik azalır.  
e) Büyüme artınca işsizlik artarken enflasyon azalır.  

 
5. Bir ülkede nominal GSYİH 450 milyar dolar ve reel GSYİH da 300 milyar dolardır. 

Buna göre deflatör aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 140 
b) 100 
c) 700 
d) 150 
e) 660 

 
6.  TÜFE ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) TÜFE bir mal sepeti üzerinden hesaplanır. 
b) TÜFE GSYİH üzerinden hesaplanır. 
c) TÜFE üreticinin karşılaştığı enflasyonu gösterir. 
d) TÜFE ülkedeki işsizlik oranını verir. 
e) TÜFE ülkedeki faiz oranını verir. 

 
7.  Bir ülkede %5 gibi bir enflasyon görülmesine ne ad verilir? 

a) Dörtnala enflasyon 
b) Aşırı enflasyon 
c) Hiper enflasyon 
d) Maddi enflasyon 
e) Sürünen enflasyon 
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8.  Enflasyonun tam olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Toplam arzın toplam talebi aşmasıdır.  
b) Fiyatların artmasıdır. 
c) Fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasıdır.     
d) Paranın değer kaybetmesidir. 
e) Toplam talebin toplam arzı aşmasıdır.  

    
9.  Aşağıdakilerden hangisi işsizlik türlerinden biri değildir? 

a) Geçici işsizlik  
b) Yapısal işsizlik 
c) Mevsimsel işsizlik 
d) Sürekli işsizlik 
e) Konjonktürel işsizlik 

 
10.  Bir ülkede fiyat endeksi 2010 yılında 150 iken 2011 yılında 180 olarak 

gerçekleşmiştir. Buna göre enflasyon kaçtır? 
a) %30 
b) %20 
c) %25 
d) %16 
e) %18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.c, 2.a, 3.b, 4.c, 5.d, 6.a, 7.e, 8.c, 9.d, 10.b 
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GİRİŞ  

Makro iktisadi ilişkiler oldukça karmaşıktır. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri makro iktisadın faiz oranı, döviz kuru, enflasyon, işsizlik, büyüme, gelir 
dağılımı, yatırımlar, tüketim harcamaları, kamu harcamaları, vergiler vb. çok sayıda 
değişkeni kullanmasıdır. Bu değişkenler aralarında da tek yönlü ilişkiler olabildiği 
gibi karşılıklı ilişkiler de ortaya çıkabilmektedir. Makro iktisat biliminde değişkenler 
arasındaki ilişkiler makro ekonomik modeller yardımıyla açıklanmaya çalışılır. Bu 
modeller değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren eşitliklerden oluşmaktadır. 
Burada basit bir ekonomik işleyişten daha gerçekçi bir işleyişe doğru model 
kurmak makro ilişkileri anlamak açısından daha tutarlı bir yoldur. Bu bölümde 
basit bir ekonomi varsayımı yapılmaktadır. Bu ekonomide sabit kabul edilen ve 
dikkate alınmayan bir takım faktörler ilerleyen bölümlerde analize dâhil 
edilmektedir. Basit bir ekonomideki ilişkileri ortaya koyan temel model Basit 
Keynesyen Model olarak adlandırılır. Bu model gelir-harcama modeli olarak da 
bilinir.   

 
Basit Keynesyen analizde dört önemli varsayım yapılmaktadır: 
 

 Ekonomi dışa kapalıdır, dış ticaret yoktur.  

 Dolaylı vergi, amortisman ve sübvansiyon yoktur.  

 Faizler sabittir.  

 Fiyatlar sabittir. 
 
Yukarıdaki varsayımların geçerli olduğu bir ekonomi yeryüzünde yoktur. Bu 

varsayımlar temel iktisadi ilişkileri gösterebilmek için yapılmıştır.   
 
Yukarıdaki varsayımların geçerli olduğu hayali ekonomide fiyatlar sabit 

olduğu için enflasyon dikkate alınmaz. Yine fiyatların sabit tutulması ya da analiz 
dışı bırakılması değişkenler arasında nominal-reel ayrımı yapılmadığı anlamına 
gelmektedir. Bir başka deyişle tüm değişkenler reel olarak düşünülmelidir. 

 
Hatırlanacağı üzere 1929 iktisadi buhranının temel nedeni üretimin fazla, 

buna karşılık toplam talebin düşük olmasıdır. Klasik iktisadi düşüncenin hâkim 
olduğu bu dönemlerde devlet ekonomiye müdahale etmemiştir. Keynes 1929 
krizinin temel nedeninin kamunun ekonomiye müdahale etmemesi olduğunu 
belirttikten sonra krizin harcama eksikliğinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Bu 
nedenle Keynes tarafından ileri sürülen model, harcamayı ön planda tutan bir 
yapıya sahiptir.     

 

TOPLAM HARCAMA 

Reel GSYİH konusundan hatırlanacağı üzere GSYİH üretim, harcama ve gelir 
olmak üzere üç yolla hesaplanmakta ve aynı değer elde edilmektedir: 

 
Reel GSYİH = Üretim = Harcama = Gelir 
 
Burada analizde hangi ilişki ön plana çıkarılmaya çalışılıyorsa o terim 

kullanılabilir. Bu nedenle zaman zaman gelir yerine üretim ya da harcama 
denilmesi aslında bir şey değiştirmez.   

 
Basit Keynesyen 

Model’e Gelir-Harcama 
Modeli de denir. 

 
Amortismanlar,  

vergiler ve 
sübvansiyonlar modele 
dâhil edilmediğinden  
GSYİH = reel GSYİH = 
GSMH = Reel GSMH = 
Safi Milli Hasıla = Safi 
Yurtiçi Hasıla = Net 

Yurtiçi Gelir = Milli Gelir 
= Y olur. 
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Basit Keynesyen Model’de, dolaylı vergi, amortisman, sübvansiyonların 
olmadığı ve ekonominin dış âleme kapalı olduğu kabul edildiğinden, 

 
GSYİH = reel GSYİH = GSMH = Reel GSMH = Safi Milli Hasıla = Safi Yurtiçi 

Hasıla = Net Yurtiçi Gelir = Milli Gelir = Y eşitliği söz konusudur. 
 
Bir ekonomideki toplam üretimin ya da gelirin o ekonomideki harcamalara 

eşit olacağı düşüncesinden hareketle Basit Keynesyen Model aşağıdaki gibi yazılır; 
 
Y=C+I+G 

Burada, 

Y=Üretimi, Geliri 

C=Hanehalklarının tüketim harcamalarını, 

I =Firmaların yatırım harcamalarını 

G=Kamu Harcamalarını 

 
göstermektedir. Y ile ifade edilen gelir, üretim sonucu ortaya çıkmıştır. C, I ve G ise 
bu üretim sürecinde üretilen mal ve hizmetlere yapılan harcamaları ifade 
etmektedir.  

TÜKETİM HARCAMALARI  

Tüketim harcamaları (C), Önceki bölümlerde belirtildiği gibi ülkedeki 
hanehalklarının tüm harcamalarını ifade etmektedir. Bu kapsamda dayanıklı ve 
dayanıksız mallar için yapılan harcamalar ile turizm, sağlık vb. hizmetler için 
yapılan harcamalar tüketim harcamasına örnek olarak verilebilir.  

Gerçek hayatta hanehalklarının tüketim davranışları birçok faktörden 
etkilenebilir. Basit Keynesyen Model’de tüketim harcamalarının iki temel 
bileşenden oluştuğu kabul edilmektedir.  

Bunlardan ilki otonom tüketim harcamaları (gelirden bağımsız, gelirle ilgisi 
olmayan) olarak adlandırılır ve (C0) olarak gösterilir. Otonom ya da gelirden 
bağımsız tüketim, gelir ne kadar olursa olsun tüketilmek zorunda olan miktarı ya 
da karşılanması gereken ihtiyaçları gösterir. Örneğin bir kişinin geliri sıfır lira dahi 
olsa kirasını ödemesi, yaşamını sürdürmek için beslenmesi gerekir. Gelir olmasa da 
bu ihtiyaçlar, borçlanma veya diğer yollarla karşılanmalıdır. Bu durumda bir 
ekonomideki tüm hanehalklarının gelirle ilişkisi olmayan harcamaları otonom 
tüketim harcamaları olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak otonom tüketimin 
gelir artışlarından ya da azalışlarından etkilenmediği kabul edilmektedir.  

Basit Keynesyen Model’e göre tüketimin ikinci bileşeni kullanılabilir 
(harcanabilir) gelire (Yd) bağlı tüketimdir. Buna göre hanehalklarının tüketim 
harcamaları onların kullanılabilir gelirlerine bağlı olarak değişir. Kullanılabilir 
gelirler arttıkça tüketim harcamaları da artar.  

 

 
Basit bir ekonomideki 
toplam harcamalar, 
tüketim, yatırım ve 

kamu harcamalarından 
oluşmaktadır.   

 
Tüketim harcamaları 

kullanılabilir gelire 
bağlıdır. Kullanılabilir 
gelir arttıkça tüketim 

harcamaları artar.    
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2. Bölümden hatırlanacağı üzere kullanılabilir gelir; 

Kullanılabilir Gelir (Yd)  = Kişisel Gelir – Gelir Vergisi şeklinde ifade edilmişti. 

Vergi şimdilik analiz dışında tutulduğu için   

Kullanılabilir (Harcanabilir) Gelir = Kişisel Gelir (Y) olmaktadır.  

Hanehalkları kullanılabilir gelirleri ya da gelirleri arttıkça artan gelirlerinin 
tamamını tüketim harcamaları için kullanmazlar. Bir toplumdaki hanehalklarının 
artan gelirlerinin ne kadarını tüketime ayıracakları marjinal tüketim eğilimi (c) adı 
verilen bir kavram ile ölçülmektedir. Marjinal tüketim eğilimi, gelirdeki değişikliğin 
tüketimde meydana getireceği değişiklik ya da gelirdeki 1 birimlik değişikliğin, 
tüketimde meydana getireceği değişiklik olarak ifade edilebilir:   

c =
∆C

∆Y
 

c =
2. Dönemdeki Tüketim − 1. Dönem Tüketimi

2. Dönem Geliri − 1. Dönem Geliri
 

c =
C2 − C1

Y2 − Y1
 

Marjinal tüketim eğilimi 0-1 değerleri arasında (%0 ile %100) değişir. 
Marjinal tüketim eğilimi 0 (%0) ise tüketiciler gelirleri arttıkça tüketim 
harcamalarını hiç artırmamakta, Marjinal tüketim eğilimi 1 ise artan gelirlerinin 
tamamını (%100) tüketim için harcamaktadırlar. Ancak genelde marjinal tüketim 
eğilimi 0 ile 1 arasında yer alır. Örneğin Marjinal tüketim eğilimi 0.6 ise (%60), o 
ülkede genel olarak tüketiciler gelirlerinin %60’ını tüketim için harcamaktadırlar.  

Yukarıdaki açıklamalar eşitlik olarak yazılabilir.  

C = C0 + cY (veya Yd) 

Burada C0 sabit kısmı ve cY ise gelire bağlı kısmı gösterir. c Katsayısı 
doğrunun eğimidir. 

 

 
 

Ö
rn

ek

•Bir ülkede otonom tüketim 200 milyon TL ve marjinal tüketim 
eğilimi 0.8 ise tüketim fonksiyonu, C=200 milyon + 0.8 Y olarak 
yazılabilir. 
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Tüketim-kullanılabilir gelir ilişkisi Şekil 4.1’de gösterilmektedir.  

Şekil 4.1. Tüketim Fonksiyonu 
 
C0 değeri, gelir 0 dahi olsa tüketilmesi zorunlu kısmı gösterdiğinden tüketim 

grafiği orijinden değil dikey eksenden başlar. Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 
pozitif olduğundan tüketim grafiği de pozitif eğimlidir. Tüketim grafiğinin pozitif 
olmakla birlikte hangi yatıklıkta olacağı ise doğrunun eğimine, yani marjinal 
tüketim eğiliminin (c) değerine bağlıdır. Eğer marjinal tüketim eğilimi düşükse 
(Örneğin 0.6) insanlar artan gelirlerinin daha az bir kısmını harcıyorlar; marjinal 
tüketim eğilimi değeri büyük ise (Örneğin 0.9) insanlar artan gelirlerinin daha fazla 
bir kısmını harcıyorlar demektir. Farklı marjinal tüketim eğilimleri Şekil 4.2’de  
gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.2. Farklı Marjinal Tüketim Eğilimleri 

 

C 

Y 

C = C0 + c3Y 

 

C = C0 + c1Y 

C = C0 + c2Y 

C0 

 
Tüketicilerin gelirlerinin 

ne kadarını tüketime 
ayıracaklarını marjinal 

tüketim eğilimi belirler. 
Bu katsayı aynı 

zamanda tüketim 
doğrusunun eğimini 

verir.     

AE ሺC0 + I0 + G0ሻC (Tüketim) 

Y (Gelir) 

 

C = C0 + cY 

 

C0 
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Şekilde görüldüğü gibi, marjinal tüketim eğiliminin daha yüksek olduğu K 
doğrusundaki tüketim değişimi, daha düşük marjinal tüketim eğilimin olduğu L 
tüketim doğrusundakinden; L doğrusundaki tüketimde meydana gelen değişme en 
küçük marjinal tüketim eğiliminin söz konusu olduğu M tüketim doğrusundan 
daha fazla olmuştur.  

Eğer, marjinal tüketim eğilimi sabitken otonom tüketim değişirse o zaman 
tüketim doğrusu yer değiştirir. Otonom tüketimdeki artış ve azalışlar aşağıdaki 
Şekil 4.3’te verilmiştir. 

 
Şekil 4.3. Otonom Tüketimdeki Artış ve Azalışlar 

 
Şekilde görüldüğü gibi tüketim doğrusunun eğimi olan marjinal tüketim 

eğilimi değişmediği için tüketim doğrusunun biçimi değişmemiştir. Buna karşılık 
otonom tüketimin artması (C01’den C02’ye) ya da azalması (C01’den C03’e) 
durumunda grafiğin başlangıç noktası değişecektir. Sonuç olarak da tüketim 
doğrusu paralel olarak aşağıya ya da yukarıya kayacaktır.  

TASARRUF  

Tasarruf (S), tüketim davranışının tersidir. Bir ekonomide hanehalkları 150 
milyar TL olan gelirlerinin (Y) 130 milyar TL’yi harcamışlarsa (C), 20 milyar TL 
tasarruf etmişlerdir (S).   

S = Y − C 

Buradan Y=C+S elde edilebilir. Bunun anlamı gelirin ya tüketileceği ya da 
tasarruf edileceğidir.  

Keynesyen Model’de gelir arttıkça tasarrufların da artacağı kabul 
edilmektedir. Bu kapsamda, tasarrufların da bir otonom kısmı (S0) olduğu ve 
tasarrufların gelirle aynı yönlü ilişkili olduğu kabul edilir. 

S = S0 + sY 

C 

Y 

C = C03 + cY 

C = C01 + cY 

C = C02 + cY 

C03 

C01 

C02 

 
Tasarruf, tüketim 

davranışının tersidir. 
Tasarruf, gelirin 

harcanmayan kısmı 
olarak tanımlanabilir. 
Tasarruflar da tüketim 
gibi kullanılabilir gelire 

bağlıdır.      
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Bir ülkede marjinal tüketiminin 0.9 olması, hanehalklarının artan gelirlerinin 
%90’ını tüketme eğilimlerinde olduklarını buna karşılık %10’unu tasarruf etme 
eğiliminde olduklarını gösterir. İşte marjinal tüketim eğiliminin tersi olan marjinal 
tasarruf eğilimi de (s) harfi ile gösterilir ve hanehalklarının artan gelirlerinin yüzde 
kaçını tasarruf etme eğiliminde olduklarını gösterir: 

 

s =
ΔS

ΔY
 

 

s =
2. Dönemdeki Tasarruf − 1. Dönem Tasarrufu

2. Dönem Geliri − 1. Dönem Geliri
 

 

s =
S2 − S1

Y2 − Y1
 

dir.  
 
O hâlde hanehalkları gelir değiştikçe tüketim harcamalarını 

değiştirebildikleri gibi tüketimden arta kalan kısmı yani tasarruflarını da 
değiştirebilmektedirler. Marjinal tüketim eğilimi örneğin 0.9 iken marjinal tasarruf 
eğilimi 0.1 olacağından marjinal tüketim eğilimi (c) ile marjinal tasarruf eğilimi 
(s)’nin toplamı da 1 (%100) olur: 

c + s = 1 
 
Tüketim ile tasarrufun birbirinin tersi davranışlar olduğu daha önce 

belirtilmişti (Y=C+S ve S=Y-C). Bu durumda tüketim ve tasarruf fonksiyonları  
 

C = C0 + cY 
S = S0 + sY 

Y=C+S olduğundan, 

Y= C0+cY+S0+sY 

Y-C0=S0+cY+sY 

Y-C0=S0+Y (c+s) 

c+s=1 olduğundan 

Y-C0=S0+Y    ve  -C0=S0  eşitliği elde edilir.  

O halde otonom tüketim yani gelir 0 dahi olsa harcanması gereken miktar 
tasarruflardan karşılanmalıdır. Sonuç olarak tasarruf fonksiyonu bu açıdan  

S=-C0+sY olarak da gösterilebilir. 
 

 

 
Tüketicilerin, gelirin ne 

kadarını tasarrufa 
ayıracaklarını marjinal 

tasarruf eğilimi gösterir. 
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Tüketim ile tasarruf arasındaki ilişki Şekil 4.4’te açıklanmaktadır.   
 

 
 

Şekil 4.4. Tüketim-Tasarruf ilişkisi 

−C0 

C 

  

𝑌2 

S 

Y0 

𝐸0 

C>Y 

𝑌1 
A 

B

Y=C 

Y1 𝑌2 
Y 

𝑌0 

C = C0 + cY 

 

C0 

Y 

B 

C<Y 

S=-C0+sY 
  

Ö
rn

ek

•Yukarıdaki örnekteki ülkede otonom tüketim 200 milyon TL ve 
marjinal tüketim eğilimi 0.8 idi. Bu durumda  tüketim fonksiyonu,

•C=200 milyon + 0.8 Y ise tasarruf fonksiyonu da 

•S= -200 milyon + 0.2 Y olarak elde edilir. 
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Üst grafikte, Y ve C ilişkisinden dolayı dikey eksende tüketim (C), yatay 
eksende ise gelir (Y) değeri yer almaktadır. Bu grafikte orijinden çıkan 450’lik bir 
mutlak eşitlik (referans) doğrusu çizilmiştir.  

Bilindiği gibi 450’lik bir doğrunun tanjantı (Karşı kenar uzunluğu / Komşu 
kenar uzunluğu) 1’e eşittir. Bu durumda bu doğru üzerindeki her noktada Y 
değerleri ile C değerleri birbirine eşittir. Bunun anlamı doğru üzerindeki bir 
noktanın yatay ve dikey eksende aynı rakamı göstermesidir. Dikey eksende gelir 
(Y) sıfır olunca C eğrisi C0 noktasından başlar. Tüketim doğrusu (+) işaretinden de 
anlaşılacağı gibi Y arttıkça artan bir seyir izler. 

Grafikte Y ile C doğruları E0 noktasında eşit olmakta, aynı değerleri 
almaktadırlar. Bunun anlamı gelirin tüketime eşit olmasıdır.  Grafikteki E0 
noktasında gelirin tamamının harcanması, tasarrufların sıfır olması anlamına 
gelmektedir. Bu durum alt grafikte (tasarruf grafiğinde) E0 noktasında 
gösterilmiştir. 

Eğer gelir, denge gelir olan Y0’dan düşük ise (Y1) tüketim gelirden büyük 
olacaktır. Bu durumda tüketimi karşılayabilmek için hanehalklarının önceki dönem 
tasarrufları harcanır ya da borçlanmaya gidilir. Bunun anlamı, tasarrufların negatif 
olmasıdır. Bu durum alttaki tasarruf grafiğindeki negatif bölgeye (A) karşılık 
gelmektedir. 

Eğer gelir, denge gelir olan Y0’dan büyük (Y2) ise harcamalar gelirden küçük 
olacaktır. Gelirin tüketimden büyük olması, ekonomide tasarrufların artması 
anlamına gelmektedir. Bu durum alttaki tasarruf grafiğindeki pozitif bölgeye (B) 
karşılık gelmektedir.  

YATIRIM HARCAMALARI  

Gerçek hayatta firmaların yatırım kararları birçok faktörden 
etkilenmektedir. Ancak Basit Keynesyen Model’de yatırım harcamalarının (I), 
otonom olduğu, yani hiç bir değişkenden etkilenmediği varsayılır.   

 
I = I0 

 
Bu durumda yatırım harcamaları ile gelir ya da başka bir değişken arasında 

herhangi bir ilişki yoktur. 
 
 
 

 
Basit Keynesyen 
Model’de yatırım 

harcamaları ile kamu 
harcamalarının otonom 
olduğu kabul edilmiştir. 
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Şekil 4.5. Otonom Yatırım Harcamaları 

 
Grafikte görüldüğü gibi gelir arttıkça ya da azaldıkça yatırımlar 

değişmemekte ve otonom yatırıma eşit olmaktadır.   
 

TASARRUF-YATIRIM ÖZDEŞLİĞİ 

Basit Keynesyen Model’den elde edilebilecek diğer bir sonuç, kapalı bir 
ekonomide tasarrufların yatırımlara eşit olması gerekliliğidir. Yani tasarruflar özel 
yatırımları finanse etmenin tek yoludur. Devletin ekonomide olmadığını 
varsayarsak, 

Y=C+I 
Y-C=I ve buradan, 
S=I olmaktadır.   
Kamu Harcamaları 
Buradaki kamu harcamaları (G), önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere 

devlet yatırımlarını (baraj, yol, vb) ve devletin tüketimini (kırtasiye malzemesi 
alımı, memur maaşları vb.) ifade etmektedir. Buradaki kamu harcamaları kavramı, 
devletin ülkedeki kişi ve kuruluşlara yapmış olduğu karşılıksız ödemeleri yani 
transferler harcamalarını kapsamamaktadır.  

Bir ülkedeki kamu harcamalarını miktarı gerçek hayatta çeşitli faktörler 
tarafından etkilenmektedir. Ancak Basit Keynesyen Model’de yatırımlar gibi kamu 
harcamalarının da otonom olduğu, yani hiçbir faktörden etkilenmediği kabul edilir:  

 
 

G = G0 
 
  

I 

I0 I = I0 

Y 
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Şekil 4.6. Otonom Kamu Harcamaları 
 
Şekil 4.6’da görüldüğü gibi gelir arttıkça ya da azaldıkça kamu harcamaları 

değişmemekte ve kamu harcamaları, otonom kamu harcamalarına eşit 
olmaktadır.  

 

BASİT KEYNESYEN MODEL’DE HARCAMA-GELİR EŞİTLİĞİ 

Keynesyen Model’de denge, yukarıda açıklanan tüketim, yatırım ve kamu 
harcamaları toplamından oluşan toplam harcamaların toplam üretime (gelire) eşit 
olduğu noktada gerçekleşir. 

Y = C + I + G (AE) 

Burada ülkedeki üretim ya da gelir (Y) harfi ile toplam harcamalar da C+I+G 
toplamından oluşan AE ifadesi ile gösterilmektedir. Tüketim, yatırım ve kamu 
harcamaları ile ilgili olarak yukarıda yazılanlar yerine konulursa 

Y = ሺC0 + cYሻ + I0 + G0  

ya da  

Y = C0 + I0 + G0 + cY  olur. 

Yukarıdaki ifadeye göre toplam harcamaların bir otonom kısmı ሺC0 + I0 +
G0ሻ bir de gelire bağlı kısmı ሺcYሻ vardır. Otonom kısıma kısaca AE0 denilirse 

 
Y = AE0 + cY 

 
olur. Bu denge Şekil 4.7 yardımıyla şu şekilde gösterilebilir: 

G 

G0 G = G0 

Y 

 
Basit Keynesyen 

Model’de denge, gelirin 
yatırım harcamaları, 

tüketim harcamaları ve 
kamu harcamaları 

toplamına eşit 
olmasıyla sağlanır. 
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Şekil 4.7. Basit Keynesyen Model’de Harcama-Gelir Eşitliği 
 
Grafikte Y ve AE ilişkisinden dolayı dikey eksende AE (toplam harcamalar), 

yatay eksende Y (üretim, gelir) değeri yer almaktadır. Bu grafikte orijinden çıkan 
450’lik bir mutlak eşitlik doğrusu çizilmiştir. Bu doğru üzerindeki her noktada Y 
değerleri ile AE değerleri birbirine eşittir, yani ülkedeki toplam harcamalar ile 
toplam gelirler ya da üretim eşittir. Gelir (Y) sıfır iken dikey eksende toplam 
harcamalar AE0 olmaktadır. Yani toplam harcama (AE) eğrisi AE0 noktasından 
başlar. (+) İşaretinden de anlaşılacağı gibi gelir (Y) arttıkça toplam harcama eğrisi 
(AE) artan bir seyir izler. 

450’lik bir mutlak eşitlik doğrusu üzerinde tüm Y ve AE değerleri aynı 
olduğundan (tanjant=1) bu doğruyu üretim ya da gelir gibi düşünmek 
mümkündür. Şekilde AE doğrusu Y doğrusuna (Y=AE doğrusuna) E0 noktasında eşit 
olmakta, aynı değerleri almaktadırlar. Bunun anlamı gelirin ya da üretimin 
harcamaya eşit olması yani mal piyasasının dengede olmasıdır. Bu durumda 
ülkede üretilen her mal ve hizmet (Y) ülkedeki birimler tarafından satın alınmıştır 
(AE veya C+I+G) 

Eğer gelir, denge gelir olan Y0’dan düşük ise (Y1) harcamalar gelirden büyük 
olacaktır.  

 

AE ሺC0 + I0 + G0ሻ 

AE0 

AE = AE0 + cY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE=Y 

Y0 

E0 
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Şekil 4.8.  Basit Keynesyen Model’de Harcama fazlası 

 
Şekil 4.8’den görüldüğü denge gelir düzeyinden küçük olan (Y1) gibi bir gelir 

düzeyinde A-B kadar harcama fazlası vardır.  
Eğer gelir, denge gelir olan Y0’dan büyük ise (Y2) harcamalar gelirden küçük 

olacaktır.  
 

 
 

Şekil 4.9.  Basit Keynesyen Model’de Harcama Noksanlığı 
 
Şekil 4.9’dan görüleceği üzere gelir düzeyi denge gelirden yüksek (Y2) gibi bir 

noktadaysa bu kez gelir harcamadan C-D kadar büyük olacaktır.  

AE ሺC0 + I0 + G0ሻ 

AE0 

AE = AE0 + cY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE=Y 

B 

Y0 

E0 

A 

Y1 

GELİR < HARCAMA 

AE ሺC0 + I0 + G0ሻ 

AE0 

AE = AE0 + cY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE=Y 

Y0 

E0 

Y2 

GELİR > HARCAMA C 

D 
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DENGENİN DEĞİŞMESİ VE ÇARPAN ANALİZİ 

Y=AE olarak ifade edilen denge çeşitli nedenlerle bozulabilir ya da ekonomi 
zaten bu dengeden uzak olabilir.   

Keynes, ekonomideki dengesizliklerin toplam harcamalardaki 
dengesizliklerden kaynaklandığını ileri sürmüştür.   

Keynesyen harcama denklemi hatırlanırsa; 
 
 Y = ሺC0 + cYሻ + I0 + G0  
 
olarak yazılmıştı. Eşitliğin sağ tarafındaki cY ifadesi eşitliğin solundaki Y 

ifadesinin tarafına atılırsa 
 
Y − cY = C0 + I0 + G0 eşitliği elde edilir. Y parantezinde, 
 
Yሺ1 − cሻ = C0 + I0 + G0  olur.  
 
(1-c) ifadesi eşitliğin sağına bölüm olarak geçirilirse eşitlik, 
 

Y =
C0+I0+G0

1−c
         şekline dönüşür.  

 
Yeni bir düzenleme yapılırsa  

Y =
1

1 − c
ሺC0 + I0 + G0ሻ 

 
eşitliği elde edilir. Yukarıdaki eşitlik değişimler olarak yazılırsa  

 ∆Y =
1

1−c
ሺ∆C0 + ∆I0 + ∆G0ሻ  olur.  

 

Bu eşitliğe göre parantez içinde kalan otonom tüketim, otonom yatırım 
harcamaları ya da otonom kamu harcamalarında meydana gelecek 1 birimlik artış 
ülkedeki geliri (Y), başlangıçtaki artış ile 1/1-c katsayısının çarpımı kadar artırır.   

(c) Katsayısı 1’den küçük olduğu için 1/1-c sayısı her zaman 1’den büyük bir 
değer alır. Örneğin c=0.8 ise 1/1-c değeri 5 eder. Bunun anlamı önemlidir.  

Eğer otonom harcamalardan herhangi birisinde (C0+I0+G0) 100 milyar TL bir 
artış olursa 1/1-c=5 olduğu için, ülkenin geliri 5x100 milyar = 500 milyar TL artar. 
Bunun nedeni aslında basittir. Bir toplumda bir kişinin harcaması karşıdaki kişi için 
gelir demektir. Yani kasaba yaptığınız 100 TL ödeme sizin için harcama, kasap için 
gelirdir. Yukarıdaki örnekte marjinal tüketim eğilimi 0.8 olduğundan kasap sizden 
aldığı paranın %80’ini harcayacak %20’sini tasarruf edecektir. Kasabın toptancıya 
ödeyeceği 80 lira da toptancı için gelir olacak onlar da aldıkları paranın %80’ini 
harcayacak, %20’sini tasarruf edeceklerdir. Bu durum aşağıdaki tabloda daha açık 
olarak gösterilmiştir.  

 

 

 
Çarpan, otonom 

kalemlerdeki 
değişmenin gelir 

üzerindeki etkisini 
gösterir. 
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Tablo 4.1. Çarpanın işleyişi 

Harcama Aşamaları Gelirdeki Değişim 

Ali’nin kasaba ödediği  100 TL 

Kasabın toptancıya ödediği 80 TL  (100 TL’nin %80’i) 

Toptancının tamirciye ödediği 64 TL  (80  TL’nin %80’i) 

Tamircinin peynirciye ödediği 51.2 TL (64 TL’nin %80’i) 

... 

... 
... 
... 

Toplam 500 

     
Gelirdeki toplam artış = 100 + 80 + 64 + 51.2 + ......= 500 TL 
 
Aynı durum harcama azalışlarında da ortaya çıkacaktır. Kişilerin 

tüketimlerini kısması sonucunda diğer kişilerin gelirleri azalacağı için onlar da diğer 
kişiler için harcama yapamayacaklardır. Bu durumda gelirdeki (Y) azalma da ilk etki 
ile 1/1-c’nin çarpımı kadar olacaktır. Yukarıdaki örnekte gelir 100 milyar TL 
artmıştır. Eğer gelir 100 milyar TL azalırsa bu kez;  

 

∆Y =
1

1 − c
ሺ∆C0 + ∆I0 + ∆G0ሻ 

 
∆Y=5x(-100)=-500  milyar TL azalacaktır. 
Görüldüğü gibi otonom harcamalardaki artışlar ülkedeki geliri kendi 

artışından daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle 1/1-c değerine Çarpan (kE) ya da 
Çoğaltan adı verilmektedir. Parantez içindeki tüm otonom harcamalar için çarpan 
değeri aynıdır. Yani, otonom tüketimin, otonom yatırım harcamalarının ya da 
otonom kamu harcamalarının herhangi birisinde meydana gelecek değişiklikler 
için aynı çarpan değeri söz konusudur.  

 

Otonom Tüketim:  
1

1−c
ሺ∆C0ሻ = kEx ∆C0 

 

Otonom Yatırımlar 
1

1−c
ሺ∆I0ሻ = kEx ∆I0   

 

Otonom Kamu Harcamaları Çarpanı:  
1

1−c
ሺ∆G0ሻ = kEx ∆G0  

 
  Bu durumda otonom harcamalardaki artış ve azalışların etkileri grafiklerde 

gösterilmiştir.   
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Şekil 4.10. Otonom Harcama Artışı: Çarpan Etkisi 

Şekil 4.10’da görüldüğü gibi otonom harcamaların artması sonucu (ΔC0, ΔI0  
veya ΔG0), toplam harcamalar dikey eksende (AE0)1 durumundan  (AE0)2 durumuna 
artmıştır. Bu durumda sabit kısmı değişen toplam harcama doğrusu bütünüyle 
yukarıya kayar. Ekonominin başlangıçtaki dengesi olan E0 dengesi bozulmuş ve 
Y=AE şartı artık E1 noktasında elde edilmiştir. Bu durumda gelir, yatay eksende 
görüldüğü gibi Y0 dan Y1 düzeyine artmıştır. Dikkat edilirse Y’deki artış (Y0’dan 
Y1’e), AE’deki değişimden [(AE0)1’dan (AE0)2’ye] daha fazladır. Bunun nedeni 
yukarıda izah edilen çarpan mekanizmasıdır. Otonom harcamalardaki artış gelirde 
kendisinden daha fazla bir artışa yol açmıştır (Çarpan x ΔAE0).  

Benzer bir durum otonom harcamalardaki azalışta da görülebilir.  
 

 
Şekil 4.11. Otonom Harcama Azalışı: Çarpan Etkisi 

AE ሺC0 + I0 + G0ሻ 

ሺAE0ሻ1 

AE1 = ሺAE0ሻ1 + cY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE2 = ሺAE0ሻ2 + cY 

Y0 

E0 

Y1 

(Çarpan x ∆ AE0) 

 (∆ AE0) 

ሺAE0ሻ2 

E1 

AE = Y 

AE ሺC0 + I0 + G0ሻ 

ሺAE0ሻ2 

AE2 = ሺAE0ሻ2 + cY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE1 = ሺAE0ሻ1 + cY 

Y1 

E1 

Y0 

(Çarpan x∆ AE0) 

 (∆ AE0) 

ሺAE0ሻ1 

E0 

AE=Y 
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Şekil 4.11’de görüldüğü gibi otonom harcamaların dikey eksende (AE0)1’den 
(AE0)2’ye azalması sonucunda AE doğrusu bu kez aşağıya doğru kaymıştır. Bu 
durumda başlangıçtaki denge olan E0 dengesi bozulmuş ve Y=AE şartı artık E1 
noktasında sağlanmıştır. Bu durumda gelir Y0 dan Y1 düzeyine azalmıştır. Dikkat 
edilirse Y’deki azalış (Y0-Y1), AE’deki değişimden [(AE0)1-(AE0)2)] daha fazladır. 
Bunun nedeni yukarıda izah edilen çarpan mekanizmasıdır. Otonom 
harcamalardaki azalış gelirde kendisinden daha fazla bir azalışa yol açmıştır.  

Vergilerin ve Transfer Harcamalarının İlave Edildiği Durumda 
Çarpanlar 

Yukarıda açıklanan Basit Keynesyen Model’de devletin sadece kamu 
harcaması yaptığı, karşılıksız transfer harcaması yapmadığı ve vergi toplamadığı 
kabul edilmiştir. Bu kısımda transfer harcamaları ve vergiler Basit Keynesyen 
Model’e dâhil edilmektedir.  

Transfer harcamaları (TR), devletin çeşitli iktisadi grupları desteklemek için 
yaptığı karşılıksız harcamalardır. Keynesyen Model’de transfer harcamalarının 
yalnızca hanehalklarına ödendiği kabul edilmektedir.   

Keynesyen Model’de gerçek kamu harcamaları (G) gibi transfer 
harcamalarının da (TR), otonom olduğu kabul edilir:   

TR = TR0 

Vergiler (T) ise en önemli kamu gelirleridir. Türleri farklı olmakla birlikte tüm 
vergiler onu ödeyen mükellefler için bir gelir ya da kazanç kaybı; devlet için de bir 
gelir kaynağıdır.  

Yukarıdaki Basit Keynesyen Model’de tüketimin gelirin fonksiyonu olduğu 
ve gelir arttıkça tüketimin arttığı belirtilmişti. Daha önce belirtildiği gibi Keynes 
gelirden kullanılabilir geliri (Yd) kastetmiştir. Bu kapsamda daha gerçekçi bir analiz 
için gelire devlet tarafından yapılan transferlerin eklenmesi gereklidir. Buna 
karşılık devlet tarafından alınan vergilerin de düşülmesi gereklidir. Bu şekilde 
hesaplanan gelire kullanılabilir gelir (Yd) denir.  

Yd = Y + TR − T 

Bu durumda tüketim fonksiyonu daha detaylı olarak; 

C = C0 + cYd 

yazılabilir. Burada Yd, kullanılabilir geliri ifade eder ve ilk bölümde yer alan 
harcanabilir geliri gösterir. Yd terimi açıkça yazılırsa 

C = C0 + cሺY + TR − Tሻ 

eşitliği elde edilir.  

Bu bilgiler ışığında Basit Keynesyen Model aşağıdaki gibi genişletilebilir:  

Y = C + I + G 

C = C0 + cY     ሺY = Ydሻ 

 
Otonom vergilerin ve 

otonom transfer 
harcamalarının çarpan 

değeri, harcama 
çarpanından küçüktür. 
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/Yd = Y + TR − T        ሺTR = TR0 , T = T0) 

 

Y = C0 + cሺY + TR0 − T0ሻ + I0 + G0 

 

Y = C0 + cY + cTR0 − cT0 + I0 + G0 

 

Y − CY = C0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0 

 

Y =
C0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0

1 − c
 

Y =
1

1 − c
ሺC0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0ሻ 

Bu eşitlik değişimler olarak yazıldığında, 

ΔY =
1

1 − c
ሺΔC0 + cΔTR0 − cΔT0 + ΔI0 + ΔG0ሻ 

 

sonucuna ulaşılır. Burada az önce açıklanan otonom harcamalar (C0+I0+G0) 
çarpanı, 

kE =
1

1 − c
 

yanında iki yeni çarpan elde edilir.  

Bunlar otonom transfer harcamaları çarpanı (kTR) ile otonom vergi çarpanı 
((kT) ‘dir.  

Otonom Transfer Harcamaları Çarpanı:  

kTR =
1

1 − c
ሺcTR0ሻ 

kT =
1

1 − c
ሺ−cT0ሻ 

Ve buradan, 

kTR =
c

1 − c
ሺΔTR0ሻ 

 

kT =
1

1 − c
ሺ−ΔcT0ሻ 
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olarak elde edilir. Dikkat edilecek olursa her çarpanın payında da otonom 
harcamalar çarpanında yer alan 1 değeri yerine c terimi yer almaktadır.  

 

BASİT KEYNESYEN MODEL’E GELİRE BAĞLI VERGİLERİN 
DÂHİL EDİLMESİ 

Yukarıdaki analizlerde vergilerin otonom olduğu kabul edilmiştir. 

T = T0 
Genellikle ülkelerde uygulanan vergi sitemlerinde gelire bağlı olmayan yani 

otonom vergiler (T0) yanında, gelire bağlı olan vergiler de uygulanmaktadır.  

Bu tip vergiler genellikle gelir arttıkça daha fazla ödenen yani artan oranlı 
vergilerdir. Gelirin ne kadarının vergi olarak alınacağı vergi oranına bağlıdır. Vergi 
oranına t denilirse ülkedeki vergiler;  

T = T0 + tY 

şeklinde yazılabilir. Burada T0 gelire bağlı olmayan vergileri,  t gelire bağlı vergilerin 
vergi oranını ve Y de geliri göstermektedir. Eğer vergi oranı %10 ise (0.10) ve gelir 
750 TL ise 

tY=0.10 x 750 = 75 TL olur. 

Vergi oranı %0 İle (0), %100 (1) arasında bir değerdir: 

0<t<1 

Basit Keynesyen Model bu açıklamalar ışığında daha detaylı olarak aşağıdaki 
gibi yazılabilir: 

Y = C + I + G 

Y = C0 + cሺY + TR0 − Tሻ + I + G 

T yerine, T = T0 + tY ifadesi yazılırsa 

Y = C0 + cሺY + TR0 − ሺTo + tYሻ + I0 + G0 

ifadesi elde edilir. cሺY + TR0 − ሺTo + tYሻ İfadesinin içindeki eksi işaret, parantez 
içine dağıtılırsa cሺY + TR0 − T0 − tYሻ  elde edileceğinden tüm ilişki; 

Y = C0 + cሺY + TR0 − T0 − tYሻ + I0 + G0 

şeklinde yazılabilir. Marjinal tüketim eğilimi olan (c) katsayısı parantez içindeki 
değerler ile çarpılırsa 

  Y = C0 + cY + cTR0 − cT0 − ctY + I0 + G0 

olur.  

Eşitliğin harcama kısmındaki gelire bağlı olan terimler (cY ve ctY), cY parantezine 
alınırsa 

 
Gelir vergisi oranının 
analize dâhil edilmesi 
durumunda harcama 
doğrusunun eğimi ile 

çarpanın değeri 
değişmektedir. 
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Y = C0 + cYሺ1 − tሻ + cTR0 − cT0 + I0 + G0 

ya da 

Y = cሺ1 − tሻY + C0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0 

elde edilir. Gelire bağlı terim sona yazıldığında, 

Y = C0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0 + cሺ1 − tሻY   olur.  

Bu eşitlikte de gelire bağlı olan kısım c (1 - t) Y ile gelire bağlı olmayan ya da 
otonom kısım, (C0 +cTR0 –cT0 + I0 + G0) vardır. Transferlerin ve vergilerin 
olmadığı Basit Keynesyen Model’de olduğu gibi otonom kısma kısaltma açısından 
AE0 denilirse 

Y= AE0 + c (1 - t) Y    (AE0=C0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0) 

eşitliği elde edilir. Özetle, bu durumda mal piyasası dengesi Y= AE0 + c (1 - t) Y 
olduğu noktada gerçekleşmektedir. 

Gelir vergisinin dâhil edildiği durumda üretim ya da gelir ile harcama 
arasındaki denge aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 

 

 
Şekil 4.12. Transfer ve Vergilerin Varlığında Denge 

 
Şekilde yine toplam harcamalar (AE) dikey eksende ve üretim veya gelir (Y) 

yatay eksende yer almaktadır. Orijinden çıkan 450’lik doğru üzerindeki her noktada 
Y=AE’dir.  

Toplam harcama doğrusu otonom unsurların varlığı nedeniyle AE0 
noktasından başlamaktadır. Harcama doğrusunun eğimi, gelir vergisinin de 
modele dâhil edilmesi sonucunda artık c değil c(1-t)’dir. E0 noktasında ekonomide 
harcama-gelir (üretim) dengesi sağlanmıştır. Buradaki Y0 gelir düzeyinden düşük 
bir gelir düzeyinde (Y1) toplam harcamalar üretimi aşmaktadır. Y0 denge gelir 

AE ሺC0 + I0 + G0 + 𝑐𝑇𝑅0 − 𝑐𝑇0ሻ 

AE0 

AE = AE0 + 𝑐ሺ1 − 𝑡ሻY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE=Y 
 

Y0 

E0 

 

Y2 Y1 

GELİR > HARCAMA 

GELİR < HARCAMA 

 
Basit Keynesyen 

Model’de gelir ve 
harcama arasındaki 

denge bozulunca 
hükûmet maliye 

politikasını kullanarak 
dengenin sağlanmasına 

çalışır. 
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düzeyinden daha fazla bir üretim düzeyinde (Y2) ise üretim ya da gelir harcamadan 
fazladır. 

DENGEDEKİ DEĞİŞİMLER VE MALİYE POLİTİKASI 
İlk bölümden hatırlanacağı üzere hükûmetler iktisadi problemlere 

müdahalede bulunmak için maliye politikası ve para politikasından oluşan iktisat 
politikaları yürütmektedirler. Bunlardan maliye politikası, devletin ekonomiye mali 
araçlarla yani harcamalar ve gelirler ile müdahale etmesidir.  

Keynes, ekonomideki harcama eksikliğinin giderilmesi için maliye 
politikasının kullanılmasını önermiştir. Giriş bölümünden hatırlanacağı üzere 1929 
Buhranı’nın nedeni harcama eksikliğiydi. Keynes de tüketicilerin ve yatırımcıların 
harcamadığı gelirleri devletin harcamasını, yine harcama eksikliğinin giderilmesi 
için vergilerin indirilerek iktisadi birimlerin ellerindeki harcanabilir gelirin 
artırılması gerektiğini ileri sürmüştür.  

Otonom tüketim harcamaları (C0) ile otonom yatırım harcamaları (I0) 
hanehalklarının ve firmaların davranışları olduğundan Basit Keynesyen Model’de 
devletin bu harcamaları etkilemesi mümkün değildir. Buna karşılık otonom kamu 
harcamaları (G0), otonom transfer harcamaları (TR0), otonom vergiler (T0) ile vergi 
oranları (t) devletin etkileyebileceği değişkenlerdir.  

HARCAMA EKSİKLİĞİ VE MALİYE POLİTİKASI 

Kamu harcamalarının, transfer harcamalarının ve vergilerin dâhil edildiği 
Basit Keynesyen Model’de harcama eksikliği Şekil 4.13’de tekrar hatırlatılmıştır. 

 

 
 

Şekil 4.13. Ekonomide Toplam Harcama Eksikliği 
 
Görüldüğü gibi ekonominin denge noktası E0’dır. Burada ekonomide Y0 gibi 

bir üretim düzeyi gerçekleşmelidir. Ancak çeşitli nedenlerle gelir Y1 olarak ortaya 
çıkmış ve toplam gelir (Y) toplam harcamaları (AE) aşmıştır (AB kadar).  

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 

AE0 

AE = AE0 + cሺ1 − tሻY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE=Y 
A 

Y0 

E0 

Y1 

Harcama noksanlığı, 
AE<Y 

B 
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Harcama eksikliğinin giderilmesinde, toplam üretimin toplam harcamadan 
daha yüksek olduğu bilindiğine göre aşağıdaki tedbirler alınabilir: 

 Otonom Kamu harcamaları artırılabilir (ΔG0↗).  

 Otonom Transfer harcamaları artırılabilir (ΔTR0  ↗). 

 Otonom vergiler azaltılabilir (ΔT0↘). 

 Vergi oranları düşürülebilir (Δt ↘). 
 

Kamu Harcamaları Yoluyla Harcama Eksikliğine Müdahale 

Hatırlanacağı üzere çarpan mekanizması, olan otonom harcamaların geliri 
ilk değişimden daha fazla etkileyeceğini gösteren bir katsayı idi. Transfer 
harcamalarının ve vergilerin dâhil edildiği gelir-harcama eşitliği, 

Y = AE0 + c(1-t) Y   

olarak yazılmıştı. Burada gelirle ilgili olan c(1-t) Y terimi gelir tarafına geçirilirse,  

Y - c(1-t) Y  = AE0 

Sol tarafa Y parantezine alınırsa 

Y [1-c(1-t)] = AE0 

elde edilir. [1-c(1-t)] ifadesi harcama tarafına bölüm olarak geçerse, 

Y =
AE0

1 − cሺ1 − tሻ
 

 ya da, 

Y =
1

1 − cሺ1 − tሻ
AE0 

ilişkisi elde edilir. Buna göre vergi oranlarının da dâhil edildiği Basit Keynesyen 
Model’de çarpan; 

kE=

1

1 − cሺ1 − tሻ
 

halini almıştır. AE0’ın içindekiler açılırsa 

AE0 = C0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0 

 ve buradan,  

Y =
1

1 − cሺ1 − tሻ
ሺC0 + cTR0 − cT0 + I0 + Goሻ 

eşitliği elde edilir. Dikkat edilirse bu ilişki daha önce açıklanan ve transfer 
harcamaları ile vergilerin olmadığı; 
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Y =
1

1 − c
ሺC0 + I0 + Goሻ 

ifadesinin genişletilmiş biçiminden başka bir şey değildir. Transfer harcamaları ile 
vergilerin olduğu durumda çarpanın içine vergi oranı (t) girmiş ve çarpanın değeri 
azalmıştır. Bunun nedeni insanların gelirlerinin bir kısmını vergi olarak ödemeleri 
ve bu kısmı harcayamamalarıdır

 

Harcama noksanlığını gidermek için kamu harcamalarının artırılması Şekil 
4.14’te gösterilmektedir.   

 
 

Şekil 4.14. Otonom Kamu Harcamalarının Artırılması Yoluyla Harcama 
Eksikliğinin Giderilmesi 

 
Şekil 4.14’te görüldüğü gibi ekonominin E0 noktasında dengede olması 

gerekirken üretim-hasıla Y1 olarak gerçekleşmiş ve AB kadar harcama eksikliği 
ortaya çıkmıştır. Bu eksikliği gidermek için kamu harcamaları artırılınca (ΔG0) 
harcama doğrusu paralel olarak yukarıya kaymıştır. Toplam harcama ΔG0 kadar 
artınca gelir (Y), kE x  ΔG0 kadar artmıştır.  

Ö
rn

ek

• Bir ekonomide vergiler yokken marjinal tüketim eğilimi 0.8 ise çarpan;

•1/1-c = 1/1-0.6 = 1/0.4= 2,5 olacaktır. Ama eğer vergiler söz konusu ise 
insanlar gelirlerinin bir kısmını mesela % 50’sini (0.5) vergi olarak 
öderlerse çarpan;

•1 / 1 – c (1- t)

•1 / 1 – 0.6 (1-0.1) 

•1/1-0.6 (0.9) 

•1/ 1-0.54 

•1/0.46 = 2,17 olur.

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 

ሺAE0ሻ1 

𝐴𝐸1 = ሺ𝐴𝐸0ሻ1 + cሺ1 − tሻY 

Y (Gelir, üretim) 45o  

AE2 = ሺAE0ሻ2 + cሺ1 − tሻY 

Y0 

E0 

Y1 

(kE x∆ G0) 

 (∆ G0) 

ሺAE0ሻ2 

E1 

AE=Y 

A 

B 

 
Gelir harcama 

eşitliğinin bozulması 
durumunda yapılacak 

müdahalelerde 
çarpanların değeri 
dikkate alınmalıdır. 
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Burada kamu harcamalarının ne kadar artırılması gerektiği önemlidir. 
Nitekim harcama eksikliğini gidermek için kamu harcamalarının gerektiğinden 
fazla artırılması durumunda bu kez harcama fazlalığı ortaya çıkabilir. Harcama 
eksikliğini gidermek için yapılacak kamu harcaması artışı çarpanın değerinin 
bilinmesini gerektirir. Örneğin yukarıdaki grafikte ülkedeki harcama eksikliğinin 50 
milyar TL ve çarpanın da 5 olduğu kabul edilirse otonom kamu harcamaları,  

50 = 5 x ΔG0 =10 milyar TL 

 artırılmalıdır.  

Transfer Harcamaları ile Harcama Eksikliğine Müdahale 

Harcama eksikliğini giderebilmek için hükûmetler otonom transfer 
harcamalarını da (TR0) değiştirebilirler. Burada devlet ekonomiye doğrudan 
müdahale edememekte, harcanabilir geliri (Yd=Y+TR0-T0) ve dolayısıyla tüketimi 
(C=C0+cYd) etkileyerek bir müdahalede bulunmaktadır. Çarpanda hatırlanacağı 
üzere kişiler ellerine geçen gelirin bir kısmını tüketip bir kısmını tasarruf 
etmektedir. Tüketicilerin kalan gelirlerinin ne kadarını harcayacaklarını marjinal 
tüketim eğilimi (c) göstermektedir. İşte devletin kişilere ödediği transferlerin de 
marjinal tüketim eğilimi kadarlık kısmı (cTR0) ekonomiye girecektir.  

Ekonomide harcamaların düşük (AE), üretimin fazla (Y) olduğu durumda, 
AE=Y eşitliğinin sağlanabilmesi için kişilerin harcamaları teşvik edilebilir.  Bu 
durumda otonom transferlerin artırılması düşünülebilir.  Otonom transferlerdeki 
artışların dengenin sağlanmasına katkısı Şekil 4.15’te gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 4.15. Otonom Transfer Harcamalarının Artırılması yoluyla Harcama 
Eksikliğinin Giderilmesi 

Hatırlanacağı üzere, otonom kamu harcamaları (G0) çarpanı kE=(1/1-c) iken, 
transfer harcamaları çarpanı kTR= (c/1-c)’dir. Örneğin 10 milyar TL harcama eksiği 
ya da üretim fazlası olan bir ekonomide transfer çarpanı 4 ise otonom harcamalar 
2.5 milyar TL artırılmalıdır. 

Y= kTR (TR0) 

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 

ሺAE0ሻ1 

AE1 = ሺAE0ሻ1 + cሺ1 − tሻY 

Y 45o  

AE2 = ሺAE0ሻ2 + cሺ1 − tሻY 

Y0 

E0 

Y1 

kTRx∆TRo 

 (∆ 
TR ) 

ሺAE0ሻ2 

E1 

AE=Y 

A 

B 
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10= 4 x 2.5   

Otonom kamu harcaması çarpanı değer olarak transfer harcaması 
çarpanından büyüktür (c / 1 – c (1- t) < 1 / 1 – c (1- t)).  Örneğin c=0.6 ve t=0.1 iken 
kamu harcaması çarpanı, 

1 / 1 – c (1- t) 

1 / 1 – 0.6 (1-0.1) 

1/1-0.6 (0.9) 

1/ 1-0.54 

1/0.46 = 2,17 idi.  

Buna karşılık transfer çarpanı, 

c / 1 – c (1- t) 

0.6 / 1 – 0.6 (1-0.1)  

0.6/1-0.6 (0.9) 

 0.6/ 1-0.54 

 0.6/0.46 = 1.30 olur.  

 

O hâlde devletim kamu harcamaları yoluyla ekonomiye müdahale etmesi 
sonucunda oluşacak etki 1/(1 – c (1- t)  x ΔG0), transferler yoluyla ekonomiye 
müdahalesi sonucunda oluşacak etkiden c/(1 – c (1- t)  x ΔTR0), daha fazladır.  
Bunun sebebi emekli maaşları gibi transfer harcamalarının karşılıksız olarak 
yapılması; yani transfer harcaması karşılığında üretimin artmasını sağlayacak olan 
herhangi bir mal ve/veya hizmet alınmamasıdır. 

 Otonom Vergi İndirimi Yoluyla Harcama Eksikliğinin Giderilmesi 
Ekonomide harcamaların düşük (AE), üretimin fazla (Y) olduğu durumda 

(AE<Y), dengenin sağlanabilmesi için kişilerin harcamaları teşvik edilmelidir. Bunun 
için devletin topladığı otonom vergi miktarının azaltılması da düşünülebilir. 
Otonom vergilerdeki indirimin dengeye katkısı Şekil 4.16’da gösterilmiştir. 

Ö
rn

ek

• Örneğin ülkede kamu harcamaları 100 milyon TL artarsa 
(ΔG0=100) ekonomide 2,17 x 100 = 217 milyon TL bir genişleme 
olacaktır. Oysa devlet kamu harcamaları yerine transfer 
harcamalarını 100 milyon TL artırsaydı (ΔTR0=100) ; 1.30 x 100 
milyon = 130 milyon TL genişleme sağlanacaktı.
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Şekil 4.16. Otonom Vergilerin İndirilmesi Yoluyla Harcama Eksikliğinin 

Giderilmesi 
 
Şekil 4.16’da vergi indirimi (-ΔT0) ile gösterilmiş ve bu indirim otonom 

harcamayı (AE0) artırmıştır. Bu durumda da devlet, ekonomiye kişilerin 
kullanabilecekleri gelir (Yd=Y+TR0-T0) ve dolayısıyla tüketimleri (C=C0+cYd) 
üzerinden dolaylı bir şekilde müdahalede bulunmaktadır. Burada vergi 
indirimlerinin desteklediği tüketim artışının (ΔC), toplam harcamaları (ΔAE) 
artırarak Y=AE eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunması beklenir.    

Otonom vergi indiriminin toplam harcamaya etkisi de vergi çarpanına bağlı 
olacaktır.  Vergi indiriminin etkisini otonom vergi çarpanı belirlemektedir: 

 

Y =
−c

1 − c
ሺ∆T0ሻ 

 
    Y = kTሺ∆T0ሻ  

 
 
 

Ö
rn

ek

• Örneğin ekonomide 10 milyar TL deflasyonist açık varken, vergi 
çarpanı -4 ise devletin otonom vergileri 2.5 milyar TL indirmesi 
harcama eksikliğinin giderilmesi için yeterlidir. 

•10=4x2.5

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 

ሺAE0ሻ1 

AE1 = ሺAE0ሻ1 + cሺ1 − tሻY 

Y 

AE2 = ሺAE0ሻ2 + cሺ1 − tሻY 

Y0 

E0 

Y1 

kTxሺ−∆To) 

 (-∆ T0ሻ 

ሺAE0ሻ2 

E1 

AE=Y 

A 

B 

 
Gelir-Harcama 
dengesizliğinin 

giderilmesinde otonom 
kamu harcamalarının ve 

otonom vergilerin 
miktarı değiştirildiğinde 

harcama doğrusu 
tamamen yer değiştirir. 
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Vergi Oranlarının İndirilmesi Yoluyla Harcama Eksikliğinin 
Giderilmesi   

Harcama eksikliğinin giderilmesi için kullanılabilecek araçlardan bir diğeri de 
bağlı vergi oranını (t) indirmektedir. Nitekim gelire bağlı vergi oranı indirilince 
(t1’den t2’ye), kullanılabilir gelir artacağından toplam harcamalar artacaktır.  

 

Şekil 4.17. Vergi Oranlarının İndirilmesi Yoluyla Harcama Eksikliğinin Giderilmesi 
 
 Şekil 4.17’de otonom harcamalar değişmediğinden toplam harcama 

grafiğinin başlangıç noktası değişmemektedir. Buna karşılık harcama doğrusunun 
eğimi olan c(1-t) ifadesindeki vergi oranının azaltılması harcama doğrusunun 
eğimini artıracağından (Harcama doğrusunu daha dik hâle getireceğinden) 
harcama eksikliği, Y1 noktasında giderilecektir. Örneğin marjinal tüketim eğilimi 
0.6 ve vergi oranı başlangıçta 0.2 (%20) iken eğim 0.6(1-0.2)=0.48 iken vergi 
oranının 0.1’e (%10) indirilmesi durumunda eğim 0.6(1-0.1)=0.54’e yükselecektir.  

HARCAMA FAZLALIĞI VE MALİYE POLİTİKASI 

Bir ekonomide harcamaların toplam geliri ya da üretimi aşması durumunda 
da yukarıda ifade edilen mekanizmalar tersine işletilecektir. 

Bir ekonomide harcama fazlalığı durumu Şekil 4.18’de tekrar hatırlatılmıştır.  

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 

AE0 

AE1 = 𝐴𝐸0 + cሺ1 − 𝑡1ሻY 

Y 

AE2 = 𝐴𝐸0 + cሺ1 − 𝑡2ሻY 

Y0 

E0 

Y1 

E1 

AE=Y 

A 

B 
𝑡2 < 𝑡1 

 
Gelir-Harcama 
dengesizliğinin 

giderilmesinde vergi 
oranları değiştirilirse  
harcama doğrusunun 

eğimi değişir. 
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Şekil 4.18. Ekonomide Toplam Harcama Fazlalığı 

Şekil 4.18’de harcamalar, üretimden ya da hasıladan A-B kadar fazladır. 
Harcama fazlalığının giderilmesinde (Harcama eksikliğindeki tedbirlerin aksi yönlü 
olarak) aşağıdaki tedbirler uygulanabilir:  

 Otonom Kamu harcamaları azaltılabilir (G0 ↘).  

 Otonom Transfer harcamaları azaltılabilir (TR0 ↘). 

 Otonom vergiler artırılabilir (T0 ↗). 

 Vergi oranları artırılabilir (t ↗). 
 

Kamu Harcamalarının Azaltılması Yoluyla Toplam Harcama 
Fazlalığının Giderilmesi 

Ekonomide toplam harcamaların fazla (AE), üretimin az (Y) olduğu durumda 
AE=Y eşitliğinin sağlanabilmesi için toplam harcamalar kısılmalıdır. Bu durum Şekil 
4.19’da gösterilmiştir. 

AE0 

AE = 𝐴𝐸0 + cሺ1 − tሻY 

Y 

AE=Y 

B 

Y0 

E0 

Y1 

 
Harcama fazlalığı, AE>Y 

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 

A 
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Şekil 4.19. Toplam Harcama Fazlalığının Giderilmesinde Otonom Kamu 

Harcamalarının Azaltılması 

 
Devletin otonom harcamaları azaltması (-ΔG0) durumunda ülkedeki üretim 

ya da gelir çarpanın etkisi ile birlikte; 
 

1

1 − cሺ1 − tሻ
ሺ−∆G0ሻ 

 
kadar azalacak ve yeni denge E1 noktasında sağlanacaktır.   

 

Transfer Harcamalarının Azaltılması Yoluyla Toplam Harcama 
Fazlalığının Giderilmesi 

 
Ekonomide toplam harcamaların (AE) fazla, gelirin (Y) düşük olduğu 

durumda AE=Y eşitliğinin sağlanabilmesi için transfer harcamaların (TR0) kısılması 
yoluna da gidilebilir. Transfer harcamalarının (TR0), tüketimi (C=C0+cYd) etkileyerek 
düşürülmesi kullanılabilir geliri (Yd=Y+TR0-T0) azaltacaktır. Bu durumda 
tüketimdeki düşüş ile birlikte toplam harcamalar (AE) azalacaktır. Sonuç olarak 
Y=AE eşitliği sağlanacaktır. Bu durum Şekil 4.20’de gösterilmiştir. 

 

 

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 

ሺAE0ሻ1 

AE1 = ሺ𝐴𝐸0ሻ1 + cሺ1 − tሻY 

Y 

AE2 = ሺ𝐴𝐸0ሻ2 + cሺ1 − tሻY 

Y1 

E0 

Y0 

𝑘𝐸  x ሺ−∆Go) 

 (-∆ G0ሻ 

ሺAE0ሻ2 

E1 

AE=Y 

A 

B 
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Şekil 4.20. Transfer Harcamalarının Azaltılması Yoluyla Harcama Fazlalığının 
Giderilmesi 

 
Bu durumda, devletin transfer harcamalarını azaltması (-ΔTR0) durumunda, 

ülkedeki üretim ya da gelir: 
 

Y =
c

1−cሺ1−tሻ
ሺ−∆TR0ሻ ya da ΔY=kTR x (-ΔTR0) 

 
kadar azalacak ve yeni denge E1 noktasında sağlanacaktır.  

 

 Otonom Vergilerin Artırılması Yoluyla Toplam Harcama Fazlalığının 
Giderilmesi  

Kişiler vergi arttıkça daha az harcayabilmektedirler. Ekonomide 
harcamaların fazla (AE), üretimin az (Y) olduğu durumlarda (AE>Y) dengenin 
sağlanabilmesi için kişiler harcamadan mahrum edilmelidir. Bu durumda otonom 
vergiler artırılabilir. Bu durum Şekil 4.21’de gösterilmiştir. 

 
 

ሺAE0ሻ1 

AE1 = ሺAE0ሻ1 + cሺ1 − tሻY 

Y 

AE2 = ሺAE0ሻ2 + cሺ1 − tሻY 

Y1 

E0 

Y0 

ሺkTRx − ∆TRoሻ 

 
(-∆ TR0ሻ 

ሺAE0ሻ2 E1 

AE=Y 

A 

B 

AE ሺC0 + I0 + G0 + cTR0 − cT0ሻ 
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Şekil 4.21. Otonom Vergilerin Artırılması Yoluyla Toplam Harcama Fazlalığının 
Giderilmesi 

Burada da devlet ekonomiye kişilerin kullanabilecekleri gelir (Yd=Y+TR0-T0) 
ve dolayısıyla tüketimleri (C=C0+cYd) üzerinden dolaylı bir şekilde müdahalede 
bulunmaktadır. Sonuç olarak vergi yoluyla kullanılabilir gelirin ve dolayısıyla 
tüketimin azalması, ekonominin toplam harcama fazlasının giderilmesine yol 
açmakta ve Y=AE eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.    

Vergi indiriminin etkisini yine otonom vergi çarpanı belirlemektedir. Toplam 
harcama vergi çarpanı ile artırılan vergi miktarının çarpımı kadar azalmaktadır. 

Y =
−c

1−cሺ1−tሻ
ሺ∆T0ሻ ya da ΔY=kT x (−∆T0ሻ 

 

Vergi Oranının Artırılması Yoluyla Toplam Harcama Fazlalığının 
Giderilmesi  

 
Toplam harcama fazlalığının giderilmesinin bir diğer yolu da otonom kamu 

harcamalarını (G0), otonom transfer harcamalarını (TR0) ve otonom vergileri 
değiştirmeden gelire bağlı vergi oranını (t) artırmaktır. Nitekim gelire bağlı vergi 
oranı artırıldığında (t) kullanılabilir gelir azalacağından (Yd) toplam harcamalar 
azalacak (AE) ve enflasyonist açıkla mücadele edilebilecektir. Vergi oranlarının 
artırılması durumu Şekil 4.22’de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

ሺAE0ሻ1 

AE1 = ሺAE0ሻ1 + cሺ1 − tሻY 

Y 

AE2 = ሺAE0ሻ2 + cሺ1 − tሻY 

Y1 

E0 

Y0 

ሺkTx∆Toሻ 

 
(∆ 𝑇0ሻ 

ሺAE0ሻ2 E1 

AE
=Y 

AE (C0+I0+G0+cTR0-cT0) 

 
Gelir-Harcama 

dengesizliğinin harcama 
fazlalığı şeklinde ortaya 

çıkması durumunda, 
harcama eksikliği 

durumundaki 
politikaların tersi 

uygulanır. 
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Şekil 4.22. Vergi Oranlarının Artırılması Yoluyla Toplam Harcama Fazlalığının 

Giderilmesi 

Burada otonom harcamalar değişmediğinden toplam harcama grafiğinin 
başlangıç noktası değişmemektedir. Buna karşılık harcama doğrusunun eğimi olan 
c(1-t) ifadesindeki vergi oranının artırılması harcama doğrusunun eğimini 
azaltacağından (Harcama doğrusunu daha yatık hale getireceğinden) harcama 
fazlalığı, Y1 noktasında giderilecektir.  

 
Sonuç olarak harcama fazlası ve harcama noksanlığı durumunda otonom 

harcamalarının ne kadar değiştirilmesi gerektiği aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

Artırılması ya da azaltılması gereken otonom harcama = Toplam açık / 
harcamanın kendi çarpanı  

Harcama fazlası ve harcama noksanı durumunda vergi oranı değiştirilirse 
harcama doğrusunun tamamen yer değiştirmesi değil; doğrunun eğiminin 
değişmesi söz konusu olur. 

Denk Bütçe Çarpanı 
Basit Keynesyen Model’in ilk hâlinde Y=C+I+G eşitliği ile sağlanmaktadır. 

Tüketim, C=C0+cY ve Yd=Y+TR0-T0 iken denge 

Y=1/1-c (C0+I0+G0+cTR0-cT0) denkliği elde edilir. 

Ö
rn

ek

• Örneğin marjinal tüketim eğilimi 0.6 ve vergi oranı başlangıçta 
0.2 (%20) iken eğim 0.6(1-0.2)=0.48 iken vergi oranının 0.3’e 
(%30) yükseltilmesi durumunda eğim 0.6(1-0.3)=0.42’ye 
düşecektir. 

AE1 = AE0 + cሺ1 − 𝑡1ሻY 

Y 

AE1 = AE0 + cሺ1 − 𝑡2ሻY 

Y1 

E0 

Y0 

𝑡2 > 𝑡1 

E1

> 𝑡1 

 
AE=Y 

AE0 
(C0+I0+G0+c

AE (C
0
+I

0
+G

0
+cTR

0
-cT

0
) 
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Burada kamu harcaması çarpanı 1/1-c iken, vergi çarpanı –c/1-c’dir. 

Bütçesini denk (eşit) tutmak isteyen bir hükûmet, bütçesi denk iken otonom 
kamu harcamalarını 45 milyar TL artırsın. Bütçesini denkleştirmek için de 45 milyar 
TL vergi toplasın. Bu durumda bütçe denktir. Ancak bütçenin bu şekilde 
denkleştirilmesi, iktisadi etkileri bakımından denk olması anlamına gelmez. Ülkede 
marjinal tüketim eğilimi c=0.8 olsun. 

45 milyar TL otonom kamu harcaması artışı:  

Çarpan=1/1-0.8=5 

5 x 45 milyar TL=225 milyar TL genişleme 

45 milyar TL otonom vergi artışı 

Çarpan=-c/1-0.8= -0.8/1-0.8= -0.8/0.2=-4 

-4 x 45 Milyar TL=-180 milyar TL daralma ortaya çıkacaktır. Dikkat edilirse 45 
milyar TL genişletici harcama yapıldığında 225 milyar TL genişletici etki ortaya 
çıkmıştır. Buna karşılık 45 milyar TL otonom vergi artışı sonucunda -180 milyar TL 
daralma olmuştur. Aradaki fark, başlangıçtaki otonom harcama artışı olan 45 
milyar TL kadardır (225-180=45). Aynı şekilde, otonom harcamalar 12,5 milyar TL 
artırılırken, vergiler 12,5 milyar atılırsa genişletici fark ilk artış olan 12,5’e eşit olur 
vs.  

Sonuç olarak otonom kamu harcamaları artırılırken, otonom vergiler de aynı 
miktarda artırılırsa ekonomi ilk harcama artışı kadar genişler. Buna denk bütçe 
çarpanı denir. Bunun nedeni harcama çarpanının vergi çarpanından mutlak değer 
olarak (5>4) büyük olması ve 1/1-c ile –c/1-c’nin toplamının 1’e eşit olmasıdır.  
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lik •Gelir-harcama eşitsizliği durumlarını grafikler yardımıyla gösteriniz. 

Bu eşitsizliğin alternatif maliye politikaları ile (harcama, transfer, 
vergi ve vergi oranı) nasıl giderileceğini grafik üzerinde gösteriniz. 

•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan 
“ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.
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Ö
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t
•Keynesyen Model'de ekonominin dışa kapalı olduğu, vergi, amortisman ve

sübvansiyonların bulunmadığı, faiz ve fiyatların da sabit olduğu kabul
edilmektedir.

• Amortismanlar,  vergiler ve sübvansiyonlar modele dâhil edilmediğinden, 
GSYİH = reel GSYİH = GSMH = Reel GSMH = Safi Milli Hasıla = Safi Yurtiçi 
Hasıla = Net Yurtiçi Gelir = Milli Gelir = Y olur.

•GSYİH üretim, harcama ve gelir olmak üzere üç yolla hesaplanmaktadır. Basit 
bir ekonomideki toplam harcamalar, tüketim, yatırım ve kamu 
harcamalarından oluşmaktadır.

•Tüketim harcamaları ülkedeki hanehalklarının tüm harcamalarını ifade 
etmektedir. Bu kapsamda dayanıklı ve dayanıksız mallar için yapılan 
harcamalar ile turizm, sağlık vb. hizmetler için yapılan harcamalar tüketim 
harcamasına örnek olarak verilebilir.

•Tüketim harcamaları kullanılabilir gelire bağlıdır. Kullanılabilir gelir arttıkça 
tüketim harcamaları artar. 

•Otonom tüketim harcamaları (gelirden bağımsız tüketim harcamaları) gelir 
ne kadar olursa olsun tüketilmek zorunda olan miktarı ya da karşılanması 
gereken ihtiyaçları gösterir.

•Tüketicilerin gelirlerinin ne kadarını tüketime ayıracaklarını marjinal tüketim 
eğilimi belirler. Bu katsayı aynı zamanda tüketim doğrusunun eğimini verir.

•Tasarruf, tüketim davranışının tersidir. Tasarruf, gelirin harcanmayan kısmı 
olarak tanımlanabilir. Tasarruflar da tüketim gibi kullanılabilir gelire bağlıdır.

•Tüketim gibi tasarrufların da bir otonom kısmı bulunmaktadır ve tasarruflar 
gelirle aynı yönlü değişir.

•Tüketicilerin, gelirin ne kadarını tasarrufa ayıracaklarını marjinal tasarruf 
eğilimi gösterir .

•Basit Keynesyen Model'de yatırım harcamalarının otonom olduğu kabul 
edilir.

•Basit Keynesyen Model'de kapalı bir ekonomide tasarrufların yatırımlara eşit 
olması gerekir.

•Basit Keynesyen Model’de denge, gelirin yatırım harcamaları, tüketim 
harcamaları ve kamu harcamaları toplamına eşit olmasıyla sağlanır.

•Transfer harcamaları (TR), devletin çeşitli iktisadi grupları desteklemek için
yaptığı karşılıksız harcamalardır. Keynesyen Model’de transfer
harcamalarının yalnızca hanehalklarına ödendiği kabul edilmektedir ve
otonom olduğu kabul edilir.

•Vergiler (T) en önemli kamu gelirleridir. Türleri farklı olmakla birlikte tüm
vergiler onu ödeyen mükellefler için bir gelir ya da kazanç kaybı; devlet için
de bir gelir kaynağıdır. Vergiler otonom vergiler ve gelire bağlı vergiler olarak
uygunanmaktadır.

•Gelire, devlet tarafından yapılan transfer harcamalarının eklenmesi ve devlet
tarafından alınan vergilerin düşülmesiyle kullanılabilir gelir elde edilir.

•Çarpan, otonom kalemlerdeki değişimlerin gelir üzerindeki etkisini gösterir. 
Otonom  tüketim, otonom yatırım ve otonom kamu harcamalarının çarpan 
değeri aynıdır. Buna karşılık otonom transfer harcamaları çarpanı daha 
küçüktür.  Otonom vergilerin çarpanı negatif işaretlidir ve transfer 
harcamaları çarpanı ile mutlak değer olarak eşittir.

•Gelir-Harcama dengesizliğinin giderilmesinde otonom kamu harcamalarının 
ve otonom vergilerin miktarı değiştirildiğinde harcama doğrusu tamamen 
yer değiştirir. Vergi oranları değiştirilirse harcama doğrusunun eğimi değişir. 
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•Harcama eksikliği durumunda, maliye politikası vasıtasıyla harcama 
eksikliğinin giderilmesi için toplam harcamaların artırılması gerekmektedir. 
Bunun için otonom kamu harcamaları artırılabilir, otonom transfer 
harcamaları artırılabilir, otonom vergiler azaltılabilir ve vergi oranları 
düşürülebilir.

•Harcama fazlalığı durumunda, maliye politikası vasıtasıyla harcama 
fazlalığının giderilmesi için toplam harcamaların azaltılması gerekmektedir. 
Bunun için otonom kamu harcamaları azaltılabilir, otonom transfer 
harcamaları azaltılabilir, otonom vergiler artırılabilir ve vergi oranları 
yükseltilebiir.

•Transferlerin ve vergilerin olmadığı bir durumda hükûmetlerin kamu 
harcamalarını artırıp bu harcamayı aynı miktar vergi ile karşılamak istemeleri 
durumunda, ekonomi ilk kamu harcaması kadar genişler. Buna denk bütçe 
çarpanı denir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi Basit Keynesyen Model’de yer almaz? 

a) Kamu harcamaları  

b) Yatırım harcamaları 

c) Tüketim harcamaları 

d) Para  

e) Gelir  

 

2. Keynes’e göre, tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisinin artan 

fonksiyonudur? 

a) Gelir 

b) Servet 

c) Tasarruf 

d) Faiz 

e) Döviz kuru 

 

3. Marjinal tüketim eğiliminin artması aşağıdakilerden hangisine yol açar?  

a) Tasarrufların artmasına 

b) Tasarrufların azalmasına 

c) Gelirin azalmasına  

d) İhracatın artmasına 

e) Tüketimin azalmasına 

 

4. Basit Keynesyen ekonomide harcamalar gelirden yüksek ise aşağıdaki 

tedbirlerden hangisi alınabilir? 

a) Otonom vergiler azaltılabilir. 

b) Otonom kamu harcamaları artırılabilir. 

c) Otonom transfer harcamaları artırılabilir.  

d) Vergi oranı yükseltilebilir. 

e) Faizler indirilebilir.  

 

5. Basit Keynesyen ekonomide harcamalar gelirden düşük ise aşağıdaki 

tedbirlerden hangisi alınabilir? 

a) Otonom vergiler azaltılabilir. 

b) Otonom kamu harcamaları azaltılabilir. 

c) Otonom transfer harcamaları azaltılabilir.  

d) Vergi oranı yükseltilebilir. 

e) Faizler artırılabilir.  
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6. Basit Keynesyen ekonomide kamu harcamaları çarpanı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

a) Transfer harcamaları çarpanından büyüktür. 

b) Gelirdeki artışın harcamalar üzerindeki etkisini gösterir. 

c) Negatif işaretlidir.  

d) Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpanın değeri artar. 

e) Marjinal tasarruf eğilimi arttıkça çarpanın değeri azalır. 

 

7. Basit Keynesyen ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.5, vergi oranı 0.2 ise 

transfer harcamaları çarpanı kaçtır? 

a) 2.50 

b) 2.00 

c) 1.30 

d) 2.85 

e) 1.15 

 

8. Vergi oranının olmadığı basit Keynesyen ekonomide marjinal tüketim eğilimi 

0.8 ise 5000 TL harcama eksikliğini gidermek için kamu harcamaları ne kadar 

artırılmalıdır? 

a) 2 500 

b) 4 000 

c) 2 000 

d) 1 000 

e) 5 000 

 

9. Vergi oranının olmadığı basit Keynesyen ekonomide marjinal tüketim eğilimi 

0.8 ise 5000 TL harcama eksikliğini gidermek için vergiler ne kadar 

azaltılmalıdır? 

a) 1 500 

b) 1 250 

c) 2 000 

d) 1 750 

e) 500 

 

10. Vergi oranının olmadığı basit Keynesyen ekonomide marjinal tüketim eğilimi 

0.5’tir. Bu ekonomide devlet 8 000 TL değerinde kamu harcaması yapmış, bunu 

finanse etmek için otonom vergileri 8 000 TL artırmıştır. Bu durumda 

ekonomide aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?   

a) Ekonomide 8 000 TL daralma olur. 

b) Ekonomide 8 000 TL genişleme olur. 

c) Ekonomide 4 000 TL daralma olur. 

d) Ekonomide 4 000 TL genişleme olur. 

e) Ekonomide 2 000 TL daralma olur. 

Cevap Anahtarı 

1.d, 2.a, 3.b, 4.d, 5.a, 6.a, 7.e, 8.d, 9.b, 10.b 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•Tüketim davranışının 
belirlenmesinde etkili olan 
faktörleri değerlendirebilecek,

•Yatırım kararlarını etkileyen 
faktörleri öğrenebilecek,

•Tüketim ve yatırım ile ilgili farklı 
görüşleri kavrayabileceksiniz.
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GİRİŞ 

Makro iktisattaki iki önemli değişken tüketim ve yatırımdır. Daha önce 
bahsedildiği gibi tüketim, hanehalklarının ya da onun üyesi olan bireylerin, 
yatırımlar ise özel firmaların davranışlarını göstermektedir. Tüketim faaliyetleri bir 
ülkedeki bireylerin mal ve hizmet tüketmek suretiyle refahlarını artırmalarına 
neden olmaktadır. İnsanların sınırlı ömürleri süresinde daha fazla mal ve hizmet 
tüketmek istemeleri doğaldır. Tüketimin hangi faktörlere bağlı olduğu konusunda 
iktisatçılar arasında bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı iktisatçılar gelirin, bazı 
iktisatçılar sürekli gelirin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Gelir dışında tüketimin 
servet ile ilişkili olduğuna dair görüşler ileri süren iktisatçılar da bulunmaktadır. 
Bunun yanında tüketimin psikolojik ve sosyolojik boyutlarının hesaba katıldığı 
tüketim modellerine de rastlanmaktadır. Diğer taraftan tüketimin tersi olarak 
tanımlayabileceğimiz tasarruflar da ülkenin yatırımlarının temel kaynağıdır. Bu 
nedenle bir ekonomide bir taraftan hanehalklarının tüketimlerinin artırılması diğer 
yandan tasarrufların artırılması ve bu tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bunun sağlanabilmesi ise ancak gelir artışı ya da diğer 
bir deyişle büyüme ile mümkün olabilmektedir. Büyümenin temel kaynağını da 
yatırımlar oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle tüketim, yatırım ve büyüme arasında 
yakın, hatta karşılıklı ilişkiler mevcuttur. Gerek tüketim harcamaları gerekse 
yatırım harcamaları ekonomideki konjoktürel dalgalanmaların temel sebepleri 
arasındadır. Bu nedenle iktisat politikası yapıcıları her iki değişkende zaman içinde 
ortaya çıkan değişmeleri takip etmek durumundadırlar. Sonuç olarak tüketim ve 
yatırım kavramlarının yakından incelenmesi makro iktisat açısından büyük önem 
taşımaktadır.  

TÜKETİM  
Tüketim yukarıda ifade edildiği gibi hanehalklarının davranışlarını temsil 

eder. Bir ekonomide en büyük harcama kaleminin tüketim harcamaları olması 
doğaldır. Nitekim o ülkeyi oluşturan tüm hanehalkları ya da bireyler yaşadıkları 
sürece her gün tüketim harcamalarında bulunmaktadırlar.  

Tüketimin temel belirleyicilerinin neler olduğu ile ilgili olarak çeşitli görüşler 
ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden bazıları bu bölümde verilmektedir.  

MUTLAK GELİR HİPOTEZİ: KEYNES 

Keynes’in tüketim ile ilgili görüşlerine önceki bölümlerde değinilmiştir. 
Keynes hatırlanacağı üzere tüketimin cari kullanılabilir gelirin artan fonksiyonu ya 
da gelirin fonksiyonu olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle Keynes’in tüketim ile 
ilgili görüşlerine Mutlak Gelir Hipotezi adı verilir. 

C=C0+cYd veya C=C0+cY 

Bu görüşe göre gelir arttıkça tüketim artacaktır. Tüketimin ne kadar artacağı 
ise marjinal tüketim eğiliminin (c) değerine bağlıdır. 0 ile 1 arasında değişen bu 
değer yükseldikçe tüketim artmaktadır. 

Keynes bu görüşü ileri sürerken hanehalklarının bu davranışına psikolojik 
yönden yaklaşmıştır. Bireyler gelirleri ile orantılı bir hayat tarzına sahiptirler. Gelir 
arttıkça tüketim artmakta ancak tüketim artışı gelir artışından daha az olmaktadır. 

 
Tüketim ve yatırım 
davranışları ve bu 

davranışlardaki 
değişmeler, 
konjonktürel 

dalgalanmalarda 
önemli bir paya 

sahiptir.   



Tüketim ve Yatırım Teorileri 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  4 

Diğer bir deyişle gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi (apc) azalır. Tüketim 
fonksiyonunun her iki tarafı da gelire (Y) bölünürse 

C=C0+cY  

C/Y = (C0/Y) + c=apc 

eşitlikleri elde edilir. Bu durumda gelirdeki artış C/Y ya da C0/Y oranını; yani 
tüketimin gelire oranını azaltmıştır. Tüketim doğrusu üzerindeki herhangi bir 
noktanın eğimi (tan α ), karşı kenar/komşu kenar oranını ifade etmektedir. Bu 
durumda tüketim doğrusu üzerindeki bir doğrunun eğimi; 

tan α=C/Y 

yani ortalama tüketim eğilimini (apc) göstermektedir. Bu durum Şekil 5.1’de 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5.1. Mutlak Gelir Hipotezi ve Ortalama Tüketim Eğilimi 

 
Şekilde tüketim fonksiyonu üzerinde yer alan A ve B noktaları gelir artınca 

tüketimin arttığını göstermektedir. Buna göre gelir Y1 iken tüketim C1 kadardır. 
Gelir Y2’ye yükselince tüketim de C2 düzeyine artmıştır. Bu durum Keynes 
tarafından ileri sürülen gelir arttıkça tüketim artar şeklindeki önerme ile 
uyumludur. A ve B noktalarından orijine çizilen doğruların eğimi ise tan α (A) 
=C1/Y1 (veya A-Y1/0-Y1) ve Tan β (B)=C2/Y2 (veya B-Y2/0-Y2) olarak hesaplanır. Bu 
durumda B noktasının eğiminin A noktasının eğiminden küçük olduğu 
görülmektedir. (C/Y) Oranı ortalama tüketim eğilimini verdiğinden B noktasındaki 
ortalama tüketim eğiliminin, A noktasındaki ortalama tüketim eğiliminden düşük 
olduğu görülmektedir. O hâlde geliri Y1 noktasından Y2 noktasına yükselen 
hanehalkları tüketimlerini C1 noktasından C2 noktasına yükseltmişler; ancak 

C  

Y 

𝐶0 

𝐶0 + 𝑐𝑌 

A 

B 

1 2 

𝐶1 

𝐶2 

β 
α 

𝑌1 𝑌2 

 
Mutlak gelir hipotezi, 

gelir değiştikçe 
tüketimin bu değişime 
hemen tepki verdiğini 

ileri sürmektedir.   
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gelirlerinin tüketime oranı B noktasında daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Özetle 
geliri artan hanehalkları artan gelirlerinden tüketime ayırdıkları payı (C/Y) 
azaltmışlardır.  Bu olguyu başka bir şekilde ifade edersek; bireylerin gelirleri 
arttıkça gelirin artan bir fonksiyonu olan tasarruflar da artacağı için ortalama 
tüketim eğilimi azalacaktır. Bu yüzden bir toplumda zenginlerin ortalama tüketim 
eğilimleri fakirlerden daha düşüktür. Çünkü gelir düzeyi düşük olanların mevcut 
gelirleri ancak ihtiyaçları için yapacakları tüketimlerine yeteceğinden ortalama 
tüketim eğilimleri yüksek olacak, geriye tasarruf yapacak fazla bir miktar da 
kalmayacaktır. 

 

UZUN DÖNEM TÜKETİM FONKSİYONU: SIMON 
KUZNETS   

Simon Kuznets, Keynes’in kısa dönem için tüketim konusunda öne sürdüğü 
görüşleri, ABD verilerini (1869-1940) dikkate alarak araştırmış ve çalışmanın 
sonucunda Keynes’in Mutlak Gelir Hipotezi’nin kısa dönem için geçerli olduğu 
bulgusuna ulaşmıştır. Bu durumun aslında Keynesyen görüşün kısa dönemli bir 
analiz olmasıyla uyumlu olduğu söylenebilir.  

Kuznets’in bulgularında dikkat çeken nokta, tüketimin uzun dönemdeki 
seyridir. Kuznets uzun dönemde Mutlak Gelir Hipotezi’nde öngörülen ve gelir 
arttıkça ortalama tüketim eğiliminin, yani gelirin tüketime ayrılan kısmının (C/Y) 
azalacağı şeklindeki bulgunun uzun dönemde geçersiz olduğu sonucuna varmıştır. 
Kuznets’in bulgularına göre uzun dönemde gelir arttıkça tüketim artmakta, 
tüketimin gelirdeki payı azalmamakta, sabit kalmaktadır. Bu durumda tüketim 
fonksiyonunun eğimi olan (C/Y) oranı değişmemektedir. Bu durum Şekil 5.2’de 
gösterilmiştir.  

Ö
rn

ek

• Bir kişinin geliri 1000TL iken 900 TL harcaması durumunda 
ortalama tüketim eğilimi 900/1000=0.9 ya da %90'dır. Bu kişi 10 
000 TL gelir elde edince 9 000 TL harcamaz. Örneğin 7 000 TL 
harcarsa ortalama tüketim 7 000/10 000=0.7 (%70) olur. Gelir 
arttıkça tüketim artmış (900'den 7 000'e) fakat ortalama tüketim 
eğilimi azalmıştır (0.9'dan 0.7'ye).

 
Mutlak gelir hipotezini 

test eden Kuznets, 
hipotezin kısa dönem 

için geçerli, uzun 
dönem için geçersiz 
olduğu bulgusuna 

ulaşmıştır.  
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Şekil 5.2.Kısa ve Uzun Dönemde Tüketim Fonksiyonu 

Şekilde görüldüğü gibi Kuznets, kısa dönemde Keynes’in tüketim 
fonksiyonunun geçerli olduğunu, uzun dönemde ise eğimi sabit bir tüketim 
doğrusunun söz konusu olduğunu ileri sürmektedir.  Önceki bölümlerden 
hatırlanacağı üzere Keynes’in tüketim fonksiyonunun eğimi, 

C=C0+cY  

ifadesinde yer alan marjinal tüketim eğilimine  (c) eşittir. Ortalama tüketim eğilimi 
(C/Y) ise gelir arttıkça düşer. Uzun dönemli tüketim fonksiyonu ise orijinden 
başladığı için üzerindeki her noktada (tan α) ile ifade edilen eğim sabittir. Bu açının 
tanjantı (C/Y) oranına, yani ortalama tüketim eğilimine (apc) eşittir. Buradan uzun 
dönemde gelir arttıkça ortalama tüketim eğiliminin (apc=C/Y) değişmediği ve 
marjinal tüketim eğilimine eşit olduğu sonucuna varılır.  Elde edilen bu duruma 
Tüketim Bulmacası adı verilmektedir.  Buna göre ortalama ve marjinal tüketim 
eğilimleri aynı olduğundan kısa ve uzun dönem tüketim eğrileri de örtüşür. 
Tüketim ve gelir aynı hızla artar.  

FISHER’İN ZAMANLARARASI TÜKETİM SEÇİMİ HİPOTEZİ 

1930’lu yıllarda Irving Fisher tarafından geliştirilen bir yaklaşımdır. Fisher’in 
görüşünün önemli noktası tüketimin zamanla ilişkisini ele almasıdır. Fisher’e göre 
kişiler tüketim davranışında bulunurlarken bugünkü tüketimler ile gelecekteki 
tüketimlerini göz önünde bulundurmaktadırlar.  Kişiler bugünkü tüketimlerini 
yaparken geleceklerini düşünmeden davranabilirler. Aksine gelecekteki 
tüketimlerini bugünkü tüketime tercih ederek bugünkü tüketimlerini azaltabilirler. 
Bu da tasarrufların artması ve bir faiz geliri elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
durumda gelecekteki tüketim, hem o dönemde elde edilecek gelire hem de 
şimdiden yapılacak tasarruflardan elde edilecek faiz getirisine bağlı olacaktır.  

Mevcut dönem geliri Y1 ve mevcut dönem tüketimi C1 ise mevcut dönemin 
tasarrufu;  

C  

Y 
0 

Kısa Dönem Tüketim Fonksiyonu 

Uzun Dönem Tüketim Fonksiyonu 

C0  
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S1= Y1 - C1  kadardır. 

Gelecekteki gelir Y2 ve gelecekteki tüketim de C2 ise tasarrufların faiz getirisi 
söz konusu olduğundan gelecekteki tüketim;  C2=(1+i) S1+Y2  olur.  Örneğin tasarruf 
1000 TL ve faiz oranı 0,15 ise (1+0,15) 1000 =1 150 TL tasarruf ile tasarrufa bağlı 
faiz getirisinin toplamı olmaktadır. Bu durumda bireylerin C2 olarak gösterilen 
gelecek dönem tüketimleri, 1. dönem tasarruflarından ve o günkü (2. dönem) 
gelirlerinden etkilenmektedir. O hâlde bugünkü tüketim de bugünkü gelir yanında 
geçmişte yapılan tasarrufların etkisindedir. Özet olarak Fisher’e göre tüketim 
harcamaları sadece şimdiki gelire değil, gelecek dönem gelirlerine de bağlıdır.  

NİSPİ GELİR HİPOTEZİ 

Fisher’in zamanlararası tüketim seçimi hipotezi ile Kuznets’in tüketim 
bulmacası konusunda ileri sürdüğü görüşler, iktisatçıları tüketimin yalnıza bugünkü 
gelirle açıklandığı Keynes’in Mutlak Gelir Hipotezi dışında arayışlara yöneltmiştir.  

Bunlardan ilki James S. Duesenberry tarafından (1949) ortaya atılan Nispi 
Gelir Hipotezi’dir. Nispi Gelir Hipotezi bireylerin yaşadıkları çevrenin onların 
tüketim davranışlarını şekillendirdiği varsayımından hareket etmektedir. Bu 
kapsamda bireyler kendi istedikleri tüketim kalıbı yerine yaşadıkları çevrenin 
tüketim kalıbına uygun davranmaktadırlar. Duesenberry ayrıca bireylerin belli bir 
gelir düzeyine ulaşıp yüksek bir tüketim kalıbında hareket etmeleri sonucunda bu 
yüksek tüketim kalıbını kaybetmemeye, yaşam standartlarını devam ettirmeye 
çalıştıklarını iddia etmektedir. Gelir yükselince tüketimlerini artıran ve yaşadıkları 
çevreye uyduran bireyler, gelir düşünce tüketimlerini orantılı olarak 
azaltmamakta, daha önce ulaştıkları en yüksek gelir düzeyindeki tüketimde 
tutmaya çalışmaktadırlar. Oysa Keynes’in tüketim teorisinde gelir artınca artan 
tüketimin, gelir azalınca da aynı şekilde azalması öngörülmüştür.  

Nispi Gelir Hipotezi Şekil 5.3’te açıklanmaktadır.  
 

 
 

Şekil. 5.3. Nispi Gelir Hipotezi 

 
Şekilde uzun dönem tüketim fonksiyonu orijinden çıkan bir doğru ile 

gösterilmiştir. Burada gelir arttıkça tüketimin arttığı, gelir azalınca da aynı şekilde 
tüketimin azaldığı gösterilmektedir. Bu durumda tüketicinin daha önce Y1 gelir 
düzeyindeyken gelirinin tüketicinin gelirinin Y2 düzeyine yükseldiğini varsayalım. 

C  

Y 

Uzun Dönem Tüketim 

C1  

C2  

C4  

C3  

Y1 Y Y3 

E3 

E2 
E4 

E1 

 
Fisher, önceki yıllarda 
yaptığı çalışmasında 

kişilerin bugünkü 
tüketimlerinin yanında 

gelecekteki 
tüketimlerini de göz 

önünde 
bulundurduklarını ileri 

sürmüştür. 

 
Modigliani tarafından 

ileri sürülen ömür boyu 
gelir hipotezi, kişilerin 

gençlik yıllarında 
tüketimlerini kısarak 

tasarruf yaptıklarını ve 
yaşlılıkta bu tasarrufları 

harcadıklarını ileri 
sürmektedir.   
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Bu düzey tüketicinin elde ettiği en yüksek gelir düzeyi olsun. Bu durumda tüketim 
de C1’den C2’ye yükselmiştir. Böyleyken tüketicinin geliri eğer tekrar Y1 düzeyine 
düşerse uzun dönem tüketim fonksiyonu üzerinde hareket ederek tüketimini 
tekrar C1’e düşürmesi beklenir. Oysa Duesenberry tüketicinin C2 gibi bir tüketim 
kalıbından feragat etmesinin zor olduğunu ileri sürmektedir. Bu durumda tüketim 
ancak C4 gibi bir noktaya düşebilecektir (E4).  Eğer gelir Y2’den de yukarıda Y3 gibi 
bir düzeyde olsaydı bu kez tüketim standardı daha yüksek olan tüketiciler, gelir 
azalması yaşadıklarında tüketimlerini C3 düzeyinden daha aşağı düşürürken eski 
tüketimleri olan C2 düzeyinden daha yüksek bir tüketim düzeyi seçeceklerdi.  

ÖMÜR BOYU GELİR HİPOTEZİ 

1950’lerde Franco Modigliani’nin öncülüğünde geliştirilmiştir. Ömür boyu 
gelir hipotezi Fisher’in zamanlararası tüketim tercihinden yararlanır. Buna göre 
bireyler tüketim davranışında bulunurken gelir yanında gelecek dönemlerde elde 
etmeyi bekledikleri geliri de dikkate alır. 

Ömür boyu gelir hipotezine göre kişiler gençlik dönemlerinde yaşlılık 
dönemlerine göre daha fazla gelir elde etmektedirler. Bu kapsamda insanlar 
gençlik dönemlerinde tüketimlerini kısarak yaşlılık dönemindeki tüketimlerini 
(tüketimlerinin geliri aşan kısmını) karşılarlar. Bu davranışıyla kişi bütün hayatı 
boyunca istikrarlı bir tüketim düzeyini tutturur.  

Ömür boyu gelir hipotezi, tüketim düzleştirmesi varsayımına dayalıdır. 
Kişilerin gelirlerinin yükseldiği dönemlerde tasarruflarını artırarak gelecek 
dönemlerdeki tüketimlerinin azalmasına izin vermemelerine tüketim düzleştirmesi 
denir. Tüketim düzleştirmesi istikrarlı bir tüketim düzeyinin elde edilmesi anlamına 
gelir.  

 

Ömür boyu gelir hipotezi Şekil 5.4’te gösterilmiştir.  

Ö
rn

ek

• Yaz aylarında gelir elde eden çiftçinin elde ettiği gelirin tamamını 
harcamayıp bir kısmını üretimin olmadığı kış aylarında harcaması 
tüketim düzleştirmesine örnek olarak verilebilir. 

 
Duesenberry tarafından 
ileri sürülen Nispi Gelir 
Hipotezi tüketicilerin 
tüketim kalıplarının 
çevrenin etkisi ile 
şekillendiğini iddia 

etmektedir.  
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Şekil 5.4. Ömür Boyu Gelir Hipotezi 

 
Grafikte tüketim düzleştirmesinin tam olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle 

tüketim, yatay eksene paralel CD doğrusu ile gösterilmektedir. Grafiğe göre 
gençlik döneminde birey OY kadar gelir elde etmekte, OC kadarını tüketmekte ve 
artan CY kadarını yaşlılıktaki tüketiminin finansmanı için tasarruf etmektedir. Zirve 
noktasına kadar çalışan birey bu dönemde OCBR kadar tüketimde bulunmuş, CYAB 
kadar tasarruf etmiştir. Yaşlılık döneminde kişinin gelirinin sıfır olduğu şeklinde 
basitleştirici bir varsayım yapılırsa önceki tasarruflar harcanmaya başlanır ve ömür 
sonuna kadar RBDT alanı kadar eksi tasarrufta bulunulur. Eğer bireyin ömrü 
planladığı kadar sürerse pozitif tasarruflar ile negatif tasarruflar eşit olacaktır.  

Ömür boyu gelir hipotezine göre ülkeler arasında tasarruf farklılığının 
sebepleri beklenen hayat sürelerinin, sosyal güvenlik sistemlerinin ve miras 
hukukunun farklı olması gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır.  

Sonuç olarak ömür boyu gelir hipotezi kişilerin tüketim ve tasarruf 
kararlarının uzun dönemli olduğunu ileri sürmektedir.  

SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİ 

Bu hipotez Milton Friedman (1957) tarafından geliştirilmiştir. Friedman’a 
göre cari gelirin (YM), sürekli gelir (YP)ve geçici gelir (YT) olmak üzere iki kısmı 
vardır:  

YM = YP+YT  

Aynı şekilde bugünkü tüketim de (CM ), sürekli tüketim (CP) ve geçici tüketim 
(CT) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.  

CM = CP+CT    

Sürekli gelir (YP); kişinin sahip olduğu servet ile her yıl elde etmeyi planladığı 
gelirini ifade etmektedir. Geçici gelir ise pozitif geçici gelir ve negatif geçici gelir 
olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.  

Y,C  

 
ZAMAN 0 

Negatif 

Tasarruf 

C  

Y  
Tasarruf 

Hayatın Sonu 

D B 

R 

A 

Servet Eğrisi 

Emeklilik 

T 

 
Friedman tarafından 

ileri sürülen sürekli gelir 
hipotezi, kişilerin 

tüketimlerini gelirin 
değil, sürekli gelirin 

belirlediğini ileri 
sürmektedir.  
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Bunlardan pozitif geçici gelir, miras kalması vb. beklenmeyen gelir 
artışlarıdır. Pozitif geçici gelir söz konusu ise 

YT>0 olur. Bu durumda da 

YM> YP yani cari gelir, sürekli gelirden büyüktür.  

Negatif geçici gelir ise işten çıkarılma vb. durumundaki gelir azalmasıdır.  
Negatif geçici gelirin varlığında; 

YT<0 olur. Bu durumda da 

YM<YP yani cari gelir, sürekli gelirden küçüktür.  

Sürekli gelir hipotezinde uzun dönemde pozitif ve negatif gelirin birbirini 
dengeleyeceği ve geçici gelirin sıfır olduğu varsayılmaktadır (YT =0 ve CT =0). Bu 
durumda  

YM = YP+YT,  

YM = YP 

son eşitlik cari gelir ile sürekli gelirin eşitliği durumunu ifade eder.   

Sürekli gelir hipotezinde de bireylerin tüketim düzleştirmesi yaptıkları 
varsayımı kabul edilmektedir. Bu durumda tüketim (C), sürekli gelirin (YP) bir 
oranıdır (k). Uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi de değişmez. 

             C=k(YP) 

Bu basit eşitlikte yer alan (k) terimi sabit olup Kuznets tarafından ileri 
sürülen uzun dönem tüketim doğrusuna benzemektedir. Yani fonksiyon sabit 
terimi olmadığı için orijinden başlamakta ve sabit eğimli olarak (k) artmaktadır. Bu 
durumda uzun dönem marjinal tüketim eğilimi (c) ve ortalama tüketim eğilimi 
(apc) aynı olmakta, bu değerler ise (k) terimine eşit olmaktadır.  

k=c=(C/Y)=apc 

 

Kişiler cari gelir düzeyine sahip olup ömürlerinin sonuna kadar yapacakları 
tüketim ile ilgili bir fikre sahiptirler. Bu arada kişinin geliri artarsa bu artışın geçici 
bir gelir mi, yoksa sürekli bir gelir mi olduğuna karar verilmelidir. Gelir artışının ne 

Ö
rn

ek

• Friedman konu ile ilgili verdiği örnekte şöyle demektedir: 
Haftada sadece belli bir gün ücreti ödenen bir kişinin, gelirini o 
gün tüketip geriye kalan günlerde hiç tüketim yapmaması 
düşünülemez. İnsanlar 1 gün tüketim yapıp diğer günlerde çok az 
tüketmektense düzenli bir tüketim yapmayı tercih ederler.
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kadarının sürekli olduğunu ne kadarının da geçici olduğunu tespit etmek için 
sürekli geliri (YP), geçen yılın gelirine (Y-1) geçen yıldan bu yıla (Y) kadar gelirde 
meydana gelen değişikliğin bir bölümüne eşitlenerek bulunabilir: 

YP= Y-1+θ(Y- Y-1), buradan 

YP= θY + (1- θ)Y-1, 0<θ<1 

Son eşitliğe göre sürekli gelir, cari ve geçmiş gelirlerin ağırlıklı ortalamasına 
eşittir.  

 

Sürekli gelir, 

  C=k(YP) olarak elde edilmişti. k=c=(C/Y) Olarak ifade edilmişti. Bu durumda 
(k) teriminin yerine marjinal tüketim eğilimi (c) yazılabilir: 

  C=c(YP) 

Buradaki (YP) yerine yukarıdaki eşitlik yazılırsa 

  C=c(YP)=c(θY + (1- θ)Y-1), 

  C=c(YP)=cθY + c(1- θ)Y-1 olur. 

Burada cari gelirin marjinal tüketim eğilimi (c) yerine (cθ) olmuş ve daha da 
küçülmüştür. 

 

 

Ö
rn

ek

• θ=0.4 İken bu yılın geliri 20 000 TL ve geçen yılın geliri 15 000 TL 
olsun. Sürekli gelirin değeri YP=θY+(1-θ)Y-1=0.4(20 000)+(1-0.4)15 
000)= 17 000 TL olur. Yani sürekli gelir iki gelirin ortalamasıdır. Bu 
ortalama değerin hangi rakama yakın olacağı θ değerine bağlı 
olur. 

Ö
rn

ek

• Önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere 0<c<1 idi. Şimdi 0<θ<1 
olduğu da yukarıda belirtilmiştir. Örneğin c=0.8 ve θ=0.4 ise 
marjinal tüketim eğlimi  kısa dönemde (cθ)=0.8x0.4=0.32 olacak 
ve uzun dönemli marjinal tüketim eğiliminden (c=0.8) küçük bir 
değer alacaktır. 
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Sürekli gelir hipotezinde öngörülen yukarıda anlatılanlar Şekil 5.5’te 
gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 5.5. Sürekli Gelir Hipotezi 

Şekil 5.5’te uzun dönem tüketimi orijinden çıkan doğru ile gösterilmiştir. Bu 
doğrunun eğimi (c)’dir. Bu eğim aynı zamanda sabit marjinal tüketim eğilimine 
(ΔC/ΔY) ve sabit ortalama tüketim eğilimine (C/Y) eşittir.  

Eğimi daha düşük olan tüketim fonksiyonu ise kısa dönem tüketimi temsil 
etmektedir. Bu fonksiyon, c(1- θ)Y0 sabit noktasından başlamakta ve (cθY) 
biçiminde artmaktadır. (cθ) Eğimi göstermekte olup (Y) arttıkça tüketimin (cθ) 
kadar artacağını gösterir.  

Tüketim, başlangıçta kısa ve uzun dönem tüketiminin eşit olduğu (E0) 
noktasında olsun. Bu noktada fiili ve sürekli gelir (Y0)’dır. Bu durumda gelir (Y1)’e 
çıkarsa kısa dönem sürekli gelir tahmini yukarıdaki denklemlerle anlatıldığı gibi 
değişir.  Bu durumda sürekli gelir tahmini gelirdeki artış ile (θ) değerinin çarpımı 
kadar değişir. Değişen bu gelirin (c) kadarı tüketilir. Bu durumda E1 noktasına 
gelinir. Ancak gelir artışı bir dönem sonra Y1 olunca kısa dönem tüketim 
fonksiyonu yukarıya doğru kayacaktır. Bu kaymanın nedeni sürekli gelir tahmininin 
artık (E1) olmasıdır. Bu durum şekildeki dikey eksende yer alan başlangıç 
noktasının c(1- θ)Y1 olması ile gösterilmiştir. Sonuç olarak tüketiciler Y1 gelirin (c) 
kadarını tüketeceklerdir. Bu durumda da E2 noktasına gelinir. E2 noktasında tekrar 
kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonları eşitlenmiştir.  

RASSAL YÜRÜME HİPOTEZİ  

Rassal yürüme hipotezi Robert Hall tarafından 1970’li yıllarda ileri 
sürülmüştür. Yukarıda açıklanan ömür boyu gelir hipotezi ile sürekli gelir hipotezi 
bireylerin gelecek kaygılarından hareket etmektedir. Bu iki hipotezde de 
gelecekteki gelirler ile ilgili tahminler geçmişteki gelirler ile ilişkilendirilmektedir. 
Bu kapsamda bireyler uyumcu (adaptif) bekleyişlere sahiptir. Uyumcu bekleyişler, 

 

C  

Y 

c(1-θ)Y0  

c(1-θ)Y1  

C= c(1-θ)Y1+cθY 

C= c(1-θ)Y0+cθY E2 

E1 
E0 

Y1 Y0 

C=cY  

 
Hall tarafından ileri 

sürülen Rassal Yürüme 
Hipotezi, rasyonel 

beklentilerden hareket 
eder ve gelecekte 
beklenmedik bir 

değişme olmadıkça 
tüketimin de istikrarlı 
olacağını iddia eder.  
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beklentilerin, geçmişin tecrübelerine göre zamanla oluştuğunu ileri süren bir 
yaklaşımdır.  

 
Rassal yürüme hipotezi ise rasyonel beklentiler varsayımını kabul eder. 

Rasyonel beklenti, mevcut enformasyon ile optimal tahmin yapılması demektir. Bu 
kapsamda rasyonel bireyler gelecekteki gelirlerini doğru tahmin ederler.  Bu 
durumda bireyler tüketimlerini de doğru olarak tahmin ettikleri gelirlerine göre 
ayarlarlar. Gelirde beklenmedik bir değişme olmadığı sürece tüketim de 
istikrarlıdır. Tüketimin değişmesi için gelirde öngörülmeyen ya da sürpriz bir 
değişme olması gerekir. Tüketimdeki değişmelerin tahmin edilemediği duruma 
tüketimin rassal yürümesi denir.  

YATIRIM 
Özel firmaların davranışını temsil eden yatırımlar makro iktisattaki en fazla 

değişkenlik gösteren davranışlardır. Yatırımların faiz oranı ile ters yönlü ilişkili 
olduğuna daha önceki bölümlerde değinilmişti: 

I=I0-bi 

Ancak faiz oranları ile birlikte girişimciler yatırımdan elde edecekleri getiriyi 
de hesap ederler. Yani bir yatırımın getirisi artan faiz oranlarından yüksek 
olduğunda yatırım kararı alınabilir. Bu nedenle yatırımlar ile faiz arasındaki ilişkiyi 
ele alırken yapılacak yatırımdan gelecekte elde edilecek getiriyi de göz önünde 
bulundurmak gerekir.  

NET BUGÜNKÜ DEĞER 

Firmalar yatırım kararı aldıklarında, bu yatırımdan gelecekte elde edecekleri 
gelirin bugünkü değerini bilmelidirler. Bunun için firma, gelecekte elde edeceği net 
getirilerin bugünkü değerini hesaplar. Her yıl sağlanması beklenen net getirilerin 
(R1, R2, R3, …Rn) bugünkü değeri, piyasa faiz oranı (i) üzerinden iskonto edilen 
değerler toplanarak bulunur. 

𝑅1
(1 + 𝑖)

+
𝑅2

(1 + 𝑖)2
+. . . ……… .+

𝑅𝑛
(1 + 𝑖)𝑛

 

 

 
 

 
 

Ö
rn

ek

• Faiz oranı (i) 0.20 iken bugünkü 100 TL'nin 2 yıl sonraki değeri, 
(1+0.20)2 x100=144 olur. Tersinden düşünülürse 2 yıl sonraki 144 
TL'nin bugünkü değeri 144/(1+0.20)2 =100 TL'dir. 

 
Yatırım teorisi, 

firmaların yatırım 
kararlarının nasıl 

belirlendiğini ve yatırım 
kararlarını etkileyen 

faktörlerin neler 
olduğunu 

araştırmaktadır.  
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Yukarıdaki şekilde net bugünkü değeri hesaplayan firma, bu değer ile 
yatırımın bugünkü maliyetini karşılaştırmaktadır. Eğer net bugünkü değer 
yatırımın maliyetinden büyükse yatırıma karar verilir.  

 

SERMAYENİN MARJİNAL ETKİNLİĞİ 

Keynes, yatırımların faiz oranı ile ters yönlü olmasını sermayenin marjinal 
etkinliği ile açıklamaktadır. Sermayenin marjinal etkinliği (MEC) yukarıdaki net 
bugünkü değer kriteri üzerine kuruludur. Sermayenin marjinal etkinliği yatırım 
projesinden beklenen net getirilerin bugünkü değerini, yatırım projesinin bugünkü 
maliyetine (C) eşitleyen iskonto oranıdır (haddidir).  

 

𝐶 =
𝑅1

(1 +𝑀𝐸𝐶)
+

𝑅2
(1 +𝑀𝐸𝐶)2

+. . . ………… .+
𝑅𝑛

(1 + 𝑀𝐸𝐶)𝑛
 

 

Keynes, yatırımcının sermayenin marjinal etkinliği (MEC) ile piyasa faiz 
oranını (i) karşılaştıracağını,   sermayenin marjinal etkinliği piyasa faiz oranından 
büyükse (MEC>i) yatırımın yapılacağını; aksi hâlde (MEC<i) yatırımdan 
vazgeçileceğini ileri sürmüştür. Bu durumda yatırımın marjinal etkinliği sabitken 
faiz oranları yükseldikçe yatırımlar azalacaktır.  

Örneğin sermayenin marjinal etkinliği %20 ve faiz oranı %15 ise yatırımcı 
1000 TL değerindeki bir yatırımdan 1 200 TL net gelir elde edecektir. Oysa 1000 
TL’yi faiz olarak borç verse 1 150 TL kazanacaktır. Bu durumda yatırımcı yatırım 
yapmayı tercih edecektir. Faizler %25 gibi bir seviyeye yükselince de yatırımdan 
vazgeçilecektir.  

HIZLANDIRAN 

Hızlandıran da yatırım kararını ele alan yaklaşımlardan biridir.  Hızlandıranın 
farkı yatırım kararını faiz oranlarıyla değil, satışlarla ya da hasıla ile 
ilişkilendirmesidir.  

Hızlandıran yaklaşımında sermaye-hasıla oranından hareket edilir. Sermaye-
hasıla oranı (v), herhangi bir andaki toplam sermaye stokunun (K) toplam hasılaya 
(Y) oranıdır: 

v=K/Y 

Bu eşitliğe göre firmalar t yılında Yt kadar üretim yapmak için vYt kadar bir 
sermayeye sahip olmak isteyeceklerdir.  

Kt=vYt 

Benzer bir durum geçmiş dönemler için de geçerlidir. Örneğin (t-1) 
döneminde firmalar Yt-1 kadar üretimde bulunmuşlarsa o dönemde vYt-1 kadar 
sermayeye sahip olmak istemişlerdir. 

Kt-1= vYt-1 

Mevcut dönemdeki yatırımlar (It), şimdiki dönem sermaye stoku (Kt ) ile  
önceki dönem sermaye stoku (Kt-1) arasındaki değişimin sonucunda ortaya 
çıkmıştır. 

It=Kt-Kt-1 

 
Yatırım teorisine ilişkin 

görüşlerini yansıtan 
sermayenin marjinal 
etkinliği kavramı, net 

bugünkü değer 
kriterine dayalıdır.  

 
Hızlandıran prensibi, 

yatırımların hasıladaki 
değişimlere bağlı 

olduğunu ileri 
sürmektedir.  
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Kt=vYt  ve Kt-1= vYt-1 olduğundan, 

It= vYt -  vYt-1 

ya da  

It=vΔYt  

olarak elde edilebilir. Bu eşitliğe hızlandıran prensibi denir. Bu prensibe göre 
hasıladaki değişme yatırımı belirlemektedir. Hasıladaki değişim pozitifken yatırımlar 
artmakta, negatifken yatırımlar azalmaktadır.  

TOBİN’İN Q TEORİSİ 

James Tobin tarafından 1969 yılında ortaya atılmış bir teoridir. Bu teoriye 
göre 

q= Mevcut Sermayenin Piyasa Değeri/Yenileme Maliyeti 

biçimindeki bir orandır.   

Mevcut sermayenin piyasa değeri, firmaların hisse senetlerinin piyasa 
değeri ile ihraç ettiği tahvillerin piyasa değerinin toplamıdır.   Yenileme maliyeti ise 
kurulu kapasitenin yenileme maliyetidir. Buna göre 

q>1 ise firmalar yeni yatırım yaparlar. 

q<1 ise firmalar yatırım yapmazlar. 

Sonuç olarak özel yatırımlar (q) değerine bağlıdır:  

I=f(q) 

 
Tobin’e göre, hükûmetlerin uygulayacakları para ve maliye politikaları (q) 

değerini etkilemektedir. Örneğin genişletici bir para politikası sonucunda iktisadi 
birimlerin eline geçecek olan fazla paranın bir kısmı ile hisse senedi satın alınabilir. 
Bu durumda faiz oranları düşerken hisse senedi talebi nedeniyle hisse fiyatları 
yükselir. Hisse fiyatlarının yükselmesi (q) değerinin payında yer alan piyasa 
değerinin artması ve dolayısıyla da (q) değerinin yükselmesidir. Yatırımların 
artması (q) değerinin artması ile doğru orantılı olduğundan sonuç olarak 
yatırımların artması beklenir.    

 
Tobin’in (q) teorisi 
yatırım kararının, 

firmaların hisse senedi 
üzerinden  hesaplanan 

değeri ile yatırım 
mallarının yenilenme 

maliyetini 
karşılaştırılarak 
alındığını ileri 
sürmektedir. 

Ö
rn

ek

•q>1 İse hisse fiyatları yenileme maliyetinden büyüktür. Firmanın 100 
hissesi olduğu ve her hissenin 4 TL değerinin olduğu durumda piyasa 
değeri 400 TL'dir. Firmanın 100 makinesinin olduğu ve yenileme 
maliyetinin makine başına 1 TL olduğu durumda 100 TL toplam 
yenileme maliyeti olur. Bu durumda q=4>1'dir. Firma 20 adet yeni 
makine yatırımı yaparsa yenileme maliyeti 20 TL artarken bu 
makineler karşılığında 20 hisse senedi çıkarırsa 80 TL kazanç ve 
makine başına 3 TL kâr sağlar. Bu nedenle q>1 iken yatırımlar 
artmıştır. 
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Sonuç olarak faiz oranlarının azalması (q) değerini artırarak yatırımları 
artırır. Yani yatırımlar ile faiz oranları ters yönlü ilişkilidir.  

Benzer şekilde hükûmetin firmalardan aldığı vergileri indirmesi yani 
genişletici maliye politikası uygulaması durumunda firmaların kârlarının artması ve 
piyasa değerlerinin yükselmesi beklenebilir. Bu durumda da (q) değeri 
artacağından yatırımlar artacaktır.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• Türkiye'deki tasarruf oranları ile Avrupa Birliği 
Ülkeleri'ndeki tasarruf oranlarını kıyaslayınız.
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•Tüketim makro iktisatta hanehalklarının davranışlarını temsil eder. Bir 
ekonomide en büyük harcama kalemini tüketim oluşturur. Hanehalklarının 
tüketim davranışları ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.

•Keynes, tüketimin cari kullanılabilir gelirin artan fonksiyonu olduğunu ileri 
sürmektedir.  Bu hipoteze Mutlak Gelir Hipotezi adı verilir. 

•Mutlak Gelir Hipotezine göre gelir düzeyindeki artış tüketimi artıracaktır. 
Gelir düzeyindeki artışın tüketimi ne kadar artıracağı ise marjinal tüketim 
eğiliminin değerine bağlıdır. Gelir arttıkça tüketim artacak ancak tüketim 
artışı gelir artışından daha az olacaktır. Diğer bir deyişle Mutlak Gelir 
Hipotezi'ne göre gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi (apc) azalacaktır.

•Kuznets mutlak gelir hipotezinin kısa dönemde geçerli; uzun dönemde ise 
geçersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır.

•Fisher’e göre kişiler tüketim davranışında bulunurlarken bugünkü tüketimleri 
ile gelecekteki tüketimlerini göz önünde bulundurmaktadırlar.

•Duesenberry tarafından ortaya atılan Nispi Gelir Hipotezi, bireylerin kendi 
istedikleri tüketim kalıbı yerine yaşadıkları çevrenin tüketim kalıbına uygun 
davrandıklarını iddia etmektedir. 

•Modigliani öncülüğünde geliştirilen Ömür boyu gelir hipotezine göre kişiler 
gençlik dönemlerinde yaşlılık dönemlerine göre daha fazla gelir elde 
etmekte, gençlik dönemlerinde tüketimlerini kısarak yaşlılık dönemindeki 
tüketimlerini karşılamaktadırlar. Bu davranışıyla kişi bütün hayatı boyunca 
istikrarlı bir tüketim düzeyini sürdürmektedir. Ömür boyu gelir hipotezi, 
tüketim düzleştirmesi varsayımına dayalıdır. Kişilerin gelirlerinin yükseldiği 
dönemlerde tasarruflarını artırarak gelecek dönemlerdeki tüketimlerinin 
azalmasına izin vermemelerine tüketim düzleştirmesi denir. Tüketim 
düzleştirmesi istikrarlı bir tüketim düzeyinin elde edilmesi anlamına gelir.

•Friedman tarafından ileri sürülen sürekli gelir hipotezi, kişilerin gelirlerinin 
artması durumunda bu artışın geçici bir gelir mi, yoksa sürekli bir gelir mi 
olduğuna karar vermelerinin tüketim üzerinde etkili olduğunu ileri sürer.

•Hall tarafından ileri sürülen Rassal yürüme hipotezi ise rasyonel bireylerin 
gelecekteki gelirlerini doğru tahmin ettiklerini ileri sürer. Buna göre gelirde 
beklenmedik bir değişme olmadığı sürece tüketim de istikrarlıdır. 

•Özel firmaların davranışını temsil eden yatırımlar makro iktisattaki en fazla 
değişkenlik gösteren davranışlardır.

•Keynes, yatırım davranışını açıklarken sermayenin marjinal etkinliği 
kavramını kullanmıştır. Sermayenin marjinal etkinliği yatırım projesinden 
beklenen net getirilerin bugünkü değerini, yatırım projesinin bugünkü 
maliyetine eşitleyen iskonto oranıdır. 

•Tobin, q= Mevcut Sermayenin Piyasa Değeri/Yenileme Maliyeti olarak 
adlandırdığı oranın 1'den büyük olması durumunda yatırımların artacağını 
ileri sürmektedir. Mevcut sermayenin piyasa değeri, firmaların hisse 
senetlerinin piyasa değeri ile ihraç ettiği tahvillerin piyasa değerinin 
toplamıdır. Yenileme maliyeti ise kurulu kapasitenin yenileme maliyetidir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Zamanlararası tüketim seçimi analizi aşağıdakilerden hangisine aittir?  

a) I. Fisher 
b) F. Modigliani 
c) J. M. Keynes 
d) J. S. Duesenberry 
e) M. Friedman 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli bir tüketim analizidir? 

a) Sürekli gelir hipotezi  
b) Mutlak gelir hipotezi 
c) Zamanlararası tüketim seçimi 
d) Rassal yürüme hipotezi 
e) Ömür boyu gelir hipotezi 

 
3. Aşağıdaki tüketim teorilerinin hangisinde rasyonel bekleyişler hipotezinin 

geçerli olduğu varsayımı yapılmaktadır?  
a) Ömür boyu gelir hipotezi 
b) Sürekli gelir hipotezi  
c) Nispi gelir hipotezi 
d) Zamanlararası tüketim seçimi 
e) Rassal yürüme hipotezi 

 

4. Aşağıdaki tüketim teorilerinin hangisinde gençlik döneminde yapılan 

tasarrufların yaşlılık döneminde harcanması görüşü temel alınmıştır?  

a) Ömür boyu gelir hipotezi 

b) Mutlak gelir hipotezi  

c) Nispi gelir hipotezi 

d) Rassal yürüme hipotezi 

e) Zamanlararası tüketim seçimi  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yaşadıkları çevrenin onların tüketim 

davranışlarını şekillendirdiği varsayımından hareket etmektedir?  

a) Ömür boyu gelir hipotezi 

b) Sürekli gelir hipotezi  

c) Nispi gelir hipotezi 

d) Mutlak gelir seçimi 

e) Rassal yürüme hipotezi 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sürekli gelir hipotezini ileri sürmüştür? 

a) F. Modigliani 

b) M. Friedman   

c) J. S. Duesenberry 

d) I. Fisher 

e) R. Hall 
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7. Aşağıdakilerden hangisi rassal yürüme hipotezini ileri sürmüştür? 
a) F. Modigliani 
b) M. Friedman   
c) J. M. Keynes 
d) I. Fisher 
e) R. Hall 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi hasıladaki değişimin yatırımları etkilediğini ileri sürer? 

a) Tobin’in q teorisi 
b) Çarpan analizi   
c) Hızlandıran prensibi 
d) Sermayenin marjinal etkinliği 
e) Net bugünkü değer 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi Keynes’in yatırımlarla ilgili görüşünü yansıtır? 

a) Rasyonel bekleyişler 
b) Uyumcu bekleyişler   
c) Hızlandıran prensibi 
d) Sermayenin marjinal etkinliği 
e) Rassal yürüme 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi yatırımları mevcut sermayenin piyasa değerinin ve 

yenileme maliyetinin belirlediğini ileri sürer? 
a) Tobin’in q teorisi 
b) Çarpan analizi   
c) Hızlandıran prensibi 
d) Servet etkisi 
e) Faiz etkisi 
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•Faiz oranının dâhil edildiği 
durumda ekonominin işleyişini 
kavrayabilecek,

•Mal piyasası ve para piyasasını 
bir arada değerlendirebilecek,

•Mal ve para piyasalarındaki 
dengesizlikleri 
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GİRİŞ 

Hatırlanacağı üzere makro ekonomik modellemelerde önce en basit ve 
gerçek hayatta rastlanmayan bir ekonomiden hareket edilerek aşama aşama 
gerçek bir ekonominin işleyişine yönelik genişletmeler yapılır. Bu bağlamda, Basit 
Keynesyen Model’de dışa kapalı, faiz ve fiyatların olmadığı yolundaki varsayımlar 
birer birer terk edilir. IS-LM Analizi, Basit Keynesyen Model’den farklı olarak 
faizlerin mevcut olduğu bir ekonomideki dengeyi araştırmaktadır.  Ekonominin 
yine dışa kapalı ve fiyatların sabit olduğu yönündeki varsayımlar ise devam eder.  

Keynesyen Model’e getirilen önemli eleştirilerden birisi söz konusu 
modelin para piyasasını kapsamamasıdır. Diğer bir deyişle Basit Keynesyen 
Model’de paranın ekonomideki yeri ve paranın bir politika aracı olarak kullanımına 
yer verilmemiştir. Bu eleştirilere karşı önce İngiliz iktisatçı John R. Hicks ve daha 
sonra Danimarka asıllı ABD’li iktisatçı Alvin H. Hansen Basit Keynesyen Modeli faiz 
oranlarını ekleyerek genişletmişler ve para piyasasını da modele dâhil etmişlerdir. 
Bu nedenle IS-LM Analizi Hicks-Hansen yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır.  

Giriş bölümünden hatırlanacağı üzere makro iktisattaki dört temel 
piyasadan ikisi mal ve hizmet piyasaları ile para piyasası idi. Bu bölümde yer 
verilen IS Eğrisi mal piyasasındaki dengeyi ele alırken, LM Eğrisi para piyasasındaki 
dengeyi göstermektedir. Mal ve hizmet piyasası ile para piyasasının işleyişinin 
anlaşılması yanında bu iki piyasa arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin anlaşılması 
önem taşımaktadır. Özellikle iktisat politikalarının üretilmesinde ve 
uygulanmasında her iki piyasa arasındaki etkileşimlerin bilinmesi politikaların 
başarısı açısından önemlidir.  

IS EĞRİSİ: MAL PİYASASI DENGESİ 

 

IS Eğrisi Basit Keynesyen Model’e faiz oranlarının dâhil edilmesi ile elde 
edilir. IS Analizi’nde faizler toplam gelir ve toplam harcama modeline özel 
yatırımlar üzerinden dâhil edilmektedir.  

Basit Keynesyen Model’in transfer harcamaları ile vergilerin dâhil edildiği 
genişletilmiş şeklinde gelir-harcama eşitliği, 

Y = AE0 + c(1 − t)Y 

AE0 = C0 + cTR0 − cT0 + I0 + G0 

ve 

   I = I0 

olarak kabul edilmişti. Şimdi faizler yatırımları etkilediği kabul edilerek modele 
dâhil edilmektedir.   

Faiz oranları özel kesim yatırımlarını iki yoldan etkiler: 

• Yatırım yapmayı planlayan firmalar ellerindeki fonları yatırımlara 
harcayacakları zaman faiz oranına bakarlar. Eğer yatırımdan elde etmeyi 
bekledikleri gelir, ellerindeki fonları faize yatırmaları durumunda elde 
edecekleri getiriden büyük ise yatırım yapma kararı verilir. Örneğin yatırım 
sonucunda %20 kâr edeceğini planlayan bir firma faizler %10 gibi bir 
düzeydeyse elindeki fonu faizde değerlendirmeyip yatırım yapar. Ancak 
faizler örneğin %25 gibi bir seviyede olursa yatırımcı bu kez planladığı 
yatırımdan vazgeçip elindeki fonu faiz getirisi elde etmede kullanacaktır.   

 
IS-LM Analizi, faizlerin 

mevcut olduğu bir 
ekonomiyi ele alır.  
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Burada yatırım yapmanın alternatif maliyeti (fırsat maliyeti) yatırımcının 
cari faiz oranından elde edeceği getiridir. Yukarıdaki örnekte cari faiz %25 
olduğunda girişimci yatırımdan vazgeçmiştir. Yatırım kararında faiz 
oranının rolü ile ilgili olarak Keynes sermayenin marjinal etkinliği 
kavramını iktisat bilimine kazandırmıştır. Tüketim ve yatırımlarla ilgili 
detaylı analiz sonraki bölümde irdelenecektir.  

 

 

 

• İkinci olarak yatırım yapan firmalar, ellerindeki kaynaklar yeterli olmadığı 
zaman kısmen borçlanma yoluna gidebilirler. Bu durumda da faizlerin 
artması borçlanmanın maliyetini yükselteceği için yatırım yapmak 
pahalılaşacaktır. 
 

Görüldüğü gibi diğer şartlar sabit alındığında ve sadece faiz üzerinden 
düşünüldüğünde faiz oranı arttıkça ülkedeki yatırımlar azalmakta, faiz oranı 
azaldıkça yatırımlar artmaktadır.   

 

i  ↗  I ↘   ve   i  ↘ I ↗ 

 

Basit Keynesyen Model’deki yatırımlara, faiz oranları eklenerek aşağıdaki 
eşitlik elde edilir: 

 

I = I0 − bi 

 

Yukarıdaki eşitliğe göre yatırımların faizle ilgisi olmayan otonom bir kısmı 
(I0) ve faiz oranına (i) bağlı bir kısmı vardır.  Eşitlikteki eksi işaretinden görüleceği 
gibi faiz oranı arttıkça yatırımlar azalmaktadır.  

Burada faiz oranının önünde yer alan ki b katsayısı, yatırımın faizdeki 
değişime ne kadar duyarlı olduğunu ifade eder. Diğer bir deyişle b sayısı faiz 
artınca yatırımlar ne kadar azalır? Sorusunun cevabını verir ve yatırımın faiz 
esnekliği ya da yatırımın faize duyarlılığı olarak adlandırılır.   

Eğer b katsayısı yüksek ise yatırımlar faiz oranından daha fazla; b katsayısı 
düşük ise yatırımlar faiz oranından daha az etkilenmektedir.   

Buradaki b sayısı da marjinal tüketim eğilimi (c) gibi bir mantıkla ele 
alınabilir ve faiz oranındaki değişimin (Δi), yatırımı ne kadar değiştirdiğini (ΔI) 
göstermek üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

b =
∆I

∆i
 

b =
I2 − I1

i2 − i1
 

 

 
IS Analizi mal piyasası 

dengesini gösterir. 
Bunun için faiz 

oranlarının, özel 
yatırımları etkilediği 

varsayımından hareket 
edilir.   
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IS-LM Analizi’nde faiz oranları analize ilave edilmiş fiyatlar ise analiz dışı 
bırakılmış, yani sabit kabul edilmiştir. Bu nedenle analizde nominal faiz oranı (i), 
reel faiz oranı (r) ayrımı yoktur.   

Yatırım grafiği yukarıdaki açıklamalar ışığında faiz oranı ile ilişkilendirilerek 
şekil 6.1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 6.1. Özel Yatırım Harcamaları 

Grafikte görüldüğü gibi yatırım doğrusu faiz oranından bağımsız olan 
otonom yatırım noktasından başlamakta ve faiz oranı arttıkça yatırım miktarı 
azalmaktadır. Yatırım harcamalarının faiz oranına duyarlılığını gösteren (b) 
katsayısı, yatırım harcaması doğrusunun eğimini göstermektedir.  

Yatırımın faiz duyarlılığının yüksek ve düşük olması durumu Şekil 6.2’de 
gösterilmiştir.  

I1 I0 I2 

I = I0 − bi  
i (Faiz Oranı) 

C 

A 

B 

I3 

i3 

i1 

i2 

I 
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Şekil 6.2. Yatırımların Faiz Duyarlılığı 

 
Şekil 6.2’de görüldüğü gibi faiz oranının artması ile birlikte yatırımlardaki 

(I) azalma yatırımları faize duyarlılığının (b) büyük olduğu durumda daha fazla, 
yatırımların faize duyarlılığının (b) küçük olduğu durumda daha düşüktür. 

Yatırım fonksiyonuna faiz oranı ilave edilince genişletilmiş Gelir-Harcama 
Modeli yeniden yazılabilir. Önceki bölümde 

Y=AE 

Y = (C0 + cTR0 − cT0 + 𝐼0 + G0) + c(1 − t)Y 

ilişkisi elde edilmişti.  I0 yerine, Io-bi yazılırsa: 

Y = (C0 + cTR0 − cT0 + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + G0) + c(1 − t)Y 

eşitliğine ulaşılır.  

Genişletilmiş Gelir-Harcama Modeli’nde olduğu gibi otonom kısma kısaca 
açısından AE0 denilirse bu kez;  

Y= AE0 + c (1 - t) Y -bi   

ya da  

Y = AE0 –bi + c (1 - t) Y    

eşitliği elde edilir. Bu ilişki Şekil 6.3’te gösterilmiştir. 

I = I0 − b1𝑖 

İ (Faiz Oranı) 

I 
I0 

I = I0 − b2𝑖 
b2 > b1 

 
Yatırımların faize 

duyarlı olması, yatırım 
doğrusunun eğimini 

azaltır.  
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Şekil 6.3. Faizlerin Yer Aldığı Ekonomide Toplam Gelir-Toplam Harcama Dengesi 

Grafikte toplam harcamalar artık (AE0) düzeyinden değil, (AE0-bi) 
düzeyinden başlamaktadır. Toplam harcamalar gelir arttıkça artan bir seyir 
izlemektedir. Eğim yine c (1 - t)’dir. Kısacası genişletilmiş Gelir-Harcama 
Modeli’nden farklı olan tek şey, otonom kısma faiz oranının ilave edilmiş 
olmasıdır.  

IS Eğrisi’nin Elde Edilmesi 

Yukarıda gösterilen Gelir-Harcama dengesi otonom kısımlardaki değişim 
sonucunda değişebilir. Otonom kısmı oluşturan (AE0) ile (–bi) ifadelerindeki 
değişimler, harcama doğrusunun tamamen yer değiştirmesine yol açarlar. 

Buna karşılık eğimi oluşturan marjinal tüketim eğilimi (c) ve vergi oranı (t) 
değerlerindeki değişim de başlangıç noktası aynı iken eğimi değiştirerek dengeyi 
etkiler.  

IS Analizi’ndeki amaç, faizlerin Gelir-Harcama ya da Üretim-Harcama 
üzerindeki etkisini göstermektir. Bu nedenle faiz oranlarının değiştirilmesi 
suretiyle Gelir-Harcama dengesinin nasıl değişeceği gösterilebilir. Bu durum Şekil 
6.4’te gösterilmiştir. 

Faiz oranı ile çıktı arasındaki ilişki alt grafikte, Gelir-Harcama ilişkisi ya da 
mal piyasası dengesi üst grafikte yer almaktadır.   

𝐴𝐸0 − 𝑏𝑖 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

Y 

E0 

Y0 

𝐴𝐸0 − 𝑏𝑖 

AE=Y AE  

 
IS Eğrisi elde edilirken 

harcama-gelir 
grafiğinden yararlanılır. 
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Şekil 6.4. IS Eğrisi’nin Elde Edilmesi 

 
Ekonomide alt grafikte i0 olarak gösterilen bir faiz varken, harcamalar ile 

gelir (üretim) üst grafikteki E0 noktasında eşit olmuştur. Bir başka deyişle E0 
noktası ile uyumlu olan, yani harcamalarla geliri (üretimi) eşitleyen faiz oranı alt 
grafikteki i0’dır. Burada otonom harcamalar (AE0-bi0) düzeyindedir. 

Eğer faiz oranı herhangi bir nedenle alt grafikteki i2 düzeyine yükselirse, 
üst grafikteki otonom kısım değişecektir (AE0-bi2). Faizler yatırımları negatif 
etkileyerek toplam harcamaları azalttığından AE0 –bi0 + c (1 - t) Y olarak ifade 
edilen harcama doğrusu, azalma yönünde aşağıya AE0 –bi2 + c (1 - t) Y kayar.  

 

i1 

i0 

i2 

İ (Faiz Oranı) 

𝑌0 𝑌2 

İ  

IS 

Y1 

AE0 − bi1 

𝐸0 

𝐸1 

𝐸2 

i1 < i0 

i2 > i0 

45𝑜 

𝐸0 

𝐸1 

𝐸2 

AE=Y 

𝑌0 Y1 𝑌2 

𝐴𝐸0 − 𝑏𝑖1 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

𝐴𝐸0 − 𝑏𝑖0 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

𝐴𝐸0 − 𝑏𝑖2 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

AE0 − bi0 

AE0 − bi2 

Y  

Y  
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i2>i0  i ↗ I ↘    AE0  ↘  

 

Bu durumda yeni denge noktası artık E0 değil, E2 olmuştur. Diğer bir 
deyişle, E2 dengesi ile uyumlu faiz oranı i2’dir.  

Aksi durumda, eğer faiz oranları başlangıç dengesi olan E0 ile uyumlu olan 
i0 yerine alt grafikteki i1 düzeyine düşerse bu kez otonom harcamalar (AE0-bi1) 
düzeyine yükselir. Bu durumda da toplam harcama doğrusu yukarıya doğru kayar. 
Bunun nedeni azalan faiz oranlarının yatırımları artırması ve yatırımların yer aldığı 
toplam harcamaların da yükselmesidir.  

i1<i0  i ↘ I ↗    AE0  ↗ 

Bu durumda yeni denge noktası artık E0 değil E1 olmuştur. Diğer bir 
deyişle, E1 dengesi ile uyumlu faiz oranı i2’dir. 

Aşağıdaki grafikteki faiz oranları (i0, i1 ve i2) ile üst grafikteki mal 
piyasasında oluşan denge noktaları (E0, E1 ve E2) arasında bir uyum vardır. Faiz 
oranları i0 iken denge gelir Y0, faiz oranları i1 iken gelir Y1 ve faiz oranları i2 iken 
ekonomideki denge gelir E2’dir.   

Alt grafikteki E0, E1 ve E2 noktaları birleştirilince ekonominin dengede 
olduğu gelir-faiz oranları bileşimlerini gösteren IS Eğrisi elde edilir.  

Sonuç olarak IS Eğrisi, mal piyasasındaki dengeleri gösteren gelir ve faiz 
oranlarının geometrik yeri olarak tanımlanabilir.  

 

IS Denklemi 

IS Eğrisi faiz oranları ile gelir arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Faiz oranları 
değiştikçe ülkedeki gelir-çıktı değişmektedir. Buna göre IS Denklemi de faizlerin 
gelir-çıktı (Y) üzerindeki etkisini göstermelidir.  

IS Eğrisi üzerindeki her noktada Y=AE eşitliği sağlanmaktadır.  

Y=AE 

Y= AE0 –bi + c (1 - t) Y 

Eşitlikteki gelire bağlı kısım olan c(1-t) Y terimi, eşitliğin solundaki (Y) 
teriminin tarafına alınırsa 

Y - c (1 - t) Y = AE0 –bi  

Y parantezinde, 

Y (1-c(1-t) = AE0 –bi 

1-c(1-t) ifadesi karşıya bölüm olarak geçirilirse 

Y =
AE0 − bi0

1 − c(1 − t)
 

ya da 

Y =
1

1 − c(1 − t)
(AE0 − bi) 

elde edilir.  

Burada çarpan değeri değişmemiş ve 

 
IS denklemi, mal 

piyasasındaki gelir 
(üretim) ile faiz oranı 

ilişkisini gösterir. 
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kE =
1

1 − c(1 − t)
 

olarak eşitlikteki yerini almıştır. O hâlde yukarıdaki eşitlik, 

Y=kE(AE0-bi) 

olur. Bu eşitlikte faiz oranı yalnız bırakılırsa 

𝑖 = (
1

𝑏
) 𝐴𝐸0 − (

1

𝑏𝑘𝐸
)𝑌 

yeklindeki IS Denklemi elde edilir. 

IS Eğrisi’nin Eğimi 

Faiz oranındaki değişmelerin hasıla (çıktı) üzerindeki etkilerini gösteren IS 
Eğrisi’nin eğimi yukarıda açıklandığı gibi negatif eğimlidir. IS Eğrisi’nin eğimi faiz 
oranlarındaki değişimlerin çıktı düzeyini ne kadar etkilediğini, yani hasılanın faize 
ne kadar duyarlı olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  

 
 

Şekil 6.5. Farklı Eğimdeki IS Eğrileri 

 
 
 

Şekil 6.5’teki daha yatay olan (IS2) eğrisi, faizlerdeki değişimin daha dik 
olan (IS1) eğrisine göre hasılayı daha çok etkilediğini göstermektedir. Nitekim 
faizlerin (i0)’dan (i1)’e yükselmesi sonucunda (IS1) itibariyle çıktı düşüşü (Y1-Y2) 
kadar (A noktasından B noktasına), daha yatık (IS2) itibariyle hasıla düşüşü (Y3-Y4) 
kadardır (C noktasından D noktasına).  

IS Eğrisi’nin eğimi IS Denklemi yoluyla gösterilebilir. IS Eğrisi’nin eğimi ile 
ilgili olarak yapılan açıklamalar IS Denklemi itibariyle de gösterilebilir.  

𝑖 = (
1

𝑏
) 𝐴𝐸0 − (

1

𝑏𝑘𝐸
)𝑌 

Y 
Y2 

𝑖0 

i  

IS2 

IS1 

𝑖1 

Y4 Y1 Y3 

A 

B 

C 

D 

 
IS Eğrisi’nin eğimi 
yatırımların faize 
duyarlılığına ve 

çarpanın büyüklüğüne 
bağlıdır.  
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Yukarıdaki IS Denklemi’nde eğim (
1

𝑏𝑘𝐸
)’dir. Bu durumda eğimin belirlenmesinde, 

yani yatırımların faize duyarlılığı (𝑏) ve çarpan (𝑘𝐸) değerleri etkilidir.  

• (b↘) Yani yatırımların faize duyarlılığı azalırsa kesrin değeri artacağından 
eğim artar ve IS daha dikey konumda olur. Aksine yatırımın faize duyarlılığı 
(b) katsayısı ne kadar büyük ise kesrin değeri azalacağından IS Eğrisi’nin 
eğimi o kadar düşük ve IS Eğrisi yatay olur. IS Eğrisi’nin yatay olması 
durumunda faiz oranındaki değişimler yatırımları ve dolayısıyla geliri-
hasılayı fazla etkiler. 

• (kE)  İle gösterilen çarpanın değeri azaldıkça eğimi gösteren (1/bkE) kesrinin 
değeri artar ve eğim yükselir. Bu durumda IS Eğrisi daha dik olur. Yine 
çarpanın değeri ne kadar yüksek olursa eğimin gösteren kesrin değeri 
azalacağından eğim azalır ve IS daha yatık hâle gelir. IS Eğrisi’nin dikey 
olması durumunda faiz oranındaki değişimler yatırımları ve dolayısıyla 
geliri-hasılayı çok fazla etkilemez. 

Mal Piyasasında Dengesizlik ve IS Eğrisi 

IS Eğrisi mal piyasasında denge noktalarının birleştirilmesi ile elde 
edildiğinden bu eğrinin dışındaki noktalarda dengesizlik vardır. Bir başka deyişle IS 
Eğrisi’nin elde edilmesi konusunda hatırlanacağı üzere IS Eğrisi’nin üzerindeki her 
noktada, üst grafikteki mal piyasası dengesi sağlanmıştı. O halde IS Eğrisi’nin 
dışındaki noktalarda mal piyasasının dengede olmadığı söylenebilir. Bu durum 
aşağıdaki grafik yardımıyla izah edilebilir.  
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Şekil 6.6. IS Eğrisi ve Dengesizlikler 

IS Eğrisi’ndeki bir noktada faizler ile hasıla arasında uyum vardır. Örneğin 
(i2) faiz oranı ile uyumlu hasıla (Y2)’dir. Bu durumda mal piyasasında (üst grafikte) 
görüldüğü gibi harcama ile gelir ya da üretim eşittir. Mal arzı ya da talebi ile ilgili 
herhangi bir dengesizlik yoktur (E2).  

Bu noktanın üstündeki bir noktada yani IS Eğrisi’nin sağında (E4), faizler 
olması gerekenden (i2) daha yüksektir (i1). Yüksek faizler yatırımları azaltarak 
toplam harcamayı düşürmüştür. Oysa hasıla değişmemiştir (Y2). Harcamanın azalıp 
hasılanın değişmemesi üretilen mal ve hizmetlerin bir kısmının satılamaması 
anlamına geldiğinden (E4) noktasında mal arzı fazlası (ESG) söz konusudur. 

Aksine IS altındaki (solundaki) bir noktada ise faizler olması gerektiğinden 
düşük olarak gerçekleşmektedir. E1 noktasındaki i1 ve Y1 faiz oranı hasıla düzeyi 
bileşimi sağlanmış, üst grafikte görüldüğü gibi E1 noktasında harcamalar ile hasıla 
(üretim) eşit olmuştur. Faizler i1 yerine i2 olursa düşen faiz oranı yatırım 

i2 

i1 

AE 

AE0 − bi2 

𝑌2 

i 

IS 

Y1 

AE0 − bi1 

𝐸1 𝐸4 

𝐸2 

𝐸3 

MAL TALEBİ FAZLA 

𝐴𝐸0 − 𝑏𝑖2 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

𝐸1 

𝐸2 

AE=Y 

Y1 𝑌2 

𝐸4 

𝐸3 

Y 

𝐴𝐸0 − 𝑏𝑖1 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

MAL ARZI FAZLA 

 
IS Eğrisi’nin solunda mal 
talep fazlalığı, sağında 

ise mal arzı fazlalığı 
vardır.  
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harcamalarını artırarak toplam harcamayı yükseltecektir. Harcama yükselirken 
hasıla-üretim (Y1) düzeyinde kalmıştır. Bu durumda harcamalar hasıladan-
üretimden fazla olduğundan mal talep fazlası (EDG) ortaya çıkmıştır.  

 

IS Eğrisi’nin Yer Değiştirmesi  
  Bir doğrunun paralel olarak yer değiştirmesi, o doğrunun eksenleri dışında 
kalan herhangi bir faktörün etkisi ile olabilir. IS Eğrisi faiz oranı (i) ile hasıla (Y) 
arasındaki ilişkiyi gösterdiğinden, bu iki değişken dışındaki etkenler (dışsal 
değişkenler) IS Eğrisi’nin yer değiştirmesine neden olur. Bu etkenler otonom 
harcamalardır. Otonom harcamaların artması ya da azalması IS Eğrisi’nin aynı faiz 
oranında paralel olarak yer değiştirmesine yol açar.   

 
 
 Şekil 6.7. IS Eğrisi’nin Yer Değiştirmesi 

 

i 

AE 

𝑌2 

İ  

IS1 

Y1 

(AEo)3 − bi 

𝐸1 

𝐸2 

𝐸3 

𝑌3 

AE = AE03
− 𝑏𝑖 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

AE = AE02
− 𝑏𝑖 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

𝐸1 𝐸2 

AE=Y 

Y1 𝑌2 

𝐸3 

Y 

IS3 

IS2 

𝑌3 

AE = AE01
− 𝑏𝑖 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 

Y 

(AEo)2 − bi 

 

 

(AEo)1 − bi 
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Şekil 6.7’de görüldüğü gibi, başlangıçta denge E1 noktasında ortaya 
çıkmıştır. Burada gelir (Y1) ve faiz oranı (i)’dir. Herhangi bir nedenle (AE0)1 otonom 
harcaması (AE0)2 olarak artarsa toplam harcama doğrusu üst grafikte yukarıya 
hareket edecek ve denge E2’ye kayacaktır. Bunun sonucuna da faiz aynı iken (i) 
gelir Y2’ye yükselmiştir. Bu durum IS grafiğinde IS Eğrisi’nin sağa kayması ile 
gösterilmiştir.   

 AE0 otonom harcamalarının içinde hatırlanacağı üzere C0, I0, G0, cTR0 ve -
cT0 değerleri yer almaktaydı. Bunlardan C0, I0, G0, cTR0 değerlerinden herhangi 
birinin artması veya otonom vergilerin düşmesi (-cT0), üst grafikte toplam harcama 
doğrusunu yukarı kaydırarak alt grafikte değişmeyen (i1) faiz oranında IS Eğrisi’ni 
sağa kaydırmaktadır. IS Eğrisi’nin sağa IS2 konumuna kayması ekonominin faizler 
değişmeden daha fazla ürettiğini (Y1’den Y2’ye) göstermektedir.  

 Aksine herhangi bir nedenle (C0, I0, G0, cTR0 değerlerinden herhangi 
azalması ya da otonom vergilerin (-cT0) artması) otonom harcamaların (AE0)1 

düzeyinden (AE0)2 düzeyine azalmasına yol açacaktır. Bu durumda üst grafikte (i ve 
Y3) bileşiminde denge oluşmakta, bu bileşim alt grafikte IS Eğrisi’nin sola IS3 
düzeyine kaymasına yol açmaktadır.  

 

LM EĞRİSİ: PARA PİYASASI DENGESİ 
 

IS Eğrisi gelir – faiz ilişkisini mal piyasası açısından gösterdiği gibi LM Eğrisi 
de gelir – faiz ilişkisini para piyasası açısından göstermektedir. Bir başka deyişle LM 
Eğrisi, para piyasası dengesini göstermektedir. 

 Para piyasası dengesi de para arzı ile para talebinin eşitlenmesi ile 
sağlanır. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak açıklanacak olan 
para piyasasına kısaca değinmek gereklidir.  

• Bu analizdeki para arzından ve para talebinden nakit para anlaşılmalıdır. 
Yani nakit para arzı ile nakit para tutma talebi söz konusudur.  

• Para Arzı Merkez Bankası tarafından belirlenir ve LM analizinde diğer 
iktisadi birimlerin faaliyetlerinden etkilenmediği ve otonom olduğu 
varsayılır.  

• Para Talebi ise iki kısımda incelenir. Bunlardan birincisi gelire (Y) bağlı olan 
para talebidir. Toplumdaki mali servetin bir kısmı nakit olarak tutulur. Bu 
kısım gelir arttıkça artar. Para talebinin ikinci bileşeni ise faiz oranıdır (i). 
İktisadi birimlerin nakit olarak tuttuğu miktar, faiz oranı ile ters orantılıdır. 
Faiz oranı arttıkça insanların yanlarında nakit para bulundurmaları 
faizlerden yararlanamamaları (fırsat maliyet) anlamına gelir. Örneğin 
faizler %20 ise iktisadi birimlerin parayı nakit olarak yanlarında 
bulundurmaları onların %20 oranındaki faiz getirisinden 
yararlanamayacakları anlamına gelmektedir. Bu nedenle faiz oranları 
arttıkça tasarrufların nakit olarak tutulan miktarı azalır.  

O hâlde para talebi (L); 

L = f(Y+, i−) 
 
 
 
 

 
IS Eğrisi, otonom 
harcamalardaki 

değişiklikler nedeniyle 
yer değiştirir.  

 
LM Eğrisi para 

piyasasında dengenin 
sağlandığı gelir-faiz 
oranı bileşimlerini 
gösteren bir denge 

eğrisidir.  
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olarak yazılabilir. Bu ilişki denklem olarak 
 

L = kY − hi 
 
biçiminde yazılır ve para talebi denklemi olarak adlandırılır. Buradaki (k) 
terimi para talebinin gelirden ne kadar etkilendiğini gösterir ve para 
talebinin gelire (hasılaya) duyarlılığı olarak adlandırılır. Para talebi 
denklemindeki (h) terimi ise para talebinin faizden ne kadar etkilendiğini 
gösterir ve para talebinin faize duyarlılığı olarak adlandırılır.  

Para piyasası dengesi para arzının para talebine eşit olması ile 
gerçekleşecektir. Bu durum Şekil 6.8’de gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 6.8. Para Piyasasında Denge 

 
Görüldüğü gibi yatay eksende para miktarı (L,M), dikey eksende faizler (i) 

yer almaktadır. Para arzı (M) Merkez Bankası tarafından belirlendiği ve faiz 
oranlarındaki değişimlerden etkilenmediği için dikey olarak gösterilmiştir. 
Para talebi ise L = kY − hi şeklindeki para talebi denkleminden görüleceği üzere 
faiz oranları ile ters orantılıdır. (E0) Noktasında para arzı (M) ile para talebi (L) 
eşitlenmiş ve piyasadaki denge faiz oranı (i0) olarak belirlenmiştir. 
 

Eğer faizler denge faiz oranından (i0) yüksek bir düzeyde ise (i1) para talebi 
(A) kadar, para arzı (B) kadardır. Bu durumda A-B kadar para arz fazlası söz 
konusudur.  

 Faizler denge faiz oranından (i0) düşük bir düzeyde ise (i2) para talebi E 
kadar, para arzı D kadar olacak ve D-E kadar para talebi fazlası ortaya çıkacaktır.  

 

LM Eğrisi’nin Elde Edilmesi 
 

LM Eğrisi para piyasasındaki para talebi ve para arzı ilişkisinden 
yararlanılarak elde edilebilir. Bu durum Şekil 6.9’da gösterilmiştir. 

 

i 

L,M 

i0 

E 

L (Para Talebi) 

D 

B A 

M>L 

M<L 

i2 

i1 

M 

M 

0 

 
LM Analizi’ne göre para 

talebi gelirin artan, 
faizin azalan 

fonksiyonudur. Para 
arzı ise Merkez Bankası 

tarafından belirlenir.  
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Şekil 6.9. LM Eğrisi’nin Elde Edilmesi 

 
Şekil 6.9’da soldaki grafikte para arzını temsilen M doğrusu ile para 

talebini temsilen L1Y1 eğrisi E1 noktasında kesişmektedirler. Y1 gelir düzeyinde para 
talebini para arzına eşit kılan faiz haddi i1’dir. Hasılanın Y1 düzeyinden Y2 düzeyine 
yükselmesiyle para talebi artmış ve L1Y1 eğrisi L2Y2 konumuna gelmiştir. Para 
talebindeki artış sonucu faiz oranı ise i1’den i2’ye yükselmiştir.  

Şekil 6.9’da sağdaki grafikte ise hasıla ile faiz oranı arasındaki ilişki 
gösterilmiştir. Şekilde E1 noktası, hasıla düzeyi Y1 iken para piyasasında dengenin 
i1 faiz haddinde sağlandığını göstermektedir. E2 noktası ise hasıla düzeyinin Y1’den 
Y2’ye artması ile faiz oranının yükselmesi sonucunda para piyasasında dengenin i2 
faiz haddinde oluştuğunu göstermektedir. 

Sağdaki şekilde yer alan ve para arzını para talebine eşitleyen faiz haddi- 
hasıla bileşimlerinin geometrik yerini temsil eden pozitif eğimli eğriye LM Eğrisi 
denir. 

 

LM Denklemi 

Bir ekonomideki para talebi (L), gelir ile doğru orantılı, faiz oranı ile ters 
orantılı olduğundan, 

L=kY – hi  

olarak gösterilmektedir. Para arzı (M) merkez bankası tarafından belirlenmektedir. 
Para arzı-Para talebi eşitliği; 

M=kY-hi 

olur. Bu eşitlikte faizler yalnız bırakılırsa 

i = (
k

h
) Y − (

1

h
) M 

elde edilir. Denklemde görüldüğü gibi gelir arttıkça faizler artmaktadır. Bunun 
nedeni artan gelirin para talebini artırması ve artan para talebinin para arzı 
sabitken faiz oranlarını yükseltmesidir. Bu durum LM Eğrisi’nin pozitif olmasının 
temel nedenidir.  

i 

L,M  

i1 

i2 

L1(Y1) 

Y  

i 

E1 

E2 

i1 

i2 

E2 

E1 

M0 

L2(Y2) 

Y1 

LM 

 
LM Eğrisi para talebi ve 

para arzı ilişkisinden 
yararlanılarak elde 

edilebilir. 

M0 

 

Y2 
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LM Eğrisi’nin Eğimi 

Para piyasasındaki dengeyi gösteren LM Eğrisi’nin eğimi, LM Denklemi’nde 
yer alan para talebinin gelire (hasılaya) duyarlılığına (k) ve para talebinin faize 
duyarlılığına (h) bağlıdır. 

i = (
k

h
) Y − (

1

h
) M 

LM Denklemi’nin eğimi (k/h)’dir. (k) ve (h) terimlerinin alacakları değerler 
LM Eğrisi’nin dik mi, yoksa yatık mı olacağını belirlemektedir. 

 

Şekil 6.10. LM Eğrisi’nin Eğimi 

• Para talebinin gelire (hasılaya) duyarlılığı arttıkça  (k↗), gelir 
değişikliklerine para talebinin ve dolayısıyla faiz oranının verdiği tepki fazla 
olacaktır. Grafikte daha dik olan LM1 eğrisinde (k) teriminin değeri daha 
yüksektir. LM1 durumunda gelirdeki artış (Y1-Y2) faiz oranını (i2-i4) kadar 
artırmıştır. Daha yatık olan, yani eğimi daha düşük olan LM2 eğrisinde ise 
(k) terimi düşük değerlidir. Nitekim (Y1-Y2) kadar bir gelir artışı LM2 

itibariyle faizle üzerinde (i1-i3) kadar etkili olabilmiştir. 

Ö
rn

e
k •Bir ekonomide otonom harcamalar 1000 TL, çarpan (kE=5) ve 

yatırımların faize duyarlılığı  b=0.4 ise IS Denklemi;

•𝑖 = (
1

𝑏
) 𝐴𝐸0 − (

1

𝑏𝑘𝐸
)𝑌

• i=2500-2Y olur.

•Bir ekonomide para talebinin gelire duyarlılığı (k=0.8) ve faize 
duyarlılığı (h=0.2) ve para arzı (M=10 000) ise LM Denklemi

•i=(k/h)Y-(1/h)M

•i=4Y-50 000 olur.

Y 

i  

0 

i3 

i1 

i2 
A 

i4 

LM1 

LM2 

B 

C 
D 

Y2 Y1 

 
LM Eğrisi’nin eğimi para 

talebinin gelir ve faiz 
duyarlılığına bağlıdır.  
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k↗   LM daha dik, eğim yüksek 
 

h↘   LM daha dik, eğim yüksek 

 
• Para talebinin faize duyarlılığı azaldıkça (h↘) LM Eğrisi daha dik olur. LM 

Eğrisi’ne göre, gelir artışları para talebini artıracaktır. Bu artış sonucunda 
para arzı sabitken faizler yükselme eğilimi gösterecektir. Artan faizler ise 
para talebinin azalmasına yol açacaktır. Ancak faizlerin para talebini 
azaltma eğilimi (h) düşük olduğundan para arzı ile para talebini 
eşitlenmesi için gerekli faiz oranı artışı yüksek olacaktır. Bu durum daha 
yüksek bir faiz oranı artışı demek olduğundan LM Eğrisi dik olacaktır. Bu 
durum LM Denklemi’nin eğimi olan (k/h) ifadesinden de anlaşılabilir. (k) 
terimindeki artış (k/h) teriminin değerini yükselterek LM Eğrisi’nin dik 
olmasına yol açtığına göre, (k) terimi aynı iken (h) teriminin değerinin 
azalması da(k/h) teriminin yani eğimin artmasına ve LM Eğrisi’nin daha dik 
olmasına yol açmaktadır. Grafikte (h) teriminin değerinin düşük olması 
durumunda gelir artışının (Y1-Y2) daha dik LM1 eğrisi itibariyle faiz oranı (i2-
i4) kadar artırmıştır. Daha yatık olan, yani eğimi daha düşük olan LM2 
eğrisinde ise (h) terimi yüksek değerlidir. Nitekim (Y1-Y2) kadar bir gelir 
artışı LM2 itibariyle faizle üzerinde (i1-i3) kadar etkili olabilmiştir.  

LM Eğrisi ve Para Piyasasındaki Dengesizlikler 

LM Eğrisi üzerindeki her noktada para piyasası dengededir. Eğrinin dışında 
kalan noktalarda ise de para talebi (L) ile para arzı (M) arasındaki denge bozulmuş 
demektir. Bu durum Şekil 6.11’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 6.11. LM Eğrisi ve Para Piyasasındaki Dengesizlikler 

 
LM Eğrisi üzerindeki E1 noktasında da sol grafikten görülebileceği gibi, para 

talebi (L) ile para arzı (M) birbirine eşittir. Bununla uyumlu gelir düzeyi (Y1) iken 
faiz oranı da (i1)’dir.   

L,M 

i 

LM 

M 

𝑖1 

L1(Y1) 

𝑖2 

L2(Y2) 

𝑖1 

𝑖2 
E3 

E1 

E2 

E4 

E3 E2 

E4 E1 

Y1 Y2 
Y⬚ 

i 
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E4 noktasında faiz oranı (i1) ancak hasıla düzeyi daha yüksek bir değer olan 
(Y2) dir. Bu nedenle E4 noktasındaki para talebi E1 noktasındaki para talebinden 
daha büyüktür. Bu nedenle E4 noktasında para talebi para arzını aşar ve para talebi 
fazlalığı (EDM) ortaya çıkar. LM Eğrisi üzerindeki E2 noktasında da sol grafikten 
takip edilebileceği gibi para arzı ile para talebi birbirine eşittir.  E3 noktasında ise 
faiz oranı yine i2 iken hasıla düzeyi daha düşük olan Y1 düzeyindedir. Bu düşük gelir 
düzeyinde para talebi para arzından küçüktür. Bu nedenle E3 noktasında para arzı 
fazlalığı (ESM) vardır. 

Sonuç olarak LM Eğrisi’nin sağında para talebi fazlası (EDM), LM Eğrisi’nin 
solunda ise para arzı fazlası (ESM) söz konusudur.  

LM Eğrisi’nin Yer Değiştirmesi 
LM Eğrisi’nin yer değiştirmesi para talebi (L) sabitken para arzının (M) 

değişmesine bağlıdır.  
 

 
Şekil 6.12. LM Eğrisini Yer Değiştirmesi 

 
Şekil 6.12’de para piyasası başlangıçta E0 noktasında dengededir. Bu 

noktada gelir (Y0), faizler (i0), Para talebi (L) ve para arzı da (M0) ’dır. Merkez 
bankası herhangi bir nedenle para arzını (M1)’e yükseltirse ile para talebi  (L) ile 
(M1) para arzı bu kez (E1) noktasında eşitlenir. Yeni denge noktasında Bu durumda 
faiz oranları (i1)  olarak daha düşük bir düzeyde gerçekleşir. LM grafiğinde gelir (Y0) 
değişmediği halde faiz oranının (i1) olması, LM Eğrisini sağa kaydırmıştır.  

Aksine merkez bankası herhangi bir nedenle para arzını (M2)’ye düşürürse, 
(M2) para arzı ile değişmeyen para talebi  (L) bu kez (E2) noktasında eşitlenir. Bu 
durumda faiz oranları (i2) olarak daha yüksek bir düzeyde gerçekleşir. LM 
grafiğinde gelir (Y0) değişmediği halde faiz oranının (i2) olması, LM Eğrisi’ni sola 
kaydırmıştır.  

 

 
 

 

 

i 

i0 

L,M  

i2 

i1 

L 

LM2(M2 iken) 

Y  

i 

E1 

E0 

E2 

i2 

i0 

𝑖1 

E2 

E0 

E1 

Y2 Y0 Y1 

M2 M0 M1 LM0(M0 iken) 

LM1(M1 iken) 

 
LM Eğrisi’nin solunda 

para arzı fazlalığı, 
sağında ise para talebi 

fazlalığı vardır. 

 
LM Eğrisi Merkez 

Bankası’nın para arzını 
değiştirmesi sonucunda 

yer değiştirir.  
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MAL PİYASASI VE PARA PİYASASINDA ORTAK DENGE 
Yukarıdaki IS ve LM analizleri ele alındığında her iki analizde de gelir ile faiz 

oranları arasındaki ilişkinin incelendiği görülmektedir. Bu ilişki IS analizinde mal ve 
hizmet piyasası açısından; LM analizinde de para piyasası açısından ele alınmıştır. 

Hem IS hem de LM analizlerindeki grafiklerde de yatay eksende ülkedeki 
gelir (Y), dikey eksende ise ülkedeki faiz oranları (i) yer aldığı için iki grafik aynı 
düzlemde gösterilebilir:  
 
 

 
 

Şekil 6.13. Mal ve Para Piyasasında Eş Zamanlı Denge 

 
Görüldüğü gibi, ekonomide IS ve LM eğrilerinin kesiştiği (eşitlendiği) (E0) 

noktasında hem mal piyasası hem de para piyasası dengededir. Bu noktada,  
oluşan (i0) faiz oranı ile (Y0) gelir düzeyi mal piyasasında mal talebi ile mal arzını 
eşitlemekte, bunun yanında para piyasasında da para arzı ile para talebini 
eşitlemektedir.   

Bu noktaların dışındaki noktalarda mal piyasası ve para piyasası aynı anda 
dengede olamamaktadır.    

 
Şekil 6.14. IS-LM Modeli’nde Dengesizlikler 

Y 

i 

LM 

IS 

Y0 

𝑖0 

𝐸0 

Y 

i 

LM 

IS 

Y0 

𝑖0 

𝐸0 

A 

B D 

C 

 
IS ve LM Eğrilerinin 
kesiştikleri noktada, 
ekonomide hem mal 
piyasası hem de para 

piyasası aynı anda 
dengede olur.  
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IS ve LM modelindeki dengesizlikle, IS Eğrisi’ndeki dengesizlik noktaları ile 

LM Eğrisi’ndeki dengesizlik durumlarının birlikte düşünülmesi ile gösterilebilir.  

Grafikteki A noktası IS Eğrisi’nin sağında ve LM Eğrisi’nin solundadır. IS 
Eğrisi’nin sağındaki bir noktada mal arzı fazlası (ESG) vardır. A noktası aynı 
zamanda LM Eğrisi’nin solundadır. Bu durumda A noktasında para piyasasında 
para arz fazlası (ESM) vardır. 

Grafikteki B noktası IS Eğrisi’nin üst kısmında ve LM Eğrisi’nin sağındadır. 
IS Eğrisi’nin sağındaki bu noktada mal piyasası açısından mal arzı fazlası (ESG) 
vardır. B noktası LM Eğrisi’nin sağında kaldığından para piyasasında para talep 
fazlası (EDM) vardır. 

Grafikteki C noktası IS Eğrisi’nin solundadır. Bu noktada mal talep fazlası 
(EDG) söz konusu olmaktadır. Bu nokta aynı zamanda LM Eğrisi’nin sağındadır. C 
noktasında para piyasasında para talep fazlası (EDM) söz konusudur.  

Son olarak D noktası IS Eğrisi’nin solunda olduğundan yine mal talep 
fazlası (EDG) söz konusudur.  Bu nokta aynı zamanda LM Eğrisi’nin sağında 
kaldığından D noktasında para piyasasında para arz fazlası (ESM) vardır. 

 
 

 

 

 
 
 
 

B
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•Merkez Bankası'nın faiz kararlarının reel sektörü ya da mal ve 
hizmet piyasalarını nasıl etkilediğini araştırınız. 
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Ö
ze

t
•IS-LM Analizi, Basit Keynesyen Model’den farklı olarak ekonomide faizlerin 

mevcut olduğu bir ekonomideki dengeyi araştırmaktadır. 

•IS-LM Analizi'nde, Keynesyen Model’e getirilen önemli eleştirilerden biri bu 
modelin para piyasasını kapsamamasıdır.

•Makro iktisattaki dört temel piyasadan ikisi mal ve hizmet piyasaları ile para 
piyasasıdır. IS Eğrisi mal piyasasındaki dengeyi ele alırken, LM Eğrisi para 
piyasasındaki dengeyi göstermektedir. 

•IS Eğrisi Basit Keynesyen Model’e faiz oranlarının dâhil edilmesi ile elde 
edilir. IS analizinde faizler toplam gelir ve toplam harcama modeline özel 
yatırımlar üzerinden dâhil edilmektedir.

•Yatırım kararında faiz oranının rolü ile ilgili olarak Keynes sermayenin 
marjinal etkinliği kavramını iktisat bilimine kazandırmıştır.

•IS Analizi’ndeki amaç, faizlerin Gelir-Harcama ya da Üretim-Harcama 
üzerindeki etkisini göstermektir. Bu nedenle faiz oranlarının değiştirilmesi 
suretiyle Gelir-Harcama dengesinin nasıl değişeceği gösterilebilir.

•IS Denklemi de faizlerin gelir-çıktı (Y) üzerindeki etkisini göstermelidir. 

•IS Eğrisi, mal piyasasında dengeyi sağlayan gelir ve faiz oranı bileşimlerini 
gösterir.

•IS Eğrisi’nin üzerindeki her noktada mal piyasası dengesi söz konusudur.

•IS Eğrisi, otonom harcamalardaki değişiklikler nedeniyle yer değiştirir. 

•IS Eğrisi mal piyasasında denge noktalarının birleştirilmesi ile elde 
edildiğinden bu eğrinin dışındaki noktalarda dengesizlik vardır.

•LM Eğrisi para piyasasında dengenin sağlandığı gelir-faiz oranı bileşimlerini 
gösteren bir denge eğrisidir.

•LM analizine göre para talebi gelirin artan, faizin azalan fonksiyonudur. Para 
arzı ise Merkez Bankası tarafından belirlenir. 

•Para talebinin gelire duyarlılığı para talebinin gelirdeki değişimden ne kadar 
etkilendiğini gösterir.

•Para talebinin faiz duyarlılığı, para talebinin faiz oranındaki değişimden ne 
kadar etkilendiğini gösterir.

•LM Eğrisi para talebi ve para arzı ilişkisinden yararlanılarak elde edilebilir.

•LM Eğrisi'nin eğimi para talebinin gelire duyarlılığına ve para talebinin faize 
duyarlılığına bağlıdır. 

•LM Eğrisi'nin sağındaki noktalarda para talebi para arzından fazla; solundaki 
noktalarda ise para arzı para talebinden fazladır. Dolayısıyla LM Eğrisi'nin 
sağındaki noktalarda para talep fazlası, solundaki noktalarda para arz fazlası 
söz konusudur. 

•LM Eğrisi'nin konumu para arzına bağlıdır. Para arzındaki artış LM Eğrisi'nin 
sağa, azalış ise sola kaymasına neden olur. 

•IS ve LM Eğrilerinin kesiştiği nokta hem mal piyasasının hem de para 
piyasasının aynı anda dengede olduğu anlamına gelir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. IS Eğrisi aşağıdakilerden hangisinden türetilir? 

a) Y ve AE   
b) C ve AE   
c) C ve Y  
d) I ve Y 
e) G ve Y  

 
2. IS Eğrisi aşağıdakilerden hangisinin değişmesi ile yer değiştirir? 

a) Faiz oranlarının değişmesi ile   
b) Gelirin değişmesi ile   
c) Otonom harcamaların değişmesi ile  
d) Para arzının artması ile  
e) Para arzının azalması ile  

 
3. IS Eğrisi hangi değişkenler arasında ilişki kurar? 

a) Faiz- GSYİH  
b) Faiz-Enflasyon    
c) Faiz-Döviz kuru  
d) Faiz-Fiyatlar  
e) Faiz-işsizlik 

 
4. IS-LM Analizi aşağıdakilerden hangilerinin adıyla anılır? 

a) Keynes-Schumpeter     
b) Hicks-Hansen  
c) Smith-Ricardo   
d) Romer-Swan  
e) Malthus-Say 

 
5. LM Eğrisi hangi değişkenler arasında ilişki kurar? 

a) Faiz- GSYİH  
b) Faiz-Enflasyon    
c) Faiz-Döviz kuru  
d) Faiz-Fiyatlar  
e) Faiz-işsizlik 

 
6. IS ve LM Eğrilerinin kesiştiği noktada aşağıdakilerden hangisi tam olarak 

gerçekleşir? 
a) Sadece mal piyasası dengededir.  
b) Sadece para piyasası dengededir. 
c) Para ve döviz piyasası dengededir.  
d) Mal ve döviz piyasası dengededir.  
e) Mal ve para piyasası dengededir. 

 
7. LM Eğrisi aşağıdakilerin hangilerinden türetilir? 

a) i ve L    
b) i ve M    
c) i ve P  
d) i ve Y  
e) L ve M  
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8. Aşağıdakilerden hangisi IS Eğrisi’nin eğiminde etkilidir?  
a) Para talebinin gelire duyarlılığı    
b) Para talebinin faize duyarlılığı 
c) Yatırımların faize duyarlılığı  
d) Otonom harcamalar  
e) Para arzı  

 
9. IS Eğrisi’nin sağındaki bir nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Mal arzı ve talebi eşittir.     
b) Para talebi fazladır.   
c) Para arzı fazladır.  
d) Mal talebi fazladır. 
e) Mal arzı fazladır.  

 
10. LM Eğrisi’nin solundaki bir nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Mal arzı ve talebi eşittir.     
b) Para talebi fazladır.    
c) Para arzı fazladır.  
d) Mal talebi fazladır.  
e) Mal arzı fazladır.  
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IS-LM MODELİ: MALİYE VE 
PARA POLİTİKALARI 
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• Maliye Politikası ve IS Eğrisindeki 
Değişmeler

• IS Eğrisi ve Genişletici Maliye 
Politikası

• IS Eğrisi ve Daraltıcı Maliye Politikası
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GİRİŞ 
 

Önceki bölümden hatırlanacağı üzere, IS-LM Modeli’nde oluşan denge mal 
ve para piyasalarındaki ortak dengeyi temsil etmektedir. Hükûmetler, bu dengeye 
çeşitli nedenlerle müdahalelerde bulunabilirler.  Bunun en önemli sebebi 
büyümenin sağlanması, diğer bir deyişle gelirin artırılmasının hedeflenmesidir. Bu 
durumda dengenin değişmesi kaçınılmazdır. Hükümetlerin başta büyüme hedefini 
gerçekleştirmek olmak üzere çeşitli nedenlerle ekonomiye müdahale etmesi 
konusu iktisadi görüşler açısından farklı biçimde yorumlanmaktadır. Bu konu 
ilerleyen bölümlerde açıklanmıştır. Önceleri devletin ekonomiye müdahale 
etmemesi görüşü yaygın iken özellikle II. Dünya Savaşı sonrası müdahaleci devlet 
anlayışının kabul gördüğü söylenebilir. Günümüzde de devletin ekonomiye 
müdahale edip etmemesi, etmesi durumunda bu müdahalenin yönteminin ve 
boyutunun ne olması gerektiği hususunda iktisatçılar arasında görüş birliği 
bulunmamaktadır. Sonuç olarak hükümetlerin ülkeden ülkeye farklılık göstermekle 
birlikte ekonomiye farklı araç ve yöntemlerle zaman zaman müdahalelerde 
bulundukları görülmektedir.   

Kamunun ekonomiye müdahalesi çeşitli yöntemlerle olabilir. Bunlardan 
makro iktisatta referans alınan iki müdahale yöntemi, maliye politikası ve para 
politikasıdır. Devletler egemenlik haklarını kullanarak vergi toplamakta ve kamu 
harcamaları yapmaktadırlar. Bu eylemler ekonomide önemli etkilere yol 
açmaktadır. Bunun yanında devletler özellikle Merkez Bankaları aracılığı ile para 
piyasalarına müdahalelerde bulunmaktadırlar. Tüm bu müdahalelerin iktisadi 
teorilerle ve gerçeklere uygun olması gereklidir.  Bunun yanında her iki politika 
aracı arasında uyum sağlanması son derece önemlidir. Kamunun ekonomiye 
müdahalesi büyümenin sağlanması, işsizliğin azaltılması, enflasyonun düşürülmesi, 
gelir dağılımının iyileştirilmesi başta olmak üzere farklı amaçlar ile yapılabilir.  

MALİYE POLİTİKASI VE IS EĞRİSİNDEKİ DEĞİŞMELER 
 

Hatırlanacağı gibi mal piyasasına yatırımlar üzerinden faiz oranları 
eklenince; 

Y= AE0 + c (1 - t) Y  -bi 

eşitliği elde dilmişti. Burada AE0 ekonomideki tüm otonom harcamaları 
kapsamakta olup içinde,  

AE0 =C0 + cTR0 – cT0 + I0 + G0 değişkenlerinin yer aldığı görülebilir. IS eğrisinin yer 
değiştirmesi bu otonom harcamaların etkisi ile olmaktadır. Bir başka deyişle 
otonom harcamalardaki değişiklikler IS eğrisini azalış yönünde sola ya da artış 
yönünde sağa doğru paralel olarak kaydırmaktadır. Hükûmet, otonom 
harcamalardan tamamını doğrudan etkileyemez.  Bunlardan C0 otonom tüketim 
harcamalarını gösterir ve hanehalklarının gelirlerinin hiç olmaması durumunda 
dahi harcanması gereken miktarı ifade eder. Yine I0 da özel kesimin otonom 
yatırım harcamalarıdır.  Geriye kalan otonom harcama kalemleri hükûmetler 
tarafından değiştirilebilir. Bu otonom harcamalardan  

- Otonom kamu harcamalarının değişmesi, ∆G0 

- Otonom transfer harcamalarının değişmesi, ∆TR0 

- Otonom vergilerin değişmesi, ∆T0  

 
Hükûmetlerin 

harcamalar ve vergiler 
yoluyla ekonomiye 
müdahale etmesi IS 

eğrisinin yer 
değiştirmesine yol açar.   
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hükûmetin ekonomiye müdahalesinde maliye politikası araçları olarak 
kullanılabilir.  

İlk bölümden hatırlanacağı üzere Keynes, bir ekonomide dengesizlikler ya 
da istikrarsızlıklar yaşanması durumunda devletin maliye politikası araçlarını 
kullanarak bu dengesizlikleri gidermesi gerektiğini savunmuştur.  

Ekonomide ortaya çıkan dengesizliğin durumuna göre genişletici ve 
daraltıcı maliye politikaları uygulanmalıdır. 

IS EĞRİSİ VE GENİŞLETİCİ MALİYE POLİTİKASI  
Genişletici maliye politikası, bir ekonomideki toplam harcamaların (AE) 

artırılmasını esas almaktadır. Hükûmetler toplam harcamaları artırmak için 
aşağıdaki araçlardan yararlanabilirler:    

- Otonom kamu harcamalarının artırılması, (∆G0 ↗) 

- Transfer harcamalarının (∆TR0↗) artırılması,  

- Vergilerin azaltılması (∆T0↘) azaltılması   

Hatırlanacağı gibi çarpan analizine göre kamu harcamalarının gelir (Y) 
üzerindeki etkisi; aynı miktardaki transfer harcamalarının etkisinden daha fazladır.  

Kamu harcamaları değişirse ve diğer otonom harcamalar sabitse kamu 
harcamalarındaki değişimin gelirdeki değişime etkisi; 

 𝛥𝑌 =
1

1−𝑐(1−𝑡)
(𝛥𝐺0) 

kadardır. Otonom transfer harcamalarının değişmesi ise gelir (Y) üzerinde,  

𝛥𝑌 =
𝑐

1 − 𝑐(1 − 𝑡)
(𝛥𝑇𝑅0) 

kadar etkiye sahiptir. Otonom vergilerin değişmesi de gelir (Y) üzerinde,  

𝛥𝑌 = −
𝑐

1 − 𝑐(1 − 𝑡)
(𝛥𝑇0) 

kadar etkilidir. Vergilerin gelir üzerindeki etkisi kamu harcamaları ve transferlerin 
aksine negatif işaretli olarak gösterilmektedir.  

Bu müdahaleler yapılırken yukarıda belirtildiği gibi hangi müdahale aracı 
seçiliyor ise o aracın çarpanına dikkat edilmesi gereklidir.  

Genişletici maliye politikasının etkileri aşağıdaki Şekil 7.1’de 
gösterilmektedir.  

 
Genişletici maliye 

politikası, harcamaların 
artırılması ve/veya 

vergilerin azaltılması 
yoluyla gerçekleştirilir.  
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Şekil 7.1. IS-LM Modelinde Genişletici Maliye Politikası 

 

Ekonomi başlangıçta IS-LM eğrilerinin eşitlendiği E0 noktasında dengede 
iken ekonomide mal piyasası ve para piyasasının dengede olduğu faiz oranı i0 ve 
gelir düzeyi Y0’dır. Herhangi bir sebeple kamu otoritesi genişletici maliye politikası 
uygularsa (∆G0 ↗, ∆TR0↗ veya ∆T0↘) , IS0 eğrisi genişleme yönünde sağa doğru IS1 
konumuna kayacaktır. Eğer para piyasasında herhangi bir değişiklik yoksa yani LM 
eğrisi sabitse şekilde görüldüğü üzere yeni denge (E1) noktasında oluşacak ve bu 
dengede faiz oranları (i1) ve gelir (Y1) düzeyinde gerçekleşecektir. Bu durumda 
kamunun genişletici maliye politikası yoluyla uygulaması hem faizleri artırmış 
(i0’dan i1’e) hem de geliri yükseltmiştir (Y0’dan Y1’e).   

IS0 eğrisi sağa kayarak IS1 konumuna geldiğinde, E0 noktası IS1’in solunda 
kaldığı için bu noktada mal talep fazlası oluşmaktadır. Bu mal talep fazlası 
hasılanın-üretimin zamanla artarak bu fazlalığı gidermesine yol açmaktadır. Bu 
sürecin gelişmesi ile birlikte yeni denge E1 noktasında oluşur.   

Yukarıdaki grafikte hükûmetin otonom kamu harcamalarını artırarak 
(∆G0↗) genişletici maliye politikası izlediğini varsayalım. Bu durumda IS eğrisinin 
(kEx∆G0) kadar sağa kayması beklenir. Ancak denge noktası Y2 gelir düzeyinde değil 
daha düşük olan Y1 gelir düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Burada kamunun genişletici politikalar uygulaması sonucunda gelir 
yükselirken faizler de yükselmektedir. Faiz oranlarındaki artış özel yatırımları 
azaltmaktadır. Azalan özel yatırım harcamaları da toplam harcamaları ve geliri (Y) 
olumsuz yönde etkilemektedir.  

İşte kamunun genişletici politikalar uygulaması sonucunda özel kesim 
yatırımlarının faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle azalmasına dışlama etkisi 
(crowding-out effect) denir.  

IS EĞRİSİ VE DARALTICI MALİYE POLİTİKASI  
 Daraltıcı maliye politikası, hükûmetin kamu harcamaları, vergiler ve 
transferler yoluyla ekonomideki toplam harcamaları azaltmaya çalışmasıdır.  Bu 
durumda yukarıda izah edilen mekanizmaların tersi söz konusudur.  

Y 

i 

LM 

IS0 

Y0 

𝑖0 

𝐸0 

IS1 

𝐸1 

Y1 

𝑖1 

Y2 
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Bu durumda genişletici maliye politikasının aksi önlemler uygulanabilir. 
Daraltıcı maliye politikası, toplam harcamaların (AE) azaltılmasını esas almaktadır. 
Toplam harcamaların azaltılabilmesi için maliye politikası araçlarından biri ya da 
tümü kullanılabilir.   

- Otonom kamu harcamalarının azaltılması, (ΔG0↘) 

- Otonom transfer harcamalarının azaltılması, (ΔTR0↘) 

- Otonom vergilerin artırılması, (ΔT0↗)   

Daraltıcı maliye politikasının etkileri Şekil 7.2’de gösterilmiştir: 

 

Şekil 7.2. IS-LM Modelinde Daraltıcı Maliye Politikası 

Kamu otoritesi daraltıcı maliye politikası uygularsa IS0 eğrisi sola IS1 
konumuna kayacaktır. Eğer para piyasasında herhangi bir değişiklik yoksa yani LM 
eğrisi sabitse yeni denge faiz oranlarının i1 ve gelirin Y1 olduğu E1 düzeyinde 
oluşacaktır. Bu durumda kamunun maliye politikası ile daraltıcı politika uygulaması 
hem faizleri düşürmüş (i0’dan i1’e) hem de geliri azaltmıştır (Y0’dan Y1’e).   

Burada dengenin E1’de gerçekleşmesinde de yukarıdaki genişletici 
politikaya benzer bir süreç işleyecektir. Denge E1 noktasında oluşunca 
başlangıçtaki denge E0 noktası IS1’in sağında kalmaktadır. IS eğrisinin sağında mal 
arz fazlası olduğundan E0 noktasında da bu durum söz konusudur. Mal arz 
fazlasının olması üretimi-geliri azaltmaya başlayacak ve denge E0’dan E1’e doğru 
hareket edecektir. 

Daraltıcı maliye politikası uygulayan hükûmetler yine çarpanların değerini 
göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Genişletici ve daraltıcı maliye 
politikası uygulanması durumunda çarpanlar ve gelir (Y) üzerindeki etkiler aşağıda 
yer alan tabloda özetlenmiştir:  

 

 

 

 

 

 

Y 

i 

LM 

IS0 

Y0 

𝑖0 
𝐸0 

IS1 

Y1 

𝑖1 

E1 

 
Genişletici maliye 

politikası faiz 
oranlarında yükselmeye 

yol açar. Artan faiz 
oranları özel kesim 

yatırımlarını azaltabilir. 
Buna dışlama etkisi 

denir.   
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Tablo 7.1. IS modelinde Maliye Politikası ve Çarpanlar. 

Eylem Çarpanın 
Değeri 

Y Üzerindeki etki  

Otonom kamu 
harcamalarının artması 

1/ (1-c(1-t)) -Genişleme  

Otonom kamu 
harcamalarının azalması 

1/ (1-c(1-t)) -Daralma 

Otonom transfer 
harcamalarının artması 

c/ (1-c(1-t)) Genişleme,  

-G0’daki genişlemenin etkisine 
göre daha az 

Otonom transfer 
harcamalarının azalması 

c/ (1-c(1-t)) Daralma,  

-G0’daki daralmanın etkisine 
göre  daha az 

Otonom vergilerin 
azalması 

-c/ (1-c(1-t)) Genişleme,  

-G0’daki genişlemeye göre daha 
az, 

-Transfer harcamalarındaki 
genişleme ile aynı  

Otonom vergilerin artması -c/ (1-c(1-t)) Daralma,  

-G0’daki daralmanın etkisine 
göre daha az, 

-Transfer harcamalarındaki 
daralmanın etkisi ile aynı  

 

Ö
rn

e
k

•Bir ülkede otonom tüketim 200 milyon TL ve marjinal tüketim 
eğilimi 0.8 ise tüketim fonksiyonu, C=200 milyon + 0.8 Y olarak 
yazılabilir. 
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PARA POLİTİKASI VE LM EĞRİSİNDEKİ DEĞİŞMELER 

LM eğrisi para piyasasındaki denge faizleri ve gelir düzeylerini gösteren 
eğridir.  

Kamunun ekonomiye müdahale araçlarından bir diğeri de piyasadaki para 
miktarını (M) ayarlamaktır. Piyasadaki para miktarını artırıp azaltarak yapılan 
müdahaleler LM eğrisini, dolayısıyla ekonominin dengesini etkilemektedir.  

Piyasalardaki para miktarları genellikle merkez bankaları tarafından 
belirlenir. Bazı ülkelerde merkez bankaları hükûmetlere doğrudan bağlı olarak 
onların verdikleri görevleri yerine getirir. Bazı ülkelerde merkez bankaları yarı 
özerk çalışırken, çeşitli ülkelerde bağımsız olarak görev yapabilirler. Burada 
hükûmetlerin para politikası üzerinde doğrudan etkili oldukları kabul edilmektedir.  

 LM EĞRİSİ VE GENİŞLETİCİ PARA POLİTİKASI 

LM eğrisinde para talebi gelir düzeyine ve faiz oranına bağlıdır: 

L=kY-hi 

Para arzı (M) ise Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Faiz oranı (i) da para 
arzının para talebine eşitliği ile oluşmaktadır: 

M=L  

Bu durumda LM eğrisi üzerinde denge faiz (i) ve gelir (Y) bileşimi vardır. Para 
piyasasındaki müdahaleler, para arzının artırılması ya da azaltılması şeklinde 
ortaya çıkmaktadır.  Para arzının değişmesi, LM eğrisinin paralel olarak yer 
değiştirmesi ile sonuçlanmaktadır.   

IS eğrisi sabitken yani mal piyasası dengede iken hükûmetin para arzını 
artırmak suretiyle genişletici bir para politikası uygulamasının sonuçları Şekil 7.3’te 
verilmiştir. 

Ö
rn

ek • Çarpan 1/ (1-c(1-t)) iken marjinal tüketim eğilimi 0,8 ve vergi 
oranı 0,2 ise çarpan:

•1/(1-0,8(1-0,2))= 1/(1-0,8(0,8)=1/(1-0,64)=1/0,36=2,77 olur. 

 
Hükûmetlerin 

piyasadaki para arzını 
artırmaları ya da 

azaltmaları yoluyla 
ekonomiye 

müdahaleleri para 
politikasını oluşturur. 

Para miktarındaki 
değişmeler LM eğrisinin 
yer değiştirmesine yol 

açar.   
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Şekil 7.3. IS-LM Modelinde Genişletici Para Politikası 

 

Ekonomi başlangıçta IS ve LM0 eğrilerinin eşitlendiği E0 noktasında 
dengededir. Bu noktada oluşan faiz oranı i0 ve gelir düzeyi Y0’dır. Şekilde 
görüldüğü gibi para otoritesinin para arzını artırması (ΔM↗) sonucunda LM0 eğrisi 
artış yönünde sağa LM1 konumuna kaymıştır. IS eğrisi sabit olduğu için LM 
eğrisinin artması sonucunda yeni denge E1 noktasında oluşmuştur. Bu noktada faiz 
oranları azalarak i1 düzeyine gerilerken, gelir düzey (Y1)’e yükselmiştir.  

E1 noktasına kaydığında E0 ile temsil edilen önceki denge düzeyi, LM1 
eğrisinin solunda kalmıştır. LM eğrisinin solundaki bir noktada para arzı fazlası 
(ESM) durumu söz konusudur. İktisadi birimler ellerindeki fazla paradan kurtulmak 
için bu para ile alternatif yatırım araçlarına (tahvil, bono vb.) yönelirler. Bu 
durumda artan tahvil ve bono talebi bu mali araçların fiyatlarını artırırken faiz 
oranlarının azalmasına yol açmaktadır. Bunun nedeni tahvil ve bonoların getirileri 
ile faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki olmasıdır.  Bu durumda önceki denge 
olan E0’dan E2’ye doğru hareket edilir. Ancak ekonominin dengesi bu noktada 
sağlanamaz. Nitekim E2 nokrası IS eğrisinin solunda kalmıştır. IS eğrisinin solunda 
mal talep fazlası (EDG) durumu söz konusudur. Mal talebi fazlası durumunda 
hasıla-üretim zamanla artarak bu fazlalığın giderilmesine yol açacaktır. Bu sürecin 
gelişmesi ile birlikte E1 noktasına doğru hareket edilir ve bu noktada denge 
sağlanır.    

LM EĞRİSİ VE DARALTICI PARA POLİTİKASI 

Para otoritesinin ekonomideki para miktarını azaltması (-ΔM) durumunda 
ise yukarıda açıklanan mekanizmanın tersi ortaya çıkacaktır. Bu durum Şekil 7.4’te 
gösterilmiştir: 

Y 

i 

LM0 

Y0 

𝑖0 
𝐸0 

IS 

Y1 

𝑖1 𝐸1 

LM1 

𝐸2 

 
Para arzının artırılması 
genişletici, para arzının 
azaltılması ise daraltıcı 

para politikası anlamına 
gelir.  
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Şekil 7.4. IS-LM Modelinde Daraltıcı Para Politikası 

 

Ekonomi başlangıçta IS ve LM0 eğrilerinin eşitlendiği E0 noktasında 
dengededir. Bu noktada oluşan faiz oranı i0 ve gelir düzeyi Y0’dır. Para otoritesinin 
daraltıcı bir para politikası izlemesi sonucunda IS eğrisi sabit olduğu için LM0 
eğrisinin LM1 konumuna gelmesi sonucunda yeni denge E1 noktasında oluşmuştur. 
Bu noktada faiz oranları yükselerek i1 düzeyine artarken, gelir düzeyi (Y1)’e 
düşmüştür. 

Dengenin değişim süreci de genişletici para politikası durumundakine 
benzerdir. LM eğrisinin daraltıcı para politikası sonucunda sola kayarak yeni 
dengenin E1 noktasında oluşması ile beraber, E0 noktası LM eğrisinin sağında 
kalmıştır. Bu noktada para piyasasında para talep fazlası (EDM) vardır. İktisadi 
birimler para talep fazlasını ellerindeki tahvil ve bono gibi alternatif yatırım 
araçlarını satarak karşılamaya çalışırlar. Bu durumda tahvil ve bono gibi araçların 
fiyatı azalırken, faiz oranı yükselmektedir. Bunun nedeni tahvil ve bonoların 
getirileri ile faiz oranları arasındaki ters yönlü ilişkidir. Bu durumda E2 noktasına 
hareket edilir. Ancak E2 noktasında denge sağlanamaz. Nitekim E2 noktası IS 
eğrisinin sağındadır. Bu durumda mal piyasasında mal arz fazlası (ESG) 
oluşmaktadır. Mal arzı fazlası durumunda hasıla-üretim zamanla azalarak bu 
fazlalığın giderilmesine yol açacaktır. Bu sürecin gelişmesi ile birlikte E1 noktasına 
doğru hareket edilir ve bu noktada denge sağlanır.    

MALİYE VE PARA POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 

Hükûmetlerin uygulayacakları maliye ve para politikalarından elde 
edilecek sonuçlar maliye ve para politikalarının etkinliği sorununu ortaya 
çıkarmaktadır. Nitekim ekonominin genel dengesi IS ve LM eğrilerinin eşitlenmesi 
ile oluştuğuna göre IS eğrisindeki değişimler ile LM eğrisindeki değişimlerin 
etkinliği bir diğerine bağlı olmaktadır.  

Y 

i 

LM0 

Y0 

𝑖0 
𝐸0 

IS 

Y1 

𝑖1 

𝐸1 

LM1 

𝐸2 
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Maliye Politikasının Etkinliği 

Maliye politikasının bileşenleri olan harcamalar ve vergiler göz önünde 
bulundurulduğunda ilk etki mal piyasasında ortaya çıkmaktadır. Bu durum IS eğrisi 
ile temsil edilmektedir. Ancak IS eğrisindeki değişmeler ile birlikte faiz oranları 
etkilenmektedir. Bu durumda para piyasasını temsil eden LM eğrisi etkilenmiş 
olacaktır. Para piyasasında faiz oranlarının etkilenmesi yatırımların etkilenmesi 
yoluyla tekrar IS eğrisi ile gösterilen mal piyasasını etkileyecektir.  Örneğin, 
genişletici bir maliye politikası sonucu ülkede gelir artınca gelire bağlı para talebi 
de artacak ve para arzı sabitken faizler yükselecektir. Yükselen faizler bu kez mal 
piyasasında yatırım harcamalarının kısılmasına yol açarak toplam harcamayı 
azaltıcı etkide bulunacaktır. Buradan, maliye politikasının etkinliğinin faizlerin dâhil 
edildiği IS-LM modelinde, faizlerin olmadığı durumdaki Basit Keynesyen Model’e 
göre daha düşük olduğu sonucuna varılabilir.   

IS-LM Modeli’nde maliye politikasının etkinliğini belirleyen iki temel unsur vardır. 

• LM Eğrisinin Eğimi. IS eğrisinin eğimi sabitken, maliye politikanın etkinliği 
LM eğrisinin eğimine bağlıdır. LM eğrisi yatıklaştıkça maliye politikasının 
etkinliği artar, LM eğrisi dikleştikçe maliye politikasının etkinliği azalır. Bu 
durum Şekil 7.5’te gösterilmiştir: 
 

 
Şekil 7.5. LM Eğrisinin Eğimi ve Maliye Politikasının Etkinliği 

 

 

• LM eğrisinin eğimi. i=(k/h)Y-(1/h)M şeklinde ifade edilen LM 
denklemindeki (k/h) terimiyle ölçülür.  Para talebinin gelire duyarlılığı 
azaldıkça (k↘) ve para talebinin faize duyarlılığı arttıkça (h↗), (k/h) oranı 
düşük olacağından LM eğrisi daha yatay konumda olacaktır. Bu durum 
grafikteki LM1 durumuyla temsil edilmiştir. LM1 durumunda IS eğrisindeki 
artış, hasılayı Y0’dan Y1’e artırmış, denge noktası (E0)’dan (E1) noktasına 
değişmiştir. Aksine (k↗) değeri artarsa ya da (h↘) değeri azalırsa eğim 
arttığı için LM eğrisi dikleşmekte ve maliye politikasının etkinliği 
azalmaktadır. Bu durum da LM2 eğrisi ile gösterilmiştir. IS eğrisindeki artış 
hasılayı Y3’ten Y4’e kadar yani daha az artırmış, (E2) noktasındaki denge 
(E3) noktasına değişmiştir.  
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• IS Eğrisinin Eğimi. IS eğrisinin eğimi (1/kEb) değeri ile ölçülmektedir. LM 
eğrisi sabitken, IS eğrisi dikleştikçe maliye politikasının etkinliği 
artmaktadır. IS eğrisinin eğimini belirleyen ilk faktör yatırımların faiz 
duyarlılığının (b) değeridir.  Eğer yatırımların faize duyarlılığı düşük ise 
(b↘) IS eğrisinin eğimini gösteren kesrin değeri artar, IS eğrisi dik konuma 
gelir ve genişletici maliye politikası sonucunda ortaya çıkacak olan faiz 
artışına özel yatırımların vereceği olumsuz tepki (dışlama etkisi) o kadar az 
olur. Bu durumda hasıla-üretim üzerindeki negatif etki o kadar düşük 
olacaktır. Yine çarpanın değeri düşük ise (kE↘), IS eğrisinin eğimini 
gösteren kesrin değeri düşer ve IS eğrisi dikleşir. Sonuç olarak daha dik bir 
IS eğrisi durumunda maliye politikasının etkinliği artacaktır. Bu durum 
Şekil 7.6’da gösterilmiştir: 

 

Şekil 7.6.  Yatırımların Faize Duyarlılığı ve Maliye Politikasının Etkinliği 

Şekil 7.6’da görüldüğü üzere, daha dik IS eğrileri (IS2) durumunda 
genişletici maliye politikası sonucu oluşan etki (A-C veya Y1-Y3), daha yatay IS 
eğrileri (IS1) durumunda ortaya çıkan genişletici etkiden (A-B ya da Y1-Y2) daha 
yüksektir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında LM eğrisinin eğiminin artmasının maliye 
politikasını etkinleştirdiği görülmektedir. Eğer LM eğrisi tam yatay olursa, IS 
eğrisinin hasıla üzerindeki etkisi maksimum olacaktır. Bu durum Şekil 7.7’de 
gösterilmiştir: 
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Şekil. 7.7. LM Eğrisinin Yatay Olması ve Maliye Politikasının Etkinliği 

 

Şekilde görülebileceği gibi bu durumda IS eğrisindeki kayma hasılayı 
maksimum miktarda artırmıştır. LM eğrisinin yatıklaşması para talebinin faize 
duyarlılığına (h) bağlıdır. Bu duyarlılık sonsuz olursa (h=∞) LM eğrisi tam yatay 
olur. Aksine para talebi faize hiç duyarlı olmasaydı (h=0) bu kez tam dik bir LM 
eğrisi oluşacak ve maliye politikasının etkinliği sıfır olacaktı. 

 

Şekil 7.8. Dik LM Eğrisi ve Maliye Politikasının Etkin Olmaması Durumu 

Şekil 7.8’den görülebileceği gibi, tam dikey LM eğrisi durumunda IS 
eğrisindeki artış, gelir-hasıla üzerinde hiçbir etkiye yol açmamış, sadece faiz 
oranlarını yükseltmiştir. Bu nedenle genişletici bir maliye politikası hiç etkin 
değildir.  

Maliye politikasının etkinliği yukarıda belirtildiği gibi ayrıca IS eğrisinin 
eğimine bağlıdır. LM eğrisi sabitken yatırımın faize duyarlılığı azaldıkça (b↘) özel 
kesim yatırımlarının faizden etkilenme düzeyi azalmakta ve dışlama etkisi 
düşmektedir. Eğer yatırımların faiz esnekliği sıfır olursa (b=0) IS eğrisindeki 
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kaymalar hasıla üzerinde maksimum etkide bulunacaktır. Bu durum Şekil 7.9’da 
gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 7.9. Yatırımların Faize Duyarlılığının Sıfır Olması ve Maliye Politikasının Tam Etkinliği 

Şekil 7.9’dan görüleceği üzere, IS eğrisindeki kayma hasılayı maksimum 
etkilerken faizleri de yükseltmiştir. Ancak tam dikey IS eğrisi itibariyle yatırımların 
faize duyarlılığının sıfır olması, özel kesim yatırımlarının artan faizden hiç 
etkilenmediğini göstermektedir. 

Para Politikasının Etkinliği 

Para politikası önce para piyasasını etkilemektedir. Örneğin hükûmetin 
genişletici bir para politikası uygulaması, piyasadan tahvil satın alarak para arzını 
artırması şeklinde gerçekleşir. Bu durumda artan para arzı tahvil fiyatını artırırken 
paranın fiyatı olan faiz oranlarını azaltır. Para arzının para piyasasındaki faiz 
oranını etkilemesine para politikasının likidite etkisi adı verilmektedir.  

Para piyasasındaki faiz oranlarının değişmesi özel yatırımcıların yatırım 
planlarını etkilediği için mal piyasasını etkiler. Yukarıda ifade edilen genişletici para 
politikası sonucunda faiz oranlarının düşmesi ile birlikte yatırım harcamaları ve 
dolayısıyla toplam harcamalar artacak ve sonuç olarak hasıla (Y) yükselecektir. 
Para politikası uygulamalarının faiz oranını etkileyerek mal piyasasındaki geliri (Y) 
etkilemesine para politikasının hasıla etkisi denir.  

Hükûmetlerin yürüttükleri para politikalarının etkin olabilmesi ya da 
istenilen sonuçların alınabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.  

• IS Eğrisinin Eğimi. LM eğrisi sabitken para politikasının etkinliği IS eğrisi 
yatıklaştıkça artacaktır.  Nitekim IS eğrisi yatay konumda ise,  LM eğrisinin 
yer değiştirmesi sonunda ortaya çıkacak etki o kadar fazla olacaktır. Bu 
durumda para politikası uygulanması sonucunda çıktıdaki değişim (ΔY) 
daha yüksek ve para politikası o kadar etkin olur.   IS eğrisinin eğimi 
(1/kEb), yatırımların faize duyarlılığına (b) ve çarpan değerine (kE) bağlı 
olduğuna göre yatırımların faize duyarlılığı (b↗) ve çarpanın değeri (kE↗) 
artarsa eğimi gösteren kesrin değerini azaltacağından IS eğrisi yatıklaşır. 
Bu durum Şekil 7.10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 7.10. IS Eğrisinin Eğimi ve Para Politikasının Etkinliği 

 
Şekil 7.10’dan görüldüğü gibi, IS eğrisi yatık iken para politikasının hasıla 
üzerindeki etkisi daha fazladır.  

• LM eğrisinin Eğimi. Para politikasının etkinliğini belirleyen ikinci unsur LM 
eğrisinin eğimidir. LM eğrisinin eğimi (k/h) teriminin değerine bağlıdır. Buna 
göre daha dik LM eğrisi durumunda para politikası etkinleşmekte ve çıktı-
hasıla üzerindeki etki artmaktadır. Diğer bir deyişle para talebinin gelire 
duyarlılığı (k↗) arttıkça ve/veya para talebinin faize duyarlılığı azaldıkça (h↘) 
eğim artacağından para politikası etkin olacaktır.    

Para politikasının etkinliği LM eğrisinin dik olması itibariyle Şekil 7.11’de 
gösterilmiştir: 

 

Şekil 7.11. LM Eğrisinin Eğimi ve Para Politikasının Etkinliği 
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LM eğrisinin eğimi arttıkça, yani LM eğrisi dikleştikçe para politikasının 
etkinliği artmaktadır. Şekil 7.11’de görüldüğü gibi LM eğrisi daha dik iken çıktıdaki 
değişim daha fazla olmuştur (A-C veya Y1-Y3 kadar).  

IS eğrisinin eğimi sabitken LM eğrisinin tam dik durumda olması para politikasının 
etkinliğini maksimum düzeye çıkarır. Bu durumda para talebinin faize duyarlılığı 
sıfıra (h=0) düşmüştür. Bu durum Şekil 7.12’de gösterilmiştir: 

 

 

 

Şekil 7.12. Para Talebinin Faize Duyarsız Olması (h=0) Durumu 

LM eğrisi daha dik konuma geldiğinde para politikasının etkinliği 
yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi maksimumdur. Aksi durumda para talebi faize 
duyarlı oldukça (h↗), yani LM eğrisi yatay konuma geldikçe para politikasının 
etkinliği azalmaktadır. Bu durumda para politikasının etkinliği sonsuz olduğunda 
(h=∞), para politikasının hasıla üzerinde etkisi sıfır olur. Bir başka deyişle para 
politikası hiç etkin değildir.  Bu durum Şekil 7.13’te gösterilmiştir:  

 

Şekil 7.13. Para Talebinin Faize Aşırı Duyarlı Olması (h=∞) Durumu 
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Grafiğe göre para arzı artırılarak LM0’dan LM1 durumunda geldiğinde faiz 
oranları hiç düşmemektedir. Bu durumda para politikası hiç etkin değildir. Keynes 
para politikası yerine maliye politikasını önerirken bu noktadan hareket etmiştir. 
Buna göre para arzını artırarak faiz oranlarının azaltılması belli bir noktaya kadar 
mümkündür. Daha sonra para arzının artırılması faiz oranlarını etkileyemez. Bu 
duruma Likidite Tuzağı adı verilir.  

Buraya kadar yapılan açıklamalarda, hükûmetlerin maliye ve para 
politikaları uygularken ya da iki politika arasında seçim yaparken hangi faktörleri 
göz önünde bulundurması gerektiği izah edilmeye çalışılmıştır. Maliye politikası 
araçları olan harcamaları ve vergileri kullanırken hükûmet önce para piyasasındaki 
durumu dikkate almalıdır. Para piyasasındaki dengeyi gösteren LM eğrisinin biçimi 
maliye politikası sonucu değişecek olan IS eğrisindeki kaymaların etkilerini 
belirleyen önemli bir unsurdur. LM eğrisi ne kadar yatay olursa maliye politikası o 
kadar etkin olur. Maliye politikasının etkinliği ayrıca IS eğrisinin kendi eğimine 
bağlıdır. IS eğrisi dikleştikçe maliye politikası daha etkindir.  

Hükûmetler para politikası yoluyla ekonomiye müdahale ederlerse yani 
para arzını artırıp azaltma yoluna giderlerse bu kez LM eğrisi yer değiştirecektir. 
LM eğrisinin yer değiştirmesi suretiyle oluşacak etkinlik de maliye politikasının 
etkisini gösteren IS eğrisinin konumuna bağlıdır.  

IS yatayken LM’deki kaymanın hasılaya etkisi o kadar fazladır. Para 
Politikasının etkinliği LM eğrisinin kendi eğimine de bağlıdır.  IS eğrisi aynı iken LM 
eğrisi dikleştikçe para politikası daha etkindir.   
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genişletici olarak uygularsa çıktı ve faiz oranı üzerinde ne gibi etkiler 
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•Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “tartışma 
forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.
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•Maliye politikasının ilk etkisi bileşenleri gereği IS eğrisi ile temsil edilen mal 

piyasasında ortaya çıkar.

•IS eğrisinin yer değiştirmesi otonom harcamaların etkisi ile olmaktadır. 
Otonom harcamalar içinde kamunun gerçek harcamaları, transfer 
harcamaları ve vergileri yer almaktadır. Bu durumda kamunun maliye 
politikası araçları ile IS eğrisinin yerini değiştirme imkânı vardır. Otonom 
harcamalarda gerçekleşen değişiklikler IS eğrisini artış yönünde sağa veya 
azalış yönünde sola doğru kaydırır. 

•LM eğrisi sabitken genişletici bir maliye politikası uygulandığında, IS eğrisi 
artış yönünde sağa doğru kayar, faizler artar ve gelir yükselir. Faiz 
oranlarındaki artış özel yatırımları azaltır. Özel yatırımlardaki bu azalma 
dışlama etkisi (crowding-out effect) olarak adlandırılır.

•LM eğrisinin yer değiştirmesi para arzındaki değişimlerin sonucudur. Para 
arzını değiştirme yoluyla da hükûmetler para piyasasını ve dolayısıyla LM 
eğrisini değiştirme imkânına sahiptirler.

•Kamu otoritesi para politikası vasıtasıyla ekonomiye müdahale etmek için 
piyasadaki para miktarını değiştirir. Piyasadaki para miktarının ayarlanması, 
para arzının artırılması veya azaltılması şeklinde ortaya çıkar. Para arzındaki 
değişmeler, LM eğrisinin yer değiştirmesine neden olur. 

•IS eğrisi sabitken genişletici bir para politikası uygulandığında, LM eğrisi artış 
yönünde sağa doğru kayar, faizler düşer, gelir yükselir.

•Maliye politikasının etkinliği LM eğrisinin eğimi ve IS eğrisinin eğimi olmak 
üzere iki temel unsura bağlıdır.

•Para talebinin gelire duyarlılığı (k) ne kadar yüksek ve para talebinin faiz 
duyarlılığı (h) ne kadar düşük olursa LM eğrisi o kadar dikey olur. 

•IS eğrisinin eğimi sabitken LM eğrisi yatıklaştıkça maliye politikasının etkinliği 
artar, LM eğrisi dikleştikçe maliye politikasının etkinliği azalır.

•LM eğrisi sabitken, IS eğrisi dikleştikçe maliye politikasının etkinliği artar, IS 
eğrisi yatıklaştıkça maliye politikasının etkinliği azalır. 

•LM eğrisi yatay eksene paralel ise, maliye politikasının gelir üzerindeki etkisi 
maksimum; dikey eksene paralel ise maliye politikasının etkinliği sıfır olur.

•Para Politikasının etkinliği IS eğrisinin eğimi ve LM eğrisinin eğimi olmak 
üzere iki temel unsura bağlıdır ve para politikası önce para piyasasını etkiler.

•Yatırımların faiz duyarlılığı (b) ve çarpan (kE) ne kadar yüksek ise IS daha 
yatık ve para politikası daha etkindir. 

•Para politikasının para piyasasındaki faiz oranını etkilemesine likidite etkisi, 
faiz oranları yoluyla mal piyasasındaki geliri etkilemesine hasıla etkisi denir.

•LM eğrisi sabitken para politikasının etkinliği IS eğrisi yatıklaştıkça artar, IS 
eğrisi dikleştikçe para politikasının etkinliği azalır.

•IS eğrisi sabitken, LM eğrisi dikleştikçe para politikasının etkinliği artar, LM 
eğrisi yatıklaştıkça para politikasının etkinliği azalır.

•Para arzını artırarak faiz oranlarının azaltılması belli bir noktaya kadar 
mümkündür. Daha sonra para arzının artırılması faiz oranlarını etkileyemez. 
Bu durum Likidite Tuzağı olarak adlandırılır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin eğimini etkiler? 

a) Yatırımların faize duyarlılığı (b)  
b) Para talebinin faize duyarlılığı (h)   
c) Para talebinin gelire duyarlılığı (k)  
d) Hasıla-gelir düzeyi (Y)  
e) Para arzı (M) 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinin eğimini etkiler? 

a) Para talebinin faize duyarlılığı (h)   
b) Yatırımların faize duyarlılığı (b) 
c) Çarpan (kE)  
d) Para arzı (M) 
e) Hasıla-gelir düzeyi (Y)  

 
3. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda LM eğrisi yatıklaşır?  

a) Para talebinin gelire duyarlılığının artması (k ↗) 
b) Para talebinin faize duyarlılığının azalması (h↘)   
c) Para talebinin faize duyarlılığının artması (h↗)   
d) Çarpanın değerinin artması (kE ↗) 
e) Çarpanın değerinin azalması (kE ↘) 

 
4. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda IS eğrisi dikleşir?  

a) Para arzının artması (ΔM↗) 
b) Otonom kamu harcamalarının azalması (ΔG0 ↘) 
c) Çarpanın değerinin artması (kE ↗) 
d) Yatırımların faize duyarlılığının azalması (b↘)  
e) Yatırımların faize duyarlılığının artması (b↗)  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının etkinliğinde doğrudan önemli bir 

faktördür?  
a) Gelir düzeyinin artması (ΔY↗) 
b) Otonom kamu harcamalarının artması (ΔG0 ↗) 
c) Para arzının artması (ΔM↗) 
d) Faiz oranlarının artması (Δi↗)   
e) LM eğrisinin kendi eğiminin artması  

 
6. Aşağıdakilerden hangisi, maliye politikasının etkinliğinde doğrudan önemli bir 

faktördür?  
a) Gelir düzeyinin azalması (ΔY↘) 
b) Otonom kamu harcamalarının azalması (ΔG0 ↘) 
c) Para arzının azalması (ΔM↘)  
d) Faiz oranlarının azalması (Δi↘)   
e) LM eğrisinin eğiminin azalması  

 
7. LM artarken IS eğrisi yatıklaştıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

a) Faiz oranı (i) daha fazla düşer, çıktı (Y) daha az artar.  
b) Faiz oranı (i) daha az düşer çıktı (Y) daha fazla artar.  
c) Faiz oranı artarken (i), çıktı (Y) azalır.  
d) Faiz oranı artarken (i), çıktı (Y) daha fazla azalır. 
e) Hem faiz oranı (i) hem de çıktı (Y) artar. 
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8. LM eğrisi dikleştikçe IS eğrisindeki artmalar aşağıdakilerden hangisine yol açar? 
a) Faizler artarken çıktı azalışı ortaya çıkar. 
b) Faizler azalırken çıktı artışı değişmez.  
c) Faizdeki artış (i) düşerken çıktıdaki artış (Y) fazlalaşır.   
d) Faizdeki artış yükselirken (i) çıktıdaki artış (Y) azalır.  
e) Hem faiz oranı (i) hem de çıktı (Y) artar. 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi likidite tuzağını gösterir? 

a) Para arzı artarken faizlerin düşmesi 
b) Para arzı artarken faizlerin değişmemesi 
c) Para arzı artarken faizlerin yükselmesi   
d) Para arzı artarken yatırımların azalması 
e) Para arzı artarken kamu harcamalarının artırılması  

 
10.  Aşağıdakilerden hangisi dışlama etkisini ifade eder? 

a) Genişletici para politikasının faizleri artırması, artan faizlerin kamu 
harcamalarını artırması 

b) Genişletici para politikasının faizleri artırması, artan faizlerin özel 
yatırımları azaltması 

c) Genişletici maliye politikasının faizleri artırması, artan faizlerin kamu 
harcamalarını artırması 

d) Genişletici maliye politikasının faizleri artırması, artan faizlerin özel 
yatırımları azaltması 

e) Genişletici maliye politikasının faizleri azaltması, azalan faizlerin özel 
yatırımları artırması 
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GİRİŞ   

Şimdiye kadar Basit Keynesyen Model dışa kapalı, faizlerin ve fiyatların yer 

almadığı bir ekonomi varsayımı yapmış,  IS-LM Modeli ise dışa kapalı, fiyatların 

olmadığı ancak faizlerin değişebildiği bir ekonomideki ilişkileri ortaya koymuştur. 

Bu bölümde ele alınacak olan Toplam Talep ve Toplam Arz Modeli ya da AD-AS 

Modeli ise dışa kapalı, faizlerin yer aldığı ve fiyatların da değişken olduğu bir 

ekonomideki ilişkileri analiz etmektedir. 

Toplam talep analizi (AD), fiyatların değişken olduğu bir ekonomide 

hanehalklarının, firmaları ve devletin harcama davranışlarını ve bu harcamaların 

fiyattaki değişime verdiği tepkiyi göstermektedir.  

Daha önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere, kapalı bir ekonomide üretilen 

mal ve hizmetler, o ülkede yer alan hanehalkları, firmalar ve hükûmetler 

tarafından satın alınır. Bu mal ve hizmetler için yapılan harcamalar toplam 

harcamalar (AE) olarak adlandırılmaktadır. 

Toplam talep eğrisinin kayması ya da bir başka deyişle yer değiştirmesi, 

eksenlerde yer alan fiyatlar genel düzeyi (P) ile hasıla-çıktı (Y) dışında kalan diğer 

faktörlerin değişmesi sonucunda olarak ortaya çıkar.  

Toplam arz (AS) analizinde ekonominin harcama-talep yönü değil, üretim-

arz yönü ele alınmaktadır. Toplam arz analizi de toplam talep analizi gibi fiyatlar 

genel düzeyi (P) ile hasıla-çıktı (Y) arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Toplam arz, bir 

ekonomide üretilen toplam çıktının (Y) fiyat değişimlerine (P) karşı tepkisini 

göstermektedir.       

İktisat biliminde üretimde zaman boyutu önemlidir. Bu kapsamda makro 

iktisatta bir ekonomideki toplam üretim ya da toplam arz, zaman boyutu itibarıyla 

kısa dönem ve uzun dönem olarak incelenmektedir.  

TOPLAM TALEP 

Toplam talep analizi (AD), fiyatların değişken olduğu bir ekonomide 

hanehalklarının, firmaları ve devletin harcama davranışlarını ve bu harcamaların 

fiyattaki değişime verdiği tepkiyi göstermektedir.  

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi artarken (P↗), harcama birimleri daha 

az harcama yapar (AE↘). Aksine fiyatlar genel düzeyi azalırken (P↘) harcama 

birimlerinin toplam harcamaları (AE↗) artar.  

Hatırlanacağı üzere bir ülkedeki toplam harcamalar,  hanehalklarının 

tüketim harcamalarından (C), firmaların yatırım harcamalarından (I ), kamu 

harcamalarından (G) ve ihracat (X)-ithalat (M) farkı olarak ifade edilen net 

ihracattan (X-M) oluşmaktadır. 

AE=C+I+G+X-M 

Fiyatlar genel düzeyinin artması AE ile gösterilen toplam harcamaları üç 

yolla etkiler: 

 
Toplam talep-toplam 

arz analizinde fiyat 
değişimlerinin etkisi ele 

alınmaktadır.  
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• Servet Etkisi (Pigou Etkisi). Servet, ekonomideki birikmiş değerler olarak 

tanımlanırsa, bu servetin para cinsinden değerine nominal servet denir 

(W). Reel servet ise nominal servetin satın alabileceği mal ve hizmet 

miktarıdır. Hanehalkları servetleri ile ilgili kararlar verirken nominal değil, 

reel değerini esas alır. Nominal servetin reel değeri, nominal değerin 

fiyatlara bölünmesi ile elde edilir.  

Reel Servet=Nominal Servet / Fiyatlar=W/P 

Nominal servetin (W) sabit olduğunu ve fiyatların (P) değişken olduğunu 

kabul edelim.   

Eğer nominal servet sabitken fiyatlar genel düzeyi  artarsa (P↗), reel 

serveti temsil eden (W/P) oranı azalacaktır. Servet arttıkça tüketimin 

artacağını, servet azaldıkça tüketimin azalacağını kabul edersek, bu 

durumda hanehalklarının reel servetleri ile satın alabilecekleri mal ve 

hizmet miktarı azalır. Sonuç olarak fiyatlardaki artışlar, tüketim 

harcamalarındaki azalmaya bağlı olarak toplam harcamaların düşmesine 

(ΔAE↘) yol açacaktır. 

 

P↗  (W/P) ↘ C ↘  AE ↘ 

 

AE ↘ =C ↘ +I+G+X-M 

 

Harcama-gelir eşitliğinden görüldüğü gibi tüketimin azalmasına 

bağlı olarak (C ↘) ekonomideki toplam harcamalar (AE ↘) azalmıştır.  

Eğer nominal servet değeri (W) sabitken, fiyatlar genel düzeyi azalıyorsa 

(ΔP↘), reel serveti temsil eden (W/P) oranının değeri yükselir. Servet 

arttıkça tüketimin de artacağı varsayımı altında hanehalklarının reel 

servetleri ve dolayısıyla reel servetin satın alabileceği mal ve hizmet 

miktarı artar.  

Sonuç olarak fiyatlardaki azalışlar, tüketim harcamalarındaki artışa 

ve buna bağlı olarak da toplam harcamaların yükselmesine yol 

açmaktadır. 

P ↘   (W/P) ↗   C↗  AE↗ 

 

AE↗=C↗+I+G+X-M    

 

Yukarıdaki ilişkiye göre tüketim harcamalarındaki artışlar toplam 

harcamaları artıracaktır.  

Özetlemek gerekirse nominal servet sabitken fiyatların değişmesi 

reel serveti değiştirerek tüketimi etkiler. Tüketim ise toplam harcamanın 

bir bileşeni olduğundan toplam harcama etkilenir. İşte bu mekanizmaya  

Servet Etkisi ya da Pigou Etkisi adı verilir.  
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•Faiz Oranı Etkisi: Bir ülkede fiyatlar genel düzeyi ile toplam harcamaların 

arasında negatif yönlü bir ilişkinin olmasının ikinci nedeni para piyasası ile 

ilgilidir.   Nominal para arzı (M) ekonomideki para miktarı ise, reel para 

arzı da bu paranın satın alabileceği mal ve hizmet miktarıdır. Reel para 

arzı, nominal para arzının (M) fiyatlara (P) bölünmesi ile elde edilmektedir.  

Reel Para Arzı=Nominal Para Arzı (M) / Fiyatlar (P) =M/P 

Buna göre nominal para arzı sabitken, ülkedeki fiyatlar artarsa 

(P↗), reel para arzı  (M/P) azalır. Bu durumda para arzının azalması para 

talebi sabitken paranın fiyatı olarak düşünülebilen faiz oranlarını (i↗) 

artırır. 

P ↗     (M/P) ↘   i↗ 

Daha önce de belirtildiği gibi faiz oranları (i) ile özel kesim yatırım 

harcamaları (I) arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Faiz oranları artınca 

özel kesim yatırım harcamaları azalmaktadır.  

i↗    I↘ 

Sonuç olarak yatırım harcamalarının azalması (I↘) ile birlikte 

ülkedeki toplam harcamalarının (AE↘) azalması beklenir.  

AE↘=C+I↘+G+(X-M) 

Aksi durumda yani fiyatların düşmesi durumunda ise reel para arzı 

(M/P) artacaktır. Para arzı arttığında, paranın fiyatı olarak 

düşünebileceğimiz faiz oranları (i) azalacak ve yatırım harcamaları (I) 

artacaktır.   

P ↘   (M/P) ↗  i↘  I↗ 

Faizler ile yatırımlar arasındaki ilişkiye göre azalan faiz oranları 

yatırım harcamalarını artırınca, toplam harcamalarda da artış ortaya 

çıkacaktır.   

AE↗=C+I↗+G+(X-M)  

Fiyatlar genel düzeyinin reel para arzını etkileyerek sırasıyla faiz 

oranlarını ve yatırımları etkilemesi sonucunda ortaya çıkan ilişki Faiz Oranı 

Etkisi ya da Faiz Oranları Mekanizması olarak adlandırılmaktadır. 

 

•Dış Ticaret Etkisi:  Fiyatlar genel düzeyindeki değişikliklerin toplam 

harcamalar üzerindeki etkisinin ortaya çıktığı üçüncü ve son mekanizma dışa açık 

ekonomilerde ortaya çıkan Dış Ticaret Etkisi ya da Dış Ticaret Mekanizmasıdır.  

Dış ticaretin önemli belirleyicilerinden biri reel döviz kurunun değeridir. İlk 

bölümlerden hatırlanacağı üzere, bir ülkedeki reel döviz kuru (R), o ülkedeki 

nominal döviz kuru (e) ile dış fiyatlar (P*) / ülke içi fiyatlar (P) oranının çarpımı ile 

elde edilir. 

 

 
Toplam talep eğrisi, 

servet etkisi, faiz oranı 
etkisi ve dış ticaret 

etkisi nedeniyle negatif 
eğimlidir.  
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R = Nominal döviz kuru
Dış fiyatlar

İç Fiyatlar
 

 

R = e
P∗

P
 

Nominal kurun değeri sabitken reel döviz kurunun düşmesi (R↘), ülkedeki 

malların yabancılar için pahalılaşması anlamına geldiğinden ülkenin dış ülkelere 

yaptığı ihracat azalma eğilimi gösterir. Böyle bir durumda ülke insanları için ithalat 

yapmak daha cazip hâle gelir.  

Sonuç olarak reel kurun düşmesi  (R↘), yabancılar için ülkenin ihracatını 

pahalılaştırarak azaltırken, yerli halk için ithalatı ucuz hâle getirme ve artırma 

(M↗) eğilimi göstermektedir.   

R↘  X↘    

R↘  M ↗    

ve  M>X   (Dış Ticaret Açığı Baskısı)   

İhracatın azalması ve ithalatın artması ile birlikte toplam harcamalar azalır. 

AE ↘=C+I+G+(X-M)↘ 

Sonuç olarak ülkedeki fiyatların artması, (diğer mekanizmalarda olduğu 

gibi) toplam harcamaları azaltıcı etkide bulunmuştur.  

Aksi durumda, reel döviz kurunun yükselmesi ise yukarıdaki mekanizma 

yoluyla dış ticaret üzerinde dış ticaret fazlası baskısı yapar.   

R↗  X↗  

R↗  M↘ 

ve   X>M   (Dış Ticaret Fazlası Baskısı)   

Dış ticaret etkisine göre ihracatın ve ithalatın etkilenmesi, toplam harcama 

içinde yer alan X-M değerinin etkilenmesi ve dolayısıyla toplam harcamaların 

değişmesi anlamına gelir.  

P↗     AE↘ 

İhracatın artması ve ithalatın azalması ile birlikte toplam harcamalarda 

artış meydana gelecektir.   

AE↗=C+I+G+(X-M) ↗ 

 

Toplam Talep Eğrisinin Elde Edilmesi   

Daha önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere, kapalı bir ekonomide üretilen 

mal ve hizmetler, o ülkede yer alan hanehalkları, firmalar ve hükûmetler 

tarafından satın alınır. Bu mal ve hizmetler için yapılan harcamalar toplam 

harcamalar (AE) olarak adlandırılmaktadır. 
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Toplam harcamalar ise yukarıda ifade edilen üç mekanizma yoluyla fiyatlar 

genel düzeyinden negatif olarak etkilenir. 

Toplam talep eğrisi (AD), bir ekonomideki hanehalklarının, firmaların ve 

devletin farklı fiyat düzeylerinde satın almak istedikleri mal ve hizmet miktarını 

gösteren bir negatif eğimli eğridir. Bu kapsamda fiyatlar genel düzeyi arttıkça (P↗) 

servet etkisinin, faiz oranı etkisi ve dış ticaret etkisi mekanizmalarının çalışması 

sonucu, halkalarının, firmaların ve hükûmetlerin satın almak istedikleri mal ve 

hizmet miktarı (AE↘) azalır. 

Toplam talep eğrisinin elde edilmesi şekilde gösterilmiştir. Şeklin üst 

kısmında toplam harcamalar (AE) ile gelir-hasıla (Y) arasındaki ilişki yer almaktadır. 

Ekonomi başlangıçta E0 ile temsil edilen durumda olup toplam harcamalar (AE0) ve 

toplam hasıla da Y0 kadardır. Grafiğin alt kısmında ise fiyatlar (P) ile toplam gelir-

hasıla (Y)  arasındaki ilişki yer almaktadır. 

Üst grafikte ekonomi E0 durumunda iken alt grafikte yer alan, fiyat-hasıla 

ilişkisini yansıtan ve yine E0 olarak tanımlanan noktada fiyatlar P0 kadardır. E0 

noktasında ekonomi dengede olup üretilen tüm mallar ve hizmetler satılmaktadır. 

Yani toplam harcamalar ile hasıla eşittir. 

Fiyatların (P0)’dan (P1)’e yükseldiği durumda toplam harcamalar da yukarıda 

açıklanan mekanizmalar sonucunda ilk duruma paralel olarak (AE0) dan (AE1) 

konumuna gelecektir (azalacaktır). (AE1) durumunda hasıla (Y1) gibi (Y0)’a göre 

daha düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. 

Aksi durumda fiyatların alt grafikte (P0)’dan (P2) gibi bir düzeye doğru 

azalması ile birlikte yine servet, dış ticaret ve faiz oranları etkileri nedeniyle toplam 

harcamalar artacak ve (AE0) toplam harcama düzeyi (AE2) durumuna yükselecektir. 

Bu durumda hasıla düzeyi (Y0)’dan (Y2) gibi bir düzeye çıkacaktır. 

Grafiğin alt kısmındaki E0, E1 ve E2 noktaları birleştirildiğinde fiyatlar (P) ile 

hasıla (Y) arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu gösteren toplam talep eğrisi 

(AD) elde edilir. Toplam talep eğrisinin elde edilmesi Şekil 8.1’de gösterilmektedir. 

 
Toplam talep eğrisi 

(AD), hanehalklarının, 
firmaların ve devletin 
farklı fiyatlarda satın 
almak istedikleri mal- 

hizmet miktarını 
gösteren negatif eğimli 

bir eğridir. 
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Şekil 8.1. Toplam Talep Eğrisinin Elde Edilmesi 

Toplam talep eğrisi incelendiğinde (AD), fiyatlar genel düzeyi arttıkça 

toplam harcamaların ve dolayısıyla da toplam talebin azaldığı; fiyatlar genel düzeyi 

azaldıkça da toplam harcamaların ve dolayısıyla toplam talebin arttığı görülebilir. 

Alt grafikteki her nokta üzerinde yukarıdaki grafikte Y=AE şartı sağlanmıştır. O 

hâlde toplam talep eğrisi üzerindeki her noktada hasılanın (Y) toplam harcamalara 

(AE) eşit olduğu, yani mal piyasasında dengenin sağlandığını söylemek 

mümkündür. 

Mikro İktisattaki bireysel talep eğrisinin (D) negatif olmasının nedeni gelir  

etkisi ve ikame etkisidir. Makro iktisatta ise toplam talep (AD),  servet etkisi, dış 

ticaret etkisi ve faiz oranı etkisi nedeniyle negatif eğimlidir. 

Toplam talep eğrisi IS-LM Modeli’nden de elde edilebilir. Bir ekonomideki 

para arzının (M) fiyatlara (P) oranı ile reel para arzı (M/P) elde edilir. 

P2 

AE 

𝑌2 

P  

Y1 

AE1 

𝐸0 

𝐸2 

𝐸1 

𝑌3 

AE1 

AE2 

𝐸1 

AE=Y 

Y1 𝑌2 

Y 

𝐴𝐷 

𝑌0 

AE0 

AE0 

AE2 

P0 

P1 

𝐸0 

𝐸2 

Y 

 
Toplam talep eğrisi 

üzerindeki her noktada 
mal piyasasının 
dengede olduğu 

söylenebilir.  
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Toplam talep eğrisinin IS-LM Modeli ile ilişkisi aşağıdaki Şekil 8.2’de 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 8.2. AD Eğrisinin Elde Edilmesi: IS-LM Modeli 

Şekil 8.2’de IS-LM Modeli alt grafikte ise hasıla ile fiyat ilişkisi yer 

almaktadır. Ekonomi, IS-LM eşitliğinin sağlandığı E0 noktasında dengededir. Bu 

durumda fiyatların P0 olduğunu kabul edelim. Eğer Fiyatlar P1 gibi bir düzeye 

çıkarsa reel para arzı (M/P0)’dan (M/P1)’e azalacaktır. Reel para arzının azalması ile 

birlikte LM0 eğrisi LM1 konumuna doğru yer değiştirir ve yeni denge E1 noktasında 

sağlanır. Bu durumda ekonomide P1 fiyat düzeyinde Y1 hasıla düzeyi oluşmuştur. 

Aksine fiyatlar alt grafikte P2 gibi bir düzeye düşerse, bu kez reel para arzı  

(M/P0)’dan (M/P2)’e artacağından IS-LM grafiğinde LM0 eğrisi LM2 konumuna 

doğru artar. Bu durumda IS-LM2 eğrilerinin kesiştiği E2 noktasında mal piyasası 

dengesi yeniden sağlanır. Bu dengede hasıla Y2 olarak gerçekleşmiştir. E0, E1 ve E2 

denge noktalarının birleştirilmesi ile toplam talep eğrisi (AD) elde edilir. AD 

Y

P  

i 

Y1 
0 

𝐿𝑀0(M/P0) 

Y0 Y2 

E2 

IS 

E0 

E1 

Y1 Y0 Y2 

E0 

E2 

E1 

AD 

Y 

P 

i0 

P1 

P0 

P2 

i1 

i2 

𝐿𝑀2(M/P2) 

𝐿𝑀1(M/P1) 
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eğrisinin üzerindeki her noktada (E0, E1 ve E2) mal ve para piyasaları eşanlı 

dengededir.  

TOPLAM TALEP EĞRİSİNDE KAYMALAR 

Toplam talep eğrisinin kayması ya da bir başka deyişle yer değiştirmesi, 

eksenlerde yer alan fiyatlar genel düzeyi (P) ile hasıla-çıktı (Y) dışında kalan diğer 

faktörlerin değişmesi sonucunda olarak ortaya çıkar.  

Toplam Talebin Artması 

Toplam talep eğrisinin sağa doğru kayması, fiyat aynı iken toplam talebin 

artması anlamına gelir.  

 

                                         Şekil 8.3. Toplam talep artışı 

Grafikte görüldüğü gibi fiyat düzeyi (P0) aynı iken toplam talep eğrisi artış 

yönünde sağa kaymış, hasıla yükselmiştir. Toplam talep genellikle aşağıdaki 

nedenlerle artarak yer değiştirir: 

• Servetteki değişmeler. Harcamaların servete bağlı olup olmadığı tartışma 

konusudur. Bununla birlikte genel eğilim, servet arttıkça harcamaların da 

artması, servet azaldıkça da harcamaların azalmasıdır. İşte servette 

meydana gelecek olan değişmeler, harcamalar yoluyla toplam talebi 

etkiler. Servet arttıkça harcamalar yoluyla toplam talebin pozitif 

etkilenmesi söz konusudur. 

• Tüketicilerin ve firmaların beklentilerindeki değişmeler. Tüketiciler gelecek 

dönemlerde gelirlerinin artmasını bekliyorlarsa bugünkü harcamalarını 

artırabilirler. Benzer şekilde firmalar gelecekteki satışları ve kârları ile ilgili 

olumlu beklenti içindeyseler, yeni yatırım harcamalarına 

girişebileceklerdir. Hanehalklarının ve firmaların bu davranışları toplam 

talebi artırabilir.   

• Maliye Politikası. Hükûmetin genişletici maliye politikaları uygulayarak, 

kamu harcamaları ile transfer harcamalarını artırması, vergi miktarını veya 

oranlarını azaltması durumunda kullanılabilir gelir artacağından toplam 

harcamalar artar.   

Y 

P 

Y0 

𝑃0 

AD1 

Y1 

AD0 

B A 

 
Servet artışı, 

beklentilerin olumlu 
olması, genişletici para 

ve maliye politikası 
uygulanması vb. toplam 

talep eğrisinin (AD) 
sağa doğru kaymasına 

yol açar.   
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• Para Politikası. Para arzının artması IS-LM Modeli’nden de hatırlanacağı 

üzere, faiz oranlarının düşmesi özel kesim yatırımlarının artmasına yol 

açacak, artan yatırım harcamaları ise toplam talebi artıracaktır.  

Toplam Talebin Azalması   
Fiyatlar aynı iken toplam talebin azalması aşağıdaki grafikte 

gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 8.4. Toplam Talep Azalışı 

Görüldüğü gibi toplam talebin AD0’dan  AD2’ye, yani sola doğru kayması ile 

birlikte fiyatlar sabitken hasıla-çıktı düzeyi azalış göstermiştir. 

Toplam talepteki azalma ise genellikle tüketim harcamalarının azalması, 

yatırım harcamalarının azalması, daraltıcı maliye politikası uygulanması, daraltıcı 

para politikasının uygulanması gibi nedenlerle ortaya çıkar.  

Toplam talepteki değişmelerde kamunun rolü önemlidir. Hükûmetler bazen 

kamu harcamaları ile transfer harcamalarını artırarak ve/veya vergileri azaltarak 

toplam talebin genişlemesine yol açar. Kamunun bu şekilde ekonomiye 

müdahalesine genişletici maliye politikası denir.  

Aksi yönde hükûmetler bazen de kamu harcamalarını ve transfer 

harcamalarını azaltarak ve/veya vergileri artırarak toplam talebin azalmasına 

neden olabilir. Kamunun bu tür müdahalelerine ise daraltıcı maliye politikası 

denilmektedir.  

TOPLAM ARZ 

Toplam arz (AS) analizinde ekonominin harcama-talep yönü değil, üretim-

arz yönü ele alınmaktadır. Toplam arz analizi de toplam talep analizi gibi fiyatlar 

genel düzeyi (P) ile hasıla-çıktı (Y) arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Toplam arz, bir 

ekonomide üretilen toplam çıktının (Y) fiyat değişimlerine (P) karşı tepkisini 

göstermektedir.       

Y 

P 

Y0 

𝑃0 

AD0 

Y1 

AD1 

B A 

 
Tüketim ve yatırım 

harcamalarının 
kısılması, daraltıcı para 
ve maliye politikalarının 

uygulanması AD’yi ( 
Sola doğru kaydırır).  
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İktisat biliminde üretimde zaman boyutu önemlidir. Bu kapsamda makro 

iktisatta bir ekonomideki toplam üretim ya da toplam arz, zaman boyutu itibarıyla 

kısa dönem ve uzun dönem olarak incelenmektedir.  

Kısa Dönem Toplam Arz 
Kısa dönem toplam arz eğrisi (AS) ekonomideki firmaların fiyatlar arttıkça 

daha fazla üretim yaptıkları, fiyatlar azaldıkça daha az üretim gerçekleştirdikleri 

varsayımından hareket etmektedir. Bu nedenle fiyatlar ile üretim-çıktı arasında 

pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

 

 
Şekil 8.5. Toplam Arz Eğrisi 

 

Üretimde kullanılan girdilerin (örneğin hammaddelerin)  fiyatları sabitken ya 

da mal ve hizmetlerin fiyatından daha az artarken, firmalar fiyat artışlarına karşılık 

daha fazla üretim yapmak isteyeceklerdir. Nitekim bu durumda firmaların 

kârlılıkları yükselecektir.  

Üstteki şekilde, fiyatlar genel düzeyi (P0) iken (Y0) kadar çıktı üretilmektedir. 

Fiyatlar (P1)’e yükseldiğinde maliyetlerin artmadığı ya da fiyatlardan daha az arttığı 

varsayımı altında firmalar tarafından üretilmek istenen çıktı miktarı da (Y1) 

olmaktadır.  

TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE KAYMALAR 

Toplam arz eğrisi (AS) de toplam talep eğrisinde olduğu gibi, eksenlerde yer 

alan fiyat ve hasıla-çıktı dışındaki faktörlerin ortaya çıkması durumunda yer 

değiştirir. 

Toplam Arzın Artması 
Toplam arzın artması fiyat düzeyi aynı iken toplam arz eğrisinin (AS) sağa 

kayması anlamına gelir. 

 

Y 

P 

Y0 

𝑃0 

Y1 

AS 
B 

A 

𝑃1 
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Şekil 8.6. Toplam Arzın Artması 

Şekilde görüldüğü gibi fiyat düzeyi aynı iken toplam arz eğrisi fiyat dışındaki 

herhangi bir etken nedeniyle sağa kaymış ve üretim-çıktı düzeyi artmıştır.  

Toplam arz eğrisinin sağa doğru kayması ya da toplam arzın artması genel 

olarak aşağıdaki etkilerin ortaya çıkmasının sonucunda gerçekleşmektedir.  

• Vergilerin azaltılması. Firmaların kazançları ve/veya ürettikleri ürünler 

üzerinden daha az vergi alınması durumunda firmaların kârlılıkları 

yükseleceğinden üretimin artması beklenir.  

• Devlet teşvikleri. Üretimin devlet tarafından teşvik edilmesi ya da 

desteklenmesi durumunda firmalar daha fazla üretim yapmak 

isteyeceklerdir.  

• Girdi fiyatlarının azalması. Emek başta olmak üzere üretimde kullanılan 

hammadde, enerji ve diğer girdilerin fiyatlarının düşmesi sonucunda 

firmaların kârlılıkları artacağından toplam arz artacaktır. 

• Teknolojik gelişmeler ve verimliliğin artması. Teknolojik gelişmeler daha az 

girdi kullanılmasına ya da üretimde hatalı işlemlerin azalmasına neden 

olarak maliyetleri azaltırlar. Bu durumda kârlılık yükseleceğinden toplam 

arz artar. Ayrıca teknolojik gelişme yoluyla daha fazla mal ve hizmet 

üretilebilmesi mümkün olduğundan, toplam arzda yine artış beklenebilir.  

• İklim şartları. İklim şartlarının olumlu olması tarımsal üretimi olumlu 

olarak etkileyerek toplam arzın kısa dönemde artmasına yol açabilir.  

Toplam Arzın Azalması 
Toplam arzın azalması fiyatlar değişmezken üretimin-çıktının düşmesi 

anlamına gelmektedir. Burada fiyatlar sabitken toplam arz eğrisi sola doğru 

kaymaktadır. Toplam arzın azalması Şekil 8.7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 8.7. Toplam Arzın Azalması 

Görüldüğü gibi toplam arzın sola doğru kayması,  fiyatlar aynıyken üretimin-

çıktının azaldığı anlamına gelmektedir.  

Toplam arz genellikle aşağıdaki nedenlerle azalır. 

• Vergilerin artması. Firmalardan ve firmaların ürünlerinden alınan 

vergilerin artması ile birlikte diğer şartlar sabitken kârlılığın azalması 

beklenir. Bu durumda da toplam arz azalır.  

• Girdi fiyatlarının artması. Emek başta olmak üzere üretimde kullanılan 

hammadde, enerji gibi faktörlerin fiyatlarının artması kârlılığı 

azaltacağından toplam arz azalır.  

• Verimliliğin azalması. Teknolojinin eskimesi, üretim yöntemlerinin yanlış 

seçilmesi gibi nedenlerle verimliliğin azalması, üretim miktarını ve 

dolayısıyla toplam arzı azaltır.  

Hükûmetler bazen ellerindeki maliye ve para politikası imkânlarını ülkedeki 

toplam arzın artırılmasına yönelik olarak kullanabilirler. Bu politikalarda üretim 

üzerindeki vergi baskısının azaltılması, enerji ve diğer girdi fiyatlarının 

düşürülmesi, çeşitli teşviklerin verilmesi gibi araçlardan yararlanılabilir. Bu tür 

politikalara arz yanlı iktisat politikası denilmektedir 

EKONOMİNİN KISA DÖNEMLİ DENGESİ 

Kısa dönemde denge, toplam talep ile toplam arzın birbirine eşit olduğu bir 

durumu ifade eder. Bu durum Şekil 8.8’de verilmiştir.  
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𝑃0 

AS1 

Y1 
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Şekil 8.8. Ekonominin Kısa Dönemli Dengesi 

Şekilde görüldüğü gibi, toplam talep ve toplam arz eğrileri E0 noktasında 

eşitlenmişlerdir. Burada P0 fiyat düzeyi oluşmuş ve Y0 kadar üretim-çıktı elde 

edilmiştir. E0 noktasında ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetler, ekonomideki 

birimler tarafından satın alınmak istenmektedir. Kısacası mal arzı ya da mal talebi 

fazlası yoktur.  

P0 fiyatından daha yüksek bir fiyat düzeyinde ekonomideki firmalar daha 

fazla kâr amacıyla daha fazla üretim yapmak isteyeceklerdir. Ancak denge fiyat 

düzeyinin üzerindeki bu fiyat düzeyinde harcama birimleri daha az mal ve hizmet 

talep edeceklerdir. Bu durumda toplam arz fazlası ortaya çıkacaktır.  

Aksine P0 fiyatından daha düşük bir fiyat düzeyinde firmalar düşük kâr elde 

edeceklerinden daha az üretim yapmak isteyeceklerdir. Denge fiyatın altında 

oluşan bu fiyat düzeyinde, harcama birimleri daha fazla mal ve hizmet talep 

edeceklerdir. Bu durumda toplam talep fazlası ortaya çıkacaktır.  

Kısa Dönemli Dengenin Değişmesi 

Kısa dönemli dengenin değişmesi toplam talebin (AD) ya da toplam arzın 

(AS) değişmesinden kaynaklanabilir. 

Toplam talepteki değişmelerin etkisi 
Toplam arz sabitken toplam talebin artmasının dengeyi nasıl etkilediği Şekil 

8.9’da gösterilmiştir.  
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𝑃0 

AD 
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Şekil 8.9. Toplam Talep Artışı ve Denge  

Şekilde görüldüğü gibi, ekonomide kısa dönemli denge başlangıçta E0 

noktasında oluşmuştur. Daha sonra toplam arz eğrisi sabitken herhangi bir 

nedenle toplam talep artmış ve toplam talep eğrisi sağa doğru kaymıştır. Yeni 

dene noktası toplam arz eğrisi ile yeni toplam talep eğrisinin (AD1) eşitlendiği E1 

noktasından gerçekleşmiştir. Bu noktada fiyatlar P1’e yükselirken üretim-çıktı 

düzeyi de Y1’e artmıştır.  

Toplam arz sabitken toplam talebin azalması ise yukarıda anlatılanların 

tersinin gerçekleşmesine yol açacaktır.  Bu durum Şekil 8.10’da gösterilmiştir 

 

 
 

Şekil 8.10. Toplam Talep Azalışı ve Denge 

Ekonomi yine toplam talep ile toplam arz eğrilerinin eşitlendiği E0 

noktasında dengededir. Toplam arz sabitken, toplam talebin herhangi bir nedenle 

azalması sonucunda toplam talep eğrisi azalma yönünde sola kayacak, 

ekonomideki yeni fiyat düzeyi P1’e düşerken üretim-çıktı düzeyi de Y2’ye 

gerileyecektir. Toplam talepteki azalma, firmaların daha az üretim yapmalarına 
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dengesi, toplam talep ile 
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arzdaki değişimlerin 

sonucunda ortaya çıkar.  
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neden olmuştur. Bu durumda ekonomideki üretim-çıktı düzeyi azalırken, 

firmaların emek talebi azalacağından üretimi gerçekleştiren emek faktörünün bir 

kısmı da işsiz kalacaktır.   

Toplam Arzdaki Değişmelerin Etkisi 
Kısa dönemde ekonomideki dengenin değişmesi toplam arzdan da 

kaynaklanabilmektedir. Toplam talep sabitken toplam arzdaki artışların etkileri 

Şekil 8.11’de gösterilmiştir. 

  
Şekil 8.11. Toplam Arz Artışı ve Denge 

Ekonomi başlangıçta AD0 toplam talep eğrisinin AS0 eğrisi ile kesiştiği E0 

noktasında dengededir. Toplam talep eğrisi (AD) sabitken, toplam arzın AS0’dan 

AS1’e yükselmesi sonucunda fiyatlar genel düzeyi P1’e düşerken, çıktı düzeyinin 

Y1’e yükseldiği görülmektedir.   

Toplam talep sabitken toplam arzın azalması durumunda ise yukarıda 

anlatılandan ters etkiler ortaya çıkacaktır. Üretimde kullanılan girdi fiyatlarının 

artması, vergilerin yükselmesi, verimliliğin azalması gibi çeşitli nedenlerle toplam 

arzın azalması sonucunda üretimde kullanılan girdi fiyatlarının artması, vergilerin 

yükselmesi, verimliliğin azalması gibi yukarıda sayılan nedenlerle ekonomide 

üretim azalabilir. 
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Şekil 8.12. Toplam Arz Azalışı ve Denge 

Şekil 8.12’de görüldüğü üzere, ekonomi başlangıçta yine AD0 toplam talep 

eğrisinin AS0 toplam arz eğrisi ile eşitlendiği E0 noktasında dengede iken, toplam 

talep eğrisi sabitken toplam arzın AS1’e azalması sonucunda fiyatlar P1’e 

yükselirken çıktı düzeyi Y1’e düşmektedir.   

Toplam Talep ve Toplam Arzın Birlikte Değişmesi  
Toplam talep ve toplam arz birlikte de değişebilirler. Toplam talep ve 

toplam arz farklı oranlarda değişebilecekleri gibi aynı oranda da yer değiştirebilir. 

Burada toplam talep ve toplam arzın birlikte ve aynı oranda değiştiği 

varsayılmaktadır.   

Toplam talep artarken toplam arzın da arttığı durum Şekil 8.13’te 

gösterilmiştir.   

EKONOMİNİN UZUN DÖNEMLİ DENGESİ 

Ekonominin uzun dönemli dengesi, uzun dönem toplam arz (AS) ile toplam 

talep (AD) tarafından belirlenmektedir.  

Uzun Dönem Arz Eğrisi 
Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi (LRAS), ülkenin potansiyel çıktı düzeyini 

yansıtır. Potansiyel çıktı düzeyi (Y*), ekonomideki kaynakların tamamının 

kullanılması hâlinde üretilebilecek üretim miktarıdır. Bu durumda uzun dönem 

toplam arz eğrisi, pozitif eğimli toplam arz eğrisinin aksine üretim-çıktı düzeyinin 

fiyatlardan etkilenmediği bir durumu yansıtmaktadır. Bu durum Şekil 8.15’te 

gösterilmiştir. 
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Şekil 8.13. Toplam Talep ve Toplam Arzın Birlikte Artması 

Ekonomide başlangıçta E0 dengesinde oluşan fiyatlar (P0) ve gelir-çıktı-

üretim düzeyi Y0’dır. Toplam talep eğrisinin herhangi bir nedenle artarak AD0 

konumundan AD1 konumuna yükselmesi sonucunda hatırlanacağı gibi fiyatların 

artması ve çıktının da yükselmesi beklenmektedir. Ancak bu sırada toplam arzın da 

artarak AS0 durumundan AS1 durumuna yükselmesi ile birlikte bu kez fiyatları 

azaltıcı çıktıyı artırıcı bir baskı oluşmaktadır. Sonuç olarak yeni denge noktası E1’de 

oluşmuş, fiyatlar değişmemişken çıktı düzeyi Y1’den Y2’ye yükselmiştir.  

Toplam talep ve toplam arzın birlikte azaldığı durum ise Şekil 8.14’te 

gösterilmektedir.   

 
Şekil 8.14. Toplam Talep ve Toplam Arzın Birlikte Azalması 
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Ekonomide denge yine E0 noktasında iken fiyatlar genel düzeyi P0 ve çıktı-

üretim-gelir düzeyi Y0’dır. Toplam talep eğrisinin herhangi bir nedenle azalarak 

AD0 konumundan AD1 konumuna gelmesi hatırlanacağı üzere fiyatları ve çıktıyı 

azaltma yönünde bir etki doğuracaktır. Ancak bu sırada toplam arzın da herhangi 

bir sebeple azalarak AS0 durumundan AS1 durumuna gelmesi ile birlikte bu kez 

fiyatları artırıcı, çıktıyı azaltıcı bir baskı oluşmaktadır. Sonuç olarak fiyatlar 

değişmemişken çıktı düzeyi Y1’den Y2’ye düşmektedir.  

EKONOMİNİN UZUN DÖNEMLİ DENGESİ 

Ekonominin uzun dönemli dengesi, uzun dönem toplam arz (AS) ile toplam 

talep (AD) tarafından belirlenmektedir.  

Uzun Dönem Arz Eğrisi 
Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi (LRAS), ülkenin potansiyel çıktı düzeyini 

yansıtır. Potansiyel çıktı düzeyi (Y*), ekonomideki kaynakların tamamının 

kullanılması hâlinde üretilebilecek üretim miktarıdır. Bu durumda uzun dönem 

toplam arz eğrisi, pozitif eğimli toplam arz eğrisinin aksine üretim-çıktı düzeyinin 

fiyatlardan etkilenmediği bir durumu yansıtmaktadır. Bu durum Şekil 8.15’te 

gösterilmiştir. 

  
Şekil 8.15. Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi 

 

Şekilde görülebileceği üzere ekonomideki tüm mevcut kaynaklar kullanılmış 

ve (Y*) kadar üretim yapılmıştır. Bu durumda fiyatların artması ya da azalması 

ekonomideki üretim-çıktı miktarını etkilemeyecektir. Bu nedenle LRAS eğrisi 

potansiyel çıktı düzeyinden çıkan dik bir doğru ile gösterilmektedir. (Y*) üretim 

düzeyinde çalışmak isteyen herkes iş bulmaktadır. Burada sadece doğal işsizlik 

oranı söz konusudur. Burada uzun dönem toplam arz eğrisinin hiçbir zaman 

değişmeyeceği anlaşılmamalıdır. Uzun dönem toplam arz eğrisinin dik olması 

sadece fiyatlardan etkilenmediğini gösterir. Yoksa toplam arzı etkileyen diğer 

faktörlerdeki değişimler LRAS eğrisini değiştirebilir. Uzun dönemde ülkelerdeki 

teknolojinin gelişmesi yeni doğal kaynakların elde edilmesi ve kullanılması, ülke 
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Uzun dönem toplam arz, 
ülkenin potansiyel çıktı 

düzeyini yansıtır ve 
fiyatlardan etkilenmez.   
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nüfusunun artarak işgücünün bundan olumlu etkilenmesi, mevcut nüfusun 

eğitilmesi ve kabiliyetlerinin gelişmesi, gibi etkenler LRAS eğrisini artış yönünde 

sağa kaydıran sebeplerdendir. Bu durum aşağıdaki sol grafikte gösterilmiştir. Buna 

karşılık, ülkenin nüfusunun azalması, teknolojisinin eskimesi, savaş ve deprem gibi 

felaketler nedeniyle fiziki ve insani sermayesinin bir kısmını kaybetmesi gibi 

nedenlerle de uzun dönem toplam arz eğrisi azalma yönünde sola kayar. Bu 

durum Şekil 8.16’da sağ grafikte gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 8.16. Uzun Dönem Toplam Arz’da Kaymalar 

 

Ekonominin uzun dönemli genel dengesi kısa ve uzun dönem dengesinin 

aynı anda sağlanması ile gerçekleşmektedir. Bu durum Şekil 8.17’de gösterilmiştir. 

E0 noktasında toplam talep (AD) eğrisi ile kısa dönem (AS) ve uzun dönem (LRAS) 

eğrileri eşitlenmiş ve hem kısa dönemli hem de uzun dönemli denge sağlanmıştır. 

Bu dengenin sağlandığı üretim-çıktı-hasıla-gelir düzeyi (Y*)’dır.  
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Şekil 8.17. Ekonomide Kısa ve Uzun Dönem Dengesi 

Ekonomi kısa dönemde dengede iken uzun dönemli denge sağlanmayabilir. 

Kısa dönemli denge uzun dönemli dengenin sağlandığı üretim düzeyinden daha 

düşük bir düzeyde gerçekleşebilir. Aslında gerçek hayatta da en çok rastlanan 

durum budur. Bu durum Şekil 8.18’de gösterilmiştir.   

 

 

Şekil 8.18. Uzun dönem ve eksik istihdam 
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Bu durumda kısa dönemli denge Y0 gibi bir üretim-gelir-çıktı düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Ancak bu çıktı düzeyi uzun dönem çıktı düzeyinin gerisinde 

kalmıştır. Bu durumda ekonomideki tüm kaynaklar kullanılmamıştır. Çalışmak 

isteyenlerin bir kısmının iş bulamaması anlamına geldiğinden işsizlik söz konusu 

olacaktır. Hem diğer kaynakların hem de işgücünün tamamının üretimde istihdam 

edilememesi eksik istihdama yol açar.   

Aksine kısa dönem dengesi uzun dönem dengesinin ötesinde de 

gerçekleşebilir. Bu durumda denge E0 olarak gerçekleşmiştir. Oluşan bu denge 

tüm faktörlerin kullanıldığı Y* çıktı düzeyinden fazladır. Yeni doğal kaynakların 

bulunması ve enerji fiyatlarındaki azalmalar bu duruma yol açabilir. Bu durumda 

doğal işsizlik oranı içinde yer alan kişiler de çalışmış ve aşırı istihdam söz konusu 

olmuştur. Bu durumda toplam talep (AD) uzun dönemli üretimi aşmıştır. Ekonomi 

Y* üretim düzeyini aşmakla birlikte kaynakların bu üretimi sürdürebilmesi zordur. 

Bu nedenle (Y1-Y*) arasında sürdürülemeyen bir büyüme vardır.   

 
  Şekil 8.19. Uzun Dönem ve Aşırı İstihdam 

TOPLAM ARZ EĞRİSİNİN BİÇİMİNE İLİŞKİN 

TARTIŞMALAR 

Toplam arz eğrisinin (AS) biçimine ilişkin tartışmalar ilerleyen bölümlerde 

açıklanacak olan Klasik akım ve Keynesyen akım arasındaki en önemli tartışma 

konusudur.  

Klasik iktisatçılar ilerleyen bölümlerde açıklanacak varsayımları gereği 

ekonominin daima tam istihdam düzeyinde dengede bulunacağını ileri 

sürmektedir. Bu durumda ekonomi LRAS durumunda olup tam istihdamda bir 

denge söz konusudur.  
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Klasik iktisatçılar ile 

Keynesyen iktisatçılar, 
toplam arz eğrisinin biçimi 
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Şekil 8.20. Klasik Durumda Ekonomiye Müdahalenin Sonuçları 

Klasikler ileride açıklanacağı üzere tam istihdam dengesini kabul ettikleri 

için kamunun ekonomiye müdahalesinin hiçbir olumlu etkisi olmayacağını, aksine 

sadece fiyatları etkileyeceğini ileri sürmektedirler. Yukarıdaki grafikte görüldüğü 

gibi kamunun; örneğin kamu harcamalarını artırması, transfer harcamalarını 

artırması ya da vergilerde indirimlerde bulunması, yani genişletici bir politika 

uygulaması sonucunda toplam talep eğrisi (AD) artış yönünde sağa kaymıştır. Bu 

durumda toplam arz eğrisi dikey olduğunda ekonomide çıktı düzeyi (Y) 

değişmemiş sadece fiyatlar (P) yükselmiştir. Artan fiyatlar ise enflasyona yol 

açacaktır.  

Keynes ise klasiklerin aksine kısa dönemde toplam arz eğrisinin yatay 

olduğunu ve toplam talepteki artışların tam istihdam üretim düzeyine kadar 

üretimi-çıktıyı artıracağını, işsizliği azaltacağını ileri sürmektedir. Keynes’e göre 

tam istihdam istisna bir durum olup işsizlik her zaman ortaya çıkabilecek bir 

olaydır.  

Burada Keynes tam istihdamın istisna bir durum olduğunu ve ekonomilerde 

işsizliğin her zaman ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir. Keynes bu kapsamda 

hükûmetlerin toplam talebi etkileyerek aktif bir iktisat politikası uygulamalarını 

önermektedir. Hükûmetlerin kamu harcamalarını (G) ve transfer harcamalarını 

(TR) artırması ve/veya vergileri azaltması yoluyla toplam talebin artırılması ve 

uzun dönemli çıktı düzeyine ulaşmaları gerekmektedir.  Nitekim Keynes de uzun 

dönemde arz eğrisinin dikey konumda olduğunu kabul etmektedir.  

Toplam arz ile ilgili Keynesyen durum Şekil 8.21’de gösterilmiştir. 
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Şekil 8.21. Keynesyen Durumda Ekonomiye Müdahalenin Sonuçları 

Klasik ve Keynesyen arz tartışmaları devam etmekle birlikte günümüzde kısa 

dönemde toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olduğu, yani toplam talebin 

artırılmasının hem fiyatları ya da enflasyonu hem de çıktıyı yani üretimi artırdığı, 

uzun dönemde ise dikey biçimde olduğu genel kabul görmektedir.  Bu durum Şekil 

8.22’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 8.22. Keynesyen Durumdan Klasik Duruma Toplam Arz ve Kamu Müdahalesinin 

Sonuçları 
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Ö
rn

e
k

•1929 Buhranı toplam talebin toplam arzdan düşük olmasının 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durumlarda firmalar üretimleri 
durdurmuşlar ve milyonlarca kişi işsiz kalmıştır. Toplam talebin 
toplam arzı aşması durumunda ekonomik krizler ortaya 
çıkabilmektedir. Aşırı talebin neden olduğu enflasyon iç ve dış 
açıklar bu tip krizlerin temel sebepleridir.

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik •Türkiye'deki 1994 ve 2001 krizinin toplam talep-toplam arz analizi ile 

ne gibi bir ilgisi olabilir?

•Nüfus artışının toplam talep ve toplam arz üzerinde ne gibi etkileri 
olabilir?

•Düşüncelerinizi sistemle ilgili ünite başlığı altında yer alan "tartışma 
forumu" bölümünden paylaşabilirsiniz.
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Ö
ze

t
•Toplam talep analizi (AD), fiyatların değişken olduğu bir ekonomide 

hanehalklarının, firmaları ve devletin harcama davranışlarını ve bu 
harcamaların fiyattaki değişime verdiği tepkiyi göstermektedir. 

•Daha önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere, kapalı bir ekonomide 
üretilen mal ve hizmetler, o ülkede yer alan hanehalkları, firmalar ve 
hükûmetler tarafından satın alınır. Bu mal ve hizmetler için yapılan 
harcamalar toplam harcamalar (AE) olarak adlandırılmaktadır.

•Toplam talep eğrisinin kayması ya da bir başka deyişle yer değiştirmesi, 
eksenlerde yer alan fiyatlar genel düzeyi (P) ile hasıla-çıktı (Y) dışında kalan 
diğer faktörlerin değişmesi sonucunda olarak ortaya çıkar. 

•Toplam arz (AS) analizinde ekonominin harcama-talep yönü değil, üretim-arz 
yönü ele alınmaktadır. Toplam arz analizi de toplam talep analizi gibi fiyatlar 
genel düzeyi (P) ile hasıla-çıktı (Y) arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Toplam 
arz, bir ekonomide üretilen toplam çıktının (Y) fiyat değişimlerine (P) karşı 
tepkisini göstermektedir.      

•İktisat biliminde üretimde zaman boyutu önemlidir. Bu kapsamda makro 
iktisatta bir ekonomideki toplam üretim ya da toplam arz, zaman boyutu 
itibarıyla kısa dönem ve uzun dönem olarak incelenmektedir. 

•Toplam talep-toplam arz analizi, fiyatların değişken olduğu bir ekonomideki  
davranışları açıklamaktadır.

•Toplam talep eğrisi negatif eğimlidir. Bunun nedeni, diğer şartlar sabitken 
artan fiyatların iktisadi birimlerin toplam harcamalarını azaltmasıdır. 

•Toplam talep eğrisinin negatif olmasının altında yatan nedenler, servet 
etkisi, faiz oranı etkisi ve dış ticaret etkisidir.

•Servet artışları, genişletici para ve maliye politikalarının uygulanması, 
ekonomiye ilişkin beklentilerin olumlu olması gibi nedenler  kısa dönem 
toplam arz eğrisini artış yönünde kaydırır.  

•Toplam arz eğrisi kısa dönem ve uzun dönem açısından birtakım farklılıklar 
göstermektedir. 

•Kısa dönem toplam arz, artan fiyatların üretimi teşvik edeceği varsayımı 
altında pozitif eğimlidir.

•Ekonominin kısa dönemli dengesi, toplam talep ile kısa dönem toplam arzın 
kesiştiği fiyat-çıktı bileşiminde oluşur.

•Kısa dönemli denge toplam talepteki ve toplam arzdaki değişimler sebebiyle 
değişebilir.

•Uzun dönem toplam arz eğrisi dikey bir doğru ile temsil edilir. Bu durumda 
toplam arz fiyat değişimlerinden etkilenmez.

•Uzun dönem toplam arz durumunda ekonominde sadece doğal işsizlik 
vardır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasında aşağıdakilerden hangisi 

etkilidir? 

a) Servet etkisi  

b) Üretimde verimliliğin azalması  

c) İklim şartlarının olumsuz olması 

d) Girdi fiyatlarının yükselmesi 

e) Gelir ve ikame etkileri 

 

2. Toplam talep ve toplam arz analizi,  toplam gelir- toplam harcama ilişkisine 

aşağıdakilerden hangisinin ilave edilmesi ile elde edilir? 

a) Faiz oranı 

b) Fiyatlar  

c) Döviz kuru 

d) Ücretler 

e) Büyüme 

 

3. Uzun dönem toplam arz eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Uzun dönem toplam arz artırılamaz. 

b) Aşırı istihdam vardır. 

c) Eksik istihdam vardır. 

d) Ülkedeki tüm işgücü çalışmaktadır. 

e) Sadece doğal işsizlik vardır. 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sağa kaymasına yol açar?   

a) Faiz oranlarının artması 

b) Kamu harcamalarının artması 

c) Verimliliğin artması 

d) İklim şartlarının olumsuz olması  

e) Para arzının azalması 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sola kaymasına yol açar?  

a) Vergi oranlarının azaltılması 

b) Devlet teşviklerinin artırılması 

c) Girdi fiyatlarının artması 

d) İklim şartlarının olumlu olması  

e) Para arzının artması 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa kaymasına yol açar? 

a) Vergi oranlarının artırılması 

b) Devlet teşviklerinin artırılması 

c) Girdi fiyatlarının artması 

d) İklim şartlarının olumlu olması 

e) Beklentilerin olumlu olması 
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7. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sola kaymasına yol açar? 

a) Vergi oranlarının azaltılması 

b) Devlet teşviklerinin artırılması 

c) Kamu harcamalarının azaltılması 

d) Girdi fiyatlarının düşmesi  

e) Beklentilerin olumlu olması 

 

8. Klasik toplam arz eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Kısa dönemli bir analizdir. 

b) Gelir eksenine paraleldir. 

c) Pozitif eğimlidir. 

d) Fiyat eksenine paraleldir.  

e) Eksik istihdamı gösterir. 

 

9. AD-AS modeline göre denge söz konusu iken sadece servetin artması 

durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

a) AD sola kayar ve fiyatlar yükselir 

b) AD eğrisi sağa kayar ve fiyatlar düşer. 

c) AS eğrisi sağa kayar ve gelir düşer 

d) AD eğrisi sağa kayar ce fiyatlar yükselir 

e) AS eğrisi sola kayar ce fiyatlar yükselir 

 

10.  Fiyatların servetin değerini değiştirerek tüketimi etkilemesine ne ad verilir? 

a) Likidite Tercihi 

b) Eşdeğerlik Teoremi 

c) Fisher Etkisi 

d) Keynes Etkisi 

e) Piqou Etkisi 
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• IS-LM-BP Modeli
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•Dışa açık bir ekonomide döviz 
kurunun ve faiz oranlarının etkisini 
kavrayabilecek,

•Ödemeler bilançosu kacramını 
tanımlayabilecek,

• IS-LM-BP eğrisini anlayabilecek,

•Para ve maliye politikalarının farklı 
kur rejimlerindeki etkinliğini 
öğrenebileceksiniz.
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GİRİŞ   

Hatırlanacağı gibi IS-LM Modeli faiz oranlarının değişken olduğu bir 

ekonomideki toplam harcamalar (AE)   toplam gelir-hasıla (Y)  arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyan bir modeldir. IS-LM Modeli'nde ülkenin dış âlemle yaptığı mal ve 

hizmet ticareti ele alınmamıştır.  

Dışa açık bir ekonomideki toplam harcamalar, kapalı ekonomideki toplam 

harcamalara (AE) dış âlem ile yapılan mal ve hizmet ticaretinin (X, M) eklenmesi ile 

elde edilir.  

AE= C+I+G+X-M şeklinde yazılır.  

 

İhracat ülkenin dış âleme yaptığı mal ve hizmet satışlarıdır. Yurt dışındaki 

kişi ve firmaların (yabancıların) gelirlerinin (Y*) artması durumunda ülkenin 

mallarına olan talep artacağından ihracatın artması beklenir. 

Dış ticaretin diğer bileşeni olan ithalat, ülkenin kendi geliri ile doğru 

orantılıdır. Ülkedeki iktisadi birimlerin gelirleri (Y) arttıkça yurt dışında üretilen 

mallara olan talep de artar; gelir azaldıkça da ithalat azalır. 

Ödemeler dengesinde sorun çıkmaması için dış ticaretin dengede olması 

istenir. Dış ticaret dengesi ihracat ile ithalatın eşit olduğu noktada gerçekleşir.  

İhracatın ithalattan fazla olması (X>M) dış ticaret fazlası, ihracatın 

ithalattan düşük olması (X<M) dış ticaret açığı olarak adlandırılmaktadır. 

Açık ekonomideki mal piyasası dengesi de kapalı ekonomide olduğu gibi, 

toplam harcama ile toplam gelirin eşitlendiği noktada oluşur. 

IS-LM-BP Modeli ise dış âlemle yapılan ihracat (X) ve İthalat (M) 

işlemlerinin ve bu işlemlerin gerçekleşmesinde önemli bir yeri olan döviz kurunun 

(e), IS-LM Modeli’ne katılması temeline dayanır. 

 

AÇIK EKONOMİDE TOPLAM HARCAMALAR 
 

Dışa açık bir ekonomideki toplam harcamalar, kapalı ekonomideki toplam 

harcamalara (AE) dış âlem ile yapılan mal ve hizmet ticaretinin (X, M) eklenmesi ile 

elde edilir.  

AE= C+I+G+X-M şeklinde yazılır.  

 

İhracat ülkenin dış âleme yaptığı mal ve hizmet satışlarıdır. Yurt dışındaki 

kişi ve firmaların (yabancıların) gelirlerinin (Y*) artması durumunda ülkenin 

mallarına olan talep artacağından ihracatın artması beklenir: 

 

X=f(Y*),    Y*↗   X ↗ 
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İhracatın diğer belirleyicisi ise reel döviz kurudur. Hatırlanacağı üzere 

nominal kur (e), dış fiyatlar (P*) ve yurt içi  fiyatlar iken(P) reel kur, 

R = e
P∗

P
 

olarak tanımlanmaktadır. Reel kurun artması durumunda (R↗), ülkedeki mallar 

yabancılar için ucuzlayacağından ihracatın artması (X↗) beklenir. Aksine reel 

kurun düşmesi (R↘) durumunda ülkedeki mallar yabancılar için 

pahalılaşacağından ülkenin ihracatı (X↘) azalacaktır. 

X=f(R);   R↗   X↗  ve   R ↘  X ↘ 

Sonuç olarak ihracat fonksiyonu; 

X= f(Y* ve R) 

X= xY* + z R  

şeklinde yazılabilir. 

Burada (x) ihracatın yabancıların gelirine duyarlığını; (z) de ihracatın döviz 

kurundaki değişikliklere duyarlılığını ifade etmektedir.  İhracat eşitliğinde ülkenin 

kendi gelirinin etkisinin olmadığı görülmektedir. 

 

                                 Şekil 9.1. İhracat 
 

Grafikte dikey eksende ihracat (X) ve yatay eksende ülkenin geliri-hasılası 

(Y) yer almaktadır. Görüldüğü gibi ihracat doğusunun ülkenin kendi geliri ile bir 

ilişkisi yoktur. 

Dış ticaretin diğer bileşeni olan ithalat, ülkenin kendi geliri ile doğru 

orantılıdır. Ülkedeki iktisadi birimlerin gelirleri (Y) arttıkça yurt dışında üretilen 

mallara olan talep de artar; gelir azaldıkça da ithalat azalır: 

M=f(Y) ve  Y ↗  M ↗  ve Y ↘   M ↘ 

İthalatın diğer belirleyicisi de reel döviz kurudur. Reel döviz kurunun 

artması yurt dışındaki malların fiyatlarının yurt içindeki malların fiyatlarına göre 

daha pahalı hâle gelmesine neden olacağından ithalat azalacaktır.  

Y 

X 

X=xY*+zR 

 
Açık ekonomide toplam 
harcamalar ihracat (X) 

ve ithalatı da (M) 
kapsar.  
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M=f(R),  R↗   M↘    ve   R↘   M↗     

M=f(Y ve R) 

Buradan ithalat fonksiyonu, 

M=M0+mY-gR 

denklemdeki m terimi marjinal tüketim eğilimi mantığı ile düşünülürse, gelirdeki 

değişmenin (ΔY) ithalatı ne kadar etkilediğini (ΔM) gösteren bir katsayı olarak 

yorumlanabilir ve marjinal ithalat eğilimi olarak adlandırılır: 

 

m =
∆M

∆Y
 

m =
M2 −M1

Y2 − Y1
 

Burada da m değeri 0-1 arasında değişir. Örneğin m=0.2 ise (%20), ülkenin 

geliri 1 birim arttıkça ithalatta 0.2 birim artışa neden olmaktadır. Buna göre ithalat 

fonksiyonuna ait grafik aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

 

Şekil 9.2. İthalat 

 

Grafikteki (M0) değeri gelirden bağımsız yani otonom ithalat miktarını 

gösterir. Marjinal ithalat eğilimi (m) ise ithalat doğrusunun eğimini verir.  

Y 

M 

M=M0+mY 

M0 

 
İhracat, yabancıların 

gelirinden ithalat 
ülkenin kendi gelirinden 
etkilenir. Döviz kuru ise 

hem ihracatı hem de 
ithalatı etkiler.  
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Şekil 9.3. Marjinal İthalat Eğilimleri 

 

Eğer marjinal ithalat eğilimi yükselirse (m1) bu durumda ülkedeki gelir 

artışının daha fazla bir kısmı yabancı ülkelerde üretilen mallara harcanacaktır. Aksi 

durumda (m2) gelir artışının daha düşük bir kısmı yurt dışında üretilen mallara 

harcanacaktır.  

İthalat grafiğinin bütünüyle artması veya azalması, yani yer değiştirmesi, 

ise otonom ithalata (M0) bağlıdır. Eğer otonom ithalat artarsa (M0 ↗), ithalat 

doğrusu tamamen yer değiştirerek yukarıya kayarken; otonom ithalatın azalması 

durumunda ithalat grafiği azalma yönünde aşağıya kayacak ve ithalat miktarı buna 

paralel olarak azalacaktır.  

 

 

Şekil 9.4. İthalattaki Kaymalar 

Açık ekonomi IS-LM modelinde, yukarıda (X= f(Y* ve R)) olarak tanımlanan 

ihracat (X), otonom olarak alınmaktadır. 

Y 

M 

M=M0+mY 

M0 

M2=M0+m2Y 

M1=M0+m1Y 

Y 

M 

(M0)3+mY 

(M0)1 

(M0)1+mY 

(M0)2+mY 

(M0)2 

(M0)3 

 
Marjinal ithalat eğilimi 

gelirin ne kadarının 
ithal mal ve hizmetlere 
harcandığını gösterir.  



Dışa Açık Ekonomi-IS-LM-BP Modeli 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  7 

X= X0 

Bu durumda net ihracat;  

X-M= X0-M0-mY 

 

Olarak yazılabilir. Hatırlanacağı gibi IS denklemine yer alan toplam 

harcamalar (AE),  

 

AE=C0 + c (Y+TR0 – T0 - tY) + (I0-bi)  + G0 şeklindeydi. Bu denkleme X-M ifadesi 

eklenirse,  

 

AE=C0 + c (Y+TR0 – T0 - tY) + (I0-bi)  + G0  + X-M 

ya da 

AE=C0 + c (Y+TR0 – T0 - tY) + (I0-bi)  + G0  + X0-M0-mY 

 

parantez içi dağılımı yapılırsa, 

 

AE=C0 + cY+cTR0 – cT0 - ctY + I0-bi  + G0  + X0-M0-mY 

 

otonom terimler AE0 olarak toplulaştırılırsa, 

 

AE= AE0+cY-ctY-mY 

AE=AE0+Y(c(1-t)-m) 

veya 

AE=AE0+[c(1-t)-m] Y 

 

Biçiminde yazılabilir. 

Bu durumda elde edilen dışa açık harcama denklemi ile dışa kapalı bir 

ekonomide ortaya çıkan harcama denklemi grafikleri karşılaştırmalı olarak şekil 

9.5’te gösterilmiştir. 

 

 

 
Açık ekonomide toplam 

harcamaların eğimi 
marjinal ithalat 

eğiliminden dolayı daha 
düşüktür.  
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Şekil 9.5. Açık ve Kapalı Ekonomilerde Toplam Harcama 
 

Şekil 9.5’te görüldüğü gibi açık ekonomideki toplam harcama grafiği kapalı 

ekonomide yer alan toplam harcama grafiğinden daha yukarıdaki bir noktadan 

başlamaktır. Bunun nedeni açık ekonomideki otonom harcamaların içinde net 

ihracatın otonom kısımlarının (X0 ve M0) bulunmasıdır. 

Grafikte açık ekonomi harcama grafiğinin eğimi, kapalı ekonomi harcama 

grafiğinin eğiminden daha düşüktür. Bunun nedeni de eğimi gösteren c(1-t) 

teriminden marjinal ithalat eğilimin (m) çıkarılması ve değerinin düşmesidir. 

AÇIK EKONOMİDE MAL PİYASASI DENGESİ 
Açık ekonomideki mal piyasası dengesi de kapalı ekonomide olduğu gibi, 

toplam harcama ile toplam gelirin eşitlendiği noktada oluşur. 
Y=AE 
Y= AE0+[c(1-t)-m] Y 
Bu durum Şekil 9.6’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 9.6. Açık Ekonomide Toplam Harcamalar ve Gelir 

AE 

AE1=(AE0)A+(c(1-t)-m)Y 

(AE0)A 

AE2=(AE0)K+c(1-t)Y 

Kapalı Ekonomi 

(AE0)K 
Açık Ekonomi 

Y 

AE 

AE=AE0+(c(1-t)-m)Y 

(AE0) 

AE=Y 

45o 

Y0 

AE0 

Y 
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Grafikte dışa açık bir ekonomide toplam harcamalar ile toplam gelir 450’lik 

doğru üzerinde her zaman eşittir. Ekonomideki toplam harcamalar AE0’dan 

başlamaktadır. 450’lik doğru toplam gelir (Y) olarak düşünülürse, toplam 

harcamalar (AE) ile toplam gelir-hasıla (Y),  E0 noktasında eşitlenerek mal piyasası 

dengesi sağlanmaktadır. Y0 gelir düzeyinin sağındaki noktalarda toplam gelir 

toplam harcamaları aşmakta; Y0 dengesinin solundaki bir gelir düzeyinde ise 

toplam harcamalar toplam geliri aşmaktadır.  

AÇIK EKONOMİ ÇARPANI 
Açık ekonomi çarpanı da kapalı ekonomi çarpanında olduğu gibi dengedeki 

değişimin büyüklüğünü ölçer ve Y=AE eşitliğinden elde edilir.  

 

Y= AE0+[c(1-t)-m] Y   

eşitliğinden 

Y = AE0 +(c-ct-m) Y 

Y = AE0 + cY – ctY -mY 

Y - cY + tY + mY =AE0 

Y (1-c+ct+m) = AE0 

Y (1-c(1-t)+m) = AE0 

 

Y =
1

1 − c(1 − t) + m
(AE0) 

 
 
elde edilir. Bu durumda açık ekonomi çarpanı; 

1

1 − c(1 − t) + m
 

 

olur ve bu çarpan kapalı ekonomi çarpanından küçüktür. Çünkü paydada (m) 

terimi ilave olarak yer almaktadır.  

 
1

1 − c(1 − t) +m
<

1

1 − c(1 − t)
 

 

Kapalı ekonomide olduğu gibi açık ekonomide de kamu harcamaları 

çarpanı, transfer çarpanı ve vergi çarpanı yazılabilir.  

 
1

1−c(1−t)+m
Y= AE0  ve 

 

 (AE0=C0 + cTR0 – cT0 + I0-bi  + G0  + X0-M0) olduğundan, 

 

• Kamu harcamaları çarpanı,  

kE =
1

1 − c(1 − t) +m
(∆G0) 

• Transfer harcamaları çarpanı, 

kTR =
c

1 − c(1 − t) +m
(∆TR0) 

 
Açık ekonomi çarpanı, 

marjinal ithalat 
eğiliminden dolayı, 

kapalı ekonomi 
çarpanından daha 

küçüktür.  
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• Vergi çarpanı,  

kT =
1

1 − c(1 − t) + m
(∆T0) 

olarak elde edilir.   

 

DIŞ TİCARET DENGESİ 
Dış ticaret dengesi ihracat ile ithalatın eşit olduğu noktada gerçekleşir.  

X=M  

 

İhracatın ithalattan fazla olması (X>M) dış ticaret fazlası, ihracatın 

ithalattan düşük olması (X<M) dış ticaret açığı olarak adlandırılmaktadır.  

Dış ticaret dengesi, dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası durumları Şekil 

9.7’de gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 9.7. Net İhracat 
  

Şekil 9.7’nin üst kısmında, yurt içi mallara yapılan harcamalar (C+I+G-M) 

yer almaktadır. Bu doğru ile toplam harcama doğrusu (C+I+G+X-M) arasındaki fark 

ihracatı (X) göstermektedir. Yurt içi nde üretilen mal ve hizmetlerin yerli birimler 

AE=C+I+G+X-M 

M 

AE=C+I+G 

X 

Y0 

AE0 

Y 

 

AE=C+I+G-M 

M 

X 

Y2 Y1 

NX>0 

NX<0 

NX>0 

NX>0 

NX 

Y0 

NX 

NX0 

AE 

Y 

 
Dış ticaret dengesi, 

ihracat ve ithalatın eşit 
olduğu durumda 

sağlanır.  
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tarafından (C+I+G) satın alınan kısmı ile C+I+G+X-M toplam harcama doğrusunun 

kesiştiği noktada net ihracat (NX) sıfırdır. Burada gelir düzeyi (Y0) kadardır. (Y2) gibi 

daha yüksek bir gelir düzeyinde, artan gelir ithalatı teşvik edeceği için net ihracat 

negatiftir (M>X ve NX<0). Aksine (Y1) gibi daha düşük bir gelir düzeyinde ithalatın 

azalması ile birlikte net ihracat pozitif olur (X>M ve NX>0). 

MAL PİYASASI VE NET İHRACAT 
Bir ekonomideki yurt içi harcamaların yurt içi gelire eşit olması (AE=Y), net 

ihracatın sıfır olması (X=M) anlamına gelmez. Bu durum Şekil 9.8’de gösterilmiştir:  

 
Şekil 9.8. Mal Piyasası Dengesi ve Net İhracat 

AE=Y 

Y0 

E0 

Y 

AE 

Dış açık 

NX 

Y0 

NX 

AE0 

Y 

AE 
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Üst grafikte toplam harcamalar ile gelir (E0) noktasında eşitlenmiş ve bu 

noktada gelir düzeyi (Y0) olarak gerçekleşmiştir. Ancak grafiğin alt kısmından 

görülebileceği gibi bu noktada dış ticaret açık vermiştir. Benzer şekilde toplam 

harcamalar (AE) ile gelirin (Y) eşit olduğu durumda dış ticaret fazlası da görülebilir. 

 

Mal Piyasası Dengesinin Değişmesi ve Net İhracattaki Değişim 
   

Dışa açık ekonomide toplam harcamalardaki değişimler dış ticareti de 

etkileyecektir. Bir ülkenin net ihracatındaki değişmeler (ΔNX), aşağıdaki 

sebeplerden kaynaklanabilir. 

• Kamu harcamalarının değişmesi: Kamu harcamalarındaki artışlar toplam 

harcamaları artırarak harcama-gelir dengesini değiştirirler.  Bunun nedeni kamu 

harcamaları yoluyla artan gelirin bir kısmının ithalat için kullanılmasıdır. Kamu 

harcamalarındaki azalış durumunda ise tersi durum ortaya çıkacaktır. Transfer 

harcamalarındaki artışlar ile vergilerdeki azalışlar da bu değişkenlerin çarpanları 

hesaba katılarak aynı şekilde etkide bulunacaktır.  

• Dış âlemin (yabancıların) gelirinin artması: Dış âlemin gelirinin değişmesi 

ülkenin ihracatı açısından önemlidir. Eğer ticaret yapılan ülkelerin geliri artarsa o 

ülkelerde talep artarken diğer ülkelerden satın alınan mal ve hizmet miktarı da 

artacaktır. Bu durumda ülkenin ihracatı artar. İhracat artışı ise net ihracatı artırır.  

• Devalüasyon: Devalüasyon, önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere,  bir 

ülke parasının değerinin diğer ülke paralarına göre bilerek ve istenerek 

düşürülmesidir. Bu durumda döviz kuru yükselecektir (R↗). Döviz kuru, 1 Dolar = 2 

TL iken dış ticaretin açık verdiğini kabul edelim. Eğer para otoritesi devalüasyon 

yaparak ülkenin parasının Dolar karşısındaki değerini düşürüp 1 Dolar=3 TL gibi bir 

değer belirlerse, ülkenin ihracat malları yabancılar için ucuzlayarak talebi artacak, 

sonuçta ihracat yükselecektir (X↗). Buna karşın kurun yükselmesi yabancıların 

ürettiği malları ülkedeki iktisadi birimler için pahalılaştıracağından ithalat 

azalacaktır (M↘).   

IS-LM-BP MODELİ 

IS-LM Modeli mal ve para piyasalarındaki dengeleri göstermekte, ancak 

ülkeler arasındaki mal ve sermaye hareketlerini kapsamamaktadır. İşte IS-LM 

Modeline uluslararası mal ve sermaye hareketlerinin dâhil edilmesi sonucunda 

ortaya çıkan analize bu analizi geliştiren iktisatçılara atfen Mundell-Fleming 

Modeli ya da IS-LM-BP Modeli denir. 

Açık Ekonomide IS Eğrisi 

Açık ekonomi IS eğrisi ile kapalı ekonomideki IS eğrisi aynı şekilde elde 

edilir. Ancak açık ekonomideki toplam harcamalar ihracat (X) ve ithalat (M) 

değişkenlerini de kapsamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi açık ekonomide 

toplam harcamalar aşağıdaki gibidir:  

 

Y= AE0+[c(1-t)-m] Y 

 
Kamu harcamalarının 
değişmesi, dış alemin 
(yabancıların) gelirinin 

değişmesi ve 
devalüasyon gibi 

nedenler net ihracatı 
etkiler. 

 
Açık ekonomi IS eğrisi, 

toplam harcamalar-
toplam gelir 

eşitliğinden hareketle 
elde edilebilir.  
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 ve 

 

(AE0=C0 + cTR0 – cT0 + I0-bi  + G0  + X0-M0) 

 

IS eğrisi faiz oranlarındaki değişimlerin yatırımları etkileyerek toplam 

harcamaları etkilemesi noktasından hareket ettiğinden açık ekonomi IS eğrisinde 

de toplam harcama grafiğindeki faiz oranları değiştirilerek IS eğrisi elde edilir.  

Şekil 9.9. Açık Ekonomide IS Eğrisi 

 

Şekilde başlangıçta ülkedeki toplam harcamalar (AE) ile toplam gelir-hasıla 

E0 noktasında eşitlenmiştir. Bu durumda faiz oranı i0’dır. Faiz oranı i1’e yükselirse, 

AE0 otonom harcamaların içinde yer alan özel yatırım harcamalarındaki (I0-bi) 

azalma nedeniyle AE0 değeri AE01’e düşecek ve toplam harcamalar azalacaktır. Bu 

durumda yeni toplam harcamalar(AE01) ile gelirin (Y) eşitlendiği E1 noktasında 

oluşacaktır. 

Faiz oranı i2’ye düşerse, AE0 otonom harcamaların içinde yer alan özel yatırım 

harcamalarındaki (I0-bi) artma nedeniyle AE0 değeri AE02’ye yükselecek ve toplam 

Y 

AE

E 

AE=AE0-bi1+(c(1-t)-m)Y 

AE=AE0-bi0+(c(1-t)-m)Y 

AE=AE0-bi2+(c(1-t)-m)Y 

AE0-bi1 

AE0-bi0 

AE0-bi2 

Y 

i2 

E2 

E0 

E1 

E0 

Y0 Y1 Y2 

Y0 Y1 Y2 

i0 

i1 

IS 

i 
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harcamalar azalacaktır. Bu durumda yeni toplam harcamalar(AE02) ile gelirin (Y) 

eşitlendiği E2 noktasında oluşacaktır. E0, E1 ve E2 denge noktalarının aşağıdaki 

grafikte birleştirilmesi ile açık ekonomideki IS eğrisi elde edilmektedir. 

  

IS Eğrisinin Yer Değiştirmesi  
Kapalı ekonomi IS eğrisi gibi açık ekonomi IS eğrisi de otonom 

harcamalardaki (AE0) değişiklik nedeniyle kayar. Açık ekonomi durumunda 

otonom harcamalar içinde X0 ve M0 olarak tanımlanan otonom ihracat ve otonom 

ithalat da vardır. İhracat ve İthalat döviz kurundan etkilenmekte, ihracat ayrıca 

yabancıların gelirinden (Y*)  etkilenmektedir.  Kapalı ekonomideki IS eğrisini yer 

değiştiren faktörler dışında, IS eğrisini kaydıran sebepler şunlardır 

 

 Döviz kuru. Reel döviz kurunun artması (R) ülke içi malları yabancılar için 

ucuz hâle getireceğinden ihracatı artırmaktadır. Bu durumda IS eğrisi artış 

yönünde sağa kayar. Aksine reel döviz kurundaki azalış, yurt içi  malları 

yabancılar için daha pahalı hâle getireceğinden ihracat azalır.  

 Yabancıların geliri. Yabancıların gelirinin (Y*↗) artması ihracatı artırmakta 

ve IS eğrisinin sağa kaymasına yol açmaktadır. Yabancıların gelirlerindeki 

düşmeler de (Y*↘) ihracatın azalmasına ve IS eğrisinin azalış yönünde sola 

kaymasına neden olur. 

 

 
Şekil 9.10. IS Eğrisinde Kaymalar 

 

BP Eğrisi 
BP eğrisi, kısaca ödemeler dengesi eğrisi ya da ödemeler bilançosu dengesi 

eğrisi olarak tanımlanabilir. Ödemeler bilançosu,  (BP) bir ülkenin dış âlemle 

yapmış olduğu mal ve hizmet ilişkileri ile sermaye ilişkilerini gösterir. 

Ödemeler bilançosu iki ana kısma ayrılır. Bunlardan ilki cari hesap 

dengesidir (CA).  

Dışa açık ekonomilerde ülkenin ihracat ve ithalat farkı dış ticaret 

bilançosunu verir. IS-LM-BP analizinde cari hesap dengesi ile dış ticaret dengesi 

aynı anlamda kullanıldığından CA=X-M olarak yazılabilir.  

Bu durumda ihracat ve ithalatı etkileyen faktörler ile birlikte, 

 

Y 

i 

Y 

i 

IS0 IS1 

İ0 B A 

IS1 IS0 

B A 
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CA= X (Y* ve R) – M ( Y ve R) yazılabilir.  

 

Ödemeler bilançosunun (BP) ikinci temel bileşeni ise sermaye hesabıdır 

(CK). Sermaye hesabı bir ülkeden çıkan sermaye ile ülkeye giren sermaye 

arasındaki farktır. 

Bir ülkeye sermaye girişinin ve bir ülkeden sermaye çıkışının çok farklı 

sebepleri vardır. Ancak IS-LM-BP modelinde sermaye harekelerinin yalnızca faiz 

oranlarından (i) etkilendiği varsayılmaktadır.  

Eğer ülke içi faizler (i) ülke dışındaki faizlerden (i*) fazla ise yurt dışındaki 

sermaye faiz getirisi elde edebilmek için ülkeye giriş yapacaktır.  

Aksine eğer ülkedeki faizler (i) ülke dışındaki faizlerden düşük ise (i*) bu 

kez ülkedeki sermaye faiz getirisi elde edebilmek için dış ülkeler yönelecektir.  

i>i* ise yurt içi ne sermaye girişi 

i<i* ise yurt dışına sermaye çıkışı yaşanır. Bir ülkenin ödemeler bilançosu 

mecburen sıfır olmak zorundadır.  

BP=CA+CK=0  
 

Bunun nedeni şöyle izah edilebilir: Bir ülkede eğer ithalat (M) ihracatı (X) 

aşmışsa ülkenin dışarıya yaptığı mal satışı ülkenin dışarıdan satın aldığı miktarı 

karşılamamıştır. O hâlde ödemeler nasıl gerçekleştirilmiştir? Bu durumda 

ithalattaki fazlalık sermaye hesabından karşılanmak zorundadır.  O hâlde cari 

hesaptaki açık (-CA), sermaye hesabındaki fazlalıktan (CK) karşılanmak 

durumundadır.  

Aksine ihracat ithalattan fazla ise bu kez dışarıya satılan miktar dışarıdan 

alınan miktardan daha fazladır. Bu durumda ülkeye giren fazla döviz sermaye 

hesabına kaydedilecektir.  

BP eğrisi, ödemeler bilançosunu dengede kılan ya da bir başka deyişle cari 

hesaptaki açıkları sermaye hesabı yoluyla gideren faiz-gelir bileşimlerinden oluşan 

eğridir.  

 
 

Şekil 9.11. BP Eğrisi  
 

Y 

i 

BP 

 
Pozitif BP eğrisi, 

ülkedeki faiz ile dış faiz 
arasında uyumsuzluk 
olması durumunda 

ülkeler arasında 
sermaye hareketliliğinin 

ortaya çıkacağını 
gösterir.  
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Grafikte BP eğrisinin pozitif olmasının nedeni dış faizler sabitken (i*), yurt 

içi faiz oranları (i) arttıkça ülkeye daha fazla sermaye girmesidir.  

Ülkelere yönelik sermaye giriş-çıkışları ile ilgili çeşitli ihtimaller mevcuttur. 

Bazen ülkelere gelen sermaye miktarı, faiz oranlarından etkilenmeyebilir. Bu 

durumda sermayenin faize duyarlılığı sıfırdır.  

 Buna karşılık ülkelerde yaşanan sermaye girişi-çıkışı faizlerdeki değişime 

duyarlı olabilir.  Faizlerin artması sermaye girişini hızlandırırken faizlerdeki azalma 

sermaye çıkışlarına neden olur. Bu durumda BP eğrisi pozitif eğimlidir. Bazen de 

sermaye giriş-çıkışları faizlere çok duyarlı (sonsuz) olabilir. Bu durumda faizlerdeki 

çok küçük bir değişme sermaye giriş ve çıkışını tamamen etkileyecektir.  

 
 

Şekil 9.12. Sermaye Hareketlerinin Faiz Duyarlılığı 
 

Şekil 9.12’de görüldüğü gibi BP1 durumunda sermaye hareketleri faizden 

etkilenmemektedir. Bu durum tam sermaye hareketsizliği olarak adlandırılabilir. 

BP2 durumunda faizlerdeki artışlar ülkeye yabancı sermaye girişini sağlamaktadır. 

Bu duruma sermaye hareketliliği denilebilir. BP3 durumunda ise faizlerdeki çok 

küçük bir değişme dahi ülkeye sermaye girişini ya da ülkeden sermaye çıkışını 

tamamen etkilemektedir. Bu duruma da tam sermaye hareketliliği denir.  

MAL, PARA VE DÖVİZ PİYASALARINDA DENGE 

Ülkelere sermaye girerken döviz olarak girmekte ve ülkenin ulusal 

parasına çevrilmektedir. Yine ülkeden diğer ülkelere sermaye çıkışı yaşandığında 

da ülke parası dövize çevrilerek yurt dışına çıkmaktadır. BP eğrisi ödemeler 

bilançosunun dengede olduğu noktaları gösterdiğinden denge durumunda döviz 

arzı ile döviz talebinin eşit olduğu söylenebilir. Bu nedenle BP eğrisine döviz eğrisi 

(FE) de denilebilir.  

Dışa açık bir ekonomide mal-para ve döviz piyasalarının dengede olduğu 

faiz ve gelir bileşimlerinin yerini gösteren analize IS-LM-BP (FE) Modeli denir. 

Model Şekil 9.13’te gösterilmiştir.   

Y 

i 

BP2(a>0) 

BP3(a=∞) 

BP1(a=0) 

i=i* 

 
IS-LM ve BP eğrilerinin 

kesiştiği noktada 
ülkedeki mal piyasası, 
para piyasası ve döviz 
piyasası dengededir.  
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Şekil 9.13. IS-LM-BP Modeli 

 

Şekil 9.13’te denge, yurt içi  faiz oranları ile yurt dışı faiz oranlarının eşitlendiği 

(i=i*) E0 noktasında gerçekleşmiştir. Bu noktada; 

 Mal piyasası (IS) dengededir. Üretilen tüm mal ve hizmetler yurt içi ve yurt 

dışındaki iktisadi birimler tarafından satın alınmaktadır. 

 Para piyasası (LM) dengededir. Ekonomideki para arzı ile para talebi 

birbirine eşittir.  

 Döviz piyasası (FE, BP) dengededir. Ülkedeki döviz arzı ile döviz talebi 

birbirine eşittir.   

IS-LM-BP MODELİNDE DENGENİN SAĞLANMASI SÜRECİ 
IS-LM-BP Modeli’nde dengenin sağlanması süreci uygulanan döviz kuru 

sistemine bağlıdır. Bir ülkede dövizi kuruyla ilgili temelde iki sistem 
uygulanmaktadır.  

Bunlardan ilki esnek kur sistemidir. Esnek kur sisteminde ulusal para ile 
dövizin ulusal para cinsinden değerine müdahale edilmez ve her şey piyasadaki 
döviz arzına ve döviz talebine bağlıdır. Bu durum Şekil 9.14’te gösterilmiştir: 

 
Şekil 9.14. Döviz Arzı ve Talebi 

 

Y 

i 

LM 

BP 

E0 

i=İ* 

IS 

Y0 

(e, Döviz Kuru) 

S 

E0 

e 

D 

Qe Q, Döviz Miktarı) 
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Şekil 9.14’te görüleceği üzere döviz fiyatı döviz arzı ile döviz talebinin 
eşitlendiği noktada belirlenmiştir. Eğer döviz arzı ya da talebi değişirse dövizin ülke 
parası cinsinden fiyatı da değişir. Bu alternatif durumlar da Şekil 9.15’te 
gösterilmiştir:  

 
 
 

 
Şekil 9.15. Döviz Talebindeki ve Arzındaki Değişmeler 

Şekil 9.15’in sol kısmında döviz arzı sabitken döviz talebindeki 

değişmelerin etkisi gösterilmektedir. Başlangıçta döviz kuru (E0) noktasında 

oluşmuştur. Döviz talebi artınca döviz kuru yükselmekte (E1 noktası), döviz talebi 

azalında döviz kuru düşmektedir (E2 noktası). Sağdaki şekilde ise döviz arzının 

etkisi gösterilmektedir. Başlangıçta kur (E0) noktasında belirlenmiştir. Bu durumda 

döviz talebi sabitken döviz arzının artması kuru düşürürken (E1 noktası), döviz 

arzının azalması kuru yükseltmektedir (E2 noktası). 

 

İkinci sistem olan sabit kur sisteminde ise para otoritesi döviz kurunun 

belirler ve değerini arz ve talep tarafından belirlenmesine izin vermez. Eğer ülkeye 

döviz fiyatını düşürecek bir döviz giriş olmuşsa bu döviz merkez bankaları 

tarafından satın alınarak, belirlenen sabit kurun değişmemesi sağlanır. Aksine eğer 

ülkeden döviz fiyatını etkileyecek bir döviz miktarı satın alındığında, sabit kurun 

değişmemesi için Merkez Bankası piyasaya döviz satar.   

ESNEK KUR SİSTEMİNDE DENGE SÜRECİ 

Esnek kur sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide, IS eğrisinin dış denge 
sürecinde olmadığını varsayalım. Bu durum ve dengelenme süreci Şekil 9.16’da 
verilmiştir:  

e e 

D0 

Q, döviz 

miktarı 

e2 

D2 

S 

E1 

E0 

E2 

e0 

e1 

E0 

E1 

E2 

e2 

e0 

e1 

D1 

D 

S1 
S0 

S2 

Qe  Qe  Q,  döviz 

miktarı 

 
IS-LM-BP modelinin 

işleyişi, sabit ve esnek 
kur sistemine göre 
değişiklik gösterir.   
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Şekil 9.16. Esnek Kur Sisteminde Dengelenme Süreci: IS Eğrisi Dengeden Uzak İse 
 

Şekil 9.16’da IS-LM ve BP eğrilerinin E noktasında eşitlenmesi beklenirken IS 

eğrisinin LM eğrisinin solunda yer alan A noktasında olduğunu varsayalım. Bu 

durumda IS ve BP eğrileri eşitlenmiştir. Ancak A noktası LM eğrisinin solundadır. 

LM eğrisinin solunda bilindiği gibi para arz fazlası vardır. Para arzının para talebine 

göre fazla olması durumunda faiz oranları C noktasına düşme eğilimi 

gösterecektir. Bu durumda faizler yurt dışı faizlerden düşüktür. Bu durumda 

ülkeden sermaye çıkışı olacak ve iktisadi birimler bu çıkış için döviz satın almaya 

başlayacaklardır. Döviz talebinin artması ile birlikte döviz fiyatları yükselecek, 

artan döviz fiyatları ihracatı (X) artırırken ithalatı (M) azaltacaktır. Bu durumda da 

toplam harcamalar (AE) artacak ve dolayısıyla IS eğrisi artış yönünde sağa doğru 

ilerleyecektir. Bu süreç ekonominin E noktasına ulaşması ile sonuçlanacaktır.    

Grafikteki sağ kısımda ise IS eğrisi, dengenin uzağındaki B noktasındadır. B 

noktasında IS-BP eşitliği sağlanmıştır. Ancak B noktası LM eğrisinin sağındadır. LM 

eğrisinin sağında piyasada para talep fazlası vardır. Artan para talebi faizlerin C 

noktasına yükselmesine yol açacaktır. D noktasındaki faiz oranı yurt dışı faiz 

oranından yüksek olduğundan ülkeye sermaye girişi yaşanacaktır. Bu durumda 

döviz arzı artacak ve dövizin fiyatı düşmeye başlayacaktır. Azalan döviz fiyatı ile 

birlikte ihracat azalacak (X) ve ithalat (M) artacaktır. Bu durumda da toplam 

harcamalar azalacak (AE) ve IS eğrisi E noktasına doğru hareket edecektir. Bu 

süreç döviz arzı ile döviz talebinin eşitlendiği E noktasında son bulacaktır. 

SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİNDE DENGE SÜRECİ 
Bu sistemde daha önce de belirtildiği gibi kur değişiklikleri üzerinde oluşan 

baskılar para otoritesi tarafından giderilmektedir. Bu durum Şekil 9.17’de 

gösterilmiştir:  
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Şekil 9.17. Sabit Kur Sisteminde Dengelenme Süreci: LM Eğrisi Dengeden Uzak İse 

Grafikte IS-LM-BP eşitliğinin E noktasında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Buna karşılık LM eğrisinin bu dengenin solunda olduğunu kabul edelim.   

Bu durumda IS-LM dengesi C noktasında ortaya çıkmıştır. Bu noktada para 

ve mal piyasaları dengede olmakla birlikte döviz piyasası dengede değildir. C 

noktasındaki faiz oranı dünya faiz oranından yüksektir. Bu durumda ülkeye sermaye 

girişi yaşanacak ve döviz karşılığı ülke parası talep edilecektir. Döviz arzının artması 

ile birlikte döviz fiyatlarının düşmesi yönünde bir baskı oluşması beklenir. Ancak 

sabit kur sisteminde kur değişmelerine karşı para otoritesi müdahalede bulunur. 

Döviz kuru düşme yönünde hareket edince Merkez Bankası döviz satın alarak kuru 

yükseltir. Döviz alınırken de piyasaya ulusal para arz edilmiş olur. Bu durumda yani 

para arzındaki artışla birlikte LM eğrisi sağa doğru hareket etmeye başlar. Bu süreç 

E noktasına kadar devam eder.  

Aksine LM eğrisi, IS-LM-BP eğrilerinin eşitlendiği (E) noktasının sağında da 

yer alabilir. Bu durumda da IS ve LM eğrileri aşağıdaki grafikte D noktasında 

eşitlenmişlerdir. Ancak D noktasında döviz piyasası dengede değildir. D noktasında 

yurt içi  faizler dünya faiz oranının altında kaldığından ülkeden dışarıya sermaye 

çıkışı olacaktır. Sermaye çıkışı sırasında ulusal para dövize çevrilecek ve döviz talebi 

artacaktır. Artan döviz talebi de döviz kurunun yükselmesi yönünde baskı 

oluşturacaktır. Ancak sabit döviz kuru siteminde kur artışına para otoritesi izin 

vermeyecek ve artan döviz talebini döviz satarak kendisi karşılayacaktır. Merkez 

Bankası’nın ulusal para karşılığında döviz satması durumunda para arzı daralacağı 

için LM eğrisi sola doğru kayacak ve bu süreç (E) noktasına kadar devam edecektir.  

IS-LM-BP MODELİNDE MALİYE VE PARA 

POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ  
IS-LM-BP Modeli’nde maliye ve para politikalarının etkinliği ülkede 

uygulanan döviz kuru sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Maliye Politikasının Etkinliği  
 

IS-LM-BP Modeli’nde Maliye politikasının etkinliği esnek kur sistemi ve sabit 

kur sisteminde farklı olacaktır. 
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Esnek kur sistemi ve maliye politikasının etkinliği  
Döviz piyasasına devlet müdahalesinin olmadığı esnek kur sisteminde maliye 

politikasının etkinliği Şekil 9.18’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 9.18. Esnek Kur Sistemi ve Maliye Politikası 

 

Soldaki grafikte iç ve dış denge (E) noktasında gerçekleşmiştir. Hükûmet 

herhangi bir nedenle genişletici maliye politikası uygularsa IS eğrisi artış yönünde 

sağa kayacak ve yeni iç denge (A) noktasında oluşacaktır. Bu durumda ülkedeki 

faiz ve gelir düzeyi artmıştır. Ekonomi dışa açık olduğu için artan faizler yurt içine 

sermaye girişini hızlandıracaktır. Artan döviz arzı, döviz kurunun değerini 

düşecektir. Kurdaki azalma ithalatı (M↗) artırıp ihracatı azaltacak (X↘), böylece 

toplam harcamalar (AE); dolayısıyla IS eğrisi azalma yönünde sola kayacaktır. Bu 

süreç (E) noktasına kadar devam edecektir.   

Daraltıcı maliye politikasının etkileri ise sağdaki grafikte gösterilmiştir. 

Grafikte iç ve dış denge (E) noktasında oluşmuşken hükûmetin daraltıcı bir maliye 

politikası uyguladığını varsayalım. Bu durumda IS eğrisi azalma yönünde sola 

kayacak ve iç denge (A) noktasında oluşacaktır. Ancak bu durumda ülkedeki faiz 

oranları azaldığı için dışarıya sermaye çıkışı yaşanmaktadır. Sermaye çıkışında yerli 

para karşılığında döviz talep edilecek ve döviz fiyatlarının artması sonucunda 

ihracat artacak (X) ve ithalat (M) azalacaktır. Bu durumda toplam harcamalar (AE) 

artacak, IS eğrisi sağa kayacak ve tekrar (E) noktasına dönülecektir.  

Sonuç olarak esnek kur sisteminde maliye politikası ile çıktı düzeyi (Y0) 

değiştirilememiştir. Bu durumda esnek kur sisteminde maliye politikasının etkin 

olmadığı söylenebilir. 

Sabit kur sistemi ve maliye politikasının etkinliği   
Sabit kur sisteminde genişletici bir maliye politikasının etkinliği Şekil 9.19’da 

gösterilmiştir.  
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Şekil 9.19. Sabit Kur Sistemi ve Maliye Politikası 

 

Sol grafikte ekonomideki iç ve dış denge başlangıçta (E) noktasında 

geçekleşmiştir. Bu durumda hükûmetin genişletici bir maliye politikası yürütmesi 

sonucunda toplam harcamalar (AE) artmış ve IS eğrisi artış yönünde sağa 

kaymıştır. Bu durumda iç denge (A) noktasında gerçekleşmiştir. Ancak burada faiz 

oranları dünya faiz oranlarından yüksek olduğu (i>i*),  ülkeye sermaye girişi 

gerçekleşecektir. Sermaye girişi ile birlikte döviz kuru düşme eğilimi gösterecektir. 

Ancak sabit kur sisteminde para otoritesi (Merkez Bankası) buna izin 

vermeyeceğinden yurt içi ne giren dövizi ulusal para karşılığında satın alır. Bu 

durumda da ülkedeki para arzı artar. Artan para arzı ile birlikte LM eğrisi sağa 

doğru genişleyecek ve bu süreç C noktasındaki dengeye kadar devam edecektir. 

Sonuç olarak gelir düzeyi sabit kur sisteminde (Y0)’dan (Y1)’e yükselmiş ve maliye 

politikası etkin olmuştur.  

Sabit kur sisteminde daraltıcı maliye politikasının etkileri ise sağ grafikte 

gösterilmiştir.  Ekonomide iç ve dış denge başlangıçta (E) noktasında 

gerçekleşmiştir. Hükûmetin herhangi bir nedenle daraltıcı maliye politikası 

uygulaması sonucunda toplam harcamalar (AE) ve dolayısıyla IS eğrisi azalış 

yönünde sola kaymıştır. Bu durumda iç denge (B) noktasında oluşmuştur. Ancak 

burada ülkedeki faiz oranları yurt dışı faiz oranlarından düşük olduğu için (i<i*), 

ülkeden dışarıya sermaye çıkışı yaşanacaktır. Sermaye çıkışı ile birlikte artan döviz 

talebinin döviz kurunu artırması beklenir. Ancak sabit kur sisteminde para otoritesi 

buna izin vermez. Bu nedenle para otoritesi ulusal para karşılığında döviz satarak 

dövizin değerini korur. Ulusal paranın piyasada azalması sonucunda LM eğrisi sola 

doğru azalır. Bu durumda yeni denge D noktasında oluşur. Burada da iç ve dış 

denge sağlanmış gelir azalmıştır. O hâlde hükûmetin gelir azalmasını amaçlayan 

daraltıcı politikası amacına ulaşmıştır.  

Para Politikasının Etkinliği 
  Para politikasının etkinliği de maliye politikasında olduğu gibi ülkede 

uygulanan döviz kuru sistemine bağlıdır.  
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Esnek kur sistemi ve para politikasının etkinliği 
Esnek kur sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide hükûmetin genişletici 

ve daraltıcı para politikası uygulaması durumunda ortaya çıkan etkiler 9.20’de 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 9.20. Esnek Kur Sisteminde Para Politikasının Etkinliği 
 

Sol grafikte başlangıçta ekonomi IS-LM-BP eğrilerinin kesiştiği (E) 

noktasında dengededir. Genişletici para politikası uygulanması sonucunda LM 

eğrisi artış yönünde sağa kaymaktadır. Bu durumda iç denge (A) noktasında 

sağlanmıştır. Ancak (A) noktasında yurt içi  faiz oranları yurt dışı faiz oranlarından 

düşük olduğundan (i<i*), ülkeden sermaye çıkışı yaşanacaktır. Bu durumda artan 

döviz talebi ile birlikte döviz kuru yükselir. Döviz kurunun artması, ihracatın (X↗) 

artmasına ve ithalatın (M↘) azalmasına neden olur. Bu durumda toplam 

harcamalar artacak (AE↗) ve IS eğrisi genişleme yönünde sağa doğru hareket 

edecektir. Bu süreç (C)  noktasına kadar devam eder. (C) noktasında iç ve dış 

denge yeniden sağlanmış ve gelir düzeyi (Y) artmıştır.  Sonuç olarak esnek kur 

sisteminde genişletici para politikası etkin olmuştur. 

Sol grafikte ise daraltıcı para politikasının etkileri gösterilmektedir. 

Ekonomide iç ve dış denge başlangıçta E noktasında dengededir. Herhangi bir 

nedenle daraltıcı para politikası uygulanması durumunda LM eğrisi azalma 

yönünde sola kaymaktadır. Bu durumda yeni iç denge (B) noktasında oluşacaktır. 

(B) noktasında yurt içi  faiz oranları yurt dışı faiz oranlarından yüksektir (i>i*). Bu 

durumda ülkeye sermaye girişi yaşanacaktır. Sermaye girişi ile birlikte döviz arzının 

artması, döviz kurunu düşürecektir. Döviz kurundaki azalma ile birlikte ihracat 

azalacak (X↘) ve ithalat artacaktır (M↗). Bu durumda toplam harcamalar azalacak 

(AE↘) ve IS eğrisi azalma yönünde sola kayacaktır. Sonuç olarak iç ve dış denge (C) 

noktasında oluşur. Burada para politikasının başlangıçtaki amacı olan daralma (Y-

Y1) gerçekleşmiştir. 

Y 

i 

Y 

i 

IS0 

i=i* 

IS1 

LM0 

BP E 
BP i=i* 

A 

E 

LM0 

IS1 

Y0 

IS0 

Genişletici Para 

Politikası 
Daraltıcı Para Politikası 

Y1 Y0 

LM1 

C 

LM1 

C 

Y1 

B 

 
Para politikası sabit kur 
sisteminde değil esnek 
kur sisteminde etkindir.  



Dışa Açık Ekonomi-IS-LM-BP Modeli 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  24 

Sabit kur sistemi ve para politikasının etkinliği 
Sabit kur sisteminde genişletici ve daraltıcı para politikasının etkinliği Şekil 

9.21’degösterilmiştir. 

 
Şekil 9.21. Sabit Kur Sisteminde Para Politikasının Etkinliği 

 

Soldaki grafikte ekonomideki iç ve dış denge başlangıçta (E) noktasında 

gerçekleşmiştir. Para otoritesinin genişletici para politikası uygulaması sonucunda 

LM eğrisi artış yönünde sağa doğru kaymıştır. Bu durumda iç denge (A) noktasında 

oluşmuştur. Ancak (A) noktasında ülkedeki faiz oranları yurt dışı faiz oranlarından 

düşük olduğu için (i>i*), ülkeden sermaye çıkışı söz konusu olacaktır. Sermaye çıkışı 

ile birlikte döviz talebi artacak ulusal paranın arzı yükselecektir. Bu durumda döviz 

kurunun düşmesi beklenir. Ancak sabit kur sisteminde para otoritesi buna izin 

vermeyecektir. Bu durumda para otoritesi ülkeden çıkacak olan dövizi kendisi 

satarak ulusal parayı piyasadan çeker. Bu durumda para arzı kıtlaştığından LM 

eğrisi tekrar azalma eğilimi gösterir. Bu süreç başlangıçtaki (E) noktasına kadar 

devam eder. Sonuç olarak çıktı düzeyi değişmemiştir. Sabit kur sisteminde 

genişletici para politikası etkin değildir.    

Sabit kur sisteminde daraltıcı para politikasının etkinliği ise sağ grafikte 

benzer biçimde gösterilebilir.   Ekonominin iç ve dış dengesi (E) noktasında 

oluşmuştur. Daraltıcı bir para politikasının uygulanması durumundan LM eğrisi 

azalma yönünde sola kayar. Bu durumda iç denge (A) noktasında gerçekleşmiştir. 

Ancak bu noktada ülkedeki faiz oranları yurt dışı faiz oranlarından yüksek 

olduğundan (i>i*) ülkeye yabancı sermaye girişi yaşanacaktır. Sermaye girişi ile 

birlikte döviz kurunun değerinin düşmesi beklenirken ülkede sabit kur sistemi 

geçerli olduğundan para otoritesi buna izin vermeyecek ve ülkeye giren dövizi 

satın alarak para arzını artıracaktır. Artan para arzı ile birlikte LM eğrisi sağa doğru 

kaymaya başlayacak ve ekonomideki denge tekrar (E) noktasında gerçekleşecektir. 

Sonuç olarak çıktı düzeyi değişmemiştir. Sabit kur sisteminde daraltıcı para 

politikası etkin değildir.  
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•Dış Ticaret İstatistikleri Aralık 2017 rakamlarına göre ihracat %8.6 
ithalat %25.4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 
2017 yılı aralık ayında 2016 yılının aralık ayına göre &8.6 artarak 
13 milyar 878 milyon dolar, ithalat %25.4 artarak 23 milyar 84 
milyon olarak gerçekleşti.

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik •Türkiye, 2001 yılı öncesi ve sonrası döviz kurunda farklı sistemler 

uygulamıştır. Türkiye'nin dış ticareti bu sistemlerden nasıl 
etkilenmiştir?

•Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “tartışma 
forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.
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•Dışa açık bir ekonomideki toplam harcamalar, kapalı ekonomideki toplam 

harcamalara(AE) dış âlem ile yapılan mal ve hizmet ticaretinin (X, M) 
eklenmesi ile elde edilir.

•İhracat ülkenin dış âleme yaptığı mal ve hizmet satışlarıdır. Yurt dışındaki kişi 
ve firmaların (yabancıların) gelirlerinin (Y*) artması durumunda ülkenin 
mallarına olan talep artacağından ihracatın artması beklenir.

•Dış ticaretin ilk bileşeni olan ithalat, ülkenin kendi geliri ile doğru orantılıdır.

•İthalat, reel kur artışı ile  ters orantılıdır.

•Gelirdeki değişmenin (ΔY) ithalatı ne kadar etkilediğini (ΔM) gösteren bir 
katsayı olarak yorumlanabilir ve  marjinal ithalat eğilimi olarak adlandırılır.

•Eğer marjinal ithalat eğilimi yükselirse (m1) bu durumda ülkedeki gelir 
artışının daha fazla bir kısmı yabancı ülkelerde üretilen mallara 
harcanacaktır. Aksi durumda (m2) gelir artışının daha düşük bir kısmı yurt 
dışında üretilen mallara harcanacaktır. 

•Açık ekonomide toplam harcamaların eğimi marjinal ithalat eğiliminden 
dolayı daha düşüktür. 

•Dış ticaretin diğer bileşeni olan ihracat, dış âlem gelirinin ya da yabancıların 
gelirinden  pozitif olarak etkilenir.

•İhracat, reel kur artışı ile doğru orantılıdır.

•Açık ekonomideki mal piyasası dengesi de kapalı ekonomide olduğu gibi, 
toplam harcama ile toplam gelirin eşitlendiği noktada oluşur.

•Açık ekonomide mal piyasası dengesi Y= AE0+[c(1-t)-m] Y  ile gösterilir. 

•Açık ekonomi çarpanı da kapalı ekonomi çarpanında olduğu gibi dengedeki 
değişimin büyüklüğünü ölçer ve Y=AE eşitliğinden elde edilir.

•Açık ekonomi çarpanları kapalı ekonomi çarpanlarından daha küçüktür.

•Kapalı ekonomide olduğu gibi açık ekonomide de kamu harcamaları 
çarpanı, transfer çarpanı ve vergi çarpanı yazılabilir. 

•Dış ticaret dengesi ihracat ile ithalatın eşit olduğu noktada gerçekleşir. 
İhracatın ithalattan fazla olması (X>M) dış ticaret fazlası, ihracatın ithalattan 
düşük olması (X<M) dış ticaret açığı olarak adlandırılmaktadır.

•Açık ekonomi IS eğrisi yukarıdaki eşitlik yardımıyla faiz oranlarının etkisinin 
analize katılması ile elde edilir.

•BP eğrisi, kısaca ödemeler dengesi eğrisi ya da ödemeler bilançosu dengesi 
eğrisi olarak tanımlanabilir. 

•BP eğrisi üzerindeki her noktada ödemeler bilançosu dengededir.

•Bir ekonomide  mal piyasası, para piyasası ve döviz piyasası, IS-LM-BP 
eğrilerinin kesiştiği noktadaki faiz ve gelir bileşiminde oluşur. 

•IS-LM-BP Modeli'nde para ve maliye politikalarının etkinliği uygulanan döviz 
kuru sistemine bağlı olarak değişir.  
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Dışa açık bir ekonomide toplam harcamalar aşağıdaki formüllerin hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

a) AE= C+I+G+X-M 
b) AE= C+I+G+X+M 
c) AE= C-I-G+X-M 
d) AE= C+I+G+X-G 
e) AE= C-I-G-X-M 

 
2. Bir ülkede reel döviz kuru artarsa ülkenin ithalat işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

a) Reel döviz kuru artarsa yurt içi  malları daha pahalı hâle gelir ithalat artar. 
b) Reel döviz kuru artarsa yurt dışı malları daha pahalı hâle gelir ithalat artar. 
c) Reel döviz kuru artarsa yurt dışı malları daha pahalı hâle gelir ithalat azalır. 
d) Reel döviz kuru artarsa yurt dışı malları daha pahalı hâle gelir ithalatta hiçbir 

değişim yaratmaz. 
e) Reel döviz kuru artarsa yurt dışı malları daha ucuz hâle gelir ithalatta hiçbir 

değişim yaratmaz. 
 
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

a) İhracat yabancıların gelirinden etkilenir. 
b) İthalat ülkenin kendi gelirinden etkilenir. 
c) Döviz kuru hem ithalatı hem ihracatı etkiler. 
d) İthalat yabancıların gelirinden etkilenir. 
e) Marjinal ithalat eğilimi 0 ile 1 arasında değer alır. 

 
4. Açık ekonomilerde mal piyasası dengesi aşağıdaki durumların hangisinde 

gerçekleşmektedir? 

a) Toplam harcama ile marjinal ikame oranının dengelendiği noktada 
b) Toplam harcama ile toplam gelirin eşitlendiği noktada 
c) Toplam gelir ile marjinal ithalat eğiminin eşitlendiği noktada 
d) Toplam ihracat ile marjinal ihracat eğiliminin eşitlendiği noktada 
e) Toplam ithalat ile döviz kurunun eşitlendiği noktada 

 
5. Açık ekonomi çarpanının kapalı ekonomi çarpanından daha küçük olmasının 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Marjinal ihracat eğiliminden dolayı 

b) Otonom tüketim harcamalarından dolayı 

c) Otonom yatırım harcamalarından dolayı 

d) Marjinal tüketim eğiliminden dolayı 

e) Marjinal ithalat eğiliminden dolayı 
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I. Dış ticaret dengesi ithalatın ihracata eşit olduğu noktada gerçekleşir. 

II. İthalat eğer ihracattan daha büyükse dış ticaret açığı gerçekleşir. 

III. İhracat eğer ithalattan daha büyükse dış ticaret fazlası gerçekleşir. 

IV. İthalat eğer ihracattan büyükse dış ticaret fazlası gerçekleşir. 

6. Yukarıdaki ifadelerden  hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız IV 

c) II ve IV 

d) I ve II, IV 

e) I, II, III 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun 2 ana kısmını tam ve doğru 

olarak vermektedir? 

a) Uzun dönem hesabı- Kısa dönem hesabı 

b) Döviz hesabı- Türk Lirası hesabı 

c) Cari hesap- Sermaye hesabı 

d) Denge hesabı- maliyet hesabı 

e) Denetim hesabı- Cari hesap 

 
8. Ulusal para ile dövizin ulusal para cinsinden değerine müdahale edilmediği ve 

her şeyin piyasadaki döviz arzına ve döviz talebine bağlı olarak seyrettiği döviz 

kuru sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Sabit kur sistemi 

b) Sınırlı sabit kur sistemi 

c) Yönetimli dalgalanma sistemi 

d) Esnek kur sistemi 

e) Belirli kur sistemi 

 

9. LM eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

a) LM eğrisinin solunda para arzı fazlalığı vardır. 

b) LM eğrisinin solunda para arzı noksanı vardır. 

c) LM eğrisinin solunda IS BP her zaman dengededir. 

d) LM eğrisinin sağında IS BP her zaman dengededir. 

e) LM eğrisinin sağında para arz fazlalığı vardır. 

 

10. Esnek kur sisteminde maliye politikalarının etkinliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

a) Esnek kur sisteminde genişletici maliye politikası etkindir. 

b) Esnek kur sisteminde daraltıcı maliye politikası etkindir. 

c) Esnek kur sisteminde hükümetin kura müdahalesi politikaların etkinliğini 

arttırır. 

d) Esnek kur Merkez Bankalarının piyasaya müdahale gücünü arttırır. 

e) Esnek kur sisteminde maliye politikası etkin değildir. 

    Cevap Anahtarı 

1.a   2.c  3.d  4.b  5.e  6.b  7.c   8.d  9.a  10.e 
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GİRİŞ   

Para, insanların günlük hayatlarında her türlü ekonomik ihtiyaçları için 

kullandıkları bir araçtır. Makro iktisadi ilişkiler açısından para çok önemli bir 

değişkendir. Nitekim hükûmetlerin izledikleri önemli iktisat politikalardan biri para 

politikasıdır. Bu nedenle paranın tanımlanması, ekonomideki işlevlerinin ortaya 

konulması ve para politikasının etkilerinin anlaşılması önemlidir.  İktisadi 

varlıkların alım-satımlarında kullanılabilen ya da kabul gören her şey para olarak 

tanımlanabilir. Bir iktisadi varlık değerinde fazla kayıp olmadan nakde kolay 

çevrilebildiği sürece likittir. En likit varlık ise paradır.  Modern bir ekonomi 

düşünüldüğünde insanlar parayı 3 temel ihtiyaca cevap verebilmesi için 

kullanmaktadır. Değişim, hesap birimi aracıdır ve değer saklamaya yardımcıdır. 

Geçmişten günümüze para sistemleri 4 evreden geçmiştir. Bunlar mal para 

standardı, temsili para standardı, kağıt para standardı ve banka parası standardı 

olmak üzere 4 başlık dâhilinde incelenmiştir.  

Para arzı tanımlarına bakıldığında ise Merkez Bankası tarafından yapılan 

M1, M2 ve M3 para arzı tanımı göze çarpmaktadır. Ülkedeki para arzını belirleyen 

4 aktör vardır. Bunlar en başta ve öncelikli olarak bankaların bankası Merkez 

Bankası, Ticari Bankalar, Tasarruf ve Mevduat Sahipleri ve Bankaların Kredi 

Müşterileridir. 

Para talebine bakıldığında para talebinden insanların gelirlerinin ve 

servetlerinin ne kadarını para olarak tutmak istedikleri kastedilmektedir. Para 

talebi teorileri Klasik Tabanlı Teoriler ve Keynesyen Tabanlı Teoriler olmak üzere 2 

başlıkta olup konunun ileriki sayfalarında bu teorilerin her birinin ayrıntısına 

detaylı olarak değinilecektir. 

PARANIN TANIMI VE İŞLEVLERİ   
İktisadi varlıkların alım-satımlarında kullanılabilen ya da kabul gören her 

şey para olarak tanımlanabilir. Bir iktisadi varlık değerinde fazla kayıp olmadan 

nakde kolay çevrilebildiği sürece likittir. En likit varlık ise paradır.   

Modern ekonomilerde paranın üç temel işlevi vardır:  

Değişim Aracı olma İşlevi  
  Geçmişte para kullanılmayan dönemlerde ticaret fiziki piyasalarda 

yapılmak zorundaydı. Bu piyasalarda malın malla takası anlamına gelen trampa 

yöntemi geçerliydi. Ancak değişimde önemli sorunlar yaşanıyordu. Örneğin bir kişi 

pazara satmak için buğday getirdiğinde ve bunun karşılığında yumurta almak 

istediğinde, yumurta satmak isteyen ve sattığı yumurta karşılığında buğday almak 

isteyen birini bulmak zorundaydı. Buna isteklerin çifte beraberliği adı 

verilmektedir. Bu kişi 100 kilo buğday karşılığında 20 adet yumurta almak isterse 

yumurtanın fiyatı (100/20) 5 kilo buğday olur. Buna karşılık 100 kilo buğday 

ihtiyacı olan ve bunun karşılığında 5 kilo yağ teklif eden kişi açısından 1 kilo yağın 

fiyatı (100/5) 20 kilo buğdaydır. Görüldüğü gibi buğdayın farklı mallar cinsinden 
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farklı fiyatları oluşmuştur. Bu nedenle paranın kullanılması ile her bir mal ve 

hizmetin birim fiyatları belirlenmiştir.  

Hesap Birimi Olma İşlevi  
  Para temel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarının belirleyicisi ve temel 

hesap birimi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde üretim ve ticaretteki tüm 

işlemler para birimleri üzerinden hesaplanır. Yine borçların ve alacakların 

belirlenmesinde ve tüm muhasebe işlemlerinde hesap birimi paradır. 

Değer Biriktirme Aracı Olma işlevi 
Tasarrufların mal biçiminde biriktirilmesi her zaman mümkün değildir. 

Hacimli mallarda stoklama ve ulaşım maliyetleri ortaya çıkabileceği gibi özellikle 

tarımsal mallarda stok yaparak tasarruf yapmak zordur. Buna karşılık tasarrufları 

para olarak tutmak ve saklamak daha kolay bir yöntemdir. İşte günümüzde 

tasarrufların para olarak saklanabilmesi ve biriktirilebilmesi paranın değer 

biriktirme aracı olma işlevini yerine getirmesidir.   

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PARA SİSTEMLERİ 
Geçmişten günümüze ülkelerde çeşitli para sistemlerinin uygulandığı 

görülmektedir. İlk dönemlerde insanlar ticari faaliyette trampa sistemini 

kullanmışlardır.  Daha sonraları deniz kabuğu, tuz, buğday gibi malların para görevi 

üstlendiği görülmektedir. İlk madeni para M.Ö. 7. Yüzyılda Lidyalılar tarafından 

kullanılmış, o günden bu güne para, çeşitli evrimler geçirmiştir. Günümüze kadar 

kullanılan para sistemleri şunlardır: 

Mal Para Sistemi  
Bu sistemde para olarak kullanılan nesnenin kendi değeri de vardır. 

Örneğin altının para olarak kullanılması durumunda altının para birimi olma 

yanında kendi madeni değeri de vardır. Bu değerler mecburen aynı olmak 

durumundadır. Geçmişte yaygın olarak kullanılan mal para sistemi, tek metalin 

kullanıldığı ve çift metalin kullanıldığı sistemler olarak görülmektedir. Mal para 

sistemi ikiye ayrılır:  

Tek metal sistemi:  Tek metal sisteminde sadece tek madenden 

üretilen paralar kullanılır. Örneğin sadece altın kullanımında tek metal sistemi söz 

konusudur. Bu sistem uzun yıllar boyunca sürdürülmüştür Ancak sistemde iki 

önemli sakınca ortaya çıkmıştır. Öncelikle para olarak kullanılan altın kolay 

yıpranabilen bir metaldir. Bu durumda altın paranın ağırlık problemi ortaya 

çıkmakta, yıpranan altın paralar ile daha yeni altın paralar arasında değer farklılığı 

ortaya çıkabilmektedir. Para olarak altının kullanılmasının ikinci sakıncası, küçük 

çaplı ödemelerin yapılmasının zorlaşmasıdır.  Düşük miktarlı ödemelerde altın 

para kullanılmaya çalışılınca buna uygun altın para basımı maliyetli hâl almaktadır.   
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Çift metal sistemi: Tek metal sisteminin yukarıda açıklanmaya çalışılan 

olumsuz yönlerini gidermek için çift metal sistemi kullanılmaya başlanmıştır. 

Piyasada bu kez altının yanında, gümüş de para olarak yer almıştır. Çift metal 

sisteminde altın eskisi kadar sık kullanılmamakta ve yıpranmamaktadır. Ayrıca 

küçük miktarlardaki ödemelerin de gümüş olarak yapılması mümkün olmaktadır. 

Bu sistemin uygulanmasının en önemli nedenlerinden birisi de altın stokunun 

sınırlı olması, gümüşün nispeten bol olmasıdır. Bu yolla piyasada nakit sıkıntısı 

yaşanmamış olacaktır. Ancak zamanla insanlar piyasalarda altınla alışveriş 

yapmayıp gümüşe ağırlık verdiler. Bunun nedeni altının daha değerli olmasıydı. Bu 

davranışın yaygınlaşması altını gümüşe karşı giderek daha değerli hâle getirmiştir. 

İnsanların gümüş kullanarak altını saklamaları ve alışverişlerde kullanmamaları 

Gresham Kanunu olarak adlandırılmaktadır. 

Gresham Kanunu, “Piyasada iyi ve kötü paralar karşılaşırsa, kötü para iyi 

parayı kovar” şeklinde ifade edilmektedir. Burada kastedilen, piyasada gümüş gibi 

kötü paralar kullanıldığında altın gibi iyi paraların tedavülden (dolaşımdan) 

çekilmesidir. 

Temsili Para Sistemi 
Temsili paralar, adından da anlaşılacağı üzere bir varlığı ya da karşılığı 

temsil eden paralardır. Geçmişte önce bankerler sonra bankalar tarafından 

kullanılan bu sistem günümüzde terk edilmiştir. 

Para olarak altın ve gümüşün kullanımı sırasında bu paraları muhafaza etmek 

ve saklamak önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumda tasarruf 

sahipleri altın ve gümüşlerini bankerlere emanet ederek bunun karşılığında bir 

belge alma yoluna gitmişlerdir. Alınan bu belgenin üzerindeki altın ya da gümüş 

miktarını görenler, bu belgeyi ödeme aracı olarak kabul ediyorlardı. Kısacası bu 

belgeler para olarak kullanılmaya başlamıştır (temsili para). Sattığı mal karşılığında 

bu temsili parayı alanlar, bankerlere giderek belgenin üzerinde yazan miktarda 

altın ve gümüşleri alabiliyorlardı. Ancak zamanla bu belgeleri alanlar bankerlere 

gitmektense, ellerindeki temsili paraları mal ve hizmet alımında diğer kişilere 

vermeye başlamışlar ve piyasada artık temsili paralar ile değişim yapılmaya 

başlanmıştır. Bunu fark eden bankerler herhangi bir altın ve gümüş karşılığı 

olmayan yeni temsili paralar, yani belgeler düzenlemeye başlamışlar ve bir 

anlamda para arz eden kurumlar hâline dönüşmüşlerdir. Bu sistem daha sonra 

bankalar tarafından uygulanmaya başlamıştır.  

Kâğıt Para Sistemi 

Temsili para sistemlerinde paranın altın ve gümüş olarak karşılığı vardır. 

Günümüzde kullanılan kâğıt para sistemlerinde ise paranın altına dönüştürülme 

zorunluluğu olmadığı gibi mutlaka altın karşılığının bulunması gerekmemektedir. 

Bu kapsamda günümüzde kullanılan kâğıt paralar, değişim (mübadele) güçlerini 

devletin hâkimiyeti esasından yani yasalardan almaktadırlar. Bu yasal dayanak, 

devletin istediği zaman para basabilme gücüne sahip olduğunu belirtmekle 

 
Tarihsel süreçte 

önceleri mal para 
kullanımı yaygınken 

günümüzde kâğıt para 
sistemleri yaygındır. 
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birlikte, para arzı kısmında açıklanacağı üzere, basılacak para miktarı iktisadi olarak 

belli kurallara tabi olmak zorundadır.  

Banka Parası Sistemi (Kaydi Para) 

Bankacılık sektörünün geliştiği günümüzde paralar çoğunlukla bankalarda 

muhafaza edilir. Bankaya para yatırılması durumunda vadeli ya da vadesiz bir 

mevduat hesabı açılmış olur. Vadesiz mevduatta para istenildiği anda 

çekilebilirken, vadeli mevduatta belirli bir vadenin öncesinde faiz getirisinde 

kesinti olmaksızın çekilememektedir. Bankalar, topladıkları mevduatın bir kısmını 

Merkez Bankası’nda tutmak zorundadırlar. Buna kanuni karşılık oranı ya da 

zorunlu karşılık oranı denir. Örneğin zorunlu karşılık oranı %10 ise bankalar 

ellerindeki 100 TL mevduatın 10TL’sini Merkez Bankası’nda tutmak zorundadırlar. 

Kalan 90TL bankalar tarafından kredi olarak verilebilecektir.  

Kaydi para, vadesiz mevduatlarda yer alan paraların hesaptan çekilmeden 

bir diğer hesaba geçirilmesi sistemi üzerine kuruludur. Kişi ve firmalar mal ve 

hizmet satın aldıklarında ödemeyi vadesiz mevduatlarındaki paraya dayanarak çek 

ile yapabilirler. Çeki alan kişi ya da firma da bu çeki kendi ödemelerinde kullanır. 

Bu ödemeleri alanlar da kendi ödemelerinde kullanırlar ve para bankacılık 

sektörünün dışına çıkmamış, sadece bankadan bankaya transfer edilmiş olur. 

Bankalar ise kendilerine transfer edilen bu para karşılığında (zorunlu karşılık oranı 

dışında kalan kısmı) kredi olarak verirler. Örneğin kanuni karşılık oranının %10 

olduğu bir ülkede, X firması A bankasına 100 TL yatırmış olsun. A bankası 100 

TL’nin %10’u olan 10 TL’sini Merkez Bankası’nda tutacak, kalan 90 TL’yi kredi 

olarak satacaktır. Y firmasının 90 TL’yi kredi olarak aldığını ve bunu B 

bankasındaki vadesiz hesabına yatırdığını kabul edelim. B bankası da zorunlu 

karşılık oranı olan %10 miktarı yani 9 TL’yi Merkez Bankası’na yatıracak kalan 81 

TL’yi kredi olarak satacaktır. Y firması Z firmasına çek yazarak 90 TL ödemede 

bulunursa ve Z firması da kendi çalıştığı C bankasına bu parayı transfer ettirirse bu 

kez C bankası başka bir kişiye zorunlu karşılık oranını çıkararak kalan kısmı kredi 

olarak verecektir. Görüldüğü gibi paranın A, B ve C bankaları arasında transfer 

edilmesi durumunda her bir banka bu para karşılığında kredi açmış olur. Sonuç 

olarak bankacılık sistemine giren 100 TL mevduat, nakit olarak çekilmeden 

hesapta hesaba çek yoluyla aktarıldığında 100 TL’den daha fazla bir kredi imkânı 

doğar. Burada bankacılık sisteminin yarattığı paraya kaydi para denir ve aşağıdaki 

gibi hesaplanır:  
Kaydi Para (KP) = Başlangıçtaki mevduat (1-kanuni karşılık oranı (k)/ kanuni 

karşılık oranı(k)) kısaca; 
KP = M (1-k / k) 
KP= 100 TL (1-0.10/0.10) 
KP= 100 (0.90 / 0.10)  
KP=900 TL    

Görüldüğü gibi 100 TL mevduat bankaya yatırılıp hiç çekilmeden çek 
yoluyla bankadan bankaya aktarılırsa, her bir banka bu aktarım sonucunda kredi 
açarak kaydi para oluşturacaktır. Bu kaydi paranın toplamı 900 TL olarak elde 
edilmiştir.   
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Yukarıdaki örnekte kanuni karşılık oranı artarsa, bankaların Merkez 

Bankası’na yatıracakları miktar artacağından kaydi para miktarı azalır. Örneğin 

%10 olan kanuni karşılık oranı %20 olursa kaydi para miktarı, 

KP = M (1-k / k) 

KP=100 (1-0.20/0.20) 

KP=100 (0.80/0.20) 

KP= 400 TL olacaktır. 

Aksine kanuni karşılık oranı %5’e düşerse, 

KP = M (1-0.05/ 0.05) 

KP=1900 TL’ne yükselecektir.  

PARA PİYASASI 
Para piyasası en kısa tanımıyla para arzının ve para talebinin karşılaştığı 

yerlerdir. 

PARA ARZI TANIMLARI  
Para arzı (M) diğer iktisadi varlıkların aksine birden fazla biçimde 

tanımlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2005 
sonrası yaptığı yeni para arzı tanımları aşağıdaki gibidir: 

M1= Dolaşımdaki Para (nakit) + Vadesiz Mevduat (TL ve Yabancı Para)  

M2= M1 + Vadeli mevduat (TL ve Yabancı para)  

M3= M2 + Repo + Para Piyasası Fonları 

Para arzının kapsamına ilişkin dört farklı teori bulunmaktadır: 

Klasik Yaklaşım: Para arzı ile ilgili en eski görüş olan klasik görüş, paranın 

hesap birimi olma ve değer biriktirme işlevleri üzerinde durmayarak 

sadece paranın değişim aracı işlevini esas almaktadır. Bu görüşe göre para, 

ödeme aracı olarak genel kabul gören şeylerdir.  Örneğin bir ülkede eğer 

sadece tedavüldeki para genel kabul görüyorsa, o ülkede para arzı 

tedavüldeki paradan oluşur. Eğer ülkede tedavüldeki para yanında çek 

kullanımı genel kabul görüyorsa para arzına tedavüldeki paranın yanı sıra 

çek kullanımı da ilave edilir vs.  

 Chicago Yaklaşımı: Bu yaklaşımın öncüsü Milton Friedman’dır. Chicago 

Yaklaşımı’na göre para arzı, tedavüldeki paraya vadesiz mevduatın ve 

ticari bankalardaki vadeli mevduatın eklenmesi ile elde edilir.  

 Gurley - Shaw Yaklaşımı: Bu yaklaşımda para arzı, tedavüldeki para, 

vadesiz mevduat, vadeli mevduat ve çeşitli menkul değerlerden (yatırım 

fonları, repo vb.) oluşur. Diğer bir deyişle, halkın likit değer olarak kabul 

ettiği her şey para arzı tanımına girer. Gurley-Shaw Yaklaşımı önce halkın 

likit olarak kabul ettiği değerler arasındaki ikâme derecesinin ölçülmesi 

gerektiğini ileri sürmektedirler. Daha sonra bu değerlere ağırlıklar 

verilmesi ve para stokunun bu değerlerin ağırlıklı toplamı şeklinde 
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hesaplanması gerektiğini öngörmüşlerdir.  

 Geniş Görüş: Bu görüşte para yanında krediler de para arzının bileşeni 

olarak kabul edilmektedir. Hatta para ile kredi aynı anlamda kullanılır. Bu 

nedenle bu görüşe krediyi içeren geniş görüş de denilmektedir.  

Para Arzının Belirleyicileri 

Para piyasasının ilk bileşeni para arzıdır. Yukarı değinildiği gibi para arzının hangi 

unsurları kapsaması gerektiği hususunda farklı görüşler mevcuttur. Günümüz 

iktisadi faaliyetlerinde para piyasasının dört önemli aktörünün olduğu söylenebilir: 

Bunlar Merkez Bankaları, ticari bankalar, mevduat-tasarruf sahipleri, bankaların 

kredi müşterileridir. 

Para arzı önemli bir iktisadi değişken olarak ekonomi üzerinde etkilidir. Bu 

etkinin hesaplanmasında çeşitli değişkenlerden yararlanılmaktadır. Para arzının 

etkisinin anlaşılması için önce Merkez Bankasının analitik bilançosuna bakmak 

daha yararlı olacaktır. 

Tablo 10.1. TCMB 01/06/2012 tarihli Analitik bilançosu 

VARLIKLAR (AKTİF)  155 181 205  

1-DIŞ VARLIKLAR 170 358 886 

2-İÇ VARLIKLAR -15  177 681 

YÜKÜMLÜLÜKLER (PASİF)  155 181 205 

1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 99 943 416 

2-MERKEZ BANKASI PARASI 55 237 789 

A-REZERV PARA 81 474 577 

Aa-Emisyon 54 748 540 

Ab-Bankalar Mevduatı 26 532 906 

Ac-Fon hesapları 171 319 

Ad-Banka dışı kesim mevduatı  21 812 

B-DİĞER MERKEZ BANKASI PARASI -26 236 789 

Ba-Açık Piyasa İşlemleri -40 495 386 

Bb-Kamunun TL Mevduatı    14 258 597 

Kaynak. TCMB 

Para arzının etki açısından hesaplanmasında yukarıdaki analitik bilançodan 

elde edilen üç önemli parametre vardır: 
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 Rezerv Para = Emisyon + Bankalar Mevduatı + Fon Hesapları 

                         + Banka Dışı Kesim Mevduatı 

 Parasal Taban = Emisyon + Bankalar Mevduatı + Fon Hesapları + Banka 

Dışı Kesim Mevduatı + Açık Piyasa İşlemleri 

Parasal Taban=Rezerv Para + Açık Piyasa İşlemleri 

 Merkez Bankası Parası = Emisyon + Bankalar Mevduatı + Fon Hesapları + 

Banka Dışı Kesim Mevduatı + Açık Piyasa İşlemleri + Kamu Mevduatı  

Merkez Bankası Parası = Parasal Taban + Kamu Mevduatı   

Piyasadaki para arzının oluşumunda parasal taban etkilidir. 

 Parasal taban baz para olarak da adlandırılmaktadır.  Parasal taban para 

arzı üzerinde para çarpanı yoluyla etkili olmaktadır.  

Para çarpanı analizi, parasal tabandaki değişikliklerin para arzını daha fazla 

artıracağını göstermektedir. Para çarpanı, parasal tabandaki değişikliklerin para 

arzını ne kadar etkileyeceğini ölçen bir katsayıdır.   

Ms = Para arzını 

H   = Parasal tabanı  

mm= Para çarpanını göstermek üzere para arzı 

Ms = mm.H 

olarak hesaplanır. Eşitlikte yer alan para çarpanı ise, 

mm =
1 + c

r + c
 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bu eşitlikte, 

r=kanuni karşılıkların (zorunlu karşılıklar) mevduata oranı 

c=nakit paranın mevduata oranı olarak tanımlanabilir.  

Örneğin bir ülkede dolaşımdaki nakit para 500 TL, vadesiz mevduat 1000 

TL ve zorunlu karşılık oranı %20 ise bu paranın %20’si olan 200 TL Merkez 

Bankası’na zorunlu karşılık olarak yatırılacak ve 800 TL’si kredi olarak 

kullandırılabilecektir. Bu durumda para çarpanı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

r= kanuni karşılıkların mevduata oranı = 200 / 1000 = 0,2  

c= nakit paranın mevduata oranı = 500 / 1000 = 0,5  

mm= 1 + 0,5 / 0,2 + 0,5  

mm= 1,5 / 0,7 = 2,14 olur. Buna göre parasal tabandaki 100 birimlik artış para 

arzını (Ms),  

 
Para çarpanı, parasal 
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 Ms = mm.H  

Ms  = 2,14 x 100 = 214 birim artırmaktadır. Bu durumda Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık 
oranlarını %20’den %10’a indirdiğini varsayalım. Bu durumda para arzı, 

r= kanuni karşılıkların mevduata oranı = 100 / 1000 = 0,1  

c= nakit paranın mevduata oranı = 500 / 1000 = 0,5  

mm= 1 + 0,5 / 0,1 + 0,5 = 2,5 olarak gerçekleşecek ve parasal tabandaki 100 

birim artış bu kez para arzını 2,5x100= 250 birim etkileyecektir. 

Sonuç olarak para arzı eşitliği, 

Ms = mm.H      

dikkate alındığında para arzının para çarpanı (mm) ve parasal taban (H) olmak 

üzere iki belirleyicisinin olduğu görülmektedir. Bunlardan para çarpanı zorunlu 

karşılık oranlarından etkilendiği için Merkez Bankalarının bu oranı değiştirerek 

para arzını kontrol edebileceği söylenebilir. Ancak para arzının diğer belirleyicisi 

olan parasal taban (H) tamamen Merkez Bankası kontrolünde değildir. Nitekim 

parasal taban,  

H = Emisyon + Bankalar Mevduatı + Fon Hesapları + Banka Dışı Kesim Mevduatı + 

Açık Piyasa İşlemleri 

eşitliğinden görülebileceği üzere Merkez Bankası davranışı yanında (emisyon) 

mevduat sahiplerinin ve ticari bankaların davranışlarından etkilenmektedir. Bu 

nedenle Merkez Bankası para arzı üzerinde etkili olabilmekte ancak para arzını 

tam olarak kontrol edememektedir. Parasal taban içinde yer alan kalemler şöyle 

özetlenebilir: 

 Emisyon: Tedavülde bulunan nakit miktarını göstermektedir.  

 Bankalar mevduatı: Bankalar zorunlu karşılıklar hesabını (mevduat 

munzam karşılıkları) ve bankalar serbest mevduat hesabını gösterir. 

 Fon Hesapları: Tasarruf sigorta fonu hesabı ile diğer fon hesaplarından 

oluşur.  

 Bankacılık dışı kesimin mevduatı: Kamu kesimi mevduatı,  TCMB 

mensupları, elçilikler, vakıflar vb. mevduatı ile uluslararası kuruluşlara ait 

hesapları gösterir. 

 Açık piyasa işlemleri: TCMB’nin açık piyasa ve bankalar arası para piyasası 

vb. işlemleri nedeni ile olan borçlarını gösterir (Açık piyasa işlemleri 

Merkez Bankalarının nakit karşılığı bono ve tahvil gibi menkul değerleri 

alarak ya da satarak piyasadaki likiditeyi düzenlemeleridir). 

Merkez Bankası’nın para arzını belirlemede elinde bulunan bir diğer araç 

da reeskont oranıdır. Elinde alacak senedi olanlar vade gelmeden önce bu 

senetlerini nakit ihtiyaçları için ticari bankalara değerinden daha az bir bedelle 

verebilirler. Buna iskonto denir. Ticari bankalar da nakit ihtiyaçları ortaya 
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çıktığında bu iskontolu senetleri Merkez Bankası’na verirler ve değerinden daha az 

bir karşılıkta nakit elde ederler. Buna da reeskont denir. Eğer Merkez Bankası, para 

arzını artırmak istiyorsa reeskont oranını indirerek ticari bankaların senet karşılığı 

nakit elde etmelerini teşvik eder. Aksine eğer sıkı para politikası izlemek istiyorsa 

reeskont oranlarını yükselterek ticari bankalara senet karşılığı nakit verme işlemini 

caydırmış olur.  

PARA TALEBİ 
Para piyasasının diğer önemli değişkeni de para talebidir. Para talebinden 

insanların gelirlerinin ve servetlerinin ne kadarını para olarak tutmak istedikleri 
kastedilmektedir. Diğer bir deyişle para talebi, insanların varlıklarının para olarak 
tutulan kısmı şeklinde tanımlanabilir. Ekonomide sadece hanehalkları değil 
firmalar da kasalarında ya da vadesiz hesaplarında nakit para bulundurabilirler. 
İşte ekonomideki hanehalklarının ve firmaların para taleplerinin tümü toplam para 
talebini verir.  

Gelir ve servetin bir kısmını elde para olarak tutmanın çeşitli alternatif 
maliyetleri vardır. İktisat biliminde para tutmanın fırsat maliyeti olarak faiz 
oranları temel alınır. Buna göre faiz oranları yükseldikçe elde para tutmanın fırsat 
maliyeti artacağından para talebi azalır ve iktisadi birimler faiz getirisi elde etmek 
için paralarını ticari bankalara yatırırlar.   

Para talebinin belirleyicileri ile ilgili iktisatçılar arasında görüş birliği 
bulunmamaktadır. Bu kapsamda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. İlerleyen 
bölümlerde detaylı olarak açıklanacak farklı iktisat ekolleri açısından para talebi, 
Klasik tabanlı teoriler ve Keynesyen tabanlı teoriler olmak üzere iki kısma ayrılır.  

Klasik Tabanlı Teoriler 
Klasik tabanlı teoriler Miktar Teorisi ve Modern Miktar Teorisi olmak üzere 

ikiye ayrılırlar. 

Miktar Teorisi 
Miktar teorisi nominal değişkenlerin reel değişkenleri etkileyemeyeceği 

varsayımına dayanır. Buna göre par arzı ve talebi gibi nominal değişkenler, 
istihdam, işsizlik, büyüme gibi reel değişkenleri etkileyemezler.  Miktar Teorisi’nin 
iki versiyonu vardır. 

Fisher Denklemi: Miktar Teorisi’nin Fisher denklemi aşağıdaki gibidir. 

MV=PT 

Burada M para arzını, V Paranın dolanım hızını (ya da tedavül hızını, yani 

bir dönemde paranın kaç kez el değiştirdiği), P fiyatlar genel düzeyini ve T de 

ticarete konu olan malların miktarını ya da işlem miktarını verir.  Bu eşitlikte işlem 

hacmi T ile tedavül (dolanım hızı) V sabit tutulmuştur. Geriye fiyatlar genel düzeyi 

(P) ile de çıktı-üretim düzeyini göstermektedir. Buna göre para arzındaki artışlar 

(M) birebir fiyatları (P) artırır. Örneğin para arzındaki %10 artış fiyatları %10 

artıracaktır. Görüldüğü gibi para arzının üretim (Y) üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

Bunun nedeni ileride açıklanacağı için klasik ekolün tam istihdam varsayımıdır.    
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Cambridge Yaklaşımı: Cambridge denklemi, 

M=k(PT) şeklindedir. Burada  

M= Para Arz 

k= Nominal GSYİH’ nın % kaçının para olarak tutulduğunu gösteren bir katsayı 

P=Fiyatlar genel düzeyi ve  

T=İşlem miktarıdır.     

Örneğin bir ekonomide 1 yılda gerçekleştirilmek istenen işlem miktarı 

1000 birim ve ortalama fiyat 2 TL olsun. Bu durumda 1 yılda yapılacak işlemlerin 

değeri 

2 x 1000 =2000 TL olur. Karar birimleri bu işlemleri gerçekleştirmek için 

ellerinde 400 TL bulunduruyorlarsa paranın tedavül hızı (V) 2000/400=5 olur. Yani 

400 TL 1 yılda 5 kez el değiştirirse 2 000TL değerindeki işlem yapılmış olacaktır.  

M=k(PT)                                          400=kx(2x1000)                                             k=1/5 

görüldüğü gibi (k) terimi, Fisher denklemindeki paranın dolaşım hızının tersidir: 

k=1 / V 

Karar birimleri yukarıdaki gibi hareket ederken Merkez Bankası para arzını 

400 TL yerine 800 TL olarak artırırsa, işlem hacmi 1 000 TL, (k) terimi 1/5 olduğuna 

göre bu değerler sabitken fiyatlar (P) 2 kat artar: 

M=k(PT) 

800=1/5 x (P x 1000) 

800=200 x P 

P=4  

Özetle, Cambridge denkleminde (k) ile (T) sabit kabul edilir. (kT) ifadesi 

eşitliğin soluna bölüm geçirilirse, 

M/kT=P bulunur.  

Burada da para arzında meydana gelen artış sadece fiyatları etkilemektedir. 

Modern Miktar Teorisi: Milton Friedman tarafından geliştirilmiştir. Buna göre 

ekonomide paranın tedavül hızı (V) sabit değildir. Ancak tedavül hızının ne olacağı 

önceden kestirilebilir. Para arzındaki artışlar kısa dönemde üretim üzerinde olumlu 

katkılar yapabilir. Ancak uzun dönemde sadece fiyatlar yükselir. Görüldüğü gibi 

Friedman’a göre de para arzındaki artışlar sonuç olarak fiyat artışlarına yol 

açmaktadır. 

Keynesyen Tabanlı Teoriler 
Keynes paraya ilişkin görüşlerinin temelini Likidite Tercihi Teorisi 

oluşturmaktadır.   
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Likidite Tercihi Teorisi  

Keynes’in para talebi teorisine Likidite Tercihi Teorisi denir. Bu teoriye 

göre bir ülkede insanlar üç nedenle para talep ederler: 

 İşlem Amaçlı Para Talebi: İktisadi birimlerin günlük ihtiyaçlarını 
karşılamaları için yanlarında tuttukları para miktarıdır. Bu tür para talebi 
gelirin artan fonksiyonudur. Gelir arttıkça (Y) insanlar yanlarında işlem amaçlı 
olarak daha fazla para tutarlar.  

 İhtiyat Amaçlı Para Talebi: Bu tür para talebi insanların gelecek ile ilgili 

kaygılarından ve sürprizlerle karşılaşma olasılıklarından 

kaynaklanmaktadır. İhtiyat amaçlı para talebi de gelirin (Y) artan 

fonksiyonudur. Gelir arttıkça insanlar gelecekteki sürprizlere karşı daha 

çok para tutuma eğilimindedirler.  

 Spekülasyon Amaçlı Para Talebi: Spekülasyon, bir malın ucuzken alınıp 

pahalıyken satılması ya da pahalı iken satılıp ucuzken alınması olarak 

tanımlanabilir. Keynes’e göre insanlar faiz (i) değişimlerinden yararlanmak 

için para tutma eğiliminde olabilirler. Eğer faizler yükselirse (i↗), 

ellerindeki parayı faizden yararlanmak için bankalara yatırırlar. Bu 

durumda bireyleri para talebi (L↘) azalır. Aksi durumda ise faizler düşük 

seyrettiğinde (i↘), parayı yanlarında tutma eğiliminde olacaklardır (L↗). 

Sonuç olarak spekülasyon nedeni ile elde tutulan para miktarı faiz oranları 

ile ters orantılıdır.  

Bu anlatılanlar ışığında Keynes’in para talebi (L) fonksiyonu;   

L=f(Y+,i-),   

Y↗   L↗ ve i ↗ L ↘ 

Spekülasyon nedeniyle tutulan para talebi ile ilgili olarak Keynes, likidite 

tuzağı uyarısında bulunmuştur. Likidite tuzağı Şekil 10.1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 10.1. Likidite Tuzağı 

Şekilde para arzı artırılarak faiz oranları (i1) düzeyine kadar düşürülmüştür. 

Bu noktan sonra para arzının artırılması faiz oranlarını düşürmemektedir. Diğer bir 

deyişle bu noktadan sonra spekülasyon nedeniyle para talebi sonsuz esnek 

durumdadır. Sonuç olarak para arzını daha da artırmak suretiyle faiz oranları 

düşürülemez. Para politikası yoluyla faiz oranlarının düşürülememesi ekonomideki 

üretim ve istihdama katkısının yetersizliğini gösterir.  

Portföy Dengesi Yaklaşımı 

Shaw (1960) ve Tobin (1961) tarafından birbirlerinden bağımsız olarak 

geliştirilen bu yaklaşım, Keynes’in temel görüşlerini kabul etmektedir. Ancak bu 

yaklaşımda kişilerin ellerinde para ve tahvil bulundurdukları ve riski dikkate 

aldıkları kabul edilmektedir. Bu yaklaşım özellikle riske yer vermesi açısından 

önem kazanmıştır. Portföy dengesi yaklaşımı tahvillerin değerinde ve getirilerinde 

bir belirsizlik olduğunda kişilerin portföylerinde tahvil yanında para 

bulundurmalarını önermektedir. Alternatif yatırım araçlarının getirileri düştükçe 

para talebinin artması beklenmektedir.  

Servet Uyumlaması Yaklaşımı  

Meltzer ve Brunner tarafından 1960’lı yıllarda ileri sürülmüştür. Bu 

yaklaşıma göre, para talebinin alternatif varlıkların getirileri ile ters yönde 

etkilenmesi beklenmektedir. Zira alternatif varlıkların getirileri arttıkça bireyler 

para talebini azaltarak bu araçlara yöneleceklerdir. Buna karşılık para talebi servet 

ile aynı yönlü ilişki içindedir. Servet arttıkça para talebi artmaktadır.  

 

 

İ1 

İ0 

M3 M2 M3 

L 

LM 

i 



Para Teorisi 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  15 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Ö
rn

ek

•Bir ülkede rezerv para 10 000TL, açık piyasa işlemleri 7 000 TL ve 
para çarpanı 3 ise para arzı,

•M=mmxparasal taban

•Parasal taban=rezerv para+açık piyasa işlemleri ilişkilerinden,

•M=3 x(10 000 + 7 000)=51 000 TL olur.

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik •TCMB'nin kuruluşu, yapısı ve geçmişten günümüze görevleri ile ilgili 

araştırma yapınız.

•Merkez Bankalarının hükûmetlere bağlı olmalarının ya da bağımsız 
olmalarının ne gibi yararları ya da sakıncaları olabilir?

•Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “tartışma 
forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.
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Ö
ze

t
•Tarih açısından incelendiğinde para insalık tarihinde çok eski çağlardan beri
kullanılmaktadır.

•Para olarak altın ve gümüşün kullanımı sırasında bu paraları muhafaza etmek
ve saklamak önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır.

•Para, insanların günlük hayatlarında her türlü ekonomik ihtiyaçları için
kullandıkları bir araçtır. Makro iktisadi ilişkiler açısından para çok önemli bir
değişkendir. Nitekim hükûmetlerin izledikleri önemli iktisat politikalardan biri
para politikasıdır. Bu nedenle paranın tanımlanması, ekonomideki işlevlerinin
ortaya konulması ve para politikasının etkilerinin anlaşılması önemlidir.

•Makro iktisadi ilişkiler açısından para çok önemli bir değişkendir.

•Günümüzde para, değişim aracı olma, hesap birimi olma ve değer biriktirme
aracı olma işlevlerine sahiptir.

•Para geçmişten bugüne 4 çeşit standart kullanark gelmiştir. Bunlardan iki
takas ekonomisinin yaygın kullanıldığı mal para sistemi, ikincisi para yerine
geçen değerli kağıtlar şeklinde alacak hakkı veren temsili para sistemi. Bu
sistem özellikle altın ve gümüşlerin saklanmasında bankerlere emanet edilen
kıymetli madenler karşılığında verilen banknot sistemi. Üçüncü olarak ise
kağıt para sistemi. En son bankalardaki mevduat hesabına dayanan kaydi para
sistemi.

•Tarihsel olarak, geçmişte mal para kullanımı yaygınken günümzde kâğıt para
sistemi geçerlidir.

•Mevduatların ve kredilerin bankacılık sistemi içinde kalması sonucunda kaydi
para meydana gelmektedir.

•Para piyasasının iki temel bileşeni para arzı ile para talebidir.

•Merkez Bankaları, ticari bankalar, mevduat sahipleri ve kredi müşterileri, para
piyasasının temel aktörleridir.

•Para arzı ile ilgili Klasik görüş, Chicago Yaklaşımı, Gurley-Shaw Yaklaşımı ve
krediyi içeren geniş görüş gibi teoriler mevcuttur.

•Para arzının, parasal taban ile para çarpanı olmak üzere iki bileşeni vardır.

•Para çarpanı parasal tabandaki değişimin para arzını ne kadar artırdığını
gösterir.

•Parasal taban rezerv para ile açık piyasa işlemleri toplamından oluşmaktadır.

•Rezerv para emisyon, bankalar mevduatı, fon hesapları ve banka dışı kesim
mevdatının toplamıdır.

•Merkez Bankaları kanuni karşılık oranları ve reeskont oranlarını değiştirerek
para arzını etkileyebilirler.

•Para talebi ile ilgili Klasik ve Keynesyen tabanlı çeşitli teoriler bulunmaktadır.

•Keynes'in para talebi teorisine Lİkidite Tercih Teorisi adı verilir.

•Keynes'e göre insan 3 amaçla para talebinde bulunur. Bunlar günlük
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işlem amaçlı para talebi, gelecekte olabilecek
durumları düşünerek şimdiden tedbirli davranabilmek adına ihtiyat amaçlı
para talebi en son ise kârlı yatırım fırsatlarını rahatça değerlendirebilmek için
spekülasyon amaçlı para talebi.

•Klasik para talebi Fisher'in miktar teorisine dayanır
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

I. Değişim aracı işlevi 
II. Likidite olma işlevi 

III. Hesap birimi işlevi 
IV. Değer biriktirme aracı işlevi 

1. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri paranın modern ekonomilerdeki 
işlevlerinden değildir? 

a) Yalnız I 
b) Yalnız II 
c) II ve IV 
d) III ve IV 
e) I ve II 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten bugüne kadar kullanılan para sistemlerinden 

biri değildir? 

a) Mal para sistemi 

b) Temsili para sistemi 

c) Banka parası sistemi 

d) Döviz kuru sistemi 

e) Kâğıt para sistemi 

 
3. “Piyasada iyi ve kötü paralar karşılaşırsa, kötü para iyi parayı kovar” şeklinde 

ifade edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Paraşüt Nizamiyesi 

b) Say Kanunu 

c) Gresham Kanunu 

d) Altın Kanunu 

e) Güç Kanunu 

 
“Bankalar, topladıkları mevduatın bir kısmını Merkez Bankası’nda tutmak 
zorundadırlar.”  

4. Aşağıdakilerden hangisi bu zorunluluğu ifade eden kavramdır? 

a) Gresham kanunu 

b) Kısmi rezerv 

c) Reeskont oranı 

d) Mevduat zorunluluğu 

e) Zorunlu karşılık oranı 

 

5. Bankaya 200 lira yatırılmaktadır. Zorunlu karşılık oranının %20 olduğu varsayımı 

altında yaratılacak kaydi para miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 800 

b) 750 

c) 700 

d) 600 

e) 500 
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6. Merkez Bankası’nın 2005 yılından sonra yaptığı düzenlemede dolaşımdaki para 

ve vadesiz mevduat toplamını ifade etmek için kullandığı para arzı kavramı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) P1 

b) P2 

c) M1 

d) M2 

e) M3 

 
7. Paranın hesap birimi olma ve değer biriktirme işlevleri üzerinde durmayarak sadece 

paranın değişim aracı işlevini esas alan para arzı teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Klasik işlev 

b) Chicago yaklaşımı 

c) Gurley Yaklaşımı 

d) Shaw yaklaşımı 

e) Geniş görüş 

 

8. Tedavülde olan nakit parayı gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Nakit para 

b) Emisyon 

c) Fon hesapları 

d) Banka mevduatı 

e) Açık piyasa işlemleri 

 
9. Miktar Teorisini MV=PT eşitliğiyle ifade eden denklem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Cambridge yaklaşımı 

b) Smith denklemi 

c) Fisher denklemi 

d) Parasal taban denklemi 

e) Para arzı denklemi 

 
10. Keynes’e göre insanlar faiz değişimlerinden yararlanmak için ellerinde para 

tutuyorsa bu hangi para talebi içerisinde değerlendirilmektedir? 

a) İşlem amaçlı para talebi 

b) Günlük para talebi 

c) Zorunlu para talebi 

d) İhtiyat amaçlı para talebi 

e) Spekülatif amaçlı para talebi 

 

 

 

 

    Cevap Anahtarı 

1.b   2.d   3.c  4.e  5.a   6.c  7.a  8.b  9.c  10.e 
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Büyüme Teorileri

Öncü Teoriler: Smith, 
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Schumpeter
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GİRİŞ İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA 

İktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesi ülkelerin 

temel hedeflerinin başında gelmektedir. Ülkeler arasında iktisadi rekabetin yoğun 

olarak yaşanması da iktisadi büyümenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde itici 

bir faktördür. İktisadi kalkınma ise tüm ülkeler için önemini korurken özellikle 

gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkeler için önemi daha büyüktür. 

İktisadi büyüme bir ülkenin reel GSYİH’sının belirli bir zaman boyutunda 

artmasıdır. Büyüme ülkelerin refahını doğrudan ilgilendiren bir kavramdır. 

Büyüme ile birlikte birçok iktisadi ve sosyal problemin çözümü kolaylaşmaktadır.   

Büyüme ülkeler arasındaki gelişmişlik yarışında önemli bir parametredir. 

Hızlı büyüyen ülkelerin yavaş büyüyen ülkelerden daha çok zenginleşecekleri ve 

gelişecekleri açıktır. Örneğin Kore ve Filipinlerin 1960’lardaki reel GSYİH’ları 

hemen hemen aynı iken 2000’li yıllarda Kore’nin Filipinlerden 6 kat daha zengin 

olduğu görülmektedir.   

Büyüme ile ilgili büyüme teorileri Öncü Teoriler, Modern Teoriler ve İçsel 

Büyüme Modelleri olmak üzere üç kısma ayrılabilir. 

Büyüme ve kalkınma kavramları zaman zaman birbirlerinin yerine 

kullanılan ve birbirleri ile karıştırılan kavramlardır.  

Kalkınma, iktisadi büyüme ile birlikte sağlık, eğitim, güvenlik gibi çeşitli 

sosyal göstergelerin iyileşmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere büyüme 

tamamen iktisadi bir kavramken, kalkınma iktisadi ve sosyal bir kavramdır. Bu 

kapsamda bir ülkenin büyümesinin o ülkenin kalkınmış olması anlamına 

gelmediğini vurgulamak gerekir. 

Bir ülkede üretime katılan emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimciler 

üretimden aynı oranda gelir elde etmezler. Gelir dağılımını üretimden elde edilen 

gelirin faktörler arasındaki bölüşümü olarak tanımlayabiliriz. Gelirin hanehalkları 

arasındaki bölüşümüne kişisel gelir dağılımı; üretim faktörleri arasındaki 

bölüşümüne ise fonksiyonel gelir dağılımı denir. Fonksiyonel gelir dağılımı üretim 

sürecinde ortaya çıkan dağılım olduğundan, buna birincil gelir dağılımı da denir. 

Bu birincil gelir dağılımına hükûmetlerin müdahale etmesi sonucunda ortaya çıkan 

gelir dağılımına ise ikincil gelir dağılımı adı verilir.   

BÜYÜME 

İktisadi büyüme bir ülkenin reel GSYİH’sının belirli bir zaman boyutunda 

artmasıdır. Büyüme ülkelerin refahını doğrudan ilgilendiren bir kavramdır. 

Büyüme ile birlikte birçok iktisadi ve sosyal problemin çözümü kolaylaşmaktadır.   

İktisadi büyüme teorik olarak üretim imkânları eğrisinin dışa kayması ile 

gösterilir.  
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Şekil 11.1. İktisadi Büyüme (Yansız Büyüme Durumu) 

 Grafikte iki mal üreten bir ekonomide dikey eksende Y malı, yatay eksende 

ise X malı yer almaktadır. Ülke üretim imkânları eğrisi üzerindeki herhangi bir 

noktada kaynaklarının tamamını kullanarak üretim yapmakta ve üretim imkânları 

eğrisinin temsil ettiği üretim miktarını üretebilmektedir. İktisada giriş derslerinden 

hatırlanacağı üzere bir ülke üretim olanakları eğrisinin dış kısmında kalan mal 

bileşimlerini üretememektedir. Bu kapsamda üretim imkânları eğrisinin paralel 

olarak dışa kayması durumunda ülkenin her iki tür malın üretimini de aynı oranda 

artırabileceği söylenebilir.  Bu tür bir büyümeye yansız büyüme denir.  

 

 

Şekil 11.2.  Üretim İmkânları Eğrisinde Farklı Oranlı Büyümeler 

 
Bazen de bir malın üretiminde diğerine göre daha fazla artış yaşanabilir. 

Yukarıdaki grafikte X malının daha fazla üretildiği ve Y malının daha fazla üretildiği 

büyüme durumları gösterilmiştir. 

 

Ülkelerin daha fazla büyümek istemelerinin çeşitli iktisadi ve sosyal nedenleri 

vardır: 

 P 
LRAS0 LRAS1 

Y0 Y1 
Y 

X  Malı Miktarı 

Y Malı Miktarı 

Y Malı 

X Malı X Malı 

Y Malı 
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 Ülkelerin büyümeleri daha fazla mal ve hizmet üretmeleri anlamına 

gelmektedir. Üretim arttığında ülkedeki hanehalklarının, firmaların ve 

devletin satın alabileceği mal ve hizmet hacmi yükselmektedir. Bu 

durumda toplumun refah seviyesi artmaktadır.  

 Bir ülkede toplam üretimin artması, genellikle başta emek istihdamı olmak 

üzere üretim faktörlerinin kullanımının artması ile mümkündür. Artan 

istihdam işsizliğin azalması anlamına gelecektir. İşsizliğin azalması ile 

birlikte daha fazla sayıda hanehalkının tüketiminin ve refahının artması, 

sosyal huzursuzlukların azalması gibi etkiler ortaya çıkacaktır. 

 Üretim ve dolayısıyla gelir artışı ile birlikte kamu gelirlerinin de artması 

doğaldır. Nitekim günümüzde devletler özellikle kişisel-kurumsal gelirden 

ve harcamalardan önemli miktarda vergi geliri elde etmektedirler. Gelir 

artışı ile birlikte devletler güvenlik, sağlık, eğitim, adalet ve altyapı vb. 

kamu hizmetlerini daha fazla ve daha kalifiye biçimde sunabilirler. Yine 

artan hazine geliri ile birlikte düşük gelir gruplarına ve üretim 

faaliyetlerinde bulunanlara daha fazla transfer harcaması yapabilirler.   

 

Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışıldığı gibi iktisadi büyüme ülke refahının 

temel kaynağı durumundadır. Ancak gerekli yasal ve iktisadi tedbirlerin alınmadığı 

durumlarda,  büyümenin çeşitli negatif etkileri ortaya çıkabilir.  Bu olumsuzluklar 

büyüme sonucu elde edilen gelirlerin ülke refahı yerine verimsiz alanlarda ve 

verimsiz şekillerde kullanılması ile ortaya çıkabileceği gibi büyümenin kaynaklarıyla 

da ilgili olabilir. 

 

 Ülkeler büyüme sonucu elde ettikleri fonların büyük kısmını diğer 

ülkelerden silah ve teçhizat satın almak için kullanırlarsa, yurtiçinde refah 

düzeyi istenilen düzeyde artmaz.  

 

 İktisadi büyüme sonucu ortaya çıkan gelirin önemli bir kısmı kamu 

kesimine aktarılıyorsa ve ülkede yolsuzluk yaygınsa, bu kez kamu 

harcamaları verimli alanlardan çok, iktisadi mantığı olmayan ve yolsuzluk 

fırsatı yaratan alanlara yönlendirilebilir. Bu durumda da hem kaynak israfı 

yaşanır hem de gelir dağılımı olumsuz olarak etkilenir. 

 Büyüme daha çok doğal kaynak kullanılarak ortaya çıkıyorsa bu kez 

çevresel tahribat ortaya çıkar. Büyüme pahasına çevrenin katledilmesi, 

büyümenin toplumsal maliyetini yükseltecek ve gelecek nesillerden 

bugüne bir transfer niteliği taşıyacaktır. Çevresel kaynaklar yenilenebilir ve 

yenilenemez kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Özellikle madenler gibi 

yenilenemeyen kaynakların sıklıkla kullanımı ülkenin doğal kaynak stokunu 

azaltır.  

 
Büyüme ülkeler arasındaki gelişmişlik yarışında önemli bir parametredir. 

Hızlı büyüyen ülkelerin yavaş büyüyen ülkelerden daha çok zenginleşecekleri ve 

gelişecekleri açıktır. Örneğin Kore ve Filipinlerin 1960’lardaki reel GSYİH’ları 
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hemen hemen aynı iken 2000’li yıllarda Kore’nin Filipinlerden 6 kat daha zengin 

olduğu görülmektedir.   

Konu ile ilgili olarak ileri sürülen yakınsama hipotezine değinmek 

gereklidir. Bu hipoteze göre büyüme hızı daha fazla olan gelişmekte olan ülkeler, 

büyüme hızı yavaş olan gelişmiş ülkeleri mutlaka yakalayacaklardır. Bu hipotezin 

gerçekleşebilmesi için gelişmekte olan ülkelerin hemen her dönem gelişmiş 

ülkelerden daha hızlı büyümeleri gereklidir. Önceki yıllarda da konu ile ilgili fikirler 

ileri sürülmekle birlikte yakınsama hipotezi Abromovitz tarafından 1986 yılında 

yayımlanan bir makalede gündeme getirilmiş, daha sonra iktisatçılar arasında 

konu ile ilgili araştırmalar ve tartışmalar yaygınlaşmıştır.  Yakınsama hipotezini bazı 

iktisatçılar düşük ücretlere ve teknoloji transferine bağlamışlardır. Buna göre az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ücretler düşüktür. Bu nedenle birçok 

yatırımcı ülkelerinde yatırım yapmak yerine az gelişmiş ülkeleri tercih eder. Bu 

durumda da üretim ve büyüme artar. Diğer birtakım iktisatçılar ise teknolojiden 

hareket etmişlerdir. Bu görüşe göre özellikle çok uluslu yabancı şirketlerin az 

gelişmiş ülkelerde yaptıkları yatırımlar ile birlikte bu ülkelerde teknolojik yenilikler 

öğrenilmektedir. Az gelişmiş ülkelerin teknolojiyi taklit ederek düşük ücretler 

yoluyla daha ucuz üretim yapmaları bu ülkelerin büyüme hızlarını artırır. 

Büyümenin Kaynakları 

İktisadi büyümenin kaynakları teorik olarak ya kullanılan girdi miktarının 

artmasına ya da girdi miktarı sabitken verimliliğin artmasına bağlıdır. Verimlilik 

kısaca aynı çıktıyı daha az girdi kullanarak ya da daha fazla çıktıyı daha az girdi 

kullanarak üretmek olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda üretimde kullanılan her 

girdinin verimliliğinden söz edilebilir. Ancak büyüme teorilerinde daha çok emeğin 

verimliliği ve sermayenin verimliliği üzerinde durulur.  

Büyümenin kaynakları ile ilgili geçmişten günümüze çeşitli görüşler ileri 

sürülmüş ve çeşitli teoriler geliştirilmiştir. 

Büyüme Teorileri  

Büyüme ile ilgili görüşler iktisat biliminin kurucusu kabul edilen Adam 

Smith ile başlamış ve günümüze kadar farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu 

bölümde yaygın olarak bilinen birkaç modele detayına inilmeden yer verilecektir. 

 

Büyüme teorileri Öncü Teoriler, Modern Teoriler ve İçsel Büyüme 

Modelleri olmak üzere üç kısma ayrılabilir:  

 

 Öncü Teoriler: Smith, Malthus, Ricardo, Schumpeter 

 Modern Teoriler: Harrod-Domar, Solow  

 İçsel Büyüme Modelleri: Romer, Lucas 

 

Öncü teoriler ilk kuşak teoriler olup Klasik-Neoklasik görüşün hâkim 

olduğu dönemlere dayanmaktadır. Modern Teoriler, II. Dünya Savaşı sonrası 

ortaya atılan teorilerdir. Nitekim ABD ve Avrupa’nın savaştan ağır hasarla çıkması 

ile beraber iktisat biliminde de büyümenin temel amaç hâline geldiği ve büyüme 
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ile ilgili çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. İçsel büyüme teorileri ise 

1980’lerden günümüze uzanan süreçte üretilmiş modelleri kapsamaktadır. 

Öncü Büyüme Teorileri 
Yukarıda belirtildiği gibi öncü büyüme teorileri Klasik-Neoklasik görüşün 

hâkim olduğu ilk kuşak çalışmalardan oluşmaktadır.  

 Smith. Adam Smith’e göre büyümenin kaynağı iş bölümü ve 

uzmanlaşmadır.  Smith, üretimde kullanılan emeğin üretim sürecinde bir 

ürünün tamamını gerçekleştirmesi yerine belli bir kısmını yapmasının 

uzmanlaşmaya ve daha fazla üretime yol açacağını ileri sürmüştür.  

Smith’e göre üretim sürecinde iş bölümü yapılması ile birlikte teknik 

ilerleme, üretim artışı ve sermaye birikimi ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda insanların becerisi artmakta, insanlar iş değiştirirken işsiz olarak 

geçirdikleri zaman kısalmaktadır. Adam Smith iş bölümüne örnek olarak 

bir toplu iğne atölyesini vermiştir. Çeşitli aşamalardan oluşan toplu iğne 

üretiminde bir işçinin tüm üretim aşamalarında görev alması durumunda 

günde ancak kişi başına 10 iğne üretildiğini gören Smith, iş bölümü 

yapılarak her bir işçinin sadece bir tek üretim aşamasında çalışması 

durumunda, 10 işçinin günde 4800 iğne ürettiğini gözlemlemiştir. Burada 

kişi başına iğne üretimi 480 olmuş, yani başlangıçtaki duruma göre 48 kat 

artış kaydedilmiştir. Smith, büyümenin bir sınırı oluğunu ileri sürmüş ve bu 

aşamaya Tam Zenginlik Aşaması adını vermiştir. Bu aşamada büyüme 

durmakta ve işçi başına hasılanın-üretimin değişmediği durağan durum 

başlamaktadır.  

 
Şekil 11.3. Büyüme ve Durgunluk 

Şekilde görüldüğü gibi büyüme Y* çıktı-üretim düzeyine kadar 

devam etmekte, daha sonra durağan duruma geçilmekte ve üretim artışı 

gerçekleşmemektedir. 

  

 Malthus. Malthus, çalışmalarını daha çok nüfus üzerine yoğunlaştırmıştır. 

Malthus’un yaşadığı dönem tarımsal üretimin ağırlıklı olduğu bir 

Durağan Durum 

t(zaman) 

Y (üretim, çıktı) 

Y*
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dönemdir. Malthus da bu yapıyı dikkate alarak üretimin (Y) toprak ve iş 

gücü ile yapılabileceğini ileri sürmüştür. Malthus, nüfus artışı (N) ile çıktı-

üretim artışı arasında bir dengesizlik olduğu fikrinden hareket etmiştir. 

Malthus’a göre nüfus artış hızı üretimdeki artış hızından fazladır. Bu 

durumda kişi başına çıktı (y) düşer. 

 
Nüfus artış hızını belirleyen iki faktör vardır. Bunlardan birincisi doğum 

oranı, diğeri ölüm oranıdır. Doğum oranı üretimden bağımsızken, ölüm 

oranı üretimle ilişkilidir. Eğer bir ülkede üretim artarsa insanlar daha iyi 

besleneceklerinden ölüm oranı düşer. Buna karşılık üretimin azalmasıyla  

beslenme koşullarındaki kötüleşmeler sonucunda ölüm oranı artar. 

Malthus, ölüm oranı doğum oranından küçük olduğu sürece artan nüfus 

nedeniyle toplumların fakirliğe mahkûm olduğunu ileri sürmektedir. Eğer 

ülkede sağlık alanında ilerlemeler sağlanırsa, beslenme ve diğer şartlar 

iyileşirse insanlar daha uzun süre yaşayacaklar ve minimum gelirle 

yaşayan insan sayısı artacak yani fakirlik yaygınlaşacaktır. Malthus 

tarafından ileri sürülen bu ilginç görüşe göre devletin sağlık için yatırım ve 

harcama yapması fakir sayısının artmasına yol açacaktır. Bu nedenle 

Malthus, iktisadi büyümenin ancak nüfusun kontrol altında tutulması ile 

sağlanabileceğini ileri sürmektedir.  

 

Ricardo. Ricardo’ya göre bir ülkede toprak sahipleri, kapitalistler ve işçiler 

olmak üzere üç aktör bulunmaktadır. Kapitalistler toprak sahiplerinden 

toprağı kiralar ve işçi çalıştırarak üretim yaparlar. Kapitalistlerin tek amacı 

 kârelde etmektir. Burada toprak sahiplerinin aldıkları kiralar rantı, 

kapitalistlerin üretimden aldıkları pay karı ve işçilerin emekleri karşılığında 

elde ettikleri ödemeler ise ücretleri oluşturmaktadır.  

Ricardo’ya göre büyümenin ilk aşamalarında ülkedeki en verimli araziler 

kullanılır. Bu arazilerden daha fazla ürün elde edilmektedir. Büyüme 

hızlandıkça ikinci ve üçüncü kalitedeki topraklar işlenmeye başlar. Bu 

topraklar daha az verimli olduğundan üretim daha azdır. Daha az verimli 

arazilerde üretimi artırmanın yolu ise daha fazla emek kullanmaktır. Bu 

durumda da işçi başına üretim, verimli toprağa göre azalır. Toplam üretim 

içinde ise emeğin payı olan ücretler artar. Yine kapitalistler arasındaki 

rekabet sonucunda rantlar yükselir. Bu durumda toplam üretim-hasıla 

içinde rantların da payı yükselir ve sonuç olarak karların payı azalır. Bu 

sürecin devam etmesi ile birlikte ülkedeki hasıla rantlarla ücretlerden 

oluşur ve kâr sıfıra eşit olur. Bu aşamada ekonomi durağan bir duruma 

girmiş olacak ve üretim artırılmayacaktır.   

 Schumpeter. Schumpeter, diğer öncü görüşlerden oldukça farklı bir bakış 

açısı geliştirmiştir. Schumpeter’e göre iktisadi büyümenin kaynakları 

girişimcilik ile yenilikçiliktir. Girişimciler yenilikleri uygulayan kişi ya da 

kurumlardır. Bu görüşe göre yenilikler aşağıdaki biçimlerde ortaya 

çıkabilir:  
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 Yeni bir malın üretilmesi  

 Mevcut-üretilmiş bir malın geliştirilmesi 

 Yeni bir üretim yönteminin geliştirilmesi 

 Yeni pazarlara açılma  

 Organizasyonun yapısının değiştirilmesi 

 

Schumpeter’in ileri sürdüğü yenilikçilik, durağan durum diye bir olgunun 

reddedilmesi anlamına gelir. Nitekim zamanla yeni ürünler geliştirilmekte 

ve diğer yenilikçi adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda kapitalizm durağan 

değil dinamik-değişken bir yapıya sahiptir. Buna göre yeni bir mal 

üretildiğinde bu malı üreten firma öncü olarak önemli kârlar elde eder. 

Bunu diğer firmalar takip eder ve yeni bir endüstri doğarken eski 

endüstriler yıkılır. Buna yaratıcı yıkım adı verilmektedir. Klasik doktrindeki 

rekabet kavramı fiyatlara odaklanırken, Schumpeter yenilikçi ve teknolojik 

rekabeti ön plana çıkarmaktadır.  

Modern Teoriler 
Bu teoriler 1929 buhranından sonraki süreçte ortaya atılmaya başlanmış, 

II. Dünya Savaşı sonrası, özellikle savaşın yıkımdan sonraki büyüme sürecinde 

büyüme modellerine verilen önem artmıştır.     

Harrod-Domar Modeli. Bu model Keynes’in görüşlerini temel alan bir 

yaklaşımdır. Keynes toplam harcama-toplam gelir analizinden 

hatırlanacağı üzere, yatırımların harcama denklemindeki yerine önem 

vererek toplam talep üzerindeki etkisini ön plana çıkarmıştır. Harrod-

Domar Modeli ise yatırımların Keynes tarafından ihmal edilen sermaye 

birikimi üzerindeki etkisinden hareket etmektedirler. İlerleyen bölümlerde 

detaylı olarak anlatılacağı gibi Keynes, piyasa mekanizmasının ekonomiyi 

tam istihdam durumuna getiremeyeceğini ve bu durumda kamunun 

ekonomiye müdahalesinin şart olduğunu ileri sürmektedir. Harrod-Domar 

Modeli de büyüyen bir ekonomide Keynes’in bu teorisinin geçerliliğini 

araştırmaktadır. Model’de sermaye ile emeğin birbirleri ile ikame 

edilemediği ancak tamamlayıcı konumunda oldukları varsayımı yapılır. 

Model’e göre ekonomilerde emeğin gereğinden fazla olduğu ileri 

sürülerek çıktının en önemli belirleyicisinin tasarruflar olduğu iddia 

edilmektedir. Nitekim tasarruflar, yatırımların yegâne belirleyicisi 

konumundadır.  Harrod-Domar Modeli’nde üç büyüme hızı vardır: 

 Fiili Büyüme Hızı: Bir ekonomideki fiilen gerçekleşmiş büyüme 

hızıdır.  

 Gerekli Büyüme Hızı: Mal piyasasında dengeyi sağlayan ve 

sermayenin tamamının kullanıldığı büyüme hızıdır. 

 Doğal Büyüme Hızı: Emeğin tam istihdamını sağlayan büyüme 

hızıdır. 

 

Model’e göre bir ekonomide tam kapasite ile tam istihdam düzeyinde 

büyümenin aynı anda oluşabilmesi için yukarıdaki üç büyüme hızının 
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birbirine eşit olması gereklidir. Gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş 

ülkelerin büyüyebilmeleri tasarruflarına bağlıdır. Tasarruflar arttıkça 

büyüme hızı artacaktır.  

 

 Solow Modeli. Solow Modeli, iktisadi büyümenin nedeninin teknolojik 

ilerleme olduğunu ileri süren bir yaklaşımdır. Teknolojik gelişme ise 

firmalar tarafından gerçekleştirilmeyen (dışsal) sıfır maliyetli bir girdi 

olarak el alınmıştır. Bu nedenle Solow Modeli dışsal büyüme modeli olarak 

da adlandırılabilir.  

Solow Modeli’nde tasarruflardaki ve nüfus artışındaki değişimler 

bir ülkenin üretim miktarını belirler. Ancak tasarruflar ve nüfus, 

büyümenin belirleyicisi değildir.   

Temel üretim faktörleri olan emek, sermaye ve doğal kaynaklar 

üretimde rakip girdilerdir. Doğal kaynaklar büyüme için engeldir. Sonuç 

itibarıyla büyümenin yegâne kaynağı teknolojik ilerlemedir.   

Solow Modeli zamana beşerii sermaye eklenerek genişletilmiştir. Bu 

amaçla yapılan ilk girişim Mankiw-Romer-Weil tarafından yapılmıştır. Bu 

modele göre ülkeler beşerii sermaye için ne kadar çok yatırım yaparlarsa, 

işçi başına üretim o kadar fazla olur. Bu model de teknolojik gelişmenin 

büyümenin esas kaynağı olduğunu kabul ettiğinden Solow Modeli ile aynı 

sonuçlara ulaşmaktadır.    

 

İçsel Büyüme Modelleri  
Bu modeller, Solow Modeli’nde dışsal kabul edilen ve açıklanmayan 

teknolojik ilerleme başta olmak üzere büyümenin belirleyicilerini 

araştırmaktadırlar.  

 Romer. Romer Modeli’nde AR-GE sektöründeki beşeri sermayenin 

önemine vurgu yapılmaktadır. Nitekim AR-GE’deki beşeri sermaye 

teknolojik buluşların mimarı durumdadır. AR-GE sektöründeki beşeri 

sermaye yeni teknolojilere sahip makineleri üreterek üretim sürecine katkı 

sağlamaktadır. Model’de sermayenin azalan getiriye sahip olduğu 

varsayımı reddedilir. AR-GE yoluyla üretim sürecine dâhil olan makineler 

ölçeğe göre artan getiri sağlarlar ve iktisadi büyümeye yol açarlar. 

Romer’e göre dış ticaretin serbestleşmesi durumunda beşeri sermayesi 

yüksek olan ülkelerle diğer ülkeler bütünleşecekler ve bu da büyümeyi 

olumlu olarak etkileyecektir.  

 Lucas. Lucas, Solow Modeli’ne beşeri sermayenin eklendiği bir model 

geliştirmiştir. Lucas’a göre beşeri sermaye kişilerin zaman harcayarak yeni 

beceriler elde etmeleri sonucunda ortaya çıkar. Buradaki zaman harcama, 

eğitim faaliyetleri olarak düşünülebilir. Lucas’a göre ülkelerin 

büyümelerinde sermaye ve teknolojik ilerleme kadar eğitimin de önemi 

vardır.  

 
Büyüme ile ilgili olarak geçmişten bugüne önemli teoriler ve görüşler 

yukarıda verilmeye çalışılmıştır. Günümüz dünyasında büyüme hızı ile ilgili önemli 



İktisadi Büyüme ve Kalkınma 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  11 

değişimler yaşanmaktadır. Bazı ülkeler yüksek büyüme oranları yakalarken, 

özellikle 2008 sonrası dönemde ABD’de başlayan ekonomik kriz Avrupa’ya 

yayılmakta, büyüme hızlarında önemli düşüşler ortaya çıkmaktadır. Ülkeler gibi 

bölgelerin de büyüme hızlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çeşitli bölgelerin 

bölgesel büyüme hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 11.1. Bölgesel Gelir (SGP, Dolar) ve Büyüme Oranları 

Ülke Gelir Büyüme Oranı (%) 

Arap Ülkeleri 5 424 3.51 

Doğu Asya ve Pasifikler 7 351 6.79 

AB 32 310 1.96 

Latin Amerika ve Karayipler 8 822 6.17 

Kuzey Amerika 47 111 3.01 

Güney Asya 1 323 8.09 

Sahra Altı Afrika 1 301 4.78 

Dünya Ortalaması 9 227 4.21 
Kaynak. www.worldbank.org   

Tabloda ilginç değerler yer almaktadır. En yavaş büyüyen ekonomilerin 

Avrupa Birliği olduğu, Güney Asya ve Doğu Asya’nın en yüksek büyüme hızlarına 

ulaştıkları görülmektedir. ABD’nin de yer aldığı Kuzey Amerika Bölgesi’ndeki 

büyüme hızının, Arap ülkelerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Elbette 

gelişmiş ülkelerin büyüme hızlarının gelişmekte olan ülkelerden düşük olması 

beklenebilir. Ancak özellikle Doğu ülkelerinin iktisadi performansları kayda değer 

bir özellik göstermektedir.  

KALKINMA 
Büyüme ve kalkınma kavramları zaman zaman birbirlerinin yerine 

kullanılan ve birbirleri ile karıştırılan kavramlardır.  

Kalkınma, iktisadi büyüme ile birlikte sağlık, eğitim, güvenlik gibi çeşitli 

sosyal göstergelerin iyileşmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere büyüme 

tamamen iktisadi bir kavramken, kalkınma iktisadi ve sosyal bir kavramdır. Bu 

kapsamda bir ülkenin büyümesinin o ülkenin kalkınmış olması anlamına 

gelmediğini, vurgulamak gerekir. Nitekim dünyadaki hızlı büyüme oranında sahip 

birçok ülke, gelişmiş ülkeler sınıfında yer alamamaktadır. Bunun nedeni bu 

ülkelerin sosyal göstergelerinin zayıf olmasıdır. Bunun en tipik örneği Çin’dir. Çin 

dünyadaki en hızlı büyüme oranlarına sahip olmakla birlikte gelişmiş bir ülke 

olarak kabul edilmemektedir. Yine birçok körfez ülkesi petrol ve doğal kaynak 

zengini iken gelişmiş ülkeler olarak sınıflandırılmamaktadır. Gelişmiş ülkeler ise 

hem zengin hem yüksek sosyal göstergelere sahip ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerle 

gelişmemiş ülkeler arasındaki belirgin kalkınma düzeyi farkının önemli bir sebebi 

ya da göstergesi de gelişmemiş ülkelerde kişi başına düşen GSYİH’nın düşük 

olmasıdır. Burada kalkınmanın bir göstergesi olarak bir ülkenin toplam 

üretimindeki artıştan ziyade kişi başına üretimindeki artış dikkate alınmaktadır. 

 
 Ülkelerin kalkınmışlık derecesinin hesaplanmasında beşeri sermaye 

kavramı önemlidir. Beşeri sermaye ülkenin insan sermayesi-varlığı demek olup 

sadece insan sayısını ve ülkenin gelirini değil insanların eğitim ve kabiliyetlerini 

http://www.worldbank.org/
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esas alır. Ülkelerdeki insanların nitelikli, eğitimli ve sağlıklı olması önemlidir. Beşeri 

sermayesi yüksek olan Batı ülkelerinin daha gelişmiş oldukları bir gerçektir. 

Ülkenin beşeri sermayesi hesaplanırken Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü 

(UNDP) sağlık, okullaşma oranı ve gelir değişkenlerinden yararlanmaktadır. Çeşitli 

ülkelerin insani kalkınmışlık sıralaması tabloda verilmiştir: 

Tablo 11.2. Çeşitli Ülkelerin İnsani Kalkınmışlık Sıralamaları (2011) 

Çok Yüksek 
İnsani Kalkınma 

Yüksek İnsani 
Kalkınma 

Orta İnsani 
Kalkınma 

Düşük İnsani 
Kalkınma 

1 Norveç  48 Uruguay 95 Ürdün 143 Kenya 

2 Avustralya 57 Meksika 96 Cezayir 145 Pakistan 

3 Hollanda 61 Malezya 100 Fiji 146 Bangladeş 

4 ABD 70 Arnavutluk  101 Çin 148 Angola 

5 Y. Zelanda 73 Venezuela 102 Türkmenistan 152 Tanzanya 

6 Kanada 74 BosnaHersek 103 Tayland 154 Yemen 

7 İrlanda 75 Gürcistan 107 Paraguay 155 Senegal 

9 Almanya 76 Azerbaycan 108 Bolivya 156 Nijerya 

10 İsveç 78 Makedonya 112 Filipinler 162 Togo 

12 Japonya 79 Jamaika 113 Mısır 164 Zambiya 

16 Danimarka 80 Peru 115 Özbekistan 169 Sudan 

20 Fransa 84 Brezilya 126 Kırgızistan 172 Afganistan 

26 Singapur 87 Kolombiya 132 Irak 175 Mali 

29 Yunanistan 92 Türkiye 134 Hindistan 183 Çad 

47 Barbados 94 Tunus 141 Bhutan 187 Kongo 

Kaynak: UNDP. 

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
Az gelişmiş ülkelerin tüm özellikleri birbirlerine benzememektedir. Ancak genel 

olarak aşağıdaki hususlar çoğunda görülür: 

 Kişi başına reel gelir düşüktür.  

 Üretim genellikle tarıma bağlıdır. Sanayi ve hizmetler sektörü 

gelişmediğinden nüfusun büyük kısmı tarımda istihdam edilmektedir. 

Sanayinin gelişmemesine paralel olarak tarımsal üretimde makine ve diğer 

teknolojilerden yararlanılamamakta, ilkel üretim tarzı sürdürülmektedir.  

Tarımda arzı artırmak zor olduğundan nüfusun önemli bir kısmı fakirdir. 

Tarımda küçük ölçekli araziler ve çiftlikler yaygındır. Üretimde aileler daha 

çok piyasa yerine öz tüketim için üretim yaparlar. 

 GSYİH içinde sanayi kesiminin payı oldukça düşük, mevcut tarımsal 

ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi yapısı yaygındır.  Diğer imalat sanayii 

gelişmemiştir. 

 Sanayide AR-GE ve diğer yenilikçi tutumlar yok denilecek kadar azdır. 

Gerek imalat sanayiinin gelişmemesi gerek AR-GE çalışmalarının 

bulunmaması sonucunda sanayinin katma değeri düşüktür. 

 Bu ülkelerdeki en önemli sorunlardan biri de beşeri sermayenin düşük 

olmasıdır. Hünerli ve verimli iş gücü sıkıntısı nedeniyle üretimde verimlilik 

sağlanamamaktadır. Buna ilave olarak sanayileşme teşebbüsleri de beşeri 

sermayenin düşük olmasına paralel olarak sınırlı kalmaktadır. 
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 Sanayi gibi hizmetler sektörü de gelişmemiştir. Hizmet sektörü daha çok 

tarımsal ürünlerin ticareti noktasında ortaya çıkmaktadır. Hizmetler 

sektörü kimi ülkelerde istihdam açısından yüksek bir oranı yakalasa da 

verimlilik düşük olarak gerçekleşmektedir.   

 Nüfus artış hızı fazladır. Üretimin tarıma dayalı olması ve tarımdaki 

yetersiz gelir nedeniyle ölüm oranları da yüksektir. 

 Eğitim ve sağlık imkânları sınırlıdır. Eğitim imkânlarının gelişmemesi, 

sanayi ve hizmetler sektörlerinin yetersizliği gibi nedenlerle orta sınıf 

oluşmamıştır. Bu durumda gelir dağılımı bozuk olmaktadır. 

 Dış ticaretin hasıladaki payı düşüktür. İhracat hammadde ya da tarımsal 

ürünlerden oluşur.  

GELİR DAĞILIMI 
Bir ülkede üretime katılan emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimciler 

üretimden aynı oranda gelir elde etmezler. Gelir dağılımını üretimden elde edilen 

gelirin faktörler arasındaki bölüşümü olarak tanımlayabiliriz. Gelirin hanehalkları 

arasındaki bölüşümüne kişisel gelir dağılımı; üretim faktörleri arasındaki 

bölüşümüne ise fonksiyonel gelir dağılımı denir. Fonksiyonel gelir dağılımı üretim 

sürecinde ortaya çıkan dağılım olduğundan, buna birincil gelir dağılımı da denir. 

Bu birincil gelir dağılımına hükûmetlerin müdahale etmesi sonucunda ortaya çıkan 

gelir dağılımına ise ikincil gelir dağılımı adı verilir.   

Gelir dağılımının düzeltilmesine yönelik çabalar geçmişten günümüze 

kadar uzanmakla beraber, genel olarak II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan sosyal 

devlet olgusu ile birlikte bu çabalar hız kazanmıştır. Yine II. Dünya Savaşı sonrası 

sosyalist eğilimlerin yaygınlaşması ile birlikte hükûmetlerin ikincil gelir dağılımına 

daha fazla önem verdikleri görülmektedir. Son olarak demokratik yönetimlerin 

yaygınlaşması ve oy kullanan geniş halk kitlelerinin durumunun iyileştirilmesine 

yönelik girişimler de gelir dağılımı konusuna ağırlık verilmesine yol açmıştır.  

Bir ülkede tüm insanların aynı geliri elde etmeleri zordur. Nitekim kişisel 

gelir dağılımı, insanlar arasındaki kabiliyet ve eğitim farklılıkları, sağlık nedenleri 

gibi birçok faktör tarafından etkilenir. İktisat biliminde daha çok fonksiyonel gelir 

dağılımı üzerinde durulur.  

Bu kapsamda gelir dağılımındaki dengesizliklerin sebepleri şöyle 

sıralanabilir.  

 Enflasyonist ortam. Enflasyonun gelir dağılımına etkisi zengini daha 

zengin, fakiri daha fakir yapma yönündedir. Nitekim genellikle 

enflasyonda dar gelirliler ile ücret ve maaş alanlar gelirlerini sürekli artan 

fiyatlara uyduramazlar.  Bu durumda da mevcut gelirleri ile satın 

alınabilecekleri mal ve hizmet miktarı azalır, yani reel gelir düşer. 

Üreticiler ise enflasyonist ortamda ürettikleri ya da sattıkları mal ve 

hizmetlerin fiyatlarını artırma şansına sahiptirler.  

 Faiz Oranlarının yükselmesi.  Faiz oranları yükseldikçe ekonomideki varlıklı 

kesim ellerindeki fazla fonlarla yüksek faiz geliri elde ederken, geliri düşük 

olanlar bundan yararlanamayacaklardır. Bu durumda da gelir 

dağılımındaki bozulma artacaktır.   
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 Kamunun iktisat politikaları. Kamu kesimi istikrarsızlıklarla mücadele 

ederken genellikle para ve maliye politikaları uygular. Para politikası daha 

genel bir politika olup, kişi ya da kişi gruplarından ziyade tüm ülke 

vatandaşlarını etkiler. Örneğin para politikası ile enflasyon oluşmuşsa bu 

enflasyondan tüm vatandaşlar etkilenir. Maliye politikası ise daha seçimlik 

(selektif) olarak kullanılabilir. Örneğin belli gruplara sosyal yardımlar 

yapılabilir, belli kesimlere vergi indirimleri uygulanabilir vb. Ancak maliye 

politikasının da her zaman gelir dağılımını düzeltmek amacıyla kullanıldığı 

sözlenemez. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde 

ülkenin hızla büyümesi gelir dağılımının daha adil olması amacından önce 

gelir.  Bu durumda özellikle iş âlemine verilen sübvansiyonlar, ihracat 

teşvikleri, vergi indirimleri gibi araçlar genel bütçeden karşılandığından bu 

faaliyetlerden gelir elde edenlerin gelirleri daha da artacaktır. Yine vergi 

sisteminde kişi ve firmalardan doğrudan alınan gelir ve kurumlar vergisi 

yerine mal ve hizmetlerin fiyatlarının içinde yer alan KDV, ÖTV gibi dolaylı 

vergilere yer verilmesi gelir dağılımını bozacaktır. Nitekim ekmekten 

alınan 10 kuruşluk vergiyi zengin olanlar da fakir olanlar da aynı miktarda 

ödeyeceklerdir. Özetle kamunun iktisadi politikaları gelir dağılımını bozma 

ya da düzeltme amacıyla kullanılabilmektedir.  

 Tarımsal üretimdeki istihdam. Bir ülkede tarım kesiminde istihdam edilen 

nüfus sanayi kesiminde istihdam edilen nüfustan çok fazla ise o ülkede 

gelir dağılımının daha bozuk olması beklenir. Nitekim sanayi üretiminde 

katma değer tarıma göre yüksektir. Bunun yanında tarımda gizli işsizlik 

yaygındır. Tarımsal gelirin sanayiye göre düşük olması ve tarımda fazla 

nüfusun barınması, gelir dağılımını bozucu etkiler meydana getirmektedir.   

Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Hesaplanması 
Bir ülkede gelir dağılımı eşitsizliği yaygın olarak Lorenz Eğrisi ve bu eğri 

yardımıyla hesaplanan Gini Katsayısı ile hesaplanır.  

 

Şekil 11.4. Lorenz Eğrisi 
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Grafikte dikey eksende gelirin yüzdesi, yatay eksende ise nüfusun yüzdesi 
yer almaktadır. Orijinden geçen 45 derecelik doğru mutlak eşitlik doğrusu olarak 
adlandırılır. Bu doğru üzerindeki her noktada nüfusun yüzdesi ile gelirin yüzdesi 
eşittir. Örneğin A noktasında nüfusun %20’si gelirin %20’sini elde etmekte, yine B 
noktasında nüfusun % 80’i gelirin %80’ini elde etmektedir vb. Mutlak eşitlik 
doğrusu hiçbir ülkede görülmez. Gerçekte bir ülkenin gelir dağılımı eğrisi, mutlak 
eşitlik doğrusunun altındaki bir konumdadır. Gerçek dağılım da grafikte bir eğri ile 
temsil edilmiştir. Bu eğriye Lorenz Eğrisi adı verilir. Ülkelerin Lorenz Eğrileri mutlak 
eşitlik doğrusuna yaklaştıkça gelir dağılımı düzeliyor, mutlak eşitlik doğrusundan 
uzaklaştıkça gelir dağılımı bozuluyor demektir.  

Burada gelir dağılımının ne kadar dengeli olduğu Gini Katsayısı ile 
hesaplanmaktadır. Gini Katsayısı, Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusu arasında 
kalan alanın (A alanı), mutlak eşitlik doğrusunun altındaki tüm alana (A+B) 
bölünmesi ile elde edilen bir katsayıdır. Mutlak eşitlik durumunda bu katsayı 0’a 
eşittir.  

Çünkü gelirin en eşit dağıldığı durumda Lorenz eğrisi mutlak eşitlik 
doğrusu ile çakışır ve A alanı 0 olur. O/B=0 olacaktır. Eşitliğin hiç olmadığı 
durumda Lorenz eğrisi C köşesi ile çakışacaktır. Bu durumda C noktası ile Mutlak 
eşitlik doğrusu arasındaki alan A+B olacak ve A+B / A+B = 1 olacaktır.   

Sonuç olarak Gini katsayısı 1’e yaklaştıkça gelir dağılımı bozulurken 0’a 
yaklaştıkça dağılım düzelmektedir. Çeşitli ülkelere ait Gini katsayıları 0-100 ölçeği 
ile aşağıda verilmiştir. (0=en iyi dağılım ve 100=en bozuk dağılım). 
 

Tablo 11.3. Gini katsayıları 

Sıra Ülke Skor Sıra Ülke Skor Sıra Ülke Skor 

1 Namibya 70.4 52 Rusya 42.0 96 Azerbaycan 33.7 

8 Haiti 59.2 53 Çin 42.5 97 İsviçre 33.7 

13 Brezilya 53.9 62 Türkiye 40.2 101 Yunanistan 33.0 

17 Şili 52.1 73 Portekiz 38.5 102 Fransa 32.7 

18 Meksika 51.7 77 Japonya 37.6 105 Kanada 32.1 

28 Singapur 47.8 83 Hindistan 36.8 120 İrlanda 29.3 

35 Arjantin 45.8 88 Y.Zelanda 36.2 129 Almanya 27.0 

39 Bulgaristan 45.3 92 Mısır 34.4 138 Macaristan 32.4 

40 ABD 45.0 93 Polonya 34.2 140 İsveç 29.0 

Kaynak: CIA World Factbook 
 

Tabloya göre en iyi gelir dağılımı İsveç’te, en bozuk gelir dağılımı ise 
Namibya’dadır 
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•Gelir dağılmının en adaletli olduğu ülkeler Kuzey Avrupa 
ülkeleridir. İsveç, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde Gini katsayısı 
0.23-0.25 arasındadır.

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik •Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan İnsani Kalkınma 
Raporlarının (HDR) göstergelerini söz konusu kuruluşun web 
sayfasından takip ediniz. Avrupa Birliği ülkeleri kalkınmış-gelişmiş 
ülkeler oldukları hâlde büyüme oranları bazı gelişmekte olan ülkelere 
göre neden daha düşüktür?
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t
•İktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesi ülkelerin 
temel hedeflerinin başında gelmektedir.

•İktisadi büyüme bir ülkenin reel GSYİH’sının bir zaman boyutunda 
artmasıdır. Büyüme ülkelerin refahını doğrudan ilgilendiren bir 
kavramdır. Üretim arttığında işsizlik azalacaktır. Yine ülkedeki 
hanehalklarının, firmaların ve devletin satın alabileceği mal ve hizmet 
hacmi yükselmektedir.

•Bazı durumlarda büyüme ile birlikte çeşitli olumsuzluklar ortaya çıkabilir. 
Bu olumsuzluklar büyüme sonucu elde edilen gelirlerin ülke refahı yerine 
verimsiz alanlarda ve verimsiz şekillerde kullanılması ile ortaya 
çıkabileceği gibi büyümenin kaynaklarıyla da ilgili olabilir.

•Yakınsama hipotezine göre büyüme hızı daha fazla olan gelişmekte olan 
ülkeler, büyüme hızı yavaş olan gelişmiş ülkeleri mutlaka 
yakalayacaklardır.

•İktisadi büyümenin kaynakları teorik olarak ya kullanılan girdi miktarının 
artmasına ya da girdi miktarı sabitken verimliliğin artmasına bağlıdır.

•Büyümenin kaynakları ve büyüme süreci ile ilgili olarak çeşitli teoriler 
geliştirilmiştir. Bunlar öncü teoriler (Smith, Malthus, Ricardo, 
Schumpeter), modern teoriler (Modern Teoriler: Harrod-Domar, Solow) 
ve içsel büyüme modelleri (Romer ve Lucas) olarak sınıflandırılmaktdır.

•Büyümeden farklı olarak kalkınma, iktisadi büyüme ile birlikte sağlık, 
eğitim, güvenlik gibi çeşitli sosyal göstergelerin iyileşmesidir.

•Kalkınma, iktisadi büyüme ile birlikte sağlık, eğitim, güvenlik gibi çeşitli 
sosyal göstergelerin iyileşmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere 
büyüme tamamen iktisadi bir kavramken, kalkınma iktisadi ve sosyal bir 
kavramdır. Bu kapsamda bir ülkenin büyümesinin o ülkenin kalkınmış 
olması anlamına gelmediğini vurgulamak gerekir. Bir ülkede üretime 
katılan emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimciler üretimden aynı 
oranda gelir elde etmezler. 

•Gelir dağılımını üretimden elde edilen gelirin faktörler arasındaki 
bölüşümü olarak tanımlayabiliriz. Gelirin hanehalkları arasındaki 
bölüşümüne kişisel gelir dağılımı; üretim faktörleri arasındaki 
bölüşümüne ise fonksiyonel gelir dağılımı denir. Fonksiyonel gelir 
dağılımı üretim sürecinde ortaya çıkan dağılım olduğundan, buna birincil 
gelir dağılımı da denir. Bu birincil gelir dağılımına hükûmetlerin 
müdahale etmesi sonucunda ortaya çıkan gelir dağılımına ise ikincil gelir 
dağılımı adı verilir.  

•Gelişmiş ülkelerde genellikle tarımsal üretimin toplam üretimdeki payı 
yüksektir. Beşeri sermaye düşük olup sanayi ve hizmetler sektörü de 
gelişmemiştir.  Bu ülkelerde sağlık, eğitim vb. göstergeler olumsuz

•Gelirin hanehalkları arasındaki bölüşümüne kişisel gelir dağılımı; üretim 
faktörleri arasındaki bölüşümüne ise fonksiyonel gelir dağılımı denir.

•Bir ülkede gelir dağılımı eşitsizliği yaygın olarak Lorenz eğrisi ve bu eğri 
yardımıyla hesaplanan Gini Katsayısı ile hesaplanır. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

Üretim imkânları eğrisinin paralel olarak dışa kayması durumunda ülkenin her iki 

tür malın üretimini de aynı oranda artırabileceği söylenebilir.    

1. Bu tür bir büyümeye ne ad verilir? 

a) Yanlı büyüme 

b) Yansız büyüme 

c) Paralel büyüme 

d) Dış büyüme 

e) Ekonomik büyüme 

 

2. ”Büyüme hızı daha fazla olan gelişmekte olan ülkeler, büyüme hızı yavaş olan 

gelişmiş ülkeleri mutlaka yakalayacaklardır” düşüncesine dayanan hipotez 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Mutlak hipotez 

b) Kaynak hipotezi 

c) Yakınsama hipotezi 

d) Gelişmişlik hipotezi 

e) Yavaşlık hipotezi 

 

3. Aynı çıktıyı daha az girdi kullanarak ya da daha fazla çıktıyı daha az girdi 

kullanarak üretmek şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Verimlilik 

b) Kârlılık 

c) Etkenlik 

d) Etkinlik 

e) Rasyonellik 

 

4. 4.Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme teorilerine katkıda bulunan bilim 

insanlarından biridir? 

a) Malthus 

b) Ricardo 

c) Solow 

d) Lucas 

e) Harrod 

 

5. Maltus’a göre büyümenin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır? 

a) Büyümenin kaynağı iş bölümüdür. 

b) Büyümenin kaynağı uzmanlaşmadır. 

c) Büyümenin kaynağı doğal kaynak artışıdır. 

d) Büyümenin kaynağı teknoloji artışıdır. 

e) Büyümenin kaynağı nüfusun kontrol altına alınmasıdır. 
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6. Mal piyasasında dengeyi sağlayan ve sermayenin tamamının kullanıldığı büyüme 

hızı Harrod-Domar modeline göre hangi büyüme hızını ifade etmektedir? 

a) Fiili büyüme hızı 

b) Gerçek büyüme hızı 

c) Gerekli büyüme hızı 

d) Başlangıçtaki büyüme hızı 

e) Denge büyüme hızı 

 

7. İktisadi büyüme ile birlikte sağlık, eğitim, güvenlik gibi çeşitli sosyal göstergelerin 

iyileşmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İç büyüme 

b) Dış büyüme 

c) Yanlı büyüme 

d) Kalkınma 

e) İlerleme 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin genel özelliklerinden biri değildir? 

a) Kişi başına reel gelir düşüktür. 

b) Üretim genellikle hizmet sektörüne bağlıdır. 

c) GSYİH içerisinde sanayi sektörünün payı oldukça küçüktür. 

d) Sanayide AR-GE ve diğer yenilikçi tutumlar yok denilecek kadar azdır. 

e) Üretimde aileler daha çok piyasa yerine öz tüketim için üretim yaparlar. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel gelir dağılımında dengesizlik oluşturan 

nedenlerden biri değildir? 

a) Fonksiyonel  ortam 

b) Enflasyonist ortam 

c) Faiz oranlarının yükselmesi 

d) Kamunun iktisat politikaları 

e) Tarımsal üretimdeki istihdam oranları 

 

10. Gelir dağılımının ne kadar dengeli olduğunu hesaplayan Lorenz Eğrisi ile Mutlak 

Eşitlik Doğrusu arasında kalan alanın, Mutlak Eşitlik Doğrusunun altındaki tüm 

alana bölünmesi ile elde edilen katsayı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Lorenz katsayısı 

b) Dağılım katsayısı 

c) Denge katsayısı 

d) Marshall katsayısı 

e) Gini katsayısı 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

                                                              1.b, 2.c, 3.a, 4.d, 5.e, 6.c, 7.d, 8.b, 9.a, 10.e 
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GİRİŞ 
Uluslararası ticaret teorileri, ülkeler arasındaki mal ve hizmet akımlarının 

nedenleri üzerine yoğunlaşmıştır. Birbirinden farklı bu modeller genellikle iki 

malın, iki ülkenin ve iki üretim faktörünün olduğu bir dünya varsayımından 

hareket ederek uluslararası ticareti açıklamaya çalışırlar. Bu basitleştirici 

varsayımlar yoluyla genellemeler yapılması yolu tercih edilir.  

Uluslararası ticaret teorisinde ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri 

konusunda farklı teoriler ileri sürülmüştür. Buna ilave olarak ülkenin hangi mal ve 

hizmetlerin ticaretini yapması gerektiği üzerinde durulur. Ayrıca ihracat ve ithalat 

fiyatları, döviz kurunun etkisi vb. çeşitli konular uluslararası ticaret teorisinin 

üzerinde çalıştığı konular arasındadır. 

Uluslararası ticaret tarihin önceki devrelerinden beri var olan bir olgudur. 

Bu konudaki ilk iktisadi görüşlerin Erken Modern Dönem’de (1500-1800) 

Merkantilizm ile başladığı söylenebilir.   Merkantilistler dış ticarete önem veren ve 

bir ülkenin zenginliğini sahip olduğu altın ve diğer madenlerin miktarıyla ölçen bir 

yaklaşımdır. Buna göre bir ülke ne kadar altın stoğuna sahipse o kadar zengindir. 

Merkantilistler dünya altın stoğunu sabit kabul ettikleri için uluslararası ticaretten 

bir tarafın kazançlı çıkması durumunda diğer tarafın bundan zararlı çıkacağını ileri 

sürmektedirler. Bu nedenle onlara göre mümkün olduğu kadar çok ihracat yapmak 

ve mümkün olduğu kadar düşük ithalat yapmak gereklidir. Bu durumda ülkeye 

giren altın miktarı ülkeden çıkan altın miktarından fazla olacaktır. O dönemde 

kullanılan paraların da altın olduğu bilinmektedir.  

Merkantilizme yönelik önemli eleştiriler yapılmıştır. David Hume’a göre bir 

ülkenin elinde altın birikmesi o ülkenin zenginliğinin göstergesi değildir. Altın 

stoğunun fazla olduğu ülkelerde tedavüldeki para da altın olduğu için, altın 

stoğunun artması ile birlikte para arzı artmış olacak ve ülkede fiyatlar 

yükselecektir. İç piyasada fiyatların yükselmesi ile birlikte ülkenin malları 

yabancılar için pahalılaşacak ve ihracat zayıflayacaktır. Yerli iktisadi birimler ise 

nispeten ucuz kalan yabancı ülke mallarını talep edeceklerdir. Bu durumda da 

ithalatın artışı yönünde baskı oluşacaktır.  

Uluslararası ticaret ile ilgili olarak öne sürülen görüşler temel hatları ile 

aşağıda verilmiştir.  

ÖNCÜ DIŞ TİCARET TEORİLERİ 
Öncü teoriler daha çok Klasik okulun görüşlerini yansıtmaktadır. Temel 

olarak Klasik iktisadi düşünce ülkelerin dış ticarete açık olmalarını teşvik eder. Bu 

kapsamda öncü teorilerin ele aldıkları konular dış ticaretin serbest olup 

olmamasına değil, daha çok ülkelerin dış ticaretten nasıl kazançlı çıkacağına 

odaklanmıştır.   

 

Adam Smith: Mutlak Üstünlükler Teorisi 
Smith’e göre bir ülke hangi malları daha ucuza üretebiliyorsa-mal 

edebiliyorsa-o malların üretiminde uzmanlaşmalıdır. Buna karşılık daha yüksek 

maliyetlerle ürettiği malları üretmemeli ve bu malları daha düşük maliyetler 

üreten diğer ülkelerden almalıdır. Böylece dış ticaretten her ülke yarar 
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sağlayabilir. Smith’in dış ticarete ilişkin bu görüşleri Mutlak Üstünlükler 

Teorisi olarak da adlandırılmaktadır. 

Smith, değerin kaynağının emek olduğunu kabul etmektedir. Aşağıdaki 

tabloda Smith’in görüşleri bir örnek yardımıyla açıklanmakta ve maliyetler de 

emek olarak verilmektedir.   

Tablo 12.1. Mutlak Üstünlükler Durumu 

 Bir işçinin 1 günde üretebildiği 
gömlek 

Bir işçinin 1 günde üretebildiği 
ayakkabı 

Türkiye 40 Adet 8 çift 

İtalya 25 Adet 15 çift 

 
Yukarıdaki tabloya göre Türkiye’deki bir işçi 40 adet gömlek, 8 çift ayakkabı 

üretebilmektedir. İtalya’daki bir işçi ise günde 25 adet gömlek üretebilirken, 15 çift 

ayakkabı üretebilmektedir. O hâlde Türkiye’deki işçi gömlek üretiminde İtalya’daki 

işçiden daha üstündür. İtalya’daki işçi ise ayakkabı üretiminde Türkiye’deki işçiden 

daha üstündür. Smith’e göre bu durumda Türkiye gömlek üretimine devam etmeli, 

ayakkabı üretiminden vazgeçmeli ve ayakkabı ihtiyacını İtalya’dan karşılamalıdır. 

İtalya da gömlek üretiminden vazgeçerken ayakkabı üretimine devam etmelidir. 

Gömlek ihtiyacını da bu üretim konusunda uzmanlaşan Türkiye’den sağlamalıdır. 

Burada Türkiye’de ayakkabı sektöründe çalışan emek, gömlek sektörüne transfer 

edilmeli, İtalya’da gömlek sektöründe çalışan emek de ayakkabı sektörüne 

kaydırılmalıdır. Kısacası her ülke emeğinin en çok verimli olduğu alanda üretim 

yapmalı, diğer alanlardan çekilmelidir. Bunun sonucunda Türkiye gömlek 

üretiminde, İtalya ise ayakkabı üretiminde uzmanlaşacaktır. 

David Ricardo: Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi 
Diğer bir Klasik iktisatçı olan Ricardo, uluslararası ticarette ülkelerin 

üstünlüklerinin önemini kabul eder. Ancak Ricardo’ya göre üstünlüğün mutlak yani 

en ucuz maliyet şeklinde tanımlanması yetersizdir. Çünkü eğer bir ülke tüm malları 

daha ucuza üretebiliyorsa bu ülkenin dış ticaret yapmasına gerek olmayacaktır. Bu 

bağlamda Ricardo, üstünlüklerin derecesinin önemli olduğunu vurgular. Bir ülke 

tüm malları ucuza üretse dahi en az maliyetli olanlarda uzmanlaşarak bunları 

üretmeli, daha az üstün olduğu malları üretmeyerek ithal etmelidir. Ricardo’nun 

bu görüşüne Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi denir. Bu teoriye göre ülkeler tüm 

malları ucuza üretseler dahi uluslararası ticaret ortaya çıkabilir. Aşağıda, konu ile 

ilgili bir örnek verilmiştir: 

 
Tablo 12.2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Durumu 

 

 Bir işçinin 1 günde üretebildiği 
gömlek 

Bir işçinin 1 günde üretebildiği 
ayakkabı 

Türkiye 50 Adet 10 çift 

İtalya 10 Adet   5 çift 

 
Yukarıdaki örneğe göre Türkiye hem gömlek üretiminde hem de ayakkabı 

üretiminde İtalya’dan daha üstündür.  

 
Öncü teoriler daha 
çok Klasik okulun 

görüşlerini 
yansıtmaktadır. 



Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  5 

Ancak Türkiye gömlek üretiminde İtalya’dan 5 kat (50/10), ayakkabı 

üretiminde ise 2 kat (10/5) daha avantajlıdır.  

Ricardo’ya göre uluslararası ticaretin ortaya çıkabilmesi için ülkelerdeki iç 

fiyatların farklı olması gereklidir. Yukarıdaki örneğe göre, 

Türkiye’de 50 adet gömlek=10 çift ayakkabı, 1 gömlek = 0.2 ayakkabıdır. 

İtalya’da 10 Adet Gömlek=5 çift ayakkabı, 1 gömlek = 0.5 ayakkabıdır.  

Bu durumda Türkiye’de gömleğin ucuz ayakkabının pahalı (10 gömlek 

karşılığı 2 ayakkabı), İtalya’da ise Türkiye’ye nazaran gömleğin pahalı ayakkabının 

ucuz olduğu (10 gömlek karşılığı 5 çift ayakkabı) görülmektedir. Bu durumda 

Türkiye’nin gömlek üretimine devam ederek nispeten pahalıya ürettiği ayakkabı 

üretimini terk etmesi, İtalya’nın da ayakkabı üretimini devam ettirerek nispeten 

pahalıya ürettiği gömlek üretimini terk etmesi gerekir. Sonuç olarak Türkiye’nin 

İtalya’ya gömlek satması, İtalya’nın da Türkiye’ye ayakkabı satması durumunda dış 

ticaret ortaya çıkacak ve bu durumdan her iki ülke de yarar sağlayacaktır.  

Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi günümüz uluslararası 

ticaretinin açıklanmasında önemini korumaktadır. Ancak bu model bazı eleştiriler 

almıştır: 

 Model, uluslararası ticareti sadece emek fiyatı üzerinden 

değerlendirmiştir. Diğer üretim faktörlerine yer verilmemiştir.  

 Ricardo Modeli’nde emeğin nitelik olarak farklılık göstermediği kabul 

edilmiştir. Yani yukarıdaki örnekte gömlek üretiminden ayakkabı 

üretimine kaydırılacak olan işçilerin, gömlek sektöründeki işçiler ile aynı 

emek verimliliğine sahip oldukları kabul edilmiştir.  

 Ricardo Modeli, uluslararası ticarette üretim-arz yönüne odaklanmış ve 

talep faktörlerini dikkate almamıştır. Oysa uluslararası ticarette talep çok 

önemli bir faktördür. 

 Modelde iş gücünün ülke içinde tam hareketli olduğu, ülkeler arasında ise 

hareketsiz olduğu kabul edilmektedir. Buna göre yukarıdaki örnekte 

gömlek sektöründen çekilen emek derhâl ayakkabı sektörüne 

kaydırılabilecektir. Gerçek hayatta özellikle tarım sektöründen, sanayi ve 

hizmetler sektörüne iş gücünün kolayca kaydırılması ve verimliliğin 

artması beklenemez.  Bu modelde ayrıca ülkeler arasındaki emek 

hareketleri de göz ardı edilmiştir. Nitekim emeğin ülke içinden diğer 

ülkelere göç etmesi durumunda modelin işleyişi bozulacaktır. Günümüzde 

emek hareketleri tam bir serbestliğe sahip olmasa da özellikle gelişmekte 

olan ülkelerden gelişmiş ülkelere nitelikli emek akımı devam etmektedir.  

 

Faktör Donatımı Teorisi 
Faktör donatımı ülkelerin sahip oldukları üretim faktörlerinin (emek, 

sermaye vb.) miktarını ele alır.  

Bu teori Eli Heckscher ile Bertil Ohlin tarafından geliştirilmiştir. Teori aslında 

4 teorinin birleşimi ile tamamlanır.  

 Heckscher-Ohlin Faktör Donatımı Teorisi. Faktör Donatımı Teorisi ülkelerin 

bol miktarda sahip oldukları faktörler hangi malların üretiminde yoğun 

  
Ricardo, uluslararası 

ticarette ülkelerin 
karşılaştırmalı 

üstünlüklerini esas 
alır. 
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olarak kullanılıyorsa, ülkelerin o mallarda uzmanlaşmaları gerektiğini öne 

sürer.  

Türkiye emeğe ve Almanya sermayeye bol olarak sahipse, tarım 

sektöründe emek faktörü yoğun olarak kullanılırken, makine sektöründe 

de sermaye faktörü yoğun olarak kullanılıyorsa Türkiye tarımda, Almanya 

ise makine üretiminde uzmanlaşmalıdır. Türkiye’nin emek yoğun, 

Almanya’nın sermaye yoğun malların üretiminde uzmanlaşması ile birlikte 

iki ülke arasında dış ticaret ortaya çıkacaktır.  

Faktör Donatımı Teorisi’nin geçerli olabilmesi için iki ülkenin sahip 

oldukları faktörler farklı olmalı (biri emek biri sermaye gibi) ve mallar 

faktör içermeleri bakımından (emek yoğun-sermaye yoğun gibi) farklı 

olmalıdırlar.   

 Faktör Fiyatları Eşitliği Teorisi.  Bu teori aslında Heckscher-Ohlin 

Teorisi’nden çıkarılabilecek bir sonuçtur. Teoriye göre ülkeler arasında 

faktör hareketliliği yokken mal hareketlerinin oluşması ile de faktör 

fiyatları eşitlenebilir. Konu bir örnekle açıklanabilir:  

Türkiye’nin emek yoğun Almanya’nın ise sermaye yoğun bir ülke olduğunu 

kabul edelim. Türkiye emek yoğun bir ülke olduğundan emek fiyatları 

(ücretler) düşük, buna karşılık kıt olan sermayenin fiyatı (faiz) yüksektir. 

Türkiye emek yoğun tarım ürünleri ihraç ettikçe tarım kesiminde emek 

talebi artacaktır. Artan emek talebi emeğin fiyatı olan ücretleri 

yükseltecektir. Sonuçta Türkiye’deki düşük ücretler artacaktır. 

Türkiye’deki makine sermaye, yoğun makine üretimi de iyice azalacak ve 

bu sektörde sermaye talebi düşecektir. Sermaye talebi düştükçe, 

sermayenin fiyatı olan faizler düşecektir. 

Almanya’da ise bol olan sermayenin fiyatı düşük, kıt olan emeğin fiyatı 

yüksektir. Türkiye’ye yapılan sermaye yoğun ihracat sırasında sermaye 

talebi ve dolayısıyla sermayenin fiyatı olan faiz oranları yükselecektir. 

Buna karşılık emek yoğun sektörün talebi azalacak ve emeğin fiyatı düşme 

eğilimine girecektir. Görüldüğü gibi Türkiye’de emeğin fiyatı artarken 

sermayenin fiyatı azalmakta; Almanya’da ise aksine sermayenin fiyatı 

azalırken emeğin fiyatı artmaktadır. Bu durumda faktörlerin fiyatları 

arasındaki fark kapanmaktadır.  

 Stolper –Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi. Bu teoriye göre serbest dış 

ticaret ülkede bol olan üretim faktörünün gelirini yükseltirken, kıt üretim 

faktörünün gelirini düşürür. Örneğin sermayenin kıt emeğin bol olduğu 

ülkelerde serbest dış ticarete başlanınca emeğin geliri yükselirken 

sermayenin geliri azalır. Bu durumda bol faktörün gelirindeki artış ile kıt 

faktörün gelirindeki azalış birlikte ele alındığında, bol faktörün gelirinin 

artışı kıt faktörün gelirinin azalışını telafi edeceğinden toplumsal refah 

azalmaz. Görüldüğü gibi bu teori, Faktör Fiyatları Eşitliği Teorisi’ni 

desteklemektedir.  

 Rybczynski Teoremi. Bu teoriye göre emek ve sermaye faktörlerinden 

birisinin arzı artarken, diğerinin arzında bir değişiklik ortaya çıkmıyorsa, 

arzı artan faktörü yoğun olarak kullanan sanayilerde üretim artar, diğer 

 
Faktör donatımı 

ülkelerin sahip 

oldukları üretim 

faktörlerinin 

miktarını temel alır. 
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sektörde ise üretim azalır. Bir ülke emek yoğun mobilya ve makine yoğun 

çelik sektörlerinde faaliyet gösterirken emeğin arttığını varsayalım. Bu 

durumda artan emek, emek yoğun mobilya sektöründe kullanılacaktır. Bu 

yeni emeğin istihdamında kullanılacak sermaye ise sermaye yoğun çelik 

sektöründen çekilecektir. Bu durumda emeği azalan çelik sektöründe 

üretim azalır. Sonuçta mobilya sektöründe üretim artarken, çelik 

sektöründe üretim azalacaktır. 

 

 Görüldüğü gibi bu teorilerin hepsi, Faktör Donatımı Teorisi’nin geçerliliğini 

güçlendiren görüşlerden oluşmaktadır.  

Faktör Donatımı Teorisi mantık ve teorik güçlülüğünden dolayı geniş kabul 

görmüştür. Ancak bu teorinin geçerliliğini araştıran iktisatçı Wassily Leontief, 

ABD’nin dış ticaretini ele aldığı çalışmasında ilginç sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre 

sermayenin bol olduğu ABD, faktör donatımının aksine emek yoğun malları ihraç 

edip sermaye yoğun malları ithal etmektedir.  Bu çelişki Leontief Paradoksu olarak 

anılmaktadır. Leontief bu durumu ABD iş gücünün yüksek verimliliğine bağlamıştır.  

YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ 
Leontief’in çalışmasından sonra uluslararası ticareti açıklamaya yönelik yeni 

teorilerin geliştirilmesi çabaları yoğunlaşmıştır. Bu teorilerden bazılarına aşağıda 

değinilmektedir.  

Nitelikli İşgücü Teorisi 
Faktör Donatımı Teorisi emeğin niteliğine fazla önem vermemiştir. Keessing 

ve Kenen’e göre dış ticarette ülkelerin sahip oldukları emeğin niteliğindeki 

farklılıklar önemlidir. Buna göre nitelikli iş gücüne sahip olan ülkeler, nitelikli iş 

gücünün üretebileceği malların üretiminde uzmanlaşırken, niteliksiz iş gücüne 

sahip ülkeler ise niteliksiz iş gücünün üretebileceği malların üretiminde 

uzmanlaşır. Bu kapsamda gelişmiş ülkeler daha çok elektronik, bilgisayar ve çeşitli 

programlar vb. ürünleri, az gelişmiş ülkeler ise tarımsal ürünleri üretmede 

uzmanlaşırlar.  

Teknoloji Açığı Teoremi 
Posner tarafından ileri sürülen bu teori, bir malı ilk olarak üreten ülkenin bu 

mal ile ilgili bir monopol gücü sağlayacağını ve ihracatında üstün olacağını ileri 

sürmektedir. Diğer bir deyişle icatçı ülkelerin ürettikleri mallar diğer ülkeler 

tarafından ithal edilecektir. Ancak bu malı ithal eden ülkeler zamanla aynı malın 

taklidini üretip ucuz iş gücünün etkisi ile maliyet avantajı elde edecekler ve bu kez 

aynı malı icatçı ülkeye satmaya başlayacaklardır. Diğer bir deyişle icatçı ülkeler 

taklitçi ülkeler ile rekabet edemezler. Bu teoriye malın icat edilmesi ile taklit 

edilmesi arasında geçen süreye önem verdiği için gecikmeli taklit hipotezi de denir. 

Ürün Dönemleri (Yeni mal geliştirme) Teoremi 
Raymond Vernon tarafından geliştirilmiştir. Bu teori, bir malın icat edilmesi 

ile birlikte çeşitli dönemlerden geçeceğini ve bu evrelerin sonunda ihraç 

edileceğini kabul etmektedir. İcat edilen mallar önce iç piyasada tüketime 

sunulacaktır. Malın üretimi artıp standartlaşınca ihracat başlayacaktır. Diğer 

ülkeler bu malı ithal ettikçe ihracatçı ülke ithalatçı ülkelere lisanslar vermeye 
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başlayacaktır. Bazen ihracatçı ülke tesislerini de emeğin ucuz olduğu ülkelere 

kaydırabilir. Üretim lisansı alan ülkeler ucuz emek dolayısıyla daha düşük 

maliyetlerle üretim yaparak ihracatlarını genişletirler. Ürünü geliştiren ülke de bir 

süre sonra bu malı adı geçen ülkelerden ithal etmeye başlar ve iç üretim durur.  

Tercihlerde Benzerlik Teorisi 
Burenstam Linder tarafından geliştirilen bu teoriye göre sanayi mallarının 

dış ticaretinde ülkelerdeki talep cephesinin zevk ve tercihleri önemlidir. Burada 

Linder, tercihlerdeki benzerliğin maliyetlerden daha önemli olduğuna vurgu yapar.  

Bir ülkede üretilen sanayi malları önce o ülkedeki piyasaya sunulur. Üretim 

arttıkça benzer zevk ve tercihlere sahip olan ülkelere ihracat başlar. Ülkedeki kalan 

nüfusun talebi ise onların zevklerine ve tercihlerine hitap eden ülkelerden yapılan 

ithalat ile karşılanır.  

Ölçek Ekonomileri Teorisi 
Ölçek ekonomileri üretim hacmi arttıkça ortalama maliyetlerin azalması 

olarak tanımlanabilir. Ölçek ekonomileri firmanın kendi üretim hacminden 

kaynaklanıyorsa, yani firmanın üretim hacmi arttıkça ortalama maliyetleri 

azalıyorsa, buna içsel ölçek ekonomileri denir. Beyaz eşya ve otomobil 

endüstrilerinde üretim kısıtlı bir tüketici grubuna yapılamaz. Bu durumda her bir 

mal yüksek maliyetlerle üretilir ve yüksek fiyatlardan satılmaya çalışılır. Sonuç 

olarak bu gibi sektörlerde hacimli üretim yapmak ortalama maliyeti düşürür.  

Ölçek ekonomileri firmanın dışından, yani yer aldığı endüstrideki üretim 

hacminden dolayı da ortaya çıkabilir. Bilgisayar sektörünün büyümesi, bilgisayar 

firmasının daha çok ve daha ucuz girdi bulmasına, daha çok nitelikli iş gücü 

bulmasına katkıda bulunarak ölçek ekonomilerine yol açar. 

Dış ticarette Ölçek Ekonomileri Teorisi’ne göre ülkeler ölçek ekonomisinden 

yararlanabilecekleri malları üreterek ihraç etmeli, ölçek ekonomilerinden 

yararlanamayacakları malları diğer ülkelerden ithal etmelidirler.  

Monopolcü Rekabet Teorisi 
Bu teori aynı faktör donanımına sahip olan ülkelerin kendi aralarındaki 

ticaretin nedenlerini ele almaktadır.  

Heckscher-Ohlin Teorisi’nde malların homojen oldukları varsayılmıştır. Oysa 

günümüzde hemen tüm mallarda içerik, kalite, görünüm ve marka vb. belirleyici 

farklılıklar mevcuttur.    

Endüstri içi ticaret aynı endüstriye ait farklılaştırılmış malların ihraç ve ithal 

edilmeleri anlamına gelmektedir. Nitekim dünya ticaretinde endüstri içi ticaret 

önemli bir paya sahiptir. Sanayi kesimindeki firmalar genellikle ölçek 

ekonomilerinden yararlanmaktadırlar. Bu durumda da monopolcü rekabet ortaya 

çıkmaktadır. Firmaların daha az çeşitte mal üretmeleri ile birlikte az sayıdaki malın 

üretiminde uzmanlaşma sağlanır. Bu durumda ülke, söz konusu malların ihracatçısı 

olur.  Aynı ürünün diğer tipleri ve türleri de aynı şekilde üretim yapan diğer 

ülkelerden ithal edilir.  

Yukarıda kısaca açıklanan tüm dış ticaret teorilerinde ulaştırma ve taşıma 

masrafları yok sayılmıştır. Gerçek dünyada ulaştırma ve taşıma maliyetleri dış 

ticaret üzerinde çok etkilidir. Öyle ki birçok ürün taşıma maliyetleri nedeniyle ithal 

ya da ihraç edilememektedir.  
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DIŞ TİCARET POLİTİKASI 
Dış ticaret politikası devletin dış ticaret ilişkilerine müdahale etmesi için 

ürettiği politikaları ifade etmektedir. Ülkeler dış iktisadi ilişkilere müdahale 

ederken, bunları yasaklamayı, sınırlamayı ya da serbest bırakmayı tercih 

edebilirler.  

Hükûmetlerin dış ticarete müdahale gerekçeleri farklı olabilir. Bu 

gerekçelerin belli başlıları şunlardır: 

 İktisadi Büyüme ve Kalkınma: Özellikle gelişmekte olan ülkeler 

sanayileşmelerinde dış ticarete müdahale ederler. Eğer ülkedeki belli 

sektörlerin gelişmesi ve rekabet edebilirliği isteniyorsa daha yasaklayıcı 

müdahaleler yapılır. Bazen de dışa açık bir politika izlenerek ülkenin 

ihracatının artırılması amaçlanabilir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde lüks 

tüketimin sınırlandırılarak dövizin yurt dışına çıkması istenmez. Buna 

karşılık hammadde veya makine ithalatında farklı bir politika izlenebilir. 

 Dış rekabetten korunma: Hükûmetler dış ülkelerle rekabet edemeyecek 

durumdaki yerli endüstrilerini korumak amacıyla dış ticarete müdahale 

edebilirler. Hükûmetler gelişmesini ve rekabet edebilir olmasını istedikleri 

bu endüstrileri korumak amacıyla dış ticarete doğrudan ya da dolaylı 

olarak müdahale ederler. 

 Piyasa Aksaklıklarını Gidermek: Ülke içinde zaman zaman monopolleşme 

ya da firmalar arasında fiyat anlaşmaları yaşanabilir. Hükûmetler bu 

durumda dış ticaret politikası araçlarıyla bu durumu engellemeye çalışır.  

 İstikrarın Sağlanması: İşsizliğin arttığı durumda korumacı politikalar 

üretilmesi ya da aksine ihracatı teşvik edici politikalar uygulanması bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Yine enflasyonun ülkedeki arzın 

yetersizliğinden kaynaklanması durumunda ithalata yönelik teşvik 

politikaları uygulanması da istikrara yönelik tedbirlere örnek olarak 

verilebilir.  

 Hazineye gelir sağlanması: Dış ticaretin vergilendirilmesi ya da ihracattan 

elde edilecek çeşitli kamu gelirleri bu kapsamda düşünülebilir.  

 

Dış ticaret politikası yukarıda açıklananlar dışında siyasal, sosyal ve kültürel 

birtakım gerekçeler için de yürütülebilir.   

DIŞ TİCARET POLİTİKASININ ARAÇLARI 
Ülkeler dış ticaret politikalarını yürütürken çeşitli araçlardan 

yararlanmaktadırlar. Bu araçlardan en yaygın olarak kullanılanlar aşağıda 

verilmektedir:   

Gümrük Tarifeleri 
Dış ticaret politikasının en eski ve en yaygın aracı gümrük tarifeleri ya da 

gümrük vergileridir. Gümrük tarifeleri mal ve hizmetler yanında farklı ülkeler için 

farklı oranlarda uygulanabilmektedir.  

Gümrük tarifeleri ülkelerin belirlediği çeşitli dış ticaret politikası amaçlarını 

gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları hazineye 
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vergi geliri sağlanması, ülkedeki gelişmekte olan sektörlerin korunması ve piyasa 

aksaklıklarının giderilmesidir.  

Gümrük tarifeleri ile yeterli gelir sağlanabilmesi için yurt içine giren malların 

yaygın bir talebinin bulunması ve talep esnekliğinin çok yüksek olmaması 

gerekmektedir. Eğer talep esnekliği yüksekse fiyat artışı sonucu yurt içine giren 

mal miktarı önemli ölçüde azalacağından vergi geliri azalacaktır.  

Gümrük tarifeleri ülkedeki gelişmekte olan sektörleri korumak için de 

kullanılabilmektedir. Burada vergi oranlarının rasyonel biçimde belirlenmesi ve 

ithal edilen malın fiyatını yurt içinde üretilen malın fiyatından yeterince yüksek 

hâle getirmesi şarttır.   

Gümrük vergileri ya da tarifesi bazen yurt içindeki piyasa aksaklıklarının 

giderilmesinde de kullanılmaktadır. Monopoller tarafından yüksek fiyat 

belirlenmesi durumunda, firmaların fiyat anlaşmaları yaparak malların fiyatlarını 

yükseltmeleri durumunda ve tarımsal üretimdeki arz yetersizliğinin fiyatları hızla 

artırdığı durumlardaki fiyatı hızla artan malların fiyatlarının düşürülmesinde 

gümrük vergileri bir araç olabilmektedir. Bu gibi durumlarda hükûmetler 

monopoller tarafından üretilen malların ithalatına izin vererek fiyat artışları ile 

mücadele ederler.  

Herhangi bir vergi gibi gümrük vergileri de spesifik (miktar esaslı) ya da ad 

valorem (değer esaslı) olarak konulabilirler. 

Spesifik vergiler, matrahı (vergiye konu olan bir varlığın/olayın değerinin 

vergi hesaplanması için ayrılan kısmı) kilogram, metre, ton vb. ölçü birimleriyle 

ifade edilen vergilerdir. Örneğin kumaşın metresi üzerinden 1 TL ya da gömleğin 

tanesi üzerinden 3 TL vergi alınması buna örnek olarak verilebilir. Bu durumda 

malların fiyatı önemli olmayıp tüm malların miktarları üzerinden vergi 

alınmaktadır. Bu sistemin uygulanması durumunda vergi adaleti bozulabilir. 

Örneğin 5 TL ve 50 TL değerindeki gömlekler arasında 10 kat fiyat farkı vardır. 

Ancak gömleğin tanesinden 1 TL vergi alındığında 5 TL değerindeki gömlekten 

%20, 50 TL değerindeki gömlekten %2 oranında vergi alınmış olacaktır. Dolayısıyla 

bu tür tarifeler daha çok kömür, demir gibi benzer standarttaki ve değerdeki 

ürünlere uygulanır.  

Ad valorem (değer esaslı) vergiler ise verginin, malların ve hizmetlerin 

miktarı üzerinden değil, değeri üzerinden alındığı vergilerdir. Bu tür vergilemede 

malların değeri üzerinden genellikle yüzde olarak vergi alınır. Değer esaslı 

vergilemede en önemli problem malların değerinin hesaplanmasıdır. Buna karşılık 

bu tür tarifelerin en önemli avantajı vergi adaletinin daha yüksek olmasıdır. 

Nitekim ad valorem sistemde malların fiyatları arttıkça, vergi yüzde olarak 

belirlendiğinden tahsil edilen vergi miktarı artar. Yine fiyat değişimlerinde vergi 

miktarı değişeceğinden esnek bir vergi tahsilatına yol açar.  

Gümrük tarifeleri ekonomide dar anlamlı etkiler ve geniş anlamlı etkiler 

olmak üzere iki tür etkiye sahiptir. Dar anlamlı etkiler malın yurt içi piyasasındaki 

fiyatı ile ilgili etkilerdir. Bunlar dört başlık altında özetlenebilir: 

 Üretim Etkisi: Tarife sonucu malın iç fiyatı yükselince, ülkede bu malın 

daha fazla üretilmesidir. 
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 Tüketim Etkisi: Tarife sonucunda malın yurt içi fiyatının yükselmesi ile 

birlikte bu malın daha az tüketilmesidir.  

 Dış ticaret etkisi: Gümrük vergisinin malın iç fiyatını yükseltmesi 

sonucunda hem yurt içi üretimin artması hem de fiyat artışı sonucu 

tüketimin azalması ve dolayısıyla azalan tüketimin ithalatı da azaltması 

sonucunda dış ticareti etkilemesidir. 

 Gelir Etkisi: Gümrük tarifeleri sonucunda devletin elde ettiği geliri 

gösterir.  

 Bölüşüm Etkisi: Gümrük vergisinin fiyatları artırması sonucunda 

üreticilerin artan fiyatlardan ilave rant elde etmeleridir. Bu rant 

tüketiciden üreticilere aktarılan bir gelir özelliği taşımaktadır.  

 

Gümrük vergilerinin geniş anlamdaki etkileri ise makro iktisadi etkileri 

oluşturur:  

 

 İktisadi büyüme: Gümrük tarifeleri yoluyla artan fiyatlar yurt içi talebin 

ülkede üretilen mal ve hizmetlere doğru kaymasına neden olur. Yurt içi 

mallara olan toplam talepteki artış ise çarpan yoluyla ulusal geliri daha 

fazla artırır. Ulusal gelir artışı da fiyatlar değişmedikçe büyümenin 

artması demektir.  

 İşsizliğin azalması: Gümrük vergilerinin ithal malların fiyatlarını artırarak 

yurt içindeki üretimi teşvik etmesi durumunda artan üretim aynı 

zamanda işsizliğin azalmasına katkıda bulunacaktır.  

 Dış ticaret açıklarını kapatma: Ülkede yaşanan dış ticaret açığı 

durumunda gümrük tarifeleri ithalatı sınırlandıracağından dış ticaret 

açıklarının kapatılmasına katkıda bulunabilir.  

Gümrük Tarifesi Dışında kalan Araçlar 
Ülkelerin dış ticarete müdahale etmede ellerindeki araçlar sadece gümrük 

vergileri değildir. Gümrük vergisi dışında kalan araçlara tarife dışı araçlar adı 

verilir.  

Bunlardan en çok kullanılan araçlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.  

 İthalat Kotaları: İthalat kotaları durumunda hükûmetler ithal edilecek 

olan mallara ya miktar olarak ya da değer olarak sınırlama 

koymaktadırlar. En çok rastlanılan uygulama miktar kotalarıdır. Kotalar 

genel olabileceği gibi belirli ülkelere ayrılan kontenjanlar şeklinde de 

olabilir. ABD’nin Türkiye’den tekstil ithalatına kota koyması buna örnek 

olarak verilebilir. Kotalar da gümrük vergileri gibi yurt içi üreticileri 

korumak amacıyla kullanılabilir. Ancak kotalarda gümrük vergilerindeki 

gibi hazineye gelir sağlama etkisi daha zayıftır. Nitekim gümrük 

vergilerinde vergi ödendiği sürece istenildiği kadar mal ithalatı yapılabilir. 

Kotalarda ise yurt içi talep artsa da kota miktarı aşılamaz.  

 

 İthalat Yasakları: İthalat yasakları durumunda, malın ülkeye girişine 

hiçbir şekilde izin verilmez. Burada da iç üretimi koruma amacı 

güdülebilir. Ancak daha çok halk sağlığının korunması, kamu düzeninin 
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bozulmasının engellenmesi gibi gerekçeler ön plandadır. Bu malların 

hangi ülkeden ithal edilirse edilsin yasaklanması en yaygın durumdur. 

Bazen bazı ülkelere belli süreler için yasaklamalar konulabilir.  Rusya’nın 

geçen yıllarda Türkiye’den ithal edilen bazı tarım ürünlerinde ilaç artıkları 

bulunması gerekçesiyle Türkiye’den tarım ürünleri alımını yasaklaması 

buna örnek olarak verilebilir.  

 Kambiyo (Döviz) Kontrolü: Döviz kontrolü adından da anlaşılacağı üzere 

ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarının kontrol altında 

tutulmasıdır. Kotalar malların giriş-çıkışları ile ilgili iken kambiyo kontrolü 

sermaye çıkışlarını sınırlandıran bir sistemdir. Bu kontrollerin geçerli 

olabilmesi için her türlü döviz işlemleri devlet tarafından yapılır. Bu 

sistemde ihracat yapan yurt içi firmalar ihracattan elde ettikleri döviz 

gelirlerini ülkedeki Merkez Bankası veya diğer yetkili kurumlarda yerli 

paraya çevirmek zorundadırlar. Bu bir anlamda ülke vatandaşlarının 

döviz bulundurmalarını yasaklamak anlamına gelir. Yine ithalat yapmak 

isteyen firmalar, ithalat için izin almak ve ithalat ödemelerinde 

kullanacakları dövizleri Merkez Bankası’ndan ya da yetkili kurumlardan 

sağlamak zorundadır. Bu sistemin uygulandığı ülkelerde dövizin 

kamunun bilgisi dışında serbest olarak alınıp satılması suç olduğundan 

döviz karaborsası oluşmaktadır. Günümüzde az sayıda ülkede uygulanan 

bir politika aracıdır. 

 Çoklu Kur Sistemi: Bu sistemde her mal ve hizmetin ticaretinde aynı kur 

uygulanmaz. En basit ve yaygın şekli ikili kur sistemidir. Burada biri 

devlet tarafından ilan edilen resmi kur, diğeri piyasadaki arz ve talebe 

bağlı olarak ortaya çıkan serbest kur mevcuttur. Ülkeye girişi istenmeyen 

malların ithalatında yüksek kur uygulanırken, diğer malların ithalatında 

düşük kur uygulanır. Çoklu kur sistemi ihracatın teşvik edilmesinde de 

kullanılabilir. Örneğin gelişmesi istenen sektörlerin ihracatında yüksek 

kur uygulanarak ihracatçının gelirinin artması sağlanabilir. Hammadde ve 

tarımsal ürünlerin ihraç edilmesinde ise düşük kur uygulanabilir.  

 Fark Giderici Vergiler: Hükûmetler önce korumak istedikleri sektördeki 

mallar için bir fiyat belirlerler. Eğer ithal edilen malın fiyatı ülke içindeki 

maldan düşükse, ithalata ilave vergi koyarak bu fiyatı devam ettirirler. Bu 

vergiler de ithal kotalarına benzeyen bir uygulamadır. Burada fiyatlar 

konusunda bir esneklik de söz konusudur. Eğer yurt dışındaki firmalar 

fiyatlarını indirirlerse, hükûmetler de fark giderici verginin oranını 

artırarak istedikleri fiyatın devamını sağlarlar. Daha çok tarım ürünleri 

için kullanılmaktadır. 

 İhracat Vergileri: Burada ithalatçıdan değil ihracat ve ihracatçıdan vergi 

alınması söz konusudur. Uluslararası rekabetin şiddetli olduğu 

günümüzde ihracattan vergi alınmasının zor olduğu açıktır. Ancak bazen 

siyasal ve stratejik nedenlerle bu politikaya zaman zaman başvurulduğu 

görülmektedir. 

İhracat vergileri daha çok yurt dışına ihracı istenmeyen mallar 

üzerine konularak iç piyasadaki kıtlığın engellenmesi amaçlanır. Özellikle 
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hammadde ve doğal kaynakların ihracatında uygulanabilir. Bu vergiler 

daha çok gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde görülmektedir. 

Geçmişte ülkemizden yapılan fındık ihracatında bu tür vergiler 

uygulanmıştır. Gelişmiş ülkeler ise daha çok siyasi amaçlarla bu yola 

başvurabilmektedirler. En katı durumda ihracat yasaklanabilir. Buna 

ihracat ambargosu adı verilir. ABD’nin Küba’ya ihracatı yasaklaması buna 

örnek olarak verilebilir. 

 İhracat Sübvansiyonları: İhracat sübvansiyonları ihracatı teşvik etmek 

için kullanılan tüm araçlardır. Bunlar ihracata uygun krediler verilmesi, 

ihraç edilen mallara vergi muafiyeti uygulanması, ihracatta vergi iadeleri, 

ihracat sektörlerinin kullandığı hammadde ve diğer girdiler için destekler 

sağlanması, firmaların dışa açılmalarının (fuar katılımı, tanıtım ve reklam 

vb) desteklenmesi vb. birçok araçtan yararlanılır. 

İhracat sübvansiyonları uygulandığında bu sektörlerde üretimin ve 

istihdamın artması söz konusu olur. Ayrıca ihracat artışı ile birlikte dış 

ticaret açıklarının kapatılmasına katkıda bulunulur. 

Serbest ticareti savunanlar ihracat sübvansiyonlarını haksız 

rekabet olarak algılamaktadır. Yine bir ülke diğerine yaptığı ihracatta 

sübvansiyon uyguladığında diğer ülke de buna tepki olarak yurt içi 

üreticilerin korumak adına telafi edici vergi uygulayabilmektedir. 

 İhracat Monopolleri ve Damping: Damping, bir malın yurt dışına yurt 

içinden daha ucuz fiyatla satılmasıdır. Damping sürekli olabileceği gibi 

arada bir yapılan bir uygulama da olabilir. 

Bir ülkede zevk ve tercihlerde değişim olması nedeniyle satılamayan 

mallar stoklarda birikebilir. Bu durumda iç piyasada talep daralmasından 

dolayı istediği miktarı satamayan firmalar yurt dışındaki pazarlara malı 

düşük fiyattan satarak ellerindeki stoklardan kurtulmaya çalışabilirler.  Bu 

stok fazlalarının mutlaka kar elde edilecek bir fiyattan satılması şart 

değildir. Firmalar değişir maliyetlerini karşılayacak bir fiyattan da mallarını 

satabilirler. 

Bunun yanında bazen firmalar iç piyasadaki satışlarına ilave olarak 

devlet teşviklerinden yararlanmak için de ihracat yaparlar. Burada ihracatı 

gerçekleştirebilmek, teşvik ve diğer sübvansiyonlardan yararlanabilmek 

için daha düşük fiyatlardan ihracata razı olmak gerekebilir. 

Damping rekabet ve piyasalarda hâkim olma amacıyla da yapılabilir. 

Firma yurt dışındaki rakiplerini piyasadan çıkarmak için ihraç ettiği 

malların fiyatlarında ölçüde indirim yapar. Rakipler buna dayanamayarak 

piyasadan çekilince firma monopolleşir ve aşırı kâr elde etmeye başlar. 

 Görünmez Engeller: Bu politikada farklı amaçlarla konulmuş olan çeşitli 

mal standartları ve yasal mevzuat bir dış ticaret aracı olarak görev 

yapmaktadır. Sağlık, güvenlik, çevre gibi alanlarda yapılan bazı idari 

düzenlemeler dış ticarette birer engel hâline gelebilir. Örneğin tarımsal 

ürünler için standart koyan bir ülke, bu standartları karşılamayan 

ürünlerin ülke içinde üretimini engellerken aynı zamanda standartları 

karşılamayan ürünlerin ülkeye girişine izin vermez. Bir ülke domatesin 

 
 Sağlık, güvenlik, 

çevre gibi alanlarda 
yapılan bazı idari 
düzenlemeler dış 

ticarette birer engel 
hâline gelebilir. 
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mutlaka karton pakette satılması gerektiği yönünde bir karar almışsa, 

karton paket içinde sunulmayan domateslerin ülkeye girmesine izin 

vermemiş olur. Bu durumda ihracatçı ülkeler, satış yapacakları ülkelerin 

standartlarını karşılamak için ilave maliyetlere katlanmak durumunda 

kalabilmekte ve bu durum da ihracatı kısmaktadır. Çeşitli üretim ve kalite 

belgelerinin istenmesi de bu kapsamdadır. Bazen devlet kamu ihalelerine 

girecek yabancı firmaların yerli ortaklar bulmasını şart koşabilir. Bunlar 

da görünmez engeller sınıfındaki uygulamalardır. 

DIŞ TİCARET VE İKTİSADİ BİRLEŞME ÇABALARI 
Günümüzde uluslararası ticarette ülkeler arasındaki kıyasıya rekabet ile 

birlikte çeşitli ülkelerin birlikte hareket etme çabaları ortaya çıkmıştır.  

Dış ticarette birleşme ya da iş birliği çabaları çeşitli şekillerde ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan tercihli ticaret anlaşmaları, üye ülkelerin karşılıklı olmak 

kaydıyla belli mallar üzerinde gümrük vergilerini indirimleri şeklinde ortaya 

çıkmaktadır.  Serbest ticaret bölgesi durumunda ülkeler kendi aralarındaki 

ticarette kotalar ve gümrük vergileri gibi engelleri kaldırmaktadır. Diğer taraftan 

bu ülkeler anlaşma dışında kalan ülkeler için vergi ve diğer tedbirleri alabilirler. 

Gümrük Birliği durumunda serbest ticaret bölgelerinden farklı olarak birlik 

dışındaki ülkelere de aynı vergi oranları uygulanmaktadır. Bir başka deyişle 

gümrük birliği durumunda üye ülkeler arasında gümrük vergisi ortadan kalkmakta, 

üçüncü ülkelere karşı ülkeler bağımsız hareket edememekte ve ortak bir tarife 

uygulanmaktadır.  Ortak Pazar durumunda mal ticareti yanında üretim 

faktörlerinin birlik içinde serbest dolaşımı söz konusu olmaktadır. Daha ileri bir 

birleşme aşaması olan iktisadi birlik durumunda maliye ve para politikaları da 

ortak normlarla yürütülmektedir.  İktisadi iş birliği örneklerinden gümrük 

birliği ve serbest ticaret bölgeleri en yaygın olan iş birliği çabalarıdır. Bu iş birlikleri 

önemli iktisadi sonuçlara yol açmaktadır. Gümrük birliği durumunda ortaya 

çıkacak iktisadi etkiler statik etkiler ve dinamik etkiler olmak üzere ikiye ayrılır.  

 Statik Etkiler. Gümrük vergilerinin ülkeler arasında kaldırılması ile birlikte 

ekonomik yapıda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda statik 

etkilerden bahsedilir. Gümrük birliğine tabi olan ülkeler arasında gümrük 

vergileri kaldırılınca iki statik etki ortaya çıkar. Bunlardan ticaret yaratıcı 

etki birliğin oluşturulmasından sonra birlik içindeki ticaretin artması 

anlamında kullanılır. Ticaret saptırıcı etki ise birlik ülkelerinin birbiriyle 

ticareti sonucunda birlik dışı diğer ülkeler ile ticaretlerinin azalması 

anlamına gelir.  

 Dinamik Etkiler. Gümrük birliği sonucunda ülkelerde görülen yapısal 

değişimleri ifade etmektedir. Dinamik etkilerden ilki rekabetin artmasıdır. 

Bu durumda birlik öncesi ülke içinde monopol durumunda olan firmalar 

birlik içindeki diğer firmalarla rekabet etmek durumunda kalacaklardır. Bir 

diğer dinamik etki ise ölçek ekonomilerinden yararlanılmasıdır. Daha önce 

yurt içi talep için üretim yapan firmalar şimdi birlik için üretim yapmaya 

başlayacaklardır. Bu durum firmaların işletme içi ve işletme dışı 
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tasarruflarının artmasına yol açar. Yine artan üretim hacmi ile birlikte 

firmalar teknolojiden daha fazla yararlanırlar.  
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•Gümrük tarifelerinin yüksek tutulması ile yur tiçi endüstrilerde 
meydana gelecek olumlu gelişmeler ile ülke refahı açısından ortaya 
çıkabilecek olumsuz etkiler neler olabilir?

•Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “tartışma 
forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.
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•Türkiye'de bu yıl saman fiyatlarının aşırı artması sonucunda hükûmet 
saman ithalatına izin vermiştir. Bu eylem dış ticaret politikası 
açısından nasıl değerlendirilebilir? 
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•Smith, Ricardo ve faktör donatımı teorilerinden oluşan öncü dış ticaret 
teorileri  daha çok Klasik okulun görüşlerini yansıtmaktadır. Buna göre 
devletin ekonomiye müdahale etmemesi prensibi dış ticaret işlemleri için de 
geçerlidir. 

•Smith, dış ticaretten iki tarafın da kazançlı çıkabileceğini ileri sürmüş ve 
ülkelerin hangi malları daha ucuza üretiyorlarsa o malların üretiminde 
uzmanlaşmaları gerektiğini iddia etmiştir. Ülkelerin üstün oldukları malları 
üreterek ihraç etmelerinin ve üstün olmadıkları malları üretmektense ucuza 
üreten ülkelerden satın almalarının daha avantajlı olduğunu ileri sürmüştür. 

•Ricardo üstünlüklere önem vermiş ancak üstünlüklerin derecesinin dış 
ticareti belirleyeceğini ileri sürmüştür. Buna göre ülkeler ucuza üretseler 
dahi hangi malları daha ucuza üretiyorlarsa o malların üretimine önem 
vermelidirler. 

•Faktör Donatımı Teorisi, ülkelerin sahip olduğu üretim faktörleri miktarının 
dış ticarette önem arz ettiğini iddia etmiştir. Ülkeler emek, sermaye gibi 
hangi faktörlere daha sahip iseler, üretimi bu faktörlerin kullanımını içeren 
malları üretmelidirler  

•Öncü teorilerden sonra geliştirilen yeni dış ticaret teorileri teknolojiden ürün 
çeşitliliğine kadar çok sayıda etkenin dış ticarette önemli olduğunu ileri 
sürmüştür. Konu le ilgili çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. 

•Dış ticaret politikası  devletin dış ticaret ilişkilerine müdahale etmesi için 
ürettiği politikaları ifade etmektedir. Bu politikalar yasal düzenlemelerden, 
gümrük tarifelerine, dampinglerden, görünmez engellere kadar farklı araçları 
kapsamaktadır. 

•Dış ticaret politikasının en eski ve en yaygın aracı gümrük tarifeleri ya da 
gümrük vergileridir. Her ne kadar eski bir politika olsa da günümzde de 
gümrük tarifelerinin ülkelerin dış ticaret politikasında önemli bir yere sahip 
olduğu söylenebilir. 

• Gümrük vergileri sadece devlete gelir sağlamak gibi bir etkiye sahip değildir. 
Gümrük vergileri dar anlamda üretim, tüketim, dış ticaret, gelir ve bölüşüm 
üzerinde etkilidir.

•Gümrük vergilerinin geniş anlamlı etkileri ise  iktisadi büyümeyi, sağlaması, 
işsizliğin azaltılması ve dış ticaret açıklarını kapatması olarak sıralanabilir.

• Gümrük tarifeleri dışında kalan araçlarından bazıları ithalat kotaları, ithalat 
yasakları, kambiyo (döviz) kontrolü, çoklu kur sistemi, fark giderici vergiler, 
ihracat vergileri, ihracat sübvansiyonları , ihracat monopolleri ile damping ve 
görünmez engellerdir.

• Tercihli ticaret anlaşmaları, üye ülkelerin karşılıklı olmak kaydıyla belli mallar 
üzerinde gümrük vergilerini indirmek şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

• Serbest ticaret bölgesi durumunda ülkeler kendi aralarındaki ticarette 
kotalar ve gümrük vergileri gibi engelleri karşılıklı olarak kaldırmaktadır.

• Gümrük Birliği durumunda serbest ticaret bölgelerinden farklı olarak birlik 
dışındaki ülkelere de aynı vergi oranları uygulanmaktadır. Türkiye Avrupa 
Birliği ile gümrük birliği anlaşması yapmış olup uygulamaya devam 
etmektedir. 

• Ortak pazar durumunda mal ticareti yanında üretim faktörlerinin, özellikle 
emek faktörünün birlik içinde serbest dolaşımı söz konusu olmaktadır. Daha 
ileri bir birleşme aşaması olan iktisadi birlik durumunda maliye ve para 
politikaları da ortak normlarla yürütülmektedir. Avrupa Birliği bu yönde 
çabalar göstermektedir.                  
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. “Bir ülke hangi malları daha ucuza üretebiliyorsa o malların üretiminde 

uzmanlaşmalıdır” şeklinde ifade edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Rybczynski Teoremi   
b) Stolper-Samuelson Teorisi 
c) Heckscher-Ohlin Teorisi 
d) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi 
e) Mutlak Üstünlük Teorisi 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi yeni dış ticaret teorilerinden biri değildir? 

a) Faktör Fiyatları Eşitliği Teorisi  
b) Nitelikli İşgücü Teorisi 
c) Teknoloji Açığı Teoremi 
d) Ürün Dönemleri Teorisi 
e) Monopolcü Rekabet Teorisi  

 
3. Aşağıdakilerden hangisi serbest dış ticaretin ülkede bol olan üretim faktörünün 

gelirini yükseltirken, kıt üretim faktörünün gelirini düşüreceğini ileri sürer?  
a) Ricardo’nun Rant Teoremi 
b) Rybczynski Teoremi   
c) Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Modeli 
d) Heckscher-Ohlin Toerisi 
e) Ürün Dönemleri Teorisi 

 
4. Gümrük vergilerinin malların değeri üzerinden alınması durumunda bu 

vergilere ne ad verilir?   
a) Gümrük tarifesi 
b) Miktar esaslı vergi   
c) Spesifik esaslı vergi 
d) Ad valorem vergi 
e) Vergi yansıması 

 
5. Ürün Dönemleri Teorisi aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?  

a) Vernon 
b) Keessing   
c) Posner 
d) Smith 
e) Ricardo 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin dar anlamlı etkilerinden biri 

değildir? 
a) Üretim etkisi 
b) Tüketim etkisi 
c) Deflasyon etkisi 
d) Dış ticaret etkisi 
e) Gelir etkisi 
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7. Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin geniş anlamdaki etkilerinden 
biridir? 

a) Malın arzının etkilenmesi 
b) Rekabetin sağlanması 
c) Monopolün engellenmesi 
d) İşsizliğin azalması 
e) Malın fiyatının değişmesi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi ihracatı teşvik etmek için kullanılan tüm araçları 
ifade etmektedir? 

a) İhracat sübvansiyonları 
b) Kambiyo kontrolü 
c) İhracat vergileri 
d) Gümrük tarifeleri 
e) Görünmez engeller 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde mal ticareti yanında üretim faktörlerinin de 
serbest dolaşımı söz konusudur? 

a) Ortak pazar 
b) İktisadi birlik 
c) Serbest ticaret bölgesi 
d) Gümrük birliği 
e) Tercihli ticaret anlaşmaları 

 

10. Aşağıdaki birleşmeler içinde en ileri düzeyde olan hangisidir? 
a) Ortak pazar 
b) Tercihli ticaret anlaşması 
c) Serbest ticaret bölgesi 
d) Gümrük birliği 
e) İktisadi birlik 
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• Ödemeler Bilançosu

• Ödemeler Bilançosunun Ana 
Hesapları

• Dış Açıkların Nedenleri

• Dış Açıkların Önlenmesi

• Döviz Piyasası

• Döviz Kuru
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•Ödemeler bilançosunu 
öğrenebilecek,
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GİRİŞ 
Ödemeler bilançosu bir ülkenin dış âlem ile iktisadi ve mali ilişkilerini belli 

bir dönem itibarıyla gösterir.  

Ülkeler, dış âlem ile mal, hizmet ve sermaye akımları şeklinde ilişkilerde 

bulunurlar. Ödemeler bilançosu, bu ilişkiler nedeniyle dış âleme yapılan 

ödemelerin, dış âlemden ülkeye yapılan ödemelere eşit olup olmadığını 

göstermektedir.   

Ödemeler bilançosuna bakılarak ülkenin dış ekonomik ilişkilerin 

yönetiminde sergilediği performans görülebilir. Yine ödemeler bilançosu, dış 

ekonomik ilişkilerde alınması gerek tedbirler için bir göstergedir. Her bir alt 

kaleme bakarak hangi hesaplarda problem olduğu görülebilmektedir.  

Ödemeler bilançosundaki açık ve fazlalar ülkenin makro iktisadi 

değişkenlerini etkilemektedir. Bunlar açık veya fazla durumuna göre enflasyon, 

faiz oranları, işsizlik, büyüme, gelir dağılımı ve borçlanma gibi birçok parametrenin 

önemli belirleyicileridir. Özellikle mal ticaretinin ve sermayenin küreselleştiği 

günümüzde bu etkiler daha büyük boyutlarda gerçekleşmektedir.  

Dış ödemeler bilançosundaki göstergeler iş âlemi tarafından da yakından 

takip edilir. İş âlemi buradan edindikleri bilgiler doğrultusunda beklentilerini 

ayarlarlar. Nitekim günümüzde hemen her firmanın döviz cinsinden borçları ya da 

varlıkları bulunmaktadır. Dış ödemeler dengesizliklerinin bu varlıkların değerini 

etkilemesi sonucunda firmaların mali yapılarının etkilenmesi kaçınılmazdır.  

Yine ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için de önemli bir 

gösterge niteliği taşımaktadır. Nitekim döviz cinsinden sermayelerini ulusal paraya 

çevirecek olan yabancılar da kur riski üstlenirler. Ayrıca dış ödemeler 

dengesizliklerinin faiz oranlarını etkilemesi dolayısıyla da yabancı yatırımcılar 

etkilenmek durumundadırlar.  

Ülkedeki hanehalkları ve firmalar da ellerinde yabancılara ait finansal 

varlılara yatırım yapabilirler. Bu kişiler de döviz kurunun değişiminden 

etkileneceklerdir 

ÖDEMELER BİLANÇOSU 
Ödemeler bilançosu, bir ülkedeki yerleşik kişilerin belli bir dönemde 

(genellikle 1 yılda) yabancı ülkelerdeki yerleşik kişilerle yaptıkları her türlü 

ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren bir kayıt ya da belge olarak tanımlanabilir.  

Bu tanımdaki yerleşik olma ifadesi o ülkede faaliyetin ülke sınırları içinde 

yapılması ve faaliyette bulunanların ülke vatandaşı olup olmamasının önemsiz 

olmasını yansıtır. Örneğin Türkiye’de faaliyet gösteren bir Alman firmasının diğer 

ülkeler ile (Almanya dâhil) yaptığı iktisadi işlemler için bu Alman firması Türkiye’de 

yerleşik sayılacak ve Türk vatandaşı gibi işlem görecektir. Aynı şekilde Almanya’da 

faaliyet gösteren bir Türk firmasının (Türkiye dâhil) diğer ülkelerle yapmış olduğu 

iktisadi işlemler bir Alman vatandaşı gibi işlem görecektir. Kısacası yerleşik olma, o 

ülkede faaliyet göstermek anlamına gelmekte olup vatandaşlık ve milliyet önem 

taşımaz. Yerleşik olma kuralının tek istisnası ülkedeki diplomatlardır. Bu kişiler 

ülkede ikamet etmelerine rağmen yerleşik sayılmazlar ve bunların yaptıkları 

iktisadi işlemler için yurt dışında ikamet eden kişilerle aynı muamele yapılır. 
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Ödemeler bilançosu yıllık iktisadi akımları gösterdiğinden stok değişken 

değil, akım değişken niteliğindedir. Bu kapsamda ödemeler bilançosu bir stok 

değişken olan borç miktarını göstermez. Ama bir akım değişken olan borçtaki 

değişimi gösterir. Buradaki iktisadi işlemler mal, hizmet ve faktör akımlarını 

içermektedir. Genel olarak bu tür iktisadi işlemler para karşılığında yürütülür. 

Ancak para karşılığı olmasa dahi tüm işlemler ödemeler bilançosunda yer 

almaktadır.  

Ödemeler bilançosundaki işlemler borçlu işlemler ve alacaklı işlemler olarak 

kaydedilmektedir.   Uluslararası her iktisadi işlem dış âleme karşı borç ya da alacak 

meydana getirmektedir. Borçlu işlemler ödemeler bilançosunun pasif kısmına; 

alacaklı işlemler ise ödemeler bilançosunun aktif kısmına kaydedilirler.  

Alacaklı işlemler genel olarak ülkeye döviz kazandıran işlemlerdir. Yurt 

dışına mal ve hizmet ihracatı, yurt dışındakilere menkul değerler satılması gibi. 

Aksine borçlu işlemler de ülkeden döviz çıkışına neden olan işlemlerdir.  Yurt 

dışından mal ve hizmet ithalatı yapılması, ülke vatandaşları tarafından yurt 

dışındaki menkul değerlerin satın alınması gibi. 

Uluslararası ekonomik ve mali işlemler, çift kayıt sistemi esasına göre 

tutulur. Buna göre borçlu bir işlem, ilgili hesaba borçlu olarak kaydedildikten 

sonra, başka bir hesaba da alacak olarak kaydedilir. Benzer şekilde alacak doğuran 

bir işlem, ilgili hesabın alacak kısmına kaydedildikten sonra, başka bir hesabın borç 

kısmına kaydedilir. Bu durumda kayıt tekniği olarak borçlu kısım ile alacaklı kısım 

daima birbirine eşit çıkmaktadır. Buradaki denklik muhasebe anlamında denkliktir. 

Yoksa bir ülkenin her zaman dış âlemle yaptığı iktisadi işlemlerin denk olduğu açık 

ve fazla vermediği anlamına gelmez.  

ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN ANA HESAPLARI  
Ödemeler bilançosunun 4 ana hesabı bulunmaktadır: 

Cari İşlemler Hesabı 
Ödemeler bilançosunda en çok önem verilen hesap olduğu söylenebilir. Bu 

kapsamda ülkenin mal ve hizmet ticareti de bu hesap içinde yer alır. Cari İşlemler 

hesabında 3 alt hesap vardır: 

Mal Ticareti (Görünür Ticaret) Mal ticareti, adından da anlaşılacağı üzere, 

ülkenin dış âlemle gerçekleştirdiği mal ihracatı ile mal ithalatını kapsar. Bu ticarete 

bakılınca ülkenin üretim sektörü (reel ekonomi) ile ilgili bilgi edinilir. Mal ihracatı 

ülkeye döviz kazandırırken, mal ithalatı durumunda ülkeden döviz çıkmaktadır. 

Mal ihracatı ile mal ithalatının arasındaki farka dış ticaret bilançosu denir. 

Ödemeler bilançosu ise bu denge yanında faktör hareketliliği, sermaye 

hareketliliği gibi tüm dış iktisadi ilişkileri gösterir. Bu kavram (hizmetleri de 

kapsayacak olursa), Keynesyen Model, IS-LM Modeli ve AD-AS Modeli’ndeki (X-M) 

terimine denk gelir. Mal ticareti ülkeye döviz kazandırdığı için ödemeler 

bilançosunun aktif kısmına, mal ithalatı ülkeden döviz çıkışına neden olduğu için 

ödemeler bilançosunun pasif kısmına kaydedilir.   

Hizmet Ticareti (Görünmez Ticaret). Uluslararası hizmet ticareti de ülkenin 

hizmet ihracatından ve hizmet ithalatından oluşan akımları göstermektedir. 

Burada da mal ticaretinde olduğu gibi hizmet ihracatı da ülkeye döviz girdisi 
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sağladığından aktif olarak hizmet ithalatı ise ülkeden döviz çıkmasına neden 

olduğundan pasif olarak kaydedilmektedir. En çok ticareti yapılan hizmetler 

turizm, uluslararası taşımacılık, dış yatırım gelir ve giderleri, uluslararası inşaat 

hizmetleri, uluslararası bankacılık ve sigortacılık vb.dir. Bunlar dışında, yabancı 

sermaye yatırımlarından elde edilen getiriler (kâr, faiz, temettü vb.), dış borç 

faizleri, lisans ve leasing gibi hizmetler ile telefon hizmetleri ile yabancı film kiraları 

da hizmet ticareti kapsamındadır. Yurt dışındaki resmi temsilciliklerin kira, maaş ve 

bakım onarım masrafları da hizmetler ticareti bünyesinde yer almaktadır. 

Karşılıksız Transferler (Tek yanlı transferler). Ülkeler arasındaki bağışlar ve 

hibeler bu sınıfa girmektedir. Bağışta bulunanların resmi kurumlar ya da özel 

kişiler olmasının önemi yoktur. Burada bir karşılığın ve geri ödemenin olmadığı bir 

durum söz konusudur.  

Hükûmetlerin diğer ülkeler yaptıkları ilaç, gıda ve para yardımları, eğitim ve 

kültür faaliyetleri için sağladıkları destekler karşılıksız transferler grubuna 

girmektedir.  

Özel kişiler ve vakıflar gibi birimlerin diğer ülkelerdeki yerleşiklere yaptıkları 

karşılıksız yardımlar da bu grupta yer almaktadır.  

Karşılıksız transferler, transfer harcamasını alan ülke için borç gibi işlem 

görür ve pasif kısma kaydedilir. Aynı miktar alacak ise başka hesapların aktifine 

yazılarak denkleştirme yapılır. 

Sermaye (Hareketleri) Hesabı 
Bu hesapta uluslararası sermaye hareketlilikleri yer almaktadır. Sermaye 

hareketliliği, ülkede yerleşik kişilerin diğer ülkelerde yaptıkları fiziki yatırımları, 

tesis ve fabrikaları kapsar. Bunun dışında ülkede yerleşiklerin yabancı ülkelerde 

yapmış oldukları mali yatırımlar, tahvil, hisse senedi vb. da bu hesapta 

izlenmektedir.  

Sermaye hareketleri hesabında, yurt dışından ülkeye sermaye girişi alacaklı 

işlem olarak (+) kaydedilir. Yani yabancıların ülke içindeki varlıklarının artması 

alacaklı işlem niteliğindedir. Buna karşılık, ülkeden sermaye çıkışı bir borçlu 

işlemdir. Ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların yabancı varlıklarındaki artış borç 

işlemi olarak kaydedilmektedir. Sermaye hesabında ülkeye sermaye giriş ve 

çıkışlarına zaman boyutu ile de yer verilmektedir. Bu kapsamda vadesi 1 yıldan 

daha fazla olan sermaye giriş ve çıkışları uzun dönemli sermaye hareketi olarak 

kabul edilir. Vadesi 1 yıldan az olan sermaye hareketleri ise kısa süreli sermaye 

olarak değerlendirilmektedir.  

Resmi Rezervler Hesabı 
Merkez bankaları ülkedeki döviz kuruna müdahale ederken genellikle döviz 

alma ya da döviz satma işlemlerini gerçekleştirirler. Resmi rezervler hesabı da 

Merkez Bankalarının bu işlemleri sonucunda, rezervlerindeki değişimleri 

göstermektedir. Merkez Bankalarının döviz satışları bir alacak işlemi doğururken, 

döviz alımları da bir borç işlemi olarak kaydedilir. Bir ülkenin uluslararası 

rezervleri, döviz, altın ve IMF kaynaklarından sağlanan özel çekme haklarından 

(SDR) oluşmaktadır. Resmi rezervlerdeki azalmalar alacaklı işlem, resmi 

rezervlerdeki artış ise borçlu işlem olarak resmi rezerv hesabında yer almaktadır. 

Resmi rezervler hesabında bir hareketlilik olabilmesi için hükûmetlerin müdahaleci 
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bir döviz kuru anlayışına sahip olması gereklidir. Önceki bölümlerden hatırlanacağı 

üzere sabit kur adı verilen sistemlerde, kurun değeri belirlenir ve bu değerin 

değişmesine izin verilmez. Bu kapsamda dışa açık bir ekonomide ülkede sermaye 

giriş çıkışının gerçekleşmesi genellikle döviz giriş ve çıkışının ortaya çıkması 

anlamına geldiğinden ülkenin rezervleri değişme eğilimi gösterecektir. Nitekim 

Merkez Bankaları dövizin değerini belirlenen düzeyde tutabilmek için döviz 

satarak ya da döviz satın alarak piyasaya müdahale edecekleridir. Bu durumda da 

resmi rezerv hesabının değişken olması söz konusu olacaktır. Diğer bir döviz kuru 

sistemi olan serbest kur uygulamasında ise para otoritesinin kurun değerine 

müdahale etmemesi söz konusudur. Yine önceki bölümlerden hatırlanabileceği 

gibi bu sistemde döviz kuru döviz piyasasındaki arz ve talep koşulları ile 

belirlenmekte ve para otoritesinin müdahalesi söz konusu olmamaktadır. O hâlde 

serbest kur politikasının benimsendiği ülkelerde resmi rezerv hesabında önemli bir 

hareketlilik yaşanmayacaktır. Günümüzde döviz kuruna belli bir noktaya kadar 

müdahale edilmemesi, aşırı oynaklık ya da aşırı sapmalar durumunda müdahale 

edilmesi görüşü yaygındır. Bu kapsamda ülkelerin çoğunda resmi rezerv 

hareketliliklerinin görüldüğü söylenebilir. 

Net Hata ve Noksan Hesabı 
Bu hesaba istatistik hatalar hesabı veya istatistik farklar hesabı da denir. 

Ödemeler bilançosu kayıtları bir muhasebe kaydı sistemi ile tutulduğu için hatalar 

oluşabilir. Örneğin turizm gelirleri anketler ile tahmin edildiğinden tutarsızlıklar ve 

eksiklikler olabilir. Yine kaçakçılık durumunda mal ihracat ve ithalatı rakamlarında 

sağlıklı ve kesin sonuçlardan sapmalar ortaya çıkabilir. Bu hesap söz konusu 

nedenlerden dolayı ortaya çıkan hesap farklılıklarını gidermede kullanılmaktadır.  

Ödemeler Bilançosunun temel kalemleri ve borç-alacak kayıtları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir: 

 
Tablo 13.1. Ödemeler bilançosu kalemleri ve kayıt tekniği 

 Alacak Borç 

I. CARİ İŞLEMLER HESABI (+) (-) 

    A. Mal ihracatı ve ithalatı (+) (-) 

DIŞ TİCARET BİLANÇOSU (+) (-) 

    B. Hizmetler ihracatı ve ithalatı (+) (-) 

    C. Yatırım gelir ve giderleri (+) (-) 

    D. Tek yanlı transferler (+) (-) 

    CARİ İŞLEMLER BİLANÇOSU (+) (-) 

II. SERMAYE HESABI (+) (-) 

    A. Uzun süreli sermaye  (+) (-) 

    B. Kısa süreli sermaye (+) (-) 

III. İSTATİSTİK FARKLAR (+) (-) 

IV. RESMİ REZERVLER HESABI (+) (-) 

    1.Kısa süreli varlıklar (+) (-) 

    2. Döviz (+) (-) 

    3. Parasal altın (+) (-) 

    4. SDR ve IMF rezerv pozisyonu (+) (-) 
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DIŞ AÇIKLARIN NEDENLERİ 
Bir ülkenin dış açık vermesinde birçok faktör etkili olabilir. Bunlardan en 

yaygın olanları şunlardır: 

 Enflasyon ve ulusal paranın değer kazanması. Enflasyon hatırlanacağı gibi 

toplam talebin toplam arzı aşmasının bir sonucudur. Toplam talebin çeşitli 

nedenlerle artması ile birlikte hem ülke içi mallara hem de yurt dışındaki 

mallara olan talep artar. Ülke içindeki malların bir kısmı ihraç edilecek 

mallar olduğundan hem ihraç mallarının yurt içinde talep edilmesi hem de 

ithal mallara olan talebin artması durumunda dış açıkların artması söz 

konusudur. Ülkenin parasının değerli olması da ithalatı ucuzlatarak teşvik 

ederken, ihraç mallarını yabancılar için pahalılaştırır. Bu durum da dış 

açıkların artmasına yol açar.  

 Kalkınma Çabaları. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ile azgelişmiş ülkeler 

büyüme ve kalkınma çabalarına paralel olarak yurt dışından önemli 

miktarlarda makine ve teçhizat satın alma yoluna giderler. Bu durumda da 

dış açıkların artması beklenir. 

 Verimlilik Düşüklüğü. Kişi başına üretim miktarı olarak tanımlanan 

verimliliğin düşük olduğu ülkeler üretim hacimlerini kolaylıkla 

artıramazlar. Bu durumda hem yurt içinde mallar kıtlaşır ve ihracat 

bundan olumsuz olarak etkilenir hem de mal ve hizmet kıtlığı ithalatı 

tetikleyebilir.  

 Konjonktür dalgalanmaları. Bu dalgalanmaların genişleme aşamasında 

artan harcama kapasitesi ithalatı artırabilir. Bunun yanında ticaret yapılan 

ülkelerin konjonktür dalgalanmaları da önem taşır. Ülkenin önemli 

miktarda ihracat yaptığı ülkelerin konjonktürlerinde bir daralma var ise, 

harcama ve talepleri azalacağından bu ülkelere ihracat yapmak 

zorlaşabilir. Bu da ihracatı olumsuz olarak etkileyerek dış açıklara yol açar. 

 Geçici Nedenler. Tarımsal üretimi ve ihracatı yüksek olan ülkelerin kötü 

iklim şartları ile karşılaşmaları ve diğer doğal afetler gibi nedenlerle de dış 

açıklar ortaya çıkabilir.  

 Spekülatif Hareketler. Yabancı sermayenin ülkeye girişi bir ödemeler 

bilançosu fazlasına; ülkeden çıkması ise ödemeler bilançosu açıklarına yol 

açar. Eğer yabancı sermaye kısa süreli olarak ülkeye girmişse ve mali 

yatırım araçlarını yoğun olarak kullanıyorsa, bu tür yabancı sermayenin 

ülkeye girişi ve çıkışı hızlı olacaktır. Döviz kurunun arttığı ve faiz oranlarının 

yükseldiği dönemlerde ülkeye giren yabancı sermaye, bunların düşmesi 

sonucunda da spekülatif kazanç elde ederek ülkeyi terk edecektir.  Bu 

sermaye ne kadar yüksek miktarda ise istikrarın ve dış açıkların 

etkilenmesi o kadar kolaydır.   

DIŞ AÇIKLARIN ÖNLENMESİ 
Dış açıkların önlenmesinde veya kapatılmasında ülkeler çeşitli yöntemleri 

deneyebilirler. Ancak bunları uygulamak her zaman kolay değildir.  
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yol açabilir.  
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 Açıkların finanse edilmesi. Dış açık durumunda ülkenin ya rezervlerini 

kullanması ya da döviz olarak dış borcunun artması gereklidir. Ancak döviz 

rezervleri sınırlı olduğu gibi borçlanmanın da sınırları bulunmaktadır. Bu 

yöntem daha çok sabit kur uygulayan ülkelerde kurun değerlenmesinin 

engellenmesi amacıyla uygulanır.  

 Kambiyo ve diğer araçların kullanılması. Burada hükûmetler ithalatı 

yasaklamaya ya da kısmaya yönelik olarak gümrük tarifelerini yeniden 

düzenleyebilirler. Yine döviz giriş çıkışını kontrol altına almaya 

çalışabilirler. Ancak günümüzde bu tür tedbirler alınması karşı ülkelerin de 

aynı tedbirleri alması ile sonuçlanabilir.  

 Açıkların düzeltilmesi. Burada önce dış açıkların nedenleri ortaya 

konularak aksayan politikalar gözden geçirilir. Eğer yapısal nedenler varsa 

işgücünün eğitilmesi, ihracatçıların bilgilendirilmesi, diğer girdiler için 

alternatifler oluşturulması, yeni pazarlara açılmanın teşvik edilmesi, 

ulaşım ve altyapının düzeltilmesi gibi tedbirler alınabilir.  Ayrıca kur ve 

faizde dengeden sapmalar varsa bu sapmaların giderilmesi de gerekebilir. 

Özetle dış açıkların kapatılmasında en sağlıklı ancak en çok çaba gerektiren 

ve doğru olan politikalar açıkların düzeltilmesine ilişkin politikalardır.  

DÖVİZ PİYASASI 
Yabancı ülke paralarına ve para olarak kabul edilen tüm ödeme araçlarına 

döviz; bu araçların alınıp satıldığı yerlere de döviz piyasası denir. 

Döviz piyasaları yabancı paraların alım satımının yapıldığı yerlerdir. Ancak 

döviz piyasaları diğer piyasalar gibi alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaştıkları yerler 

değildir. Satıcı ve alıcılar ancak aracılar vasıtasıyla işlem yaparlar. 

Döviz piyasasındaki aktörler şunlardır: 

 Ticari Bankalar. Ticari bankalar aracı kurum görevi yaparlar. Ticari 

bankalar ellerindeki müşteri mevduatıyla diğer müşterileri ile döviz alış 

verişi yaparlar. Zaman zaman öz sermayelerini de kullanabilirler.  

 Döviz Komisyoncuları (Broker). Döviz komisyoncuları döviz satın alanlar ile 

döviz satanlar arasındaki irtibatı sağlayarak komisyon alırlar. Burada 

komisyoncular kendi adlarına alım satım yapmazlar. 

 Döviz Büfeleri. Döviz büfeleri ise kendi adlarına işlem yaparak satıcıdan 

döviz alır, alıcıya döviz satarlar. Alış ve satış arasındaki fark ise bunların 

kârını oluşturur. 

 Spekülatörler. Spekülatörler, dövizi ucuzken almaya ve pahalı iken 

satmaya ya da pahalıyken satmaya ve ucuzken almaya çalışan kişi ve 

kurumlardır. Burada gelecekteki belirsizlikler ve riske katlanma karşılığı kâr 

ya da zarar söz konusu olur.  

 Arbitrajcılar. Arbitraj, bir menkulü eş zamanlı olarak ucuz olduğu yerden 

alıp pahalı olduğu yere satma işlemidir. Spekülasyondan farklı olarak alım 

satım işlemi aynı zaman diliminde ortaya çıkar. Arbitrajcı herhangi bir 

nedenle ortaya çıkan kur farkını değerlendirerek dövizi ucuz olan 

piyasadan alıp pahalı olan piyasada satar. Günümüzde alım satım 

 
Dış açıkların önlenmesi 
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diğer araçların 
kullanılması ile açıkların 
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işlemlerinin dijital ortam ve hızda yapıldığı düşünülürse bu işlem zor 

değildir. 

 İhracatçılar ve İthalatçılar. İhracatçılar ve ithalatçılar ise işleri gereği 

sürekli dövizle işlem yapmak durumundaki aktörlerdir. İhracatçılar döviz 

geliri elde ederken, ithalatçılar döviz cinsinden ödemeler yaparlar. Gerek 

ihracatçılar gerek ithalatçılar döviz piyasasının arz ve talep eden 

cephelerinde yer alan önemli aktörlerdir.  

 Merkez Bankaları ve Hazine Teşkilatları. Merkez Bankaları ve hazine 

teşkilatları, kâr elde etmek amacıyla hareket etmezler. Ülkenin döviz 

stokunu yeterli seviyede tutmak, gerektiğinde döviz piyasasına 

müdahalede bulunabilmek, kıtlık, savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü 

durumlarda döviz kaynaklarını kullanabilmek gibi çeşitli amaçlarla döviz 

piyasasında yer alırlar. 

 Enflasyondan Korunmaya Çalışanlar. Enflasyondan korunmaya çalışan 

insanlar ulusal para yerine yabancı parayı ellerinde tutmayı avantajlı 

bulabilirler. Nitekim özellikle yüksek enflasyon durumunda ülke parası 

hızla değer kaybeder. Tasarruflarını bu değer azalışından korumak isteyen 

tasarruf sahipleri, birikimlerini döviz olarak tutabilirler. Enflasyonun çok 

yüksek olduğu durumlarda ulusal para yeterli işlev görmeyebilir ve 

piyasadaki birçok mal ve hizmet (örneğin kiralar) döviz cinsinden 

belirlenebilir. Bu nedenle de bu işlemleri gerçekleştirenler döviz 

piyasasındaki yerlerini alırlar. 

 Yabancı Sermaye Girişleri ve Çıkışları. Global yabancı sermaye hareketleri 

günümüzde önemli miktarlara ulaşmıştır. Bu sermayenin ülkeye girişi 

durumunda sermaye döviz olarak girmekte ve genellikle ulusal paraya 

çevrilmektedir. Yabancı sermaye ülkeden çıkarken de ulusal parayı dövize 

çevirerek ülkeden çıkmaktadır.  

DÖVİZ KURU 
Döviz kuru bir birim yabancı paranın değiştirildiği ulusal para miktarıdır. 

Buna doğrudan kotasyon denir. Örneğin 1 ABD Doları= 1.8 TL’dir denilince bu 

ifade doğrudan kotasyonu gösterir.  

Döviz kuru tersi biçimde, bir birim ulusal paranın değiştirildiği yabancı para 

miktarıdır şeklinde de tanımlanabilir. Buna da dolaylı kotasyon denir. Örneğin 1 TL 

= 1 / 1.8 = 0.55 ABD Dolarıdır, denilince bu ifade dolaylı kotasyonu gösterir.  

Döviz alım satım işlemlerinde dövizin satış fiyatı ile dövizin alış fiyatı 

arasındaki fark kâr marjıdır. Doğal olarak dövizin satış fiyatı dövizin alış fiyatından 

yüksektir.  

 

Kar Marjı (%) =
Döviz Satış Fiyatı − Döviz Alış Fiyatı

Döviz Alış Fiyatı
 

 

olarak hesaplanmaktadır. Örneğin ABD Dolarının döviz alış kuru 1.7 TL ve döviz 

satış kuru 1.8 TL ise kâr marjı; 

1.8-1.7 / 1.8 = 0.05 =%5’tir. 
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Çapraz kur ise ülkenin ulusal parası dışındaki iki ülke parası arasındaki kuru 

gösterir.  

Örneğin 1 Dolar = 1.8 TL ve 1 EURO = 2.5 TL ise, 

1 EURO = 1.38 Dolardır (2.5 / 1.8)  

ya da   

1 Dolar = 0.72 EURO’dur. (1.8 / 2.5)  

Döviz kuru ülkelerin paralarının birbirine dönüştürülmesi ile ilgilidir. 

Bu kapsamda konvertibilite kavramına değinmek gerekir. Konvertibilite, bir 

ülkenin parasının diğer ülke paralarına çevrilmesinin mümkün olmasıdır. Bir 

ülkenin parası ne kadar güçlüyse konvertibilitesi o kadar kolaydır. 

Döviz kuru, döviz piyasasında faaliyet gösteren ve yukarıda sıralanan 

aktörlerin döviz arzları ile döviz taleplerinin eşitlendiği noktada oluşur. Eğer denge 

durumunda döviz talebi sabitken, herhangi bir nedenle döviz arzı artarsa döviz 

kuru azalır; aksi hâlde döviz kuru artar. 

Döviz kurları ile ilgili ülkeler üç sistem uygulayabilirler:  

 Sabit Döviz Kuru Sistemi. Bu sistemde döviz kurları para otoritesi 

tarafından belirlenir. Döviz fiyatlarında artma eğilimi olduğunda genellikle 

para otoritesi tarafından döviz satılarak fiyat eski düzeyine düşürülür. 

Aksine dövizin fiyatı düşme eğilimi gösterirse bu kez para otoritesi 

piyasadan döviz satın alarak döviz fiyatının yükselmesini ve eski düzeyine 

dönmesini sağlar.  

 Serbest Döviz Kuru Sistemi. Bu sistemde döviz kurları piyasadaki talep ve 

arz hareketleri tarafından belirlenir. Para otoritesi piyasada oluşan kurlara 

müdahale etmez.  

 Dalgalı Kur Sistemi. Bu sistemde para otoritesi belirli bir kur aralığı tespit 

ederek alt ve üst sınırlar belirler. Bu sınırlar aşıldığında döviz satarak ya da 

döviz satın alarak piyasaya müdahale edilir ve kurun belirlenen aralıkta 

kalması sağlanır.  

KÜRESELLEŞME  
Dünyadaki mal ve hizmet ticareti ile sermaye hareketlerinin 

serbestleşmesine küreselleşme veya globalleşme adı verilmektedir. Küreselleşme 

birçok ülkenin dış ticaret bilançolarını doğrudan ilgilendiren bir olgudur. 

Küreselleşme sadece iktisadi değil, kültürel ve sosyal boyutları olan bir olgudur. 

İktisadi anlamda küreselleşme malların serbest dolaşımını, finansal serbest 

dolaşımı ve üretimin serbest dolaşımını kapsamaktadır. Malların ve hizmetlerin 

serbest dolaşımı bilinen ihracat ve ithalat faaliyetlerinin tarife ve diğer 

engellemeler ile karşılaşmadan ülkeler arasında yapılabilmesidir. Mal ve 

hizmetlerin serbest dolaşımı ticari küreselleşme olarak adlandırılabilir. 

Finansal küreselleşme ise ülkeler arasında kısa ve uzun vadeli sermaye 

akımlarının serbest olarak yapılmasını ifade eder. Finansal küreselleşme 1980 

sonrası hızla artan bir olgu olarak karşımız çıkmaktadır. Günümüzde özellikle 

sermaye ve para piyasalarındaki gelişmeler, iletişim araçlarının yaygın ve hızlı 

olması gibi etkenler dolayısıyla finansal hareketler önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Finansal serbestleşmenin ABD’nin sermaye kontrollerini terk ettiği 1974 yılında 
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başladığını söylemek mümkündür. Sonraki 15 yıl içinde İngiltere, Japonya ve 

Fransa da sermaye giriş çıkışlarını kontrol altına almayı terk etmişlerdir.   

Üretimin küreselleşmesi de geleneksek ortaklıkların ve şirket yapılarının terk 

edilerek çok uluslu şirketlere dönüşmesi ile hızlanmıştır. Üretimin küreselleşmesi 

üretim faaliyetinin diğer ülkelere kolayca kaydırılabilmesini ifade etmektedir.   

Küreselleşme faaliyetleri 1980 sonrası birçok ülkede liberal politika yanlısı 

hükûmetlerin göreve gelmesi ile hız kazanmış, Doğu Bloku’nun dağılması ile 

zirveye ulaşmıştır.  

1990’lı yıllardan önceki iki kutuplu dünyanın dağılması ile birlikte dünyadaki 

ülkelerin hemen hemen hepsi Serbest Piyasa Ekonomisi Modeli’ni uygulamaya 

başlamışlardır. Doğu Bloku’ndan ayrılan ülkelerin serbest piyasa ekonomisine 

uygun bir üretim tarzına geçebilmeleri, önemli miktarda yabancı yatırım 

almalarına bağlı hâle gelmiştir.  

Aslında küreselleşmenin teorik temelleri eski dönemler uzanmaktadır. II. 

Dünya Savaşı sonrası ise uygulama olanağı ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı 

sonrası Birleşmiş Milletler’in (BM) kurulmasından sonra dünya ekonomisinde 

serbestleşme çabalarına bağlı olarak üç önemli kuruluş ortaya çıkmıştır. Bunlar 

GATT (sonraları DTÖ), IMF ve Dünya Bankası’dır. 

 

GATT ve Dünya Ticaret Örgütü 
GATT (General Agreement of Tariffs and Trade), Gümrük Tarifeleri ve 

Ticaret Anlaşması olarak adlandırılan çok ülkeli bir ticari anlaşmadır. II. Dünya 

Savaşı sonrası ülkeler arasındaki ticareti geliştirmek için imzalanan bu anlaşma 

1995 yılına kadar sürmüş, Uruguay’daki GATT toplantılarında Dünya Ticaret 

Örgütü’nün (WTO) kurulması ile birlikte GATT anlaşması örgüt bünyesine 

katılmıştır. Kuruluşundan sona ermesine kadar GATT dâhilinde 4 konferans ve 4 

çok taraflı ticaret müzakeresi yapılmıştır. GATT’ın genel amaçları üye ülkelerin 

refah düzeylerinin yükselmesi, üretimin ve uluslararası ticaretin gelişmesini 

sağlamaktır. Özel amaçları ise bu genel amaçlara ulaşmak için özellikle tarife dışı 

engelleri kaldırmaktır.    

Uruguay görüşmeleri ile birlikte WTO kurulduktan sonra örgütün temel 

amaçları olarak üye ülkelerin hayat standartlarının yükseltilmesi, istikrarlı bir talep 

düzeyini yakalama, dünya kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak 

biçimde geliştirilmesi, gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin dünya 

ticaretinden gerekli payı alabilmesini sağlama, uluslararası ticarette ayrımcılığı 

ortadan kaldıran anlaşmalar yapılmasını sağlama şeklinde özetlenebilir. WTO’nun 

konumuz açısından önemi küreselleşmeye katkısıdır. Doğu Bloku’nun dağılması ile 

ortaya çıkan ülkelerin de katılımıyla WTO’nun üye sayısı hızla artmış, 2011 yılında 

Rusya’nın da katılımı ile 153’e ulaşmıştır.  

WTO, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası gibi üçüncü bir küresel örgüt olarak ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) 
1929 ekonomik buhranı ve I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ticaret ve 

bu ticarette işbirliği önemli bir konu hâline gelmiştir. 1944 yılında ABD’nin Bretton 

Woods kasabasında bir araya gelen ülkeler, ABD’nin öncülüğünde Uluslararası 
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Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın (WB) kuruluşu için anlaşmışlardır. Gerek 

IMF’nin gerekse Dünya Bankası’nın kuruluş sermayesi ve kaynaklarının önemli bir 

bölümü ABD tarafından sağlanmıştır. Burada üyelerin iç piyasalarda enflasyonla 

mücadele etmek ve dış ticarette daha liberal politikalar izleme prensiplerini 

kabullenmesi ön şart olarak konulmuştur.  IMF’nin resmi kuruluşu ise 1945 yılında 

29 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiştir. İlk kredi alan ülke Fransa olmuştur. 2011 yılı 

itibarıyla 376 milyar Dolar fiili sermayeye ve taahhüt edilmiş 600 milyar Dolarlık ek 

kaynağa sahiptir. 45 milyar Dolarlık altın varlığı ile dünyadaki üçüncü büyük altın 

rezervine sahiptir. Kaynaklar üye ülkelerin katkılarından ve taahhütlerinden 

oluşmaktadır. Yönetim kurulu üye ülkelerin veya ülke gruplarının temsilcilerinden 

oluşan 24 direktörden oluşur.   

IMF’den borç alabilmek için üye olmak şarttır. Üye ülkelerin her birinin, 

IMF’ye mali katkılarına oranla bir çekme hakkı vardır. Buna SDR denir ve SDR’nin 

değeri uluslararası ticarette söz sahibi olan ülkelerin paraları üzerinden (ABD 

Doları, İngiliz Sterlini, Japon Yeni ve EURO) hesaplanmaktadır. 2012 yılı ocak ayı 

itibarıyla 1 SDR yaklaşık 1.54 Dolar’a karşılık gelmektedir. Ödemeler dengesi ile 

ilgili sorun yaşayan ülkeler IMF’den borç alabilmektedirler. IMF ise belli 

programlara uyulması şartıyla borç verir. Borç almak isteyen ülke IMF yetkilileri ile 

birlikte hazırladığı bir niyet mektubunu IMF yönetim kuruluna sunar. Bu niyet 

mektubu ülkenin yapmayı taahhüt ettiği politikaları içerir. Bu niyet mektubundaki 

ilerlemeler sağlandıkça IMF kredileri dilimler olarak ülkeye ödenir.  

 

Dünya Bankası 
Dünya Bankası, 1945 yılında kurulmuş, 1947 yılında faaliyete geçmiştir. 

Günümüzde 185 ülke bankaya ortaktır.  Dünya Bankası Guvernörler Kurulu, üye 
devletlerin atadıkları birer guvernör ve vekilinden oluşmakta ve yılda bir kez 
toplanmaktadır. İcra Direktörleri Kurulu sürekli karar organıdır. Bu kurul 24 üyeye 
sahip olup görev süreleri 2 yıldır.   

Dünya Bankası daha çok gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelere uzun 
vadeli krediler açan bir kurumdur. Bu krediler uyum kredileri ve yatırım kredileri 
olmak üzere iki grupta toplanır. Uyum kredileri makro iktisadi politikaları 
desteklemek için verilebileceği gibi (yapısal uyum kredileri) belirli sektörleri 
yapılandırılmasına yönelik krediler (sektörel uyum kredisi)  olarak da verilebilir.  
Yatırım kredileri ise kamu kesimi tarafından yürütülen yatırım projeleri için açılır. 
Dünya Bankası genellikle bir projenin tamamını değil belli bir yüzdesini finanse 
eder. 

Dünya Bankası aslında bir grup şeklinde örgütlenmiştir. Uluslararası Yeniden 
Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD), yukarıda değinilen kredileri açan ve 
yöneten birimdir. Mali kaynaklarının başında kendi çıkardığı tahvillerin getirisi yer 
almaktadır.   

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Dünya Bankası'nın yoksulluğu azaltma 
amacına hizmet etmektedir. Bu amaçla en yoksul ülkeler sınıfındaki ülkelere faizsiz 
kredi ve hibeler vermektedir.   

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), özel sektör yatırımlarını finanse 
etmektedir. Bunun yanında ülkelerdeki hükûmetlere ve firmalara teknik bilgi 
sağlamakla görevlidir.  

Çok taraflı Yatırım Garanti Bürosu (MIGA), daha çok doğrudan yabancı 
yatırımları teşvik eden bir kuruluştur.  
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Uluslararası Yatırım İhtilafları Uzlaşma Merkezi (ICSID) ise, yabancı 
yatırımcılar ile ev sahibi ülkeler arasındaki yatırım ihtilaflarının ve problemlerinin 
çözümlenmesi için çalışmakla görevlidir.  
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•Küreselleşmenin gelişmiş ve az gelişmiş ülke ekonomileri açısından 
olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?

•Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “tartışma 
forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.
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•Türkiye'nin ödemeler bilançosunu TCMB web sitesinden inceleyiniz. 
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•Ödemeler bilançosu bir ülkenin dış âlem ile iktisadi ve mali ilişkilerini belli bir 
dönem itibarıyla gösterir. 1980 sonrası artan küreselleşme hareketleri ile 
birlikte dünya dış ticaret hacmi hızla artmıştır. Bunun yanında finansal 
akımlarda da 1990'lı yıllarla birlikte önemli artışlar kaydedilmiştir. 
Günümüzde küçük yatırımcılar dahi internet üzerinden dünya piyasalarında 
fon ve diğer varlıkların alım satım işlemlerini yapabilmektedirler. Bu nedenle 
ülke piyasalarına giren ve ülke piyasalarından çıkan sermaye miktarı büyük 
boyutlara ulaşılmıştır. Bu kaynak hareketlilikleri de ülkelerin iktisadi 
değişkenleri üzerinde eskisine göre daha güçlü etkilerde bulunabilmektedir. 
Bu nedenle ödemeler bilançolarının iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi 
büyük öenm taşımaktadır. 

•Ödemeler bilançosu, mal, hizmet ve sermaye ilişkileri nedeniyle dış âleme 
yapılan ödemelerin, dış âlemden ülkeye yapılan ödemelere eşit olup 
olmadığını göstermektedir. Bu eşitlik muhasebe anlamında devamlı olarak 
sağlanmaktadır. Ancak özellikle dış ticaret açıklarının sermaye girişi ile 
finanse edilmesi durumunda bu akımların büyüklüğü ve kontrol edilebilirliği 
önemli olmaktadır. 

•Ödemeler bilançosu yıllık iktisadi akımları gösterdiğinden stok değişken 
değil, akım değişken niteliğindedir. Bu nedenle dış ticaret ve parasal 
akımların sürekli olarak değişim gösterdiği görülmektedir. 

•Ödemeler bilançosundaki işlemler borçlu işlemler ve alacaklı işlemler olarak 
kaydedilmektedir.   Uluslararası her iktisadi işlem dış âleme karşı borç ya da 
alacak meydana getirmektedir. Borçlu işlemler ödemeler bilançosunun pasif 
kısmına; alacaklı işlemler ise ödemeler bilançosunun alacaklı kısmına 
kaydedilirler. Daha sonra bu kalemler tek tek analiz edilmektedir. 

•Ödemeler bilançosu, cari işlemler  hesabı, sermaye hareketleri hesabı, resmi 
rezervler hesabı ve net hata ve noksan hesabından oluşur. Bu hesapların 
değişiminin incelenmesi, gerekli tedbirlerin hızla alınması iktisat politikası 
yapıcılarının en önemli görevlerinden birisidir. 

•Ödemeler bilançosunda yer alan cari işlemler hesabı mal, hizmet ve transfer 
hareketlerini gösterir. Ülkelerin mal ve hizmet ihracatları ile ithalatları bu 
hesapta takip edilmektedir. 

•Sermaye hesabı, ülkede yerleşik kişilerin diğer ülkelerde yaptıkları fiziki 
yatırımları, tesis ve fabrikaları ve mali yatırımları kapsar. Bu hesapta takip 
edlen mali yatırımlar günümüzde önemli boyutlara ulaşmıştır. 

•Resmi rezervler hesabı Merkez Bankalarının bu işlemleri sonucunda, 
rezervlerindeki değişimleri göstermektedir. Bu rezervlerin takibi özellikle 
finansal krizere karşı alınacak tedbirlerde önem taşımaktadır. 

•Bir ülkede dış açıklar genellikle, enflasyon ve ulusal paranın değer 
kazanması, kalkınma çabaları, verimlilik düşüklüğü, konjonktür 
dalgalanmaları, geçici nedenler ve spekülasyon gibi sebeplerden 
kaynaklanmaktadır.

•Dış açıkların giderilmesi, açıkların finanse edilmesi, kambiyo ve diğer 
araçların kullanılması ve açıkların düzeltilmesi şeklindedir.

•Döviz piyasasında ticari bankalar, döviz komisyoncuları, döviz büfeleri, 
spekülatörler, arbitrajcılar, ihracatçılar ve İthalatçılar, Merkez Bankaları ve 
hazine teşkilatları, enflasyondan korunmaya çalışanlar, yabancı sermaye 
girişleri ve çıkışları önemli aktörlerdir.

•Yabancı ülke paralarına ve para olarak kabul edilen tüm ödeme araçlarına 
döviz; bu araçların alınıp satıldığı yerlere de döviz piyasası denir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda yer almaz? 

a) Dış borç stoku 

b) Mal ihracatı 

c) Transferler 

d) Sermaye hareketleri 

e) Hizmet ihracatı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir menkulü eş zamanlı olarak ucuz olduğu yerden 
alıp pahalı olduğu yere satma işlemini ifade eder? 

a)    Kambiyo 

b)   Damping 

c)    Konvertibilite 

d)   Spekülasyon 

e)   Arbitraj 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin parasının diğer ülke paralarına 
çevrilmesinin mümkün olmasını ifade eder? 

a)    Açık piyasa işlemi 

b)   Çoklu kur sistemi 

c)    Konvertibilite 

d)   Spekülasyon 

e)   Arbitraj 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun ana hesaplarından biri 
değildir? 

a)    Resmi rezervler hesabı 

b)   Cari işlemler hesabı 

c)    Sermaye hesabı 

d)   Transferler 

e)   Net hata ve noksan 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabında yer almaz? 

a)    Mal ihracatı 

b)   Hizmet ticareti 

c)    Sermaye hesabı 

d)   Transferler 

e)  Mal ithalatı 
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6. Aşağıdakilerden hangisi dış açıkların nedenlerinden biri değildir?  

a)    Enflasyon 

b)   Konjonktürel dalgalanmalar 

c)    Geçici nedenler 

d)   Spekülatif nedenler 

e)  Faiz oranının yüksek olması 

 

7. Para otoritesinin belirli sınırlar aşıldığında döviz satarak ya da alarak 
piyasaya müdahale ettiği sisteme ne ad verilir? 

a)    Konvertibilite 

b)   Serbest döviz kuru 

c)    Sabit döviz kuru 

d)   Dalgalı döviz kuru 

e)  Spekülasyon 

 

8. Dünyadaki mal ve hizmet ticareti ile sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesine ne ad verilir? 

a)    Konvertibilite 

b)   Globalleşme  

c)    Damping 

d)   Arbitraj 

e)  Spekülasyon 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi dünya ticaretinin serbestleştirilmesini temel hedef 
edinmiştir? 

a)    Dünya Ticaret Örgütü 

b)   Birleşmiş Milletler  

c)    Dünya Bankası 

d)   Uluslararası Para Fonu 

e)  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

 

10. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün çekirdeğini 
oluşturur? 

a)    Lizbon Anlaşması 

b)   Birleşmiş Milletler Kuruluş Anlaşması 

c)    GATT 

d)   Roma Anlaşması 

e)  Avrupa Birliği Anlaşması 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.e, 3.c, 4.d, 5.c, 6.e, 7.d, 8.b, 9.a, 10.c. 
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• Makro iktisat teorilerinin konulara 
farklı bakış açılarının nedenlerini 
kavrayabileceksiniz.
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GİRİŞ 
Makro iktisadi analizlerde iktisadi sorunların nedenleri ve sonuçları ile 

çözüm önerileri iktisadi akımlar arasında değişiklik göstermektedir. Bu görüşler 

iktisatçıların kabul ettikleri ekollere göre şekillenmektedir. Örneğin liberal bir 

iktisatçının özelleştirmeye karşı çıkmasının beklenemeyeceği gibi Keynesyen bir 

iktisatçının devlet müdahalesine soğuk bakması düşünülemez. Bu tartışmalar 

ülkelerdeki siyasal partilere ve yönetimlere de yayılmıştır. Sosyal demokrat 

partiler, liberal partiler ve diğerleri sosyal ideolojileri yanında iktisadi ideolojileri 

ile de anılmaktadırlar. Makro iktisadın siyasal boyutu politik iktisat disiplini içinde 

incelenir. İktisat politikası ise büyüme, enflasyon ve işsizliğe ilişkin politikalardır. 

Politik iktisat anlayışının iktisat politikaları üzerinde az ya da çok etkin olması 

beklenir. Bu bölümde geçmişten bugüne uzanan bir perspektif içinde iktisat 

okulları ya da ekolleri ya da anlayışları vs. olarak adlandırabileceğimiz görüşler 

kısaca tanıtılacaktır.  

İktisat bilimine katkı yapanların ve bu iktisatçıların mensup oldukları 

görüşlerin bilinmesi iktisat biliminin özellikle makro iktisat disiplininin anlaşılması 

açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında kanun sayısının çok az olduğu iktisat 

biliminde birçok teori de kendilerini ileri süren iktisatçıların isimleri ile 

anılmaktadır.  

İktisat olgusu insanların toplu olarak yaşamaya başlamalarından bugüne 

kadar var olmuştur. Bilim olarak iktisadın başlangıcı 1776 yılında Adam Smith 

tarafından kaleme alınan Milletlerin Zenginliği adı eserle başlar. Bu tarih klasik 

iktisadın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Klasik ekolden önce Merkantilizm ve 

Fizyokrasi olarak adlandırılan görüşler, yaşanılan dönemlere damgasını vurmuştur. 

Bu nedenle bu bölüme de Merkantilizm ile başlanacaktır.  

MERKANTİLİZM 
Orta Çağ ile Sanayi Devrimi arasındaki sürede egemen olan Merkantilizm, 

1500-1800 yılları arasındaki dönemde popüler olmuştur. Bu düşünce Avrupa 

merkezli ve Avrupa’ya özgü bir ekoldür.    Önemli temsilcileri Jean-Baptiste 

Colbert, Jean Bodin, Thomas Mun, Giovanni Botero, Francisco de Vitoria’dır.    

Merkantilizmin yaygın kabul gördüğü dönemde Avrupa’da feodalizmin 

yıkıldığı, Rönesans ve reform hareketlerinin yaygınlaştığı ve ulus devletlerin 

oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu kapsamda Almanya, Fransa, İngiltere, 

Danimarka gibi ülkeler bu dönemde ulusal birliklerini sağlamışlardır. Bu dönemin 

diğer önemli özelliği keşifler dönemi olmasıdır. Avrupalı girişimciler denizyolu ile 

keşfettikleri yörelerden elde ettikleri hammadde ve diğer kaynakları Avrupa’ya 

getirmeye başlamışlardır. Ödeme aracı olarak altın ve gümüş gibi kıymetli 

madenlerin kullanıldığı bu dönemde mal para sistemi geçerliydi. Merkantilist 

dönemin bir diğer özelliği ise sanayileşmeden çok ticaretin yoğun olduğu bir 

dönem olmasıdır.    

Merkantilizm hemen hemen aynı yıllarda Avrupa’daki her ülkede farklı 

biçimlerde ortaya çıkmıştır. İspanyol merkantilizmi, Fransız merkantilizmi, İngiliz 

merkantilizmi ve Alman merkantilizmi en çok bilinenlerdir. Bunlardan İspanyol 

merkantilizmi Amerika kıtasından getirilen altınlara, Fransız merkantilizmi 

 
Merkantilizm, bir 

ülkenin zenginliğini, 
sahip olduğu altın ve 

gümüş gibi değerli 
maden miktarı ile ölçer.  

 
Politik iktisat anlayışı, 

iktisat politikası 
önermelerine yön 
verebilmektedir.   
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sanayiye, İngiliz merkantilizmi deniz taşıma filolarına ve Alman merkantilizmi 

(kameralizm) devlet hazinesine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda merkantilizmin 

gerçek anlamda bir ekol olup olmadığı da tartışmalıdır. Nitekim bu ekole 

Merkantilizm adını veren, klasik iktisadın kurucusu Adam Smith olmuştur.  

Merkantilizmin temel hareket noktası zenginliğin kaynağının altın ve diğer 

madenler olduğu görüşüdür. Buna göre bir ülke ne kadar altına sahip ise o kadar 

zengindir. Altın ise üretim ve ticaret yoluyla elde edilir. Ancak üretilen malların 

yurt dışına satılması ve yurt dışından altın girişinin sağlanması şarttır. Yoksa ülke 

içinde yapılacak ticaret altın stokunu etkilemeyip altının bir elden diğer bir ele 

geçmesinden başka bir şey değildir.  Bu bakış açısı, merkantilistlerin önceki 

bölümlerde bahsettiğimiz çarpan etkisini dikkate almadıklarını göstermektedir.  Bu 

kapsamda bir ülkedeki üretimin o ülkedeki tüketimden fazla olması ve ihraç 

edilebilir bir mal stokunun bulunması gerekmektedir.  

Merkantilistler bir ülkenin en büyük hazinesinin iyi beslenmiş bir nüfus 

olduğunu ileri sürerek üretim artışının nüfus artışı ile sağlanabileceğini iddia 

etmişlerdir. Nitekim artan nüfus ücretleri düşürerek imalat sanayi üretimi artırarak 

ihracat için gerekli olan üretim fazlasının oluşmasına yol açacaktır.  

Merkantilistler altın ve diğer madenlerin dünyadaki miktarının sabit olduğu 

noktasından hareketle bir ülke ne kadar altın biriktirebiliyorsa diğer ülkelerin o 

kadar az altın biriktirmeleri söz konusu olabilir. Bu durumda özetle bir ülkenin 

zenginleşmesi başka ülkelerin fakirleşmesi anlamına gelmektedir.  

Altın biriktirmenin diğer yolu da yurt dışına altın çıkmasının engellenmesidir. 

Yurt dışına altın çıkışının en önemli sebebi ithalattır. İthalat yalnızca ihraç 

mallarının üretiminde kullanılacak olan ara mallar ve hammaddeler için yapılabilir. 

Nitekim ihracat geliri elde edildiğinde ithalat yoluyla yurt dışına çıkandan daha 

fazla bir altın miktarı yurt içine girecektir.   

Merkantilist devlet ülkeden altın çıkışını yasaklayacaktır. Gümrük rejiminin 

yasalarla düzenlenmesi, tüketimin ve ithalatın vergilendirilmesi şarttır. Ayrıca altın 

girişinin en önemli kaynağı olan ihracat teşvik edilmeli ve güvence altına 

alınmalıdır. Uluslararası mal ve hammadde ticaretinin güvenle yapılabilmesi için 

ülkelerin güçlü bir ordu ve güçlü bir donanmaya sahip olmaları gerekmektedir.  

Merkantilizmi uygulayan bazı ülkelerde zamanla önemli miktarlarda altın 

birikmiştir.  Bu görüş, Sanayi Devrimi’nin başlaması ile zayıflamıştır.  

Adam Smith, merkantilizme yönelik ciddi eleştiriler yöneltmiştir. Smith’e 

göre dünya serveti sabit olmayıp iki ülkenin ticaretinden iki ülkenin de kazançlı 

çıkması mümkündür. Bir diğer eleştiri David Hume’dan gelmiştir. Hume’a göre 

ülkeye fazla miktarda altın girmesi ve altının para olarak kullanılması durumunda 

para arzı artacağından fiyatlar yükselecektir. Bu durumda yurt içinde üretilen 

malların fiyatları artacak ve ülke mallarına olan talep (ihracat) azalacaktır. Aksine 

ülkedeki iktisadi birimler de pahalılaşan yerli üretim yerine nispeten ucuz olan dış 

mallara yönelecekler ve ithalat artacaktır. Bunun sonucunda dış ticaretten elde 

edilen fazla giderilmiş olacaktır.  

Merkantilistlerin iktisat bilimine çeşitli katkıları olmuştur. Bugünkü 

ödemeler bilançosuna karşılık gelen dış ticaret bilançosu kavramını ortaya 

atmışlardır. Jean Bodin fiyat artışlarının nedenini altın fazlalığına bağlamış, bir 

 
Altın biriktirmenin yolu 
ihracatı teşvik etmek, 
ithalatı yasaklamaktır. 

Bu nedenle müdahaleci 
bir devletten 
yanadırlar.  
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anlamda sonraki dönemlerde ortaya atılan Miktar Teorisi’ni işaret etmiştir. Düşük 

faiz oranlarının yatırımları pozitif olarak etkileyeceğini, faiz oranlarının fon arzı ve 

talebi tarafından belirlendiğini ilk olarak ileri sürenler yine merkantilistlerdir.  

FİZYOKRATLAR 
Bu görüş merkantilizme tepki olarak doğmuştur. Merkantilizmde zenginliğin 

kaynağı altın ve diğer değerli madenler iken, fizyokratlar zenginliğin kaynağının 

doğa ve özellikle tarım olduğunu ileri sürmektedirler. Önemli temsilcileri François 

Quesnay, Robert Jacques Turgot ve Pierre-Samuel Dupont de Nemours’dur. 

Fizyokrasinin kurucusu olarak kabul edilen Quesnay, o dönemde Fransa kralı XV. 

Louis’in doktoru olmuştur. Ünlü eseri Ekonomik Tablo’dur.   

Fizyokrasi Fransa’da doğmuş ve gelişmiştir. Bunun sebebi Merkantilistlerin 

sanayi ve ihracat tabanlı önermelerinin tarım toplumu olan Fransa’da kabul 

görmemesidir.  

Fizyokrasinin temeli doğal düzen fikrine dayanır. Buna göre doğadaki düzen 

ekonomik hayatta da geçerlidir. Bu doğal düzeni bozucu politikalar 

uygulanmamalıdır.   

Fizyokratlar bireye önem vererek bireysel mülkiyet haklarının 

kısıtlanmaması gerektiğini ileri sürerler. Ekonomik düzen, bireylerin çıkarları 

peşinde koşması üzerine kuruludur. Bu bağlamda bireylerin kendi çıkarlarının 

peşinde koşmaları toplumun da çıkarınadır. Klasik iktisada yön veren ünlü slogan 

“Bırakınız, yapsınlar; bırakınız, geçsinler.” (Laissez Faire, Laissez Passer) 

fizyokratlara aittir. Fizyokratlar bırakınız yapsınlar ilkesini iktisadi düzen için 

kullanmışlar siyasi anlamda ise monarşiyi savunmuşlardır. Devlet ekonomiye doğal 

düzen gereği müdahale etmemeli, sadece siyasi görevlerle meşgul olmalıdır.  

Fizyokratlara göre iktisadi büyümenin kaynağı tarımsal sermaye birikimidir. 

Sermaye birikiminin önündeki en büyük engel ise tek verimli sektör olan tarımdan 

alınan vergilerdir. Zenginliğin tek kaynağı toprak ve tarım olup sanayi ve hizmetler 

sektörleri verimsiz sektörlerdir.  Bu sektörler ancak tarım sektöründen elde edilen 

girdileri kullanabilirler. Fizyokratlar, tarım sektöründe girişimci çiftçileri ve büyük 

ölçekte üretim yapan tarımsal üreticileri ön plana çıkarmışlardır. Ücretler ise 

tarımsal üretimin devamlılığı için minimum düzeyde tutulmalıdır.   

Fizyokratlar tasarruf edenleri eleştirmişler, tasarrufların tarım ürünleri 

talebini kısacağını, bunun da tarım sektörünün gelirini azaltacağını ileri 

sürmüşlerdir.  

İktisadi açıdan vergileme sadece toprak rantı üzerine yapılmalıdır. Rant, işçi 

ücreti olarak ödenenden fazlası olup tabiatın zenginliğinin bir sonucudur. Ülkede 

tek vergi sistemi uygulanmalı, bu vergi tarımda arazileri elinde tutanlardan 

alınmalı, diğer faktör gelirlerinden vergi alınmamalıdır. Ücretler geçimlik düzeyde 

olduğundan, ücret üzerinden vergi alınması verimli değildir. Kâr ise girişimcinin 

üretim yapmasını teşvik eden temel unsurdur. Bu nedenle kârlardan vergi 

alınmasına da gerek yoktur.  

 Fizyokratlar dış ticaretin serbest olması gerektiğini savunmuşlardır. Çünkü 

serbest dış ticaret koşulları altında tarımsal ürünler yurt içi fiyatlardan daha yüksek 

fiyatlara ihraç edilecek ve tarımsal üretimle uğraşanların gelirleri de artacaktır.   

 
Fizyokrasi, doğal düzen 
fikri üzerine kuruludur. 

Ekonomide de doğal 
düzen geçerli 

olduğundan devletin 
ekonomiye 

müdahalesine 
karşıdırlar.   

 
Fizyokratlar, zenginliğin 

tek kaynağının tarım 
olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Diğer tüm 
sektörler tarım 

sektörünün türevi 
olabilir.   
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KLASİK OKUL 
Klasik okul ya da Klasikler, sanayileşme çabaları ile birlikte ortaya çıkmış ve 

fizyokratların doğal düzen fikrinden etkilenmiştir. Ancak fizyokratların tek üretken 

sektörün tarım olduğu fikrini kabul etmemişlerdir. Merkantilistleri dış ticaret 

konusunda eleştirmişler ve dış ticarette iki tarafın da karlı çıkacağını ileri 

sürmüşlerdir. En önemli temsilcileri Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, 

John Stuart Mill ve Jean Baptiste Say’dır. Bu iktisatçıların her birinin Klasik okulun 

ve iktisat biliminin gelişmesine önemli katkıları olmuştur:   

Adam Smith (1723-1790): İskoçyalı bir ahlak felsefecisi ve üniversite 

hocasıdır. 1776 yılında yazdığı Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve Sebepleri Üzerine 

Bir Araştırma ya da kısaca Milletlerin Zenginliği isimli çalışma birçok kişi tarafından 

iktisadın bir bilim olarak ortaya çıktığı tarih olarak kabul edilir.  

Smith, bireylerin ekonomik çıkarlarının peşinde koştuğunu ve çıkarlarına 

göre hareket ettiklerini ileri sürmektedir. Buna göre insanlar homoeconomicus 

yani ekonomik adamlardır. Bireylerin kendi çıkarlarının peşine koşmalarının 

toplumsal çıkarlara da hizmet edeceğini kabul etmiştir.  

İktisadi hayatta ortaya çıkabilecek dengesizlikler geçicidir. Nitekim bu 

dengesizlikler görünmez bir el tarafından giderilir. Bu görünmez el fiyat 

mekanizmasıdır. Herhangi bir arz ya da talep aksaklığında fiyat mekanizması 

devreye girerek dengeyi sağlar. Bu nedenle ekonomiye dışarıdan bir devlet 

müdahalesine gerek yoktur.  

Dünya serveti sabit değildir. Uluslararası ticarette bir taraf kazanırken diğer 

taraf da kazanabilir. Bunun nedeni iş bölümü ve uzmanlaşmadır. Üretimde en 

önemli değer ne merkantilistlerin iddia ettiği gibi değerli madenlerdir ne de 

fizyokratların iddia ettikleri gibi topraktır. En önemli değer emektir. Sermaye 

emeğe yardımcı olan ve onun verimliliğini artıran her şeye denir.  

Smith’e göre para bir ödeme aracı olup zenginliği etkilemez. İster para ister 

mal ile ticaret olsun aslında mübadele edilen şey emektir.  

Smith, iktisadi büyümenin kaynağının sebebi olarak iş bölümü ve 

uzmanlaşmayı görmüş, uluslararası ticarette de iş bölümü ve uzmanlaşmanın 

geçerli olması gerektiğini savunmuştur.  

David Ricardo (1772-1790): Borsa komisyoncusu olan ve İngiliz 

Parlamentosu üyeliği yapan Ricardo, Klasik liberalizme önemli katkılarda 

bulunmuş bir iktisatçıdır.  Başlıca eseri Politik İktisat ve Vergileme’dir. 

 Rant Teorisi: Ricardo’nun Rant Teorisi, rantın topraklar arasındaki 

verimlilik farkından (diferansiyel rant) dolayı ortaya çıktığını ileri 

sürmektedir. Teoriye göre bir ülkede tarımsal üretime önce en verimli 

arazilerden başlanır. Ülkenin nüfusu arttıkça üretim daha az verimli olan 

topraklarda yapılmaya başlanacaktır.  Verimi düşük olan topraklarda 

üretim yapılması durumunda daha fazla işçi çalıştırmak gerekir. Sonuç 

olarak daha verimsiz arazilerde yapılan üretimin maliyeti daha yüksek 

olmaktadır. Piyasalarda tam rekabet koşulları geçerli olduğundan 

maliyetler fiyatlara yansıtılamaz. Tam rekabet fiyatı düşük verimli toprağın 

maliyetine eşit düzeyde oluşur. Bu durumda verimli arazilerden elde 

 
Klasik iktisadın 

kurucusu olarak kabul 
edilen Smith, iş bölümü 
ve uzmanlaşmaya önem 

vermiş, fiyat 
mekanizmasının öncü 

bir role sahip olduğunu 
ileri sürmüştür. 

 
Klasik ekol doğal düzen 

fikrinden etkilenmiş, 
fizyokrasinin aksine 

uluslararası ticaretten 
iki tarafın da karlı 
çıkabileceğini ileri 

sürmüştür.   
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edilen getiri, verimsiz arazilerin üretim maliyetlerinin üzerinde bir getiri 

sağlayacaktır. Dolayısıyla daha önce tarım yapılan arazilerin sahipleri 

piyasa fiyatı ile üretim maliyetleri arasındaki fark kadar bir rant elde 

ederler.  

 Ricardocu Eşdeğerlik Hipotezi: Bu teori 1974 yılında Barro tarafından 

yeniden gündeme getirilmiştir. Ricardo’ya göre devlet, piyasadan 

borçlandığı zaman bu borcu ve borcun faizini gelecek dönemlerde mutlaka 

vergi gelirleri ile finanse edecektir. Bu durumda ülkenin refahında hiçbir 

değişiklik olmayacaktır. Örneğin devletin halktan vergi almak yerine 

borçlanarak genişletici bir politika izlediğini ve tüketimin artmasını 

amaçladığını varsayılsın. Bu genişletici politika sonucunda gelirleri artan 

kişilerin tüketimlerini artırmaları beklenir. Fakat Ricardo, bu tür bir 

genişletici politikanın etkili olmayacağını ileri sürmektedir. Nitekim bu 

genişletici politikanın ileride kendilerinden alınacak vergilerle finanse 

edileceğini bilen rasyonel iktisadi birimler, genişletici politikaya karşı 

tüketimlerini değil tasarruflarını artırarak cevap verirler. Burada 

tasarrufların artması ilerideki vergiyi finanse etme amacını taşımaktadır. 

Sonuç olarak genişletici politika hedefine ulaşamayacaktır. Dolayısıyla 

Ricardo, devletin ekonomiye müdahalesinin iktisadi birimlerin rasyonel 

davranışı nedeniyle ekonomide etkin olmayacağını, bu nedenle kamunun 

ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini ileri sürmektedir.  

 Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi: Bu teori, Adam Smith’in Mutlak 

Üstünlükler Teorisi’nin geliştirilmiş bir şeklidir. Ricardo’ya göre ülkelerin 

uzmanlaşmasında üstün oldukları malların esas alınması yerine 

üstünlüğün derecesine göre davranmak daha doğrudur. Bir ülke, tüm 

malların üretiminde diğer ülkelere göre daha üstün olsa bile, en çok üstün 

olduğu malları üretmeli, en az üstün olduğu malların üretiminden 

vazgeçmelidir.  

Ricardo para ile ilgili görüşlerinde altın para yerine banknot 

kullanılmasının daha yararlı olacağını ileri sürmüştür. Ancak banknotların 

mutlaka karşılığın olması gereklidir.  Ancak banknotların emisyonunda tam 

karşılık esasını savunmuştur.  

 

Robert Malthus (1766-1834): Rahip ve üniversite hocası olan Malthus’un 

klasik ekole çeşitli katkıları olmuştur. Temel eserleri “Nüfus İlkeleri Üzerine Bir 

Deneme” ve Politik İktisadın İlkeleri’dir. Arazi rantı, toplam talep ve üretim, azalan 

verimler gibi birçok konuda çeşitli görüşler ileri sürmüştür. Ancak iktisat 

literatüründe daha çok nüfus teorisi ile tanınmaktadır. 

Malthus’a göre tarım ürünlerinin arzı aritmetik dizi olarak (1, 2, 3, 4...) nüfus 

artışı ise geometrik dizi olarak (2, 4, 8, 16...) artar. Bu durumda gıda arzı nüfus 

artışının gerisinde kalacak ve nüfusun bir kısmı aç kalacaktır. Bu teoriye göre 

ücretler geçimlik ücret düzeyinde oluşur. Bu kapsamda Malthus'a göre, halkın 

sefaletini ekonomik ve sosyal düzende aramak yerine nüfus artış hızında aramak 

gerekir. 

 
Ricardo, Klasik ekole 

Rant Teorisi, Eşdeğerlik 
Hipotezi ve 

Karşılaştırmalı 
Üstünlükler gibi 

görüşleri 
kazandırmıştır. 

 
İktisadi olaylarla ilgili 
çok sayıda görüş ileri 
süren Malthus, Nüfus 

Teorisi ile 
tanınmaktadır.  
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Malthus’a göre gıda ve beslenme imkânları arttıkça nüfus artmaktadır.  

Nüfus, gıda üretiminden hızlı artınca iş gücü arzı fazlalaşacağından ücretler, 

geçimlik düzeyin altına inecektir. Ancak gıda artış hızı daha yavaş olduğundan 

nüfusun bir kısmı yeterli derecede beslenemeyerek hayatını kaybedecek ve azalan 

iş gücü sebebiyle ücretler tekrar geçimlik düzeye yükselecektir. Artan ücretler 

nüfusun tekrar artmasına neden olacak ve yukarıdaki döngü devam edecektir. 

Beslenme imkânları ile nüfus arasında kurduğu ilişki nedeniyle Malthus’un Teorisi 

iktisat çevrelerinde kötümser-karamsar bir teori olarak nitelendirilmiştir.   

John Stuart Mill (1806-1873): Oxford Üniversitesi’nde hocalık yapan Mill, 

çok sayıda eser yazmıştır. En bilinen eseri Politik İktisadın İlkeleri’dir.   Gerek Adam 

Smith’in mutlak üstünlük teorisi gerekse Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Teorisi üretim ve üretim maliyetleri üzerinde durmuş, uluslararası ticareti arz 

koşullarına göre açıklamaya çalışmışlardır. Mill ise dış ticarette talep koşullarına 

yer veren ilk iktisatçıdır. Mill bu konuda Karşılıklı Talep Kanunu’nu geliştirmiştir. Bu 

kanuna göre ülkeler arası ticarette her bir ülkenin talep koşulları ve ihtiyacının 

şiddeti dengeyi belirler. Örneğin A ülkesi B ülkesinden almaya niyetli olduğu X malı 

miktarı için vereceği Y malının miktarını teklif edince, B ülkesi de vereceği X malı 

miktarı için A ülkesinin teklif ettiği miktara razı olmalıdır. Diğer bir deyişle, hem B 

ülkenin ihraç etmek istediği X malı miktarı ile A ülkesinin ithal etmek istediği X malı 

miktarı; hem de A ülkesinin ihraç etmek istediği Y malı miktarı ile B ülkesinin ithal 

etmek istediği Y malı miktarı eşit olmalıdır. Bu durumda A ve B ülkeleri arasındaki 

X ve Y malı ticareti dengede olur. Bunun dışındaki tekliflerde denge sağlanamaz.   

Jean-Baptiste Say (1767-1832): Fransız iktisatçı Say, üniversite hocalığı 

yaparken sınai üretimde de bulunmuştur. J. B. Say iktisat biliminde rant ile kârı 

ayıran ilk iktisatçıdır. Say’a göre kâr, girişimcinin hizmetinin karşılığıdır. Say Yasası 

ya da Mahreçler Yasası olarak bilinen ve “Her arz kendi talebini yaratır.” şeklinde 

özetlenen görüşü ileri sürmüştür. Say, üreticilerin sattıkları her mal karşılığında 

yeni mallar talep ettiklerini ileri sürmüştür. Para sadece bir aracı rolü 

üstlenmekte olup piyasada mallar aslında başka mallarla değiştirilmektedirler.  

Klasik iktisatçıların ekonominin işleyişi ile ilgili temel prensipleri aşağıdaki 

gibi özetlenebilir:  

 Klasikler doğal düzen görüşünü benimsemişler ve tüm piyasalarda tam 

rekabet şartlarının geçerli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Tam rekabet 

varsayımı, bir malın piyasasında mallar arasında farklılık bulunmadığını 

(homojenlik), piyasada alıcıların ve satıcıların sayılarının malın fiyatını 

etkileyemeyecek kadar çok olduğunu kabul eder. Piyasaya giriş ve 

piyasadan çıkış tamamen serbesttir. Üreticiler ve tüketiciler yanılmazlar. 

Her iki kesim de tam bilgi sahibidirler.  

 Piyasalarda tam rekabetin geçerli olması, arz ve talepteki kısa dönemli 

dalgalanmaların görünmez el olan fiyat tarafından giderileceği ve tekrar 

dengeye dönüleceği anlamına gelir. Bu nedenle devlet ekonominin 

işleyişine müdahale etmemelidir.  

 Devlet, kaynakları israf eden ve etkin kullanamayan bir örgüttür. Bu 

nedenle devlet ancak özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen ya da 

gerçekleştirilmesi kârlı olmayan iç ve dış güvenlik ile adalet hizmetlerini 

 
Mill, dış ticarette talep 
koşullarına yer vermiş; 

Say ise kendi adı ile 
anılan Say Yasasını 

geliştirmiştir.  
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gerçekleştirmelidir. Bunun için gerekli fonları vergi olarak almalı, vergi 

dışında herhangi bir araç kullanmamalı, toplayacağı vergi de tarafsız yani 

piyasayı etkilemeyen bir vergi olmalıdır. Çünkü devletin vergileme ile 

kamu kesimine aktaracağı fonlar, aslında özel ekonominin verimli olarak 

kullandığı kaynaklardır. Klasiklere göre devlet bütçesi hem denk hem de 

küçük boyutlu olmalıdır. Büyük boyutlu bütçeler devletin ekonomiye daha 

fazla müdahale ettiği anlamına gelir.  

 Devlet geçici istikrarsızlık durumunda para politikası ile de ekonomiye 

müdahale etmemelidir. Devletin piyasaya para arz etmesi durumunda 

fiyatlar artacak, daraltıcı para politikası uygulaması durumunda da fiyatlar 

aynı oranda düşecektir. Fiyatlar ise bir ekonominin en önemli denge 

kaynağıdır.  

 Devlet dış ticarete de karışmamalıdır. Dış ticarette mutlak üstünlükler ve 

karşılaştırmalı üstünlükler ancak serbest bir ticaret ile ortaya çıkabilir.    

 Devletin ekonomiye müdahale etmediği durumda emek piyasası da 

dengededir. Geçerli ücret haddinden çalışmak isteyen herkes iş bulabilir. 

Bu durumda ekonomi tam istihdam düzeyinde dengede olacaktır. İşsizlik, 

ancak devletin emek piyasasındaki ücretlere müdahale ederek asgari ücret 

belirlemesi durumunda ortaya çıkabilir.   

 Ücret ve fiyatlar esnektir. Piyasadaki geçici dalgalanmalara hem ücretler 

hem de fiyatlar artarak ya da azalarak uyum sağlarlar. Bu durumda piyasa 

dengesi yeniden sağlanır.  

 Tam rekabet varsayımı gereği üretilen tüm mallar satılır. Bu satıştan gelir 

elde edenler bu geliri diğer malların satın alınmasında harcanır (Say 

Yasası). Üretilen bütün mal ve hizmetler satılacağına göre talep 

yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan herhangi bir işsizlik de olmayacaktır. 

 Say Yasası’na getirilen en önemli eleştiri üretilen malların satılması 

durumunda bu malı satanların gelirlerinin bir kısmını tasarruf etmeleri 

durumunda yasanın geçersiz olacağı şeklindedir.  

Klasik Faiz Teorisi Say Yasası’na yöneltilen bu eleştiriyi karşılamaktadır. 

Klasiklere göre faiz oranı tasarruflarla yatırımları eşitleme fonksiyonuna 

sahiptir. Diğer bir ifadeyle piyasadaki denge faiz oranı tasarrufların 

yatırımlara eşit olduğu noktada oluşur. Tasarruflar tüketimden vazgeçme 

sonucu ortaya çıkar. Faiz arttıkça tasarruf artar. Yatırımlar ise sermaye 

talebi anlamına gelmekte olup faiz arttıkça azalır. Klasik Faiz Teorisi 

tasarrufa yönlendirilen ve harcanmayan paraların, girişimcilerce faiz 

karşılığı ödünç alınarak yatırım mallarına harcandığını ve böylece 

ekonomide toplam harcamalarda azalma olmayacağını ileri sürerek Say 

Yasası’na yapılan eleştirileri karşılamaktadır. Eğer ekonomide tasarruflar 

yükselirse buna tepki olarak faiz oranları yükselir. Kişiler yükselen faiz 

oranları karşısında faiz getiri elde edebilmek için tasarruflarını tekrar 

sisteme sokarlar.  

 İşgücü arzı ve iş gücü talebi reel ücretlere bağlıdır. Reel ücretler yükselince 

emek arzı artarken, emek talebi azalmakta; aksine reel ücret düşünce bu 

 
Klasik ekol ekonominin 
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kez emek arzı azalırken emek talebi artmaktadır. Emek arzının ve emek 

talebinin eşitlendiği noktada reel ücretler oluşur.  

NEOKLASİK İKTİSAT  
Neoklasik iktisat, Klasik iktisadın temel görüşlerini kabul etmiş ve bu 

görüşleri daha sistematize hâle getirmiştir. Neoklasik iktisatta da tam rekabet 

şartlarının geçerliliği ve görünmez el prensipleri ön plandadır. Önemli temsilcileri 

Alfred Marshall, Irving Fisher, Vilfredo Pareto, Hermann Heinrich Gossen, Arthur 

Cecil Pigou’dur.  

Neoklasikleri Klasiklerden ayıran en önemli fark değerin kaynağını emek 

olarak değil fayda olarak tanımlamalarıdır. Burada faydadan kastedilen sadece 

tüketici faydası değil üreticinin de karıdır. Bir malın değeri onun tüketiciye 

sağladığı fayda ile ölçülmektedir.   

Ekonomi tam istihdamda dengededir. Bu dengeyi bozan kamu 

müdahaleleridir. Tam istihdam dengesi Walras’ın Genel Denge Modeli ile 

açıklanmaktadır. Bu modelde tüketiciler üreticilere ücret karşılığı emeklerini arz 

eden ve elde ettikleri geliri üreticilerin mallarına harcayan birimlerdir. Üreticiler 

ise elde ettikleri gelirleri tekrar faktör talebi için kullanmaktadırlar. Denge 

durumunda tüm girdi ve çıktı piyasalarında arz-talep eşitliği eşanlı olarak 

gerçekleşmektedir.  Denge durumunda tüketiciler faydalarını, firmalar ise kârlarını 

maksimum yapmaktadırlar.  

Para ile ilgili olarak Miktar Teorisi’ni savunmaktadırlar. Önceki bölümlerde 

bahsedildiği gibi bu teori Irving Fisher tarafından geliştirilmiştir. Marshall ise 

Cambridge tipi Miktar Teorisi’ne katkıda bulunmuştur. Miktar Teorisi para 

arzındaki değişikliklerin sadece fiyatları değiştireceğini ileri sürmektedir.  

Maliye politikasına kesinlikle karşıdırlar. Çünkü devletin yapacağı 

harcamalar özel sektörün elindeki fonlar tarafından finanse edilecektir. Bu 

durumda ekonominin işleyişine müdahale edilmiş ve ekonomik denge ihlal edilmiş 

olur.   

Pigou’ya göre fiyatlardaki azalma reel serveti artıracağından tüketim artar 

(Pigou Etkisi). Ücretlerdeki düşme firmaların yatımlarını ve emek talebini artırarak 

istihdamı artıracaktır.  

Talep ve arz analizlerini analitik olarak açıklayan ve bunların izahında 

geometriden yararlanan ilk Neoklasikler Marshall ve Walras’tır. Bu iktisatçılar, 

toplam maliyet eğrileri, marjinal gelir, marjinal fayda gibi analizleri iktisat bilimine 

kazandırmışlardır.  

Marshall, iktisattaki arz ve talep ilişkisine zaman unsurunu ekleyerek çok 

kısa dönem, kısa dönem ve uzun dönem gibi kavramları kazandıran; yine ceteris 

paribus varsayımını kullanan ilk iktisatçıdır. Bu varsayımdan yararlanarak tek 

piyasadaki dengeyi açıklamak üzere Kısmi Denge Modelini geliştirmiştir.  

Piyasaların karşılıklı bağımlılığını temel alan Genel Denge Modeli ise Walras 

tarafından geliştirilmiştir. Denge durumunda tüm piyasalarda arz ve talep eşitliği 

ayı anda sağlanmaktadır. Denge fiyatlar veridir ve tüketiciler bütçe kısıtlarına göre 

faydalarını maksimum yaparken firmalarda karlarını maksimum hâle getiriler. Bu 

şartların sağlandığı dengeye genel denge adı verilmektedir.   
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Genel Denge Modeli ile ilişkili konuların başında refah ekonomisi 

gelmektedir.  En çok kullanılan refah ölçütü Pareto Optimumu’dur. Pareto’ya göre, 

az bir kişinin durumu kötüleşmeden bir başkasının durumu iyileşmiyorsa kaynaklar 

etkin dağılmıştır. Tersinden düşünülecek olursa bir kişinin refahı yükselirken 

başkalarının refahı değişmiyorsa ortada kullanılmayan kaynaklar vardır. Ancak bir 

kişinin refahını başkasının refahını azaltmadan iyileştiremiyorsanız kaynakların 

tamamı etkin biçimde dağılmıştır. Bu görüşe Pareto Optimumu denir.    

KEYNESYEN İKTİSAT 
Önceki bölümlerde Keynesyen ekolün çıkış noktasının 1929 Buhranı olduğu 

belirtilmişti. Yine Neoklasik ekolün, 1850-1930 arasında altın çağını yaşadığı, 

Sanayi Devrimi’yle birlikte yeni icatların üretim sürecinde kullanıldığı ve düşük 

ücretlerin söz konusu olduğu sonuç olarak önemli hacimde üretim 

gerçekleştirildiği de ifade edilmişti.   

I. Dünya Savaşı’na kadar dünyadaki en önemli iktisadi güç İngiltere’ydi. I. 

Dünya Savaşı sonrasında İngiltere önemli ölçüde güç kaybetmiş ve ihracatı 

azalırken borçları artmıştı. Almanya savaştan yenik çıkmış ve önemli tazminat 

istekleri ile karşılaşmıştır.  

ABD ise savaş sonrasında diğer ülkelere göre daha istikrarlı bir yapı 

yakalamıştır. ABD’de ekonomide “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.” ilkesi sıkı 

sıkıya uygulanmıştır. ABD Doları miktar teorisinin etkisiyle altın standardına sadık 

kalmış ve altın karşılığı olmaksızın para basılmamıştır. ABD’de teknoloji bu 

dönemde adeta patlamış ve icatlar birbirini izlemiştir. Bu icatlar hemen hemen 

tüm sektörlerdeki üretime yansımıştır.  

Üretim patlaması ile birlikte ABD’de işsizlik oranları hızla azalmıştır. Bu artış 

hemen hemen tüm sektörlerde ortaya çıkmıştır. Burada artan üretim ile birlikte 

hem ücretlerde hem de tüketimde artışlar gerçekleşmiştir. Ücretleri artan işçilerin 

turizm ve seyahat talepleri artmış, Florida eyaleti ABD’nin önemli bir turizm 

merkezi hâline gelmiştir. Bu sayede Florida’daki arazilerin değeri hızla 

yükselmiştir.  

1920’li yıllar Amerika’nın ekonomi dışında edebiyat, sanat, eğlence, turizm 

ve basın gibi tüm alanlarda eskiye göre altın yıllar yaşadığı bir dönemdi. Bu 

nedenle Amerikalılar, 1920’li yıllara kükreyen yirmiler adını vermişlerdir. 

1920’lerin başında genel olarak ücretler ve fiyatlar istikrarlıydı. I. Dünya 

Savaşı sırasında zarar gören küçük firmalar birleşme yoluna gitmişler ve ABD 

ekonomisinde monopolleşme başlamıştır. Bu dönemde ekonomiye yön veren 200 

büyük firma ortaya çıkmıştır.  

Bu dönemde bankacılık sektörünün yetersiz bir örgütlenmeye sahip olduğu 

görülmektedir. Bankalar, şirketler ile ilgili yeterince mali bilgi toplayamıyorlardı. 

Bu durum şirketlerin hisselerini borsa yoluyla satın alan yatırımcılar için de 

geçerliydi. Yine bankacılıkla ilgili yasal bir çerçeve bulunmamaktaydı. Söz konusu 

dönemlerde günde 4-5 bankanın kurulduğu görülmektedir.   

New York Borsası 1928 yılının başından 1929 yılı ekim ayının başına kadar 

gittikçe yükselmiştir. Borsa endeksinin 1 yıllık artış oranı yaklaşık olarak %100 

olmuştur. Kredi ile alınan hisse senetlerinin değeri 1,5 yıl içinde 180 kat artmıştır. 
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Bu iyimserlik devam ederken 21 Ekim 1929 Pazartesi günü yabancı yatırımcıların 

ve özellikle Hollandalıların ve Almanların borsadaki hisseleri ellerinden 

çıkarmalarıyla çöküntü başlamıştır. Büyük çöküş̧ ise New York Borsası’nın 24 Ekim 

1929 tarihinde dibe vurduğu gün yaşanmış ve tarihe Kara Perşembe olarak 

geçmiştir. Hisselerin satış süreci hızlandıkça fiyatlar daha da düşmüştür.   

Bu süreçte 4.000 kadar banka batmış, binlerce insanın mal varlığı yok 

olmuştur.  

Kriz döneminde başta ABD olmak üzere İngiltere ve Almanya gibi ülkeler 

gümrük duvarlarını yükseltme yoluna gitmişlerdir. Bunun sonucunda zaten yurt 

içine satış yapamayan sanayicilerin ürünleri satılamamıştır. Bu durum üretimin 

azalmasına ve ise işsizliğin artmasına yol açmıştır.    

Uluslararası ticaret %50 azalırken ABD’de işsizlik %25 oranına yükselmiştir. 

Hatta ABD’nin bazı bölgelerinde insanlar açlık sorununu aşabilmek ve tarımsal 

ürünleri üretmek için kentleri terk etmek zorunda kalmışlardır.  Sanayi üretimi 

ABD’de %46, Almanya’da %41, Fransa’da %24 ve İngiltere’de %23 oranında 

azalmıştır. Toptan eşya fiyatlarındaki düşüş ABD’de %32, İngiltere’de %33, 

Fransa’da %34 ve Almanya’da %29 olmuştur.  

 Krizin başlaması ile birlikte ABD hükûmeti Neoklasik politikalar gereği 

ekonomiye müdahale etmemiştir. Piyasadaki para arzının azalmasına karşılık altın 

stokuna bağlı olarak para basma ilkesine sadık kalmıştır. Bu durum ekonomideki 

krizi daha da derinleştirmiştir. Müdahale etme kararı aldıklarında ise çok geç 

kalınmıştır.  

Kükreyen yirmiler, dünya tarihinin en ağır iktisadi bunalımıyla sona ermiştir. 

1929 yılında ortaya çıkan ve büyük buhran olarak nitelendirilen ekonomik krizinin 

temel nedenleri: 

 Şirketlerin borsa değerleri ile gerçek değerleri arasındaki uçurumlar, 

 Borsada denetimin olmaması, 

 Bankacılık ile ilgili yasal zeminin olmaması, 

 Tedavül aracı olarak altın standardının sürdürülmesi, 

 Kamunun ekonomiye müdahale etmemesi olarak sıralanabilir.  

 

 Keynesyen İktisadın Temel Önermeleri   
Keynes, 1929 Buhranı’nın temel nedeninin toplam talepteki yetersizlikler 

olduğunu; toplam talepteki yetersizliklerin ancak kamunun genişletici maliye 

politikaları ile giderilebileceğini ileri sürmüştür. Keynes 1936 yılında yazdığı 

İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi ya da Genel Teori adlı eser o güne kadar 

ileri sürülen Klasik ve Neoklasik görüşlerin neredeyse tam tersini iddia ettiğinden 

Keynes’in görüşleri Keynesyen Devrim olarak ta nitelendirilmiştir.  

Keynes tasarrufların milli geliri artırması bekleneceğini ancak tasarrufların 

gömüleme (iddihar) biçiminde oluşması durumunda milli geliri azaltacağı 

iddiasında bulunmuştur.   

Keynes, toplam talebin unsurlarının (hanehalkları, firmalar ve dış âlem) 

davranışları sonucunda toplam talepte bir azalma olursa, bu azalmanın diğer bir 

aktör olarak kamu kesimi tarafından giderilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu 

müdahale kamu harcamaları artışı ya da vergi indirimleri yoluyla yapılabilir. 
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Burada özel kesim harcamalarının kamu tarafından telafi edilmesi söz konusu 

olduğundan bu tür maliye politikasına Telafi edici Maliye Politikası adı 

verilmektedir. Eğer ekonomide depresyon değil de enflasyon ortaya çıkarsa bu kez 

toplam harcamalar azaltılmalıdır. Özel kesim toplam harcamaları azaltamıyorsa o 

zaman kamu kesimi harcamalarını kısmalı, gerekirse vergi artışı yapmalıdır. Bu 

kapsamda Keynesyen iktisada talep yanlı iktisat denilebilir. Diğer bir deyişle 

üretimin ve istihdamın temel belirleyicisi toplam taleptir. Keynes, toplam talep 

analizine çarpan mekanizmasını kazandırmıştır.  

Keynes’e göre Klasiklerin iddia etiği gibi ücret ve fiyatlar mükemmel 

esneklikte değildir. Ona göre ücret ve fiyatlar artış yönünde esnek; azalış yönünde 

katıdır. Diğer bir deyişle ücret ve fiyatlar artabilir ama azalamaz. Bu durumda da 

tam istihdamın sağlanması neredeyse imkânsızdır.   

Keynes Klasiklerin her arz kendi talebini yaratır düşüncesine karşı çıkmıştır. 

Ona göre eğer her arz kendi talebini yaratsaydı 1929 Ekonomik Buhranı hiç 

yaşanmayacaktı. 

Keynes, Klasik teoriye tasarruflar konusunda da karşı çıkmıştır. Ona göre 

tasarruflar Klasik iktisatçıların iddia ettikleri gibi faize değil, gelire duyarlıdır. Gelir 

arttıkça tasarruflar da artar.   

Tasarruflar gibi tüketim de kullanılabilir gelirin artan fonksiyonudur. 

Kullanılabilir gelir arttıkça tüketim artacaktır.   

Yatırımlar faiz oranının azalan fonksiyonudur. Yatırımcı hesapladığı 

sermayenin marjinal etkinliği ile mevcut faiz oranını karşılaştırır. Faiz oranı 

sermayenin marjinal etkinliğinden büyükse yatırım yapılmaz ve eldeki fonlar faiz 

getirisi elde etmek için kullanılır. Aksine faiz oranı sermayenin marjinal 

etkinliğinden küçükse yatırım yapılmasına karar verilir. Klasikler ayrıca yatırımların 

faize duyarlılığının yüksek olduğunu ve faizlerdeki küçük değişimlerin yatırımları 

daha büyük oranda etkilediğini ileri sürmüşlerdir. Keynes ise bu görüşe karşı 

çıkarak yatırımların faizden daha az etkilendiğini iddia etmiştir.  

Keynes, para konusunda Klasiklerdeki paranın yansızlığı fikrini kabul 

etmemektedir. Yine paranın ekonomideki tüm değişkenler üzerinde etkili olduğu 

fikrini de reddetmektedir. Keynes’e göre paranın çıktı üzerindeki etkisi (parasal 

aktarım mekanizması), faizler ve yatırımlar üzerinden oluşur. Ekonomide para arzı 

arttığında faizler düşecektir. Düşen faizler ise yatırımları artırarak çıktı-gelir 

düzeyini artırabilir. Ancak bu etki zayıftır. Bunun nedeni sermayenin marjinal 

etkinliği ile faiz oranının karşılaştırılmasıdır.  

Klasik iktisatçılar paranın tamamen işlem amaçlı olarak elde tutulduğunu 

ileri sürmüşler ve para talebinin faize duyarlılığının olmadığını (sıfır olduğunu) 

kabul etmişlerdir. Keynes ise paranın işlem yanında ihtiyat ve spekülasyon 

amaçları ile elde tutulabileceğini, bu kapsamda para talebinin gelir yanında faiz 

oranına da bağlı olduğunu ileri sürmektedir. İnsanların spekülatif amaçlar için 

ellerinde tuttukları para miktarı faiz oranı ile negatif ilişkilidir. Para arzını artırarak 

faiz oranlarının düşürülebileceği bir nokta vardır. Bu noktadan sonra para arzı ne 

kadar artırılırsa artırılsın faiz oranları düşürülemez (Likidite tuzağı).   

Faiz, Klasiklerin iddia ettikleri gibi tüketimden vazgeçmenin bedeli değildir. 

Keynesyen iktisatta faiz oranı likiditeden vazgeçmenin bedelidir. Likiditeden 
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vazgeçmek, paradan uzak kalmak (vade) anlamına gelir. O hâlde paradan uzak 

kalınacak zaman uzadıkça faiz oranları yükselecektir.  

Tam istihdam nadir karşılaşılabilecek bir durumdur. Ekonomilerde genellikle 

eksik istihdam durumu yaşanmaktadır. Keynes eksik istihdamda da ekonominin 

dengede olabileceğini ileri sürmüştür.   

Keynes, Klasiklerin iktisadi birimlerin tam bilgi sahibi olması fikrine de karşı 

çıkar. Buna göre emek arz edenler nominal ücreti, emek talep edenler ise reel 

ücreti dikkate alırlar. Emek arzı nominal ücretin artan; emek talebi ise reel ücretin 

azalan fonksiyonudur.   

Kamu maliyesi alanında Klasikler küçük ve denk bir bütçeye taraftar 

olmuşlardır. Onlara göre daha büyük bir bütçe daha fazla kamu harcaması ve daha 

fazla vergi demektir. Keynes, bütçe açıklarına karşı değildir. Bütçe bir maliye 

politikası aracı olarak kullanılmalıdır. Açık bütçe daha çok harcama yapılan daha az 

vergi toplanan bir bütçe olduğundan ekonomideki genişlemeye yardımcı bir rol 

üstlenecektir.  

Borçlanma da bir iktisat politikası aracı olarak kullanılabilir. Keynesyenlere 

göre borçlanma sadece bütçe açıklarının finansmanı için kullanılan bir araç 

değildir. Eğer ekonomide enflasyon varsa, yani toplam talep toplam arzdan fazla 

ise bu durumda borçlanma yoluyla ekonomideki fazla talep çekilmelidir. Aksine 

deflasyon yani toplam talep toplam arzdan küçükse o zaman daha önce alınmış 

borçlar vadesinden önce geri ödenebilir. Hatta bu ödemeler daha yüksek bir faiz 

oranı üzerinden yapılarak toplam talebin artmasına katkıda bulunulabilir.   

Keynesten sonraki Keynesyen iktisatçılar Phillips Eğrisinin geçerliliğini kabul 

etmişlerdir. Hatırlanacağı üzere Phillips Eğrisi bir ülkede enflasyon ile işsizlik 

arasında bir değiş-tokuş olduğunu ileri sürmüş ve iki olgunun aynı anda ortaya 

çıkamayacağını savunmuştur.   

Keynesyen ekol, 1929 Buhranı’ndan 1970’lerdeki petrol krizine kadar 

hemen tüm ekonomilerde uygulanmış bir ekonomi politikası anlayışıdır. 1970’li 

yıllardaki petrol krizinin sonucunda bir çok ülkede hem enflasyon hem de işsizlik 

aynı anda ortaya çıkmıştır (stagflasyon). Bu durum Keynesyen iktisada olan güveni 

sarsmıştır.  Çünkü uzun dönemde ya da ekonomik kriz ortamında enflasyon ve 

işsizlik arasındaki değiş tokuş ilişkisinin oluşmadığı görülmüştü. Kriz dönemlerinde 

artan üretim maliyetlerinden dolayı hem enflasyonun  hem de azalan talepten 

dolayı işsizliğin aynı anda ortaya çıkabileceği ve ayrıca uzun donemde oluşacak 

tam istihdam düzeyinde enflasyonun artabileceği tecrübe edilmişti. 

 

MONETARİZM (PARASALCILIK)  

Monetarizmin önemli temsilcileri Milton Friedman, Anna Schwartz, Phillip 

Cagan ve Richard Selden’dir.  

Monetarizm ya da parasalcılık, Keynesyen ekole bir tepki olarak 1960’lı 

yıllarda ortaya çıkmıştır. Parasalcılık Klasik iktisat temelli bir ekoldür. Parasalcılar 

Keynesyen ekolü hem paranın etkisini göz ardıgöz ardı ettiği için hem de fiyatları 

dikkate almadığı için eleştirmişlerdir.  Monetaristler ya da parasalcılar, Klasiklerin 

para arzının uzun dönemde sadece fiyatları etkileyebileceği görüşünü desteklerler 
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(Miktar Teorisi). Parasalcılar bu görüşlerini Friedman’ın enflasyon her zaman ve 

her yerde parasal bir olgudur şeklinde sözleri ile özetlerler. Buna karşılık paranın 

kısa dönemde reel değişkenler üzerinde etkisi olabilir.  Paranın tedavül hızı 

Klasiklerin ileri sürdüğü gibi sabit olmadığı gibi, Keynesyenlerin ileri sürdüğü gibi 

istikrarsız da değildir. Paranın tedavül hızı öngörülebilir, tahmin edilebilir ve 

istikrarlı bir yapıya sahiptir. Kısacası Monetaristler, ekonomideki istikrarsızlıkların 

tek sebebini para arzındaki dengesizliklere bağlamışlardır.  

Monetarisler 1929 Ekonomik Buhranı’nın sebebinin uygulanan para 

politikalarının yanlış olmasından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Onlara göre 

eğer kriz başladığında genişletici bir para politikası uygulansaydı, fiyatlardaki düşüş 

gerçekleşmeyecekti. Bu durumda üretim ve istihdam da azalmayacaktı. 

Parasalcılara göre tüketim, mevcut durumdaki gelirin değil sürekli gelirin 

artan fonksiyonudur. Tüketim gelire değil de sürekli gelire bağlı olunca, Keynes’in 

ileri sürdüğü gibi hükûmetlerin vergi indirimi uygulayarak mevcut geliri artırması 

ve bu gelirin tüketimi tetikleyerek toplam talebi yükseltmesi söz konusu 

olmamaktadır.     

Para arzını sürekli artırarak işsizlik oranını doğal işsizlik oranına düşürmek 

mümkün değildir.  

Keynesyen iktisatçıların çok önem verdikleri çarpan mekanizmasının 

etkinliği tartışmalıdır. Çünkü maliye politikasının etkinliği, bu harcamaların 

finansman şekline bağlıdır. Eğer kamu harcamaları piyasadan borçlanılarak finanse 

edilirse, bu durumda faiz oranları artacak ve özel yatırımlar artan faiz sonucunda 

azalacaktır (dışlama etkisi). Bu durumda kamu harcamalarından beklenen 

genişletici etki düşük olacaktır. Kamu harcamalarının vergilerle finansmanı 

durumunda da genişletici etki istenilen düzeyde gerçekleşemez. Çünkü 

harcamalardaki genişlemeye karşılık, dışlama etkisi ve vergiler yoluyla ekonomide 

daraltıcı etkiler meydana gelmiştir.  

Ekonomiler aslında dış müdahaleler olmadığı zaman istikrarlıdır. En önemli 

istikrarsızlık kaynağı da kamu kesimidir. Bu nedenle kamunun kesiminin ekonomik 

faaliyetlerdeki ağırlığı sınırlandırılmalıdır. Devlet ekonomiye müdahale etmemeli, 

aktif para ve maliye politikaları uygulamamalıdır. Devlet adalet ve güvenlik gibi 

geleneksel görevlerini yerine getirmelidir. Görüldüğü gibi bu düşünceler Klasik 

ekolün önermeleri ile oldukça benzerdir. Monetaristler Klasiklerden farklı olarak 

para arzının iktisadi büyümeye paralel biçimde sabit bir oran olarak ayarlanmasını 

teklif etmişlerdir.  

Emek piyasası ile ilgili olarak Klasiklerin görüşlerini kabul etmektedirler. Bu 

kapsamda emek talebi ve emek arzı reel ücretin fonksiyonudur. İşsizlik ve 

enflasyon arasındaki Phillips Eğrisi ilişkisi kısa dönemde geçerli olsa bile bu ilişki 

uzun dönemde kaybolmaktadır.  

Parasalcılar, Klasiklerden farklı olarak iktisadi birimlerin rasyonel 

beklentilere sahip oldukları görüşünü kabul etmemektedirler. Buna karşılık 

beklentilerin adaptif (uyumcu) olduğunu, yani geçmişteki verilere göre gelecekteki 

beklentilerin oluştuğunu ileri sürmektedirler. 
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YENİ KLASİK İKTİSAT 
Bu görüş Klasik iktisat ekolü ile Monetaristlerin görüşlerini devam 

ettirmekle beraber bazı konularda özellikle Monetaristleri eleştirmektedirler. Yeni 

Klasik İktisat akımı özellikle 1970’lerden sonra güçlenmiştir. Bu görüş Keynesyen 

iktisada karşı bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Önemli temsilcileri Robert Barro, 

John F. Muth, Thomas Sargent ve Robert Lucas’tır.  

Yeni Klasik tabiri, bu iktisatçıların Klasiklerin piyasa mekanizmalarına bağlı 

kalmalarından kaynaklanmaktadır. Nitekim Yeni Klasikler de ücret ve fiyatların 

hem artma hem de azalma yönünde esnek olduğunu, piyasalarda arz ile talep 

arasında bir dengesizlik olduğunda, denge sürecinin yeniden ve hızla 

gerçekleştiğini kabul etmektedirler.  

Yeni Klasikler Monetaristlerin adaptif beklentiler varsayımını reddetmekte 

ve rasyonel bekleyişleri kabul etmektedirler. Buna göre iktisadi birimler hem 

geçmişteki hem de şimdiki verileri kullanarak doğru tahmin yaparlar. Bu kapsamda 

ancak ani (şok) bir politika rasyonel beklentileri bozarak etkili olabilir. Bu görüşe 

göre herhangi bir sebeple yapılan hatalı tahminler tekrar edilmezler.   

Nitekim Lucas’a göre bir ülkedeki üretim ve gelir üzerinde iktisadi birimlerin 

doğru tahmin ettikleri (rasyonel beklenti) politikalar etkili olamayacaklardır. 

Üretim ve gelir ancak şok politika olarak adlandırılan ve iktisadi birimlere hiçbir 

şekilde önceden bildirilmeyen politikalarla değiştirilebilir. İktisadi birimlerin 

tahmin ettikleri bir enflasyon oranı vardır. Buna karşılık devletin şok bir genişletici 

maliye ya da para politikası uygulaması durumunda ortaya çıkacak enflasyon, 

iktisadi bireylerin bekledikleri enflasyonu aşarsa ülkedeki üretim ve gelir artabilir. 

Ancak rasyonel beklentiler varsayımı gereği bu duruma sık rastlanmaz. 

Hükûmetler para ve maliye politikaları uygulayarak ekonomide hiç bir reel etkide 

bulunamazlar.   

Bu durum Ricardo’nun eşdeğerlik Hipotezi’ni andırmaktadır. Bu kapsamda 

Barro, Ricardo’nun çok önceleri ileri sürdüğü bu hipotezi revize ederek yeniden 

gündeme getirmiştir. Buna göre hükûmetlerin genişletici politikalarının gelecekte 

kendilerinden alınacak vergiler ile finanse edileceğini bilen rasyonel birimler, 

genişletici politika sonucunda harcamalarını değil tasarruflarını artırırlar. Bunun 

nedeni ileride kendilerinden alınacak olan ilave vergi yükünü finanse edebilmektir. 

Görüldüğü gibi Yeni Klasiklerin en önemli önermeleri rasyonel 

beklentilerdir. Bu nedenle Yeni Klasik Okula bazen Rasyonel Beklentiler Okulu da 

denir.   

Emek piyasasında hem emek arz edenler hem de emek talep edenler reel 

ücrete göre hareket ederler. Yeni Klasiklere göre Phillips Eğrisi hem kısa hem de 

uzun dönemde geçersizdir.  

Yeni Klasiklere göre ekonomi istikrarlıdır. Bir istikrarsızlık varsa bu 

Monetaristlerin ileri sürdüğü gibi para arzından değil beklenti hatalarından 

kaynaklanır.   

Bu noktada Klasiklerden daha radikal davranmışlar ve dengenin Klasiklerde 

olduğu gibi zamanla değil anında sağlandığını ileri sürmüşlerdir.  

 
Yeni Klasik ekol, 

rasyonel beklentiler 
varsayımını kabul eden 

bir yaklaşımdır.  
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Yeni Klasiklerin Keynes’in teorisini eleştirdikleri noktalardan birisi de makro 

iktisadı mikro bir temelinin olmamasıdır. Bu kapsamda mikro temelin olmayışı 

makro iktisadın her zaman geçerli olma özelliğini kaybettirmektedir.  

 

YENİ KEYNESYEN İKTİSAT 
Yeni Klasiklerin, Keynesyen makro iktisadın mikro temellerinin olmadığı 

yönündeki eleştirilerine tepki olarak doğmuştur. Öncüleri Michael Parkin, Stanley 

Fischer, Edmund Phelps, Joseph E. Stiglitz, Gregory Mankiw, Olivier Blanchard ve 

David Romer’dir.  

Yeni Keynesyenler, birey ve firma davranışları ile bunların makro etkilerini 

ele almışlardır.    Yeni Klasiklerin en önemli özelliği Keynesyen ekolün temsilcileri 

olmakla birlikte özellikle Yeni Klasik akımın bazı görüşlerini kabul etmeleridir.   

Yeni Keynesyenler, Keynesyen bakışa beklentileri ilave ederek rasyonel 

beklentileri kabul etmişlerdir. Yeni Klasiklerde olduğu gibi öngörülmeyen (şok) 

para politikasının çıktıyı artırabileceğini ileri sürmüşlerdir. Yeni Klasikler gibi doğal 

işsizlik oranı da bu görüş tarafından kabul görmektedir. Bu yönleri de yeni 

klasiklerle benzerdir. Ancak ücret ve fiyatların düşme yönünde esnek olduğu fikrini 

reddetmişlerdir. Yeni Keynesyenler ücretlerin düşme yönünde esnek olmaması 

(katı ücretler) ile ilgili olarak, Etkin Ücret Teorileri, Zımni Sözleşmeler Teorisi, Süre 

Teorileri ve İçeridekiler-Dışarıdakiler Modeli gibi görüşler geliştirmişlerdir.   

Yeni Keynesyenlerin iktisadi analize önemli katkılarından biri Histeri 

Etkisi’dir. Bu etkiye göre uzun dönemli dengeden uzaklaşılınca, bu uzaklaşmaya 

neden olan faktörler ortadan kalksa bile ekonomi eski dengesine dönemeyecektir. 

Bu durumda eğer işsizlik doğal işsizlik oranında sapmışsa, buna neden olan 

faktörler ortadan kalktığında tekrar aynı doğal işsizlik oranına dönülemez.   

Yeni Keynesyenler, Yeni Klasiklerden farklı olarak öngörülen para 

politikalarının da çıktı düzeyini artıracağını, çünkü ücret ve fiyatların düşme 

yönünde esnek olmadığını kabul etmektedirler. Öngörülmeyen para politikasının 

ise çıktıyı öngörülen para politikasından daha fazla artıracağını ileri sürmektedirler.   

POST KEYNESYEN İKTİSAT  
Öncüleri Michael Kalecki ve Joan Robinson’dur. Post Keynesyenlere göre, 

Klasik ve Yeni Klasiklerin iddia ettiği gibi ekonominin kendiliğinden dengeye 

gelmesi beklenemez. Bunun en önemli nedeni piyasaların tam rekabet değil daha 

çok monopol ve oligopol yapı göstermesidir.   

Post Keynesyenlere göre büyümenin temel kaynağı yatırımlardır. Yatırımlar 

ise tasarruflara değil kârlara bağlıdır. Ekonomideki hanehalklarının tasarruflarının 

yatırıma dönüşmesi zordur. Çünkü hanehalkları daha çok gayrimenkul yatırımları 

yaparlar. Bu nedenle yatırımlar girişimcinin karlarından finanse edilir. Firmalar 

fiyatları belirlerken maliyetlere yeni yatırımları finanse edecek karları eklerler. Bu 

fiyat artışlarına işçi sendikaları ücretlerinin artırılması yönünde tepki verirler. Fiyat 

artışları ile ücret artış talebi enflasyona yol açacaktır. Bu kapsamda ekonomide 

istikrar sağlamak için ücretler ile fiyatlar arasında denge kurmak gereklidir. Özetle 

enflasyon para arzının değil, fiyat-ücret rekabetinin sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 
Yeni Keynesyenler de 
rasyonel beklentiler 

varsayımını kabul 
etmekle beraber, iktisat 

politikalarının çıktıyı 
artırabileceğini ileri 

sürmektedirler. 
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ARZ YANLI İKTİSAT 
Keynesyen ekole tepki olarak doğmuş bir diğer iktisadi görüş arz yanlı 

iktisattır. Bu görüşün doğmasında 1970’li yıllarda yaşanan stagflasyon olgusu 

etkilidir. Bu görüşe göre Keynes ve Keynesyenlerin ileri sürdüğü gibi talep yanlı 

değil, üretimi esas alan arz yanlı iktisat politikaları izlenmelidir. Bir ekonominin 

gerçek büyümesi ancak gerçek bir üretimle yani arz artışı ile meydana gelebilir. Bu 

nedenle arzı artıran politikalar doğru politikalardır.  

Bu görüş 1980’li yıllarda popüler olmuş ve çeşitli ülkelerde uygulanmıştır. En 

sıkı uygulaması ABD’de başkan Ronald Reagan yönetimi tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu politikalarına Reaganomics ya da Reaganizm 

adı dahi verilmiştir.   

Bu politika Avrupa’da da aynı dönemde İngiltere tarafından uygulanmıştır. Bu 

görüşe göre devletin ekonomideki ağırlığı azaltılmalı bunun için de devletin boyutu 

küçültülmelidir. Bu amaçla özelleştirme programları uygulanması büyük önem taşır. 

Enflasyon, Keynesyen politikaların önerdiği kamu harcamaları artışının sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Kamu harcamalarının artması, bu harcamaların finanse edilmesi 

için yüksek vergi alınması anlamına gelmektedir. Yüksek vergiler ise arzın artmasını 

engellemektedir. Bu nedenle kamu harcamalarının azaltılması yanında vergi 

indirimleri uygulanması üretimin artmasına yol açacaktır. Kamu harcamalarının 

vergi ile değil de borçlanma ile finansmanı sonucunda ise ülkedeki faiz oranları 

yükselecek ve yatırımlar azalacaktır. Azalan yatırımlar arzın ve büyümenin düşük 

olması anlamına gelir.  

Kamu harcamalarının vergi artışları yoluyla karşılanması durumunda artan 

vergileri karşılamak için iktisadi birimler ya daha çok çalışacaklar (gelir etkisi) ya da 

yüksek vergileri finanse etmek yerine iktisadi faaliyetlerini sonlandıracaklardır 

(ikame etkisi). Arz yanlı iktisatçılar bu seçeneklerden iktisadi faaliyetlerin 

azaltılması ya da sonlandırılmasını içeren ikame etkisinin ağır basacağını ileri 

sürmüşlerdir. Kamunun transfer harcamaları ise verimli değildir. Karşılıksız 

transfer harcaması elde edenler çalışmak yerine boş kalmayı ve transferlerle 

geçinmeyi tercih edeceklerdir. Bu durumda üretim olumsuz etkilenecektir. Bunun 

yanında artan vergiler insanları tüketime yönlendirirken azalan vergiler insanların 

elinde daha fazla fon birikmesine yol açacağından onları tasarrufa ve yatırıma 

yöneltir.  

Arz yanlı iktisatçılar vergi indirimlerinin toplam arzı artıracağına dair 

görüşlerini Laffer Eğrisi yoluyla açıklamaktadırlar. Laffer eğrisi Şekil 14.1’de 

gösterilmiştir:  

 
 

 
Arz yanlı iktisatçılar 

vergi indirimlerinin arzı 
artıracağı iddiasından 

hareket ederler. 
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Şekil 14.1. Laffer Eğrisi  

 
Grafiğe göre vergi oranları arttıkça vergi hasılatı giderek artmakta, ancak 

belli bir vergi oranından sonra vergi hasılatı azalmaktadır. Nitekim çok yüksek vergi 

durumunda iktisadi birimler üretimlerini azaltmakta ya da sonlandırmaktadırlar. 

Laffer Eğrisi’nde vergi indirimleri durumunda ülkenin hangi konumda olduğu 

önem taşımaktadır. Örneğin ülke grafikteki A noktasında ise vergi indirimleri vergi 

hasılatını artıracaktır. Bunun nedeni azalan vergilerin üretimi artırmasıdır. Eğer 

ülke B noktasının gösterdiği bir durumda ise bu noktada yapılacak vergi indirimleri 

vergi hasılatını azaltacaktır.  

 

Enflasyonun temel kaynağı para arzıdır. Para arzının üretim artışı yani 

büyüme ile orantılı olması ve vergilerin bu politikaya uygun olarak ayarlanması 

hâlinde enflasyon yaşanmayacaktır.   

İşsizlik ve enflasyon arasında Phillips Eğrisi ilişkisi geçerli değildir. İşsizliğin 

azaltılması için enflasyona katlanma mecburiyeti yoktur. İşsizliğin azaltılmasına 

neden olacak arz yanlı politikalar reel üretimi artırırken enflasyonu önleyecekler, 

aynı zamanda artan üretim sonucunda işsizlik azalacaktır.  

Arz yanlı iktisatçıların görüşlerinin ABD’de uygulanması sonucunda önemli 

sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Öncelikle arz yanlı iktisadın belki de en büyük iddiası 

olan vergi indirimlerinin üretimi artırıcı etkisi gerçekleşmemiş, azalan vergi gelirleri 

nedeniyle ABD bütçesi çok büyük açıklar vermiştir (grafikteki B noktası). Üretim ve 

istihdam üzerinde beklenen etki ortaya çıkmamıştır. Aynı durum benzer politikalar 

izleyen İngiltere ile Türkiye’de de ortaya çıkmıştır.  

LAFFER EĞRİSİ 

Vergi Oranı (t) 

Vergi Geliri 

t0 

A B 

 
Reel Konjonktür Teorisi, 
iktisadi dalgalanmaların 

nedeninin teknolojik 
gelişmeler olduğunu 

ileri sürer. 
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REEL KONJONKTÜR TEORİSİ  
Reel Konjonktür Teorisi, teknolojik değişimlerin ve verimliliğin büyümenin 

temel nedenleri olduğunu ileri sürmüşlerdir. 1980’li yıllarda ortaya çıkan bu 

görüşün önemli temsilcileri Robert G. King, Charles I. Plosser, Edward C. Prescott 

Finn E. Kydland ve Sergio T. Rebelo’dur.  

Ülkelerde yaşanan konjonktür dalgalanmalarının temel nedeni büyüme 

olduğundan, büyüme ile konjonktür birlikte ele alınmalıdır. Bu kapsamda 

büyümenin belirleyicileri üzerinde durulması, konjonktür dalgalanmalarının da 

büyüklüğünün değiştirilebilmesi anlamına gelecektir.  Büyümenin temel nedeni 

teknolojik değişimler ve verimliliktir. Bu kapsamda teknolojik değişimlerde ortaya 

çıkan dalgalanmalar, büyümenin etkilenmesine ve konjonktürün dalgalanmasına 

yol açacaktır. Teknolojik değişim yanında nüfus artış hızı ve iş gücüne katılım oranı 

da önemlidir.  

Para diğer görüşlerde ileri sürülenin aksine kısa ve uzun dönemde yansızdır.  

Bu durumda para politikası uygulanması reel değişkenleri etkilemeyecektir. 

Ücretlerin ve fiyatların esnek olduğunu ileri sürerek Klasik görüşü 

desteklemişlerdir.  

KURUMSAL İKTİSAT VE YENİ KURUMSAL İKTİSAT 
Kurumsal iktisat, klasik iktisat ekolüne başka bir deyişle yerleşik iktisada bir 

tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu ekolün önde gelen isimleri Commons, Mitchell ve 

Veblen’dir. Kurumcu Yaklaşım’ı savunanlara göre bir ülke ekonomisini ya da 

ekonomi politikalarını yönlendiren unsurlar sadece büyüme, enflasyon, faiz oranı, 

döviz kuru ve işsizlik oranı gibi ekonomik değişkenler ya da sorunlar değildir. Başka 

bir deyişle önceki bölümlerde bahsettiğimiz temel ekonomik birimler olan 

hanehalkları, firmalar, hükûmet ve dış âlem arasındaki ilişkileri ya da bir ülkedeki 

iktisadi büyümeyi belirleyen faktörler sadece mal ve para piyasaları ve bu 

piyasalarda ortaya çıkan sorunlar değildir. Organizasyonlar ya da iktisadi birimler 

arasındaki ekonomik ilişkiler ve davranışlar aynı zamanda toplumsal kurallar, 

gelenekler ve kültür, hukuk düzeni, idari ve mali yapı, mülkiyet yapısı, firmalar, 

sözleşmeler gibi kurumların ve kurumsal değişimin etkisi altındadır. Bu durumda 

North’un ifadesiyle kurumlar oyunun kuralları, örgütler veya organizasyonlar da 

oyunculardır. Kurumcu iktisatçılar klasik okulun tüketicilerin rasyonel 

beklentilerine göre ekonomik davranışlar sergiledikleri görüşüne ve 

homoeconomicus varsayımına karşı çıkarlar. Yine kurumculara göre iktisadi 

davranışlar zaman ve mekândan bağımsız biçimde ele alınmaz. 

Klasik İktisat Teorisi’nde veri olarak kabul edilen firma kurumsal iktisatçılar 

tarafından kapalı kutusunda çıkarılarak analize dâhil edilmiş; firma sahibi, firma 

yöneticisi ve hissedarlar arasındaki ilişkilerin ekonomik yapı ve performans 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır (principal-agent theory). Bu analiz yöntemi 

özellikle Coase, Williamson ve North gibi yeni kurumsal iktisatçılar tarafından ele 

alınmıştır. Yeni kurumcular eski kurumcuların varlığını reddettiği rasyonel 

beklentileri klasikler gibi veri olarak kabul ederler. Bu açıdan yeni kurumcular 

Klasik iktisatçılarla eski kurumcu iktisatçılar arasında bir köprü kurma işlevini 

yerine getirmişlerdir. Rasyonel beklentiler varsayımı temelinde şekillenen yeni 
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kurumcu iktisat eski kurumcular gibi - klasik iktisatçıların göz ardı ettiği- üretim, 

sözleşme vb. ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan işlem maliyetlerine ve 

asimetrik bilgiye vurgu yapmışlar, ayrıca mülkiyet ilişkilerini ve ekonomiye olan 

etkilerini incelemişlerdir. Sosyoloji, politik bilimler, kamu yönetimi ve iktisat 

alanlarından faydalanarak multi-disipliner bir kimlik kazanan yeni kurumcu 

iktisadın görüşleri günümüzde yeniden iktisatçıların gündemine oturmuş, işlem 

maliyeti iktisadı, mülkiyet hakları iktisadı, hukuk ve iktisat, anayasal iktisat, kamu 

tercihi teorisi gibi ekoller ortaya çıkmıştır. 

KAMU TERCİHİ TEORİSİ  
Bu teori yeni kurumsal iktisat ekolünün bir devamı niteliğindedir. Kamu 

tercihi teorisi Anayasal İktisat kavramı ile özdeşleşmiştir. Kamu Tercihi Teorisi 

1950 ve 1960’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkan ve siyasal yapıyı eleştiren bir akımdır. 

Önemli temsilcileri, James Buchanan, Gordon Tullock, Antony Downs, George 

Stigler’dir. Bu görüşü savunanlar özel ekonomi ile kamu ekonomisinin sınırlarının 

anayasa çerçevesinde sınırlandırılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Kamu 

Tercihi Teorisi Keynesyen politikaları kamunun ekonomiye müdahale etmesini 

öngördüğü için eleştirmektedir. Bu görüşe göre kamu kesiminin ekonomiye 

müdahale etmesi birtakım sorunlara yol açmaktadır. Burada kamu kesiminin 

temel aktörleri olan siyasetçiler ve bürokratlar tıpkı özel sektör birimleri olan 

hanehalkları ve firmalar gibi davranmakta ve faydalarını maksimum kılmaya 

çalışmaktadırlar. Siyasetçiler oy verenlerin oylarını kazanmaya yönelik iktisat 

politikaları uygulamakta, bürokratlar ise yetkilerini artırmaya çalışmaktadırlar. Bu 

durum anayasa ile sınırlandırılmalıdır.    

Özel ekonomide bireyler ve firmalar tercihlerini kendileri belirlemektedir. 

Oysa kamu ekonomisinde siyasal tercihler çoğunlukla seçmen davranışına göre 

şekillenmektedir. Seçmenler sandık başında kendi faydalarını maksimum 

yapacağına inandıkları partileri tercih etmektedirler. Burada kamu tercihi 

teorisinin toplumdan değil, bireyden hareket ettiğini vurgulamak gerekir. Benzer 

durum siyasal partiler için de geçerlidir. Rasyonel politikalar yerine, seçmenlerin 

oylarını alabilecekleri iktisat politikalarını uygulamayı tercih etmektedirler. 

Bürokratlar ise siyasetçiler ile aralarındaki asimetrik bilgi durumunu kendi 

lehlerine kullanarak güçlerini korumak ve bütçeden kendi alanlarına yarılan payın 

büyük olması dolayısıyla kamu bütçesinin büyük olması yönünde baskı 

oluştururlar.  

Bürokratlar ise güçlerini korumak için kamu bütçesinin büyük olması 

yönünde baskı oluştururlar.  

 

 

 

 

 

 

 
Kamu Tercihi Teorisi 
seçmen, bürokrat ve 

siyasetçi davranışlarının 
iktisadi etkileri üzerinde 

durmaktadır. 
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•Nobel iktisat Ödülü alan iktisatçılar iktisat bilimine yaptıkları 
katkılar ve eleştiriler ile bu ödüle layık görülmüşlerdir. 

B
ir
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se
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•Anayasal iktisat kavramı ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan bilgi 
edininiz.
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•Merkantilizm Avrupa kökenli bir düşüncedir. Ülkelerin zenginliğini 
biriktirdikleri altın miktarı ile ölçer. Dünya zenginliği sabit olduğu için ülkeler 
arasındaki ticaretten bir taraf kârlı çıkınca diğer taraf kaybeder. Ülkeler ne 
kadar altın biriktirirlerse o kadar zengin olacakları için ülkelerden altın 
çıkışına neden olan ithalat sıkı bir şekilde denetlenmeli, gerekirse 
yasaklanmalıdır. Özellikle ithal edilecek lüks tüketim malları yasaklanarak 
sadece ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak olan ara malların ve 
hammaddelerin ithalatına izin verilmelidir. 

•Fizyokrasi Merkantilizme tepki olarak Fransa’da doğmuş, doğal düzen 
görüşünü benimsemiştir. Bu görüşe göre yegane verimli üretim tarımsal 
üretimdir. Sanayi üretimi sonuç olarak tarıma ve doğaya bağlı olarak 
ürünlerin şekil değiştirmesinden ibarettir. Aslolan tarımsal üretim ve 
zenginliktir. Fizyokratlar devletin ekonomiye müdahale etmesine karşıdırlar.

•İktisadın bir bilim olarak ortaya çıkması klasik iktisat ile başlamıştır. Klasik 
ekole göre tüm piyasalarda tam rekabet şartları geçerlidir. Devlet ekonomiye 
hiçbir şekilde müdahale etmemelidir. Devlet bütçesi küçük ölçekli ve denk 
olmalıdır. Devlet sadece adalet ve güvenlik hizmetleri vermeli hiç bir şekilde 
üretim yapmamalı, yasa ve yönetmeliklerle de olsa ekonomi üzerinde etkili 
olmamalıdır. 

•Neoklasik iktisatçılar, klasik iktisadın temel önermelerini kabul etmişlerdir. 
Klasiklerin aksine, bir malın değerinin emek ile değil fayda ile ölçülebileceğini 
ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe göre de devletin ekonomiye müdahale etmediği 
durumda toplumun faydası en üst düzeye çıkacaktır. Çünkü karar birimleri 
olan üretici ve tüketiciler iktisadi faaliyetler ile ilgili olarak tam bilgiye 
sahiptirler.  

• Keynesyen görüş talep yanlı bir model olup istikrarsızlık durumunda 
kamunun ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini ileri süren bir görüştür. 
1929 büyük buhranı sonrasında ortaya çıkan bu görüşe göre devletin 
ekonomiye müdahale etmediği durumda piyasa kendiliğinden dengeye 
gelmez. Keynesyen görüşe göre kamu ya da devlet ekonomiye yapacağı 
müdahaleleri maliye politikası araçları ile yapmalıdır.

• Parasalcılık Klasik iktisat temelli bir ekoldür. Parasalcılar Keynesyen ekolü 
hem paranın etkisini gözardı ettiği için hem de fiyatları dikkate almadığı için 
eleştirmişlerdir. Bu görüşe göre istikrarsızlıklar, para arzındaki 
dengesizliklerin sonucunda ortaya çıkar. Enflasyonun tek nedeni parasal 
genişlemedir. 

•Yeni Klasikler karar birimlerinin rasyonel bekleyişlerini kabul etmekte ve tek 
etkin politikanın şok politika olduğunu ileri sürmektedirler.

•Yeni Keynesyenler de karar birimlerinin rasyonel beklentilere sahip oldukları  
varsayımını kabul etmekle beraber, iktisat politikalarının çıktıyı yani üretimi 
artırabileceğini ileri sürmektedirler.

• Post Keynesyenlere göre büyümenin temel kaynağı yatırımlardır. Yatırımlar 
ise tasarruflara değil kârlara bağlıdır. Kârları artan firmaların yeni yatırımlar 
yapmaları iktisadi büyümeyi artıracaktır. 

• Arz yanlı iktisatçılar vergi indirimlerinin arzı artıracağı iddiasından hareket 
ederler. Devletin toplayacağı verginin özel kesimde kalması verimliliği ve 
üretimi artırır. 

• Reel Konjonktür Teorisi, teknolojik değişimlerin ve verimliliğin büyümenin 
temel nedenleri olduğunu ileri sürmüşlerdir.

•Kamu Tercihi Teorisi seçmen, bürokrat ve siyasetçi davranışlarının iktisadi 
etkileri üzerinde durmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi zenginliğin kaynağının tarım olduğunu ileri sürer? 

a) Merkantilizm   
b) Fizyokrasi 
c) Keynesyen görüş 
d) Klasik görüş 
e) Neoklasik görüş 

 
2. Eşdeğerlik Hipotezi aşağıdakilerden hangisine aittir?  

a) Marshall 
b) Ricardo 
c) Walras 
d) Malthus 
e) Friedman 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisatçılardan biri değildir?  

a) Mill 
b) Smith   
c) Ricardo  
d) Malthus  
e) Friedman 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi vergi oranları ile vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi 

gösterir?  
a) Lucas eğrisi 
b) Lorenz eğrisi 
c) Phillips eğrisi  
d) Laffer eğrisi  
e) Üretim olanakları eğrisi 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel beklentiler ile özdeşleşmiş bir görüştür?  

a) Yeni Klasikler 
b) Neoklasikler 
c) Arz yanlı iktisatçılar  
d) Reel konjonktür teorisi 
e) Kamu tercihi teorisi 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi vergi indirimlerinin iktisadi büyümenin temel kaynağı 

olduğu görüşünden hareket eder?  
a) Post Keynesyenler 
b) Yeni Keynesyenler 
c) Arz yanlı iktisatçılar  
d) Reel konjonktür teorisi 
e) Kamu tercihi teorisi 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi anayasal iktisat kavramıyla özdeşleşmiştir?  

a) Post Keynesyen görüş 
b) Yeni Keynesyen görüş 
c) Klasik görüş  
d) Reel konjonktür teorisi 
e) Kamu tercihi teorisi 
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8. Aşağıdakilerden hangisi Kısmi Denge Modeli ile Genel Denge Modeli’ni 
kullanmışlardır?  

a) Friedman-Plosser 
b) Pigou-Smith 
c) Keynes-Kydland  
d) Marshall-Walras 
e) Ricardo-Malthus 

 
9. Histerezis etkisi aşağıdaki görüşlerden hangisinde yer alır? 

a) Arz yanlı iktisatçılar 
b) Parasalcılar 
c) Neoklasikler   
d) Post Keynesyenler 
e) Yeni Keynesyenler 

 
10. Doğal düzen görüşü ilk olarak hangi görüş tarafından kabul edilmiştir? 

a) Merkantilizm 
b) Fizyokrasi 
c) Klasik görüş   
d) Keynesyen görüş 
e) Neoklasik görüş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.b, 3.e, 4.d, 5.a, 6.c, 7.e, 8.d, 9.e, 10.b 
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