
1 
 

MİKRO İKTİSAT TEORİSİ / Ders Notu                                             

 

Ekonomi Nedir? 

Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı kaynaklarla en iyi şekilde nasıl 

tatmin edileceğini inceleyen bir sosyal bilimdir. Kaynaklar sınırlı olduğundan, üretilebilecek 

mal ve hizmetler de sınırlıdır. Dolayısıyla insanlar mal ve hizmet üretiminde bazı tercihler 

yapmak zorundadırlar. Tercihlerin yapılması da ekonominin en önemli kavramlarından biri 

olan fırsat maliyeti (alternatif maliyet) kavramının varlığını ifade etmektedir. 

Alınacak bir kararın fırsat maliyeti, o kararın alınmasıyla vazgeçilmek zorunda kalınan 

bir sonraki en iyi fırsat ya da bir sonraki en iyi alternatiftir. Örneğin devletin elindeki sınırlı 

maddi kaynaklarla İstanbul’da bir hava limanı ya da Tekirdağ’da bir deniz limanı yapacağını 

varsayalım. Hava limanı yapımına karar verilirse bunun fırsat maliyeti deniz limanının 

yapılamaması, deniz limanı yapımına karar verilirse de bunun maliyeti hava limanı 

yapılamaması olacaktır. 

Ekonomide kaynakların kıtlığı, tercihler ve fırsat maliyeti kavramları, üretim olanakları 

eğrisi yardımıyla da iyi anlaşılacaktır. 

Üretim Olanakları Eğrisi 

Mal ve hizmet üretiminde kullanılan kaynaklar, yani üretim faktörleri dört gruptan 

oluşmaktadır. Bunlar emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimciliktir. 

Emek, İnsanların mal ve hizmet üretiminde ortaya koydukları bedensel ve zihinsel 

aktivitelerdir. 

Sermaye, mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine ve teçhizat, binalar, işlenmiş 

hammadde, mal stokları gibi faktörlerdir. Sermayenin kullanılması emeğin verimliliğini 

arttırmaktadır. Makine ve teçhizat ve binalara sabit sermaye, işlenmiş hammadde ve mal 

stoklarına da kısaca stoklar denmektedir. Mal ve hizmet üretiminde asıl önemli olan sabit 

sermayedir. Finansal sermaye (para), mal ve hizmet üretiminde kullanılan fiziksel sermayenin 

satın alınmasında gereklidir. Bu bağlamda paranın kendisi direk üretimde kullanılamayacağı 

için üretim faktörü anlamında sermaye olarak kabul edilmemektedir. 

Doğal kaynaklar, hava, su, toprak, madenler, ormanlar gibi doğanın insanlara sağladığı 

olanaklardır. 

Girişimcilik, emek, sermaye ve doğal kaynakların organize edilip mal ve hizmet 

üretimini gerçekleştirme çabası olup bu çabayı ortaya koyan kişiye de girişimci denmektedir. 

Bütün bunlardan sonra üretimi tanımlamak gerekirse, üretim emek, sermaye ve doğal kaynaklar 

faktörlerinin girişimci tarafından mal ve hizmetlere dönüştürülmesi faaliyetidir.  

Üretim olanakları eğrisi ise, bir toplumdaki sınırlı kaynaklar ve teknoloji düzeyi ile 

üretilebilecek maksimum mal ve hizmet bileşimlerini gösteren eğridir. 
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Bir ekonomide üretilen mallar aşağıda gösterilen diyagramdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Ara Mallar: Başka malların üretiminde girdi olarak kullanılan mallardır. Örneğin 

domates, salça üretiminde bir ara maldır. 

Nihai mallar, tüketim malları ve sermaye malları şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

Tüketim Malları: Hane halkı ve devlet tarafından tüketim amacıyla satın alınan 

mallardır. Örneğin hane halkının satın alıp tükettiği domates, devletin satın alıp tükettiği kağıt 

gibi mallar burada tüketim mallarıdır. 

Tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve dayanıksız tüketim malları şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. 

Dayanıklı Tüketim Malları: Buzdolabı, fırın, porselen yemek takımı, tuvalet kağıdı gibi 

uzun süre bozulmadan saklanabilecek mallardır. 

Dayanıksız Tüketim Malları: Ekmek, et, domates gibi uzun süre bozulmadan 

saklanamayacak, belli bir tüketim süresi olan mallardır. 

Sermaye malları, Yatırım malları olarak da adlandırılırlar ve bunlar firmalar tarafından 

üretim faaliyetinde kullanılan mallardır. Sabit sermaye malları ve stoklar şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır.  

Sabit Sermaye Malları: Bina, makine-teçhizat gibi mallardan oluşur ve başka malların 

üretiminde bir üretim faktörü olarak kullanılırlar. Fabrikalar, tarımda kullanılan traktörler, 

inşaatta kullanılan makineler sabit sermaye mallarına örnektir. 

Stoklar: Henüz bir üretim veya tüketim faaliyetinde kullanılmayıp işletmelerin 

depolarında stoklanan işlenmiş hammadde ve mallardır. Örneğin buğday, bir ara mal olarak un 

üretiminde kullanılmayıp depolarda bekletiliyor ise bir stok mal konumundadır. Mesela tuğla, 

inşaatta kullanıldığında bir ara mal, fabrikanın deposunda bulunduğunda ise stok 

konumundadır. 

MALLAR

Ara Mallar

Nihai Mallar

Tüketim Malları

Dayanıklı 
Tüketim Malları

Dayanıksız 
Tüketim Malları

Sermaye Malları

Sabit Sermaye 
Malları

Stoklar
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Nihai kullanım için üretilen malları sermaye malları ve tüketim malları şeklinde ikiye 

ayırmıştık. Sermaye malları ve tüketim mallarının her birini kendi içlerinde homojen olan birer 

mal olarak düşündüğümüzde, üretim olanakları eğrisi Şekil 1’deki gibi oluşturulabilir. 

 

 

 

Şekil 1’de A, B ve C noktaları üretilmesi olanaklı, D noktası ise üretilmesi olanaksız 

mal ve hizmet bileşimlerine örnek teşkil etmektedirler. Üretim olanakları eğrisi, eldeki sınırlı 

kaynaklar ve teknoloji düzeyiyle üretilmesi olanaklı mal ve hizmet bileşimleri ile üretilmesi 

olanaksız mal ve hizmet bileşimleri arasında bir sınır oluşturur. Üretim olanakları eğrisi 

üretilebilecek sermaye malları ve tüketim malları bileşimlerini gösterdiğinden eğri üzerindeki 

herhangi bir nokta (A veya B noktaları gibi) üretim etkinliğini, yani kaynakların en verimli 

şekilde tam kapasiteyle kullanıldığını göstermektedir. Eğri içinde herhangi bir nokta ise (C 

noktası gibi) üretimde etkin olunamamasını, yani kaynakların tam kapasiteyle kullanılmadığını 

göstermektedir. Eğri dışındaki herhangi bir nokta da (D noktası gibi) eldeki sınırlı kaynaklar ve 

teknoloji düzeyi ile üretilmesi imkânsız olan bileşimleri ifade etmektedir. 

Bir ekonomide üretim etkinliği teknik etkinlik olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında 

ekonomik etkinlik ise, üretim etkinliğinin yanı sıra toplumun tercih edeceği mal ve hizmetlerin 

üretilmesidir. Bir başka ifadeyle üretim olanakları eğrisi üzerindeki her nokta teknik etkinliği 

ifade etmektedir. Ancak üretim olanakları eğrisi üzerindeki toplumun tercihi olan mal ve hizmet 

bileşimleri ekonomik etkinliği vermektedir. Toplumun tercihleri ise piyasa ekonomilerinde 

tüketiciler tarafından mal ve hizmet piyasalarında (reel piyasalarda) belirlenir. 
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Üretim olanakları eğrisi şekli itibariyle içbükeydir. Bu durum artan fırsat maliyetleri 

kanunu ile açıklanmaktadır. Bu kanuna göre bir malın üretimini bir birim arttırmak için diğer 

malın üretiminden gittikçe artan miktarlarda vazgeçmek zorunda kalınacaktır. Bunun nedeni 

ise şu şekilde açıklanabilir: Kaynaklar sınırlı olduğundan, örneğin tüketim malları üretimi 

arttırılmak istendiğinde sermaye malları üretiminde kullanılan kaynakların bir bölümünün 

tüketim malları üretimine yönlendirilmesi gerekecektir. Bu yönlendirme devam ettikçe sermaye 

malları üretimi için daha uygun olan kaynaklar da tüketim malları üretimine kayacaktır. Bu 

durumda tüketim malları üretiminin her ek birimi için artan miktarlarda sermaye malları 

üretiminde kullanılan kaynaklar tüketim malları üretimine aktarılacaktır. Sermaye malları 

üretiminde uzmanlaşmış ve verimli olan kaynaklar tüketim malları üretiminde kullanıldığında 

ortaya çıkacak verimsizlik nedeniyle maliyetler artacaktır. Sonuç olarak, her ek birim tüketim 

malları üretimi için sermaye malları üretiminde gittikçe artan miktarlarda azalma olacaktır. Bu 

durum Şekil 2’de açıkça görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 2’ye göre örneğin A noktasının ifade ettiği 6 birim sermaye malı ve 4 birim 

tüketim malı bileşiminde üretim etkinliği sağlanmaktadır. Eğer tüketim malları üretimi 1 birim 

arttırılarak 5 birime çıkarılmak istenirse o zaman 6 birim sermaye malı üretmek yerine 5,6 birim 

sermaye malı üretmek zorunda kalınacak, yani 0,4 birimlik sermaye malları üretiminden 

vazgeçilmek zorunda kalınacaktır. Yani A noktasında 1 birim daha fazla tüketim malı 

üretmenin fırsat maliyeti 0,4 birim daha az sermaye malı üretimidir. Daha sonra B 

noktasındayken tüketim malları üretiminin 1 birim arttırılması sonucunda vazgeçilmek zorunda 

kalınan sermaye malları üretimi 0,8 birim olmaktadır. Aynı şekilde devam edildiğinde daha 

sonraki birer birimlik tüketim malları üretiminin fırsat maliyetleri sırasıyla 1,1 ve 1,7 birim 
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daha az sermaye malı üretimi olacaktır. Elde edilen sonuç, her bir tüketim malları üretimi 

artışında, sermaye malları üretiminden gittikçe artan miktarlarda vazgeçilmek zorunda 

kalınmaktadır. 

Üretim olanakları eğrisi eldeki sınırlı kaynaklar ve teknoloji düzeyi ile üretilebilecek 

maksimum mal ve hizmet bileşimlerini, yani ekonominin üretim kapasitesini ifade etmektedir. 

Genellikle zaman içerisinde ekonomideki sınırlı kaynaklarda ve teknoloji düzeyinde artışlar 

olur ve üretim kapasitesi de artar. Ekonominin üretim kapasitesinin artması ve daha fazla mal 

ve hizmet üretilmesi olayına ekonomik büyüme denir. Ekonomik büyüme, milli gelirdeki artış 

oranı ile ölçülmektedir. Bir ülkede sermaye malları üretimine (yani yatırımlara) ne kadar çok 

ağırlık verilirse ekonomik büyüme de o derece fazla olur. Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi 

sonucunda da üretim kapasitesi artmış olacağından üretim olanakları eğrisi sağa (dışa) doğru 

kayar (Şekil 3). Buna göre Şekil 3’ün (b) kısmında B ülkesi zaman içerisinde sermaye malları 

ve tüketim malları bileşimi tercihinde sermaye mallarına daha fazla ağırlık vermiş, bunun 

sonucunda da sermaye stokunu ve üretim kapasitesini daha fazla arttırarak A ülkesine göre daha 

büyük bir ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir. 
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Ekonomi Biliminin İlgilendiği Temel Sorular 

 

1) Ne Üretilecek ve Ne Kadar Üretilecek? 

Kaynaklar, yani üretim faktörleri sınırlı olduğundan üretilebilecek mal ve hizmetler de 

sınırlıdır. Bu durumda ne gibi malların hangi miktarlarda üretileceği ile ilgili bir tercih 

yapılması gerekecek ve bir fırsat maliyeti ile karşı karşıya kalınacaktır. 

2) Nasıl Üretilecek? 

Üretimine karar verilen mal ve hizmetlerin nasıl üretileceği, yani üretimde nasıl bir 

teknoloji kullanılacağı da oldukça önemlidir. Sermaye yoğun teknolojiler ya da emek yoğun 

teknolojilerden hangisinin kullanılacağı faktörün yoğunluğuna bağlıdır. Yani hangi faktör daha 

bol miktarda ise o faktörün fiyatı nispeten daha ucuz ve kullanımı da daha fazla olacaktır. 

3) Ne Zaman Üretilecek? 

Herhangi bir mal veya hizmetin ne kadar üretileceği, büyük ölçüde o mal veya hizmete 

olan talebe bağlıdır. Talebin çok olduğu dönemlerde üretim artar, talebin az olduğu dönemlerde 

ise üretim azalır. Talep geçici olarak azalmış ise üretim azalmaz, fakat üretilmiş olan mal stoklar 

artar ve talebin yeniden artışı ile bu stoklar eritilmeye çalışılır. 

4) Nerede Üretilecek? 

Üretimin nerede gerçekleşeceği, yani üretimde yer seçimi de oldukça önemlidir. Bir 

taraftan üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi, diğer taraftan üretimin çevre 

kirliliğine neden olmaması yani sosyal maliyetinin de düşük olması gerekmektedir. Ayrıca 

üretim yeri seçilirken girdilerin sağlanması ve üretilen malın pazarlanması ile ilgili ulaştırma 

maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

5) Kimin İçin Üretilecek? 

Mal ve hizmetlerin kimin için üretileceği, yani üretilen mal ve hizmetleri kimlerin 

tüketeceği gelir dağılımıyla ilgili bir konudur. Üretilen mal ve hizmetlerden kimlerin ne kadar 

pay alacağı Marjinal Verimliliğe Göre Gelir Dağılımı Teorisi ile açıklanabilir. Bu teoriye göre 

üretim faktörleri ve dolayısıyla bu faktörlerin sahipleri üretime katkıları oranında üretimden 

pay alırlar. Örneğin bu teoriye göre bir işçinin üretimde payı ne kadar fazla ise o işçi üretimden 

ve dolayısıyla yaratılan katma değerden (gelirden) o kadar fazla pay alacaktır. Bu teorinin 

gerçekleşebilmesi için ekonomide tam rekabet ortamının bulunması gerekmektedir. Gelir 

dağılımının tam eşit ve adil olması ya da tam rekabet ortamının sağlanması gerçek hayatta pek 

mümkün değildir. Ancak olabildiğince tam rekabete yaklaşılması önemlidir. Rekabetten 

uzaklaşıldıkça verimsizlik ve gelir dağılımında adaletsizlik artar. 
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Ekonomi Politikasının Temel Hedefleri 

Etkinlik 

Kaynakların tam kapasiteyle kullanılması üretim etkinliğini ifade eder ve üretim 

olanakları eğrisinin üzerinde herhangi bir nokta ile gösterilebilir. Kaynakların tam kapasiteyle 

verimli bir şekilde kullanılamaması ise işsizliği ifade eder ve üretim olanakları eğrisinin içinde 

herhangi bir nokta ile gösterilebilir. Bir toplumda işsiz olup iş arayanlar, kamuda çalışıyor 

görünüp üretime herhangi bir katkısı olmayanlar, atıl durumda bulunan fabrika ve teçhizatlar 

kaynakların tam olarak kullanılamadığına ilişkin örneklerdir. Bir toplumda işsizliğin yüksek 

düzeyde olmasının ekonomik maliyeti yanında sosyal maliyeti de vardır. Depresyon, hırsızlık, 

alkole düşkünlük, intihar, şiddet olayları gibi sosyal sorunlar özellikle işsizliğin çok olduğu 

dönemlerde artış göstermektedir. 

Adil Gelir Dağılımı 

Gelir dağılımının adil olması, bireylerin gelir ve servetleri arasındaki farkın mümkün 

olan en az seviyeye indirilmesi demektir. Adil gelir dağılımının gerçekleşmesi, adalet ve eşitlik 

ilkelerine sağladığı katkı ile sosyal istikrarın oluşumuna önemli katkılarda bulunur, toplumsal 

mutluluğun ve huzurun gerçekleşmesini sağlar. 

Büyüme 

Ekonomik büyüme, ekonominin üretim kapasitesinin arttırılması ve dolayısıyla daha 

fazla mal ve hizmet üretilmesidir. Bu da gayri safi milli hasıla (GSMH) veya gayri safi yurt içi 

hasıla (GSYİH) daki artış oranıyla ölçülür. Bu ölçütler reel GSMH veya reel GSYİH olarak da 

adlandırılmaktadır. Ayrıca reel GSMH veya reel GSYİH’nın nüfusa bölünmesiyle elde edilen 

“kişi başına düşen ortalama gelir” kavramı da önemli bir gösterge olup refah düzeyini 

anlamamıza yardımcı olmaktadır. Merkezi yönetimlerin hedeflerinden birisi de ülkedeki milli 

geliri ve özellikle de kişi başına düşen milli gelir düzeyini arttırmak olmalıdır. 

İstikrar 

İstikrar daha çok fiyat dalgalanmalarının kontrol altına alınmasını ifade eder ve fiyat 

istikrarından enflasyonun kontrol altına alınması anlaşılır. Enflasyon, fiyatlar genel 

seviyesindeki artışı ifade eder ve ekonomiyi olumsuz yönde etkiler. 

 

Ekonomik Sistemler 

Bir toplumda insanların sınırsız isteklerinin sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağına 

ilişkin temel sorular, o toplumda uygulanan ekonomik sistem çerçevesinde çözülür. Temelde 

üç sistemden söz edilebilir. Bunlar kapitalist sistemler, sosyalist sistemler ve bunların karışımı 

olan karma ekonomik sistemlerdir. 
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1. Kapitalist Sistem 

Kapitalist sistemin başlıca özellikleri şunlardır: 

 Üretim faktörleri özel kişilere aittir, yani özel mülkiyet söz konusudur.  

 Piyasa mekanizmasında, üretim faktörleri faktör piyasalarında, üretilen mal ve 

hizmetler ise ürün piyasalarında özgürce alınıp satılırlar. Faktörler ile mal ve 

hizmetlerin fiyatları piyasalarda arz ve talep çerçevesinde belirlenir. 

 Karar alma yapısı merkeziyetçi değildir. Kararlar çok sayıda alıcı ve satıcı 

tarafından piyasalarda özgürce alınır. 

 Üretim faktörleri ile mal ve hizmetlerin piyasaya ne kadar arz edileceği bunların 

fiyatlarına bağlıdır. Fiyat maddi bir teşvik unsurudur. Fiyat arttıkça arz edilen 

faktör ya da mal ve hizmet miktarı da artar. 

 Devletin ekonomi yönünden temel işlevi, piyasaların en iyi şekilde çalışabilmesi 

için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, bunları uygulamak ve özel sektörü 

teşvik etmektir. 

2. Sosyalist Sistem 

Sosyalist sistemin başlıca özellikleri şunlardır: 

 Sermaye ve doğal kaynaklar devlet mülkiyetinde olup bunların üretimde 

kullanılmaları merkezi planlamaya göre yapılmaktadır. 

 Merkeziyetçi karar alma yapısı vardır. Kıt kaynakların nasıl kullanılacağını 

devletin ilgili birimleri belirler. 

 Üretilecek mal ve hizmetlerle ilgili tüketicilerin tercihlerinden çok devleti 

yönetenlerin tercihleri söz konusudur. Bu sebeple üretim etkinliği sağlansa bile 

tüketicilerin tercihlerini yansıtan ekonomik etkinlik sağlanamayacaktır. 

 Emek faktörünün kullanılmasında maddi teşviklerin yanı sıra manevi teşvikler 

de önemlidir. Örneğin yeni bir teknoloji geliştiren, bilime önemli katkılar sunan, 

çok çalışarak üretimin artmasına katkı sunan kişilere normal ücretlerinin yanında 

parasal ödüller vermek veya onurlandırıcı başka ödüller vermek oldukça 

önemlidir. 

3. Karma Ekonomik Sistem 

Karma ekonomik sistemde kapitalist ve sosyalist sistemlerdeki özellikler bir arada 

bulunmaktadır. Başlıca özellikleri ise şunlardır: 

 Mülkiyetin bir bölümü özel sektörde (kişilerde), bir bölümü devlettedir. 

 Piyasa ekonomisinin yanı sıra özel sektör için özendirici, kamu kesimi için 

emredici olan bir ekonomik planlama söz konusudur. Buna bağlı olarak kararlar 

kısmen piyasalar tarafından, kısmen de planlar çerçevesinde devlet tarafından 

alınır. 

 Teşvikler manevi olmaktan çok maddidir.  
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Ekonomide Karar Verici Birimler 

Ekonomide faaliyet gösteren birimleri üç ana gruba ayırabiliriz. Bunlar hane halkı, 

firmalar ve devlettir. Bunlara ek olarak uluslararası ticaretin söz konusu olduğu ortamda diğer 

ülkelerdeki hane halkı, firmalar ve devleti içeren bir dış alem dördüncü unsur olarak sayılabilir. 

Hane halkı: Bir çatı altında yaşayan bir veya daha fazla kişiden oluşan, ekonomiye 

gerekli üretim faktörlerini sağlayan ve bunların karşılığında elde ettiği gelir ile mal ve hizmet 

talebinde bulunan bir ekonomik birimdir. Hane halkının amacı, eldeki üretim faktörleriyle elde 

edeceği gelir ile maksimum fayda sağlayacak şekilde tüketim yapmaktır. 

Firmalar: Üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üretiminde bulunan ve ürettiği 

mal ve hizmetleri hane halkına, diğer firmalara ve devlete satan bir ekonomik birimdir. 

Firmanın fonksiyonu üretim, amacı ise üretim faaliyetlerinden maksimum kar elde etmektir. 

Devlet: Merkezi hükümet ile yerel yönetimleri ve bunlara bağlı kurumların tümünü 

kapsamaktadır. 

Dış Alem: Bir ülkenin ticaret yaptığı bütün ülkeleri ve dolayısıyla o ülkelerdeki hane 

halkını, firmaları ve hükümetleri kapsamaktadır. 

 

Piyasa Kavramı ve Piyasa Türleri 

Mal ve hizmet karşılığı yapılan ödemeler, borç alma, borç verme, yatırım gibi ekonomik 

aktiviteler bir ekonomik sistem içinde gerçekleşir. Çoğu zaman örgütlü bir yapı olan bu 

ekonomik sistem genel anlamda piyasa olarak adlandırılır. İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve 

satıcıları karşı karşıya getiren ve iktisadi mübadelenin meydana geldiği yer olarak tanımlanır. 

Piyasa kavramı mal, hizmet veya finansal araç alım-satımının yapıldığı fiziki bir mekân 

şeklinde olabileceği gibi fiziki olmayan soyut bir organizasyon biçiminde de olabilmektedir. 

Artık günümüzde bilgi teknolojilerinin de gelişmesiyle çoğu piyasa türü fiziki mekânlardan 

kurtularak daha geniş kitlelere hizmet veren soyut organizasyonlar halini almıştır. Piyasalar 

temelde aşağıdaki diyagramda da görüldüğü gibi, reel piyasalar ve finansal (mali) piyasalar 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

              

PİYASALAR

Reel Piyasalar

Mal ve Hizmet 
Piyasaları

Faktör 
Piyasaları

Finansal 
Piyasalar

Para Piyasaları
Sermaye 
Piyasaları
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1) Reel Piyasalar 

Reel piyasalar, mal ve hizmet üretiminin ve alım-satımının yapıldığı piyasalardır. Reel 

piyasalar da kendi içinde mal/hizmet piyasaları ve faktör piyasaları olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır.  

Üretilen mal veya hizmetlerin alınıp satıldığı piyasalar mal ve hizmet piyasalarıdır. Mal 

ve hizmetlerin fiyatları ve bu mal ve hizmetlerden ne kadar alınıp satılacağı tam rekabet 

ortamında arz ve talep tarafından belirlenir. 

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalar 

ise faktör piyasaları olarak isimlendirilirler. Üretim faktörlerinin fiyatları ve alınıp satılacakları 

miktarlar tam rekabet ortamında arz ve talep tarafından belirlenir. Firmalar ya da devlet bu 

üretim faktörlerini satın alır ve karşılığında emek için ücret, sermaye için faiz, doğal kaynaklar 

için rant ve girişimcilik için kar ödemesi yaparlar. 

2) Finansal (Mali) Piyasalar 

Finansal piyasalar, reel piyasaların mal veya hizmet üretme aşamasında ihtiyaç duyduğu 

finansal kaynağı temin ettiği piyasalardır. Bir başka deyişle finansal piyasalar, fon arz eden ve 

fon talep edenlerin bir araya geldikleri ve bazı finansal enstrümanları kullanarak fon transferini 

gerçekleştirdikleri fiziki veya fiziki olmayan mekânlardır. Finansal piyasalar işlem gören 

araçların vadelerine göre sınıflandırıldığında para piyasaları ve sermaye piyasaları şeklinde 

ikiye ayrılırlar. 

Para Piyasaları: Kısa vadeli (bir yıldan az) fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. 

Para piyasalarının tipik özelliği kısa vadeli fonlardan oluşmasıdır. Para piyasalarında vade 

genellikle bir yılı aşmaz. Bu piyasalardan işletmeler ya da girişimciler, genellikle kısa süreli ve 

geçici fon ihtiyaçlarını (hammadde, yardımcı madde, malzeme ve işçilik gibi) karşılamak için, 

yani dönen varlıklarının finansmanı aşamasında faydalanırlar. Bankalardan sağlanan kredilerle, 

senet iskontosu, senet teminatı, finansman bonosu ihracı gibi yöntemlerle işletmelerin günlük, 

haftalık, aylık gibi kısa süreli fon ihtiyaçları karşılanır. Para piyasasının araçlarını ticari 

senetler, kaynaklarını çeşitli mevduatlar oluşturmaktadır. 

Para piyasalarında faiz geliri sağlanır. Vadenin kısalığı dolayısıyla belirsizlik azdır. Risk 

düşük olduğu için faiz oranı da nispeten daha düşüktür. 

Para piyasasında önemli olan likidite yönetimidir ve bu piyasayı genellikle ülkelerin 

merkez bankaları yönetir. Ülkemizde de TCMB, para politikasıyla likiditeyi ayarlayarak 

ekonominin dengesini sağlar. Yani para politikası araçlarını kullanarak ekonominin likiditesini 

ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirir. 

Sermaye Piyasaları: Vadesi bir yıldan uzun olan fon arz ve talebinin karşılaştığı 

piyasalardır. Sermaye piyasasının en tipik özelliği ve para piyasasından ayrıldığı en belirgin 

niteliği bu piyasanın orta ve uzun vadeli fonlardan oluşmasıdır. Sermaye piyasasından sağlanan 

krediler genellikle, işletmelerin bina, makine ve teçhizat gibi duran varlıklarının finansmanında 

kullanılır. Para piyasasında olduğu gibi, sermaye piyasasının kaynakları da tasarruf sahiplerinin 

birikimleridir. Sermaye piyasasının en önemli ve yaygın araçları hisse senetleri ve tahvillerdir. 
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Sermaye piyasalarında kar payı (temettü) ve menkul kıymet getirisi sağlanır. Burada 

vadenin uzun olduğundan belirsizlik de fazladır. Dolayısıyla belirsizliğin yani riskin yüksek 

olması sebebiyle faiz oranı da nispeten daha yüksektir. 

İşletmelerin ya da girişimcilerin çeşitli ihtiyaçlarına göre başvurdukları piyasalar da 

değişir. Örneğin yatırım yapılacaksa veya kapasite artırılacaksa sermaye piyasalarına 

başvurulacaktır. Ani ödemeler veya başka bir deyişle döner sermaye için de para piyasalarına 

başvurulacaktır. 

Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsel Akımı 

Devletin ve dış alemin bulunmadığı varsayılan bir ekonomideki faaliyetlerin döngüsel 

akımı Şekil 4’de gösterilmiştir. Bu akıma göre, üretim faktörlerine sahip olan hane halkı bu 

faktörleri firmalara faktör piyasalarında satar ve karşılığında gelir (emek için ücret, sermaye 

için faiz, doğal kaynaklar için rant ve girişimcilik için kar) elde eder. Firmalar satın aldıkları 

üretim faktörleri ile mal ve hizmet üretirler. Ürettikleri mal ve hizmetleri hane halkına mal ve 

hizmet piyasalarında satarlar ve karşılığında hasılat (gelir) elde ederler. Hane halkı da üretim 

faktörlerini satarak elde etikleri gelirle mal ve hizmet piyasalarından mal/hizmet satın alırlar. 

Ayrıca hane halkı gelirinin bir kısmını tasarruf eder ve bu tasarruflarını finansal 

piyasalarda (para ve sermaye piyasalarında) değerlendirirler, yani ellerindeki fazla fonları 

finansal piyasalara arz ederler. Fon ihtiyacı olan firmalar da finansal piyasalardan aracı 

kurumlar vasıtasıyla fon talep ederler. Firmalar aracı kurumlardan belli bir faiz karşılığı 

aldıkları ödünç kredileri yatırımda (sermaye malları alımında) kullanırlar.  

Ekonomik faaliyetlerin döngüsünde hane halkı faktör piyasalarında arz eden, mal ve 

hizmet piyasalarında talep eden konumundadır. Bunun tersine firmalar faktör piyasalarında 

talep eden, mal ve hizmet piyasalarında ise arz eden konumundadır. Bu doğrultuda ekonomik 

faaliyetler birbirinin tamamlayıcısı olan etkenler sayesinde döngüsel bir akıma dönüşmektedir. 
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Fiyat Mekanizması 

Tam rekabetin olduğu bir mal piyasasında malın fiyatı arz ve talebe göre, yani fiyat 

mekanizması tarafından belirlenir. 

TALEP 

Bir ekonomide bütün tüketicilerin belli bir zaman içinde satın almayı planladıkları mal 

veya hizmet miktarına talep denmektedir. 

Bir malın talep edilen miktarını belirleyen en önemli etkenler şunlardır: 

 Malın fiyatı 

 İlişkili diğer malların fiyatları (Tamamlayıcı mallar ve ikame mallar) 

 Tüketici geliri 

 Tüketicilerin sayısı (nüfus) 

 Tüketicilerin geleceğe dönük fiyat ve gelir beklentileri 

 Tüketicilerin zevk ve tercihleri 

Ancak talep teorisinde diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayılarak sadece fiyat ile 

talep edilen miktar arasındaki ilişki incelenmektedir. Burada diğer değişkenlerin sabit olduğu 

varsayımı ekonomide ceteris paribus olarak bilinmektedir. Ceteris paribus varsayımı, bir 

kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden sadece bir tanesinin değişebileceği, diğer 

değişkenlerin sabit kalacağı varsayımıdır. Yani talep tanımındaki ceteris paribus varsayımı, 

tüketicilerin bir malı satın alma isteklerinin fiyat dışındaki başka değişkenlere de bağlı 

olduğunu ancak bu değişkenlerin sabit kabul edildiğini ifade etmektedir. 

Talep Kanunu 

Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla (ceteris paribus) bir malın talep edilen miktarı 

ile malın fiyatı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Bir malın fiyatı arttıkça talep edilen miktarı 

azalır, fiyat azaldıkça da talep edilen miktarı artar. 

Örneğin tavuk eti piyasasını ele aldığımızda, tavuk etinin değişik fiyat seviyeleri için 

talep edilen tavuk eti miktarları aşağıdaki tablodaki gibi olsun. 

 

Tavuk Eti Fiyatı  

(TL/kg) 

(P) 

Tavuk Eti Talep Miktarı 

(bin ton/1 hafta) 

(Q) 

4 75 

6 65 

10 50 

12 45 

15 30 

20 20 
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Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi tavuk eti fiyatı arttıkça talep edilen tavuk eti 

miktarı azalmakta, fiyat azaldıkça da talep edilen tavuk eti miktarı artmaktadır. 

Talep kanununa göre malın talep edilen miktarı ile fiyatı arasında negatif bir ilişki 

vardır. Ancak az da olsa bu kanunun geçerli olmadığı istisnalar vardır. Fakir mal denilen mallar 

için talep bu istisnalardan birisidir. Örneğin ekmek dar gelirli tüketicilerin fazla tükettiği bir 

maldır. Ekmeğin fiyatı artınca dar gelirli tüketicilerin zaten az olan gelirlerinin alım gücü 

azalacağından peynir, zeytin, sebze, meyve gibi diğer mallardan eskisi kadar satın 

alamayacaklar, hatta temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onların yerine daha fazla 

miktarda ekmek ve daha az miktarda diğer gıda miktarlarını talep edeceklerdir. Bu durumda 

fiyatı artmış olmasına rağmen, diğer mallara göre hala ucuz sayılan ekmek tüketimine daha 

fazla ağırlık verecekler ve ekmeğin talebini arttıracaklardır. 

 

Talepte Değişme: Talep Eğrisinin Kayması 

Talep eğrisi, fiyat dışındaki diğer etkenlerin sabit kaldığı varsayımı altında çizilmiştir. 

Dolayısıyla fiyat değiştiği zaman talep edilen miktar, eğri üzerindeki bir noktadan başka bir 

noktaya kayar. 

Ancak sabit varsayılan diğer etkenlerden biri veya birkaçı değiştiği zaman talepte de bir 

değişme olur ve bu durumda talep eğrisi yer değiştirir. Talepteki bir artış talep eğrisini sağa, 

talepteki bir azalma talep eğrisini sola doğru kaydırır. 
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Talepte Değişimlere Neden Olan Değişkenler 

İlişkili Diğer Malların Fiyatları 

Bir malın fiyatında meydana gelecek değişme, bir başka malın talebinin değişmesine 

neden oluyorsa bu mallar ilişkili mallardır. İlişkili mallar, ikame mallar ve tamamlayıcı mallar 

şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

İlişkili mallardan birinin fiyatında meydana gelen bir artış, diğer malın talebinde artışa 

neden oluyorsa (veya tam tersi) bu mallar ikame mallar olarak tanımlanmaktadır. Yani ikame 

malın fiyatı ile incelediğimiz malın talebi arasında aynı yönlü (pozitif) bir ilişki vardır. Örneğin 

tavuk etinin ikamesi olan malı hindi eti olarak düşündüğümüzde, hindi etinin fiyatı düştüğünde 

tüketiciler hindi etinden daha fazla miktarda talep edecekler ve bunun sonucunda da tavuk etine 

olan talep azalacaktır. Bunun sonucunda da tavuk eti talep eğrisi sola doğru kayacaktır. Bunun 

tersi durumda ise hindi etinin fiyatı yükseldiğinde tavuk eti talebi artacak ve tavuk eti talep 

eğrisi sağa doğru kayacaktır. 

 İlişkili mallardan birinin fiyatında meydana gelen bir azalma, diğer malın talebinde 

artışa neden oluyorsa (veya tam tersi) bu mallar da tamamlayıcı mallar olarak 

tanımlanmaktadır. Yani tamamlayıcı malın fiyatı ile incelediğimiz malın talebi arasında ters 

yönlü (negatif) bir ilişki vardır. Örneğin otomobil ile otomobil lastiği, otomobil ile benzin, 

manuel fotoğraf makinesi ile fotoğraf filmi tamamlayıcı mallardır. Otomobil ile otomobil lastiği 

örneğini ele aldığımızda, otomobil fiyatı düştüğünde otomobil talebi artacak ve dolayısıyla 

otomobil lastiği talebi de artacaktır. 

Tüketicilerin Geliri 

Diğer değişkenler sabitken tüketici gelirinde meydana gelecek bir değişme fiyat düzeyi 

değişmese bile talep edilen mal ve hizmet miktarını değiştirecek ve dolayısıyla talep eğrisi de 

yer değiştirecektir. Tüketici geliri arttıkça birçok mal ve hizmet için talep artar ve talep eğrisi 

sağa kayar, az sayıda mal ve hizmet için ise talep azalır ve talep eğrisi sola kayar. Tüketici geliri 

arttıkça talebi artan mallara normal mallar denir. Örneğin kırmızı et, fiyatı düştüğünde talebi 

artan bir maldır ve bu sebeple normal maldır. Tüketici geliri arttıkça talebi azalan mallara ise 
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düşük mal denmektedir. Örneğin konserve yiyecekler düşük mallara örnek olarak gösterilebilir. 

Çünkü insanlar daha zengin olduklarında konserve yerine tazelerini tüketmeyi tercih edebilirler. 

Bu durumda tüketicilerin geliri arttığında konserve talebi azalmış olacaktır. 

Tüketicilerin Sayısı 

Diğer değişkenler sabitken bir ekonomide tüketicilerin sayısı arttığında mal ve 

hizmetlere olan toplam talep de artacak ve talep eğrisi sağa doğru kayacaktır. Tüketici sayısı 

düştüğünde ise talep azalacak ve talep eğrisi sola kayacaktır. 

Tüketicilerin Geleceğe Dönük Fiyat ve Gelir Beklentileri 

Diğer değişkenler sabitken, gelecekte bazı malların fiyatlarında artış beklenirse, o 

mallara olan şimdiki talep artacak ve talep eğrisi sağa kayacak, fiyatlarda azalma beklenirse 

talep azalacak ve talep eğrisi sola kayacaktır. 

Gelecekte gelir artışıyla ilgili bir beklenti varsa şimdiki mal ve hizmet talebi artacak, 

gelecekte gelirin azalması bekleniyorsa şimdiki mal ve hizmet talebi azalacaktır. 

Tüketicilerin Zevk ve Tercihleri 

Diğer değişkenler sabitken, zevk ve tercihler belirli bir mal lehine gelişiyorsa talep artar, 

belirli bir mal aleyhine gelişiyorsa talep azalmaktadır. Örneğin doktorlar balık, taze meyve-

sebze, organik ürünler gibi bazı gıda maddelerinin sağlıklı yaşam için önemli olduğunu 

vurguluyorlarsa tüketicilerin zevk ve tercihleri o gıda maddeleri lehine gelişir ve o mallara talep 

artar. Ayrıca tercihlerin oluşmasında reklamların önemi çok fazladır. Reklamlar tüketicilerin 

tercihlerini etkiler ve reklamı yapılan mal veya hizmetin talebi artar. 

Talep Değişmesi 

Bir malın talep edilen miktarı üç şekilde değişebilmektedir. 

i) Talep miktarında bir değişme ile (talep eğrisinin kayması), 

ii) Malın fiyatında bir değişme ile (talep eğrisi boyunca hareket), 

iii) Hem talep miktarında, hem de malın fiyatındaki bir değişme ile (hem talep eğrisinin 

kayması, hem de talep eğrisi boyunca hareket). 

 

 

 

i) Talep Miktarında Değişme: Fiyat P1 iken talep 

edilen miktar Q1’dir. Talep arttığında aynı fiyat 

düzeyinde talep edilen miktar da artacak ve talep 

eğrisi sağa kayacaktır. Bu durumda talep edilen 

miktar Q2, talepteki artış ise ΔQ = Q2 - Q1 

olacaktır. 
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 ARZ 

Bir ekonomide bütün üreticilerin (firmaların) belli bir zaman içinde satmayı 

planladıkları mal veya hizmet miktarına arz denmektedir. 

Bir malın arz edilen miktarını belirleyen en önemli etkenler şunlardır: 

 Malın fiyatı 

 Girdi fiyatları (üretim maliyetleri) 

 Üretilen diğer malların fiyatları 

 Teknoloji düzeyi 

 Firma sayısı 

 Firmaların geleceğe dönük fiyat beklentileri 

Ancak arz teorisinde diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayılarak sadece fiyat ile arz 

edilen miktar arasındaki ilişki incelenmektedir. Yani burada da talep teorisinde olduğu gibi 

ceteris paribus varsayımı geçerlidir. 

 

ii) Fiyatta Değişme: Fiyat P1 iken talep edilen 

miktar Q1’dir. Fiyat düştüğünde talep edilen 

miktar artacak ve talep eğrisi üzerinde bir 

noktadan başka bir noktaya geçilecek, yani talep 

eğrisi boyunca bir hareket olacaktır. Yani fiyat 

P1’den P2’ye düşerse, talep edilen miktar Q1’den 

Q2’ye çıkar, talepteki artış ise ΔQ = Q2 - Q1 

olacaktır. 

 

iii) Hem Talep Miktarında Hem Fiyatta Değişme: 

Fiyat P1 iken talep edilen miktar Q1’dir. Hem 

talebin arttığını, hem de malın fiyatının düştüğünü 

varsaydığımızda talep miktarında ciddi bir artış 

gerçekleşecektir. Malın fiyatı P1’den P2’ye 

düştüğünde ve talep eğrisi de sağa kaydığında 

talep edilen miktar Q1’den Q3’e çıkar, talepteki 

artış ΔQ = Q3 - Q1 kadar olur. Bu artışın (Q2 - Q1) 

kadarı fiyattaki azalma nedeniyle,  (Q3 – Q2) 

kadarı talep miktarındaki artış nedeniyledir.  
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Arz Kanunu 

Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla (ceteris paribus) bir malın arz edilen miktarı 

ile malın fiyatı arasında aynı yönlü, yani pozitif bir ilişki vardır. Bir malın fiyatı arttıkça arz 

edilen miktarı da artar, fiyat azaldıkça da arz edilen miktar azalır. 

Yine tavuk eti piyasası örneğini ele aldığımızda, tavuk etinin değişik fiyat seviyeleri için 

talep edilen tavuk eti miktarları aşağıdaki tablodaki gibi olsun. 

 

Tavuk Eti Fiyatı  

(TL/kg) 

(P) 

Tavuk Eti Arz Miktarı  

(bin ton/1 hafta) 

(Q) 

4 0 

6 30 

10 40 

12 45 

15 55 

20 65 

 

 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi tavuk eti fiyatı arttıkça arz edilen tavuk eti miktarı 

da artmakta, fiyat azaldıkça da arz edilen tavuk eti miktarı azalmaktadır.  

Arz kanununa göre malın arz edilen miktarı ile fiyatı arasında aynı yönlü bir ilişki vardır, 

yani arz eğrisi şekilde de görüldüğü gibi pozitif eğimlidir. Buna göre üreticileri daha fazla mal 

ve hizmet üretmeye iten mantığı üretim olanakları eğrisinden faydalanarak açıklayabiliriz. 

Bir üreticinin elindeki kaynaklarla sadece iki mal üretebildiğini varsaydığımızda, hangi 

malın ne kadar üretileceği ile ilgili vereceği karar önemli bir sorundur. Üretim olanakları 
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eğrisine göre, mallardan birinden bir birim daha fazla üretilmesi durumunda katlanılan fırsat 

maliyeti her ek birimde artmaktadır. Üreticilerin her ek birimde daha fazla fırsat maliyetine 

katlanmayı kabul etmesinin nedeni şu şekilde açıklanabilir: Eğer iki maldan birinin fiyatı aynı 

iken diğerinin piyasa fiyatı artıyorsa, karını maksimize etme çabası içinde olan üretici fiyatı 

artan mal ve hizmetten daha fazla üretme çabası içinde olacaktır. Her ek birim için katlanılan 

fırsat maliyeti piyasa fiyatının altında kalmak şartıyla üretici, bu maldan artan miktarlarda 

üretmeye devam edecektir. Dolayısıyla fiyatın artması üreticileri teşvik edecek ve mevcut 

üretim faktörleriyle karlarını maksimize etmeye çalışan üreticiler üretim miktarını 

arttıracaklardır. 

Arzda Değişme: Arz Eğrisinin Kayması 

Arz eğrisi, fiyat dışındaki diğer etkenlerin sabit kaldığı varsayımı altında çizilmiştir. 

Dolayısıyla fiyat değiştiği zaman arz edilen miktar, arz eğrisi üzerindeki bir noktadan başka bir 

noktaya kayar. 

Ancak sabit varsayılan diğer etkenlerden biri veya birkaçı değiştiği zaman arzda da bir 

değişme olur ve bu durumda arz eğrisi yer değiştirir. Arzdaki bir artış arz eğrisini sağa, arzdaki 

bir azalma arz eğrisini sola doğru kaydırır. 

 

 

Arzda Değişimlere Neden Olan Değişkenler 

Girdi Fiyatları (Üretim Maliyetleri) 

Girdiler, üretim faktörleri kavramı yerine kullanılan ve maliyetlerin kaynağını temsil 

eden daha kapsamlı bir kavramdır. Girdiler, üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal 

kaynaklar ve girişimcilik) yanında ara malları ve hammaddeleri de kapsar.  

Diğer değişkenler sabitken, bir malın üretiminde kullanılan herhangi bir girdinin 

fiyatının azalması maliyetleri düşürerek karı arttırır. Karlılık artınca da aynı fiyat düzeyinde 

daha fazla mal arz edilir ve arz eğrisi sağa kayar. Bir girdinin fiyatının artması ise maliyetleri 
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arttırarak karlılığı azaltır ve dolayısıyla aynı fiyattan daha az mal arz edilir. Bu durumda da arz 

eğrisi sola doğru kayar. 

Örneğin tavuk eti arzı örneğinde, girdilerden birisi olan tavuk yemi fiyatı düşerse tavuk 

eti maliyeti düşecek ve belirli bir fiyatta daha fazla tavuk eti arz edilecektir. 

Üretilen Diğer Malların Fiyatları 

Bir malın arz edilen miktarını üretilen diğer malların fiyatlarının etkilemesi durumu, 

birden çok mal üretiminde söz konusu olup üretilen mallar ikame (rakip) mallar veya 

tamamlayıcı mallardır. 

Bir malın üretimine kullanılan girdiler, genellikle bu malın rakibi olan bir başka malın 

üretiminde de kullanılırlar. Bu nedenle bir malın talebi ve fiyatı arttıkça kaynaklar doğal olarak 

diğer malın üretiminden fiyatı artan malın üretimine kaydırılacak ve söz konusu malın arzı 

artacak, diğer malın arzı azalacaktır. Örneğin tarımsal bir arazide hem mısır, hem de pirinç 

üretildiğini ve pirincin fiyatının arttığını varsayarsak, pirinç üretimi ve arzı artacak, buna karşın 

mısır arzı azalacaktır.  

Üretimde tamamlayıcı malların fiyatlarının ilgilenilen malın arzını nasıl etkilediğine 

örnek olarak da koyun eti fiyatı ile koyun derisi arzı arasındaki ilişki gösterilebilir. Koyun etine 

talep çok olup koyun etinin fiyatı arttığında arz edilen koyun eti miktarı da artacaktır. Daha 

fazla koyun eti arz edebilmek için daha fazla koyun kesileceğinden doğal olarak koyun derisi 

arzı da artacaktır. Yani tamamlayıcı malın fiyatı arttığında ilgilenilen malın arzı da artmaktadır. 

Teknoloji Düzeyi 

Diğer değişkenler sabitken maliyetleri azaltan teknolojik bir yenilik, aynı fiyat 

düzeyinde malın karını arttıracak ve o maldan daha fazla üretilip arz edilmesine neden olacaktır. 

Firma Sayısı 

Diğer değişkenler sabitken piyasadaki firma sayısı arttıkça arz edilen mal ve hizmetlerin 

toplamı da artacak ve arz eğrisi sağa doğru kayacaktır. Tersi durumda ise firma sayısı azaldıkça 

toplam arz azalacak ve arz eğrisi sola doğru kayacaktır. 

Firmaların Geleceğe Dönük Fiyat Beklentileri 

Diğer değişkenler sabitken, gelecekte bazı malların fiyatlarında azalma beklenirse, o 

malların şimdiki arzı artacak ve arz eğrisi sağa kayacak, fiyatlarda artış beklenirse de o malların 

şimdiki arzı azalacak ve arz eğrisi sola kayacaktır. 

Örneğin Ramazan ayı yaklaşınca bazı gıda maddelerinin arzı azalır ve stokları artar. 

Çünkü Ramazanda bu gıda maddelerine talep fazla olur ve fiyatları da artar. Üreticiler de söz 

konusu malları, fiyatları arttığı zaman arz ederler. 
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Arz Değişmesi 

Bir malın arz edilen miktarı üç şekilde değişebilmektedir. 

i) Arz miktarında bir değişme ile (arz eğrisinin kayması), 

ii) Malın fiyatında bir değişme ile (arz eğrisi boyunca hareket), 

iii) Hem arz miktarında, hem de malın fiyatındaki bir değişme ile (hem arz eğrisinin 

kayması, hem de arz eğrisi boyunca hareket). 

 

 

 

 

  

 

PİYASA DENGESİ 

Piyasada tüketicilerin arzusu ve çıkarı fiyatın 

düşük olması yönünde, firmaların arzusu ve çıkarı ise fiyatın yüksek olması yönündedir. Yani 

tüketicilerin ve firmaların çıkarları zıt yöndedir ve herhangi bir noktada çıkarlar çakışmaktadır. 

İşte bu çakışma noktası piyasa dengesini ifade etmektedir.  

Talep edilen miktar ile arz edilen miktarı birbirine eşitleyen fiyat denge fiyatı, bu fiyata 

denk düşen miktar da denge miktarı olarak isimlendirilir. 

Fiyat denge noktasından yüksek olduğunda arz edilen miktar talep edilen miktardan 

fazla olacak ve bir arz fazlası oluşacaktır. Fiyat denge noktasının altında olduğunda ise talep 

edilen miktar arz edilen miktardan fazla olacak ve bir talep fazlası oluşacaktır. 

Tavuk eti piyasası örneğinde arz ve talebin kesiştiği noktadaki P = 12 (TL) fiyatı denge 

fiyatıdır. Bu fiyata denk düşen miktar olan Q = 45 (bin ton) de denge miktarıdır. 

 

Tavuk Eti Fiyatı  

(TL/kg) 

(P) 

Tavuk Eti Talep Miktarı 

(bin ton/1 hafta) 

(Q) 

Tavuk Eti Arz Miktarı  

(bin ton/1 hafta) 

(Q) 

4 75 0 

6 65 30 

10 50 40 

12 45 45 

15 30 55 

20 20 65 
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 Örneğin piyasada fiyat P0 = 12 yerine P1 = 15 olursa, yukarıdaki grafikten de görüldüğü 

gibi arz fazlası oluşacaktır. P1 fiyat düzeyinde arz edilen miktar 55 birim, talep edilen miktar 

30 birim ve arz fazlası 55 – 30 = 25 birim olacaktır. Bu durumda firmalar arz fazlasını ellerinden 

çıkarabilmek için birbirleriyle rekabete girecek ve fiyat düşürmeye başlayacaklardır. Fiyat 

düştükçe de talep edilen miktar artmaya ve arz edilen miktar azalmaya başlayacak ve bu süreç 

P0 fiyat düzeyine kadar devam edecektir. P0 = 12 fiyat düzeyine ulaşıldığında ise arz fazlası 

ortadan kalkmış olacak ve piyasa dengesi sağlanmış olacaktır. 

 Piyasada oluşan fiyatın P0 = 12 yerine P2 = 6 olduğunu varsaydığımızda, yine grafikten 

görüldüğü gibi talep fazlası oluşacaktır. P2 fiyat düzeyinde arz edilen miktar 30 birim, talep 

edilen miktar 65 birim ve talep fazlası 65 – 30 = 35 birim olacaktır. Bu durumda tavuk eti almak 

isteyen tüketiciler birbirleriyle rekabete girecekler ve daha yüksek fiyattan tavuk eti almaya razı 

olacaklardır. Fiyat yükseldikçe de talep edilen miktar azalmaya ve arz edilen miktar artmaya 

başlayacak ve bu süreç P0 fiyat düzeyine kadar devam edecektir. P0 = 12 fiyat düzeyine 

ulaşıldığında ise talep fazlası ortadan kalkmış olacak ve piyasa dengesi sağlanmış olacaktır.       

 Denge Fiyatında ve Denge Miktarında Değişmeler 

 Talep Değişmesi 

 Daha önce de değinildiği gibi, talep miktarını belirleyen etkenlerden fiyat 

dışındakilerden ( İlişkili diğer malların fiyatları, tüketici geliri, tüketicilerin sayısı, tüketicilerin 

geleceğe dönük fiyat ve gelir beklentileri, tüketicilerin zevk ve tercihleri) herhangi birisinin 

değişmesi talebi değiştirir, talep eğrisini sağa veya sola kaydırır. Bunun sonucunda piyasadaki 

denge fiyatı ve denge miktarı da değişir.  

Tavuk eti piyasası örneğine bakacak olursak, başlangıçta denge fiyatı P0 = 12 ve denge 

miktarı Q0 = 45 birimdir. Tavuk eti talebi arttığında P0 = 12 fiyat düzeyinde talep edilen miktar 

65 birim, arz edilen miktar yine eskisi gibi 45 birim olacaktır. Dolayısıyla 65-45 = 20 birimlik 

bir talep fazlası ortaya çıkacaktır. Bu durumda tavuk eti fiyatı artmaya başlayacak ve talep 

kanununa göre talep edilen miktar azalmaya, arz kanununa göre arz edilen miktar artmaya 

başlayacaktır. Fiyat P1 = 15 olduğunda talep fazlası ortadan kalkacak ve bu yeni denge fiyatında 

arz edilen miktar ile talep edilen miktar Q1 = 55 birim seviyesinde birbirine eşit olacaktır. 

 

 

Arz Değişmesi 

 Bir malın arz edilen miktarını belirleyen etkenlerden fiyat dışındakilerden (Girdi 

fiyatları, üretilen diğer malların fiyatları, teknoloji düzeyi, firma sayısı, firmaların geleceğe 

dönük fiyat beklentileri) herhangi birisinin değişmesi arzı değiştirir, arz eğrisini sağa veya sola 

kaydırır. Bunun sonucunda piyasadaki denge fiyatı ve denge miktarı da değişir.  

Yine tavuk eti piyasası örneğine bakacak olursak, başlangıçta denge fiyatı P0 = 12 ve 

denge miktarı Q0 = 45 birimdir. Tavuk eti üretimindeki girdilerden birinin fiyatında bir azalma 

olduğunu varsaydığımızda tavuk eti maliyeti düşecek ve bu durumda daha fazla tavuk eti arz 

edilecektir. Tavuk eti arzı arttığında arz eğrisi sağa doğru kayacak, P0 = 12 fiyat düzeyinde arz 

edilen miktar, talep edilen miktardan fazla olacak ve bir arz fazlası ortaya çıkacaktır. Arzın 
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artması ile denge fiyatı düşecek ve P1 = 15 denge fiyatında, Q1 = 65 denge miktarında denge 

yeniden sağlanacaktır. 

 

 

 

Talep ve Arzın Eşzamanlı Değişmesi 

Bir piyasada hem talepte, hem de arzda aynı anda bir artış ya da azalış olabilir. Arz ve 

talepteki değişmeler birbirine eşit olabileceği gibi, birisinde daha az bir değişme, diğerinde daha 

fazla bir değişme de gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla burada birden fazla durum karşımıza 

çıkmaktadır ve her bir durum denge fiyatı ve denge miktarında farklı değişmelere neden 

olmaktadır. Bu farklı durumları kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: 

i) Arz ve talep eş zamanlı olarak aynı miktarda artarsa, denge fiyatı değişmezken denge 

miktarı artar. 

Arz ve talep eş zamanlı olarak aynı miktarda azalırsa, denge fiyatı değişmezken 

denge miktarı azalır. 

ii)  Arz ve talebin her ikisi de artarken talepteki değişme arzdaki değişmeden daha fazla 

ise hem denge fiyatı, hem de denge miktarı artmaktadır. 

Arz ve talebin her ikisi de azalırken talepteki değişme arzdaki değişmeden daha fazla 

ise hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalmaktadır. 

iii) Arz ve talebin her ikisi de artarken arzdaki değişme talepteki değişmeden daha fazla 

ise denge fiyatı düşerken denge miktarı artmaktadır. 

Arz ve talebin her ikisi de azalırken arzdaki değişme talepteki değişmeden daha fazla 

ise denge fiyatı artarken denge miktarı azalmaktadır. 

iv) Arz azalırken talep artarsa ve her ikisindeki değişim de birbirine eşit ise denge 

miktarı değişmezken denge fiyatı artar. 

Arz artarken talep azalırsa ve her ikisindeki değişim de birbirine eşit ise denge 

miktarı değişmezken denge fiyatı azalır. 

v) Arz azalırken talep artıyorsa ve talepteki artış arzdaki azalmadan daha büyükse hem 

denge fiyatı hem de denge miktarı artmaktadır. 

Arz artarken talep azalıyorsa ve talepteki azalma arzdaki artıştan daha büyükse hem 

denge fiyatı hem de denge miktarı azalmaktadır. 

vi) Arz azalırken talep artıyorsa ve arzdaki azalma talepteki artıştan daha büyükse denge 

fiyatı artarken denge miktarı azalmaktadır.  

Arz artarken talep azalıyorsa ve arzdaki artış talepteki azalmadan daha büyükse 

denge fiyatı azalırken denge miktarı artmaktadır.   
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ESNEKLİKLER 

 

Önceki bölümde belirtildiği gibi bir malın bir malın talep edilen miktarını belirleyen 

bazı etkenler vardır. Bu etkenlerdeki değişmelerin malın talep edilen miktarını hangi yönde 

etkilediğinin yanında malın talep edilen miktarının o etkenlerdeki değişimlere karşı ne derece 

hassas olduğu da oldukça önemli bir konudur. Bu konu esneklik kavramıyla açıklanmaktadır. 

TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ 

Talebin fiyat esnekliği kavramı, bir malın talep edilen miktarının o miktarı belirleyen 

etkenlerden fiyattaki değişmelere karşı ne derece hassas olduğunu belirlemektedir. Bir başka 

ifadeyle talebin fiyat esnekliği bir malın fiyatındaki değişmenin, aynı malın talep edilen 

miktarında ne kadarlık bir değişmeye yol açtığını göstermektedir ve şu şekilde 

tanımlanmaktadır: 

 

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑠𝑛𝑒𝑘𝑙𝑖ğ𝑖 =
𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒

𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒
 

 

Burada 𝑄0 miktar için, 𝑃0 fiyat için ilk değerleri, 𝑄1 miktar için, 𝑃1 fiyat için değişimden 

sonraki son değerleri ifade etmektedir. 

Örneğin bir malın fiyatı %20 azaldığı zaman malın talep edilen miktarı %30 artmış ise 

bu mal için fiyat esnekliği; 

 

𝐸𝑑 =
%30

−%20
=

0,30

−0,20
= −1,5 

 

olacaktır. Fiyat esnekliğinin mutlak değeri 1’den büyük ise talep esnektir, 1’e eşit ise talep birim 

esnekliğe sahiptir, 1’den küçük ise talep esnek değildir. Örneğimizde esnekliğin mutlak değeri 

1’den büyük olduğu için talep esnektir. 

Fiyat esnekliğinin negatif çıkması ise, malın fiyatı ile talebi arasında ters yönlü bir ilişki 

olduğunu ortaya koymaktadır. Talebin fiyata karşı duyarlılığının nicel olarak ölçüsü, esneklik 

değerinin mutlak değerine eşittir. Buna göre fiyat esnekliğinin -1,5 çıkması, fiyattaki %1’lik bir 

artışın talep edilen miktarda %1,5 oranında bir azalmaya neden olacağını veya fiyattaki %1’lik 

bir azalışın talep edilen miktarda %1,5 oranında bir artışa neden olacağını ifade etmektedir. 
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  re talep edilen miktarda 160 birimlik  (dört katı) bir  artışa   neden  olacaktır. Başka 
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Esnek talep, birim esnek talep ve esnek olmayan talep durumlarına ek olarak sonsuz 

esnek talep ve sıfır esnek talep şeklinde iki uç durum daha vardır. Bu beş fiyat esnekliği 

durumundaki talep eğrileri aşağıdaki gibidir: 

 

 

 Sonsuz Esnek Talep (Tam Esnek Talep): Belirli bir fiyattan sonsuz miktarda mal talep 

edilmesine karşılık, fiyatta çok küçük bir artma olunca hiç mal talep edilmemesi. 

 Esnek Talep: Talep edilen miktardaki % değişmenin, fiyattaki % değişmeden daha 

büyük olması. 

 Birim Esnek Talep: Talep edilen miktarın malın fiyatı ile aynı oranda değişmesi. 

 Esnek Olmayan Talep: Talep edilen miktardaki % değişmenin, fiyattaki % değişmeden 

daha küçük olması. 

 Sıfır Esnek Talep (Tam Esnek Olmayan Talep): Talep edilen miktarın malın fiyatına hiç 

duyarlı olmaması. 
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Esneklik ve Eğim 

Eğim, değişkenlerden birindeki bir birimlik değişmeye karşılık diğer değişkende 

meydana gelen değişim miktarını göstermektedir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde ise 

eğim, grafikte dikey eksende yer alan değişkendeki değişimin, yatay eksende yer alan 

değişkendeki değişime oranıdır. 

Yani eğim iki değişkenden birinin diğerini etkileme derecesini niceliksel olarak 

göstermektedir. Yine esneklik kavramıyla ilgili yaptığımız açıklamalara da bakıldığında eğim 

ile esnekliğin aynı şeyleri ifade ettiği düşünülebilir. Ancak eğim ile esneklik aslında birbirinden 

tamamen ayrılan ve karıştırılmaması gereken kavramlardır. 

Bu ayrımlardan en önemli olanı esneklik ölçümünde birim kullanılmamasıdır. Örneğin 

talebin fiyat esnekliği bulunurken fiyatta ve talep edilen miktardaki reel değişim miktarları 

değil, yüzde değişim oranları kullanılmaktadır. Ancak eğim hesaplanırken değişim miktarları 

bulunarak oranlanmaktadır. Bu sebeple esneklik birçok değişik mal veya hizmet için talep 

edilen miktarın fiyata karşı hassasiyetini karşılaştırma olanağı sağlar. 

Dolayısıyla esneklik, iki değişkende meydana gelen yüzde değişmeler arasındaki oran 

şeklinde tanımlanırken eğim, iki değişkende meydana gelen mutlak değişmeler arasındaki oran 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bir talep eğrisinin yatık olması ya da dik olması, yani eğiminin değeri fiyat 

değişmelerine karşı talep miktarının duyarlılığı hakkında bazı fikirler verebilmektedir. Örneğin 

görece olarak yatık bir talep eğrisi tüketicilerin taleplerinin fiyat değişmelerine karşı duyarlı 

olduğunu göstermekte, nispeten dik bir talep eğrisi tüketicilerin taleplerinin fiyat değişmelerine 

karşı daha duyarsız olduğunu göstermektedir. Ancak talebin fiyat esnekliğini talep eğrisinin 

biçimi ya da eğimi ile ölçmek aldatıcı olabilmektedir. Çünkü eğrinin biçimini ve eğimini 

değiştirmek, eksenlerdeki ölçekleri değiştirmekle mümkün olabilmektedir. Farklı iki malın 

talep eğrileri oluşturulurken, farklı malların fiyat seviyeleri de farklı olabileceğinden 

eksenlerdeki ölçekler de farklılaşacaktır. Eğim hesaplamasında birim belirtileceği için farklı 

malların karşılaştırılmasında eğim, talebin fiyata karşı duyarlılığının iyi bir ölçüsü 

olmamaktadır. 

Eğim ile esneklik arasındaki farka dikkat çekmek için aşağıda şeker ve gömlek gibi iki 

ürünün talep eğrileri örnek olarak verilmiştir. Hesaplama yapıldığında her iki doğrunun 

eğimlerinin birbirine eşit ve 2 olduğu görülmektedir.  Ancak her iki talep eğrisi için A 

noktasından B noktasına geçişte esneklik katsayıları hesaplandığında şu sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır: 

Şeklin (a) kısmında şekerin fiyatı %25 oranında azalırken (8’den 6’ya düşmüştür) talep 

miktarı %20 oranında artmıştır (5’ten 6’ya çıkmıştır). Bu durumda talebin fiyat esnekliği 0,20 

/ -0,25 = -0,8’dir. Şekil 13’ün (b) kısmında ise gömleğin fiyatı %25 oranında azalırken (32’den 

24’e düşmüştür) talep miktarı %100 oranında artmıştır (4’den 8’e çıkmıştır). Bu durumda 

talebin fiyat esnekliği 1 / -0,25 = -4’tür. 
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 Şekilde görüldüğü gibi farklı iki ürünün talep eğrilerinin eğimleri birbirine eşit iken bu 

iki ürünün taleplerinin fiyat esneklikleri birbirinden farklı olabilmektedir. 

Aşağıdaki şekilde ise fiyat esneklikleri birbirine eşit olan çanta ve pantolon gibi iki 

ürünün talep eğrileri örnek olarak verilmiştir. Her iki talep eğrisi için A noktasından B noktasına 

geçişte esneklik katsayıları hesaplandığında; 

Şeklin (a) kısmında çantanın fiyatı %20 oranında artarken (10’dan 12’ye çıkmıştır) talep 

miktarı %40 oranında azalmıştır (10’dan 6’ya düşmüştür). Bu durumda talebin fiyat esnekliği 

-0,40 / 0,20 = -2’dir. Şekil 14’ün (b) kısmında pantolonun fiyatı yine %20 oranında artarken 

(50’den 60’a çıkmıştır) talep miktarı da %40 oranında azalmıştır (10’dan 6’ya düşmüştür). Bu 

durumda talebin fiyat esnekliği yine -0,40 / 0,20 = -2’dir. Görüldüğü gibi her iki ürün için 

talebin fiyat esnekliği birbirine eşittir.  

Ancak doğrusal talep eğrilerinin yine A ve B noktaları esas alınarak eğimleri 

hesaplandığında; 

Şekil (a) için eğim =
10−12

10−6
=

−2

4
= −0,5    

Şekil (b) için eğim =
50−60

10−6
=

−10

4
= −2,5   şeklinde bulunmaktadır.  
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Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi farklı iki ürünün taleplerinin fiyat esneklikleri 

birbirine eşit iken bu iki ürünün talep eğrilerinin eğimleri birbirinden farklı olabilmektedir. 

Birbirine paralel, yani eğimleri aynı iki talep eğrisi üzerinde, aynı talep miktarı seviyesine 

karşılık gelen noktaların esnekliklerinin farklı olması, eğime bakarak esneklik konusunda fikir 

yürütmenin sakıncalarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Ayrıca esneklik ve eğimin ayrıldığı bir başka nokta da şudur ki, doğrusal bir talep eğrisi 

üzerindeki farklı noktalarda esneklik de farklı değerler almaktadır. Ancak daha önce de 

belirtildiği gibi bir doğrunun eğimi, üzerindeki her noktada aynıdır. 

Dolayısıyla yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bir talep eğrisinin eğimine bakarak 

onun esnek olduğunu ya da esnek olmadığını söylemek hatalı olacaktır. 
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Fiyat Esnekliğinin Ölçümü 

Fiyat esnekliği iki nokta arasında veya bir noktada ölçülebilmektedir. Ölçüm iki nokta 

arasında ise buna yay esnekliği veya ortalamalarda esneklik, ölçüm bir noktada ise buna nokta 

esnekliği denir.  

Yay Esnekliği (Ortalamalarda Esneklik) 

Talebin fiyat esnekliği şu şekilde tanımlanmıştı. 

  

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑠𝑛𝑒𝑘𝑙𝑖ğ𝑖 =
𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒

𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒
 

Bir malın fiyatındaki % değişme: %∆𝑃 =
𝑃1−𝑃0

(𝑃1+𝑃0)/2
 

Bir malın talep edilen miktarındaki % değişme: %∆𝑄 =
𝑄1−𝑄0

(𝑄1+𝑄0)/2
 

Burada P0 ve Q0 ilk (başlangıçtaki) fiyatı ve miktarı, P1 ve Q1 ise son fiyatı ve miktarı 

göstermektedir. Dolayısıyla talebin fiyat esnekliği (yay esnekliği) formülü aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

𝐸𝑃 =

𝑄1 − 𝑄0

(𝑄0 + 𝑄1)/2
𝑃1 − 𝑃0

(𝑃0 + 𝑃1)/2
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Nokta Esneklik 

Nokta esneklik formülü şu şekildedir: 

𝐸𝑃 =
𝑑𝑄

𝑑𝑃
=

𝑃𝑖

𝑄𝑖
 

 

Burada Pi ve Qi talep eğrisi üzerinde bir noktada talep edilen miktar ve fiyatı 

belirtmektedir. 
𝑑𝑄

𝑑𝑃
 ise aynı noktada talep edilen miktarın fiyata göre türevini ya da bir başka 

deyişle talep eğrisine o noktada teğet olan doğrunun eğimini vermektedir. 

Nokta esneklik ile ilgili örnek için doğrusal bir talep eğrisi üzerinde çalışırsak, bu talep 

eğrisinin denklemi Q = 20 – 2P şeklinde olsun. Bu talep eğrisinin eğimi 
𝑑𝑄

𝑑𝑃
= −2 ‘dir ve 

doğrunun eğimi sabittir, yani her P değeri için aynıdır.  
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O halde bu örnek için nokta esneklik formülü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

 

Talebin Fiyat Esnekliği ve Toplam Hasılat 

Talebin fiyat esnekliğinin firmaların fiyatlama politikasında önemli bir yeri vardır. Bir 

mala olan talep esnek ise, o malın fiyatındaki bir azalma malın talep edilen miktarında daha 

büyük oranda bir artışa ve dolayısıyla satışlardan elde edilecek toplam hasılatta bir artışa neden 

olacaktır. Bir mala olan talep esnek değil ise o malın fiyatında bir azalma malın talep edilen 

miktarında daha düşük oranda bir artışa ve dolayısıyla satışlardan elde edilecek toplam hasılatta 

bir azalmaya neden olacaktır. 

Toplam hasılat (TR) satışlardan elde edilen toplam geliri ifade etmektedir ve şu şekilde 

hesaplanmaktadır. 

TR = P . Q 

Bir malın fiyatı ile toplam hasılat arasındaki ilişki talebin fiyat esnekliğine bağlıdır. 

Bununla ilgili üç farklı durum vardır. 
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i) Talep Esnek Olduğunda Toplam Hasılat ve Fiyat: Talep esnek olduğunda, bir 

malın fiyatı azalırsa toplam hasılat artar, malın fiyatı artarsa toplam hasılat azalır. 

Yani piyasada talep esnek ise ve firmalar satışlardan elde edilecek toplam gelirin 

(toplam hasılatın) artmasını istiyorlarsa piyasada fiyatın düşmesi firmaların 

çıkarlarına uygun düşmektedir.  
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ii)  Talep Birim Esnek Olduğunda Toplam Hasılat ve Fiyat: Talep birim esnek 

olduğunda, bir malın fiyatının artması veya azalması toplam hasılatı etkilemez. 

 

 

 

iii) Talep Esnek Olmadığında Toplam Hasılat ve Fiyat: Talep esnek olmadığında, bir 

malın fiyatı artarsa toplam hasılat da artar, malın fiyatı azalırsa toplam hasılat da 

azalır. Yani piyasada talep esnek değil ise ve firmalar satışlardan elde edilecek 

toplam gelirin (toplam hasılatın) artmasını istiyorlarsa piyasada fiyatın artması 

firmaların çıkarlarına uygun düşmektedir.  
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Doğrusal Talep Eğrisi Durumunda Toplam Hasılat 

Daha önce verdiğimiz örnekteki doğrusal talep eğrisine bakarsak, bu talep eğrisinin 

denklemi Q = 20 – 2P şeklindeydi. Bu talep eğrisi de aşağıdaki gibi çizilmekteydi. 
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Toplam hasılat ile fiyat arasındaki ilişki şu şekilde gösterilebilir. 

 

  

Toplam hasılat eğrisi ise aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 

 

 Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler 

1) İkame Edilebilir Mallar veya Hizmetlerin Olup Olmadığı 

Bir mal veya hizmet için ikame edilebilir mallar veya hizmetler varsa ve bunlar ne 

derece kolay ikame edilebilirse, o mal veya hizmetin esnekliği o derece fazla olmaktadır. 

Örneğin petrol yerine başka bir malın ikamesi zor olduğu için petrol talebi esnek değildir. Buna 

karşın ulaşım hizmetlerinden taksiye olan talebin esnek olması beklenir. Çünkü taksi yerine 

ikame edilebilecek otobüs, minibüs, metrobüs, tramvay v.s. gibi ulaşım hizmetleri 

bulunmaktadır.  

Malın geniş bir mal grubunu mu, yoksa tek bir malı mı ifade ettiği de esneklik 

bakımından önemlidir. Gıda gibi geniş bir mal grubu için ikame edilebilme şansı pek yoktur, 

bu sebeple esneklik nispeten daha düşüktür. Ancak tek bir gıda maddesi için, örneğin elma 

yerine portakal, ayva gibi çeşitli meyveler vardır. Bu sebeple esneklik nispeten daha yüksek 

olacaktır.  
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2) Bir Mal veya Hizmet İçin Ayrılan Paranın Bütçedeki Payı 

Bir mal veya hizmet için tüketicilerin ayırdığı paranın bütçelerindeki payı ne kadar az 

olursa, o mal veya hizmetin fiyatındaki değişmeler tüketicilerin bütçesini o kadar az etkiler, bu 

nedenle de talebin fiyat esnekliği o derece düşük olur. Örneğin karabiberin fiyatı iki katına 

çıkarsa tüketicilerin talep edeceği karabiber miktarı fazla azalmaz. Çünkü karabiber için 

harcanan para tüketicilerin bütçesinde küçük bir paya sahiptir. 

3) Fiyat Değişmesinden Sonra Geçen Süre 

Fiyat değişmesinden sonra geçen süre ne kadar uzun olursa talep de o derece esnek 

olacaktır. Çünkü kısa dönemde tüketiciler rakip malları ikame etme girişiminde fazla 

bulunamayacaklardır. Ancak uzun dönemde rakip malların ikamesi için yeterince zaman 

geçmiş olacak ve tüketiciler rakip malları belli bir oranda ikame etmiş olacaklardır. Dolayısıyla 

uzun dönem talep esnekliği kısa dönem talep esnekliğinden daha büyüktür. 

DİĞER TALEP ESNEKLİKLERİ 

Talebin Gelir Esnekliği 

Talebin gelir esnekliği bir malın talep edilen miktarının gelirdeki değişmelere karşı ne 

derece hassas olduğunu belirlemektedir. Bir başka ifadeyle talebin gelir esnekliği, gelirdeki 

değişmenin, aynı malın talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye yol açtığını 

göstermektedir ve şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 

𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟 𝐸𝑠𝑛𝑒𝑘𝑙𝑖ğ𝑖 = 𝐸𝑦 =
𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒

𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒
 

𝐸𝑦 =
𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒/𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟

𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒/𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟
 

𝐸𝑦 =

𝑄1 − 𝑄0

(𝑄0 + 𝑄1)/2
𝑌1 − 𝑌0

(𝑌0 + 𝑌1)/2

 

 

Burada 𝑄0 miktar için, 𝑌0 gelir için ilk değerleri, 𝑄1 miktar için, 𝑌1 gelir için değişimden 

sonraki son değerleri ifade etmektedir. 

Örneğin, başlangıçta talep edilen miktar 𝑄0 = 240 ve gelir 𝑌0 = 150 olsun. Gelir 𝑌1 =

250 ve talep edilen miktar 𝑄1 = 260 olursa talebin gelir esnekliği aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır. 

𝐸𝑦 =

𝑄1 − 𝑄0

(𝑄0 + 𝑄1)/2
𝑌1 − 𝑌0

(𝑌0 + 𝑌1)/2

=

260 − 240
(240 + 260)/2

250 − 150
(150 + 250)/2

= 0,16 
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Mallar gelir esnekliklerine göre şu şekilde gruplandırılabilir. 
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 Talebin Çapraz Esnekliği 

 Bir malın talep edilen miktarının ilişkili bir malın fiyatındaki değişmelere karşı 

hassasiyeti talebin çapraz esnekliğini ifade etmektedir ve şu şekilde tanımlanmaktadır.  

𝐸𝑋𝑍 =
𝑋 𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒

𝑍 𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒
 

𝐸𝑋𝑍 =

𝑄𝑋1 − 𝑄𝑋0

(𝑄𝑋0 + 𝑄𝑋1)/2
𝑃𝑍1 − 𝑃𝑍0

(𝑃𝑍0 + 𝑃𝑍1)/2

 

𝐸𝑋𝑍 > 0 ise, X ve Z malları ikame mallardır. 

𝐸𝑋𝑍 < 0 ise, X ve Z malları tamamlayıcı mallardır. 

𝐸𝑋𝑍 = 0 ise, iki mal arasında herhangi bir ilişki yok demektir.  
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ARZIN FİYAT ESNEKLİĞİ 

Arzın fiyat esnekliği kavramı, bir malın arz edilen miktarının o miktarı belirleyen 

etkenlerden malın fiyatındaki değişmelere karşı ne derece hassas olduğunu belirlemektedir. Bir 

başka ifadeyle arzın fiyat esnekliği bir malın fiyatındaki değişmenin, aynı malın arz edilen 

miktarında ne kadarlık bir değişmeye yol açtığını göstermektedir ve şu şekilde 

tanımlanmaktadır: 

 

𝐴𝑟𝑧𝚤𝑛 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑠𝑛𝑒𝑘𝑙𝑖ğ𝑖 =
𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑎𝑟𝑧 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒

𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 % 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒
 

 

𝐸𝑃 =

𝑄1 − 𝑄0

(𝑄0 + 𝑄1)/2
𝑃1 − 𝑃0

(𝑃0 + 𝑃1)/2

 

Burada 𝑄0 miktar için, 𝑃0 fiyat için ilk değerleri, 𝑄1 miktar için, 𝑃1 fiyat için değişimden 

sonraki son değerleri ifade etmektedir. 

Diğer değişkenler sabitken arz edilen miktar ile fiyat arasında pozitif bir ilişki 

olduğundan arzın fiyat esnekliği pozitif bir değere sahip olacaktır.  

 

 Yukarıdaki şekilde a ve b noktaları arasındaki arzın fiyat esnekliğine baktığımızda; 
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Talebin fiyat esnekliğinde olduğu gibi arzın fiyat esnekliğinde de aşağıdaki şekilde 

görüldüğü gibi beş çeşit esneklik vardır. 

 

 Sonsuz Esnek Arz (Tam Esnek Arz): Belirli bir fiyattan sonsuz miktarda mal arz 

edilmesine karşılık, fiyatta çok küçük bir azalma olunca hiç mal arz edilmemesi. 

 Esnek Arz: Arz edilen miktardaki % değişmenin, fiyattaki % değişmeden daha büyük 

olması. 

 Birim Esnek Arz: Arz edilen miktarın malın fiyatı ile aynı oranda değişmesi. 

 Esnek Olmayan Arz: Arz edilen miktardaki % değişmenin, fiyattaki % değişmeden daha 

küçük olması. 

 Sıfır Esnek Arz (Tam Esnek Olmayan Arz): Arz edilen miktarın malın fiyatına hiç 

duyarlı olmaması. 
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Arzın Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler 

1) Üretimde İkame Edilebilir Malların Olup Olmadığı 

Üretimde ikame edilebilir mallar varsa arz esnek olacak, yoksa esnek olmayacaktır. 

Örneğin bir tarım arazisinde mısır, pirinç, ayçiçeği, buğday gibi değişik tarım ürünlerinin 

üretilebildiğini varsaydığımızda, bir tarım ürünün fiyatı diğerlerine göre arttığı zaman, yeni 

üretim mevsiminde fiyatı artmış olan üründen daha fazla, diğer ürünlerden ise daha az 

üretilecektir. Çünkü değişik tarım ürünleri, üretimde birbirinin rakibi konumundadırlar. 

2) Malın Dayanıklı Bir Mal Olup Olmadığı 

Dayanıksız malların arz esneklikleri genellikle düşük, dayanıklı malların arz 

esneklikleri genellikle fazladır. Örneğin sebze ve meyve gibi dayanıksız tarım ürünlerinin 

saklanması zor olduğu için bunların arzları esnek değildir. Buna karşın otomobil, beyaz eşya 

gibi dayanıklı malların arzları esnektir. Dayanıklı mallar bozulmadan uzun süre saklanabildiği 

için fiyat düşünce arz edilen miktar önemli ölçüde azaltılarak stok yapılabilmektedir.  

3) Üretilen Mal Miktarı Arttıkça Maliyetlerin Nasıl Değiştiği 

Üretim arttıkça üretim maliyetleri fazla artmıyorsa arz esnek olacak, üretim arttıkça 

üretim maliyetleri önemli ölçüde artıyorsa arz esnek olmayacaktır. 

4) Fiyat Değişmesinden Sonra Geçen Süre 

Fiyat değişmesinden sonra geçen süre ne kadar uzun olursa arz da o derece esnek 

olacaktır. Yani arz esnekliği kısa döneme göre uzun dönemde daha esnektir. Çünkü üreticiler 

üretim olanaklarını kısa zamanda değiştiremeyeceklerinden üretim kapasiteleri kısa dönemde 

çok fazla değişmez. Ancak uzun dönemde üretim kapasitelerini değiştirme olanağına 

sahiptirler. 

 


