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viiÖnsöz

Önsöz
İktisat, şimdi ve gelecekteki tüketimi yapılacak mal ve hizmetlerin üretilmesi ve pay-

laşılması sürecinde bir toplumun alternatif yerlerde kullanabileceği kıt kaynakların çeşitli 
alanlara tahsisine karar verirken, seçimlerini nasıl yaptıklarını ve bu seçimlerin sonuçla-
rını inceleyen bir sosyal bilimdir.

Sosyal bilimler insan davranışlarının incelenmesine odaklanır. Bir sosyal bilim olan 
iktisadın temel anadallarından birisi mikro iktisat’dır. Mikro iktisat; bireylerin ve firmala-
rın seçimlerini, bu seçimlerin birbirleri ile etkileşimlerini ve devletin bu seçimlere etkisini 
araştırmayı kendisine konu edinmiştir.

İnsanların ihtiyaçlarını gidermede, üretilen mallar için kullanılan kaynaklar kıt oldu-
ğundan, ürettiğimiz mallar da kıttır. Kıt kaynakların kullanımı insanları seçimler yap-
maya zorlar çünkü kıt olan üretim faktörleri sınırlı miktarda bir üretim yapma olanağı 
vermektedir. Ancak doğaları gereği insanların ihtiyaçları sınırsızdır. Sınırlı kaynaklarla 
insanların sınırsız ihtiyaçlarını karşılama süreci ekonominin temel problemlerinden kıtlık 
kavramını ortaya koymaktadır. Kıtlık gerçekten ekonomik bir problemdir ve bu nedenle 
de bazı seçimlerin yapılması gerekmektedir. 

Seçimlerin nasıl yapılacağı ise tüketici ve üretici davranışlarına göre şekillenir. Tüke-
ticiler bütçe kısıtı altında faydalarını ve üreticiler ise maliyet kısıtı altında karlarını mak-
simize etmeye çalışırlar. Bu çerçevede önce tüketici davranışlarını inceleyerek talep eğri-
sine, daha sonra üretici davranışları ve maliyetleri inceleyerek arz eğrisine ulaşılacaktır. 
Üreticiler ile tüketicilerin etkileşimleri piyasalarda oluştuğu için ya da arz ve talep kar-
şılaşmaları piyasalarda gerçekleştiği için ve devletin de piyasalara ilişkin düzenlemeleri 
bulunduğundan çeşitli mal ve faktör piyasaları incelenecektir. Sekiz ünite kısıtı nedeniyle 
mikro iktisat kitabınız Genel Denge ve Refah ünitesi ile sonlandırılacaktır.

Kitabın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyor, başta öğren-
cilerimiz olmak üzere tüm okuyuculara yararlı olmasını gönülden diliyoruz.

        Editörler
        Prof.Dr. Kemal YILDIRIM
      Doç.Dr. Meltem ERDOĞAN
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GİRİŞ
Bundan 50 yıl öncesine bakacak olursak biz de dahil hemen tüm toplumların re-
fahlarında artış olduğunu görmekteyiz. Televizyonun daha bulunmadığı, yolcu-
lukların yeterince güçlü olmayan taşıtlar ve zayıf lokomotiflerin çektiği trenlerle 
yapıldığı, bilgisayarın olmadığı bir dünyadan, bugün o zamanlar lüks bile sayı-
labilecek birçok mamulü insanların çoğunun sağlayabildiği bir duruma geldik. 
Hemen herkesin evinde çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı vb. bulunmakta-
dır. İnsanların bu zenginliğe ulaşabilmesi için üretken faaliyetlerin koordinasyo-
nunu sağlayan çok iyi çalışan bir sisteme ihtiyaçları vardır. Ne türden bir sistem 
olduğu tartışmasının başladığı yerde konuştuğumuz şey ekonomidir. Ekonomi 
hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir bütün olarak sistemin irdelendiği bir 
disiplindir. Ekonomideki bu gelişmeleri sağlamak için herhangi bir birim ya da 
kişi görevlendirilmemiş bunu piyasa ekonomisi başarmıştır. Burada üretim ve tü-
ketim çok sayıda firmanın ve bireyin kararları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu 
sistemde hangi maldan ne kadar üretileceğini ve nereye gönderileceğini söyleyen 
herhangi bir merkezi otorite yoktur. Her bir üretici en kârlı olacağını düşündü-
ğü malı üretirken tüketiciler de ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut ürünler ara-
sından özgür iradeleri ile seçip alırlar. Bu gelişmeleri ve ekonomiyi anlamak için 
öncelikle ekonominin ana dallarını ortaya koyup bir tanımını yapmamız gerekir.

Birçok meslek grubunda uzmanlaşma olduğu gibi iktisatçılar da ekonominin 
farklı alanlarında uzmanlaşırlar. Bu bağlamda iktisadı iki ana dala ayırabiliriz: 
mikroekonomi ve makroekonomi.

Mikroekonomi, bireylerin ve firmaların seçimlerini, bu seçimlerin birbirle-
ri ile etkileşimini ve devletin bu seçimlere etkisini araştırmayı kendisine konu 
edinmiştir. İsimdeki mikro ön eki Yunanca “mikros” kelimesinden gelir ve küçük 
anlamındadır. Dolayısıyla mikroekonomi tüketici, işçi, yönetici ve bir firma gibi 
bireysel ekonomik karar vericilerin iktisadi davranışlarını inceler. Aynı zamanda 
hane halkları, endüstriler, piyasalar, işci birlikleri ve ticaret birlikleri gibi ajan-
ların davranışlarını inceler. Mikroekonominin ilgilendiği bazı sorular şöyledir: 
Masaüstü bilgisayar mı alayım yoksa dizüstü bilgisayar mı? Akaryakıt fiyatları 
artarsa insanlar daha küçük arabalara yönelirler mi? Gelir vergisindeki azalma 
insanların daha çok çalışmasını teşvik eder mi?

Mikroekonomi

Mikroekonomi, bireylerin 
ve firmaların seçimlerini, 
bu seçimlerin birbirleri ile 
etkileşimini ve devletin 
bu seçimlere etkisini 
araştırmayı kendisine konu 
edinmiştir.
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Makroekonomi, ekonomiyi bir bütün olarak inceler. Yani makroekonomi 
ulusal ekonomide devletin, firmaların ve bireylerin tercihlerinin toplam etkisiy-
le ilgilenmeyi kendisine konu edinmiştir. Yine isimdeki makro ön eki Yunanca 
büyük anlamına gelen “makros” kelimesinden gelmektedir. Burada gelirin ve 
istihdamın toplam düzeyleri, faiz oranı, enflasyon oranı, büyüme ve ulusal bir 
ekonomide konjonktürün doğası gibi konular incelenir. Makroekonominin ce-
vap aradığı bazı sorular şunlardır: 2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye’de 
üretimde artış sağlanırken neden aynı başarı istihdamda yakalanamadı? Çin’deki 
ve Hindistan’daki gelir artışı neden Türkiye’dekinden daha fazla? Neden Avrupa 
ülkelerinde kamu borç stokları artarken Türkiye’de kamu maliyesi bu sorun-
dan büyük ölçüde kurtulmuştur? Enflasyonun nedenleri nelerdir? 1970’lerden 
2000’lerin başlarına kadar çok yüksek seyreden enflasyon son 10 yılda nasıl dü-
şürülebilmiştir?

Bu kısımda ekonominin ne olduğu konusunda genel bir bilgi verilecek ve bir 
ekonomistin dünyayı nasıl gördüğü konusunda genel bir bakış kazandırılacak-
tır. Burada ekonominin temel yapı taşlarının anlaşılmasını sağlamaktan öteye 
gidilmeyecektir. Bu bağlamda öncelikli olarak ekonominin tanımı yapılacaktır. 
Yaptığımız tanımlamayı daha iyi kavrayabilmek için tanımda geçen kavramlar 
üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

Ekonomi, şimdi ve gelecekte tüketimi yapılacak mal ve hizmetlerin üretilme-
si ve paylaşılması sürecinde bir toplumun alternatif yerlerde kullanabileceği kıt 
kaynakların çeşitli alanlara tahsisine karar verirken seçimlerini nasıl yaptıklarını 
ve bu seçimlerin sonuçlarını inceleyen bir sosyal bilimdir.

TEMEL KAVRAMLAR

Ekonomi tanımında verilen temel kavramları tanımak

Mal ve Hizmetler
İster firma düzeyinde olsun ister bireysel düzeyde olsun ihtiyacımızı gideren her 
şey maldır. Fiziki veya fiziki olmayan olmak üzere malları ikiye ayırmak müm-
kün. Fiziki mallara yolcu uçakları, kitap ve döner gibi dokunabileceğimiz ürünleri 
örnek verebiliriz. Üniversitede aldığınız eğitim veya hastanelerden aldığımız ba-
kım ve tedaviler fiziki olmayan mallardır. Bu gruba giren maddi olmayan mallar, 
fiziki mallardan ayırt edici özelliklerini vurgulamak için, hizmetler olarak adlan-
dırılır. Ancak çoğu kez ifadede yalınlık sağlamak için mal tabiri hem malları hem 
de hizmetleri ifade etmek amacıyla kullanılacaktır.

Kaynaklar
İhtiyaçların karşılanması ancak kaynakların kullanılması ile mümkün olabilir. 
Kaynaklar mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde kullandığımız üretim araçları 
ile ham maddeler veya başka bir ifadeyle girdilerdir. İktisatçılar kaynakları dört 
ana başlık altında toplamaktadırlar: toprak (doğa), emek, sermaye ve girişimci.

Toprak dediğimizde aklımıza doğanın tamamı gelmelidir. Toprağın kendisi, topra-
ğın üzerinde yetişen her şey ve madenler gibi doğadan çıkartılan her şeyi içermektedir.

Üretim sürecinin bir diğer faktörü olan emek, insanın hem fiziki hem de zihinsel 
çabasını ifade etmektedir. Emek toplumdaki bireylerin kabiliyetleri, eğitimleri ve öğre-
timleri dahil olmak üzere fiziki ve entelektüel hizmetlerinin tamamını içermektedir.

Makroekonomi, ekonomiyi 
bir bütün olarak inceler. 
Yani makroekonomi ulusal 
ekonomide devletin, 
firmaların ve bireylerin 
tercihlerinin toplam 
etkisiyle ilgilenmeyi 
kendisine konu edinmiştir.

1



1. Ünite - Mikroekonomi 5

İktisatta sermaye kelimesi paradan ziyade fiziki üretim araçlarını vurgula-
maktadır. Sermaye, makine ve ekipman gibi üretimde kullanılan ürünleri bir bü-
tün olarak ifade etmektedir. Sermaye denilince bir projenin gerçekleşmesi için 
gereken mali destek veya bazı firmaların finansmanı için kullanılan hisse senet-
leri veya tahviller akla gelmektedir. Bu genel itibariyle doğrudur ancak makine, 
teçhizat, bina, depo, fabrika gibi fiziki varlıkları içermediği için tahvil ve hisse 
senetlerini finansal sermaye olarak adlandırıyoruz. Yani, başka malların üretim 
sürecinde kullanılmak üzere üretilmiş mallar sermaye olarak adlandırılmaktadır.

Buradan yola çıkarak bir ekonomide malların iki amaçla üretildiklerini söy-
leyebiliriz. Bunlardan birincisi üretimin nihai amacı olan, bir ihtiyacı gidermek 
amacıyla yapılan üretimdir ki bu mallar tüketim malı olarak adlandırılır. Diğeri 
ise başka malları üretmek için kullanılan mallardır ve sermaye malı olarak ad-
landırılır. Bir ürünü kimin kullandığına bakarak da tüketim veya sermaye malı 
olduğuna karar verebiliriz. Eğer bir mal nihai tüketici tarafından alınıyor ve kul-
lanılıyorsa tüketim malıdır. Eğer bir firma başka mallar üretmek amacıyla aldığı 
malı kullanıyorsa bu sermaye malıdır. Eğer bilgisayarımızı oyun oynamak için 
kullanıyorsak tüketim, bir proje geliştirme sürecinde rapor hazırlamak için kulla-
nıyorsak sermaye malıdır. Bir malın yapımında kullanılan malzemeleri, ürünün 
kendisinden ayırt edebilmek amacıyla “kaynak” adı verilir. Literatürde kaynak-
lar, üretim faktörleri ya da girdi kelimeleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir. 
Bazı mallar kullanımlarına göre tüketim malı olabileceği gibi sermaye malı da 
olabilirler.

Ekonomik hayatta risk alan bireyler girişimcilerdir. Kâr sağlamak veya zarara 
katlanmak gibi sonuçları olan ekonomik aktiviteleri hayata geçirdiği için girişim-
cilerin yönetsel yetenekleri olmakla beraber salt yönetici olarak addedilemezler. 
Girişimci diğer üretim faktörlerini arzuladığı üretimi sağlayabilecek bir formatta 
bir araya getiren kişidir.

İnsanlar gelirlerini, ya sahibi oldukları kaynakları satarak ya da kiralayarak 
elde ederler. İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire rant, emekle-
rini arz ederek elde ettikleri gelire ücret, sermayelerini kullanarak elde ettikleri 
gelire faiz ve girişimcilerin gelirine de kâr denilmektedir. Kaynakları ellerinde 
bulunduranlar bu kaynaklarını satarak veya kiraya vererek elde ettikleri gelirle 
mal ve hizmet alabilmektedirler. Üreticiler de sattıkları mal ve hizmetlerin bir 
karşılığı olarak elde ettikleri bu gelirle kaynaklarını kullandıkları birimlerin gelir-
lerini ödemektedirler. Yani burada bir döngü söz konusudur.

Kaynakların dağılımını belirlemde en önemli rolü fiyatlar üstlenir. Fiyat 
mekanizması, hangi mal ya da hizmetin nasıl ve kimin için üretileceğine karar 
verilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Fiyatlar bireylerin ve firmaların karar-
larını etkiler ve tüketicilerin, firmaların ve tüm toplumun temsilcisi olarak dev-
letin ve kamu otoritelerinin kararlarının birbiriyle etkileşimi sonucu belirlenir. 
Tüketiciler ile üreticilerin (firmaların) etkileşimini sağlayarak alıcıların satıcılarla 
ticaret yapmasına olanak sağlayan mekanizmaya piyasa adı verilmektedir. Piyasa 
denildiğinde fiziki bir ortamdan ya da sanal bir ortamdan bahsediyoruz. Şehir 
merkezinde giyim ve gıda ürünleri için gittiğimiz bir alışveriş merkezi piyasayı 
oluşturduğu gibi internet üzerinden yapılan alışverişlerin oluşturduğu ortam da 
bir piyasadır.

Ekonomik birimlerin elde ettikleri gelirler nasıl sınıflandırılır.

İnsanların topraklarını 
kullanarak elde ettikleri 
gelire rant, emeklerini 
arz ederek elde ettikleri 
gelire ücret, sermayelerini 
kullanarak elde ettikleri 
gelire faiz ve girişimcilerin 
gelirine de kâr 
denilmektedir.
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Kıtlık
Kıtlık, var olan bir kaynağın ne kadarının istenildiği ile ilgilidir. Eğer bir kaynağın 
mevcut miktarından daha fazlasını istiyorsak o kaynak kıttır. Günlük hayatımız-
da doğada nadir olarak görülen anlamında kullanılan kıtlık kavramı, ekonomide 
daha geniş bir anlama sahiptir. Bir birey veya firma bir mal veya kaynak için öde-
me yapmaya hazırsa ekonomistlerin tanımında o mal ya da kaynak kıttır.

Herkes çok iyi bir mekanda güzel bir evinin, spor bir arabasının, yazları geçi-
rebileceği yazlığının (bu örnekleri istediğiniz kadar artırabilirsiniz) olmasını ister 
ama her zaman her istediğimizi elde edemeyiz. Elimizdeki kaynaklar sınırlı ol-
duğu için olası alternatifler arasından bir seçimde bulunmak zorundayız. Kısaca 
insanların ihtiyaçlarını gidermede; üretilen mallar için kullanılan kaynaklar kıt 
olduğundan ürettiğimiz mallar da kıttır. Kıt kaynaklarla kıt mallar üretebiliriz. 
Ancak doğaları gereği insanların ihtiyaçları sınırsızdır. Sınırlı kaynaklarla insan-
ların sınırsız ihtiyaçlarını karşılama süreci ekonominin temel problemlerinden 
kıtlık kavramını ortaya koymaktadır. Kıtlık gerçekten ekonomik bir problemdir 
ve bu nedenle de bazı seçimlerin yapılması gerekmektedir.

Kaynakların kıtlığından bahsettiğimizde sadece maddi kaynaklar anlaşılma-
malıdır. Zaman da kıttır ve günde sadece 24 saat vardır. Zamanımızın kullanımını 
düzenlerken bir eylem için ayırdığımız zaman, o zaman diliminde yapabileceği-
miz diğer aktivitelerden vazgeçtiğimiz anlamına gelmektedir. Zamanımızı sınava 
hazırlanmak için kullanıyorsak sinemaya gitmekten vazgeçmemiz gerekir. Zaman 
birçok insan için kısıtlı olduğundan, daha az zaman harcamak için insanlar para 
vermeye hazırdırlar. Örneğin şehrin uzak noktalarında bulunan büyük alışveriş 
merkezlerinde ucuza alışveriş yapmak yerine mahallemizde bulunan bakkal ya 
da manavdan aynı ürünleri daha pahalıya almayı isteyebiliriz. Bu aslında üze-
rinde zaman baskısı olan bireyler için bakkal ve manavların arz ettiği önemli bir 
hizmettir. Bütün bu anlattıklarımızdan yola çıkarak insanların neden tercih yap-
tıkları sorusunun cevabını verebiliriz: para, zaman, tabiat gibi kaynaklarımızın kıt 
olmasından dolayı.

Bireylerin tercihlerinin toplamı toplumun genel tercihlerini ve dolayısıyla kıt 
kaynakların nerelerde kullanılması gerektiğinin bilgisini bize verecektir. Bunu 
sağlayabilecek sistem de piyasa ekonomisidir. Toplumsal olarak zamanı nasıl kul-
lanıyoruz? Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bizler de hafta sonu zamanımızı 
büyük alışveriş merkezlerinde mi geçiriyoruz yoksa zamandan tasarruf etmemizi 
sağlayacak olan yakındaki alışveriş birimlerini mi tercih ediyoruz? Bunun ceva-
bı toplumun tamamının seçimlerinin gözlenmesiyle elde edilebilir. Fakat çeşitli 
gerekçelerle toplumun alması gereken bazı kararları bireylerin seçimlerine bırak-
mamak daha doğru olabilir. Çünkü bireylerin toplumun yararına olmayan eylem-
leri olabilir. Bireyin kendi iyiliği için yaptığı bir eylemin topluma zarar vermesi 
durumunda piyasa başarısızlığı oluşur. Sehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerde 
yeşilin korunması toplumun yararına olmakla beraber, mülkiyet sahiplerinin boş 
arazilerini inşaata açmaları kendi yararlarınadır. Bu nedenle bazı durumlarda bi-
reysel tercihler yerine hükümet veya belediyece alınacak kamusal kararlar daha 
uygundur. Suların sanayileşme sonucu kirlenmesi veya balık avcılarının aşırı av-
lanmaları sonucu denizlerdeki balık stoklarının azalması veya ormanların her 
gün talan edilmesi bu duruma verebileceğimiz çarpıcı örneklerdendir. Dolayısıyla 
ekonomik analizlerin bu tür olumsuzlukları gidermek için çözüm önerilerinin 
geliştirilmesinde kullanılabileceğini vurgulamada yarar vardır.

Bireyin kendi iyiliği 
için yaptığı bir eylemin 
topluma zarar vermesi 
durumunda piyasa 
başarısızlığı oluşur.
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Ekonomide kıt olmayan mallara ise serbest mal adı verilmektedir. Havayı bu 
tür mallara örnek olarak verebilir miyiz? Eğer bir sanayi şehrinin ya da kömürle 
ısıtmanın yapılabildiği bir beldenin kirli havasını düşünürsek bunun her yer için 
geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle bir mal veya kaynağın serbest mal 
olduğunu düşünmek oldukça zordur. Kurtulmak için ödeme yapmaya hazır oldu-
ğumuz her şeye ise kötü mal denilmektedir. Bu tür olumsuzluklara hava kirliliği, 
çöpler, nükleer ve tıbbi atıklar örnek olarak verilebilir.

Seçim ve Fırsat Maliyeti
Kıt kaynakların kullanımı insanları seçimler yapmaya zorlar çünkü kıt olan üretim 
faktörleri sınırlı miktarda bir üretim yapma olanağı vermektedir. Seçimlerimizi alter-
natifler arasından rasyonel biçimde fayda-maliyet karşılaştırmasından sonra yaparız.

Şu ana kadar toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar kaynağı-
mızın olmadığını, bu kaynakların nasıl ve hangi alanlarda kullanılacak şekilde tah-
sis edilmesi gerektiği konusunda seçim yapılması gerektiğini gördük. Toplumlar 
alternatifler arasında seçim yapmalıdır; yani hangi mal üretilecek, malların üre-
tilmesi için kaynaklar nasıl tahsis edilecek ve üretilen mallar topluma nasıl dağı-
tılacaktır? sorularına cevap bulmalıdır. Üretim faktörlerini kullanarak müzik ens-
trümanı üretebileceğimiz gibi ders kitapları veya sağlık hizmeti de üretebiliriz. 
Çoğaltabileceğimiz bu alternatif ürünlerin tamamını veya istediğimiz miktarını, 
kaynaklarımızın sınırlı olması sebebiyle üretemeyiz; aralarında bir seçim yapmamız 
gerekecektir. Seçim yapılmasının gerekliliği gerek hükümet gerek firma ve gerek-
se bireysel bazda değişmemektedir. Bir hükümet elindeki sınırlı kaynakları sağlık 
alanında yapılacak yeni çalışmalara aktarmakla savunma harcamalarına ya da bir 
sanatsal etkinliğe aktarmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bu du-
rum, bireyler için de geçerlidir. Kişiler zaman ve gelirlerini nasıl harcayacaklarına 
alternatifler arasında yaptıkları seçimle karar verirler. Girişimciler de emek, serma-
ye ve toprağı nasıl kullanacaklarına karar verirler. Sonuç olarak kıtlığın bir sonucu 
olarak toplumların alternatifler arasında bir seçim yapmaları kaçınılmazdır. Bir şeyi 
seçmek demek diğer alternatiflerden vazgeçmek anlamına gelir ve bunun topluma 
bir maliyeti vardır. Ekonomistler buna fırsat maliyeti adını vermektedir.

Fırsat maliyeti kavramı, ekonominin yukarıdaki tanımı içinde yer almamakla 
beraber, kıtlığın bir sonucu olması itibariyle aslında zımni olarak tanımın içinde-
dir. Fırsat maliyeti bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade 
etmektedir. Hükümetin mevcut imkânlarla okul yerine yol yapması, veya savunma 
harcamalarına daha fazla para ayırarak yurttaşlarına götürebileceği sağlık hizmetle-
rinden vazgeçmesi birer fırsat maliyetidir. Benzer şekilde elimizdeki parayla tiyatro 
yerine sinemaya gitmek veya paramızı bankada tutarak faiz elde etmek yerine cebi-
mizde tutmamız fırsat maliyetine örnek oluşturmaktadır. Parayı cebimizde tutma-
nın fırsat maliyeti bankaya yatırmayarak vazgeçtiğimiz faiz geliridir. Bir arkadaşınız 
size yemek ısmarlasa bile, size zaman gibi önemli bir maliyet getirmektedir. Çünkü 
bu zamanı başka amaçlarla kullanabilirdiniz. Yani yemeği kim alırsa alsın, harcanı-
lan zaman bakımından yemeğe ilişkin bir fırsat maliyeti vardır. Kaynaklar sınırlıdır 
ve herhangi bir malı üretmek için kullandığımız kaynakları başka bir şey üretmek 
için kullanamayız. Sonuçta bir ihtiyacı karşılamak için üretilen her mal bir fırsat 
maliyeti etkisi yaratmaktadır. Yani fırsat maliyeti, malların kıt olduğunun ve beda-
vaya olmadığının açıklamasıdır. Kaynakların kıt olması üretebileceğimiz mallar 
arasından seçim yapmamızı zorunlu kılıyor, bir şeyi seçtiğimiz zaman diğer olası 
seçeneklerden vazgeçtiğimiz için bir maliyetle karşı karşıya kalıyoruz.

Fırsat maliyeti bir şeyi 
seçtiğimizde vazgeçtiğimiz 
alternatiflerin değerini 
ifade etmektedir.
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Üniversiteyi bitirdikten sonra başvuruda bulunduğunuz iki firmanın sizi işe 
almak istemesi durumunda bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. İş yerlerinin 
bir tanesi, şehrin göbeğindeki iş merkezi olan yüksek bir binanın iyi döşenmiş bir 
ofisinde size iş imkânı sunarken bir diğeri, şehrin dışında ağaçların çevrelediği 
küçük bir gölün kenarında bir iş imkanı sunmaktadır. Her ikisinin de size sun-
duğu maddi imkânlar eşit olsun. Bu durumda hangisini seçersiniz? Şehir mer-
kezindeki gökdelende hizmet veren firmayı seçtiğimizi varsayalım. Bunun size 
maliyeti temiz hava ve güzel bir doğal manzaradır. Bu tür maliyeti ekonomistler 
seçimin fırsat maliyeti olarak adlandırmaktadır. Bireysel seçimleri anlamak için 
fırsat maliyetini iyi anlamak çok önemlidir çünkü en nihayetinde tüm maliyetler 
fırsat maliyetidir. Buradan çıkartılabilecek başka bir sonuç da ekonomistlerin her 
şeye parasal anlamdaki maliyet-fayda açısından yaklaşmadıklarıdır. Çünkü yuka-
rıdaki örnekte olduğu gibi her iki iş imkânının sağladığı ekonomik olanaklar aynı 
olduğu halde, bir maliyet söz konusudur. Örneğimizdeki ücretlerin aynı olduğu 
varsayımın yerine, şehir merkezindeki firmanın T2.000 ve şehir dışındaki firma-
nın T3.000 ücret teklif ettiklerini düşünelim. Bu durumda herhangi bir sebeple 
şehir içindeki işi kabul ederseniz bu seçiminizin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
fırsat maliyetine her ay T1.000’ye alabileceğiniz her şey eklenecektir. Şehir mer-
kezindeki işi seçmenizin maliyeti onun uğruna vazgeçtiğiniz her şey olduğu için 
sonuçta katlanılan bütün bu maliyetler (T1.000/ay ve güzel bir doğa manzarası) 
fırsat maliyetidir.

Üniversitede okumanızın fırsat maliyeti var mıdır? Üniversiteye gidiyor ol-
manız zaten bir maliyettir. Okula ödediğiniz öğrenim harcı, yurda veya kiralık 
daireye ödenen paralar birer maliyettir. Bunlar için para ödemiyor olsanız bile 
yine de büyük bir maliyete katlanıyorsunuz. Çünkü burada okumak yerine bir işe 
girip o işte dört yılda kendinizi ispatlayıp bir kariyer edinmek ve bu süre içinde 
gelir elde etme olasılığınız var. Sonuçta üniversiteye gelerek harç, kira, ders kitap-
ları gibi maliyetler ve bir işe girmiş olma durumunda kazanabileceğiniz gelir ve 
tecrübeden vazgeçmek fırsat maliyetini oluşturmaktadır. Örneğin Bill Gates okul 
sıralarında bu maliyetin ne kadar büyük olabileceğini anlayıp üniversite eğitimini 
tamamlamadan iş hayatına atılmıştır. Sonuç olarak insanlar olası seçenekler ara-
sında seçimlerini yaparken kendi çıkarlarını düşünürler ve rasyonel davranırlar.

Rasyonel Davranış ve Bireysel Çıkarlar
Rasyonel davranış, ekonomistlerin insanların seçimlerini nasıl yaptıklarını açıkla-
mak için kullandıkları bir terimdir. Rasyonellik, insanların ulaşabildikleri mevcut 
bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade 
etmektedir. Bir başka deyişle rasyonellik, bireylerin içinde bulundukları koşul-
lar çerçevesinde ulaşabilecekleri en iyi seçimi (tercihi) yapma gayretleri anlamına 
gelmektedir. Burada rasyonel bireylerin amaçlarına ulaşmak için bilinçli çaba har-
cayacakları kabul edilir. Bu amaçlar başkaları için bir anlam ifade etmese de bire-
yin kendisi için anlam taşıyor olabilir. Örneğin çocuğunun refahını artırmak için 
tüketimini kısan birinin bencil olmadığı söylenebilir. Eğer çocuğunu mutlu etmek 
kendisini de mutlu ediyorsa çocuğunun refahı için çaba harcamak bu bireyin algı-
sı bağlamında kendi çıkarınadır. Çocuğunun geleceğine yönelik gayretler asil bir 
davranış olsa da bireyin “ zahmete değer” bulduğu her şey, farklı bir bakış açısıyla 
ya da daha derin bir anlamda zahmete değer olmayabilir. Bir iş adamı açlık çeken 
çocuklara destek olmak yerine karını maksimize etmeye çalışabilir. Politikacı po-
püler olmasa bile insanların hayatlarında zahmete değer bir değişiklik yapmak 
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yerine seçimleri kazanmaya yönelik çaba harcayabilir. Ancak bu bireylerin her 
biri davranışlarını yüksek bir ahlaki kurala göre zahmete değer olduğu için değil, 
kendi çıkarı bağlamında zahmete değer bulduğu için seçim yapmaktadır.

Siz çıkarlarınız doğrultusunda en iyi seçeneğinizin üniversiteye gitmek oldu-
ğuna akıllı bir birey olarak karar verdiniz. Ama sizin yaş grubunuzdaki pek çok 
kişi üniversiteye gitmeyi tercih etmedi. Birisi için en iyi seçenek olan bir durum 
bir başkası için aynı öneme sahip olmayabilir mi? Her bir bireyin kendine has he-
defleri ve tavırları vardır ve bunların sonuçlarına (fayda ve maliyetlerine) kendisi 
katlanacaktır. Bireyler alternatifler arasından kendi çıkarlarına en uygun olanını, 
mevcut bilgilerini kullanarak seçtiği için her iki durumda da kararlar rasyoneldir. 
İnsanlar aynı bilgilere sahip olduklarında dahi verdikleri kararlar farklılık göste-
rebilmektedir. Sigara içmenin kanser riskini artırdığı ve her yıl binlerce insanın 
sigaraya bağlı hastalıklar sebebiyle öldüğü bilgisi genel itibariyle bilindiği halde 
insanların büyük bir kısmı sigara içmeyi sürdürmektedir. Peki bu davranışları 
rasyonel midir? Evet. Sigara kişinin o an için rahatlamasını sağlıyor olabilir veya 
yalnızlığını gideriyordur ya da istatistiklerin söylediği şeyin kendisi için geçerli 
olmayacağına da inanmış olabilir. Sebep her ne olursa olsun bireyler o anda ken-
dilerine en büyük hazzı verecek alternatifi seçeceklerdir.

İktisatçılar bireylerin genellikle alternatifler arasından fayda ve maliyet ana-
lizi yaparak kendilerini daha iyi duruma getireceğine inandıkları seçeneği tercih 
ederler. Burada ifade edilen şey karmaşık bilgisayar hesaplarından ziyade, insan-
ların hislerini ve tavırlarını alternatif seçenekleri karşılaştırma sürecinde nasıl 
kullandıklarıdır. İktisatçılar, bunların bireylerin en çok işlerine gelen seçeneği 
seçmede onlara nasıl yardımcı olduğu kısmıyla ilgilenmektedirler.

Şunu da ifade edelim ki insanların menfaatçi olmaları onların bencil oldukla-
rı anlamına gelmez. İnsanlar hayır organizasyonlarına katılarak diğer insanlara 
yardımcı olabilir ve bireysel fedakarlıklarda bulunabilirler. Bu adanmışlıklar aile 
veya yakınlarının faydasına da olabilir. Örneğin askerler ülkelerini savunmak için 
hayatlarını riske etmektedirler. Bütün bu eylemler de rasyoneldir ve bunlar da 
maddi olmayan menfaatler uğruna yapılmaktadır.

Mevcut ve Gelecekteki Tüketim
Seçimler zaman içinde de fırsat maliyetine neden olmaktadır. Bir kaynağı bugün 
kullanmamız onu gelecekte kullanamayacağımız anlamına gelmektedir. Bugün 
çıkartılan bir varil petrolün gelecekte kullanılması mümkün olmayacaktır. Yani 
petrolü bugün kullanmak onu gelecekte kullanma fırsatının ortadan kalkması an-
lamına gelmektedir. Burada yine bir karar verme süreci vardır: Kaynakları bugün 
mü kullanalım yoksa gelecekte mi?

Malların bir kısmı bugün diğer kısmı gelecekte tüketilebilir. Bugünkü tüke-
timimizi azaltarak yarınki tüketimimizi belki artırabiliriz. Bugün üniversiteye 
gidiyor olmanızın sebeplerinden biri de bu değil mi? Eğer tam zamanlı bir işi-
niz yoksa ve aileniz de yeterince zengin değilse bilinçli olarak yapabileceğinizden 
daha düşük bir tüketim yapıyorsunuz demektir. Yani tüketiminizin bir kısmını 
erteliyorsunuz demektir. Daha fazla eğitim ve öğretimden sonra daha iyi gelir ge-
tirebilecek bir iş bulmayı ümit ettiğiniz için bu ertelemeye katlanıyorsunuz. Yani 
daha ehil ve bilgili olmak için bugünkü tüketiminizi gelecekte daha fazla tüketim 
yapabilmek için erteliyoruz.



Mikro İktisat10

Sosyal Bilim Olarak Ekonomi ve İlgi Alanı Olarak Sosyal
Sonuçlar
Ekonomi toplumların nasıl seçimler yaptığını inceleyen bir sosyal bilimdir. Bilim 
insanlarının ilgi alanlarına göre odaklandıkları alanda farklılık olmasına karşın 
kullandıkları bilimsel metotlar temelde benzerdir. Gerek doğal gerek sosyal bi-
limler hipotezler oluşturan modeller kurarak ve onları test ederek ilerler. Sosyal 
bilimler insan davranışlarına odaklanmışken tabii bilimler doğal fenomenlere 
odaklanmıştır. Fakat sosyal bilimlerde de doğal bilimlerde olduğu gibi olaylar 
arası ilişkileri belirlemek için modeller kullanılır.

Ekonomistler bir şeyi düşünürken hemen aklımıza gelmeyen, amaçlanmamış 
sonuçlara işaret etmeyi severler. Gerçek dünya problemleri üzerine iktisadi mo-
deller kullanarak düşünmenin de böyle amaçlanmamış bir sonucu vardır. İktisadi 
modeller çok farklı dünya problemlerine uygulanabilmeleri açısından geneldirler. 
Ayrıca iktisadi modeller kavramsal bir yaklaşım da içerir. Bu kavramsal yaklaşımı 
içselleştirmek de kavramsal yaklaşım yeteneğini artırır ve bu beceriyi ekonomik 
modellemenin ötesine taşır. Kavramsal düşünme karşılaşılan her problemi yeni 
bir sorun olarak görme yerine, onun önceden karşılaşılan problemlerle benzer 
yönlerini görmeyi sağlar.

Modellerin asıl amacı kavramsal düşünmeyi öğretmek değildir. Birçok ikti-
satçı için bu modellerin amacı davranışları ve bu davranışların sosyal sonuçlarını 
öngörmektir. Burada çoğu ekonomist için model, başarılı öngörü yapabiliyorsa 
iyidir. Bireylerin amaç edindiği çıkarlar modelde önemlidir. Çünkü koşullar de-
ğiştiğinde davranışın nasıl değişeceğini öngörmemize yardım ederler.

Mikroekonominin asıl amacı rasyonellik ve çıkarcı davranışı anlamak değil-
dir. Mikroekonomi rasyonel ve çıkarları peşinde koşan bireylerin etkileşimlerinin 
yarattığı sosyal sonuçları inceler. Robinson Crusoe’nun adada tek başına dav-
ranışlarını bilmek ilginç olabilir. Ancak Cuma adaya geldikten sonra Robinson 
ve Cuma’nın etkileşimleri sonucunda adadaki yaşamın nasıl değiştiğini bilmek 
daha ilginç olur. Daha ilginci ise binlerce, milyonlarca rasyonel ve çıkarlarına göre 
davranan bireylerin etkileşimleri sonucu nelerin olabileceğidir. Ekonomistler bu 
etkileşimlerin sonucuna denge der ve bu denge bireysel davranışların sosyal so-
nuçlarını gösterir.

Ekonomistlerin anladığı anlamda, bireysel davranışların sosyal sonuçlarına 
uygun örneklerden biri kurşun kalem üretimidir. Milton Friedman bir yazısında 
(Free to choose) dünyada kimsenin tek bir kurşun kalem yapmayı bilmediğini 
söyler. İlk başta saçma gelse de kurşun kalem için kullanılan ağacın nasıl kesi-
leceğinden, ağacın hangi kimyasallarla işleneceğine, kalem ahşabına nasıl şekil 
verileceğine, kurşun kalem içi yapımına, en son olarak tüm parçaların nasıl birleş-
tirileceğine ve kalemin nasıl boyanacağına kadar geçen süreci tek bir kişi bilemez. 
Ancak dünyadaki tüm kıtalarda on binlerce kişi iş birliği yaparak büyük miktar-
larda kurşun kalem üretmektedirler. 

Ekonomistler tek bir kişinin bile tüm süreci bilmemesine rağmen ve hatta 
kurşun kalem üretim sürecinin başında bulunmamasına rağmen, kurşun kalem 
üretimini ilgi çekici ve hayranlık uyandırıcı bulabilir. Ekonomistler böyle büyük 
ölçekte insanlar için, her birinin durumları belli iken yaşamını kazanmaya çalışan 
bireylerin rasyonel ve kendi çıkarları doğrultusunda hedefine ulaşmasını ilginç 
bulurlar. Bu süreç rasyonel bireylerin etkileşimi sonucu oluşan piyasa fiyatlarının, 
bireylerin rasyonel ve çıkarı doğrultusundaki hareketlerini belirlemelerinde reh-
berlik etmesiyle oluşan sosyal sonuçtur.
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Her rasyonel ve çıkar doğrultusundaki davranışın sosyal sonucu günlük gü-
neşlik olmayabilir. Örneğin küresel ısınmanın kontrol altına alınmaması, açlığın 
hâlâ doğal afet olarak dünyamızda varlığını sürdürmesi, piyasa dışı kurumların 
müdahalesi olmadan bazı ürünlerin üretilmemesi, çevre kirliliği gibi.

Mikroekonomi bireylerin rasyonel ve çıkarcı davranışlarının sosyal sonuçla-
rını inceleyerek toplumun refahının nasıl etkilendiğini belirler. Ayrıca toplumun 
refahını negatif yönde etkileyen rasyonel ve çıkarcı davranışlara nasıl ve ne düzey-
de müdahalenin gerekli olduğunu inceler.

TEŞVİKLER, DÜRTÜLER VE EKONOMİK MODELLER

Ekonomik modelleri ve modellerde kullanılan analitik araçları ifade 
etmek

Ekonomi bilimi temelde bireylerin teşviklere ve dürtülere tepki verdiği görüşü 
etrafında araştırma yapar. Bireyler, içinde bulundukları koşullar dahilinde yapa-
bildiklerinin en iyisini yapmaya çalışırlar. Koşullar ise insan hayatında çeşitli dür-
tülerin toplamından oluşur. Bu koşullar altında bireyin davranışı mikroekonomi-
nin temel inceleme konularından birisidir. Bu, basit gibi görünse de dünyadaki iş 
birliğinden çatışmaya kadar, küçük büyük her türlü etkileşimi mantıklı ve detaylı 
incelemeye yarayan zengin bir çerçeve oluşturur.

Ekonomistler bireylerin ve firmaların, kaynakların dağılımını nasıl yaptık-
larını ve piyasadaki fiyatların nasıl belirlendiğini açıklamak, etkileşimleri ve so-
nuçlarını mantıklı ve bilimsel detaycılık ile anlamak için ekonomide modeller 
oluştururlar. Oluşturulan modeller başlangıçta basitleştirilmiş ve gerçeklerden 
kopuk veya aşırı abartılı ve zor görülebilir. Bu bazı açılardan doğru olsa bile, ik-
tisadi modeller, rasyonel bireylerin çıkarları doğrultusundaki davranışlarını ve 
bu davranışların sosyal etkilerini anlamak için mantıksal olarak tutarlı biçimde 
oluşturulurlar. Bu modeller; iki veya daha fazla ekonomik değişken arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak ve değişkenlerin birisinde herhangi bir değişiklik olması 
durumunda diğerine ne tür etkilerin olabileceğini tahmin etmek için kullanırlar. 
Değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmamız sürecinde salt etkiyi bulabilmek için 
incelenilen değişkenin dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayılır. 
Bu durumu aşağıda “sebep-sonuç ilişkisi” başlığı altında inceleyeceğiz.

Ekonomik modeller karmaşık olan ekonomik süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi 
için mümkün olduğunca basitleştirilmelidir. Bu nedenle bu süreçte çok sayıda ik-
tisadi ilişkiyi incelerken basitleştirici varsayımlarda bulunuruz. Oluşturulan mo-
dellerin daha iyi anlaşılabilmesi için grafik, şekil ve tablolar ile matematiksel denk-
lemler kullanırız. Kelimelerle çok uzun anlatmak zorunda kalabileceğimiz konuları 
grafikler ve denklemler yardımıyla basit ve çok daha açık bir şekilde ifade edebiliriz.

Modeller gerçekçi olmalıdır, bu durum incelenen olguları daha iyi anlamamı-
za da yardımcı olur. Fakat bir ekonomik modelin tüm parçaları gerçekçi olmak 
zorunda değildir. Ekonomi bilimi özünde sosyal olaylar için model geliştirme 
sürecidir. Model ile anlatılmak istenen, gerçeklerin sadeleştirilerek ifade edilme-
sidir. Bir modelin gücü, gereksiz detaylardan arındırılmakla artar, dolayısıyla eko-
nomist temel gerçeklerle uğraşarak sonuca ulaşır. 

Her model bir varsayımlar seti üzerine inşa edilir. Bazen insanlar modellerin 
gerçekçi olmayan varsayımlara dayandığı durumlarda modellerin geçerliliği ko-
nusunda şüpheye düşebilirler. Bu nedenle bilimsel araştırmalarda bir amaç da iyi 
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ve kötü modeli birbirinden ayırmaktır. Bunun için uygulanan iki yöntem vardır: 
Modelin dayandığı temel varsayımların geçerliliğinin araştırılması ve modelin 
gerçek olayları ne derece öngörebildiğinin araştırılması.

Bu konuda tartışmalar olmakla birlikte ekonomistlerin çoğu; varsayımların ne 
derece gerçekçi oldukları tartışması yerine, modelin öngörülerinin doğruluğu-
nun test edilmesinin daha yararlı bir yaklaşım olarak değerlendirmektedir. Eğer 
gerçek hayattaki gözlemler modelde öngörülenle uyum sağlamıyorsa bu model ya 
kabul görmez ya da model üzerinde değişiklik yapılır. 

Sebep-Sonuç İlişkisi
Ekonomistler sebep sonuç ilişkilerinde özellikle pozitif analizlerle ilgilenirler. 
LCD televizyonlarının fiyatları bu ürünü alanların sayısı arttığı için ucuzluyor 
mu? Ya da LCD televizyonların fiyatları ucuzladığı için mi bu ürünü alanların 
sayısı artmaktadır? Yoksa hem LCD televizyon fiyatlarını düşüren ve bu ürüne ta-
lebi artıran başka bir faktör mü var? Bunlar bir ekonomistin irdelemek isteyeceği 
pozitif iktisat alanına giren konulardır.

Diğer bilimlerde olduğu gibi iktisatçılar da bazı varsayımlar altında çalışma-
larını yürütmektedirler. Bunların en önemlilerinden bir tanesi “ceteris paribus” 
varsayımıdır. Latince bir terim olan ceteris paribus “diğer şeyler eşit “ anlamına 
gelmektedir. Herhangi bir faktörün ilgilendiğimiz değişken üzerine etkisini öl-
çebilmek için diğer tüm faktörlerin değişmediğini varsaymak zorundayız. Aksi 
taktirde birden çok faktördeki değişme, ilgilendiğimiz değişkeni eş anlı olarak 
etkileyeceğinden, diğer değişkenlerin her birinin etkilerinin ne kadar olduğunu 
ayıklamamız mümkün değildir. Bu nedenle her seferinde sadece bir faktörde de-
ğişime izin vererek sadece onun ilgilendiğimiz değişkendeki etkilerini salt olarak 
görebilir, ölçebilir ve bir yoruma ulaşabiliriz.

Ekonomideki ürünlerin birçok faktörün eş anlı olarak çalışması sonucu orta-
ya çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle tek bir faktörün tek başına üretim üzerine 
etkisini ölçebilmek oldukça zordur. Bu sorunla başa çıkmak için iktisatçılar doğal 
tecrübeden, istatistiksel araştırmalardan ve ekonomik tecrübelerden yararlanır-
lar. Doğal tecrübeden kasıt, birbirine benzeyen özelliği olan bir noktada farklı-
lık gösteren ekonomik yapıların karşılaştırılmasıdır. Örneğin ABD ve Kanada 
ekonomik yapıları ve insanları birbirine çok benzemelerine rağmen Kanada’nın 
işsizler için ödediği ücret ABD’de ödenen işsizlik ücretinden daha fazladır. Bu du-
rumda ekonomistler işsizlik ücretlerinin işsizlik oranları üzerine etkisini ölçmek 
için bu iki ülkeyi karşılaştırmalı olarak inceleyebilir. İstatistiksel araştırma ise iki 
değişken arasındaki ilişkiyi inceler. Değişkenlerin birlikte hareket etme eğilimleri 
olup olmadığı araştırılır. Sigara ile kanser arasında bir ilişkinin olup olmadığını 
incelemek gibi. Bazen ilişki analizi hangi değişkenin neye sebep olduğunu göste-
rebilir. “Sigara içmek kansere sebep olur” gibi. Fakat bazen hangi değişkenin bir 
diğerinin sebebi olduğunu belirlemek güç olabilmektedir. Ekonomik tecrübeler-
den bahsettiğimizde, ekonomik birimlerin karar verme sürecinde, aynı faktörün 
kişileri farklı şekilde etkilemesi ve farklı tepkilere yol açması ifade edilmektedir.

Mikroekonomik Modellerde Kullanılan Analitik Araçlar
Tüm mikroekonomik modeller üç analitik araca dayanmaktadır. İncelenen konu 
ne olursa olsun - son yıllarda hava yolları ile taşınan yolcu sayısının artış sebepleri 
veya firmaların giderek daha fazla ithal girdi kullanmaları - mikroekonomi aynı 
üç analitik aracı kullanır:

Ceteris Paribus: Latince 
bir terimdir ve “diğer şeyler 
eşit” anlamına gelmektedir.
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•	 Kısıtlı	optimizasyon
•	 Denge	analizi
•	 Karşılaştırmalı	durağan	analiz

Kısıtlı Optimizasyon
Kısıt altında tercihler bilimi olan iktisatta “kısıtlı optimizasyon” aracı; bir karar ve-
rici, seçeneklerdeki mümkün olan tüm sınırlamaları ve kısıtlamaları göz önünde 
bulundurarak en uygun seçimi yapma arayışı içinde olduğunda kullanılır. Tipik 
bir kısıtlı optimizasyon probleminin iki bileşenden oluştuğunu düşünebiliriz: bir 
amaç fonksiyonu ve kısıtlar kümesi.

Amaç fonksiyonu, karar vericinin optimize etmek, yani minimize veya mak-
simize etmek istediği ilişkidir. Örneğin bir tüketici fayda düzeyini maksimize et-
mek için mal satın almak isteyebilir. Bu durumda amaç fonksiyonu tüketicinin 
belirli bir mal sepetini satın aldığında ne kadar tatmin olacağını anlatan ilişki 
olacaktır. Benzer şekilde, bir üretici ürününe ait üretim maliyetlerini minimize 
etmek için üretim aktivitelerini planlamak isteyebilir. Burada amaç fonksiyonu, 
üretimin toplam maliyetlerinin firmanın elindeki farklı üretim planlarına ne ka-
dar bağlı olduğunu gösterecektir.

Karar vericiler yapabilecekleri seçimlerde bir çok kısıtlarla bağlı olduğunun 
farkındadırlar. Bu kısıtlar, kaynakların kıtlığını veya teknik bazı nedenlerden do-
layı yalnızca belli seçimlerin yapılabileceği gerçeğini yansıtır. Kısıtlı optimizasyon 
problemindeki kısıtlar, karar vericiye empoze edilen sınırları veya kısıtlamaları 
temsil eder. Amaç fonksiyonu ve kısıt arasındaki farkı net bir şekilde göstermek 
için, aşağıdaki örneğe ve sıra sizdeye bakalım.

Örneğin bir çiftçinin koyunlarına bir ağıl yapmak için dikdörtgen bir çit yapmayı 
planladığını düşünelim. Çiftçinin Ç metre dikenli teli vardır ve daha fazlasını alacak 
bütçeye sahip değildir. Bununla birlikte çiftçi, çitinin ebatlarını seçebilmektedir bu U 
metre uzunluk ve G metre genişliktir. Çiftçi U ve G ebatlarını öyle seçmek istemekte-
dir ki ağılın alanı maksimum olsun. Aynı zamanda çiftçi ağılın çevresinin yani kulla-
nacağı toplam dikenli tel uzunluğunun Ç metreyi aşmadığından emin olmalıdır.

Bu problem için amaç fonksiyonu, yani çiftçinin maksimize etmeye çalıştığı 
ilişki, A=UG şeklinde formüle edilen dörtgenin alanıdır. Çiftçi amaç fonksiyonu 
olan A = UG’yi maksimize etmek için U ve G’yi seçecektir.

Burada kısıt, çitin çevresinin, 2U + 2G, Ç’yi yani mevcut tel uzunluğunu aşma-
masıdır: 2U + 2G ≤ Ç olmalıdır.

Bir tüketicinin yalnızca iki mal satın aldığını varsayalım. Tüketicinin bir dönemde 
her maldan kaç birim satın alacağına karar vermesi gerekmektedir. Y tüketicinin 
her ay satın aldığı yiyecek, X de kıyafet miktarı olsun. Tüketici iki mal ile faydasını 
maksimize etmek istemektedir. Tüketicinin tatmin düzeyinin U=XY fonksiyonu ile 
ölçüldüğünü varsayalım. Geliri belli olan bir tüketici her dönemde yalnızca sınırlı 
miktarda yiyecek ve kıyafet alabilecektir, zira malların bir maliyeti yani fiyatı var-
dır. Tüketicinin sabit olan dönemlik gelirini I, malların fiyatlarını da Px ve Py ile 
gösterirsek amaç ve kısıt fonksiyonlarını nasıl belirlersiniz?

Marjinal Çıkarım ve Kısıtlı Optimizasyon
Kısıtlı optimizasyon analizi, çok mantıklı ve açıkça görünen yanıtların, iktisadi 
sorunlara her zaman için doğru cevaplar olmayabileceğini ortaya koyabilir. Bu 
noktayı kısıtlı optimizasyon problemlerinin marjinal çıkarsama kullanarak nasıl 
çözüldüğünü göstererek anlatacağız.

2
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Diyelim ki özel bir cilt kremi üreten küçük bir firmasının yöneticisisiniz. 
Gelecek yıl için T100.000 tutarında bir reklam bütçeniz bulunuyor ve siz bu büt-
çeyi yerel televizyon ve radyo reklamları arasında dağıtmak zorundasınız. Radyo 
reklamları daha ucuz olmasına rağmen televizyon reklamları çok daha fazla seyir-
ciye ulaşmaktadır. Ayrıca televizyon reklamları daha ikna edicidir ve bu yolla çok 
daha fazla yeni satış sağlamaktadır.

Televizyon ve radyo reklamlarında harcanan paranın satışlarınıza etkisini an-
lamak için piyasa araştırması yaptınız ve Tablo 1.1’de gösterilen tahminleri elde 
ettiniz. Eğer T100.000’nin tamamını televizyon reklamlarında harcarsanız, krem 
satışlarında yılda 25.000 kutu artış olmaktadır. Buna karşın, eğer T100.000’nin 
tamamını radyo reklamlarında kullanırsanız yıllık 10.000 kutu yeni krem satışı 
olmaktadır. Reklam bütçenizi iki araç arasında paylaştırmanız da mümkündür. 
Örneğin T40.000 televizyona ayırıp T60.000 radyoya harcarsanız yıllık olarak 
16.000 kutu yeni krem satışının televizyon reklamlarından ve 8.400 kutu satış ar-
tışının da radyo reklamlarından olmak üzere, toplamda 16.000 + 8.400 = 24.400 
kutu ilave krem satışına ulaşabilirsiniz.

Tablo 1.1’deki bilgilerin ışığında amacınız olan ilave krem satışlarını maksimi-
ze etmek için reklam bütçenizi nasıl dağıtırdınız?

Reklam İçin Toplam Harcama TV RADYO

T0	 0 0

T10.000	 4.750 1.900

T20.000	 9.000 3.600

T30.000	 12.750 5.100

T40.000	 16.000 6.400

T50.000	 18.750 7.500

T60.000	 21.000 8.400

T70.000	 22.750 9.100

T80.000	 24.000 9.600

T90.000	 24.750 9.900

T100.000	 25.000 10.000

Bu bir kısıtlı optimizasyon problemidir. Amaç fonksiyonunuz yeni krem sa-
tışlarıdır ve kısıtınız da reklama harcadığınız toplam paranın T100.000’yi aşma-
masıdır.

İlk anda reklam bütçenizin tamamını TV’ye harcayıp radyo reklamlarına har-
cama yapmamak ve bu suretle 25.000 kutu ek satış elde etmek mantıklı görün-
mektedir, zira TV’ye harcanan belli bir miktar para her zaman radyoya harcanan 
aynı miktar paradan çok daha fazla yeni satış sağlamaktadır. Bununla birlikte bu ce-
vap doğru değildir. Ancak düşünün, eğer TV reklamlarına T90.000 ve radyo reklam-
larına T10.000 ayırdığınızda ne olacaktı? Tablodan görüyoruz ki bu durumda televiz-
yon reklamlarınız 24.750 kutu, radyo reklamlarınız da 1.900 kutu yeni krem satışı 

Tablo 1.1
Televizyon ve Radyo 
Reklamlarından 
Sonra Yeni Krem 
Satışları
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getirecektir. O halde bu dağıtıma göre T100.000’lık reklam bütçeniz 26.650 kutu 
satış artışı sağlayacaktır. Bu bir önceki durumdan 1.650 kutu fazladır. Aslında 
bundan da daha iyisini yapabilirsiniz. Televizyona T80.000 ve radyoya T20.000 
harcayarak 27.600 kutu yeni satış elde edebilirsiniz. Bütçenizi T70.000 ve T30.000 
olarak bölmeniz halinde ise 27.850 kutu ilave satış söz konusu olacaktır. Tablo 
1.1. radyo reklamlarının TV reklamlarına göre çok daha az güçlü olduğunu an-
latsa bile, amacınızın doğrultusunda bütçenizi radyo ve televizyon arasında ikiye 
bölmek mantıklıdır.

Bu örnek, mikroekonomide sürekli karşımıza çıkan bir kavramın altını çiz-
mektedir: Tüm kısıtlı optimizasyon problemlerinde çözüm, karar değişkenlerinin 
amaç fonksiyonunun değeri üzerindeki marjinal etkisine bağlıdır. Televizyon rek-
lamlarına harcanan paranın marjinal etkisi, televizyon reklamlarına harcanan ila-
ve her bir lira için sağlanan ilave satışların miktarıdır. Aynı şekilde radyo reklam-
larına harcanan paranın marjinal etkisi, radyo reklamlarına harcanan ilave her bir 
lira için krem satışının ne kadar arttığıdır. Radyo reklamlarına da bir miktar para 
tahsis etmek doğrudur çünkü TV reklamlarına T100.000’lik bütçenin T70.000’sini 
ayırdıktan sonra, TV reklamlarına ekstradan ayrılacak olan T30.000’nin satışlara 
etkisi, radyo reklamlarına ayrılacak T30.000’nin etkisinden daha azdır.

Neden böyle bir sonuçla karşılaştık? Çünkü, T60.000’lik TV reklamından son-
raki T10.000’lik TV reklamı, harcanan ek her bir lira için (22.750-21.000)/10.000 
= 0,175 kutu satış artışı sağlamaktadır. T70.000’lik TV reklamından sonraki 
T10.000’nin de TV reklamına ayrılması durumunda her bir lira için (24.000-
22.750)/10.000 = 0,125 kutu satış artışı olmaktadır. Buna karşın, TV reklam tah-
sisatını T70.000’de tutup bir sonraki T10.000’yi radyo reklamlarına harcadığımız-
da, yeni krem satışlarındaki artış oranı radyoya ek olarak harcanan her bir lira 
başına (5.100-3.600)/10.000 = 0,150 kutudur. Bu durumda radyo reklamlarının 
marjinal etkisi, TV reklamlarının marjinal etkisini aşmaktadır. Radyonun payını 
T30.000’den T40.000’ye çıkarmamız halinde ise ilave her bir liralık reklam için 
sadece (6400-5.100)/10.000 = 0,130 kutu ilave krem satışı olmaktadır ki bu para 
TV’de kullanılsa idi bir lira başına 0,175 kutu satış artışı sağlayabilirdik.

Mikroiktisatta marjinal terim bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığın-
da bağımlı değişkenin nasıl değiştiğini anlatır. Yukarıdaki örnekte bağımlı değişken 
ilave krem kutusu satışları, bağımsız değişkenler ise farklı mecralara yapılan reklam 
harcamalarıdır. Bu kitap boyunca sıklıkla marjinal ölçüler kullanacağız.

Denge Analizi
Mikroiktisatta ikinci önemli araç denge analizidir. Bu kavram bilimin bir çok da-
lında da karşımıza çıkar. Bir sistemdeki denge, dışsal faktörler değişmediği sürece, 
yani hiçbir dış faktör dengeyi bozmadığı sürece, belirsiz bir süre boyunca devam 
eden durum ya da oluşumdur. Dengeyi göstermek için, Şekil 1.1’de gösterildiği 
gibi bir fincan içinde bir toptan oluşan fiziki bir sistem hayal edin. Burada, yer 
çekiminin gücü, topu kabın tabanına doğru çekmektedir. Başlangıçta A nokta-
sında tutulan bir top, bırakıldığında A noktasında kalmayacaktır. Bunun yerine 
B noktasında yerleşene kadar öne ve arkaya savrulacaktır. O halde sistem, top A 
noktasından bırakıldığında dengede değildir çünkü top orada kalmaz. Eğer top B 
noktasından bırakılsaydı bu bir denge olacaktı.
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Bu fiziki sistemde top B noktasında, fincanın tabanında kaldığında dengede-
dir. Top orada hareketsiz kalabilir. Top A noktasında olduğunda sistem dengede 
olmayacaktır çünkü yer çekiminin gücü topu B’ye doğru çekecektir. Top B nokta-
sında iken sistem dışardan bir kuvvet uygulanmadıkça dengede kalacaktır.

Ekonomi derslerinde karşılaşılan en basit model, belli bir mala yönelik arz ve 
talep modelidir. Kullanılan her modelde hangi değişkenlerin veri olarak kullanıla-
cağı ve hangi değişkenlerin model içerisinde belirleneceği açıkça belirtilmelidir. Bu, 
bize içsel (endojen) ve dışsal (egzojen) değişkenler arasındaki önemli farkı gösterir. 
Dışsal değişken, bir modelde değeri veri olarak alınan değişkendir. Yani bu değişke-
nin değeri incelenen modelin dışında bir dışsal süreç tarafından belirlenir. Oysa iç-
sel değişkenin değeri çalışılan model içerisinde belirlenir. Burada denge kavramını 
incelemek üzere portakal piyasasının basit bir modelini geliştirelim.

Bir ekonomist, ilk olarak portakal talebini ve arzını etkileyen değişkenleri dü-
şünecektir. Tüketicilerin talep ettikleri portakal miktarını (Qd) belirleyen değiş-
kenlerin portakalın fiyatı (Pp), diğer meyvelerin veya portakala en yakın rakip 
olan mandalinanın fiyatı (Pm), hava şartları (W, çünkü havalar soğudukça daha 
fazla C vitamini ihtiyacı olmaktadır) ve tüketicilerin gelirleri (I) olduğu düşünül-
mektedir. Bu ilişkiyi şöyle bir denklemle gösterebiliriz:

Qd = D(Pp,Pm,W,I)

Benzer biçimde market, manav ve pazarcıların arz ettikleri portakal miktarını 
(Qs) belirleyen değişkenlerin, portakalın fiyatı (Pp), portakalın alış maliyeti ya da 
çiftçilerin satış fiyatı (Pc) ve nakliyat maliyetlerinden (Ct) ibaret olduğunu düşü-
nebiliriz. Bu durumda portakal arz fonksiyonu da şöyle olacaktır:

Qs=D(Pp, Pc, Ct)

Son olarak portakal fiyatlarının portakalın arz ve talep edilen miktarlarını 
eşitleyerek piyasa dengesini sağladığını varsayalım:

Qd=Qs

Bu üç fonksiyon portakal piyasasının basit bir modelini oluşturmaktadır. Bu 
modelde çok sayıda değişken vardır. Biz bunlardan bazılarının ikinci derecede 
önemli veya dışsal olduğunu varsayacak ve portakalın fiyatını arz ve talebi et-
kileyen tek değişken olarak alacağız. Bu durumda diğer değişkenler, yine piyasa 
dengesini etkilemekle birlikte buradaki modelimizin dışında belirlenmekte ve de-
ğişkenlerin sabit kaldığı varsayılmaktadır.

Şekil 1.1

Top ve Fincan ile 
denge
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Portakaldan talep edilen miktarın portakal fiyatı arttıkça azaldığını, fiyat düş-
tükçe ise arttığını, arz edilen portakal miktarları içinse tam aksinin geçerli oldu-
ğunu varsaymamız sağlıklı bir düşünce olacaktır. Bu durumda portakal talebini 
negatif eğimli, arzını da pozitif eğimli bir eğri ile gösterebiliriz.

Modelin içsel değişkenleri olan portakal fiyatı ile miktarı, arz ve talep eğri-
lerinin kesiştiği, yani arz edilen ve talep edilen miktarların eşitlendiği noktada 
belirlenmektedir.

Sistem içinde neden yalnızca bir durumun denge oluşturduğunu anlamak için 
diğer durumların neden denge olmadığına bakmak yararlı olacaktır. Şekil 1.1’deki 
top, fincanın alt bölgesi dışındaki herhangi bir yerden bırakılsa yer çekimi topu 
yine fincanın tabanına çekecektir. Denge olmayan fiyatlar piyasada olduğunda 
rekabetçi piyasada ne olur?

Piyasada oluşan fiyatın denge fiyatının üstünde, örneğin T3 yerine T5 olması 
halinde, satıcılar satmak istedikleri miktarda portakalı satamamakta, yani bir arz 
fazlası (Q4-Q2) oluşmakta ve fiyatı düşürmek zorunda kalmaktadırlar. Piyasa fiya-
tının denge fiyatının altında, mesela T3 yerine T1 olması halinde ise tam tersi söz 
konusudur ve bir talep fazlası (Q5-Q1) doğmaktadır. Bu talep fazlası, fiyatların art-
masına neden olmaktadır. Fiyat arttığında alıcıların talep ettikleri miktar azalırken, 
satıcıların satmak istedikleri miktar artmaktadır. Arz ve talep edilen miktarların 
eşitlendiği tek fiyat denge fiyatı olan T3/kg’dir. Böylece modelin içsel değişkenleri 
olan portakal fiyatı ve miktarı modelin dengesizlikten dengeye doğru hareketleri ile 
açıklanabilmektedir. Modelin temel elemanları Şekil 1.2’de gösterilmiştir.

Karşılaştırmalı Durağan Analiz
Üçüncü analitik aracımız olan karşılaştırmalı durağan analiz, dışsal değişkenlerden 
birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl et-
kileyeceğini incelemek için kullanılır. Karşılaştırmalı durağan analiz kısıtlı optimi-
zasyon problemlerine veya denge analizine uygulanabilir. Karşılaştırmalı durağan 
analiz, bir ekonomik modeldeki iki farklı fotoğrafı karşılaştırmamıza olanak tanıya-
rak “önce ve sonra” analizi yapmamızı sağlar. İlk fotoğraf dışsal değişkenlerin birta-
kım veri ilk değerlerinde içsel değişkenlerin hangi değerleri aldığını gösterir. İkinci 
fotoğraf ise incelediğimiz içsel değişkenlerin dışsal bir şok karşısında, yani bazı dış-
sal değişkenlerin değerindeki bir değişme karşısında, nasıl değiştiklerini anlatır.

İktisatta karşılaştırmalı durağan analiz nasıl yapılır?

Şekil 1.2

Portakal 
Piyasasında 
Dengenin Oluşumu

3
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Karşılaştırmalı durağan analizin denge modeline nasıl uygulanacağını, portakal pi-
yasası modelimizin dışsal değişkenlerinin etkisinin ne olacağını inceleyerek gösterelim. 
Modelin dışsal değişkenleri mandalinanın fiyatı (Pm), hava şartları (W), tüketicilerin 
gelirleri (I), portakalın alış maliyeti (Pc) ve nakliyat maliyetlerinden (Ct) oluşmaktadır. 
Bunlar arz ve talep eğrilerini kaydırarak piyasa dengesini değiştirmektedirler. Örneğin 
havaların soğuması ya da tüketici gelirlerinin artması her bir fiyattan talep edilen por-
takal miktarını artırırken diğer meyvelerin fiyatlarındaki bir düşme de aksine her bir 
fiyattan satın alınmak istenen portakal miktarını azaltacaktır. Bunların etkisi ise talep 
eğrisinin bütünüyle kaymasıdır. Talep eğrisi, eğer talebi azaltıcı bir değişme olmuşsa bü-
tünüyle sola, artırıcı bir değişme olmuşsa bütünüyle sağa kayacaktır. Şekil 1.3’te tüketici 
gelirlerinin arttığı bir durum için talepte ve piyasa dengesinde meydana gelen değişme 
gösterilmiştir. Görüleceği üzere tüketici gelirlerinin artması, daha yüksek fiyattan daha 
fazla miktarda portakalın alınıp satılması ile sonuçlanmıştır.

Arz cephesinde de portakalın satıcılara olan maliyetini -hem çiftçiye ödenen fi-
yat hem de taşıma bedeli maliyet unsurlarıdır- dışsal kabul etmiştik. Bunlardaki bir 
değişmenin etkisi de talepteki gibi arz eğrisinin bütünüyle kayması biçiminde ortaya 
çıkacaktır. Eğer maliyet unsurlarında bir artış varsa satıcılar her arz fiyatında daha 
az mal satmak isteyecek ve arz eğrisi bir bütün olarak sola kayacaktır. Maliyetlerdeki 
bir azalış ise arz eğrisini sağa kaydıracaktır. Şekil 1.4’te arzın azalması durumun-
da içsel değişkenlerin nasıl değiştiği gösterilmiştir. Bu durum daha yüksek fiyattan 
daha az miktarda portakalın piyasada işlem görmesine yol açmıştır.

Şekil 1.3

Tüketici Gelirlerinde 
Bir Artışın Etkileri

Şekil 1.4

Maliyetlerde Bir 
Artışın Etkileri
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Günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında karşılaştırmalı durağan analiz ör-
nekleri bulabilirsiniz. Tipik makaleler, tarımsal ürünlerin (mısır, soya fasulyesi, 
buğday, kahve ve pamuk gibi), canlı hayvanların ve metallerin (bakır, altın ve gü-
müş gibi) fiyatlarını etkileyen dışsal olayları ele alır. “Et Fiyatları İthal Hayvanların 
Gelişi ile Düştü”, “ Biber Fiyatları Seraları Don Vurmasıyla Yükselişe Geçti” veya 
“Altın Fiyatları Hindistan’da Düğün Mevsimiyle Birlikte Yükselişte” gibi gazete 
manşetlerini görmek anormal bir durum değildir. Bunun gibi başlıkları gördüğü-
nüzde, bunları karşılaştırmalı durağan analiz bağlamında düşününüz.

POZİTİF VE NORMATİF ANALİZ

Pozitif ve normatif analiz arasındaki ayrımı açıklamak 

Mikroekonomik analizde hem pozitif hem de normatif analiz yöntemleri kullanı-
lır. Pozitif analiz bir ekonomik sistemin nasıl çalıştığını açıklamaya ve zaman için-
de nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışır. Pozitif analizde, nedir veya ne oluyor 
gibi açıklayıcı sorular yanında, öngörü yapmaya yönelik sorular da sorulur (eğer 
bazı dışsal değişkenler değişirse ne olacak gibi.). Pozitif analiz bir bireyin faydası-
nı veya firmaların kârlarını maksimize etmek için nasıl davrandıkları gibi konu-
larla ilgilenmektedir. Bir şeyin ne olduğu ya da ne olacağı konusu ile ilgili ortaya 
konan pozitif önermeler sınanabilirdir. Örneğin “hükümetin vergileri artırması 
tüketimde azalmaya neden olacaktır” yargısı pozitif bir ifadedir çünkü kanıtlara 
bakılarak bu yargının doğruluğu ya da yanlışlığı sınanabilir. Ekonominin amaç-
larından bir tanesi ekonomik teoriler geliştirerek iktisadi davranışları açıklamaya 
çalışmak ve yukarıdaki gibi pozitif önermeler ortaya koyabilmektir.

Normatif analiz ise ne olmalı ya da nasıl olmalı gibi kelimeleri içeren değer 
yargıları ile ilgili ifadelerdir. Örneğin “gelir dağılımında daha adaletli olunma-
lıdır” veya “insanca bir yaşam için asgari ücret yükseltilmelidir” gibi önermeler 
normatif ifadelerdir. Pozitif önermenin tersine bu ifadeyi sınamamız mümkün 
değildir. Bu durumda fikir beyan edildiği ve ispatlanabilecek bir şey ortaya konu-
lamadığı için test edilemez. Daha çok bu ifadeleri kullananların değer yargılarına 
bakmak gerekir.

Normatif analiz daha çok sosyal politikalara ilişkin taleplere ve hedeflere na-
sıl ulaşılacağına ilişkindir. Örneğin hükümet, konutların düşük gelirli aileler için 
daha ulaşılabilir olmasını isteyebilir. Bu projenin, düşük gelirli ailelere serbest 
konut piyasasında kullanabilecekleri birer çek verilerek ya da kiraların kontrol 
edilmesi yoluyla uygulanması mümkündür. Acaba hangi yöntem daha uygun ola-
caktır? Veya devlet çevre kirliliğini azaltmak isteyebilir, bunun için acaba emisyon 
vergileri mi koymalıdır yoksa fabrikalardan ve araçlardan çıkan emisyonları kesin 
bir şekilde sınırlamalı mıdır?

Bu örneklerden anlaşılacağı üzere normatif analizden önce pozitif analiz yap-
mak önemlidir. Bir politikacı şu normatif soruyu sorabilir : “Acaba bir kira kont-
rolü programı mı yoksa konut edindirme programı mı uygulamaya koymalıyız?” 
Seçeneklerin etkilerini tam olarak anlamak için, politikacının kira kontrolleri 
uygulandığında ve konut edindirme programı uygulandığında sonuçlarının ne 
olacağını anlamak için pozitif analiz yapması (daha doğrusu bu konudaki iktisat-
çılarca yapılmış çalışmaları okuyup değerlendirmesi) gerekmektedir. 

Pozitif ekonomi ve normatif ekonomi arasındaki fark nedir

3

Pozitif iktisat bir şeyin 
ne olduğu ya da ne olacağı 
sorusu ile ilgili olup doğru 
yada yanlışlığı sınanabilirdir. 
Normatif iktisat ise ne 
olmalıdır sorusuyla ilişkili olup 
değer yargısı içermektedir.

4
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MİKROEKONOMİNİN KISA BİR TARİHÇESİ

Mikroekonominin gelişim sürecini belirtmek 

Ekonomik faaliyetler bütün toplumların ortak özelliğidir. Bu faaliyetler ancak 18. 
yüzyılda bir bilim olarak incelenmeye başlanmıştır. Önceleri de elbette ekonomik 
aktiviteler incelenmişti fakat bunlar daha çok felsefî, dinî ve ahlâkî mülahazalarla 
ya da yüksek gelir elde edebilmek için gösterilen çabalardı.

18. yüzyılın sonlarına doğru ekonomik sorunlara bilimsel yaklaşımlar gelişti-
rilmeye başlandı. Adam Smith’in (1723-1790) Ulusların Zenginliği adlı yapıtını 
1776 yılında yayımlaması modern ekonomi biliminin başlangıcı kabul edilmek-
tedir. Adam Smith piyasa güçlerini sistematik olarak incelemiştir. Bu incelemede 
değer konusunda bazı sorunlarla karşılaşmıştır. Smith, kullanım değeri ve de-
ğişim değerlerini ayırmış ve bu ayrım ile de ünlü su-elmas paradoksunu ortaya 
çıkarmıştır. Kullanım değeri, bir malın kullanımından elde edilen faydaya iliş-
kindir. Değişim değeri ise malın piyasada alım satıma konu olduğu fiyattır. Peki 
bu değer ayrımı nasıl bir paradoksa neden olmuştur? Suyun kullanım değeri yük-
sektir çünkü hayati bir maddedir. Su bulamadığında insan birkaç gün içinde ölür. 
Ancak suyun değişim değeri yani fiyatı çok düşüktür. Elmasın ise kullanımından 
elde edilen fayda hiç bir şekilde hayati önem taşımaz fakat değişim değeri çok 
yüksektir.

18. yy. ve hatta 19. yüzyılın başlarında ekonomistleri çok uğraştıran bu pa-
radoks; çok gerekli bazı malların fiyatlarının düşük olmasından ve bazı zorun-
lu olmayan malların yüksek fiyatlı oluşundan ortaya çıkmıştır. Adam Smith’in 
ardından David Ricardo da (1772-1823) bu paradoksu çözmeye çalışmış fakat 
kullanım değeri ile fiyatı ayrı gördüğü için sorunu çözememiştir.

Ne Adam Smith ne de David Ricardo su-elmas paradoksuna tatmin edici bir 
çözüm getirememişlerdir. Kullanım değeri hakkında tartışma bırakılmış, sade-
ce değişim değeri yani fiyat incelenmeye başlanmıştır. Bu açıklamalarda en öne 
çıkan emek-değer teorisidir. Hiç kimse bir malın fiyatında, o mal üretilirken 
ortaya çıkan maliyetin etkisi olmadığını söyleyemez. Üretim maliyeti en başta iş-
gücü maliyetinden oluşmaktadır. Adam Smith’ten bir örneği basitleştirerek şöyle 
aktarabiliriz: eğer bir geyik avlamak için harcanan zaman içinde iki kunduz yaka-
lanabiliyorsa yani bir geyik yakalamak için harcanan işgücü zamanı, kunduz ya-
kalamaktan iki kat daha fazla ise bir geyik iki kunduz ile değiştirilmelidir. Benzer 
biçimde elmasın pahalı olmasının nedeni; üretimi için çok fazla emek gerektir-
mesidir. Su ise çok daha az işgücü ile elde edilebilmektedir. Kısaca malların ve 
hizmetlerin değişim değeri üretimlerinde harcanan emek ile belirlenir.

Ancak tüketim malları yerine üretim mallarını ele aldığımızda işgücü maliyeti 
onların fiyatını nasıl etkiler? Rant ve sermaye ödemelerinin, fiyatın belirlenme-
sinde nasıl bir etkisi olur? Ricardo bu soruları sermayenin yapısında da işgücünün 
yer aldığını iddia ederek yanıtlamıştır. Çünkü daha önce makinalar yapılırken de 
emek kullanılmıştır. Böylece her sermaye malında geriye doğru bir yol izlendiğin-
de, başlangıçta işgücü kullanıldığı görülür.

Ricardo talebin fiyat üzerindeki etkisini hiç mi görmemişti? Elbette fiyatlarda 
emek-değer teorisi ile açıkalanamayacak bazı sapmalara rastlanmıştı. Ancak bun-
lar piyasa fiyatında geçici sapmalar yaratan anormallikler tarafından oluşturuldu-
ğu varsayılarak geçiştirilmiştir.

4
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1870’lerde bir grup ekonomist değişim değerini, toplam faydanın değil de 
kullanılan son birim malın sağladığı faydanın(marjinal faydanın) belirlediğini 
öne sürmüştür. Ortaya konan bu yaklaşım yaygın kabul görmüş ve marjinalist 
devrim olarak adlandırılmıştır. Su elbette hayati önem taşır ve hayat boyu ge-
reklidir. Ancak su oldukça fazla bulunduğundan bir yudum fazlası insanlar için 
daha düşük değere sahiptir. Yani suyun marjinal -son biriminin- faydası düşük-
tür. Aynı zamanda su üretiminin marjinal maliyeti de oldukça düşüktür. Elmas 
ise hayati değer taşımamakla birlikte çok az bulunduğu için marjinal değeri yük-
sektir. Ayrıca üretimi de güç olduğundan marjinal maliyeti yüksektir. Marjinalist 
yaklaşımda bir malın hem marjinal faydası hem de maliyeti göz önüne alınmıştır. 
Fayda, talebi belirleyen bir etmendir; maliyet ise üretimi yani arzı belirleyen bir 
faktördür. Anlaşılacağı gibi marjinalistler fiyatların talep tarafından da etkilendi-
ğini fark etmişlerdir ancak bunu kesin olarak açıklayamamışlardır.

Talebin fiyat üzerindeki etkisini, İngiliz ekonomist Alfred Marshall (1842-
1924) Ekonominin İlkeleri adlı yapıtıyla 1890 yılında ortaya koymuştur1 (Aslında  
mikroekonominin başlangıçta İngiliz iktisatçılar değil, Fransız mühendisler tara-
fından geliştirildiği kabul edilmektedir. 1804-1866 arasında yaşamış olan Jules 
Dupuit, sonradan Marshallyan neoklasik ekonomi olarak tabir edilecek olan ana-
lizin özünü basit bir şekilde ortaya koymuştur. Dupuit mikroekonomik davranış-
ları açıklamada anahtar kavramın fayda olduğunu belirtmiş ve marjinal fayda 
kavramına başvurmadan, talep eğrisini çizmiştir). Marshall talep ve arz modelini 
oluşturmuş ve bu iki piyasa kuvvetinin eş anlı hareketinin fiyatı belirlediğini gös-
termiştir. Fakat hangi kuvvetin fiyatı belirlediğini bilemeyiz çünkü fiyat, arz ve 
talebin eş anlı hareketleri ile belirlenir. Marshall’ın da belirttiği gibi makasın hangi 
kenarının kestiğini bilemeyiz.

Marshall’ın modeli su-elmas paradoksuna açık ve kesin bir çözüm ortaya koy-
muştur. Fiyatlar hem talep hem de arz hareketleri ile belirlenir. Su düşük fiyatlıdır 
çünkü oldukça fazla üretilmektedir, yani arzı yüksektir. Elmas yüksek fiyatlıdır 
çünkü arzı düşüktür. Bu basit arz ve talep modeli onlarca yıl iktisatçıları çok meş-
gul etmiş bir sorunu, ‘’su-elmas paradoksunu’’ çözmüştür. Arz-talep modeli mik-
roekonomide birçok analizin temel taşını oluşturacaktır.

Marshall modeli oldukça kullanışlı ve değişimleri iyi gösteren bir model ol-
masına karşın bir kısmi denge modelidir ve bir seferde bir piyasayı inceler. Bazı 
sorular için bu perspektif daralması analitik basitlik ve görüş keskinliği sağlar. 
Ancak bu yaklaşım, piyasalar arasındaki önemli ilişkilerin keşfine engel olabilir. 
Daha geniş çaplı sorulara cevap vermek için çeşitli piyasa ve bireyler arasında-
ki uygun olanlara ayna tutan, tüm ekonomiyi kapsayan bir modele ihtiyaç du-
yarız. Fransız ekonomist Leon Walras (1831-1910) böyle bir analizi başlatmış. 
Ekonomiyi birbirine bağlayan çok sayıda eşitlikle açıklama metodu genel denge 
analizinde ilişkilerin anlaşılması temelini oluşturur. Walras, tek bir piyasadaki de-
ğişimin diğer piyasalara etkisini gösteren genel denge modellerini geliştirmiştir. 
Örneğin patatesin fiyatı arttığında Marshallyan kısmi denge analizi bunun nede-
nini patates piyasalarındaki arz ve talep durumlarını inceleyerek bulmaya çalışır. 
Genel denge analizi sadece tek bir piyasaya bakmaz diğer piyasalardaki oluşum-
lara da bakar. Patatesin fiyatındaki bir artış örneğin cips piyasasında da maliyet 
artışına neden olur, bu da cips arz eğrisini etkiler. Aynı şekilde patatesin artan 
fiyatı, patates üreticileri için yüksek toprak fiyatı demektir. Bu da üreticilerin al-
dığı bütün ürünlerin talebini etkiler. Sonuç olarak patates fiyatındaki artış tüm 
ekonomiye yayılacaktır.

Marjinalist Devrim: 
Değişim değerini toplam 
faydanın değil kullanılan son 
birimin sağladığı faydanın 
belirlediğini ileri süren 
görüştür.
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Pozitif soruların incelenmesi yanında, çeşitli ekonomik ayarlamaların sosyal 
isteğe uygunluğu hakkında normatif soruların da çözümünde, genel denge ana-
lizinin sonuçları kullanılmaktadır. Bu tip sorular genellikle Smith, Ricardo, Marx 
gibi 18. ve 19. yüzyıl ekonomistlerinin ilgi alanı olmasına rağmen belki de en 
önemli gelişme İngiliz ekonomist Francis Y. Edgeworth (1848-1926) ve Italyan 
ekonomist Vilfredo Pareto (1848-1923) tarafından yirminci yüzyılın ilk yarısın-
da gerçekleştirilmiştir. Bu ekonomistler “ekonomik etkinlik” kavramını kesin 
olarak tanımlamış ve piyasanın hangi koşullar altında ekonomik verimliliğe eri-
şebileceğini göstermişler, refah ekonomisi olarak adlandırılan inceleme alanını 
geliştirmişlerdir.

Yirminci yüzyıl boyunca mikroekonomi, belirsizlik altında karar almanın 
dinamiklerinin incelenmesine olanak sağlayan araçların gelişmesi, karar alma-
da stratejik davranışların etkilerini incelemeye yarayan oyun teorisinin gelişimi 
ve bilgi farklılıklarının yol açtığı sorunların incelendiği enformasyon ekonomisi 
gibi alanların gelişimi ile kısıtların varlığında alınan her tür kararın incelenmesine 
yarayan bir araçlar setine kavuşmuş son derece olgunlaşmış bir disiplin mahiyeti 
arz etmektedir. Bu konularda katkıları olan ekonomistlerin sayısı oldukça fazla 
olmakla birlikte, göze çarpan bazıları şunlardır: John von Neumann (1903-1957), 
Oskar Morgenstern (1920-1976), John Nash, George Akerlof, Michael Spence, 
Joseph Stiglitz.

KARAMSAR OLMAYAN BİLİM VE FARKLI DÜŞÜNEBİLME TARZI
Ekonomi ve ekonomik modelleme alanında edindiğiniz bilgiler kendiniz, diğer 
insanlar ve içinde yaşadığınız dünyayla ilişkileriniz hakkındaki fikirlerinizi de-
ğiştirecektir. Çoğu zaman iktisat karamsar bir bilim olmakla suçlanır. Bu ifade-
nin kökleri 19. yüzyıla kadar uzanır. Thomas Carlyle’ nın Malthus’un kötümser 
teorisinin etkisiyle ekonomi için kullandığı bir terimdir2 (Malthus (1766-1834), 
insan nüfusundaki artışın gıda arzındaki artıştan hızlı olduğu ve gıda yetersizliğine 
bağlı kitlesel ölümlerin yakın olduğunu öngörmüş bir ekonomisttir). Malthus’un hi-
potezinin geçersizliği ortaya çıkmasına rağmen, karamsar bilim tabirinin ekono-
mi üzerine yapışıp kalmasının nedeni, büyük olasılıkla insanların dürtülere nasıl 
tepki verdiğini anlamaya çalışan ekonomistlerin insanları kişisel çıkarları peşinde 
koşan varlıklar olarak görmeleri olsa gerektir. Ancak ekonomi aslında oldukça 
renkli ve neşeli bir dünya görüşüne sahiptir.

Gerek psikologlar gerekse gözlemlerimiz bir durumda bir kazanan olursa bir 
de kaybeden olması gerektiğini düşünmemizi sağlayacak şekilde bizi yönlendir-
mişler. Bu sağlıklı ve doğru bir görüş değildir. Ekonomistler başka bir düşünce ya-
pısı geliştirmişlerdir. Ekonomi bilimi, bir bireyin diğer bir birey tarafından teklif 
edilen şeyle değişmek üzere, gönüllü olarak bir şeyden vazgeçmesi ile başlar. Bu 
tür değişimlerde kaybeden yoktur. Her gün yol üstündeki bir kahveciden T3’ye 
bol köpüklü bir kahve içmek beni daha iyi bir konuma getiriyor. Eğer buna değ-
mediğini düşünürsem kahve içmemeyi tercih edebilirim. Benzer şekilde kahve-
hane sahibi de iyi durumdadır. Çünkü onun için de bir fincan kahvenin değeri 
T3’den daha azdır. Bir bardak kahve satın aldığımda kimse zarar görmez, ayrıca 
hem ben hem de kahveci daha iyi konuma geliriz. Pek çok durumda herkesin 
kazanabileceği durumları görmek ve modellemek ekonomist olmanın bir parça-
sıdır. Günümüzde dünyadaki daha önceleri görülmemiş zenginlikler, bireylerin 
karşılıklı olarak gönüllü iş birliğine girebilecekleri ve herkesin daha iyi konuma 
gelebileceği durumları aramalarından kaynaklanmaktadır.
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Yine psikologlar ve özellikle ceza hukuku alanında çalışanlar, bireyin gözlem-
lenen davranışının baskın özelliğini, bu kişinin karakteri ile özdeşleştirme yolun-
da bizi koşullandırmaktadırlar. Bir insanın kötü bir şey yaptığını görürsek onun 
kötü biri olduğunu düşünürüz. Yine bir kişinin iyi bir davranışta bulunduğunu 
gördüğümüzde onu iyi biri olarak değerlendiririz. Peki, iyi insanlar kötü davra-
nabilirler mi? Elbette eğilimlerinden dolayı kötü şeyler yapan kötü insanlar ve iyi 
şeyler yapan iyi insanlar vardır. Ancak ekonomistlerin buna ilave edecek başka 
bir görüşleri daha vardır. Genelde insanların yaptıkları şeyleri yapmalarının ne-
deni, içinde bulundukları koşullardır. Yoksa tabiatında var olan eğilimden ötürü 
değildir. Bireylerin davranışlarını iyileştirmek için bireylerin ruhunun yeniden 
inşası gerekli değildir, bazen tüm gereken kötü davranışa neden olan koşulları 
belirlemek ve ortadan kaldırmaktır.

Ekonomistlerin düşünme tarzına ters düşen genel bir kanı da bir şeyin çalış-
tığını ya da düzensizlik beklerken bir düzen oluştuğunu gördüğümüzde bunun 
kesinlikle bir şey ya da bir kişi tarafından bilinçli olarak yapıldığı düşüncesidir. 
Burada düzen kendiliğinden mi oluşur yoksa oluşturulur mu sorusu önem arz 
etmektedir. İstanbul şehrini oluşturan karmaşık düzeni ele alalım, milyonlarca in-
san birbirleriyle etkileşim içerisindedir. İşe gitmek, yiyecek satın almak, ev kirala-
mak... Birçok etkileşim eş anlı olarak İstanbul’da meydana gelmektedir. Üzerinde 
düşünüldüğünde oldukça karmaşık bir düzendir. Örneğin bir metropol için her-
hangi bir gün ele alındığında bu şehirde sadece dört beş gün yetecek yiyecek var-
dır. Ancak önemli bir yayın organı İstanbul’un sadece dört gün yetecek kadar 
yiyeceği var, biçiminde bir haber yaparsa panik başlar ve kargaşa çıkabilir.

İstanbul’a yiyecek akışını sağlamaktan sorumlu bir idareci olmamasına rağ-
men, yiyecekler sürekli olarak bu kente gelmektedir. Hatta deneyimler gösteriyor 
ki devlet yiyecek dağıtımı gibi konularda idareyi ele alınca düzenin bozulduğu 
ve yiyeceklerin raflardan kaybolduğu gözlenebilmektedir. Bazı durumlarda düzen 
kendiliğinden ve hiç bir plancı olmadan ortaya çıkabilir. Bunun ne zaman oldu-
ğunu ve ne zaman olmadığını anlamak ekonomistleri diğerlerinden ayırır.

Düzenin kendiliğinden ve bir plan olmadan ortaya çıkması, bu düzenin iyi 
olacağı anlamına gelmeyebilir. Bazı durumlarda bireysel güdülerin toplumsal 
açıdan istenen sonuçları ortaya çıkaracak şekilde biçimlendiği görülebilir. Ancak 
bazı durumlarda piyasalarda kendiliğinden oluşan düzenin toplumsal etkileri 
olumsuz olabilir ve piyasa dışı kurumların toplumsal olarak arzulanan durumu 
sağlamak için gerekli olduğu görülür. Bireysel etkileşimin ne zaman piyasa dışı 
kurumlar tarafından düzenlenerek kendiliğinden oluşan düzenin yerine daha 
iyi bir denge oluşmasını sağlaması gerektiğini açıklamak ekonomistin görevidir. 
Buradaki önemli nokta, kendiliğinden oluşan düzenin iyi ya da kötü olması değil, 
bir düzenin var olmasının gerektiği yerine bir düzenin bu düzenin ardında bilinçli 
olarak düşünülmüş bir planın ve merkezi yönetimin olması gerekmediğidir.
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Özet

 Ekonomi tanımında verilen temel kavramları ta-
nımak
 İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmet-
lerin üretilmesinde kıt kaynaklar kullanıldığı 
için mal ve hizmetler de kıttır. Bu durum eko-
nomik birimleri tercih yapmaya zorlamaktadır. 
Her tercih mutlaka bir fırsat maliyeti içerir. Bu 
maliyetleri göz önünde bulunduran ekonomik 
birimler fayda maliyet analizi yaparak optimal 
kararlar almaktadırlar. 

 Ekonomik modelleri ve modellerde kullanılan anali-
tik araçları ifade etmek
 Ekonomistler karmaşık olan ekonomik süreçleri 
açıklamak için genellikle ekonomik modellerden 
yararlanırlar. Mikroekonomide kısıtlı optimi-
zasyon, denge analizi ve karşılaştırmalı durağan 
analiz olmak üzere üç tür analitik araç kullanılır. 
Kısıtlı optimizasyon amaç ve kısıt fonksiyonla-
rını içerirken denge analizinde denge miktarı 
ve fiyatı incelenmektedir. Son olarak karşılaş-
tırmalı durağan analiz ise dışsal değişkenlerdeki 
değişmelerin içsel değişkenler üzerindeki etkile-
rini analiz etmek amacıyla kullanılır. 

 Pozitif ve normatif analiz arasındaki ayrımı açık-
lamak 
 Pozitif analiz ekonomide bir şeyin ne olduğu 
yada ne olacağı konusu ile ilgilidir. Bu analiz-
de ortaya konan önermeler sınanabilirdir. Oysa 
normatif analizde ne olmalı? sorusuna yanıt 
aranmaktadır. Dolayısıyla normatif analizde sı-
nama oldukça güçtür. Normatif analiz daha çok 
sosyal politikalara ilişkin taleplere ya da hedefle-
re nasıl ulaşılacağına ilişkindir. 

 Mikroekonominin gelişim sürecini belirtmek 
 Mikroekonomi su-elmas paradoksuna tatmin 
edici çözüm bulunması ve marjinalist dev-
rimle hızlı bir gelişme süreci içerisine girmiş, 
Marshall’ ın kısmi denge analizi, Walras’ın genel 
denge analizi ve Edgeworth ve Pareto’nun eko-
nomik etkinlik ve refah konusunda yaptığı kat-
kılarla oldukça önem kazanmıştır. Belirsizlik ve 
oyun teorisinin gelişimiyle de zirve yapmıştır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir seçim yapıldığında, vazgeçilen alternatiflerin 
değeri neyi ifade eder?

a. Fırsat Maliyeti
b. Toplam Maliyet
c. Ortalama Maliyet
d. Marjinal Maliyet
e. Değişken Maliyet

2. Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki 
önemli bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ve-
rilmiştir?

a. Amaç ve kısıt fonksiyonları
b. Kısıt ve denge fonksiyonları
c. Denge ve amaç fonksiyonları
d. Durağan ve statik analiz
e. Statik ve dinamik analiz

3. Bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığın-
da bağımlı değişkenin nasıl değiştiğini anlatan seçenek 
hangisidir?

a. Marjinal terim
b. Ortalama terim
c. İçsel değişken
d. Dışsal değişken
e. Toplam değişken

4. Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne 
ad verilir?

a. Dışsal değişken
b. İçsel değişken
c. Bağımlı değişken
d. Amaç değişkeni
e. Kısıt değişkeni

5. Bir değişkenin değeri model içinde belirleniyorsa 
bu değişkene ne ad verilir?

a. İçsel değişken
b. Dışsal değişken
c. Amaç değişkeni
d. Kısıt değişkeni
e. Marjinal değişken

6. Su ve elmas paradoksuna çözüm getiren ekonomist 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a. A. Marshall
b. A. Smith
c. D. Ricardo
d. L. Walras
e. Y.F. Edgeworth

7. Portakal piyasasına ilişkin arz talep (Qd = 
D(Pp,Pm,W,I) ve Qs=D(Pp, Pc, Ct)) modelinde içsel de-
ğişkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiş-
tir? 

a. Q ve Pp
b. Q ve Pm
c. Q ve W
d. Q ve Ct
e. Q ve I

8. Dışsal faktörler değişmediği sürece, belirsiz bir süre 
boyunca devam eden durum nasıl adlandırılır?

a. Denge
b. Analiz
c. Kısıt
d. Sistem
e. Değişken

9. Ekonomik hayatta risk alan üretim kaynağına ne ad 
verilir?

a. Girişimci 
b. Emek 
c. Toprak 
d. Rant 
e. Sermaye

10. Ekonomik modelde dışsal değişkenlerden biri-
sindeki değişmenin, içsel değişkenin seviyesini nasıl 
etkileyeceğini incelemek için kullanılan analize ne ad 
verilir?

a. Karşılaştırmalı durağan analiz
b. Denge analizi
c. Arz talep analizi
d. Dinamik analizi
e. Statik analiz
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Bir seçim yapıldığında vazgeçilen alternatif de-

ğer fırsat maliyeti olarak tanımlanır. Fırsat ma-
liyeti aynı zamanda vazgeçtiğimiz ikinci en iyi 
alternatiftir.

2. a Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki 
önemli bileşen amaç ve kısıt fonksiyonlarıdır. 
Amaç fonksiyonunda hedeflenen, kararlar ara-
sındaki ilişkiyi optimize etmektir. Kısıtlı fonk-
siyonlaysa karar vericilerin seçimlerinin birçok 
kısıta bağlı olduğunu bilir. Bu nedenle sadece 
belirli seçimleri yapabilir. 

3. a Mikro iktisatta marjinal terim bir bağımsız de-
ğişkenin değeri 1 birim arttırıldığında bağımlı 
değişkenin nasıl değiştiğini anlatır. Ünite için-
de örnekle daha detaylı açıklanmıştır.

4. a Bir modelde çok sayıda değişken varken bun-
lardan bazılarının ikinci derecede önemli 
olması dışsal değişkenler olarak tanımlanır. 
Dışsal değişken modelin dışında belirlenir ve 
veri olarak kabul edilir.

5. a Bir modeldeki çok sayıda değişkenden değeri 
model içinde belirlenenlere içsel değişken denir. 

6. a Marshall 1890 yılında ‘Ekonominin İlkeleri’ 
adlı kitabıyla talebin, fiyatın üzerindeki etkisini 
ortaya koymuştur. Bu model su-elmas para-
doksuna açık ve kesin bir çözüm ortaya koy-
muştur.

7. a Portakal piyasasına ilişkin verilen arz ve talep 
fonksiyonlarında modelin içsel değişkenleri 
portakalın fiyatı ve miktarıdır çünkü bu iki de-
ğişken hem arzı hem de talebi etkiler. 

8. a Dışsal faktörler değişmediği sürece dengenin 
de değişmeyeceği varsayılır.

9. a Girişimciler kar sağlamak veya zarara katlan-
mak gibi sonuçları olan ekonomik aktiviteleri 
hayata geçirirler ve risk alırlar.

10. a Karşılaştırmalı durağan analiz kısıtlı optimi-
zasyon problemlerine veya denge analizine uy-
gulanır. Bir ekonomik modeldeki iki fotoğrafı 
karşılaştırmamıza olanak sağlar. İlk fotoğraf 
dışsal değişkenlerin bir takım veri ilk değerle-
rinde içsel değişkenlerin hangi değerleri aldığı-
nı gösterir. İkinci fotoğraf ise incelediğimiz iç-
sel değişkenlerin dışsal bir şok karşısında nasıl 
değiştiğini anlatır.

Sıra Sizde 1
Toprağın gelirine rant, emeğin gelirine ücret, sermaye-
nin gelirine faiz ve girişimcinin gelirine kâr denir.

Sıra Sizde 2
Burada tüketicinin amaç fonksiyonu maksimize etme-
ye çalıştığı ilişki, yani U=XY’dir. Bu maksimizasyonun 
da PxX + PyY ≤ I kısıtı altında gerçekleştirilmesi gerek-
mektedir.

Sıra Sizde 3
Karşılaştırmalı durağan analiz, bir ekonomik model-
deki iki farklı fotoğrafı karşılaştırmamıza olanak ta-
nıyarak “önce ve sonra” analizi yapmamızı sağlar. İlk 
fotoğraf dışsal değişkenlerin birtakım veri ilk değerle-
rinde içsel değişkenlerin hangi değerleri aldığını göste-
rir. İkinci fotoğraf ise incelediğimiz içsel değişkenlerin 
dışsal bir şok karşısında, yani bazı dışsal değişkenlerin 
değerindeki bir değişme karşısında, nasıl değiştiklerini 
anlatır.

Sıra Sizde 4
Pozitif, ekonomi nedir? sorusunu cevaplamaya çalı-
şırken normatif, ekonomi ne olmalıdır? sorusunun 
cevabını aramaktadır. Pozitif analiz sınanabilir özelli-
ğe sahipken normatif analize ilişkin sınama yapılama-
maktadır. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bütçe kısıtı ve bunu etkileyen faktörleri açıklayabilecek,
Fayda kavramı ve tüketici tercihlerini ifade edebilecek,
Bütçe kısıtı altında optimal seçimlerin nasıl belirlendiğini ortaya koyabilecek,
Optimal seçimlerdeki değişmelere bağlı olarak üç tür talep eğrisini elde edebi-
leceksiniz.
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GİRİŞ
Tüketici davranışları kuramı, kişilerin sınırlı gelirleri ile tatmin düzeylerini en 
yükseğe ulaştıracak mal ve hizmetleri satın alacakları varsayımı üzerine kurul-
muştur. Yani ekonomistler, tüketicilerin satın alabileceği (bütçelerinin olanaklı kıl-
dığı) mal kümesinin en iyisini seçer varsayımına göre model oluştururlar. Burada 
tüketicinin “satın alabileceği” ile anlatılmak istenen; veri piyasa fiyatları ve veri 
gelir düzeyi ile ne kadarlık mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebileceğidir. En 
iyisi ile anlatılmak istenen ise tüketiciye en yüksek faydayı sağlayan alımların ya-
pılabileceğidir. Dolayısıyla tüketici davranışları kuramında, bireyin bütçe kısıtı 
altında faydasını maksimize eden tercihleri incelenir.

Tüketici davranışlarını anlamada ilk olarak fiyatlar ve tüketicinin geliri veri 
iken bireyin neler yapabileceğini ortaya koyan bütçe incelenecektir. İkinci olarak 
tüketicinin çeşitli mallar arasındaki seçimleri analiz edilecektir. Üçüncü adımda 
ise tüketicinin tercihleri karşı karşıya bulunduğu bütçe kısıtı ile birlikte ele alına-
rak kendisine en yüksek fayda sağlayacak optimal seçimler belirlenecektir. Daha 
sonra bu optimal seçimlerde değişikliklere neden olan parametreye göre talep eğ-
rileri seti türetilecektir.

BÜTÇE KISITI

Bütçe kısıtı ve bunu etkileyen faktörleri açıklamak

Bütçe veri bir periyotta (bir hafta, bir ay, bir yıl) harcama yapmak için ne kadarlık 
bir satın alma gücünün (paranın) mevcut olduğunu gösterir. Tüketicinin bu veri 
dönemde elinde bulunan para onun geliridir (I). Bu gelir düzeyinde tüketicinin 
ne kadarlık mal ve hizmet satın alabileceği, bu malların ve hizmetlerin fiyatlarına 
bağlıdır. Gerçek yaşamda tüketiciler isteklerinin bir kısmını elde edemezler çün-
kü bunları satın alacak gelirleri sınırlıdır. Dolayısıyla tüketici bu sınırlı geliri ile 
ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler arasından faydasını maksimize edecek şekilde 
seçim yapar. Tüketicinin bu seçimleriyle ilgili davranışlarını grafikle gösterebil-
mek amacıyla genelde iki malın bulunduğu durum incelenir.

Tüketici Davranışları 
Kuramı ve Tüketici Talebi

1

Bütçe veri bir periyotta (bir 
hafta, bir ay, bir yıl) harcama 
yapmak için ne kadarlık bir 
satın alma gücünün (paranın) 
mevcut olduğunu gösterir.
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Tüketicinin, tüketim demetini veya sepetini (x,y) ile gösterelim. Burada x tü-
keticinin birinci maldan tükettiği miktarı, y ise ikinci maldan tükettiği miktarı 
göstermektedir. Bu iki mala ilişkin fiyatlar (Px, Py) olarak gözlenebildiğine göre, 
tüketicinin bütçe kısıtını;

 Pxx + Pyy ≤ I
 

şeklinde yazabiliriz. Burada Pxx tüketici tarafından birinci mal için harcanan 
para, Pyy ise diğer mal için harcanan parayı göstermekte ve toplam harcama tü-
keticinin gelirini aşmamaktadır. Buna göre tüketicinin geliri, veri fiyatlarda bütçe 
kısıtını ortaya koyar. Tüketici tüm gelirini mallar için harcadığında, yani tasarruf 
ve ödünç alma durumu söz konusu olmadığında ya da tasarruf tüketicinin elde 
edebileceği bir mal gibi düşünüldüğünde bu denklem eşitlik biçimini alır. 

Grafiksel gösterim için uygun olan iki mal varsayımı daha genel bir biçimde 
düşünülebilir. Şöyleki, mallardan birisi bileşik mal olarak ifade edilebilir. Örneğin 
biz tüketicinin gömlek için talebi ile ilgileniyorsak (x), y’yi gömlek dışındaki diğer 
mallar için düşünebiliriz. Bu şekilde düşünüldüğünde y’nin yatay eksende göste-
rilen mal dışındaki diğer tüm mallar için harcanan para birimi türünde (Örneğin 
T ile) ifade etmek uygun olur. Bu durumda y malının fiyatı otomatik olarak bir 
olacaktır (Py=l) çünkü 1 birim paranın (T’nin) fiyatı T1’dir, dolayısıyla bütçe kısıtı 
aşağıdaki şekilde gösterilir.

Pxx + y ≤ I 

Bu denklem; ilgilendiğimiz x malı için harcanan para miktarı (Pxx) ve diğer 
tüm mallar için harcanan para miktarı (y) toplamının tüketicinin harcayabileceği 
miktardan fazla olamayacağını göstermektedir.

Ödünç ya da borç alma durumu söz konusu olmadığında bütçe doğrusunun eşitlik 
biçimde yazıldığına dikkat ediniz.

Bütçe Doğrusu
Tüketici tüm gelirini bu iki mal için 
harcadığında denklemimiz; Pxx + Pyy 
= I şekline dönüşür. Bu denklemden 
hareketle, Şekil 2.l’deki gibi grafiksel 
olarak gösterebileceğimiz bütçe doğ-
rusunda; eğer tüketici tüm gelirini y 
malı için harcıyorsa I/Py kadarlık bu 
maldan satın alacak, x malı hiç kullan-
mayacaktır. Aynı şekilde tüm gelir x 
için harcanıyorsa yatay eksen üzerinde 
I/Px kadarlık x malı tüketebilecektir. 
Eksenlerin kesim noktalarını birleş-
tirdiğimizde bütçe doğrusuna ulaşmış 
oluruz. Bu doğru üzerinde tüketici tüm 
gelirini bu iki mal için kullanmıştır. 

Bütçe doğrusunun altında kalan bölge içerisinde tüketicinin harcamaları kesin 
olarak gelirden (I) düşüktür. Bütçe doğrusu eşitliğini y için yeniden düzenlersek 
denklemimizi aşağıdaki şekilde elde ederiz.

Şekil 2.1

Bütçe Doğrusu
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Bu denkleme göre bütçe doğrusu dikey ekseni I/Py noktasında kesmekte ve 
eğimi ise -Px/Py olmaktadır.

Bütçe doğrusu eğiminin ekonomik açıdan diğer bir önemi de bu iki malın karşı-
lıklı değişim oranını göstermesidir; örneğin tüketici x malı tüketimini ∆x kadar ar-
tırdığında aynı doğru üzerinde kalabilmesi şartıyla ne kadarlık y malı tüketiminden 
vazgeçmesi gerektiğini ortaya koyar, bu değişikliği ∆y ile gösterelim. Bu değişiklik 
öncesi ve sonrası bütçe doğrusuna ilişkin denklemleri yeniden yazarsak;

Pxx + Pyy = I
Px(x+∆x) + Py(y + ∆y) = I
ikinci denklemden birinciyi çıkarırsak
Px∆x + Py∆y = 0

Bu eşitlik; tüketimin parasal değerinde herhangi bir değişiklik olmadığı du-
rumda, bir maldaki artışın öteki maldan ne kadarlık azalışla dengelendiğini gös-
termektedir. Bunu ∆y/∆x için çözümlediğimizde bize bütçe doğrusunun eğimini 
verecektir:

∆y/∆x = -Px/Py

Bütçe doğrusunun eğimi, paranın tüketici için oluşturduğu marjinal dönüşüm 
oranı (MRT) olarak da tanımlanabilir. Örneğin MRT=dy/dx=-1/2 ise tüketici bir 
birim x malı elde etmek için vazgeçmesi gereken y malı yarım birimdir. Başka bir 
deyişle bir birim y malının tüketiciye maliyeti iki birim x malıdır. Yine eğimin 
-1/2 olması, x malı fiyatının dikey eksende yer alan y malı fiyatının yarısı oldu-
ğunu gösterir. Eğer eğim -2 olsaydı, bu kez yatay eksendeki x malının fiyatı dikey 
eksendeki y malının fiyatının iki katı olacaktı.

Bütçe doğrusunun eğiminin -Px/Py ye eşit olduğunu unutmayınız.

Bütçe Doğrusundaki Değişmeler
Bütçe doğrusu cari dönemdeki tüketicinin geliri ve malların fiyatları veri iken 
ulaşılabilecek tüketim demetlerini veya sepetlerini göstermektedir. Böyle bir du-
rumda bütçe kısıtımız doğru şek-
lini alır ve fiyatlardaki değişmeler 
ile gelirdeki değişmeler sonucu 
bütçe doğrusunda değişiklikler 
olur. Şimdi sırasıyla bu değişiklik-
leri ele alacağız. Öncelikle gelirde 
ve y malının fiyatında bir değişme 
olmaksızın x malının fiyatı yükse-
lirse bütçe doğrusunun x eksenini 
kestiği nokta sola kayar ve doğru, 
değişmenin büyüklüğüne bağlı ola-
rak dikleşir. Çünkü Px/Py oranı art-
mıştır. X malı fiyatı düştüğünde ise 
bütçe doğrusu yatıklaşır.

Şekil 2.2

X malı fiyatındaki 
artışın bütçe 
doğrusunun eğimi 
üzerindeki etkisi

Fiyatlardaki değişmeler ile 
gelirdeki değişmeler sonucu bütçe 
doğrusunda değişiklikler olur.
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Tek bir malın fiyatı yerine her iki malın fiyatı değiştiğinde:
(i) Her iki fiyat aynı oranda artar veya azalırsa bütçe doğrusu paralel olarak 

sola veya sağa doğru hareket eder.
(ii) Her iki fiyat aynı yönde ancak farklı oranlarda artarsa eğim değişmekle be-

raber bütçe doğrusunda sola kayma olur.
(iii) İki mal fiyatı birbirine ters 

yönde değişirse bütçe doğru-
sunun eğimi değişir, ilk bütçe 
doğrusu ile kesişir.

Gelirdeki değişme durumunda 
ise her iki malın fiyatındaki aynı 
yönlü ve aynı oranlı değişmenin 
etkisi görülür. Yani gelirde artış 
olduğu zaman I1>I0 fiyatlar de-
ğişmemek koşuluyla bütçe doğru-
su sağa kayar. Tersi durumda ise 
I0>I2, bütçe doğrusu paralel bir 
şekilde sola kayar. Şekil 2.3’ten gö-
rüleceği üzere fiyatlar değişmediği 
için eğim etkilenmemektedir.

FAYDA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ

Fayda kavramı ve tüketici tercihlerini ifade etmek

Fayda, bir mal veya hizmetin tüketilmesi ile tüketicinin elde ettiği tatmin düzeyi 
olarak tanımlanır. Fayda kavramı 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başla-
rında yaşamış filozof-ekonomist Jeremy Bentham’a dayandırılır. Bentham açık-
lamalarında; toplumun sosyal faydasının maksimizasyonu için çaba harcanma-
sı gerektiğini, bunun da çok sayıdaki insanlar için çok fazla mal sağlanması ile 
mümkün olacağı vurgulanmaktadır. Fayda bazı objektif standartlarda (nesnel ola-
rak) ölçülebildiği için bireyler arasında karşılaştırılabilir ve toplanabilirdir. Diğer 
anlatımla Bentham’a göre bazı malların tüketilmesinden A şahsı B’den daha fazla 
fayda sağlayabilir (fayda karşılaştırılabilir) ve bu şahısların elde ettiği faydalar top-
lanarak toplumun toplam faydasına ulaşılır. Bu şekilde tanımlanan kardinal fayda 
yaklaşımı ile insanlar mevcut mal demetleri için tüm altarnetifleri sıralayabilmek-
te, bunları sayılarla ifade edebilmektedirler. Ordinalist yaklaşımda ise mevcut mal 
demetleri sıralanmakta ancak bunlar arasında kesin ölçümler yapılamamaktadır. 
Her iki yaklaşımın tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve talep kuramının 
oluşturulmasında önemli katkıları vardır.

Kardinal Fayda Yaklaşımı
Bu yaklaşımda faydanın nesnel olarak ölçülebileceği ileri sürülmekte ve Kardinal 
fayda indeksi oluşturularak fayda tüketiciler arasında karşılaştırılabilmektedir. 
Çünkü İndeksi oluşturan maddeler nesnel olarak ölçülebilmektedir.

Şekil 2.3

Bütçe Doğrusunda 
Gelirdeki 
Değişmeden 
Kaynaklanan 
Kaymalar

2
Fayda, bir mal veya hizmetin 
tüketilmesi ile tüketicinin elde 
ettiği tatmin düzeyi olarak 
tanımlanır.
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Fayda gözlenemediğinden bireyler için sayısal fayda indeksleri seti oluştur-
mada sorunla karşılaşılır. Her birey kişisel tercihlerini yansıtan bir indeks oluş-
turabilir ancak A bireyi B’nin faydasını gözlemleyemez, dolayısıyla her bireyin 
oluşturduğu indeksler aynı nesnel ölçülerle değerlendirilememektedir. Bu yüzden 
faydanın kişiler arası karşılaştırması yapılamamaktadır.

20. yüzyıl başlarında Kardinal fayda ile ilgili bu ölçülme güçlüğünü gören 
ekonomistler (bunlar marjinalistler olarak adlandırılmaktadır), faydanın birey-
ler arasında karşılaştırılabilir ve toplanabilir olduğu varsayımlarını ortaya atarak 
ölçülebileceğini ileri sürdüler. Bunlara göre her birey kişisel fayda fonksiyonunu, 
tüketilen mallara sayılar vererek oluşturabilir, bu sayılar kişisel fayda fonksiyon-
ları içinde karşılaştırılabilir ve toplanabilir. Şöyle ki bir tüketici bir hamburger 
tüketmekle 5 birim fayda, iki hamburger yediğinde 8 birim fayda ve üçüncü ham-
burgeri yediğinde ise 9 birimlik toplam faydaya ulaşmaktadır. Bu örnek çerçeve-
sinde toplam fayda için şöyle bir tanım verebiliriz: Belirli bir zaman diliminde 
bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi toplam 
faydayı (TU) gösterir. Fayda birimi olarak klasik iktisatçılar “util” terimini kul-
lanmışlardır. Örneğimizde toplam fayda her ilave hamburger ile artmaktadır. 
Burada maksimum düzeye kadar daha fazla tüketim ile daha büyük toplam fayda 
arasında pozitif ilişki beklenmektedir. 

Marjinal fayda ise belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazla 
tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır. Bu 
açıklamada tercihlerde ve diğer malların tüketilen miktarlarında bir değişikliğin 
olmadığı varsayımı yapılmaktadır. Herhangi bir x malı için Marjinal fayda (MUx), 
toplam fayda fonksiyonunun eğimini ya da değişme oranını yansıtmaktadır.

 

Örneğimizde 1’inci ile 2’nci hamburger arasında MUx =3 utildir.
 

Üçüncü hamburger toplam faydayı 9 util’e yükseltmiş olduğundan marjinal fayda 1’dir. 
Toplam fayda her ilave birim ile artmaktadır. Ancak bu artış azalarak devam etmektedir. 
Dolayısıyla tüketici azalan marjinal fayda ile karşı karşıyadır. İşte marjinalistler bu azalan 
marjinal fayda varsayımını negatif eğimli talep eğrisi elde etmede kullanmışlardır. 

Kardinalist yaklaşımda fayda util adı verilen soyut bir miktar ile, daha sonra 
marjinalistlerle birlikte para cinsinden ölçülebilmektedir. Para ile ölçüldüğünde 
faydayı açıklarken izlenen yöntem şöyle olur. Tüketici ilave bir birim mal tüket-
mek için vazgeçmek istediği paranın miktarı ile faydasını açıklar. 

Tek bir mal durumunda (Örneğin x malı) tüketici ya bu x malını satın alır ya da 
gelirini para biçiminde elinde tutar. Dengenin sağlanabilmesi için x’in marjinal fayda-
sının tam olarak x’in fiyatına eşit olması gerekir. Dolayısıyla dengede MUx = Px olur. 
Şayet Px > MUx ise tüketici x malı tüketimini azaltarak (böylelikle MUx artacaktır) ve 
gelirini harcamayarak fayda düzeyini yükseltir. Benzer şekilde MUx > Px ise tüketici x 
malı tüketimini artıracak (bu durumda MUx azalacak) ve gelirini daha az para olarak 
tutacaktır. Böylece sadece MUx = Px durumunda toplam tatmin düzeyi maksimum 
olur. Yani net TU (toplam fayda ile maliyet arasındaki fark) maksimize edilir. Net top-
lam fayda: NTU = U(x) - Pxx olduğundan, maksimizasyon için gerekli koşul: fonksi-
yonun x’e göre türevinin alınıp sıfıra eşitlenmesidir. 

Marjinal fayda belirli 
bir zaman diliminde, bu 
maldan bir birim daha fazla 
tüketilmesi sonucu toplam 
faydada ortaya çıkan değişme 
olarak tanımlanır.
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 olur ya da MUx=Px olur.
 
Kardinalist fayda yaklaşımının bu eşitlik biçimindeki modeli kullanılarak tü-

ketici talep eğrisi elde edilir. Şekil-2.4’te x malı için toplam fayda ve marjinal fayda 
eğrileri çizilmiştir. Toplam fayda X3 düzeyinde maksimuma ulaşırken bu düzeye 
kadar marjinal fayda pozitif değerler almaktadır. Marjinal faydanın bu pozitif kıs-
mı tüketici talebi ile ilişkilidir. Bir başka deyişle MUx’in bu pozitif kısımı bireyin 
talep eğrisidir. P1

x fiyatında faydasını maksimize eden tüketici x1 kadar tüketim 
yapmalıdır. P2

x fiyatında x2 kadar tüketmelidir. Bu fiyatlarda başka bileşimlerin 
olması maksimizasyon sağlamaz. 

Kardinalist yaklaşımın talep teorisini, birden fazla mal durumu içinde genel-
leştirebiliriz. Örneğin n mal için her malın marjinal faydasının fiyatına oranı tüm 
mallar için eşit olunca denge koşulu sağlanmaktadır. Formül ile açıklarsak:

olmalıdır. Ancak bu tür bir eşitliğin sağlanması durumunda, tüketici toplam fay-
dasını maksimize edebilecek, satın alacağı mallar arasında başka bir dağılım fayda 
maksimizasyonunu sağlamayacaktır. 

Kardinalist yaklaşımda talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeninin azalan 
marjinal fayda olduğuna dikkat edelim.

Ordinal Fayda Yaklaşımı
Daha önce açıklanan iki yaklaşımda vurgulanan faydanın toplanabilirliliği duru-
munda ilginç sonuçlarla karşılaşılır. Şöyleki hamburger örneğine bakalım; bu iki 

Şekil 2.4

Kardinalist 
yaklaşımda tüketici 
talep eğrisinin elde 
edilişi.
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yaklaşıma göre hamburgeri oluşturan ekmek, köfte, garnitür her biri diğerinden 
ayrıdır ve bunların ayrı ayrı faydaları toplamı hamburgerin faydasını oluşturur. 
Oysa biz bu malların kombinasyonunun sağladığı fayda ile ilgiliyiz ve bu malın 
tüketici tercihindeki önemini araştırıyoruz. Ekonomistler bunu tüketim sepeti 
veya demeti olarak nitelerler. Bunların faydalarıyla ilgili tüketici tercihleri sıra-
lanmakta, oluşturulan indekste en çok tercih edilene daha yüksek sayı ve en az 
tercih edilene daha düşük sayı verilmektedir. 

Ordinalist yaklaşımda ilk olarak İngiliz Ekonomist Francis Y. Edgeworth 
(1845 - 1926) tarafından ortaya atılan farksızlık eğrileri analizi kullanılmıştır. 
Ekonomik teoride daha sonra farksızlık eğrileri analizi Hicks ve Allen tarafın-
dan geliştirilmiştir. Yine Paul Samuelson açıklanmış tercihler teorisini geliştire-
rek tüketici davranışları teorisini ordinalist yaklaşım çerçevesinde analiz etmiştir. 
Tüketicilerin mal ve hizmetlere yönelik taleplerinin açıklanmasında ordinalist 
yaklaşım pek çok bakımdan avantajlıdır. İlk olarak Edgewort’un farksızlık eğrileri 
analizini geliştirmesiyle; faydanın, sadece tüketilen bir malın miktarının fonksi-
yonu olmadığı, aynı zamanda tüketilen diğer mallarında fonksiyonu olduğu orta-
ya konulmuştur. Yani kardinalistlerce ileri sürülen bir malın marjinal faydasının 
tüketilen diğer malların marjinal faydalarından bağımsız olduğu düşüncesi terk 
edilmiştir. Farksızlık eğrileri analizi ile mallar arasında ikame ve tamamlayıcılık 
ilişkisi olabileceği gibi hiçbir ilişkinin olmayabileceği gerçeği de dikkate alınmış-
tır. Bir başka avantaj ise kardinalist yaklaşımda tek bir mala ilişkin fayda analizi 
yapılırken ordinalist yaklaşımda en az iki malın kullanılmasıdır. Özellikle farksız-
lık eğrilerinin grafiksel analizinde iki mal için çizim yapılmaktadır. 

Hicks ve Allen farksızlık eğrileri analizini daha da ileri taşıyarak faydanın kar-
dinalist anlamda ölçülemeyeceğini ve hatta talep eğrisi için azalan marjinal fayda 
varsayımına gerek olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Günümüzde tüketici teorisi 
Ordinal fayda varsayımı üzerine kurulmuştur. Azalan marjinal faydaya göre talep 
eğrisi çizilmemektedir. Bununu yerine tüketici tercihleri çerçevesinde çözümle-
meler yapılmaktadır.

Ordinal fayda yaklaşımının kardinal fayda yaklaşımına göre üstünlüklerini sıralayınız.

Tüketici Tercihleri ve Farksızlık Eğrileri
Bireylerin tercihleri büyük farklılıklar gösterir. Bu farklılığın nedeni; tüketicinin 
geçmişi, sosyal çevresi, coğrafik çevresi, ırkı, dini, yaşı, evlilik durumu, eğitim ve 
bilgi düzeyleri gibi faktörlerdir. Tüketici tercihleri ile ilgili modern kuram, tü-
keticilerin tüketim paketlerini (sepetlerini) en çok tercih edilenden en az tercih 
edilene doğru sıralama işlemidir. Burada herbir sepete bir indeks sayısı verilerek 
büyükten küçüğe doğru sıralama yapılır. Yani tercihler en çok sevilenden en az se-
vilene doğru sıralanır. Birey bu sıralamayı yaparken içinde bulunduğu ekonomik 
koşullardan bağımsız olarak davranır.

Tercihler Üzerine Varsayımlar
Sadelik oluşturmak amacıyla üzerinde çalıştığımız iki mal sepetinden [A ve B] 
tüketicinin hangisini tercih edeceği, bu sepetlerden sağlanan tatmin düzeyine 
bağlıdır. Hangi sepet daha yüksek tatmin düzeyine ulaştırıyorsa tüketici o sepe-
ti seçecektir. Tüketici tercihlerinin tutarlılığı üzerine ekonomistler genelde bazı 
varsayımlarda bulunurlar. Bu varsayımların bazıları temel nitelikte olup aksiyom 
(kabul edilmiş gerçek) olarak nitelendirilir. Bu aksiyomlar:

1
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Aksiyom-1 Bütünlük Aksiyomu
Eğer A ve B iki mal sepeti ise tüketici bunları karşılaştırabilir. Bu karşılaştırmayı 

aşağıdaki davranışlardan birisi ile tanımlar:
(i) A ≥ B bu tercihe göre A sepeti B sepetine tercih edilmektedir yani tüketici A 

sepetini istemektedir (eğer aradaki işaret > şeklinde ise bu kesin bir tercihi 
belirtirken ≥ şeklindeki işaret zayıf bir tercihi göstermektedir).

(ii) B > A burada tüketici B sepetini A’ya tercih etmektedir (B sepetini istemekte-
dir).

(ii) B ≈ A tüketici A ve B sepetlerini tercihte kayıtsızdır. Yani her iki tüketim 
sepeti aynı tatmini sağlamaktadır.

Aksiyom-2 Geçişlilik Aksiyomu
Bu aksiyom bireyin tercihlerinde içsel tutarlılığın bulunduğunu gösterir. Eğer tü-

ketici A sepetini B’ye tercih ediyorsa ve B sepetini bir başka Z sepetine tercih ediyorsa 
A sepetini aynı zamanda Z’ye tercih etmek durumundadır. Diğer bir anlatımla eğer 
A>B ve B > Z ise A>Z olacaktır.

Aksiyom-3 Süreklilik Aksiyomu
Eğer A sepeti B’ye tercih ediliyorsa ve diğer bir Z sepeti içerik olarak B’ye çok 

yakınsa bu durumda A sepeti Z’ye tercih edilir. Yani A > B ve Z → B ⇐ A > Z olur.
Aksiyom-4 Çoğu Aza Tercih Etme (Doyumsuzluk) Aksiyomu
İki mala ilişkin açıklamalarımızdan hareketle, eğer A bu mallara ilişkin bir mal 

demetini gösteriyorsa ve B aynı mallara ilişkin ve mallardan birisinin daha fazla 
olduğu durumunu yansıtıyorsa B >A olacaktır. Yani tüketici ikinci mal demetini 
tercih edecektir. Bu varsayım bazen “tercihlerin tekdüzeliği” olarak da adlandırılır.
Tercihlerdeki tekdüzelik, farksızlık eğrilerinin birbirlerini kesmemelerini ve negatif 
eğimli olduklarını ifade eder.

Aksiyom-5 Dış Bükeylik Aksiyomu
Farksızlık eğrisi üzerinde iki noktayı birleştirdiğimizde bu doğru üzerindeki her 

nokta tercih edilir bölgede kalacaktır. Dolayısıyla bu iki noktayı birleştiren doğru 
üzerindeki herhangi bir nokta daha yüksek fayda düzeyini gösterir. Bu aksiyom ise 
farksızlık eğrisinin negatif eğimli ve konveks (dış bükey) olacağını ifade eder.

Bir kişinin tercihlerini grafiksel olarak göstermek olasıdır. Daha önce açıkladı-
ğımız beş aksiyom altında, tüketici, tercihlerini en çok arzulanandan en az arzu-
lanana doğru bir sıralama ile gösterebilecektir. Bu sıralamada en çok arzulanan; 
tüketiciye daha fazla fayda sağlayandır. Örneğin tüketici A demetini B’ye tercih 
ediyorsa A’dan sağladığı fayda U(A), B’den sağladığı faydayı U(B)’yi aşacaktır.

Belirli bir fayda düzeyi değişik mal bileşimlerinden (x,y) elde edilebilir. Bu 
fayda düzeyi için denklemimiz aşağıdaki şe-
kilde yazılır.

 U = U(x,y)
 
Bu denklemde U, bir sabittir. Fayda 

fonksiyonu sürekli olduğundan sonsuz sayı-
da (xy) bileşimi bu tatmin düzeyini sağlar. 
Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan mal 
bileşimlerinin oluşturduğu eğriye farksızlık 
eğrisi denir. Yukarıda sıralanan aksiyomlar 
çerçevesinde farksızlık eğrisi Şekil 2.5’teki 
gibi çizilir.

Tüketiciye aynı fayda düzeyini 
sağlayan mal bileşimlerinin 
oluşturduğu eğriye farksızlık 
eğrisi denir.

Şekil 2.5

İki Mal Düzleminde 
Farksızlık Eğrisi
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Bireylerin tercihlerini fayda fonksiyonu ile gösterdiğimizde genel olarak
U = U (x,y ,... n) şeklinde ifade ederiz. Eğer mallar yerine reel geliri kullanıyor-

sak dolaylı fayda fonksiyonuna ulaşırız.
U = U(I), I = reel gelir. 

birey gelirini mal alımları için kullandığında fayda sağlamaktadır.
Yine bireyin fayda fonksiyonu
U = U (C, H) şeklinde yazdığımızda, 

kişinin faydasını tüketiminin ve boş zamanlarının bir fonksiyonu şeklinde ifade 
etmiş oluruz.

Farksızlık Eğrilerinin Özellikleri
x ve y ekseninde iki mala ilişkin çok sayıda farksızlık eğrisi çizebiliriz. Burada ek-
senler içinde her noktadan bir farksızlık eğrisi geçmekte ve farksızlık eğrileri hari-
tası ortaya çıkmaktadır. Farksızlık eğrileri haritasına sahip olduğumuzda tüketici 
tercihleri konusunda her şeyi biliyoruz demektir. Bu eğrilere ilişkin özelliklere 
baktığımızda; daha önce açıkladığımız aksiyomlar çerçevesinde: 

(i) Farksızlık eğrilerinin birbirlerini kesmeyeceklerini söyleyebiliriz. Geçişlilik ve 
çoğu aza tercih etme aksiyomları çerçevesinde kesişme gerçekleşemez. 

(ii) Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini göste-
rirler. Bu özellik çoğu aza tercih etme aksiyomu ile uyumludur. Ancak bura-
da farksızlık eğrilerinin mutlaka paralel olacağı anlamı çıkmamalıdır, bazı 
durumlarda yaklaşıp bazı durumlarda ayrık olabilirler ancak birbirlerini 
kesemezler. 

(iii) Tüketici her iki malı da arzu ediyorsa (her iki malın marjinal faydaları po-
zitif ise yani MUx>0, MUy>0 ise) tüm farksızlık eğrileri negatif eğime sahip 
olacaktır.

(iv) Her bir tüketim demeti sadece tek bir farksızlık eğrisi üzerinde bulunur, bir-
den fazla farksızlık eğrisi üzerinde bulunamaz. Aksi takdirde bu eğriler bir-
birlerini keserler.

(v) Farksızlık eğrileri kalın olarak da çizilemez; o zaman çok az fazla olan de-
met ile az olan demet aynı farksızlık eğrisi üzerinde olur. Dolayısıyla geçişli-
lik, süreklilik ve çoğu aza tercih etme aksiyomlarına aykırılık ortaya çıkar.

Marjinal İkame Oranı
Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi 
marjinal ikame oranı (MRS) olarak tanımlanır. Şekilde görüldüğü gibi tüketicinin 
aynı tatmin düzeyinde kalabilmesi için bir birim x karşılığında vermeyi arzu ettiği y 
miktarı marjinal ikame oranını tanımlar. Dolayısıyla MRS tüketicinin mallar arasın-
daki değişim isteğini ifade eder. Şekil 2.6’da iki nolu mal bileşiminden üç nolu demete 
geçildiğinde, tüketicinin bir birim daha fazla x malı (∆x) elde etmek için vazgeçmeye 
razı olacağı y malı miktarının (∆y) kadar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla MRS ar-
zulanan değişim oranı veya ikame oranı olarak da tanımlanmakta 

ve  ile formüle edilmektedir. 

MRS tüketicinin değişim yapıp yapmama konusundaki sınırdaki ölçümünü gös-
terir. MRS dışındaki değişim oranlarında tüketici mallar arasında değişime isteklidir.

Farksızlık eğrisindeki dışbükeylik bu iki mal arasında “azalan marjinal ikame” 
oranının varlığını ortaya koyar. Çünkü, eğri üzerinde bir birim daha fazla x tüket-

Farksızlık eğrisinin herhangi 
bir noktasına çizilen teğetin 
eğiminin negatif işaretlisi 
marjinal ikame oranı (MRS) 
olarak tanımlanır. Farksızlık 
eğrisindeki dışbükeylik bu iki 
mal arasında “azalan marjinal 
ikame” oranının varlığını 
ortaya koyar.
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mek için tüketicinin en fazla vazgeçebileceği y miktarı olan marjinal ikame oranı 

 tüketim demetindeki x miktarına bağlı olarak azalacaktır. Yani 

ikame edilmek istenen x miktarı artırıldıkça vazgeçilecek y miktarı azalacaktır.   

Grafikte 1, 2 ve 3 noktaları aynı farksızlık eğrisi üzerindedir. (x1y1) in gös-
terildiği 1 nolu bileşimden başlayarak tüketilen x miktarını her defasında aynı 
miktarda (∆x) artırdığımızda vazgeçeceğimiz ∆y’ler azalmaktadır. Dışbükeyliğin 
sağladığı bu durum MRS’nin azalan olduğunu gösterir.

Orijine göre dışbükey türdeki farksızlık eğrileri için ortaya çıkan azalan MRS 
durumu, mallar arasında tam ikame durumunda sabit ve -l’e eşit olur. Yine ta-
mamlayıcı mallarda MRS 0 ya da ∞ değerleri dışında başka bir değer almaz. Eğer 
farksızlık eğrileri orijine göre içbükey olursa artan MRS durumu ile karşılaşılır.

Tamamlayıcı mallarda marjinal ikame oranı hangi durumda sıfır, hangi durumda 
sonsuz değeri alır? 

Marjinal İkame Oranı ve Marjinal Fayda
İki mala ilişkin marjinal ikame oranı, marjinal faydaların oranı cinsinden ifade 
edilebilir. Örneğin fayda fonksiyonumuz

U = U (x,y) olsun x ve y için kısmi türev alındığında;
dU = Uxdx + Uydy, burada

 x’in marjinal faydası (MUx)
 

 y’nin marjinal faydası (MUy)
 
Aynı farksızlık eğrisi üzerinde fayda sabit olduğundan dU = 0 olacaktır. 

Dolayısıyla:

Şekil 2.6

Azalan Marjinal 
İkame Oranı

2
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 & MUx dx + MUy dy = 0 veya -MUydy=MUxdx

 
Bu eşitlikte x malını dx kadar artırdığımızda x’in marjinal faydası kadar fayda 

düzeyi artar. Aynı farksızlık eğrisi üzerinde kalabilmek için y malını azaltmamız 
gerekir. Dolayısıyla MUy’ye bağlı olarak fayda düzeyi azalır. Bu ikisi için eşitlik 
sağlanınca aynı fayda düzeyi üzerinde kalınmış olur. Bu eşitliği MRSyx’i göster-
mek için yazarsak bunun marjinal faydaların oranı olduğunu görürüz.

 
Çeşitli Biçimdeki Farksızlık Eğrileri ve Fayda Fonksiyonları
Fayda fonksiyonu iktisatçıların tüketici davranışlarını anlamak ve yorumlamak 
için kullandıkları bir kavramdır. Temel anlamda mevcut değildir. Eğer anne-
nizden fayda fonksiyonunu göstermesini ya da hakkında bir şeyler söylemesini 
beklerseniz iktisat bilmemesi halinde sizi tuhaf karşılayacaktır. Şayet annenizden 
mevcut mal demetleri arasında bir tercih sıralaması yapmasını isterseniz onun 
yaptığı tercihler çerçevesinde fayda fonksiyonunu oluşturabilirsiniz.

Kısaca bireylerin tüketim demetlerini derecelendirmesi ve bu derecelendir-
meye göre belirlenen fayda fonksiyonları doğrudan gözlenemez. Ancak kişilerin 
tercihleri hakkında gözlemleyebildiğimiz: gelir, fiyatlar ve diğer faktörler değişti-
ğinde bu kişilerin davranışlarındaki değişiklikler gözlenebilir. Bunun için belirli 
bazı fayda fonksiyonu tiplerini incelemek yararlı olacaktır. Burada iki mal varsa-
yımından hareketle üç tip fayda fonksiyonu açıklanacaktır.

Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonu
Fayda fonksiyonlarından en yaygın biçimde kullanılanıdır. Mallar arasında kısmi 
ikamenin bulunduğunu varsayar. Fonksiyonel olarak iki mal bazında ifade ettiği-
mizde şu şekilde yazılır;

 U(X,Y) = XaYb
 
Bu denklemde a ve b birer pozitif sabit sayılardır. Grafiksel olarak aşağı-

daki şekilde gösterilir. Görüldüğü gibi her bir farksızlık eğrisi aynı şekle sahip 
olup bu eğrilerin her birine fay-
da düzeylerini gösteren indeks 
sayıları atanmıştır. Bu şekilde 
tanımlanan fayda fonksiyonla-
rı orijinden uzaklaştıkça daha 
yüksek fayda düzeylerini gös-
termektedir.

Fayda fonksiyonunun her-
hangi bir noktasındaki eğimi, 
kısmi türevlerinin oranına bağ-
lıdır. Yani Y’nin X’e mutlak ol-
mayan anlamda oranına bağlı-
dır. Şöyle ki;

Şekil 2.7

Cobb-Douglas 
Fayda 
Fonksiyonlarına 
İlişkin Farksızlık 
Eğrileri
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aXa-1Yb dx+bXa Yb-1 dy=0

Tam İkame Durumunda Fayda Fonksiyonu (Doğrusal Fayda Fonksiyonu)
İki mala ilişkin tam ikame durumu, tüketicilerin bu mallardan birisini diğeriyle 
sabit bir oranda değiştirmesi halinde geçerlidir. Bu durumda farksızlık eğrileri 
düz bir doğru şeklini alır, fayda fonksiyonu ise aşağıdaki şekilde ifade edilir:

U (X, Y) = aX + bY
 
a ve b pozitif sabit sayılar olup tam ikame durumunda a = b’dir. Bu fonksiyon 

için eğim aşağıdaki biçimde hesaplanır:

0 = a dX + b dY

Görüldüğü gibi eğim sabittir. Tam ikame ile ilgili en basit durum mallar ara-
sında bire bir değişimin var olduğu durumdur (örneğin iki farklı markaya sahip 
makarna gibi). Aşağıda bu tür tercihler için farksızlık eğrisi çizilmiştir:

 

Tamamlayıcı Mallara İlişkin Fayda Fonksiyonu
Bu tür mallar her zaman sabit oranlarda birlikte tüketilirler. Örneğin sağ ve sol 
ayakkabı tüketici tarafından birlikte kullanılır. Burada X sağ ayakkabı ve Y de sol 
ayakkabı ise tüketiciye bu mallardan bir tane fazla verilmesi faydasını etkilemeye-
cektir. Çünkü tek ayakkabıyı kullanamayacaktır. Bu tür mallara ilişkin farksızlık 
eğrileri L harfi şeklinde olup matematiksel olarak fayda fonksiyonları ise şu şekil-
de yazılır:

Şekil 2.8

Tam İkame Halinde 
Farksızlık Eğrileri
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U (X, Y) = min (aX, bY)
 
a ve b sabit parametrelerdir, min ile 

anlatılmak istenen parantez içerisindeki 
terimlerden küçük olanına göre faydanın 
belirleneceğidir. Tüketicinin 2 adet sağ 
ayakkabısı ve 3 adet sol ayakkabısı var-
sa fayda 2 çift ayakkabıya göre belirlenir, 
üçüncü sol ayakkabının tüketiciye bir fay-
dası yoktur. Bunu grafiksel olarak aşağı-
daki şekilde görebiliriz.

Tamamlayıcı mallara ilişkin fayda 
fonksiyonumuzda iki maldan hiçbirinde 

fazlalık yok ise yani aX = bY ise 

   olur ki bu iki mal arasındaki bir-

likte kullanımın sabit oranını verir.

Farklı türdeki fayda fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların aralarındaki farklılıkları 
belirtiniz.

OPTİMAL SEÇİMLER VE FAYDA MAKSİMİZASYONU

Bütçe kısıtı altında optimal seçimlerin nasıl belirlendiğini ortaya 
koymak

Burada bütçe seti ile tercih teorisini birleştirerek tüketicinin optimal seçimini 
belirleyeceğiz. Oluşturulacak temel modelde bireylerin bütçe kısıtı altında fay-
dalarını maksimize edecek şekilde davranacakları varsayılır. Fayda maksimizas-
yonu için bireylerin seçecekleri mal demetleri arasındaki değişim oranı (MRS), 
bu demetlerin piyasa fiyatları oranını yansıtmalıdır. Piyasa fiyatları bireylere fır-
sat maliyetleri hakkında bilgi sağlar ve bu bilgi bireylerin tercihlerini etkilemede 
önemli rol oynar. Grafiklerle açıklayacağımız ve farklı tercihlere göre belirlenecek 
optimal seçimlerde temel prosedür aynıdır. Bütçe doğrusu ile farksızlık eğrileri 
aynı şekil üzerinde çizilerek bütçe doğrusuna dokunan en yüksek farksızlık eğrisi 
araştırılacaktır.

Cobb-Dougls Türü Tercihlerde Optimal Seçimler
Şekil 2.10’da Cobb-Douglas türü tercihlere ilişkin tüketicinin optimal seçimi gös-
terilmektedir. Burada bir bütçe seti ve indeks değeri atanmış birkaç farksızlık eğ-
risi, aynı diyagram üzerinde çizilmiştir. Bütçe seti içerisinde en yüksek farksızlık 
eğrisine ulaşabileceğimiz mal demetlerini araştırmaktayız. Bireyin fayda maksi-
mizasyonu için tüm gelirini harcaması gerektiği varsayılır. Çünkü ekstra mallar 
ilave fayda sağlamaktadır. 

Şekil 2.9

Mükemmel 
Tamamlayıcı 
Mallarda Farksızlık 
Eğrileri

3

3
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Şekilde bütçe doğrusu üzerinde A noktasından sağa doğru hareket ettiğimiz-
de daha yüksek fayda düzeylerini ifade eden farksızlık eğrilerine ulaşıyoruz ve 
C noktası ulaşabileceğimiz en yüksek farksızlık eğrisidir. Burada bütçe doğrusu 
farksızlık eğrisine sadece teğet olmaktadır. Dolayısıyla C noktasındaki X* ve Y* 

seçimleri optimaldir. C noktasında  dir. Yani tüketicinin değişim is-

teği, piyasada bu iki mal demetinin değişim oranı olan fiyatların oranına eşittir. 
Bu eşitliğin arkasında yatan mantığı şu şekilde açıklayabiliriz: Varsayalım ki birey 
için MRS = 1 olsun, yani tüketici bir birim X malı ile bir birim Y malını değiştir-
mekte ve aynı farksızlık eğrisi üzerinde kalmaktadır. Eğer piyasada Px=2 ve Py=1 
ise bu durumda birey bir birim X malından vazgeçerek iki birim Y malı alacak ve 
daha yüksek fayda düzeyine ulaşacaktır. Bu yüzden optimal seçim durumunda 

bütçe kısıtı eğimi  , farksızlık eğrisi eğimine  eşit olmalıdır. Denge 

durumunda  olacaktır. İki mal arasındaki marjinal ikame oranını 

marjinal faydalar oranı cinsinden yazarsak; 

  olduğundan, eşitliğimiz  şeklinde elde edilir. Orantının 

özelliği gereği içler yer değiştirebilir. Bu durumda fayda maksimizasyonu için 
gerekli koşulu yeniden düzenleyebiliriz. 

Bu eşitliğe göre fayda maksimizasyonu için; tüketici her bir mala harcanan pa-
ranın marjinal faydası eşit olacak şekilde hareket eder. Aksi durumda her mal için 
harcanan son liranın kendisine sağladığı fayda eşit değilse tüketici gelirini mallar 
arasında optimal dağıtmamış olur.

Şekil 2.10

Tüketicinin Optimal 
Seçimi
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Düzenli tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri için optimal tercih noktalarında 
farksızlık eğrisi eğimi ve bütçe doğrusu eğimi birbirine eşit olmaktadır. Eğer eğim-
ler farklı ise farksızlık eğrisi bütçe doğrusunu keser ve optimal noktaya ulaşılmaz. 
Eğer optimal tercih her iki malın birlikte tüketimini içeriyorsa biz iç yerlere ait 
(sınırlardan farklı) optimumu araştırıyoruz. Bunun için gerekli koşul; bütçe doğ-
rusunun farksızlık eğrisine teğet olmasıdır. Gerekli koşulun aynı zamanda yeterli 
olabilmesi için tercihlerin orijine dışbükey olması zorunludur. Bu durumda, tek 
bir teğet noktası elde edilecektir. Şekilde tercihler Cobb-Douglas fonksiyonları 
ile gösterilmiştir. Bu durumda tüketici her mala gelirinin belirli bir oranını har-
cayacaktır. Bu oranlar fonksiyondaki her mala ilişkin üstlerle (a ve b) ifade edilir. 
Örneğin fayda fonksiyonu U = xayb biçiminde ve a=b=1/2 olsun. Böylece fayda 
fonksiyonu U = x1/2y1/2 olur. Bu fonksiyona ilişkin marjinal faydalar ve marjinal 
ikame oranı aşağıdaki gibi hesaplanır.

Optimal seçim için  olduğundan,  olur. Bu eşit-

lik bütçe kısıtında yerine konularak optimal x* ve y* değerleri bulunur. Şöyle ki 

                                                                                        olur.
  

Tam İkame Durumunda Optimal Seçimler
Mallar arasında tam ikame söz konusu ise tercihleri yansıtan farksızlık eğrileri 
eğimi (-1) olan doğru halini alır ve optimal tercih ise her zaman sınırda oluşur. 
Şekil 2.11’de bu durum gösterilmiştir. Grafikte üç olası durum ile karşı karşıyayız:

Eğer py > px ise bütçe doğrusu farksızlık eğrisine göre daha yatıktır. Bu du-
rumda tüketici tüm gelirini x malına harcayacaktır. px > py ise tüketici sadece y 
malı alacak, px = py ise bütçe doğrusu ile farksızlık eğrisi çakışmıştır, herhangi bir 
nokta optimal tercihtir. Kısaca iki mal arasında tam bir ikame varsa tüketici ucuz 
olanı tercih eder.

Şekil 2.11

Tam İkame 
Durumunda 
Optimal Seçim
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Mükemmel Tamamlayıcılık Durumunda Optimal Seçimler
Bu durumda tüketici her iki maldan eşit 
miktarda ya da sabit bir bileşim oranını 
satın almak zorundadır. Örneğin tüketi-
ci ayakkabıları bir çift almak zorundadır. 
Şekil 2.12’de görülen bu duruma göre op-
timal seçim bütçe doğrusu üzerinde x=y 
olduğu konumda sağlanacaktır. Satın alı-
nacak bileşim

                       
 olacaktır.

TÜKETİCİ TALEBİ KURAMI

Optimal seçimlerdeki değişmelere bağlı olarak üç tür talep eğrisi elde 
etmek

Tüketicinin optimal seçimleri malların fiyatlarına ve tüketicinin sahip olduğu ge-
lire bağlı olarak belirlenmektedir. Fiyatlardaki ve gelirdeki değişmeler tüketici-
nin bütçe kısıtını değiştirdiği için bundan, tüketicinin optimal seçim düzeyleri de 
etkilenir. Bu optimal noktalardan hareketle talep eğrileri elde edilir. Dolayısıyla 
talep fonksiyonları için fayda maksimizasyonu problemi çözümünden hareket 
edilir ve talep fonksiyonları setine ulaşılır. Bu set içerisinde; üç tür talep fonksi-
yonu tanımlanır:

•	 Fiyatın bir fonksiyonu olarak talep (geleneksel, alışılmış veya doğal talep 
eğrisi)

•	 Gelirin	bir	fonksiyonu	olarak	talep	(Engel	Eğrisi)
•	 Diğer	bir	malın	fiyatının	fonksiyonu	olarak	talep	(Çapraz	fiyat	talep	fonksi-

yonu)
Talep fonksiyonları, her bir malın optimal miktarını, fiyatların ve gelirin bir 

fonksiyonu olarak açıklar. Örneğin x = x (Px, Py, I) ve y = y (Py, Px, I) biçiminde 
ifade edilir.

Bu fonksiyonlara göre talep edilen x ve y miktarları fiyatlara ve gelir düzeyine 
bağlı olarak değişmektedir. Bir başka deyişle, talep fonksiyonları ile ekonomik 
çevredeki değişmelere karşı tüketici seçimlerinin reaksiyonu gösterilmektedir. 
Talep fonksiyonları türetilirken sadece denge durumundaki seçimler dikkate 
alındığından karşılaştırılmalı statik analiz çerçevesinde değerlendirmeler yapı-
lır. Talep fonksiyonları elde edilirken optimal seçimleri etkileyen iki tür değişken 
(fiyatlar ve gelir düzeyi) vardır. Bu nedenle gelirdeki ve fiyatlardaki değişmelere 
bağlı olarak talep eğrileri seti elde edilir.

İlk olarak fiyatlar veri iken tüketicinin gelirindeki değişmeler karşısında tüke-
tici davranışlarındaki değişiklikler ele alınacak, gelirin bir fonksiyonu olarak talep 
eğrisi (Engel eğrisi) elde edilecektir. Buradan hareketle mallara ilişkin sınıflan-
dırma yapacağız. Bu bilgiler firmalar açısından çok önemlidir. Örneğin gelirdeki 

Şekil 2.12

Mükemmel 
Tamamlayıcı 
Mallarda Optimal 
Seçim
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artışlar karşısında hangi malların talebi daha hızlı artıyorsa firmalar faaliyetlerini 
o alanlara kaydırabilirler. Daha sonra bir mala ilişkin, bu malın fiyatındaki de-
ğişmelere bağlı olarak talep eğrisini elde edeceğiz. Bunun için diğer fiyatlar ve 
gelir düzeyini sabit varsayacağız. Geleneksel talep eğrisinin biçimi ve özellikleri 
firmalar açısından çok önemlidir çünkü firmalar fiyat belirlerken talebin özellik-
lerini bilmek isterler. Yine devlet açısından vergi miktarını belirlemede ve fiyat 
kontrollerinde talep eğrisi biçimi önemlidir. Son olarak bir malın fiyatı ve gelir 
düzeyi sabit iken diğer mal fiyatındaki değişmelere bağlı olarak çapraz fiyat talep 
eğrisini elde edeceğiz. Çapraz fiyat talep eğrisi ikincil etkileri bilmek açısından 
çok önemlidir. Örneğin benzin üzerine konulan yüksek orandaki bir verginin 
otomobil talebini nasıl etkilediği açıklanır. 

Gelirdeki Değişmeler (Gelir-Tüketim Eğrisi ve Engel Eğrisi)
Bireyin satın alma gücünü gösteren gelirde bir artış olduğunda, satın alınacak 
malların miktarında artış olacağını beklemek doğaldır. Şekil 2.13’te belirli bir dö-
nem için (aylık, yıllık vs.) harcama düzeyi arttığı zaman I1, I2, I3 talep edilen x 
ve y miktarları artmaktadır. Bütçe doğrularının paralel kayması nisbi fiyatların 
değişmediğini göstermektedir. 

Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallar ekonomi-
de “Normal mal” olarak adlandırılır. Normal mal için  dır. Bunun anlamı-

gelirdeki değişme ile talep edilen mal miktarındaki değişme aynı yönlüdür. Buna 
karşın gelir arttığında bir mala olan talep azalıyorsa bu mal düşük mal olarak 

nitelenir. Düşük mal için  dır.

Sadece gelirdeki değişmeler sonucu ulaşılan optimal seçimleri birleştirerek ge-
lir tüketim eğrisini elde ederiz. Bu eğri üzerinde farklı gelir düzeyleri için talep 
edilen (seçilen) mal demetleri görülmektedir. Eğer her iki mal normal mal ise 
gelir tüketim eğrisi pozitif eğime sahiptir. Her mal için farklı gelir düzeylerinde 
bu optimal seçimlerden hareketle, Engel eğrisini yada gelirin bir fonksiyonu ola-
rak talep eğrisini elde edebiliriz. Şöyle ki; Px ve Py sabit tutulmak koşuluyla gelir 
düzeyi yükseltildiğinde (I1,I2,I3) optimal noktaların (D1, D2, D3) birleştirilmesiy-
le gelir tüketim eğrisi şeklin sol kısmında elde edilir. Şeklin orta kısmında yatay 
eksende I1, I2, I3 gelir düzeyleri belirlendikten sonra dikey eksende y malı için 
faydayı maksimize eden değerler (y1,y2,y3) soldaki şekilden aynen ortadaki şekle 
aktarılır. Bu iki değer birleştirilerek [(y1,I1), (y2,I2), (y3,I3)] Engel Eğrisine ulaşılır. 
Benzer yöntem kullanılarak x malı için de engel eğrisi elde edilir. Engel eğrisi her 
iki malın talebini fiyatlar değişmemek kaydıyla gelirin bir fonksiyonu olarak açık-
lar. Şekilde y malı için, engel eğrisi y= f (I; x, y ) dır. Burada y bağımlı değişken, 
I ise bağımsız değişkendir. 

Gelir arttığında malların talep 
edilen miktarı artıyorsa bu tür 
mallar ekonomide “Normal 
mal” olarak adlandırılır. Gelir 
arttığında bir mala olan talep 
azalıyorsa bu mal düşük mal 
olarak nitelenir.
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Şekilden açıkça görüldüğü üzere  olduğundan y malı normal bir maldır. 

Yine normal mallar için Engel eğrisi pozitif eğime sahiptir. Pozitif eğim y malı 
geleneksel talep eğrisini gelir arttığında sağa, gelir azaldığında ise sola kaydırır. 
Normal mal olan y malı için, şeklin sağ kısmında gelir artışına bağlı olarak gele-
neksel talep eğrisindeki sağa kaymalar gösterilmiştir. 

Burada açıklanması gereken bir konu da; bir mal için talep (Şekil’de y malı) ge-
lir arttığında gelirden daha büyük bir oranda veya gelirden daha düşük bir oran-
da artabilir. Eğer mal için talep gelirden daha düşük bir oranda artıyorsa bu tür 
mallara normal gerekli (zorunlu) mal denir. Eğer mal için talep artışı gelir artışına 
oranla daha büyük bir oranda gerçekleşiyorsa bu tür mallar lüks mallar olarak 
nitelendirilir. Normal mallar için pozitif değer alan talebin gelir esnekliği ile en-
gel eğrisinin duyarlılığı ya da geleneksel talep eğrisindeki kaymaların büyüklüğü 
hesaplanır.

Düşük mallar için Gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi negatif eğimlidir. 

Yani gelir arttıkça tüketilen y miktarı azalmaktadır. Bu nedenle düşük mallarda 
geleneksel talep fonksiyonu gelir artışı durumunda sola kaymaktadır. Gelir esnek-
liği ise negatif değer almaktadır. Ancak bir mal tüm gelir düzeyleri için, düşük mal 
niteliği taşımaz. Çünkü sıfır gelir düzeyinde, tüketici hiçbir mal satın alamamak-

tadır. Gelir düzeyi yavaş yavaş 
yükseldikçe bu tür malların da 
tüketimi artar ancak belli bir 
düzeyden sonra tüketicinin 
geliri artmaya devam ederse 
o malın tüketimi artırılmaz 
hatta azaltılır. Bu nedenle dü-
şük mallar tüm gelir düzeyleri 
için, yani global olarak negatif 
eğimli Engel eğrisine ve gelir 
tüketim eğrisine sahip değil-
dirler, ancak bölgesel olarak 

bu durum geçerlidir. Bu nedenle anlamlı bir açıklamayla, Engel eğrisi Şekil 2.14’te 
görüldüğü gibi düşük gelir düzeyleri için artan bir eğime sahipken gelir belli bir 

Şekil 2.13

Gelir Tüketim Eğrisi 
ve Engel Eğrisi 
(Normal Mallar 
İçin)

Eğer mal için talep, gelirden 
daha düşük bir oranda 
artıyorsa bu tür mallara 
normal gerekli (zorunlu) 
mal denir. Eğer mal için 
talep artışı, gelir artışına 
oranla daha büyük bir 
oranda gerçekleşiyorsa bu 
tür mallar lüks mallar olarak 
nitelendirilir.

Şekil 2.14

Bir Mal İçin Bölgesel 
Engel Eğrisi
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düzeye (örneğin I4) ulaştıktan sonra azalmakta yine I5 gelir düzeyinde sıfıra in-
mektedir ve bu düzeyde kalmaktadır. Bu nedenle bölgesel olarak Engel eğrisinin 
negatif eğimli olduğu açıklaması daha anlamlıdır.

Engel eğrisinin eğimi neyi ifade eder?

Bir Malın Fiyatındaki Değişmeler (Fiyat-Tüketim Eğrisi ve 
Talep Eğrisi)
Bir maldan talep edilen miktarın bu malın fiyatının fonksiyonu olduğunu göste-
rebilmek için gelir düzeyinin ve diğer malların fiyatlarının değişmediğini varsa-
yalım. Bu malın fiyatını değiştirerek fayda maksimizasyonunu sağlayan optimal 
seçimlerin değiştiğini gözlemleyebiliriz. Bütçe doğruları üzerinde bu optimal 
seçim noktalarını birleştirdiğimizde fiyat tüketim eğrisine ulaşırız. Bu eğri bir 
malın (x’in) fiyatı değiştiğinde optimal seçimlerin nasıl değiştiğini yansıtır. Şekil 
2.15’te görüldüğü gibi I ve Py sabit olduğundan bütçe doğrusunun dikey ekseni 
kestiği nokta değişmeyecektir. Ancak bütçe doğrularının x eksenini kestiği nokta 
Px’deki değişik-

liklere bağlı olacaktır. Yine eğim   ’deki değişime bağlı olarak değişecektir, 

yani Px arttığında bütçe doğrusu dikleşecektir. Px düştüğünde bütçe doğrusu ya-
tıklaşacaktır.

Her bir bütçe doğrusu üzerinde fayda fonksiyonları ile teğet koşulunu sağla-
yan optimal seçimler belirlendikten sonra (x*,y*) bu optimal noktalardan geçen 
eğri fiyat tüketim eğrisi olup PCC ile sembolize edilir. Şeklin a panelinde x malı 
fiyatı yükseldikçe (P1

x, P2
x, P3

x ) optimal seçimleri gösteren noktalar birleştirile-
rek fiyat tüketim eğrisine ulaşılır. Şeklin b panelinde ise fiyat tüketim eğrisinden 
hareketle fiyatı değişen mal için bireyin talep eğrisi çizilir yada x malı için ta-
lep edilen miktarlar kendi fiyatının (Px) bir fonksiyonu olarak elde edilir. Bunun 
için fiyat tüketim eğrisi üzerinde değişik Px fiyatlarına göre belirlenmiş optimal 
seçimlerdeki x malı miktarları yatay eksende bağımlı değişken olarak gösterilir. 
Dikey eksende ise bağımsız değişken olan Px’in değerleri gösterilip Py ve I sabit 
bırakılmak koşuluyla bireyin x malı için ters talep eğrisi elde edilir. Şekil 2.15’te 
grafiksel olarak talep eğrisinin elde edilişi gösterilmiştir.

x malı için talep fonksiyonunu;  şeklinde yazdığımızda ge-
leneksel (alışılagelmiş) talep fonksiyonu biçiminde yazmış oluruz. Ancak elde 
ettiğimiz talep fonksiyonu ters talep fonksiyonudur. Çünkü bağımlı değişken x 
yatay eksende gösterilmiştir. Dolayısıyla teknik olarak  biçiminde 
gösterilmelidir.

Şekil 2.15’te görüldüğü gibi talep eğrisi, daha doğru ifadeyle ters talep fonksi-
yonu, sol yukarıdan sağ aşağıya doğru eğimlidir. Eğimin negatif olması; yüksek 
fiyat düzeyinde maldan daha az talep edileceğini ifade eder. Giffen malları dışın-
da diğer tüm malların talep eğrisi negatif eğimlidir. Bu grafikte gözlenebilecek 
önemli bir ilişki de talep eğrisi üzerinde yüksek fiyat düzeylerinin düşük fayda 
düzeyleri ile ve düşük fiyat seviyelerinin yüksek fayda düzeyleri ile ilişkili olması-
dır. Bunun nedeni ise tüketici aynı bütçe kısıtına sahip iken düşük fiyat seviyele-
rinde daha fazla mal tüketebileceği için faydasının daha yüksek olmasıdır.

4
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Ters talep fonksiyonu çerçevesinde elde edilen bu eğriye göre, fiyat miktarın 
bir fonksiyonu olarak ele alınmaktadır. Bu durumda x malının talep edilen her dü-
zeyi için fiyatın ne olması gerektiği ters talep fonksiyonu ile açıklanır. Dolayısıyla 
bu ilişki geleneksel talep fonksiyonunda, x malının miktarı fiyatın bir fonksiyonu 
olarak ele alınmaktadır. İlişki bu kez diğer yönden düşünülmektedir.

Ters talep fonksiyonu bazı ekonomik anlatımlarda oldukça yararlıdır. Örneğin 
iki mal (x,y) pozitif miktarlarda tüketildiği sürece, optimal seçimlerde iki mal ara-
sındaki marjinal ikame oranının mutlak değeri fiyatlar oranına eşittir.

 Buradan optimal düzeyde x malı için talep:
 
Px = Py  MRSyx   şeklinde yazılabilir. Böylece x malı için optimal talep düze-

yi, iki mal arasında Marjinal ikame oranını mutlak değerinin Py ile çarpılması 
sonucu belirlenir. Py=l varsaydığımızda, bu eşitlik bize x malı tüketimini çok az 

Şekil 2.15

x Malı için 
Ters Talep 
Fonksiyonunun Elde 
Edilişi
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artırdığımızda ne kadarlık y malından vazgeçilmesi gerektiğini gösterir. Burada 
ters talep fonksiyonu MRSyx’in mutlak değerini göstermektedir. Diğer yönden, 
x malının optimal değeri için, ters talep fonksiyonu, x malında çok küçük bir 
azalma olduğunda tüketicinin ne miktarda y malı ile tazmin edilmesi gerektiğini 
ölçer. Dolayısıyla x malının fiyatı sadece iki mal arasındaki marjinal ikame oranı-
dır, yani Px, x malı için marjinal ödeme isteğini ölçmektedir.

Giffen malları dışındaki tüm normal ve düşük mallar için geleneksel talep eğrisinin 
negatif eğimli çizileceğine dikkat ediniz. 

Fiyat Değişiminin Etkileri (Gelir ve İkame Etkileri: Hicks 
Yaklaşımı)
Ekonomik çevrede oluşan değişiklikler karşısında, tüketici davranışlarındaki de-
ğişmeler ekonomistlerin ilgilendiği önemli konulardan biridir. Örneğin bir ma-
lın fiyatındaki değişme sonucu, tüketici, geleneksel talep eğrisi üzerinde bu mala 
ilişkin seçimini değiştirecektir. Geleneksel talep eğrisi üzerindeki bu hareketi iki 
kısma ayırarak incelemek bazen çok yararlıdır. Çünkü iki farklı durum kendini 
göstermektedir. 
Bunlardan ilki, x malı fiyatı yükseldiğinde iki mal (x y) arasında fiyat oranı  

değişmektedir, dolayısıyla bütçe doğrusu eğimi değişmektedir. İkinci olarak tü-
keticinin 
fızibil alanı x malı fiyatındaki yükselme karşısında küçülmektedir, yani tüketici-
nin reel geliri azalmaktadır. Tüketicinin seçimlerinin iki farklı biçimde değişmesi 
iki farklı etkiye dayandırılır. Bunlar:

İkame Etkisi; fiyat değişimine bağlı olarak iki mal arasındaki değişim oranın-
daki farklılaşmanın yol açtığı talep miktarındaki değişimi açıklar. Bu etki çerçe-
vesinde fayda düzeyinin değişmediğini (reel gelir düzeyinin sabit olduğu) varsa-
yıyoruz.

Gelir Etkisi; fiyat değişiminin neden olduğu fızibil alandaki farklılaşma-
nın (satın alma gücündeki değişmenin) yarattığı talep miktarındaki değişmeyi 
açıklar.

Sabit bir fayda düzeyi için fiyat değişimi etkisinin gözlenememesi nedeniy-
le, bu tür bir ayrım yapmak suni görülebilir. Ancak bu ayrımın ekonomik teori 
açısından bazı net tahminlerin yapılmasında önemi büyüktür. Örneğin gelir ve 
ikame etkileri kullanılarak talep eğrisinin hangi durumda negatif eğimli ve hangi 
durumda pozitif eğimli olduğu belirlenebilir. Yine bireyin ücreti yükseldiğinde ne 
zaman daha az çalışmayı yeğleyeceği veya bireyin geliri yükseldiğinde neden daha 
az tasarrufta bulunacağı bu etkilere göre açıklanabilir.

İki mal düzleminde gelir ve ikame etkisini x malı fiyatındaki yükselmeye karşı 
aşağıdaki şekil yardımıyla açıklayalım.

İkame Etkisi; fiyat 
değişimine bağlı olarak iki mal 
arasındaki değişim oranındaki 
farklılaşmanın yol açtığı talep 
miktarındaki değişimi açıklar. 
Bu etki çerçevesinde fayda 
düzeyinin değişmediğini (reel 
gelir düzeyinin sabit olduğu) 
varsayıyoruz.

Gelir Etkisi; fiyat değişiminin 
neden olduğu fızibil alandaki 
farklılaşmanın (satın alma 
gücündeki değişmenin) 
yarattığı talep miktarındaki 
değişmeyi açıklar.
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Şekil 2.16’da başlangıçta P1
x, Py ve I1 düzeylerinde tüketicinin x ve y malı için 

optimal seçimi D1 olup U1 fayda düzeyindedir. x malı fiyatı P1
x den P2

x ye yüksel-
diğinde tüketicinin optimal seçim düzeyi U2 farksızlık eğrisi üzerinde D3 olup 
dengede talep edilen miktarlar x3 düzeyine düşmüştür. Bu değişiklik ikame ve 
gelir etkilerinin sonucudur.

İkame etkisini gösterebilmek için, tüketiciye yeni fiyatlar oranında U1 fayda 
düzeyinde kalabilecek düzeyde ilave gelir aktarıldığını varsayalım. Şekilde görül-
düğü gibi I2 gelir düzeyinde P2

x ve Py için tüketici U1 fayda düzeyine göre D2 seçi-
mini yaparak faydasını maksimize etmektedir. D1’den D2’ye doğru gerçekleşen bu 
değişiklik ikame etkisi sonucu oluşmuştur.

Gelir etkisi ise tüketiciyi U1 farksızlık eğrisinde bırakacak olan ilave gelirin 
aktarılmadığı durumda ortaya çıkar. Burada ise engel eğrisi üzerindeki hareketle 
I2 gelir düzeyinden I1 gelir düzeyine inilmiştir. Fiyatlar P2

x ve Py’dir. Tüketici D2 
bileşiminden D3 bileşimine geçer ve fayda düzeyi U1’den U2’ye azalır. Bu değişik-

Şekil 2.16

İkame ve Gelir 
Etkileri (Normal 
Mal İçin)
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lik gelir etkisi sonucu gerçekleşmiştir. Her iki değişiklik birlikte geleneksel talep 
eğrisi üzerinde x*

1’den x*
3’e olan talep miktarındaki azalma ile gösterilir. Sonuç 

olarak fiyat arttığı zaman satın alınan mal miktarındaki azalma bu iki etkinin 
(ikame ve gelir) toplamı kadardır.

İkame etkisi negatif olmasına rağmen, gelir etkisi normal mallarda pozitif, dü-
şük mallarda ise negatiftir. Normal mallarda, fiyat yükselişi nedeniyle satın alma 
gücü azaldığı için (fizibil set küçüldüğü için) bu malın talep edilen miktarı azala-
caktır. Fiyattaki düşüş ise ters yönde etkileyecektir. Dolayısıyla, normal mal duru-
munda, bu malın fiyatı yükseldiğinde, ikame etkisi nedeniyle talep edilen miktarı 
azalırken bu azalışı gelir etkisi daha da büyütecektir. Böylece bu iki etki birlikte 
geleneksel talep fonksiyonunda bu malın fiyatındaki yükselmenin neden olduğu 
talep miktarındaki azalışı göstermektedir. Kısaca, talep eğrisi üzerindeki hareketi 
ve eğrinin neden negatif eğimli olduğunu açıklamaktadır. 

Düşük Mallarda İkame - Gelir Etkisi ve Talep Eğrisi Şekli
Eğer bir mal düşük mal ise gelir arttığında bu maldan talep edilen miktar azal-
makta ya da gelir azaldığında talep edilen mal miktarı artmaktadır. Şayet düşük 
mal olarak nitelenen x malı için fiyat yükselirse azalan marjinal ikame oranı ne-
deniyle talep edilen x malı miktarı azalacaktır. Yani ikame etkisinin her zaman 
için negatif olması x malı talep miktarını düşürecektir. Buna karşın fiyat artışın-
dan dolayı fizibil set küçüldüğünden (satın alma gücü düştüğünden), yine düşük 
mal için gelir etkisi negatif olduğundan, x malı için talep edilen miktar artacaktır. 
Dolayısıyla toplam etki, birbirine karşı ters yönlü işleyen bu iki etkinin büyüklük-
lerine bağlı olarak belirlenir. Toplam etki sonucu x malı miktarındaki değişmenin 
yönü ise talep eğrisinin biçimini açıklar. Bu etkilerden ikame etkisi daha büyükse 
talep eğrisi düşük mal için negatif eğimli olacaktır. Ancak gelir etkisinin daha bü-
yük olması durumunda geleneksel talep eğrisi pozitif eğimli olur. Bu tür mallara 
Giffen malları denir.

Şekil 2.17’de x malı fiyatı yükseldiğinde her iki olası durum gösterilmiştir. x 
malı fiyatı  P1

x den P2
x ye yükseldiğinde ikame etkisi nedeniyle talep edilen x malı 

miktarı x2’ye düşmüştür. Daha sonra gelir etkisi nedeniyle düşük mal için miktar 
x3 düzeyine yükselmiştir. Şekilde x2 den x3 e yükseliş x1 in solunda kaldığından 
fiyattaki yükselme sonucu x malı talebi x1 den x3 e düşmüştür. Yani ikame etkisi 
daha fazla olmuştur. Bu durumda geleneksel talep eğrisi hala negatif eğimli ola-
caktır. Ancak gelir etkisi daha büyük olduğunda, toplam etki sonucu talep edilen 
x miktarı x3 başlangıç düzeyi olan x1 in sağında olması, yani düşük x malı için 
gelir etkisinin ikame etkisinden büyük olması, geleneksel talep eğrisinin pozitif 
eğimli olarak çizilmesine neden olur ve bu tür mallara Giffen malları denir.

Düşük bir malın talep eğrisi hangi durumda pozitif eğimli çizilir. 
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Düşük mal durumunda ikame ve gelir etkilerinin ters yönlü çalıştığına dikkat edi-
niz. 

Çapraz Fiyat Talep Fonksiyonu (İkame ve Tamamlayıcılık)
Son olarak fiyat tüketim eğrisi kullanılarak bir mala ilişkin talep miktarı diğer 
malın fiyatının fonksiyonu türünde elde edilebilir. Bu durumda  ve malın kendi 
fiyatı y sabit kabul edilmekte ve fonksiyon

şeklinde yazılmaktadır. Bu çapraz-fiyat talep fonksiyonu olarak adlandırılır. Eğer 
bir malın talep edilen miktarı, diğer malın fiyatı yükseldiğinde, artıyorsa bu mal 
öteki mal için brüt ikame malıdır. Yani x malı fiyatındaki yükselme y malı talep 
miktarını artırmaktadır.

 ’dır.

Şekil 2.18’de x malı fiyatı yükseldiğinde, y malı için talep edilen miktar art-
maktadır. Fiyat tüketim eğrisi üzerindeki optimal y seçimleri y*

1 y*
2 y*

3 dikey 
eksende gösterilerek ve yükselen Px fiyatları da yatay eksende gösterilerek ve bu 
değerler birleştirilerek y malı için çapraz fiyat talep eğrisi elde edilir.

Şekil 2.17

İkame Etkisinin 
Gelir Etkisinden 
Büyük Olması 
Durumu

Eğer bir malın talep edilen 
miktarı, diğer malın fiyatı 
yükseldiğinde artıyorsa bu 
mal öteki mal için brüt ikame 
malıdır.
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Şekilde görüldüğü gibi Px yükseldikçe daha fazla y malı kullanılmaktadır. 
Bu iki mal arasında net olmayan ikame söz konusudur. Brüt (net olmayan) ika-
me; burada fayda yerine gelir düzeyini sabit tutmamızdan kaynaklanmaktadır. 
Örneğin fındık yağı ve ayçiçek yağı birbirini ikame eden iki üründür. İkame mal-
larına ilişkin PCC negatif eğimli olur; yani x malı fiyatı arttığında bu malın yerine 
daha fazla y malı tüketilir. Şekilde y malı için geleneksel talep eğrisinin durumunu 
analiz etmek istersek; y malı fiyatı sabit bırakıldığı için, x malı da brüt ikame malı 
olduğuna göre, x’in fiyatı arttığında tüketici x’in yerine y malını ikame edecektir. 
Dolayısıyla y malı geleneksel talep eğrisi sağa doğru kayacaktır. Aynı şekilde x 
malı fiyatı azaldığında da y malı talep fonksiyonu sola kayacaktır. İkame malları 
için çapraz fiyat talep esnekliği pozitif değerler alır. Burada çapraz fiyat talep eğri-
sinin öteki malın fiyatındaki değişmelere karşı duyarlılığı ölçülür ya da geleneksel 
talep eğrisindeki kaymanın büyüklüğü belirlenmiş olur. 

Diğer taraftan eğer x malı fiyatı yükseldiğinde talep edilen y malı miktarı aza-
lıyorsa bu iki mal arasında brüt tamamlayıcılık söz konusudur. Bu durumda fiyat 
tüketim eğisi pozitif eğimli olurken çapraz fiyat talep eğrisi negatif eğimli olarak 
elde edilir. Dolayısıyla tamamlayıcı mallar için çapraz fiyat talep esnekliği negatif 
değer alacaktır. 

 ’dır.
 
 Bu ilişkiye göre x malı fiyatı Px yükseldiğinde tüketici daha az x malı ve daha 

az y malı satın almaktadır. Negatif eğimli çapraz-fıyat talep eğrisi net olmayan 
tamamlayıcı mallar içindir. y malı geleneksel talep eğrisi Px yükseldiğinde ise sola 
kayacaktır.

Fiyat tüketim eğrisinin pozitif eğimli olması neyi ifade eder?

Şekil 2.18

allar Arasında Net 
Olmayan İkame 
Durumunda 
Çapraz-Fiyat	Talep	
Eğrisi

6
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Özet

Bütçe kısıtı ve bunu etkileyen faktörleri açıklamak
 Bütçe kısıtı belirli bir zaman diliminde harcama 
yapabilme gücünü gösterir. Tüm bütçe kullanıl-
dığında, bütçe doğrusu üzerindeki herhangi bir 
mal bileşimi satın alınabilir. Bütçe doğrusunun 
eğimi; yatay eksendeki malın fiyatının düşey 
eksendeki malın fiyatına oranı olup piyasa ko-
şullarında bu iki malın değişim oranını gösterir. 
Bütçe doğrusundaki değişmeler ise fiyatlardaki 
ve gelirdeki değişikliklere göre oluşur.

Fayda kavramı ve tüketici tercihlerini ifade etmek
 Bir mal veya hizmetin tüketilmesi ile tüketicinin 
elde ettiği tatmin düzeyi fayda olarak tanımlanır. 
Kardinalistler faydanın ölçülebileceğini ileri sü-
rerek ve azalan marjinal fayda prensibine bağlı 
olarak bir mala ilişkin negatif eğimli talep eğrisi-
ni çizerler. Ordinalistler ise faydanın ölçüleme-
yeceğini ancak tercihlerin sıralanabileceğini ka-
bul ederek, gelir ve ikame etkilerine bağlı olarak 
talep eğrisini çizerler. 

Bütçe kısıtı altında optimal seçimlerin nasıl belir-
lendiğini ortaya koymak
 Optimal seçim için bütçe doğrusu ve tercih teo-
risi birleştirilerek tüketiciyi en yüksek fayda dü-
zeyine ulaştıracak mal bileşimi araştırılır. Cobb-
Douglas türü tercihlerde teğet koşulu aranırken 
tamamlayıcı ve ikame mal durumlarında bütçe 
doğrusu ile farksızlık eğrisinin kesişmeme koşu-
lu aranır.

Optimal seçimlerdeki değişmelere bağlı olarak üç 
tür talep eğrisi elde etmek
 Tüketicinin optimal seçimi fiyatlardaki ve 
gelir düzeyindeki değişikliklere bağlı olarak 
farklılaşır.

 Sadece gelirdeki değişiklikler dikkate alınararak 
optimal noktalar birleştirildiğinde gelir tüketim 
eğrisi elde edilir. Gelir tüketim eğrisi kullanıla-
rak her bir mal için Engel eğrisi elde edilir.

 Bir malın kendi fiyatında değişiklik olduğunda, 
ortaya çıkan farklı optimal noktalar birleştirile-
rek fiyat tüketim eğrisi elde edilir. Bu eğri kul-
lanılarak fiyatı değişen mal için geleneksel talep 
eğrisi çizilir. Yine bu fiyat tüketim eğrisi kullanı-
larak öteki malın tercih edilen miktarlarının na-
sıl değiştiğini görebilmek amacıyla çapraz fiyat 
talep eğrisi elde edilir.

1 3

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Px=Py olması durumunda bütçe doğrusunun eği-
mine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a. Eğim 0 olur.
b. Eğim 1 olur.
c. Eğim 2 olur.
d. Eğim -2 olur. 
e. Eğim -1 olur.

2. Bir tüketici üç adet kesme şekerle (x), bir bardak çay 
(y) içmekte, bunun dışında bir tüketimi bulunmamak-
tadır. Bu tercih çerçevesinde fayda fonksiyonu aşağıda-
ki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

a. U=3x+y
b. U=3x1/2y1/2

c. U=x1/3y1/3

d. U=x2/3y1/3

e. U=min(3x,y)

3. Mallar arasında tam ikame var ise Py<Px olduğunda 
tüketicinin optimal seçimi nasıl belirlenir?

a. Daha fazla x daha az y malı alarak belirlenir.
b. Daha fazla y daha az x malı alarak belirlenir.
c. Teğet koşulu aranır.
d. Tüketici tüm gelirini x malı için kullanır.
e. Tüketici tüm gelirini y malı için kullanır.

4. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak optimal noktala-
rı birleştirdiğimizde elde edilen eğriye ne ad verilir?

a. Çapraz Fiyat Talep Eğrisi
b. Engel Eğrisi
c. Talep Eğrisi 
d. Fiyat Tüketim Eğrisi
e. Gelir Tüketim Eğrisi 

5. Gelir arttığında bir mala ilişkin geleneksel talep eğ-
risi sola kayıyorsa bu hangi tür maldır?

a. Zorunlu Mal
b. Gerekli Mal
c. Lüks Mal
d. Normal Mal
e. Düşük Mal

6. PCC eğrisinin yatay eksene paralel olması neyi ifa-
de eder?

a. İki mal arasında tamamlayıcılık ilişkisi vardır.
b. İki mal arasında ikame ilişkisi vardır.
c. İki mal arasında hiçbir ilişki yoktur.
d. İki mal arasında kısmi ikame ilişkisi vardır.
e. İki mal arasında kısmi tamamlayıcılık ilişkisi 

vardır.

7.  şeklinde verilen bir fonksiyon aşağı-
daki seçeneklerin hangisi ile açıklanır?

a. y malı talep fonksiyonu
b. x malı talep fonksiyonu
c. y malı engel eğrisi
d. x malı çapraz fiyat talep fonksiyonu
e. y malı çapraz fiyat talep fonksiyonu

8. Çapraz fiyat talep fonksiyonlarında net olmayan 
(brüt) ikame ya da brüt tamamlayıcılık ifadesinin kul-
lanımının nedeni nedir?

a. Fayda düzeyininin sabit tutulması
b. Fiyat düzeyinin sabit tutulması
c. Tercihlerin sabit tutulması
d. Marjinal ikame oranının sabit tutulması
e. Gelir düzeyinin sabit tutulması

9. Düşük mallarda talep eğrisinin pozitif eğimli olma-
sı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

a. Gelir ve ikame etksinin aynı yönlü işlemesi
b. Gelir ve ikame etkisinin aynı yönlü fakat GE>İE 

olması 
c. Gelir ve ikame etkisinin aynı yönlü fakat GE<İE 

olması
d. Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE<İE 

olması
e. Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE>İE 

olması

10. Bir düşük malda gelir etkisi ikame etkisinden kü-
çük ise bu mala ilişkin talep eğrisi

a. Pozitif eğimli çizilir.
b. Düşey çizilir.
c. Yatay çizilir.
d. Çizilemez.
e. Negatif eğimli çizilir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. e Bütçe doğrusu eğimi = -Px/Py=-1 olur.
2. e Tamamlayıcı mallara ilişkin fayda, fonksiyon-

daki en küçük (min) olan değişkene göre belir-
lenir.

3. e Optimal seçim y ekseni üzerinde olur.
4. e Soruda gelir tüketim eğrisinin tanımı verilmiştir.

5. e  olduğundan geleneksel talep eğrisi sola 

kayar.
6. c Çünkü x malı fiyatı değiştiğinde y malı miktarı 

hiç etkilenmemektedir.
7. e Fonksiyonda y malı fiyatı ve gelir düzeyi sabit 

ve başka bir malın fiyatının bir fonksiyonu ola-
rak talep fonksiyonu yazılmıştır.

8. e Çünkü fayda düzeyi yerine gelir sabit tutularak 
tamamlayıcılık ve ikame ilişkisi aranır.

9. e Düşük mallarda gelir ve ikame etkileri ters yönlü 
işler. Gelir etkisi büyük olduğunda, yeni belirle-
necek olan optimal seçim fiyat artışı durumun-
da başlangıç optimal seçiminin sağında olur. Bu 
nedenle pozitif eğimli talep eğrisi çizilir.

10. e İkame etkisi daima negatif olduğu için ve gelir 
etkisinden de büyük olduğu için bu malın talep 
eğrisi negatif eğimli olur.

 

Sıra Sizde 1
Kardinalist yaklaşımda tek bir mala ilişkin fayda ana-
lizi yapılırken ordinalist yaklaşımda en az iki mal 
kullanılmaktadır. Yine mallar arasında ikame ve ta-
mamlayıcılık ilişkisinin olabileceği gibi hiçbir ilişkinin 
olmayacağı gerçeği de göz önünde bulundurulmuştur. 
Ordinalist yaklaşımda azalan marjinal faydaya göre de-
ğil, gelir ve ikame etkilerine bağlı olarak negatif eğimli 
talep eğrisi çizilmektedir. 

Sıra Sizde 2

 bu formüle göre x’deki değişme sıfır oldu-

ğunda MRS sonsuz değerini alır. Y’deki değişme 
sıfır olduğunda ise MRS sıfır değerini alır. Tamamlayıcı 
malllar sadece yukarıda ifade edilen değerleri alır. 

Sıra Sizde 3
Ünitede üç farklı tür fayda fonksiyonu açıklanmış-
tır. Bunlar Cobb-Douglas fayda fonksiyonu, doğrusal 
fayda fonksiyonu ve tamamlayıcı mallara ilişkin fayda 
fonksiyonu. Bu fonksiyonlar arasındaki temel farklılık 
şöyledir. İlk fayda fonksiyonu orjine dış bükey çizilir 
ve bu nedenle azalan marjinal ikame oranı geçerlidir. 
İkinci fonksiyon doğrusal olup MRS sabittir. Üçünçü 
fonksiyon L biçiminde çizilir, MRS sıfır ya da sonsuz 
değeri alır. 

Sıra Sizde 4
Engel eğrisinin pozitif eğimli olması, söz konusu malın 
normal mal olduğunu, negatif eğimli olması ise düşük 
mal olduğunu ifade eder. 

Sıra Sizde 5
Düşük mallarda gelir ve ikame etkisi ters yönlü iş-
ler. Eğer gelir etkisi ikame etkisinden büyükse pozitif 
eğimli geleneksel talep eğrisi çizilir. 

Sıra Sizde 6
x malı fiyatı yükseldiğinde talep edilen y malı miktarı 
azalıyorsa bu iki mal arasında brüt tamamlayıcılık söz 
konusudur. Bu durumda fiyat tüketim eğrisi, pozitif 
eğilimli olur.



2. Ünite - Tüketici Davranışları Kuramı ve Tüketici Talebi 57

Yararlanılan Kaynaklar
Bernheim, B. D. ve Whinston, M. (2008). 

Microeconomics. Boston: McGraw-Hill.
Besanko, D. ve Braeutigam, R. (2010). Microeconomics 

(4th Edition). Wiley.
Binger, B. R. ve Hoffman, E. (1997). Microeconomics 

With Calculus (2nd Edition). Massachusetts: 
Addison Wesley.

Browning E. K. ve Zupan, M. A. (2009). Microeconomic: 
Theory and Applications (10 th Edition). Wiley.

Ekinci, N.K. (2011). Modern Mikroiktisat. Ankara: 
Efil Yayın Evi. 

Hebert, R. F. ve Robert B. Ekelund Jr.(1999). Secret 
Origins of Modern Microeconomics: Dupuit and 
the Engineers. London: University Of Chicago 
Press.

Nechyba, J.T. (2011). Microeconomics: An Intuitive 
Approach with Calculus. New York: South-
Western Cengage Learning.

Nicholson, W. ve Snyder, C. M. (2010). Intermediate 
Microeconomics (11 th Edition). Mason, OH: 
South-Western Cengage Learning.

Nicholson, W. ve Snyder, C. M. (2008). Microeconomic 
Theory: Basic Principles and Extentions (10th 
Edition). New York: South-Western Cengage 
Learning.

Parasız, İ. (2008). Mikroekonomi: Orta Düzey 
Yaklaşım (8. Baskı). Bursa: Ezgi Kitab Evi.

Perloff, M. J.(2011). Microeconomics (6th Edition). 
Boston: Pearson Addison-Wesley.

Pindyck, R. ve Rubinfeld, D. (2008). Microeconomics 
(7th Edition). New York: Prentice Hall.

Schotter, A. (2009). Microeconomics: A Modern 
Approach. Mason, OH: South-Western Cengage 
Learning.



3
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Üretim teknolojisi ve fonksiyonunu betimleyebilecek,
Kısa ve uzun döneme ilişkin üretim kuramını açıklayabilecek,
Üretimin ekonomik ve ekonomik olmayan bölgelerini ayrıştırabilecek,
Teknolojik gelişmelerin üretim üzerindeki etkisini ortaya koyabilecek,
İkame esnekliği yardımıyla özel üretim fonksiyonlarının nasıl birbirinden ay-
rıştığını açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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•	 Azalan	Marjinal	Getiriler	Kanunu	
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•	 Ölçeğe	Göre	Getiri

•	 Marjinal	Teknik	İkame	Oranı
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GİRİŞ
Tüketim kuramı piyasanın talep cephesine odaklanıp tüketici tercih ve davranış-
larını inceliyor iken üretim kuramı piyasanın arz cephesine odaklanıp firma (üre-
tici) tercih ve davranışlarını incelemektedir. Firma kuramı, firmaların kâr maksi-
mizasyonu güdüsü ile hareket ettikleri varsayımına dayandırılarak açıklanmakta-
dır. Kar düzeyini belirleyen ve dolayısıyla firma tercih ve davranışlarını etkileyen 
iki temel faktör ise firmanın hasılat ve maliyet yapısıdır. Kârını maksimize etmek 
isteyen firma hasılatını artırma ve maliyetini azaltma çabasındadır. Firmanın ha-
sılatı üretim düzeyi ve malın fiyatı ile ilintili iken belli bir üretim düzeyinin kaça 
mal olduğu ise maliyetin konusudur.

Bu nedenle firmanın karını maksimize etmek için üretim yapısı bağlamında 
ne yapması gerektiği bu bölümde, maliyet yapısı bağlamında ne yapması gerektiği 
ise takip eden bölümde açıklanmaktadır. 

Firmanın üretim yapısının ortaya konduğu bu bölümde öncelikle üretim tek-
niği, üretim teknolojisi ve fonksiyonu betimlenmektedir. Daha sonra bir firma-
nın üretim faaliyeti, kısa ve uzun dönem için ayrı ayrı ele alınmaktadır. Firmanın 
kısa dönemdeki üretim süreci incelenirken, toplam, ortalama ve marjinal fiziki 
ürün kavramları tanımlanmakta ve söz konusu kavramların birbiriyle olan ilişkisi 
sayısal bir örnek ve grafikler yardımıyla ortaya konmaktadır. Bu kısımda ayrıca 
üretim faktörlerinden birine göre azalan ve artan marjinal getiri ile azalan toplam 
getiri kavramları ve azalan marjinal getiriler kanunu açıklanmaktadır. Uzun dö-
nem üretim analizinde ise eş ürün eğrisi tanımlanıp özellikleri ortaya konmakta, 
ölçeğe göre getiri kavramı açıklanmakta, azalan marjinal teknik ikame durumu 
incelenmekte, üretimin ekonomik bölgesi ele alınmakta ve teknolojik gelişmenin 
üretim süreci üzerindeki etkisi ortaya konmaktadır. Son olarak ikame esnekliği ve 
özel üretim fonksiyonları konusu incelenmektedir.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE FONKSİYONU

Üretim Teknolojisi ve fonksiyonunu betimleyebilecek

Mal ve hizmet üretimi, üretim faktörlerinin (girdilerin) belli bir teknolojinin kul-
lanılması sonrasında nihai ürünlere (çıktılara) dönüştürülmesi işlemidir. Belli bir 
miktar ürünü farklı girdi bileşenlerini kullanarak üretmek mümkün olabilir ve aynı 

Üretim Kuramı
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miktar ürünü elde etmeye imkan tanıyan bu farklı girdi bileşenlerinin her biri 
de ayrı bir üretim tekniğini oluşturmaktadır. Bir ürünü üretmeyi mümkün kı-
lan üretim tekniklerinin tamamı üretim teknolojisini oluşturur. Bir malı üretmek 
için bir araya getirilip üretim sürecinde kullanılan kaynaklar (işgücü, sermaye 
malı, ham madde, ara malı, makine vb.) girdilerdir (üretim faktörleridir) ve üre-
tim süreci sonrası elde edilen ürün miktarı da çıktıdır. 

Eğer üretimde kullanılan girdilerden biri-
nin miktarını azaltıp diğerinin miktarını ar-
tırmadan aynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek 
mümkün değil ise bu üretim sürecinde kulla-
nılan üretim tekniği teknolojik olarak etkin bir 
üretim tekniğidir. Diğer bir ifadeyle, iki girdi-
nin kullanıldığı bir üretim sürecinde, aynı çıktı 
düzeyini sağlayan iki farklı üretim tekniğinden 
biri diğerine göre iki girdiden de daha fazla 
kullanmayı gerektiriyor ise söz konusu üretim 
tekniği teknolojik olarak etkin olmayan üretim 
tekniğidir. Teknolojik olarak etkin olmayan 
üretim teknikleri girdi israfına yol açtığın-
dan, firmalara ilave maliyetler yüklemektedir. 

Bundan dolayı tamamen kâr maksimizasyonu güdüsü ile hareket eden firmalar 
bu amacını gerçekleştirmek için üretim faaliyetlerinde teknolojik olarak etkin 
olan üretim tekniklerini tercih edeceklerdir. 

Teknolojik olarak etkin ve etkin olmayan üretim tekniklerini Şekil 3.1 yardı-
mıyla inceleyebiliriz. Üretimde sadece emek (L) ve sermaye (K) girdilerinin kulla-
nıldığı varsayımıyla, şekilde K girdisi dikey eksende ve L girdisi ise yatay eksende 
gösterilmiştir. Şekilde A, B ve C noktalarının her biri farklı emek ve sermaye bile-
şenleri kullanılarak aynı çıktı düzeyini (10 birim) veren üç farklı üretim tekniğini 
göstermektedir. 10 birim üretimi gerçekleştirmek için firma A noktasında, B nok-
tasına nazaran daha fazla K girdisi ve daha az L girdisi kullanmaktadır. Fakat A ve 
B noktalarının her biri teknolojik olarak etkin üretim teknikleridir. Çünkü A’dan 
B’ye geçildiğinde firma 7 birim daha fazla L girdisi kullanabilmek için 3 birim K 
girdisinden vazgeçmek zorundadır. B’den A’ya geçildiğinde firma 3 birim daha 
fazla K girdisi kullanabilmek için 7 birim L girdisinden vazgeçmek zorundadır. 
Diğer taraftan 4 birim K ve 12 birim L girdisinin kullanıldığı C noktası A veya B 
noktasına nazaran teknolojik olarak etkin olmayan üretim tekniğidir. Firma C’den 
A’ya geçerek C ile aynı miktarda K girdisi fakat C’ye göre 7 birim daha az L girdisi 
kullanarak 10 birimlik üretim düzeyini gerçekleştirebilir ve bunun sonucunda 7 
birim L girdisi tasarruf etmiş olur. Ayrıca firma C’den B’ye geçerek, C ile aynı 
miktarda L girdisi fakat C’ye göre 3 birim daha az K girdisi kullanarak 10 birimlik 
üretim düzeyini gerçekleştirebilir ve bunun sonucunda 3 birim K girdisi tasarruf 
etmiş olur. Sonuç olarak C noktası, A veya B’ye göre girdi israfına yol açtığından 
dolayı teknolojik olarak etkin olmayan bir üretim tekniğini temsil etmektedir.

Teknolojik olarak etkin olmayan üretim teknikleri, girdi israfına yol açmak suretiy-
le aynı miktar malın firmalarca daha pahalıya mal edilmesine yol açmaktadır.

Firmalar üretim sürecinde teknolojik etkinlik açısından ne tür bir üretim tekniğini 
tercih etmektedirler, Neden?

Şekil 3.1

Teknolojik Olarak 
Etkin ve Etkin 
Olmayan Üretim 
Teknikleri

4

1

0 5 12 L

B

C
A

K

Eğer üretimde kullanılan 
girdilerden birinin miktarını 
azaltıp diğerinin miktarını 
artırmadan aynı çıktı düzeyini 
gerçekleştirmek mümkün 
değil ise bu üretim sürecinde 
kullanılan üretim tekniği 
teknolojik olarak etkin bir 
üretim tekniğidir.

Aynı miktar ürünü elde 
etmeye imkân tanıyan farklı 
girdi bileşenlerinin her biri 
ayrı bir üretim tekniğini 
oluşturur.
 

Bir ürünü üretmeyi mümkün 
kılan üretim tekniklerinin 
tamamı üretim teknolojisini 
oluşturur. 

1
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Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın 
üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir (fonksi-
yondur). Yani herhangi bir üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken üretimde kul-
lanılan girdi miktarları ile üretilebilecek maksimum çıktı düzeyi arasındaki ilişki-
nin matematiksel biçiminden başka bir şey değildir.

Gerçek hayatta bir firma üretim sürecinde çok sayıda girdi kullanıyor olmasına rağ-
men söz konusu bu girdiler içinden öne çıkanlar emek (iş gücü), sermaye, doğal kaynak 
ve teknolojidir. Bu bağlamda kapalı üretim fonksiyonumuzu şöyle gösterebiliriz:

Q = f (L, K, D, T)

Bu üretim fonksiyonunda: Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye gir-
disini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini temsil etmektedir. Üretim 
fonksiyonu bünyesinde sadece teknolojik olarak etkin olan üretim tekniklerini 
barındırdığı için her bir spesifik girdi bileşeni karşısında elde edilebilecek olan 
maksimum çıktı düzeyini göstermektedir.

Üretim fonksiyonu neden maksimum çıktı düzeyini göstermektedir?

Üretim kuramına ilişkin daha detaylı bir analize geçmeden önce üretim açı-
sından kısa ve uzun dönemlerin neler olduğunu ortaya koymada fayda vardır.

ÜRETİMDE KISA VE UZUN DÖNEM
Bir firmanın üretimi artırma kararını hemen hayata geçirmesi mümkün olama-
yabilir. Çünkü üretimde kullanılan girdilerin bazılarının miktarlarını hemen ar-
tırmak mümkün iken bazılarının miktarlarını artırmak belli zaman gerektirebi-
lir. Mesela firmanın vasıfsız iş gücü miktarını oldukça kısa bir sürede artırması 
mümkün iken vasıflı iş gücünü (mühendis, mimar, yönetici gibi) bulup istihdam 
etmesi veya yeni bir fabrika planlayıp inşa etmesi ya da makine sipariş edip mon-
tajını gerçekleştirmesi oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirebilmektedir. Bu 
uzun zaman dilimi bir yıl veya daha uzun bir süre olabilmektedir. Bu bağlamda 
girdilerin üretimde kullanılan miktarlarının değiştirilebildiği zaman dilimleri açı-
sından kısa ve uzun dönem ayrımına gitmek gerekmektedir.

Kısa dönem, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir 
tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanıl-
masını mümkün kılan dönemdir. Üretimde kullanılan miktarı değiştirilemeyip 
sabit kalan girdiye de sabit girdi denmektedir. Dolayısıyla sabit girdi sadece kısa 
dönemde ortaya çıkan bir durumdur. Uzun dönem, üretim sürecinde kullanılan 
üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dö-
nemdir. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde tüm girdilerin miktarları istenildiği gibi 
değiştirilebilmektedir. Ayrıca bu dönem sabit girdinin olmadığı bir dönemdir. 
İlgili dönemde üretimde kullanılan miktarı kolaylıkla değiştirilebilen girdiye de-
ğişken girdi denir. Kısa dönemde tek bir girdi değişken girdi iken uzun dönemde 
tüm girdiler değişken girdidir. Kısa dönemde firma açısından üretimi arttırmanın 
yolu mevcut makine ve ekipmanı daha yoğun kullanıp fabrikayı tam kapasitede 
çalıştırmaktan geçiyor iken uzun dönemde fabrikayı büyütüp üretim kapasitesini 
artırmak mümkündür.

Sabit girdi sadece kısa dönemde mevcut iken değişken girdi hem kısa hem de uzun 
dönemde mevcuttur.

Üretim fonksiyonu, teknoloji 
veri iken her bir spesifik 
girdi bileşeni için firmanın 
üretebileceği maksimum 
çıktı düzeyini gösteren 
matematiksel ifadedir.

Kısa dönem, üretim 
sürecinde kullanılan üretim 
faktörlerinden sadece 
bir tanesinin miktarının 
değiştirilmesini ve 
diğerlerinin sabit miktarlarda 
kullanılmasını mümkün kılan 
dönemdir.
 
Üretimde kullanılan miktarı 
değiştirilemeyip sabit 
kalan girdiye sabit girdi 
denmektedir.

Uzun dönem, üretim 
sürecinde kullanılan üretim 
faktörlerinin tamamının 
miktarının değiştirilmesini 
mümkün kılan dönemdir.

İlgili dönemde üretimde 
kullanılan miktarı kolaylıkla 
değiştirilebilen girdiye 
değişken girdi denir. 
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Kısa veya uzun dönemin gün, ay veya yıl cinsinden kaç güne, aya ya da yıla te-
kabül ettiği konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Söz konusu dönem-
lerin kapsadığı zaman aralıklarının genişliği tamamen firmanın faaliyet gösterdiği 
alanlara göre değişmektedir. Örneğin bir meyve suyu firması için bir ay kısa dönem 
iken bir yıl uzun dönemdir çünkü firmanın üretimi artırmak için gerekli meyveyi 
tedarik edebilmek için ürünün yetişmesi için gerekli bir yıllık süreyi beklemesi gere-
kir. Ya da bir otomobil üreticisi için 1 yıl kısa dönem iken 3 yıl uzun dönem olabilir 
çünkü yeni bir arabanın prototipinin AR-GE tarafından oluşturulması daha sonra 
test sürüşlerinde başarılı olması ve pazarlanması birkaç yılı alabilmektedir.

Kısa ve uzun dönemin kısalık veya uzunluğu neye göre değişmektedir?
 

Kısa ve uzun dönem ayrımını yaptıktan sonra şimdi üretime ilişkin analizimi-
ze kısa dönemden başlayıp daha sonra da aynı analizi uzun dönem için yapacağız.

KISA DÖNEMDE ÜRETİM

Kısa ve uzun döneme ilişkin üretim kuramını açıklayabilecek

Kısa dönemde üretim fonksiyonunda yer alan girdilerden sadece bir tanesinin üre-
timde kullanılan miktarı değişmekte, diğer girdilerin üretimde kullanılan miktarları 
sabit kalmaktadır. Üretim kuramına ilişkin analizlerimizi basit ve anlaşılabilir kılmak 
için üretim fonksiyonumuzun sadece iki girdiden oluştuğunu ve bu girdilerin de emek 
(L) ve sermaye (K) olduğunu varsayacağız. Ayrıca kısa dönemde değişken girdimizin 
L ve sabit girdimizin K olduğunu varsaymaktayız. Bundan dolayı da kısa dönemde 
firmanın üretimini artırabilmesinin tek yolu üretimde kullanılan emek miktarını ar-
tırmaktır. Bu bağlamda kısa dönem üretim fonksiyonumuz şöyledir:

Q = f (L, K 
–  )

Kısa dönem üretim fonksiyonunda K girdisi üzerindeki üst çizgi sermaye girdisi-
nin sabit kaldığını sembolize etmektedir. Fonksiyondan da anlaşıldığı üzere kısa 
dönemin tek bir değişken girdisi vardır ve o girdi de emektir.

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde 
edilen toplam ürün (çıktı) miktarı bize toplam fiziki ürünü verir ve TPP ile gös-
terilmektedir. Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin 
kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam 
fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün denir ve MPP ile 
gösterilir. Yani MPP firmaya; her bir ilave işçiyi üretim sürecine kattığında veya 
üretim sürecinden çıkardığında TPP’nin ne yönde ve ne büyüklükte değişeceği 
konusunda bilgi verir. Değişken girdinin emek olduğu varsayımıyla emek girdisi 
için MPP’nin formülü şöyledir:

Formülden de anlaşıldığı üzere emeğin marjinal fiziki ürünü TPP’deki deği-
şimin L’deki değişime oranı tarafından verilir. Diğer bir ifadeyle pay kısmı için 
TPP’nin ikinci durumdaki değerinden birinci durumdaki değeri çıkartılacak ve 

2

Üretim sürecinde kullanılan 
değişken girdi miktarının 
artırılması sonucu elde edilen 
toplam ürün miktarına 
toplam fiziki ürünü denir.

Üretimde kullanılan diğer 
girdiler sabit iken sadece 
bir girdinin kullanılan 
miktarındaki bir birimlik 
artış veya azalış yönündeki 
değişimin toplam fiziki üründe 
meydana getirdiği değişime 
marjinal fiziki ürün denir.
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payda kısmı için ise L’nin ikinci durumdaki değerinden birinci durumdaki değeri 
çıkartılacak demektir. Formüldeki delta işareti (∆) değişimi sembolize etmektedir.

Bir birim girdi başına elde edilen ürün miktarına ortalama fiziki ürün denir ve 
APP ile gösterilir. APP girdi başına üründen başka bir şey değildir ve TPP’nin girdi 
miktarına oranlanması sonucu bulunur. Emek girdisi için APP’nin formülü şöyledir:

Bu formül bize emek başına ürün miktarını, yani emeğin ortalama fiziki ürününü 
vermektedir.

Emek 
Miktarı (L)

Sermaye 
Miktarı (K)

Toplam Fiziki 
Ürün (TPPL)

Ortalama 
Fiziki Ürün 

(APPL)

Marjinal Fiziki 
Ürün (MPPL)

0 20 0 - -

1 20 12 12 12

2 20 26 13 14

3 20 60 20 34

4 20 80 20 20

5 20 95 19 15

6 20 108 18 13

7 20 112 16 4

8 20 112 14 0

9 20 99 11 -13

Tablo 3.1 emek girdisinin değişken girdi ve sermaye girdisinin de sabit gir-
di olduğu durumda X firmasının farklı emek miktarları karşısında elde ettiği 
toplam, ortalama ve marjinal fiziki ürün miktarlarını göstermektedir. Üretimde 
kullanılan emeğin miktarı sıfır birim olduğunda X firması sıfır birim toplam 
fiziki ürün (TPPL) elde etmektedir. Firma üretimde kullanılan emek miktarını 
birer birim artırmaya devam ettiğinde toplam fiziki ürün miktarı da artmakta-
dır fakat toplam fiziki üründeki bu artış 112 birimde en yüksek (maksimum) 
düzeyine ulaşmakta ve bu noktadan sonra toplam fiziki ürün miktarı azalışa 
geçmektedir. Ortalama fiziki ürün (APPL) miktarı da eşit miktarlarda artan 
emek girdisi karşısında artmakta ve ortalama fiziki ürün miktarı 20 birim düze-
yinde en yüksek (maksimum) değerine ulaşmakta, bu noktadan sonra ise azal-
maktadır. Aynı şekilde marjinal fiziki ürün (MPPL) miktarı da emek girdisi ile 
birlikte artmakta, 34 birimde en yüksek (maksimum) düzeyine ulaşmakta ve bu 
noktadan sonra da azalmaktadır. Marjinal fiziki ürün her bir birim ilave emek 
girdisi karşısında toplam fiziki ürünün ne kadar artıp azaldığı konusunda bilgi 
verir. Bu bağlamda marjinal fiziki ürün bir anlamda toplam fiziki ürünün artış 
hızını gösterir. 1-3 birim emek girdisi aralığında MPPL artmakta ve bu da söz 
konusu bu aralıkta TPPL’nin artarak arttığına işaret etmektedir. 4-8 birim emek 
girdisi aralığında MPPL azalmakta ve bu da söz konusu bu aralıkta TPPL’nin 
azalarak arttığına işaret etmektedir. 9 birim ve sonrasındaki emek girdi miktarı 

Bir birim girdi başına elde 
edilen ürün miktarına 
ortalama fiziki ürün denir.

Tablo 3.1
Tek Değişken 
Girdinin Olduğu 
Durumda Toplam, 
Ortalama ve 
Marjinal Fiziki Ürün
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için MPPL negatif değer almakta ve bu da söz konusu bu aralıkta TPPL’nin azal-
dığına işaret etmektedir. MPPL’nin sıfır değerini aldığı 8 birim emekten sonra ila-
ve edilecek olan 9 birim emeğin TPPL’yi 13 birim azalttığı görülmektedir. Bundan 
dolayı 9 birim emek girdisinden itibaren MPPL negatif değer almakta ve TPPLde 
azalmaktadır. Bu nedenle MPPL’nin sıfır değerini aldığı 8 birimden sonra üretime 
ilave emek girdisi dahil etmenin anlamı yoktur. Çünkü bu noktadan sonra ilave 
edilecek olan emek girdisi toplam fiziki ürünü azaltarak firmanın satış hasılatı-
nın düşmesine ve ilave emek girdisine yapılacak olan ücret ödemesi neticesinde 
maliyetlerin artmasına ve en nihayetinde de firmanın kârının düşmesine yol açar. 
Kâr maksimizasyonu güdüsü ile hareket eden firmanın 8 birim emek girdisinden 
sonra üretime devam etmesi rasyonel değildir. 4 birim emek girdisinin kullanıldı-
ğı durumda hem APPL hem de MPPL 20 birim değerini almakta ve birbirine eşit 
olmaktadır.

Marjinal fiziki ürünün negatif olduğu ve dolayısıyla toplam fiziki ürünün azaldığı 
bölgede üretim yapmak firma için kârlı değildir.

Şekil 3.2, Tablo 3.1’deki bilgilerin grafik 
düzlemindeki görünümünü vermektedir.

Şekil 3.2’de panel (a) toplam fiziki ürün 
(TPPL) eğrisinin grafiğini ve panel (b) orta-
lama fiziki ürün (APPL) eğrisi ile marjinal 
fiziki ürün (MPPL) eğrisinin grafiklerini 
vermektedir. Panel (a)’da A noktasına kadar 
TPPL artarak artmakta; A-C noktaları ara-
sında TPPL azalarak artmakta; C noktasında 
TPPL maksimum değerine (112 birime) ulaş-
makta; C noktasından sonra TPPL mutlak bir 
biçimde azalmaktadır. Diğer bir deyişle, A 
noktasına kadar TPPLnin eğimi artarak art-
makta; A-C noktaları arasında TPPL nin eği-
mi azalarak artmakta; C noktasında TPPLnin 
eğimi sıfır; C noktasından sonra TPPLnin 
eğimi negatiftir. Toplam fiziki ürün eğrisinin 
herhangi bir noktadaki eğimi veya türevi o 
noktadaki marjinal fiziki ürünü vermekte-
dir. TPPL eğrisi üzerindeki her noktada eğim 
farklı olduğundan söz konusu noktalar için 
marjinal fiziki üründe farklıdır. TPPL üzerin-
deki A noktası büküm noktasıdır ve bu nok-
taya kadar TPPL deki artış artarak artan bir 
hızda iken bu noktadan sonra azalarak artan 
bir hıza dönüşmektedir. 

Orijinden A noktasına kadar olan böl-
gede emeğe göre artan marjinal getiri (ve-
rim) vardır. Diğer girdiler sabit iken emek 
miktarındaki her bir birim artış karşısın-
da toplam fiziki ürün artarak artıyor ise 
bu durumda emeğe göre artan marjinal 

Şekil 3.2 

Tek Değişken Girdinin Olduğu Durumda Toplam, Ortalama 
ve Marjinal Fiziki Ürün Eğrileri 

112

80

60

0 3 4 8 L

TPPL

A

B

C

L

APPL

34

20

12

0 1 3 4 8
MPPL

MPPL

APPL

E

D

(a)

(b)
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getiri (verim) var demektir. A-C noktaları arasında kalan bölgede emeğe göre 
azalan marjinal getiri (verim) vardır. Diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki 
her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artıyor ise bu durumda 
emeğe göre azalan marjinal getiri (verim) var demektir. C noktasından sonraki 
bölgede ise emeğe göre azalan toplam getiri (verim) vardır. Diğer girdiler sabit iken 
emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalıyor ise 
bu durumda emeğe göre azalan toplam getiri (verim) var demektir. Bu üç farklı 
getiri durumu bize azalan marjinal getiriler (verimler) kanununu hatırlatmakta-
dır. Azalan marjinal getiriler (verimler) kanununa göre; diğer girdiler sabit iken 
tek bir girdinin üretimde kullanılan miktarını artırdığımızda söz konusu girdinin 
marjinal fiziki ürünü belli bir noktaya kadar artar ve bu noktadan sonra azalmaya 
başlar. Üretimin ilk aşamalarında değişken girdi (L) başına düşen sabit girdi (K) 
miktarı (yani K/L miktarı) çok olduğu için değişken girdinin marjinal fiziki ürünü 
(MPPL) bu aşamada artmaktadır fakat değişken girdi miktarı arttıkça değişken gir-
di başına düşen sabit girdi miktarı (yani K/L miktarı) giderek azaldığından belli bir 
noktadan sonra değişken girdinin marjinal fiziki ürünü azalacaktır. 

Kısa dönemde üretim sürecinde emek-sermaye oranı neden sabit kalmamaktadır? 

Orijinden TPPL eğrisine çizilen doğrulardan her birinin eğimi, o değme nok-
talarındaki ortalama fiziki ürün miktarlarını vermektedir. Orijinden TPPL eğrisi-
ne çizilen doğruların içinde en büyük eğime sahip olan OB doğrusuna ait olan B 
değme noktasına tekabül eden 4 birim emek girdisi düzeyinde, APPL maksimum 
değeri olan 20 birime ulaşır. B noktasının solundaki bölgede APPL artmakta, sa-
ğındaki bölgede ise azalmaktadır. A büküm noktasına kadar MPPL artmakta ve 
bu noktada maksimum değeri olan 34 birime ulaşmakta, daha sonra azalmakta, 
TPPL’nin maksimum olduğu C noktasında sıfır değerini almakta ve C noktasın-
dan sonra (TPPL’nin azalmakta olduğu bölgede) negatif olmaktadır.

Toplam fiziki ürün eğrisi üzerindeki her bir noktada ortalama fiziki ürün miktarı 
sabit midir?
 

Panel (b)’ye baktığımızda E noktasında APPL ve MPPLnin birbirine eşit 
(APPL=MPPL) olduğu görülmektedir. E noktasının solunda marjinal fiziki ürün 
ortalama fiziki üründen büyük (MPPL>APPL) ve bu bölgede APPL artmakta-
dır. E noktasının sağında marjinal fiziki ürün ortalama fiziki üründen küçüktür 
(MPPL<APPL) ve bu bölgede APPL azalmaktadır. Dolayısıyla APPLnin artmakta 
olduğu bölgede MPPL eğrisi APPL eğrisinin üzerinde, APPLnin azalmakta oldu-
ğu bölgede ise MPPL eğrisi APPL eğrisinin altındadır. Bu söylediklerimizi mate-
matiksel olarak elde etmek mümkündür. APPL=TPPL/L olduğu bilgisi dahilinde 
APPLnin eğimi APPLnin L’ye göre türevi tarafından verilir ve APPLnin eğimi şöy-
le elde edilir:

Diğer girdiler sabit iken emek 
miktarındaki her bir birim artış 
karşısında toplam fiziki ürün 
artarak artıyor ise bu durumda 
emeğe göre artan marjinal 
getiri (verim) var demektir.

Diğer girdiler sabit iken emek 
miktarındaki her bir birim 
artış karşısında toplam fiziki 
ürün azalarak artıyor ise bu 
durumda emeğe göre azalan 
marjinal getiri (verim) var 
demektir.

Diğer girdiler sabit iken emek 
miktarındaki her bir birim 
artış karşısında toplam fiziki 
ürün azalıyor ise bu durumda 
emeğe göre azalan toplam 
getiri (verim) var demektir.

Azalan marjinal getiriler 
(verimler) kanununa göre; 
diğer girdiler sabit iken tek bir 
girdinin üretimde kullanılan 
miktarını artırdığımızda söz 
konusu girdinin marjinal fiziki 
ürünü belli bir noktaya kadar 
artar ve bu noktadan sonra 
azalmaya başlar.

2
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Yukarıdaki ifadeden APPLnin eğiminin (MPPL-APPL)/L tarafından verildiği 
görülmektedir. Bu durumda L>0 şartıyla: i.) eğer MPPL=APPL ise APPLnin eğimi 
sıfıra eşittir ve bu noktada APPL maksimum yapmaktadır; ii.) eğer MPPL>APPL 
ise APPLnin eğimi pozitiftir ve APPL artmaktadır; iii.) eğer MPPL<APPL ise 
APPLnin eğimi negatiftir ve APPL azalmaktadır.

Şimdi takip eden kısımda kısa dönem için yaptığımız üretim kuramı analizini 
uzun dönem için açıklamaya çalışacağız. 

 
UZUN DÖNEMDE ÜRETİM
Kısa döneme ilişkin üretim kuramı analizimizde sermaye girdisi sabit iken emek 
girdisi değişken girdiydi. Kısa dönemden farklı olarak uzun dönemde hem ser-
maye hem de emek girdisi değişken olduğundan, firma uzun dönemde aynı ürün 
miktarını (çıktı düzeyini) emek ve sermayenin çok sayıda farklı kombinasyonunu 
kullanarak gerçekleştirme şansına sahiptir. Yani uzun dönemde firma daha fazla 
emek daha az sermaye girdisi kullanarak veya daha fazla sermaye daha az emek 
girdisi kullanarak ya da her ikisinden de makul miktarlarda kullanarak aynı çıktı 
düzeyini elde etme imkânına sahiptir. Dolayısıyla uzun dönem firmanın bir girdi-
yi diğeriyle ikame edip aynı üretim düzeyini gerçekleştirmesine müsaade eden bir 
dönemdir. Bundan dolayı bu kısımda firmanın farklı emek-sermaye kombinas-
yonlarını kullanarak nasıl aynı çıktı düzeyini elde ettiğini göreceğiz.

EŞ ÜRÜN EĞRİLERİ
Üretim fonksiyonunu açıklarken her ne kadar dört farklı girdiden bahsetmiş ol-
sak da analizimizi basit ve anlaşılır kılabilmek için sadece iki girdinin olduğunu ve 
bunların da emek (L) ve sermaye (K) olduklarını varsayacağız. Emek ve sermaye 
girdisinden her ikisinin de değişken olduğu uzun dönem için üretim fonksiyonu-
muzu şöyle gösterebiliriz:

Q = f (L, K)

Tablo 3.2 X firmasının farklı emek-sermaye bileşenlerini kullanarak elde ettiği 
çıktı düzeylerini (ürün miktarlarını) göstermektedir.

Emek (L)

Sermaye (K) 1 2 3 4 5

1 10 40 50 65 70

2 30 55 70 85 95

3 50 70 95 100 105

4 65 85 100 110 115

5 70 95 105 120 130

Tablo 3.2
İki Girdinin 
Kullanıldığı 
Durumda Üretim
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Tablo 3.2’de X firmasının farklı emek-sermaye bileşenlerini kullanarak gerçek-
leştirdiği üretim miktarları gri ile taralı bölgeyle gösterilmiştir. Tablodan firma-
nın, 50 birimlik üretimi: (1 birim L; 3 birim K) veya (3 birim L; 1 birim K) girdi 
bileşenlerini kullanarak ya da 70 birimlik üretimi: (1 birim L; 5 birim K), (2 birim 
L; 3 birim K), (3 birim L; 2 birim K) veya (5 birim L; 1 birim K) girdi bileşenlerini 
kullanarak ya da 95 birimlik üretimi: (2 birim L; 5 birim K), (3 birim L; 3 birim 
K) veya (5 birim L; 2 birim K) girdi bileşenlerini kullanarak gerçekleştirebildiği 
görülmektedir.

Tabloda gri bölgede yer alan üretim miktarlarını soldan-sağa doğru satır ola-
rak okuduğumuzda her bir satır için sermaye girdisi sabit iken emek girdisi arttı-
ğında üretimin arttığını görürüz. Ayrıca gri bölgede yer alan üretim miktarlarını 
yukarıdan-aşağıya doğru sütun olarak okuduğumuzda her bir sütun için emek 
girdisi sabit iken sermaye girdisi arttığında üretimin arttığını görürüz.

Tablo 3.2’de yer alan girdi ve üretim bilgileri, aynı zamanda eş ürün eğrileri 
kullanılarak Şekil 3.3’te olduğu gibi grafiksel olarak da gösterilebilir. Aynı çıktı 
düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını 
gösteren eğriye eş ürün eğrisi denir. Bu bağlamda eş ürün eğrisi, aynı çıktı düze-
yini veren girdi bileşenlerinin geometrik yerinden başka bir şey değildir. Bir eş 
ürün eğrisi bir firmanın belli bir çıktı düzeyini gerçekleştirebilmedeki esnekliğini 
göstermektedir. Üretim fonksiyonunun Q = f (L,K) olduğu durumda herhangi bir 
eş ürün eğrisine ilişkin üretim fonksiyonu şöyledir:

Q–                = f (L, K)

Bir eş ürün eğrisi üzerinde üretim düzeyi değişmeyip aynı kaldığı için yukarı-
daki ifadede üretim miktarının sabitliğini Q –   ile sembolize ettik.

 
Bir eş ürün eğrisi üzerinde üretim düzeyi değişmez, sadece girdi bileşenleri değişir. 

Şekil 3.3’te üç farklı üretim düzeyini temsil 
eden üç ayrı eş ürün eğrisi yer almaktadır. Q50 
eş ürün eğrisi 50 birim çıktıyı sağlayan tüm 
emek-sermaye bileşenlerini üzerinde barındır-
maktadır. 50  birimlik çıktıyı sağlayan emek-
sermaye (L;K) bileşenlerinden iki tanesi A 
noktasındaki (1 birim L; 3 birim K) bileşeni ile 
D noktasındaki (3 birim L; 1 birim K) bileşeni-
dir. Q70 eş ürün eğrisi 70 birim çıktıyı sağlayan 
tüm emek-sermaye bileşenlerini temsil etmek-
tedir. 70 birimlik çıktıyı sağlayan emek-serma-
ye bileşenlerinden bir tanesi B noktasındaki 
(2 birim L; 3 birim K) bileşenidir. Q95 eş ürün 
eğrisi 95 birim çıktıyı sağlayan tüm emek-ser-
maye bileşenlerini göstermektedir. 95 birimlik 
çıktıyı sağlayan emek-sermaye bileşenlerinden 
iki tanesi C noktasındaki (3 birim L; 3 birim K) 
bileşeni ile E noktasındaki (2 birim L; 3 birim 
K) bileşenidir.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan 
tüm teknolojik olarak 
etkin emek-sermaye 
kombinasyonlarını gösteren 
eğriye eş ürün eğrisi denir.

Şekil 3.3

İki Girdinin Kullanıldığı Durumda Üretim
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Her ne kadar eş ürün eğriler uzun dönem üretim analizi için kullanılıyor olsa 
da aynı eş ürün eğrilerini kısa dönem üretim analizi içinde kullanmak mümkün-
dür. Kısa dönemde olduğu gibi sermaye girdisinin 3 birimde sabit olduğunu var-
saydığımızda; 1 birim emek girdisi ile A noktasında 50 birim ürün, 2 birim emek 
girdisi ile B noktasında 70 birim ürün ve 3 birim emek girdisi ile C noktasında 95 
birim ürün elde edilmektedir. Böylece eğer firma kısa dönemde olduğu gibi ser-
maye girdisini sabit tutup emek girdisini artırırsa bir eş ürün eğrisinden diğerine 
(A noktasının olduğu Q50den B noktasının olduğu Q70e ve B noktasının olduğu 
Q70’den C noktasının olduğu Q95e) geçmektedir. Diğer taraftan firma girdilerden 
birini azaltıp (artırıp) diğerini uygun miktarda artırdığında (azalttığında) aynı eş 
ürün eğrisi üzerinde kalmaktadır. Bu bağlamda firma aynı eş ürün eğrisi üzerinde 
kalabilmek için girdileri birbiriyle ikame etmektedir.

Eş ürün eğrilerine ilişkin bazı özellikler vardır ve söz konusu özellikler şunlardır:
i. Orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eş ürün eğrisi bir öncekine göre 

daha yüksek bir üretim düzeyini temsil etmektedir.
ii. Eş ürün eğrileri negatif eğimlidir.
iii. Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler.
iv. Orijine göre dışbükeydirler (konvekstirler).
v. Eş ürün eğrisi üzerideki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir.
Şu ana kadar eş ürün eğrileri yardımıyla girdilerin birbiriyle ikame edilme-

si sonucunda aynı üretim düzeyinin nasıl sağlandığını inceledik. Şimdi bir fir-
ma üretimdeki tüm girdilerini aynı oranda artırdığında çıktı düzeyinin ne kadar 
değişeceğini inceleyeceğiz ve bunu yaparken de ölçeğe göre getiriden yararlana-
cağız. Ölçeğe göre getiri, üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldı-
ğında çıktı düzeyinin ne oranda arttığını gösteren orandır. Üretimde kullanılan 
tüm girdiler aynı oranda arttırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha büyük 
bir oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre artan getiri var demektir. Üretimde 
kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan 
daha düşük bir oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre azalan getiri var demektir. 
Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda artırıldığında eğer çıktı düzeyi de 
aynı oranda artıyor ise o zaman ölçeğe göre sabit getiri var demektir. Şekil 3.4 
ölçeğe göre getiri konusundaki üç farklı durumu grafiksel olarak göstermektedir.

Ölçeğe göre getiri, üretimde 
kullanılan tüm girdiler aynı 
oranda artırıldığında çıktı 
düzeyinin ne oranda arttığını 
gösteren orandır.

Üretimde kullanılan 
tüm girdiler aynı oranda 
artırıldığında eğer çıktı düzeyi 
bu orandan daha büyük bir 
oranda artıyor ise o zaman 
ölçeğe göre artan getiri var 
demektir.

Üretimde kullanılan 
tüm girdiler aynı oranda 
artırıldığında eğer çıktı düzeyi 
bu orandan daha düşük bir 
oranda artıyor ise o zaman 
ölçeğe göre azalan getiri var 
demektir. 

Üretimde kullanılan 
tüm girdiler aynı oranda 
artırıldığında eğer çıktı düzeyi 
de aynı oranda artıyor ise o 
zaman ölçeğe göre sabit 
getiri var demektir.

Şekil 3.4 

Ölçeğe Göre Azalan, 
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Getiri
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Şekil 3.4’te Q100, Q300, Q600 ve Q900 sırasıyla 100 birim, 300 birim, 600 birim 
ve 900 birim üretimin gerçekleştirildiği eş ürün eğrilerini temsil etmektedir. A 
noktasında firma 10 birim emek ve 10 birim sermaye girdisi kullanarak 100 bi-
rim üretim gerçekleştirmektedir. Eğer firma iki girdinin miktarlarını %100 artırıp 
üretimde 20 birim emek ve 20 birim sermaye kullanmaya başlarsa bu durum-
da A noktasından B noktasına geçilmiş olunur ve B noktasında firma artık 300 
birim üretmektedir. Bu durumda firma iki girdisini de %100 artırıp A’dan B’ye 
geçerek üretimini 100 birimden 300 birime çıkarmıştır (yani firmanın üretimi 3 
kat artmıştır). Dolayısıyla A’dan B’ye geçiş ölçeğe göre artan getirinin olduğunu 
göstermektedir. Eğer firma B noktasında da iki girdinin miktarını %100 artırıp 
üretimde 40 birim emek ve 40 birim sermaye kullanmaya başlarsa bu durum-
da B noktasından C noktasına geçilmiş olunur ve C noktasında firma artık 600 
birim üretmektedir. Bu durumda firma iki girdisini de %100 artırıp B’den C’ye 
geçerek üretimini 300 birimden 600 birime çıkarmıştır (yani firmanın üretimi 
%100 artmıştır). Dolayısıyla B’den C’ye geçiş ölçeğe göre sabit getirinin olduğu-
nu göstermektedir. Eğer firma C noktasında iki girdinin miktarını %100 artırıp 
üretimde 80 birim emek ve 80 birim sermaye kullanmaya başlarsa bu durumda 
C noktasından D noktasına geçilmiş olunur ve D noktasında firma artık 900 bi-
rim üretmektedir. Bu durumda firma iki girdisini de %100 arttırıp C’den D’ye 
geçerek üretimini 600 birimden 900 birime çıkarmıştır (yani firmanın üretimi 
%50 artmıştır). Dolayısıyla C’den D’ye geçiş ölçeğe göre azalan getirinin olduğunu 
göstermektedir.

Marjinal Teknik İkame Oranı
İki girdinin de üretimde kullanılan miktarlarının değiştirilebildiği uzun dönemde 
firma bir girdiyi diğeri ile ikame etmek isteyebilir. Eş ürün eğrisinin eğimi, üretim 
sabit iken firmanın bir girdiyi diğeriyle ikame edebilme derecesini verir. Eş ürün 
eğrisinin eğiminin negatif değeri marjinal teknik ikame oranı (MRTS) olarak ad-
landırılır. Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir 
birim arttırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu 
gösteren orana marjinal teknik ikame oranı denir. Emeğin sermayeye göre mar-
jinal teknik ikame oranı (MRTSK,L) şöyledir:

Formülden de anlaşıldığı üzere marjinal teknik ikame oranı K’daki değişimin 
L’deki değişime oranı tarafından verilir. Diğer bir ifadeyle pay kısmı için K’nın 
ikinci durumdaki değerinden birinci durumdaki değeri çıkartılacak ve payda 
kısmı için ise L’nin ikinci durumdaki değerinden birinci durumdaki değeri çı-
kartılacak demektir. Formüldeki delta işareti (∆) değişimi sembolize etmektedir. 
Marjinal teknik ikame oranı aynı zamanda iki girdinin marjinal fiziki ürünlerinin 
oranına eşit olduğundan şöyle de ifade edilebilir:

Marjinal teknik ikame oranına ilişkin yukarıda verilen iki ifadeyi bir eş ürün 
eğrisine ait olan ve Q–      = f (L, K) şeklinde gösterilen üretim fonksiyonunun toplam 
türevini alarak direkt olarak şöyle elde edebiliriz:

Aynı çıktı düzeyinde 
kalabilmek için girdilerden 
birinin miktarını bir birim 
artırdığımızda diğer girdiden 
kaç birim vazgeçmek zorunda 
olduğumuzu gösteren orana 
marjinal teknik ikame oranı 
denir.
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ifade de d değişimi ve ∂ ise kısmi türevi temsil etmektedir. 
Toplam türev sonrası elde edilen bu ifadede: sermaye ve emek girdi miktarları 

değişiyor iken üretim miktarı değişmeyip aynı kaldığı için üretimdeki değişim sıfıra 
eşittir (yani dQ–    = 0’dır). Üretim fonksiyonunun emeğe göre kısmi türevi MPPLyi 

verir (yani  dir); üretim fonksiyonunun sermayeye göre kısmi türevi

MPPK’yı verir (yani  dır). Bu bilgiler ışığında yukarıdaki ifadeyi 

tekrar şöyle yazabiliriz:

0 = MPPLdL + MPPKdK

Burada MPPLdL ifadesi emeği dL kadar artırdığımızda üretim miktarının 
MPPLdL çarpım değeri kadar arttığını gösteriyor iken MPPKdK ifadesi ise ser-
mayeyi dK kadar azalttığımızda üretim miktarının MPPKdK çarpım değeri kadar 
azaldığını göstermektedir. Üretim düzeyini sabit tutabilmek için, sermaye girdi 
miktarındaki azalıştan dolayı üretimde meydana gelen azalış, emek girdi mik-
tarındaki artıştan dolayı üretimde meydana gelen artışa eşit olmak zorundadır. 
Dolayısıyla bu iki ifadenin toplamı eşitlikte de gösterildiği gibi sıfıra eşittir. 

Bu elde edilen son eşitliği tekrar düzenledikten sonra MRTSK,L’yi şöyle elde ederiz:

Marjinal teknik ikame oranı daima pozitif değer alır.

Şekil 3.5’te firma emek ve sermaye girdile-
rinden farklı bileşenler de kullanarak 25 birim-
lik üretim gerçekleştirmektedir. A noktasında 
firma 2 birim emek ve 16 birim sermaye girdi-
si kullanarak 25 birimlik üretim yapmaktadır. 
Firma aynı miktar çıktıyı A noktasına göre B 
noktasında 6 birim daha az sermaye (∆K=10-
16=-6) ve bir birim daha fazla emek (∆L=3-2=1) 
girdisi kullanarak gerçekleştirebilir. Eğer A’dan 
B’ye bir düz çizgi çizersek bu durumda eğim 
(∆K/∆L)=-6 olur. Burada marjinal teknik ikame 
oranı; MRTSK,L=-(∆K/∆L)=6’dır. Yani bu değer 
bize üretimde kullanılan emek miktarını bir bi-
rim artırdığımızda 25 birimlik üretim düzeyin-
de kalabilmek için sermaye girdisinden 6 birim 
vazgeçmek zorunda olduğumuzu söylüyor. Aynı 
şekilde marjinal teknik ikame oranını B’den C’ye 
geçiş, C’den D’ye geçiş ve D’den E’ye geçiş du-

Şekil 3.5

Marjinal Teknik İkame Oranı
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rumları için hesaplayabiliriz. Marjinal teknik ikame oranı, B’den C’ye geçiş du-
rumunda 3, C’den D’ye geçiş durumunda 2 ve D’den E’ye geçiş durumunda ise 1 
değerini almaktadır. Görüldüğü gibi eş ürün eğrisinde yukarıdan aşağıya doğru 
hareket ettikçe marjinal teknik ikame oranı (ve aynı zamanda eş ürün eğrisinin 
eğimi) sabit kalmayıp devamlı azalmaktadır. Bunun nedeni, eş ürün eğrisi bo-
yunca sermaye girdisini emek girdisi ile ikame etmeye devam ettikçe emek girdisi 
başına düşen sermaye miktarı (K/L oranı) azalmakta ve bu durumda da emeğin 
marjinal fiziki ürününün (MPPL) azalmakta iken sermayenin marjinal fiziki ürü-
nünün (MPPK) artmakta olmasıdır. Bir girdiden ne kadar fazla (az) kullanılmaya 
devam edilirse o girdinin marjinal fiziki ürünü azalır (artar). Eş ürün eğrisi bo-
yunca yukarıdan aşağıya doğru hareket ettikçe marjinal teknik ikame oranının 
devamlı olarak azaldığı durum, azalan marjinal teknik ikame oranı olarak ad-
landırılmaktadır. Bir eş ürün eğrisi boyunca emek miktarını artırdıkça emeğin 
sermayeye göre marjinal teknik ikame oranının sürekli azaldığı duruma azalan 
marjinal teknik ikame oranı denir.

Emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranı eş ürün eğrisi üzerinde yukarı-
ya doğru gittikçe azalmakta mıdır?

Üretimin Ekonomik Bölgesi

Üretimin ekonomik olan veya olmayan bölgelerini ayrıştırabilecek

Eş ürün eğrilerine ait özelliklerden bir tanesi hatırlanacağı üzere eş ürün eğrile-
rinin negatif eğimli olduğu hususuydu. Eş ürün eğrisinin negatif eğimli olduğu 
aralıkta emek girdisini arttırdığımızda aynı üretim düzeyinde kalabilmek için 
sermaye girdisini azaltmak zorundaydık. Eş ürün eğrisinin negatif eğimli oldu-
ğu bu bölge üretimin ekonomik bölgesi 
olarak adlandırılır. Her iki girdinin mar-
jinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş 
ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu 
bölgeye üretimin ekonomik bölgesi de-
nir. Bununla birlikte eş ürün eğrilerinin 
pozitif eğimli olduğu bölgeler de vardır 
fakat bu bölgeler üretimin ekonomik ol-
mayan bölgeleridir. Girdilerden birinin 
marjinal fiziki ürününün negatif olduğu 
ve eş ürün eğrisinin eğiminin pozitif ol-
duğu bölgeye üretimin ekonomik olma-
yan bölgesi denir. Şimdi Şekil 3.6 yardı-
mıyla üretimin ekonomik ve ekonomik 
olmayan bölgelerini açıklayalım:

Şekilde 100 birim üretimin ger-
çekleştirildiği Q100 eş ürün eğrisine A 
noktasında dikey ve D noktasında ya-
tay teğetler çizilmiştir. Ayrıca 200 birim 
üretimin gerçekleştirildiği Q200 eş ürün 

Bir eş ürün eğrisi boyunca 
emek miktarını artırdıkça 
emeğin sermayeye göre 
marjinal teknik ikame oranının 
sürekli azaldığı duruma 
azalan marjinal teknik 
ikame oranı denir.
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Her iki girdinin marjinal fiziki 
ürününün pozitif olduğu ve 
eş ürün eğrisinin eğiminin 
negatif olduğu bölgeye 
üretimin ekonomik bölgesi 
denir.

Girdilerden birinin marjinal 
fiziki ürününün negatif 
olduğu ve eş ürün eğrisinin 
eğiminin pozitif olduğu 
bölgeye üretimin ekonomik 
olmayan bölgesi denir.

Şekil 3.6 
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eğrisine de H noktasında dikey ve G noktasında yatay teğetler çizilmiştir. Dikey 
teğetlerin eğimi sonsuzdur ve dikey teğetlerin değme noktaları olan A ve H nokta-
larının üstünde kalan bölgede eş ürün eğrileri pozitif eğime sahiptir. Yatay teğet-
lerin eğimi sıfırdır ve yatay teğetlerin değme noktaları olan D ve G noktalarının 
altında kalan bölgelerde eş ürün eğrileri pozitif eğime sahiptir. Dikey teğetlerin 
değme noktalarının geometrik yeri olan OM eğrisi ile yatay teğetlerin değme nok-
talarının geometrik yeri olan ON eğrisi arasında kalan bölgede eş ürün eğrileri 
negatif eğimli olduğu için bu bölge üretimin ekonomik bölgesi olarak adlandırılır. 
Diğer taraftan OM eğrisinin üstünde ve ON eğrisinin altında kalan bölgelerde 
ise eş ürün eğrileri pozitif eğimli olduğu için bu bölgeler üretimin ekonomik ol-
mayan bölgeleri olarak adlandırılır. OM ve ON eğrileri iktisat literatüründe sırt 
çizgileri olarak adlandırılmaktadır. 

Eş ürün eğrisinin pozitif eğimli olması, girdilerden birini artırdığımızda aynı 
üretim düzeyinde kalabilmek için diğer girdiyi de artırmak zorunda olduğumuz 
anlamına gelmektedir. A noktasından B noktasına veya D noktasından E nokta-
sına geçişler bu duruma birer örnektir. A’dan B’ye geçişte firma B noktasında A 
noktasıyla aynı üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için daha fazla emek ve ser-
maye girdisi kullanmak zorundadır. Bu durumda B noktasındaki üretim tekniği 
A noktasındakine göre teknolojik olarak etkin olmayan bir üretim tekniğidir. B 
noktasında eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir ve B noktasında firma A noktasıyla 
aynı üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için K4-K3 farkı kadar sermaye girdisini 
ve L2-L1 farkı kadar da emek girdisini israf etmektedir. D’den E’ye geçişte firma, E 
noktasında D noktasıyla aynı üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için daha faz-
la emek ve sermaye girdisi kullanmak zorundadır. Bu durumda E noktasındaki 
üretim tekniği D noktasındakine göre teknolojik olarak etkin olmayan bir üretim 
tekniğidir. E noktasında eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir ve E noktasında firma D 
noktasıyla aynı üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için K2-K1 farkı kadar sermaye 
girdisini ve L4-L3 farkı kadar da emek girdisini israf etmektedir. A’dan C’ye geçişte 
firma C noktasında A noktasına göre daha fazla sermaye girdisi ve aynı miktarda 
emek girdisi kullanmasına rağmen A noktasındaki 100 birimlik üretimden daha 
az bir üretimi gerçekleştirmektedir. A’dan C’ye geçişte emek miktarı sabit ve sadece 
sermayenin miktarı artırılıyor fakat neticede toplam üretim düzeyi düşüyor. Bu 
durum bize C noktasında sermayenin marjinal fiziki ürününün (MPPKnın) ne-
gatif olduğunu ve sermayeye göre azalan toplam getirinin söz konusu olduğunu 
(sermayeye göre azalan toplam getirinin olduğu bölgede toplam ürün eğrisinin 
eğimi negatiftir) ima eder. Ayrıca C noktasında firma A’dan daha az bir üretimi 
K4-K3 farkı kadar sermayeyi israf ederek gerçekleştirmektedir. D’den F’ye geçişte 
firma F noktasında D noktasına göre daha fazla emek girdisi ve aynı miktarda ser-
maye girdisi kullanmasına rağmen D noktasındaki 100 birimlik üretimden daha 
az bir üretimi gerçekleştirmektedir. D’den F’ye geçişte sermaye miktarı sabit ve sa-
dece emeğin miktarı artırılıyor fakat neticede toplam üretim düzeyi düşüyor. Bu 
durum bize F noktasında emeğin marjinal fiziki ürününün (MPPL’nin) negatif 
olduğunu ve emeğe göre azalan toplam getirinin söz konusu olduğunu (emeğe 
göre azalan toplam getirinin olduğu bölgede toplam ürün eğrisinin eğimi nega-
tiftir) ima eder. Ayrıca F noktasında firma D’den daha az bir üretimi L4-L3 farkı 
kadar emeği israf ederek gerçekleştirmektedir. Kârını maksimize etme amacında 
olan firmaların, girdilerin israf edilmesine ve bundan ötürü de üretim maliyet-
lerinin artıp kârların azalmasına yol açan girdi bileşenlerinin olduğu bölgelerde 
(OM’nin üstünde ve ON’nin altında kalan üretimin ekonomik olmadığı bölge-
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lerde) üretim yapması rasyonel değildir. Dolayısıyla kâr maksimizasyonu güdü-
süyle hareket eden firmalar üretimlerini üretimin ekonomik bölgesi olan OM ve 
ON eğrileri arasında kalan bölgede gerçekleştirir.

Özetle OM eğrisinin üstündeki bölgede eş ürün eğrisinin eğimi pozitif, ser-
maye girdisinin marjinal fiziki ürünü negatif ve sermayeye göre azalan toplam 
getiri vardır. ON eğrisinin altındaki bölgede eş ürün eğrisinin eğimi pozitif, emek 
girdisinin marjinal fiziki ürünü negatif ve emeğe göre azalan toplam getiri vardır. 
OM ve ON eğrileri arasında ise eş ürün eğrisinin eğimi negatif ve her iki girdinin 
marjinal fiziki ürünü pozitiftir.

Üretimin ekonomik bölgesinde toplam fiziki ürün artmakta mıdır?

Üretimin ekonomik olmayan bölgelerinde marjinal teknik ikame oranı negatif midir? 

Teknolojik Gelişme

Teknolojik gelişmelerin üretim üzerindeki etkisini ortaya koyabilecek

Üretim sürecinde kullanılan teknoloji sabit kalmayıp zaman içerisinde yoğun 
AR-GE faaliyetleri sonucunda daha ileri aşamalara taşınmaktadır. Her bir sonra-
ki teknoloji bir öncekine göre daha verimli üretim teknikleri ortaya koymaktadır. 
Firmaların aynı girdi bileşeni ile daha fazla çıktı elde etmelerine veya aynı çıktı dü-
zeyini daha düşük bir girdi bileşeni ile elde etmelerine imkân tanıyan üretim sü-
recindeki değişikliklere teknolojik gelişme (ilerleme) denir. Teknolojik gelişmeler 
yansız (nötr) ve yanlı teknolojik gelişmeler olmak üzere iki gurupta incelenebilir.

Şekil 3.7 (a) yansız teknolojik gelişme durumunu göstermektedir. Q100, önce 
teknolojik gelişme öncesi 100 birimlik üretim düzeyini ve Q100, sonra teknolojik 
gelişme sonrası 100 birimlik üretim düzeyini temsil etmektedir. Teknolojik geliş-
me sonrasında; eş ürün eğrisi aşağıya kaymıştır ve firma aynı çıktı düzeyini daha 
az emek ve sermaye girdisi kullanarak gerçekleştirmektedir. Orijinden çizilen OC 
doğrusu (bu doğru K/L oranını temsil eder) üzerindeki A ve B teğet noktalarında 
eğimlerin ve dolayısıyla marjinal teknik ikame oranlarının değişmediği görül-
mektedir. Marjinal teknik ikame oranını değiştirmeksizin aynı çıktı düzeyini elde 
etmek için gerekli sermaye ve emek girdisi miktarını azaltan teknolojik gelişmeye 
yansız (nötr) teknolojik gelişme denir. 

4

4

Firmaların aynı girdi bileşeni 
ile daha fazla çıktı elde 
etmelerine veya aynı çıktı 
düzeyini daha düşük bir girdi 
bileşeni ile elde etmelerine 
imkân tanıyan üretim 
sürecindeki değişikliklere 
teknolojik gelişme (ilerleme) 
denir.

Şekil 3.7 
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Yanlı teknolojik gelişmeleri kendi içinde; sermaye-tasarruflu (emek-kullanım-
lı) teknolojik gelişme ve emek-tasarruflu (sermaye-kullanımlı) teknolojik gelişme 
şeklinde ikiye ayırabiliriz.

Şekil 3.7 (b) emek-tasarruflu (sermaye-kullanımlı) teknolojik gelişme duru-
munu göstermektedir. Burada da aynı çıktı düzeyi daha az emek ve sermaye gir-
disi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Fakat orijinden çizilen OC doğrusu üze-
rindeki A ve B teğet noktalarında eğimler ve dolayısıyla marjinal teknik ikame 
oranları farklıdır. B noktasındaki (yani teknolojik gelişme sonrasındaki) MRTS 
değeri A noktasındaki (yani teknolojik gelişme öncesindeki) MRTS değerinden 
daha küçüktür. Diğer bir ifadeyle teknolojik gelişme ile birlikte MRTS azalmıştır. 
MRTSK,L=MPPL/MPPK olduğu bilgisi dahilinde, MTRS’deki azalma teknolojik 
gelişme sonrasında sermayenin marjinal fiziki ürünündeki artışın, emeğin marji-
nal fiziki ürünündeki artıştan daha hızlı olduğu anlamına gelir. Emeğin marjinal 
fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına 
yol açan teknolojik gelişmeye emek-tasarruflu (sermaye-kullanımlı) teknolojik 
gelişme denir.

Şekil 3.7 (c)’de sermaye-tasarruflu (emek-kullanımlı) teknolojik gelişme du-
rumu verilmektedir. Burada da teknolojik gelişme sonrası eş ürün eğrisi aşağıya 
kaymakta ve aynı çıktı düzeyi daha az emek ve sermaye girdisi kullanılarak ger-
çekleştirilmektedir. Fakat orijinden çizilen OC doğrusu üzerindeki A ve B teğet 
noktalarında eğimler ve dolayısıyla marjinal teknik ikame oranları aynı değildir. B 
noktasındaki (yani teknolojik gelişme sonrasındaki) MRTS değeri A noktasındaki 
(yani teknolojik gelişme öncesindeki) MRTS değerinden daha büyüktür. Diğer bir 
ifadeyle teknolojik gelişme MRTS’nin artmasına yol açmıştır. MRTSK,L=MPPL/
MPPK olduğu bilgisi dahilinde, MTRS’deki artma teknolojik gelişme sonrasında 
emeğin marjinal fiziki ürünündeki artışın, sermayenin marjinal fiziki ürününde-
ki artıştan daha hızlı olduğu anlamına gelir. Sermayenin marjinal fiziki ürününe 
göre emeğin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik 
gelişmeye sermaye-tasarruflu (emek-kullanımlı) teknolojik gelişme denir.

Yansız teknolojik gelişme durumunda hangi girdinin marjinal fiziki ürünündeki 
artış diğerine göre fazladır? 

 
İKAME ESNEKLİĞİ

İkame esnekliğini betimlemek ve bazı özel üretim fonksiyonlarını 
incelemek

Çıktı düzeyi sabit iken bir girdinin diğeri ile ne kadar kolay ikame edilebildiğini 
yüzdesel olarak ölçen ölçüte ikame esnekliği denir. Diğer bir ifadeyle ikame es-
nekliği, bir eş ürün eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket ettikçe eme-
ğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranında (MRTSK,Lde) meydana gelen 
yüzde 1’lik bir değişimin sermaye-emek oranında (K/L’de) meydana getirdiği yüz-
desel değişimi ölçer. Emeğin sermayeye göre ikame esnekliği sK,L ile gösterilir ve 
şu eşitlik tarafından verilir:

Emeğin marjinal fiziki ürününe 
göre sermayenin marjinal 
fiziki ürününün daha fazla 
artmasına yol açan teknolojik 
gelişmeye emek-tasarruflu 
(sermaye-kullanımlı) 
teknolojik gelişme denir. 

Sermayenin marjinal fiziki 
ürününe göre emeğin 
marjinal fiziki ürününün 
daha fazla artmasına yol 
açan teknolojik gelişmeye 
sermaye-tasarruflu (emek-
kullanımlı) teknolojik 
gelişme denir.

5

Çıktı düzeyi sabit iken bir 
girdinin diğeri ile ne kadar 
kolay ikame edilebildiğini 
yüzdesel olarak ölçen ölçüte 
ikame esnekliği denir.
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Formülde yüzdesel değişim % ∆ ile gösterilmiştir. Şimdi ikame esnekliğini 
Şekil 3.8’in yardımıyla açıklayacağız.

Şekilde A ve B noktaları Q500 eş ürün eğri-
si üzerinde 500 birimlik üretimi sağlayan iki 
farklı girdi bileşenini göstermektedir. Orijinden 
A ve B noktalarına çizilen doğruların eğim-
leri o noktalardaki sermaye-emekoranlarını 
(K/L’leri) vermektedir. Bu bağlamda sermaye-
emek oranı A noktası için 40/10=4 ve B nokta-
sı için 20/20=1’dir. A ve B noktaları için marji-
nal teknik ikame oranı (MRTSK,L) değerleri eş 
ürün eğrisinin o noktalardaki eğiminin negatif 
değeri tarafından verilmektedir. A noktasında 
eş ürün eğrisinin eğimi -4 olduğu için bu nok-
tada MRTSK,L= -(-4)=4 iken B noktasında eş 
ürün eğrisinin eğimi -1 olduğu için bu noktada 
MRTSK,L= -(-1)=1’dir. A’dan B’ye geçiş sonrasın-
da sermaye-emek oranındaki yüzdesel değişim 
((1-4)/4)= -0,75 (yani %-75) ve marjinal teknik 
ikame oranındaki yüzdesel değişim ((1-4)/4)= 
-0,75 (yani %-75) olduğundan A-B aralığında 
ikame esnekliği (sL,K) -0,75/-0,75=1’dir. A’dan 
B’ye geçiş sonrasında hem sermaye-emek oranı hem de marjinal teknik ikame 
oranı azalmıştır (her ikisi de %75 azalmıştır).

İkame esnekliği sıfıra eşit veya sıfırdan büyük herhangi bir değeri alabilmekte-
dir. İkame esnekliği değeri sıfıra yaklaştıkça iki girdinin birbiriyle ikame edilebi-
lirliliği azalmakta, ikame esnekliği değeri sıfırdan uzaklaşıp daha büyük değerler 
aldıkça iki girdinin birbiriyle ikame edilebilirliliği artmaktadır. İkame esnekliği 
eş ürün eğrisi daha yatık bir eğri görünümü aldıkça artmakta, daha dik bir eğri 
görünümü aldıkça ise azalmaktadır. 

Şekil 3.9’da üç özel üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrileri gösterilmekte ve 
bu eş ürün eğrilerinden her biri farklı ikame esnekliklerini yansıtmaktadır.

Şekil 3.9 (a) doğrusal üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrilerinin de birer 
doğru şeklinde olduğunu göstermektedir. Bu durumda eş ürün eğrisinin eği-
mi her noktada sabittir ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değerine eşit olan 

Şekil 3.8 
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marjinal teknik ikame oranı da (MRTS) eş ürün eğrisinin her noktasında sabit-
tir. MRTS’nin sabit olması MRTS’deki yüzdesel değişimin (%∆MRTSK,Lnin) sı-
fıra eşit olmasına ve bu da ikame esnekliğinin sonsuz (∞) çıkmasına yol açar. 
Dolayısıyla ikame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına doğrusal üretim 
fonksiyonu denir. MRTS’nin sabit olması iki girdinin sabit bir oranda birbiriyle 
mükemmel bir biçimde ikame edilebilir olduğu anlamına gelir. MRTS’si sabit olan 
girdiler birbiriyle mükemmel ikamedir ve dolayısıyla doğrusal üretim fonksiyon-
larında girdilerin birbiriyle mükemmel ikame olduğunu söyleyebiliriz. Şekilde 
firmanın 100 kg odunu 200 kg kömür ile ikame edip 1000kcal(kilo kalorilik) ısı 
elde ettiği durum Q1000 eş ürün doğrusu ile ve 3000kcal’lik ısı üretiminin gerçek-
leştirildiği durumun Q3000 eş ürün doğrusuyla temsil edildiği varsayılmaktadır. 
A’dan B’ye geçildiğinde MRTS=-((96-97)/(54-52))=0,5 ve C’den D’ye geçildiğinde 
MRTS= -((42-43)/(167-165))=0,5 olup, değişmeyip sabit kalmaktadır ve bu da 
bize iki girdinin sabit oranda (0,5 oranında) birbiriyle mükemmel bir biçimde 
ikame edilebileceğini söylemektedir. Buradan da görüldüğü gibi doğrusal eş ürün 
eğrisi üzerindeki herhangi iki nokta arasında MRTS sabittir. 

Şekil 3.9 (b) Sabit-oranlı (Leontief) üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrileri-
nin dik-kenarlı görünüme sahip olduğunu göstermektedir. Dik-kenarlı eş ürün 
eğrilerinde, her bir birim çıktının üretilmesi sadece tek bir girdi bileşeni (kombi-
nasyonu) ile mümkündür ve söz konusu bu girdi bileşeninin dışındaki diğer bi-
leşenler girdi israfına yol açmaktadır. Bundan dolayı girdilerin birbiriyle ikamesi 
imkânsızdır. Dik-kenarlı eş ürün eğrisinin dikey kısmında MRTS sonsuz (∞) ve 
yatay kısmında sıfır olduğundan dik-kenarlı eş ürün eğrisinin ikame esnekliği 
0’dır. İkame esnekliği sıfır olan üretim fonksiyonlarına sabit-oranlı üretim fonk-
siyonu denir. Bir birim çıktıyı elde etmek için birbiriyle sadece tek bir oranda 
bir araya gelen girdiler mükemmel tamamlayıcılardır ve dolayısıyla sabit-oranlı 
üretim fonksiyonlarında girdiler mükemmel tamamlayıcıdırlar. Gözlük üretimini 
sabit-oranlı üretim sürecine örnek verebiliriz. Bir tane gözlük bir çerçeve ve iki 
gözlük camından üretilmektedir. İki çerçeve ve iki gözlük camından hâlâ sadece 
bir tane gözlük üretilebilmektedir ve bu durumda bir çerçeve israf edilmektedir. 
İki tane gözlük üretebilmek için iki çerçeve ve dört gözlük camına ihtiyaç vardır. 
Her bir gözlük bir çerçeve ve iki camdan üretildiğinden dolayı girdiler 1’e 2 sabit 
oranında (1 çerçeveye 2 cam) bir araya getirilerek etkin üretim gerçekleştirilmek-
tedir. Şekil 3.9 (b)’de Q1 üretim düzeyi K1 miktar sermaye ve L1 miktar emek 
girdisi ile etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı üretim düzeyinde; emeği 
L1de sabit tutup sermaye girdisini K2ye çıkarırsak K2-K1 farkı kadar sermaye gir-
disi israf edilmekte veya sermayeyi K1de sabit tutup emek girdisini L2ye çıkarırsak 
L2-L1 farkı kadar emek girdisi israf edilmektedir. Dolayısıyla sadece 45 derecelik 
doğru üzerindeki A, B ve C noktaları (girdi bileşenleri) teknolojik olarak etkin 
üretim noktalarıdır. 

Doğrusal üretim fonksiyonu ile sabit-oranlı üretim fonksiyonu arasında kalan 
Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrisi Şekil 3.9 (c)’de görüldüğü 
gibi doğrusal eş ürün eğrisi ile dik-kenarlı eş ürün eğrisi arasında kalan bir görü-
nüme sahiptir. Burada eş ürün eğrisinin eğimi ve dolayısıyla MRTS sabit kalmayıp 
eğri üzerinde hareket ettikçe değişmektedir. MRTS’nin sabit kalmayıp değişmesi 
girdilerin birbiriyle ikame edilebileceği anlamına gelmektedir fakat bu ikame edi-
lebilirlik doğrusal eş ürün eğrisinde olduğu gibi mükemmel bir derecede değildir. 
Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrisinin ikame esnekliği 1’dir. 
İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim 

İkame esnekliği sonsuz 
olan üretim fonksiyonlarına 
doğrusal üretim fonksiyonu 
denir. 

Marjinal teknik ikame oranı 
sabit olan girdiler birbiriyle 
mükemmel ikamedir.

İkame esnekliği sıfır olan 
üretim fonksiyonlarına sabit-
oranlı üretim fonksiyonu 
denir.

Bir birim çıktıyı elde etmek 
için birbiriyle sadece tek 
bir oranda bir araya gelen 
girdiler mükemmel 
tamamlayıcılardır.

İkame esnekliği değeri bir olan 
üretim fonksiyonlarına Cobb-
Douglas üretim fonksiyonu 
denir.
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fonksiyonu denir. Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrisi, bizim 
eş ürün eğrisi analizlerimizde kullandığımız eş ürün eğrilerine benzeyen konveks 
eğrilerdir.

Doğrusal, sabit-oranlı ve Cobb-Douglas üretim fonksiyonlarını içinde barın-
dıran ve ikame esnekliği olarak sıfır ile sonsuz arasında herhangi bir değer alan 
dördüncü bir üretim fonksiyonu vardır. Bu üretim fonksiyonu sabit ikame esnekli 
üretim fonksiyonu olarak adlandırılır. İkame esnekliği olarak sıfır ile sonsuz ara-
sındaki herhangi bir değeri alabilen üretim fonksiyonlarına sabit ikame esnekli 
üretim fonksiyonu denir. Yukarıda bahsettiğimiz üç üretim fonksiyonundan her 
biri sabit ikame esnekli üretim fonksiyonun birer özel durumudur. Sabit ikame 
esnekli üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrisi, doğrusal eş ürün eğrisi ile dik-
kenarlı eş ürün eğrisi arasında herhangi bir şekli alabilir.

Sabit ikame esnekli üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrisinin görünümü nasıldır?

İkame esnekliği olarak sıfır ile 
sonsuz arasındaki herhangi 
bir değeri alabilen üretim 
fonksiyonlarına sabit ikame 
esnekli üretim fonksiyonu 
denir. 
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Özet
Teknoloji, üretim fonksiyonu ve üretimde etkinlik 
konularını açıklamak
 Aynı miktar ürünü elde etmeye imkân tanıyan 
farklı girdi bileşenlerinin her biri ayrı bir üretim 
tekniğini ve bu üretim tekniklerinin tamamı da 
üretim teknolojisini oluşturur. Üretimde kulla-
nılan girdilerden birinin miktarını azaltıp, diğe-
rinin miktarını artırmadan aynı çıktı düzeyini 
gerçekleştirmek mümkün değil ise bu üretim 
sürecinde kullanılan üretim tekniği teknolojik 
olarak etkin bir üretim tekniğidir. Teknoloji veri 
iken üretimde kullanılan girdi miktarları ile üre-
tilebilecek maksimum çıktı düzeyi arasındaki 
ilişkinin matematiksel biçimi bize üretim fonk-
siyonunu verir.

Sadece tek bir girdinin değişken olduğu kısa dö-
nem için üretim kuramını açıklamak
 Üretime ilişkin dönemin kısa dönem olduğu du-
rumda girdilerden bir tanesi değişken iken di-
ğerleri sabittir. Tek bir değişken girdili kısa dö-
nem üretimi; toplam fiziki ürün, ortalama fiziki 
ürün ve marjinal fiziki ürün eğrileri yardımıyla 
analiz edilmektedir. Analiz çerçevesinde tek de-
ğişken girdiye ilişkin toplam, ortalama ve mar-
jinal fiziksel ürün miktarlarının değişken girdi-
nin artan miktarları karşısında nasıl değiştikleri 
açıklanmaktadır.

Tüm girdilerin değişken olduğu uzun dönem için 
üretim kuramını açıklamak
 Tüm girdilerin değişken olduğu uzun dönemde 
eş ürün eğrileri yardımıyla üretim kuramı açık-
lanmaktadır. Ölçeğe göre sabit, azalan ve artan 
getiri durumları incelenmekte, girdilerin bir-
biriyle ikame edilebilme düzeylerinin marjinal 
teknik ikame oranı yardımıyla nasıl ölçümlen-
diği gösterilmekte, üretimin ekonomik ve eko-
nomik olmayan bölgeleri betimlenmekte ve tek-
nolojik gelişmelerin firmaların üretim sürecini 
nasıl etkilediği ortaya konmaktadır.

İkame esnekliğini betimlemek ve bazı özel üretim 
fonksiyonlarını incelemek
 Girdilerin birbiriyle ne derece kolay bir şekilde 
ikame edilebildiklerinin ikame esnekliği yardı-
mıyla nasıl ölçümlendiği, girdilerde tamamlayı-
cılık ve mükemmel derecede ikame edilebilirlik 
ve dört farklı özel üretim fonksiyonu (doğrusal, 
sabit-oranlı, Cobb-Douglas ve sabit ikame es-
nekli üretim fonksiyonları) ile bu fonksiyonların 
özellikleri açıklanmaktır. 

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a.  Mevcut üretim tekniklerinin tümü üretim tek-
nolojisini oluşturur.

b.  Teknolojik olarak etkin olmayan üretim tekniği 
girdi israfına yol açar.

c.  Üretim fonksiyonu minimum çıktı düzeyini 
göstermektedir.

d.  Kısa dönemde girdilerden sadece biri değişkendir.
e.  Vasıflı iş gücü bir üretim faktörüdür.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Uzun dönemde sabit girdi yoktur.
b.  Üretim sonrası elde edilen toplam ürün miktarı-

na ortalama fiziki ürün denir. 
c.  Girdi başına elde edilen ürün miktarına toplam 

fiziki ürün denir. 
d.  Ortalama fiziki ürün, toplam fiziki üründeki deği-

şimin girdideki değişime oranı tarafından verilir.
e.  Marjinal fiziki ürün, toplam fiziki ürünün girdi 

miktarına oranı tarafından verilir.

3. ........ fiziki ürünün ........ olduğu noktada ........ fizi-
ki ürün .........ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?

a.  Toplam-minimum-ortalama-sıfırdır.
b.  Ortalama-maksimum-toplam-minimumdur.
c.  Toplam-minimum-marjinal-maksimumdur.
d.  Marjinal-minimum-toplam-sıfırdır.
e.  Toplam-maksimum-marjinal-sıfırdır.

4. APPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda ka-
lan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a.  MPPL negatiftir.
b.  APPL artmaktadır.
c.  Toplam fiziki ürün azalmaktadır.
d.  APPL eğrisi MPPL eğrisinin üzerinde seyret-

mektedir.
e.  TPPL eğrisinin eğimi sıfırdır.

5. MPPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda ka-
lan bölge için aşağıdaki durumlardan hangisi geçerlidir?

a.  MPPL sıfır değerine bu bölgede ulaşır.
b.  APPL , MPPL’ye bu bölgede eşittir. 
c.  Toplam fiziki ürün maksimum değerine bu böl-

gede ulaşır.
d.  Emeğe göre artan marjinal getiri (verim) vardır.
e.  APPL azalmaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özellik-
lerinden değildir?

a.  Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim 
düzeyini temsil ederler.

b.  Negatif eğimlidir.
c.  Birbirlerini kesmezler.
d.  Orijine göre konvekstirler.
e.  Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini 

gösterir.

7. Aşağıdaki üretim fonksiyonlarından hangisinin 
ikame esnekliği sıfırdır? 

a.  Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
b.  Sabit-oranlı üretim fonksiyonu
c.  Üstel üretim fonksiyonu
d.  Doğrusal üretim fonksiyonu
e.  Logaritmik üretim fonksiyonu

8. Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli ola-
rak daha fazla arttığı teknolojik gelişme hangisidir? 

a.  Emek ve sermaye-tasarruflu teknolojik gelişme
b.  Sermaye-tasarruflu teknolojik gelişme
c.  Emek-tasarruflu teknolojik gelişme
d.  Yansız teknolojik gelişme
e.  Leontief teknolojik gelişme

9. Aşağıdakilerden hangisi üretimin ekonomik olma-
yan bölgesi için geçerlidir?

a.  Bu bölgede üretim yapmak kârlıdır.
b.  Tüm girdiler için artan toplam getiri vardır.
c.  Tüm girdilerin marjinal fiziki ürünü pozitiftir.
d.  Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.
e.  MRTS sıfırdır.

10.  Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin mar-
jinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin 
marjinal fiziki ürünü kaçtır?

a.  5
b.  0
c.  20
d.  12
e.  7
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Üretim fonksiyonu bünyesinde sadece teknolo-

jik olarak etkin olan üretim tekniklerini barın-
dırdığı için her bir spesifik girdi bileşeni kar-
şısında elde edilebilecek olan maksimum çıktı 
düzeyini göstermektedir. 

2. a Uzun dönem tüm girdilerin miktarlarının de-
ğiştirilmesini mümkün kılacak kadar uzun bir 
zaman dilimini kapsadığı için söz konusu dö-
nemde sabit girdi yoktur.

3. e Toplam fiziki ürün eğrisinin herhangi bir nokta-
sındaki eğimi marjinal fiziki ürünü verir. Toplam 
fiziki ürünün maksimum olduğu noktada eğim sı-
fırdır ve dolayısıyla da marjinal fiziki ürün sıfırdır.

4. b APPLnin maksimum olduğu noktanın sağında 
kalan bölgede APPL azalmakta ve solundaki 
bölgede ise APPL artmaktadır. 

5. d MPPLnin maksimum olduğu noktanın solun-
da kalan bölge, emek girdisinin artan miktarları 
karşısında TPPLnin artarak arttığı bölgeyle ör-
tüşmektedir. Dolayısıyla TPPLnin artarak arttığı 
bu bölge emeğe göre artan marjinal getirinin (ve-
rimin) olduğu bölgedir. Bu durumu bu bölgede 
TPPLnin eğrisine çizilecek teğetlerin eğimlerinin 
sürekli artmasından da gözlemleyebiliriz. 

6. e Herhangi bir eş ürün eğrisi üzerindeki her bir 
nokta, farklı emek ve sermaye girdisi bileşenle-
riyle aynı üretim düzeyinin gerçekleştirildiğini 
gösteren noktalardır. Dolayısıyla bir eş ürün 
eğrisi üzerinde hareket ettikçe üretim düzeyi 
değişmez, sadece girdi bileşenleri değişir. 

7. b Sabit-oranlı üretim fonksiyonuna ait dik-
kenarlı eş ürün eğrisinin dikey kısmında MRTS 
sonsuz (∞) ve yatay kısmında sıfır olduğundan 
dik-kenarlı eş ürün eğrisinin ikame esnekli-
ği sıfırdır. Bundan dolayı sabit-oranlı üretim 
fonksiyonu için ikame esnekliği sıfıra eşittir.

8. c Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli 
olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme son-
rasında MRTS azalır. MRTSK,L= MPPL/MPPK 
olduğunu hatırlayalım. MTRS’deki azalma, 
sermayenin marjinal fiziki ürünündeki artışın 
emeğin marjinal fiziki ürünündeki artıştan 
daha hızlı olduğu anlamına gelir. Emeğin mar-
jinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal 
fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan 
teknolojik gelişmeye emek-tasarruflu (serma-
ye-kullanımlı) teknolojik gelişme denir.

9. d Sırt çizgilerinin dışında kalan bölge bize üreti-
min ekonomik olmayan bölgelerini verir. Sırt 
çizgileri arasında kalan üretimin ekonomik 
bölgesinde eş ürün eğrileri negatif eğimli eğri-
ler iken üretimin ekonomik olmayan bölgeleri 
için eş ürün eğrileri tersine bükülerek pozitif 
eğimli eğriler görünümünü almaktadır.

10. a MRTSK,L= MPPL/MPPK ise verilen bilgileri bu 
formülde yerine koyarsak 2=10/MPPK olur ve 
buradan MPPK=10/2=5 değeri bulunur. 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1 
Firmalar üretim süreçlerinde teknolojik olarak etkin 
üretim tekniklerini kullanmayı tercih ederler. Çünkü 
teknolojik olarak etkin olmayan üretim teknikleri gir-
dilerin israf edilmesine yol açarak maliyet artışına ne-
den olmakta ve bu da kâr maksimizasyonu amaçlayan 
firmaların kârlarını düşürmektedir.

Sıra Sizde 2 
Toplam fiziki ürün (TPP) eğrisi üzerindeki her bir nok-
ta, farklı girdi düzeylerine ilişkin farklı toplam ürün 
miktarlarını gösterdiğinden ve ayrıca her bir girdinin 
üretime katkısı aynı olmadığından TPP eğrisi üzerinde 
ortalama fiziki ürün miktarı sabit kalmayıp değişmek-
tedir. Bu durumu orijinden TPP eğrisine çizilecek olan 
doğruların eğimlerinin aynı kalmayıp değişmesinden 
de görebiliriz.

Sıra Sizde 3 
Eş ürün eğrisi üzerinde aşağıya doğru gittikçe eğrinin 
eğiminin azaldığını ve eğrinin eğiminin negatif değe-
rine eşit olan emeğin sermayeye göre marjinal teknik 
ikame oranının da azaldığını hatırlayalım. Eğri üze-
rinde aşağıya doğru gitmek yerine tersi yönde yukarı-
ya doğru gidersek eğrinin eğimi artacağından eğrinin 
eğiminin negatif değerine eşit olan emeğin sermayeye 
göre marjinal teknik ikame oranı da artacaktır.
 
Sıra Sizde 4 
Öncelikle marjinal teknik ikame oranının eş ürün eğ-
risinin eğiminin negatif değerine eşit olduğunu hatır-
layalım. Üretimin ekonomik olmayan bölgelerinde eş 
ürün eğrisi pozitif eğimli olduğundan, bunun negatif 
değerine eşit olan marjinal teknik ikame oranı bu böl-
gelerde negatif değer alacaktır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Maliyetin nasıl ölçümlendiğini açıklayabilecek,
Kısa ve uzun döneme ilişkin maliyetleri betimleyebilecek,
Kısa ve uzun döneme ait maliyetleri grafiksel olarak inceleyebilecek,
Kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilecek,
Ölçek ekonomilerini niteleyebilecek,
Ölçeğe göre getiri durumunda kısa ve uzun dönem maliyet eğrilerinin davra-
nışlarının nasıl değiştiğini açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Fırsat,	Açık	ve	Örtük	Maliyet	
•	 Ekonomik	Maliyet	ve	Muhasebe	

Maliyeti
•	 Ekonomik	Kâr	ve	Muhasebe	Kârı
•	 Sabit,	Değişken,	Ortalama	ve	

Marjinal Maliyet 

•	 Eş	Maliyet	Doğrusu	
•	 Maliyet	Minimizasyonu
•	 Genişleme	Yolu
•	 Normal	ve	Bayağı	Girdi
•	 Ölçek	Ekonomileri
•	 Ölçeğe	Göre	Getiri

İçindekiler
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•	 GİRİŞ	
•	 MALİYETİN	ÖLÇÜMLENMESİ
•	 KISA	DÖNEMDE	MALİYETLER
•	 UZUN	DÖNEMDE	MALİYETLER
•	 KISA	VE	UZUN	DÖNEM	MALİYET	
EĞRİLERİNİN	BİRLİKTE	ANALİZİ
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GİRİŞ
Bir önceki bölümde üretim teknolojisi konusuna açıklık getirip bir firmanın üretim 
faktörlerini nasıl çıktılara dönüştürdüğünden bahsettik. Şimdi ise üretim teknolo-
jisinin girdi fiyatları ile birlikte bir firmanın üretim maliyetini nasıl belirlediğinden 
bahsedeceğiz. Üretim teknolojisi veri iken bir firma, farklı çıktı düzeylerini gerçek-
leştirmek için sadece hangi girdi bileşenlerini kullanması gerektiği konusunda karar 
vermez, aynı zamanda söz konusu girdileri elde etmenin maliyetinin ne olduğu husu-
sunu da göz önünde bulundurmak zorundadır. Dolayısıyla firma açısından belli bir 
çıktı düzeyini en düşük maliyet ile gerçekleştirmeye imkân tanıyan girdi bileşeninin 
nasıl belirleneceği konusuna açıklık getirmek gerekir. Kârı maksimize etmenin bir 
yolu, maliyeti minimize etme olduğundan bu bölümde, üretime ilişkin maliyet mini-
mizasyonunu gerçekleştirmenin şartlarının neler olduğu açıklanmaktadır. 

Üretim maliyeti bir firmanın çıktı düzeyini belirlemede önemli bir rol oynadı-
ğından firma maliyet yapısını değişik açılardan ele alıp irdelemekte fayda vardır. 
Bu nedenle, bu bölümde üretim faaliyetinde bulunan bir firmanın kısa ve uzun 
dönemde karşılaştığı maliyetler incelenmektedir. Bu amaçla, öncelikle maliyetin 
ölçümlenmesi konusuna açıklık getirilmekte ve sonra kısa dönem maliyet anali-
zine geçilmektedir. Kısa döneme ilişkin maliyetler toplam, ortalama ve marjinal 
türünden kavramsal olarak tanımlandıktan sonra grafiksel olarak irdelenmekte-
dir. Aynı süreç uzun dönem maliyet analizinde de izlenmektedir. Kısa ve uzun 
dönem maliyet analizleri ayrı ayrı yapıldıktan sonra bu iki döneme ait maliyetler 
arasında ilişki grafikler yardımıyla açıklanıp ortaya konmaktadır. Ayrıca ölçeğe 
göre sabit, azalan ve artan getiri durumlarında kısa ve uzun dönem maliyetlerin 
nasıl davrandığı grafiksel olarak gösterilip açıklanmaktadır.

MALİYETİN ÖLÇÜMLENMESİ

Maliyetin nasıl ölçümlendiğini açıklayabilecek

Firmaların mal ve hizmet üretimi için kullandıkları girdilerin firmalara belli bir ma-
liyet yüklediği bir gerçektir. Kâr maksimizasyonu amacı ile hareket eden firmalar, 
söz konusu bu maliyetleri minimize etme yoluyla kârlarını en çoklamaya çalışırlar. 
Firmaların maliyetlerini nasıl minimize ettiklerini incelemeden önce maliyet ile 
neyi kastettiğimizi ve maliyetin nasıl ölçümlendiğini açıklamada yarar vardır. 

Maliyet Kuramı

1
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Mal veya hizmet üretimi yapmak isteyen bir firma mevcut üretim alternatifleri 
arasından bir tanesini seçer ve seçmiş olduğu bu mal veya hizmetin üretimini 
gerçekleştirir. Bu tercih sürecinde firma mevcut üretim alternatiflerinden birini 
seçmek ile diğerlerinden vazgeçmiş olmaktadır. Mevcut üretim alternatiflerinden 
birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasın-
daki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine fırsat (alternatif) maliyeti denir. 
Diğer bir ifadeyle fırsat maliyeti, bir kaynağın en iyi alternatif kullanımının piyasa 
değeridir. Örneğin bir dizüstü bilgisayar üretmek için kullanılan kaynak ile on 
adet radyo üretmek mümkün ise o zaman bir adet dizüstü bilgisayar üretmenin 
fırsat maliyeti on adet radyodur. 

Maliyet kavramı iktisatçılar ve muhasebeciler açısından farklı algılanıp ölçüm-
lenmektedir. İktisatçılar ve muhasebeciler arasındaki bu algı ve ölçümleme farkı, 
maliyetin açık maliyet ve örtük maliyet olmasından kaynaklanmaktadır. Bir mal 
veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödeme-
lerin tamamına açık maliyet denir. Açık maliyetler muhasebeleştirilip kayıt altına 
alınan maliyetlerdir. Örneğin bir otobüs firmasınca yapılan; yakıt harcamaları, per-
sonel maaş ödemeleri, bilet ofisi kira giderleri ve otobüs bakım giderleri açık ma-
liyete ilişkin unsurlardır. Örnekten de anlaşıldığı gibi, bir firmanın ilgili sektörde 
faaliyette bulunup faaliyetini devam ettirebilmesi için yapmak zorunda olduğu har-
camaların tümü açık maliyeti oluşturmaktadır. Bir mal veya hizmetin üretimi için 
direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş 
olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere örtük maliyet denir. Örtük maliyetler 
muhasebeleştirilip kayıt altına alınmayan maliyetlerdir. Firma, sahibi olduğu gir-
dileri kendi üretim sürecinde kullandığı takdirde, bu girdileri kiraya vermek veya 
satmak yolu ile elde edeceği bir gelirden vazgeçmiş olmakta veya firma sahibi kendi 
firmasında çalışmak suretiyle başka bir firmada çalıştığında elde edeceği ücret geli-
rinden vazgeçmiş olmakta ve vazgeçilen bu gelirler nedeniyle firma bir maliyet yük-
lenmektedir. Firma için bu yüklenilen maliyetler örtük maliyetleri oluşturmaktadır. 

Açık maliyetler muhasebeleştirilen maliyetler iken örtük maliyetler muhasebeleşti-
rilmeyen maliyetlerdir.

Maliyet kavramını tanımlarken muhasebeciler sadece açık maliyeti göz önün-
de bulunduruyor iken iktisatçılar hem açık hem de örtük maliyetleri göz önünde 
bulundurmaktadır. Firmanın açık maliyetleri toplamına muhasebe maliyeti denir. 
Muhasebe maliyeti şöyle gösterilebilir:

Muhasebe Maliyeti = Toplam Açık Maliyetler

Firmanın açık ve örtük maliyetleri toplamına ekonomik (iktisadi) maliyet de-
nir. İktisatçılar bir firmanın maliyetinden bahsederken daima ekonomik maliyeti 
kastederler. Ekonomik maliyet şöyle ifade edilebilir:

Ekonomik Maliyet = Toplam Açık Maliyetler + Toplam Örtük Maliyetler

İktisatçılar ve muhasebeciler açısından maliyet kavramının tanımında ortaya 
çıkan farklılık doğal olarak iki kesim arasında kâr kavramının da farklı olması so-
nucunu doğurmaktadır. Muhasebe kârı toplam hasılat ile toplam açık maliyetler 
arasındaki fark tarafından verilir ve şöyle ifade edilir:

Muhasebe Kârı = Toplam Hasılat - Toplam Açık Maliyetler

Mevcut üretim 
alternatiflerinden birini 
tercih ettiğimizde vazgeçmiş 
olduğumuz diğer üretim 
alternatifleri arasındaki en iyi 
üretim alternatifinin piyasa 
değerine fırsat (alternatif ) 
maliyeti denir.

Bir mal veya hizmetin üretimi 
için direkt olarak parasal 
bir harcamayı gerektiren 
ödemelerin tamamına açık 
maliyet denir.

Bir mal veya hizmetin üretimi 
için direkt olarak parasal bir 
harcamayı gerektirmeyen 
fakat bir alternatiften 
vazgeçilmiş olunması 
nedeniyle ortaya çıkan 
maliyetlere örtük maliyet 
denir.

Firmanın açık maliyetleri 
toplamına muhasebe 
maliyeti denir. 

Firmanın açık ve örtük 
maliyetleri toplamına 
ekonomik (iktisadi) maliyet 
denir.
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Ekonomik (iktisadi) kâr ise toplam hasılat ile ekonomik maliyet arasındaki 
farka eşittir ve şöyle gösterilmektedir:

Ekonomik Kâr = Toplam Hasılat - Ekonomik Maliyet

veya

Ekonomik Kâr = Toplam Hasılat - (Toplam Açık Maliyetler + Toplam Örtük Maliyetler) 

İfadelerden de anlaşılacağı üzere muhasebe kârının ekonomik kârdan farkı 
toplam örtük maliyetleri içermiyor olmasıdır. Bundan dolayı ekonomik kârı,

Ekonomik Kâr = Muhasebe Kârı - Toplam Örtük Maliyetler

şeklinde de ifade etmek mümkündür.
Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden büyük ise ekonomik kâr pozitiftir 

ve bu durumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların 
en iyi alternatif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelirden daha 
fazla bir gelir elde ediyor demektir. Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda fir-
ma aşırı kar elde etmektedir.

Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlere eşit ise ekonomik kâr sıfırdır ve bu du-
rumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların en iyi alter-
natif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelire eşit bir gelir elde ediyor 
demektir. Ekonomik kârın sıfır olduğu durumda firma normal kâr elde etmektedir.

Ekonomik kârın sıfır olduğu durumda firma üretim faaliyetine devam etmekte midir?

Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden küçük ise ekonomik kâr negatiftir 
ve bu durumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların 
en iyi alternatif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelirden daha 
az bir gelir elde ediyor demektir. Ekonomik kârın negatif olduğu durumda firma 
zarar etmektedir.

KISA DÖNEMDE MALİYETLER

Kısa ve uzun döneme ilişkin maliyetleri betimleyebilecek

Üretim kuramında olduğu gibi maliyet kuramında da analizimizi kısa ve uzun dö-
nem olmak üzere iki ayrı dönem açısından ele alacağız. Hatırlanacağı üzere, kısa dö-
nem tek bir girdinin değişken girdi ve diğer girdilerin sabit girdiler olduğu bir dönem 
iken uzun dönemde tüm girdiler değişken girdilerdi. Kısa dönemde, üretim kura-
mında olduğu gibi, emek girdisi değişken girdi ve sermaye girdisi sabit girdi olmak 
üzere, firmanın bu iki girdiyi kullanarak üretimini gerçekleştirdiğini varsayacağız.

Toplam Maliyetler 
Firma kısa dönemde; toplam sabit maliyet (TFC), toplam değişken maliyet 
(SRVC), toplam maliyet (SRTC) ve marjinal maliyet (SRMC) olmak üzere dört 
farklı maliyet ile karşı karşıyadır. 

Üretim düzeyi ile birlikte değişmeyip sabit kalan üretim harcamaları toplamı-
na toplam sabit maliyet denir. Sabit maliyet, firmanın kısa dönem üretim süre-

2
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cinde değiştiremeyip sabit kalan girdilerine ilişkin maliyetlerdir ve bu maliyetler 
üretim miktarı sıfır olsa dahi firmanın katlanmak zorunda olduğu maliyetlerdir. 
Firma açısından; toprak, fabrika, makine ve diğer sermaye malları kısa dönemde 
değiştirilemeyen sabit girdilerdir ve firma hiç üretim yapmıyor olsa dahi bu gir-
dilere ilişkin maliyetlere katlanmak zorundadır. Tablo 4.1’de toplam sabit mali-
yetlerin T96 olduğu varsayılmıştır ve tablodan da görüldüğü gibi üretimin her bir 
düzeyi için bu değer değişmemektedir.

Üretim düzeyi ile birlikte değişen üretim harcamaları toplamına toplam de-
ğişken maliyet denir. Değişken maliyet, firmanın üretim sürecinde kullandığı de-
ğişken girdilerine ilişkin maliyetlerdir. Değişken maliyetler üretimin sıfır olduğu 
durumda sıfıra eşittir ve üretimin birinci biriminden itibaren ortaya çıkıp üre-
tim ile birlikte artmaktadır. Ham madde ve emek gibi üretimle birlikte kullanılan 
miktarları artan girdiler için yapılan harcamalar, firmanın değişken maliyetlerini 
oluşturmaktadır. Kısa dönemde firma daha fazla çıktı elde edebilmek için daha 
fazla değişken girdi kullanmak zorunda olduğundan üretim miktarı ile değişken 
maliyetler arasında aynı yönlü bir ilişki mevcuttur. Tablo 4.1’de toplam değişken 
maliyet, üretimin sıfır olduğu durumda sıfır olup üretim arttıkça artmaktadır.

Üretim düzeyi sıfır iken neden toplam değişken maliyetler sıfıra eşittir?
 
Kısa dönemde firmanın üretim için katlandığı toplam maliyet (SRTC), top-

lam sabit maliyetler (TFC) ile toplam değişken maliyetlerin (SRVC) toplamı tara-
fından verilir ve aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir:

SRTC = TFC + SRVC

Her ne kadar toplam sabit maliyetler üretimle birlikte değişmeyip sabit kalıyor 
olsa da toplam değişken maliyetler üretim ile birlikte arttığından dolayı toplam 
maliyetler de üretimle birlikte artmaktadır. Tablo 4.1’den görüldüğü üzere üretim 
miktarı arttıkça toplam maliyetler de üretimle birlikte sürekli artmaktadır.

Toplam maliyetler üretimle birlikte toplam değişken maliyetler arttığı için artmaktadır. 

Üretim düzeyi sıfır iken toplam maliyetler neye eşittir?
 

Çıktı 
Miktarı 

(Q)

Toplam 
Sabit 

Maliyet 
(TFC)

Toplam 
Değişken 

Maliyet 
(SRVC)

Toplam 
Maliyet 
(SRTC)

Marjinal 
Maliyet 
(SRMC)

Ortalama  
Sabit 

Maliyet 
(AFC)

Ortalama 
Değişken 

Maliyet 
(SRAVC)

Ortalama
Maliyet 
(SRATC)

0 96 0 96

1 96 50 146 50 96 50 146

2 96 92 188 42 48 46 94

3 96 132 228 40 32 44 76

4 96 164 260 32 24 41 65

5 96 200 296 36 19.2 40 59.2

6 96 240 336 40 16 40 56

Üretim düzeyi ile birlikte 
değişmeyip sabit kalan 
üretim harcamaları toplamına 
toplam sabit maliyet denir.

Üretim düzeyi ile birlikte 
değişen üretim harcamaları 
toplamına toplam değişken 
maliyet denir.

Toplam sabit maliyetler ile 
toplam değişken maliyetlerin 
toplamı toplam maliyeti 
verir.

1

Tablo 4.1
Kısa Dönemde 
Üretim Miktarı ile 
Maliyetler Arasındaki 
İlişki
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7 96 282 378 42 13.7 40.3 54

8 96 336 432 54 12 42 54

9 96 396 492 60 10.7 44 54.7

10 96 460 556 64 9.6 46 55.6

11 96 544 640 84 8.7 49.5 58.2

12 96 642 738 98 8 53.5 61.5

Ortalama ve Marjinal Maliyetler
Kısa dönemde firma ne kadar üreteceğine karar verirken üretim maliyetinin çıktı 
ile birlikte nasıl değiştiğini gösteren birkaç ölçütten yararlanır. Bu ölçütler; orta-
lama sabit maliyet (AFC), ortalama değişken maliyet (SRAVC), ortalama maliyet 
(SRATC) ve marjinal maliyettir (SRMC). 

Yukarıda bahsettiğimiz toplam cinsinden ifade edilmiş olan üç maliyetten her 
birini, çıktı miktarına bölerek ortalama cinsinden maliyetleri elde edebiliriz. Or-
talama cinsinden elde edilecek olan bu maliyetlerin her birinin birim çıktı başına 
düşen maliyetleri yansıtacağı aşikârdır. 

Ortalama sabit maliyet (AFC), toplam sabit maliyetin (TFC) toplam çıktı 
miktarına (Q) oranlanması ile elde edilir ve bir birim çıktı başına düşen toplam 
sabit maliyeti yansıtır. Ortalama sabit maliyet şu eşitlik ile gösterilir:

Tablo 4.1’de bir birim çıktı başına düşen toplam sabit maliyetin (yani AFC’nin); 
1 birimlik çıktı düzeyi T96 iken 12 birimlik çıktı düzeyinin T8 olduğu ve dolayı-
sıyla AFC’nin üretim miktarı arttıkça sürekli azaldığı gözlemlenmektedir. Yani 
AFC ile üretim miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Üretim miktarı art-
tıkça AFC’de gözlemlenen bu sürekli azalışın nedeni TFC’nin üretim miktarın-
dan bağımsız bir biçimde daima sabit kalıyor olmasıdır. Ayrıca AFC’nin üretim 
miktarı ile birlikte sürekli azalıyor olması, AFC eğrisinin sürekli azalan bir eğri 
görünümünü almasına yol açar.

 
Hangi üretim düzeyinde ortalama sabit maliyet maksimum değerine ulaşır?

Ortalama değişken maliyet (SRAVC), toplam değişken maliyetin (SRVC) top-
lam çıktı miktarına (Q) oranlanması ile elde edilir ve bir birim çıktı başına düşen 
toplam değişken maliyeti yansıtır. Ortalama değişken maliyet şu eşitlik ile ifade 
edilir:

Tablo 4.1’den bir birim çıktı başına düşen değişken maliyetin (yani SRAVC’nin); 
üretimin ilk aşamalarında düştüğü, 6 birimlik çıktı düzeyinde T40 ile minimum 
değerine ulaştığı ve bu üretim düzeyinden sonra da artmaya başladığı görülmek-
tedir. SRAVC’nin önce azalıp sonra artıyor olması, SRAVC eğrisinin “U” şekline 
benzer bir görünüme sahip olduğunu ima etmektedir. 

Tablo 4.1
Devamı

Bir birim  çıktı başına düşen 
toplam sabit maliyete 
ortalama sabit maliyet 
denir.

Bir birim çıktı başına düşen 
toplam değişken maliyete 
ortalama değişken maliyet 
denir.



Mikro İktisat88

Ortalama maliyet (SRATC), toplam maliyetin (SRTC) toplam çıktı miktarına 
(Q) oranlanması ile elde edilir ve bir birim çıktı başına düşen toplam maliyeti 
yansıtır. Ortalama maliyet aşağıdaki eşitlik ile gösterilir:

veya SRTC = TFC + SRVC olduğundan:

Yani ortalama maliyet, ortalama sabit maliyet ve ortalama değişken maliyetin 
toplamından ibarettir.

Tablo 4.1’de bir birim çıktı başına düşen toplam maliyetin (yani SRATC’nin); 
üretimin ilk aşamalarında hızla düştüğü, 8 birimlik çıktı düzeyinde T54 ile mini-
mum değerine ulaştığı ve bu üretim düzeyinden sonra da yavaş bir şekilde artma-
ya başladığı görülmektedir. SRATC’nin önce azalıp sonra artıyor olması, SRATC 
eğrisinin SRAVC eğrisi gibi “U” şekline benzer bir görünüme sahip olduğunu ima 
etmektedir. SRATC eğrisi ile SRAVC eğrisi arasındaki fark, SRATC eğrisindeki 
düşüşün daha hızlı olması ve SRATC eğrisinin minimuma daha yüksek bir üretim 
düzeyinde ulaşıyor olmasıdır. Ortalama maliyet (SRATC) ile ortalama değişken 
maliyet (SRAVC) arasındaki farkın ortalama sabit maliyete (AFC) eşit olduğu bil-
gisi dâhilinde, üretim arttıkça AFC sürekli azaldığından SRATC eğrisi ile SRAVC 
eğrisi birbirine yaklaşır. 

Marjinal maliyet (SRMC), firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda 
katlanmak zorunda olduğu ek maliyettir. Diğer bir ifadeyle marjinal maliyet her 
bir birim ilave üretimin toplam maliyet üzerinde yarattığı ek maliyeti yansıtır. 
Üretimdeki bir birimlik değişimin toplam maliyette yol açtığı değişimi ölçen mar-
jinal maliyet şöyle gösterilir:

 
Formüldeki delta işareti (∆) değişimi sembolize etmektedir. 
Ayrıca SRTC = TFC + SRVC olduğundan:

Kısa dönemde TFC sabit olduğundan TFC’deki değişim sıfırdır ve dolayısıyla 
marjinal maliyet, çıktıdaki bir birimlik değişimin toplam değişken maliyetlerde yol 
açtığı değişimden başka bir şey değildir. Tablo 4.1’den marjinal maliyetin (SRMC); 
üretimin ilk aşamalarında düştüğü, 4 birimlik çıktı düzeyinde T32 ile minimum de-
ğerine ulaştığı ve bu üretim düzeyinden sonra da artmaya başladığı görülmektedir. 
Bundan dolayı marjinal maliyet eğrisi de “U” şekline benzer bir görünüme sahiptir. 
Tablo 4.1’de üretimin 2 birimden 3 birime çıktığı durum için marjinal maliyeti iki 
farklı biçimde hesaplayabiliriz: SRMC = ∆SRTC / ∆Q = (228-188) / (3-2) = 40 veya 

Bir birim çıktı başına düşen 
toplam maliyete ortalama 
maliyet denir.

Firmanın bir birim daha 
fazla üretmesi sonucunda 
katlanmak zorunda olduğu ek 
maliyete marjinal maliyet 
denir.
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SRMC = ∆SRVC / ∆Q = (132-92) / (3-2) = 40. Buradan da anlaşılacağı üzere, çıktı-
daki bir birimlik değişim sonucu kısa dönem toplam maliyette meydana gelen deği-
şimi ölçen SRMC aynı zamanda çıktıdaki bir birimlik değişim sonucu kısa dönem 
toplam değişken maliyette meydana gelen değişimi de ölçmektedir.

Tablo 4.1’den ilk önce marjinal maliyetin minimum yaptığı, daha sonra ortala-
ma değişken maliyetin ve en son olarak da ortalama maliyetin minimum yaptığı 
görülmektedir. Ayrıca marjinal maliyetin; ortalama değişken maliyete ve ortala-
ma maliyete bu maliyetlerin minimum değerlerinde eşit olduğu görülmektedir. 
Yani marjinal maliyet, ortalama değişken maliyeti ve ortalama maliyeti minimum 
noktalarında keser. 

Toplam Maliyet Eğrileri

Kısa ve uzun döneme ait maliyetleri grafiksel olarak inceleyebilecek

Bu kısımda yukarıda toplam cinsinden betimlediğimiz kısa dönem maliyet kav-
ramlarının grafiksel görünümlerinin nasıl olduğu ortaya konulmaktadır. 

Kısa dönem toplam değişken maliyetlere (SRVC) ilişkin grafiksel görünüm 
Şekil 4.1 (b)’de gösterilmektedir. SRVC eğrisinin neden böyle bir görünüme sahip 
olduğunu Şekil 4.1 (a)’da yer alan kısa dönem toplam fiziki ürün (TPPL) eğrisi 
yardımıyla açıklayabiliriz.

Kısa dönemde firmanın tek değişken girdisi olan emek girdisi için yapılan har-
camalar firmanın toplam değişken maliyetlerini yansıtmaktadır. Toplam değiş-
ken maliyetler üretimin sıfır olduğu durumda sıfıra eşit olan ve üretim miktarıyla 
birlikte artan maliyetlerdir. Bu bağlamda toplam değişken maliyetlerdeki artışın 
şekli tamamen üretimdeki artışın şekline bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Hangi üretim düzeyinde toplam değişken maliyetler minimum değerine ulaşır?
 
Şekil 4.1 (a)’da TPPL eğrisi üzerinde yer alan A noktasının solunda kalan böl-

gede üretimde kullanılan emek girdisi aynı miktarlarda artırıldıkça üretim mik-
tarı (Q) artan oranda artmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu bölgede emeğin marjinal 
fiziki ürünü sürekli artmaktadır yani bu bölgede emeğe göre artan marjinal getiri 

3

Şekil 4.1

Kısa Dönem 
Toplam Değişken 
Maliyet Eğrisi
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vardır. Bunu tersten şöyle okumak mümkündür: Bu bölgede, üretim miktarındaki 
her bir birim artış karşısında ihtiyaç duyulan emek miktarı azalarak artmaktadır. 
Her bir birim ilave çıktı için ihtiyaç duyulan emek miktarının bu bölgede azala-
rak artıyor olması, emeğin birim ücreti (w) ile emek miktarının (L) çarpımından 
oluşan kısa dönem toplam değişken maliyetlerin de (yani SRVC=wL) bu bölgede 
azalarak artıyor olmasına yol açar. Şekil 4.1 (b)’de görüldüğü gibi A noktasının 
solundaki bölgede SRVC azalarak artmaktadır.

Şekil 4.1 (a)’da TPPL eğrisi üzerinde yer alan A noktasının sağında kalan bölge-
de ise üretimde kullanılan emek girdisi aynı miktarlarda artırıldıkça üretim mik-
tarı azalan oranda artmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu bölgede emeğin marjinal fi-
ziki ürünü sürekli azalmaktadır yani bu bölgede emeğe göre azalan marjinal getiri 
vardır. Bunu tersten şöyle okumak mümkündür: Bu bölgede, üretim miktarındaki 
her bir birim artış karşısında ihtiyaç duyulan emek miktarı artarak artmaktadır. 
Her bir birim ilave çıktı için ihtiyaç duyulan emek miktarının bu bölgede artarak 
artıyor olması, kısa dönem toplam değişken maliyetlerin de bu bölgede artarak 
artıyor olmasına yol açar. Şekil 4.1 (b)’de görüldüğü gibi A noktasının sağındaki 
bölgede SRVC artarak artmaktadır. 

Eğer Şekil 4.1 (a)’daki TPPL eğrisini dikey eksende emek miktarı (L) ve ya-
tay eksende çıktı miktarı (Q) yer alacak bir biçimde ters çevirdikten sonra di-
key eksene emek miktarı yerine emeğin birim ücreti (w) ile emek miktarının (L) 
çarpımından oluşan kısa dönem toplam değişken maliyeti (SRVC) yazarsak kısa 
dönem toplam değişken maliyet eğrisini elde etmiş oluruz. Dolayısıyla SRVC eğ-
risinin şekli TPPL eğrisinin şeklinin tam tersidir.

Kısa dönemde toplam sabit maliyetlerin (TFC) üretim düzeyinden bağımsız 
olduğunu ve bundan dolayı da üretim miktarı ile birlikte değişmeyip sabit kaldı-
ğını bilmekteyiz. Şekil 4.2’de üretim düzeyinden bağımsız olan toplam sabit mali-
yetler üretim miktarına paralel bir kesikli doğru ile gösterilmektedir.

Neden toplam sabit maliyetler, eğimi sıfır olan bir doğru görünümündedir? 

Kısa dönem toplam maliyet (SRTC), toplam sabit maliyet (TFC) ile toplam 
değişken maliyetin (SRVC) toplamından ibaretti. TFC’nin üretim düzeyinden ba-
ğımsız olması SRTC eğrisinin şeklinin tamamen SRVC eğrisinin şekli tarafından 
belirlendiği anlamına gelmektedir. Şekil 4.2’den de görüldüğü gibi, SRTC eğrisi 
SRVC eğrisinin TFC eğrisi kadar üzerinde yer alan ve SRVC eğrisi ile aynı şekle 
sahip olan bir eğridir.

Ortalama Maliyet Eğrileri ve Marjinal Maliyet Eğrisi
Bu kısımda yukarıda ortalama ve marjinal cinsinden betimlediğimiz kısa dönem 
maliyet kavramlarının grafiksel görünümlerinin nasıl olduğunu açıklamaktayız.

Kısa dönemde toplam sabit maliyetler üretim miktarı ile birlikte değişmeyip 
sabit kaldığından dolayı, TFC’nin çıktı miktarına oranlanmasından elde edilen 
ortalama sabit maliyetler (AFC) üretim miktarı arttıkça sürekli azalmaktadır. Bu 
durum Şekil 4.3 (a)’da olduğu gibi AFC eğrisinin sürekli azalan bir eğri görünü-
müne sahip olmasına yol açar. 

Şekil 4.3 (b)’de kısa döneme ilişkin ortalama değişken maliyet eğrisi ile orta-
lama maliyet eğrisi gösterilmektedir. SRVC’nin çıktı miktarına oranlanmasından 
elde edilen ortalama değişken maliyet (SRAVC) eğrisinin şekli ile SRTC’nin çıktı 
miktarına oranlanmasından elde edilen ortalama maliyet (SRATC) eğrisinin şekli-
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nin “U” biçiminde olduğu görülmektedir. SRAVC eğrisi Q1 üretim düzeyinde mini-
muma ulaşıyor iken SRATC eğrisi Q2 üretim düzeyinde minimuma ulaşmaktadır. 
Dolayısıyla SRAVC eğrisi SRATC eğrisine göre daha erken minimum yapar. Ayrıca 
SRATC eğrisi ile SRAVC eğrisi arasındaki dikey mesafe tarafından verilen AFC’nin 
üretimdeki artışla birlikte sürekli azaldığı görülmektedir. Bundan dolayı üretim art-
tıkça SRATC ve SRAVC eğrileri birbirine daha fazla yaklaşmaktadır.

Üretim miktarı ile ortalama değişken maliyetler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kısa dönemde ortalama değişken maliyetler ortalama maliyetlerden daha erken mi-
nimum yapar.

 olduğunu biliyoruz. Emeğin birim ücretini gösteren w’nun 

veri olduğu durumda bu ifadeyi şöyle gösterebiliriz:

Şekil 4.2

Kısa Dönem 
Toplam Maliyet 
Eğrisi

Şekil 4.3

Kısa Dönem 
Ortalama Maliyet 
Eğrileri ve Marjinal 
Maliyet Eğrisi

2
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Bu ifade emeğin ortalama fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde 
SRAVC’nin azalmakta olduğunu, emeğin ortalama fiziki ürününün azalmakta ol-
duğu üretim bölgesinde SRAVC’nin artmakta olduğunu göstermektedir.

Şekil 4.3 (c)’de üretim miktarındaki değişimin toplam maliyette yol açtığı deği-
şimi yansıtan kısa dönem marjinal maliyet (SRMC) eğrisi yer almaktadır. SRMC 
eğrisi SRAVC ve SRATC eğrileri gibi “U” şeklinde bir eğridir fakat onlar kadar 
yayvan değildir.

 olduğunu yukarıda göstermiştik. Emeğin birim üc-

retini gösteren w’nun veri olduğu durumda bu ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz:

Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi, emeğin marjinal fiziki ürününün artmakta ol-
duğu üretim bölgesinde SRMC azalmakta, emeğin marjinal fiziki ürününün azal-
makta olduğu üretim bölgesinde SRMC artmaktadır.

Emeğin marjinal fiziki ürünü ile marjinal maliyet arasında ve emeğin ortalama fizi-
ki ürünü ile ortalama değişken maliyet arasında ters yönlü bir ilişki vardır. 

Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet Eğrileri
Tablo 4.1’de verdiğimiz örneğe ait bilgileri aşağıda Şekil 4.4’te gösterilen toplam, 
ortalama ve marjinal maliyet eğrilerine uygulamak suretiyle toplam maliyet eğri-
leri ile ortalama maliyet eğrileri ve marjinal maliyet eğrileri arasındaki ilişki orta-
ya konmaya çalışılmaktadır. 

Orijinden her bir toplam eğrisine (yani gerek SRTC eğrisine gerekse de SRVC 
eğrisine) çizilen doğruların eğimlerinin ilgili toplam eğrisine ait ortalamaları 
(yani SRATC’yi ve SRAVC’yi) verdiğini bilmekteyiz. 

Şekil 4.4 (a)’da SRVC eğrisine orijinden çizilen doğruların eğimlerinin (dola-
yısıyla SRAVC’nin) 6 birimlik üretim düzeyine kadar sürekli azaldığı, 6 birimlik 
üretim düzeyinde minimum eğim değerine (dolayısıyla minimum SRAVC değeri 
olan 40 değerine) ulaştığı ve 6 birimlik üretim düzeyinden sonra ise eğimlerin 
(dolayısıyla SRAVC’nin) sürekli arttığını görmekteyiz. 

Şekil 4.4 (a)’da SRTC eğrisine orijinden çizilen doğruların eğimlerinin (dola-
yısıyla SRATC’nin) 8 birimlik üretim düzeyine kadar sürekli azaldığı, 8 birimlik 
üretim düzeyinde minimum eğim değerine (dolayısıyla minimum SRATC değeri 
olan 54 değerine) ulaştığı ve 8 birimlik üretim düzeyinden sonra ise eğimlerin 
(dolayısıyla SRATC’nin) sürekli arttığını görmekteyiz. SRAVC’nin minimum de-
ğerine SRVC eğrisine orijinden çizilen doğrunun teğet olduğu noktada (yani 6 
birimlik üretim düzeyinde) ulaştığına ve SRATC’nin minimum değerine SRTC 
eğrisine orijinden çizilen doğrunun teğet olduğu noktada (yani 8 birimlik üretim 
düzeyinde) ulaştığına dikkat ediniz. 

Şekil 4.4 (b)’de kısa dönem marjinal maliyetlerin (SRMC’nin); SRTC’nin büküm 
noktasına tekabül eden 4 birimlik üretim düzeyine kadar sürekli azaldığı, 4 birim-
lik üretim düzeyinde minimum yaptığı ve 4 birimlik üretim düzeyinden sonra ise 
sürekli arttığı görülmektedir. SRMC, hem SRAVC eğrisini hem de SRATC eğrisini 
minimum noktalarından kesmektedir. SRMC eğrisinin SRAVC eğrisinin altında 
kaldığı bölgede SRAVC azalmakta, SRMC eğrisinin SRAVC eğrisinin üstünde kal-
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dığı bölgede SRAVC artmaktadır. Aynı şekilde SRMC eğrisinin SRATC eğrisinin al-
tında kaldığı bölgede SRATC azalmakta, SRMC eğrisinin SRATC eğrisinin üstünde 
kaldığı bölgede SRATC artmaktadır. 

SRMC ve SRATC arasındaki bu ilişkiyi matematiksel olarak elde etmek müm-
kündür. SRATC=SRTC/Q olduğu bilgisi dahilinde SRATC’nin eğimi SRATC’nin 
Q’ya göre türevi tarafından verilir ve SRATC’nin eğimi şöyle elde edilir:

Yukarıdaki ifadeden SRATC’nin eğiminin (SRMC-SRATC)/Q tarafından 
verildiği görülmektedir. Bu durumda Q>0 şartıyla: i.) eğer SRMC= SRATC ise 
SRATC’nin eğimi sıfıra eşittir ve bu noktada SRATC minimum yapmaktadır; ii.) 
eğer SRMC>SRATC ise SRATC’nin eğimi pozitiftir ve SRATC artmaktadır; iii.) 
eğer SRMC<SRATC ise SRATC’nin eğimi negatiftir ve SRATC azalmaktadır.

Şekil 4.4

Toplam, Ortalama 
ve Marjinal Maliyet 
Eğrileri



Mikro İktisat94

Hangi bölgelerde marjinal maliyet eğrisi ortalama değişken maliyet eğrisinin ve or-
talama maliyet eğrisinin üzerinde seyretmektedir? 

UZUN DÖNEMDE MALİYETLER

Kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri arasındaki ilişkiyi ortaya koya-
bilecek

Kısa dönemde sadece tek bir girdi değişken girdi iken uzun dönemde tüm girdiler 
değişken girdidir ve bundan dolayı da uzun dönemde firma, tüm girdilerin üre-
timde kullanılan miktarlarını istediği gibi değiştirip üretim maliyetini minimize 
imkânına sahiptir. Firma, belli bir eş ürün eğrisi üzerinde aynı miktar ürünü tek-
nolojik olarak etkin olan çok sayıda farklı girdi bileşenini kullanarak üretebilmek-
tedir. Fakat firma teknolojik olarak etkin olan bu çok sayıda farklı girdi bileşeni 
arasından en düşük üretim maliyetine sahip olan girdi bileşenini tespit etmeye 
çalışır. Aynı üretim miktarını sağlayan teknolojik olarak etkin olan girdi bileşen-
leri arasından en düşük üretim maliyetine sahip olan girdi bileşenine ekonomik 
olarak etkin olan girdi bileşeni denir. Firma ekonomik olarak etkin olan girdi 
bileşenini, eş ürün eğrisinin içerdiği üretim bilgisi ile emek ve sermaye girdisine 
ilişkin maliyet bilgisini birleştirerek belirlemeye çalışır.

Şimdi öncelikle üretim maliyeti bilgisinin eş maliyet doğrusu tarafından na-
sıl özetlendiğini açıklayacağız. Daha sonra bir firmanın nasıl eş ürün eğrisindeki 
bilgi ile eş maliyet doğrusundaki bilgiyi birleştirerek ekonomik olarak etkin olan 
girdi bileşenini seçtiğinden bahsedeceğiz.

Eş Maliyet Doğrusu 
Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenleri-
ni gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir. Eş maliyet doğrusu üzerindeki her 
bir noktada yer alan girdi bileşenleri için yapılan toplam harcama aynıdır. Belli bir 
üretim düzeyini gerçekleştirmenin maliyeti, kullanılan emek ve sermaye girdi mik-
tarlarının yanında emek ve sermaye girdilerinin fiyatına da bağlıdır. Emeğin fiyatı 
olan ücretin w ile ve sermayenin fiyatı olan kiranın r ile gösterildiği ve w ile r’nin 
veri olduğu durumda firmanın toplam maliyeti, emek ve sermaye girdilerinin mali-
yetleri toplamına eşittir. Firmanın toplam maliyeti (TC) şu eşitlikle ifade edilebilir:

TC = wL + rK 
 
Eşitlikte; L emek girdisi miktarını ve wL emek girdisine yapılan toplam har-

camayı, K sermaye girdisi miktarını ve rK sermaye girdisine yapılan toplam har-
camayı göstermektedir. Bu eşitliği K için çözerek eş maliyet doğrusu denklemini 
aşağıdaki gibi elde ederiz:

Eşitlikten de anlaşılacağı üzere, eş maliyet doğrusunun eğimi göreceli girdi fi-
yatları tarafından verilmekte ve şu şekilde gösterilmektedir:

4

Aynı üretim miktarını 
sağlayan, teknolojik olarak 
etkin olan girdi bileşenleri 
arasından en düşük üretim 
maliyetine sahip olan girdi 
bileşenine ekonomik olarak 
etkin olan girdi bileşeni 
denir.

Aynı miktarda toplam 
harcamayı gerektiren emek ve 
sermaye girdisi bileşenlerini 
gösteren doğruya eş maliyet 
doğrusu denir.
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Şekil 4.5’ten firmanın maksimum 
satın alabileceği sermaye girdisi mik-
tarı TC/r kadar iken maksimum satın 
alabileceği emek girdisi miktarı TC/w 
kadardır. Eş maliyet doğrusu üzerin-
deki her bir girdi bileşeni için aynı 
miktarda (TC miktarında) harcama 
yapıldığından bu girdi bileşenlerinin 
her birinin firmaya maliyeti eşittir.

Eş maliyet doğrusu; girdi fiyatla-
rı sabitken girdilere yapılan toplam 
harcama miktarı (TC miktarı) değiş-
tiğinde veya girdilere yapılan toplam 
harcama miktarı (TC miktarı) sabit-
ken girdi fiyatları değiştiğinde değişir. 

Şekil 4.6 (a)’da girdi fiyatları sabitken girdilere yapılan toplam harcama mikta-
rının TC0’dan TC1’e çıktığı varsayılmıştır. Bu durumda eş maliyet doğrusu dışarı-
ya doğru paralel kayar ve eğim değişmez.

Şekil 4.6 (b)’de girdilere yapılan toplam harcama miktarı ve sermaye girdisinin 
fiyatı sabitken emek girdisinin fiyatının w0’dan w1’e çıktığı varsayılmıştır. Bu du-
rumda eş maliyet doğrusu içeriye doğru kayar ve eğim bir önceki duruma göre artar.

Her iki girdi fiyatı aynı oranda düşerse eş maliyet doğrusu ne olur?

Uzun Dönem Maliyet Minimizasyonu
Bir firma eş maliyet doğrusunda içerilen maliyet bilgisi ile eş ürün eğrisinde içe-
rilen etkin üretim bilgisini birleştirerek belli bir üretim düzeyini en düşük (mini-
mum) maliyetle gerçekleştirmeye çalışır. Firma belli bir üretim düzeyine ilişkin 
maliyet minimizasyonunu, eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine teğet olduğu 
noktaya ait girdi bileşenlerini kullanarak gerçekleştirir. 

Şekil 4.5

Eş Maliyet Doğrusu

Şekil 4.6

Eş Maliyet 
Doğrusunda 
Kaymalar
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Maliyet minimizasyonu Şekil 4.7’de grafiksel olarak açıklanmaktadır. Şekilde ser-
mayenin kira bedeli olan r’nin ve emeğin ücret bedeli olan w’nun veri olduğu (yani 
sabit kaldığı), firmanın 200 birimlik bir üretimi gerçekleştirmeye çalıştığı ve girdile-
re yapılan toplam harcama düzeyleri (TC’ler) arasında da TC2>TC1>TC0 şeklinde 
bir ilişkinin olduğu varsayılmıştır. Girdi fiyatları veri olduğundan her bir eş maliyet 
doğrusunun eğimi birbirine eşittir. Şekilde de görüldüğü gibi firmanın 200 birimlik 
üretimi teknolojik olarak etkin olan A, B veya C noktalarında gerçekleştirmesi müm-
kündür. Fakat bu üç noktadan sadece B noktasındaki girdi bileşeni aynı çıktı düzeyi-
nin diğer noktalardaki girdi bileşenlerine göre daha ucuza üretilmesini mümkün kıl-
maktadır. B noktasındaki girdi bileşeni için yapılması gereken toplam harcama TC1 
iken A ve C noktalarındaki her bir girdi bileşeni için yapılması gereken toplam harca-
ma TC2 kadardır (TC2>TC1 olduğunu hatırlayınız). TC0 toplam harcama düzeyini 
temsil eden eş maliyet doğrusu üzerindeki girdi bileşenleri ile 200 birimlik üretimi 
gerçekleştirmek imkânsızdır. Dolayısıyla 200 birimlik üretimi gerçekleştirmek için 
teknolojik olarak etkin olan A, B ve C girdi bileşenleri arasında ekonomik olarak 
etkin (en düşük maliyetli) olan girdi bileşeni, eş ürün eğrisinin TC1 toplam harcama 
düzeyini temsil eden eş maliyet doğrusuna teğet olduğu B noktasındaki (K1;L1) girdi 
bileşeni tarafından verilir. Bu teğet değme noktası olan B noktasında, aynı zamanda 
eş ürün eğrisinin eğimi ile eş maliyet doğrusunun eğimi birbirine eşittir.

Eş ürün eğrisinin eğiminin emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikame oranı 
tarafından verildiğini ve MRTSK,L= -(∆K/∆L)=MPPL/MPPK eşitliği ile gösterildi-
ğini, eş maliyet doğrusunun eğiminin göreceli girdi fiyatları tarafından verildiğini 
ve ∆K/∆L= -w/r veya -(∆K/∆L)=w/r eşitliği ile gösterildiğini biliyoruz. B nokta-
sında eş ürün eğrisinin ve eş maliyet doğrusunun eğimlerinin birbirine eşit olması, 
girdilerin marjinal fiziki ürünleri arasındaki oranın girdi fiyatları arasındaki orana 
eşit olduğu anlamına gelmektedir ve bu durum şu eşitlik ile ifade edilmektedir:

Dolayısıyla belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyeti minimize etmenin koşulu 
aşağıdaki eşitliğin sağlanmasından geçer:

Şekil 4.7

Maliyet 
Minimizasyonu
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Bu eşitliği tekrar şöyle ifade etmek mümkündür:

Firma belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyet minimizasyonunu eş ürün eğrisinin 
eş maliyet doğrusuna teğet olduğu noktada, diğer bir ifadeyle marjinal teknik ika-
me oranının girdi fiyatları oranına eşit olduğu noktada gerçekleştirir.

Bu son eşitlik firmanın emek ve sermaye girdilerinin her biri için harcadığı son 
liraların marjinal fiziki ürünlerini birbirine eşitlemek suretiyle maliyetini mini-
mize ettiğini göstermektedir. Örneğin MPPL=10 birim çıktı, MPPK=6 birim çıktı, 
w=5 lira ve r=2 lira ise MPPL/w=10/5=2 ve MPPK/r=6/2=3 olduğundan MPPK/
r>MPPL/w olur. MPPL/w=2 olması demek emek girdisi için harcanan son liranın 
üretimi 2 birim arttırdığı anlamına geliyor iken MPPK/r=3 olması demek sermaye 
girdisi için harcanan son liranın üretimi 3 birim arttırdığı anlamına gelmektedir. Bu 
durumda firma emek girdisi için 1 lira daha az harcayarak üretimi 2 birim azaltırken 
emek girdisinden kıstığı bu 1 lirayı sermaye girdisi için harcayarak üretimi 3 birim 
artırır ve böylece firma maliyeti değiştirmeden üretim miktarını artırmış olur. Kı-
sacası MPPK/r>MPPL/w olduğunda firma kaynaklarını emek girdisinden sermaye 
girdisine aktarmak suretiyle, üretimde daha fazla sermaye girdisi ve daha az emek 
girdisi kullanarak MPPLyi artırır ve MPPKyı azaltır. Firma bu kaynak aktarımı işle-
mine MPPL/w oranı ile MPPK/r oranı arasında eşitlik sağlanana kadar devam eder. 
Hatırlanacağı üzere bu iki oran arasında eşitliğin sağlandığı nokta, Şekil 4.7’deki B 
noktasıdır. Ayrıca MPPK/r<MPPL/w olduğu durumda firmanın kaynaklarını ser-
maye girdisinden emek girdisine aktararak iki oran arasında eşitlik sağlanana kadar 
bu kaynak aktarma işlemine devam edeceği aşikârdır.

Girdi Fiyatlarında Değişim
Girdi fiyatlarında meydana gelecek olan bir de-
ğişim, aynı çıktı düzeyinde girdilere yapılacak 
olan toplam harcamayı değiştirecektir. Girdi-
lerden en azından birinin fiyatı düştüğünde 
firma aynı çıktı düzeyini daha düşük maliyetle 
elde ediyor iken girdilerden en azından birinin 
fiyatı arttığında firma aynı çıktı düzeyini daha 
yüksek maliyetle elde etmektedir. 

Şekil 4.8’de firma emek girdisi ücret be-
deli (w) T24, sermaye girdisi kira bedeli (r) 
T8 iken 50 birim emek girdisi ve 100 birim 
sermaye girdisi kullanarak 80 birimlik üre-
timi T2.000’lik toplam harcama ile A nok-
tasında gerçekleştirir. A noktasında 80 bi-
rimlik üretim düzeyini temsil eden eş ürün 
eğrisinin eğimi ile T2.000’lik toplam harca-
ma düzeyini temsil eden eş maliyet doğrusu-

Şekil 4.8

Girdi Fiyatlarında 
Değişim
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nun eğimleri birbirine eşittir. Burada eş maliyet doğrusunun eğimi -w/r = -24/8 
= -3’tür. Sermaye girdi fiyatı sabitken emek girdi fiyatı T24’den T8’ye düşerse 
firma bu durumda göreceli olarak daha pahalı hale gelen sermaye girdisinden 
daha az ve göreceli olarak daha ucuz hale gelen emek girdisinden daha fazla kul-
lanarak sermaye girdisini emek girdisi ile ikame edecektir. Ücretteki bu düşüş, 
teknolojik etkinliği ve dolayısıyla eş ürün eğrisini etkilememektedir. Firma hâlâ 
80 birimlik üretimi temsil eden eş ürün eğrisi üzerinde yer almaktadır. Emek 
girdi fiyatındaki düşüş sonrası firma 77 birim emek girdisi ve 52 birim sermaye 
girdisi kullanarak 80 birimlik üretimi T1.032’lik toplam harcama ile B noktasın-
da gerçekleştirir. B noktasında 80 birimlik üretim düzeyini temsil eden eş ürün 
eğrisinin eğimi ile T1.032’lik toplam harcama düzeyini temsil eden eş maliyet 
doğrusunun eğimleri birbirine eşittir. Yeni eş maliyet doğrusunun eğimi -w/r = 
-8/8 = -1’dir. Dolayısıyla yeni eş maliyet doğrusu, eski eş maliyet doğrusuna göre 
daha yatıktır ve bundan dolayı da daha küçük bir eğime sahiptir.

Özetle emek girdisi fiyatındaki düşüş sonrasında firma emek girdisi göreceli 
olarak ucuzladığından dolayı daha az sermaye girdisi ve daha çok emek girdisi kul-
lanarak aynı çıktı düzeyini daha düşük maliyetle gerçekleştirir. Emeğin girdi fiyatı 
düşmeden önce firma 80 birimlik üretim için toplam T2.000 harcıyor iken emek 
girdisi fiyatındaki düşüş sonrası aynı çıktı düzeyi için firma T1.032 harcamaktadır.

Uzun Dönem Genişleme Yolu
Firmanın eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını 
birleştiren doğruya uzun dönem genişleme yolu (LREP) denir. Diğer bir ifadeyle 
uzun dönem genişleme yolu, her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu 
sağlayan emek ve sermaye girdi bileşenlerinin geometrik yeridir.

Şekil 4.9’da bir firmanın uzun dönem genişleme yolu gösterilmektedir. Burada 
girdi fiyatlarının veri olduğu (dolayısıyla eş maliyet doğrularının eğimlerinin de-
ğişmediği) ve TC2>TC1>TC0 olduğu varsayılmıştır. 

Şekilde A noktası 100 birimlik üretimin en 
düşük maliyetle gerçekleştirildiği, B noktası 150 
birimlik üretimin en düşük maliyetle gerçekleşti-
rildiği ve C noktası 200 birimlik üretimin en dü-
şük maliyetle gerçekleştirildiği teğet noktalarını 
göstermekte ve bu noktaları birleştiren doğru 
da firmanın uzun dönem genişleme yolunu ifa-
de etmektedir. Sermaye girdisinin sabit olduğu 
kısa döneme ilişkin kısa dönem genişleme yolu 
(SREP) ise D, B ve E noktalarından geçen kesikli 
doğru tarafından verilmektedir. LREP ve SREP 
doğruları B noktasında birbiriyle kesişmekte ve 
B noktasındaki girdi bileşeni, hem kısa dönem 
hem de uzun dönem için maliyet minimizasyo-
nunu sağlayan girdi bileşeni olmaktadır. Dolayı-
sıyla B noktasında firmanın kısa ve uzun dönem-
de katlandığı toplam maliyet aynıdır.

Kısa ve uzun dönem maliyet minimizasyonundan her ikisinin de gerçekleştiği bir 
girdi bileşeni mevcut mudur?

Şekil 4.9

Uzun Dönem Genişleme Yolu
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Her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu sağlayan girdi bileşenle-
rinin içerdiği maliyetler toplamına uzun dönem toplam maliyet (LRTC) denir. 
Diğer bir ifadeyle uzun dönem toplam maliyet, uzun dönem genişleme yolu bo-
yunca ortaya çıkan toplam maliyete eşittir. 

Birim çıktı başına düşen uzun dönem toplam maliyete uzun dönem ortalama 
maliyet (LRAC) denir. Bundan dolayı uzun dönem ortalama maliyet uzun dönem 
toplam maliyetin üretim miktarına oranı tarafından verilir ve şu eşitlikle gösterilir:

Örneğin uzun dönem toplam maliyet T200 ve üretim miktarı 50 birim ise 
uzun dönem ortalama maliyet 200/50 = T4’dir.

Üretimi bir birim arttırmanın uzun dönem toplam maliyette meydan getirdiği 
artışa uzun dönem marjinal maliyet (LRMC) denir. LRMC şöyle gösterilir:

Örneğin üretim 40 birimden 41 birime çıkartıldığında uzun dönem toplam 
maliyet T180’den T220’ye çıkıyorsa bu durumda uzun dönem marjinal maliyet

∆LRTC / ∆Q = (220 - 180) / (41 - 40) = T40’dir.

Normal ve Bayağı Girdi
Şekil 4.10 (a) ve (b)’de girdi fiyatlarının veri olduğu (dolayısıyla eş maliyet doğru-
larının eğimlerinin değişmediği) ve TC2>TC1>TC0 olduğu varsayılmıştır.

Şekil 4.10 (a)’da üretim miktarı arttıkça emek ve sermaye girdilerinin üretimde 
kullanılan miktarı da artmaktadır. Bu durumda hem emek girdisi hem de ser-
maye girdisi normal girdilerdir. Üretim miktarı arttıkça maliyeti minimize eden 
miktarı artan girdiye normal girdi denir. Her iki girdinin de normal girdi olduğu 
durumda uzun dönem genişleme yolu pozitif eğimlidir.

Şekil 4.10 (b)’de üretim miktarı arttıkça emek girdisinin kullanılan miktarı 
azalmakta ve sermaye girdisinin kullanılan miktarı artmaktadır. Bu durumda 
emek girdisi bayağı girdi iken sermaye girdisi normal girdidir. Üretim miktarı 
arttıkça maliyeti minimize eden miktarı azalan girdiye bayağı girdi denir. Gir-
dilerden birinin normal girdi, diğerinin ise bayağı girdi olduğu durumda uzun 
dönem genişleme yolu negatif eğimlidir.

Her bir çıktı düzeyi için maliyet 
minimizasyonunu sağlayan 
girdi bileşenlerinin içerdiği 
maliyetler toplamına uzun 
dönem toplam maliyet 
denir.

Eş maliyet doğruları ile eş ürün 
eğrileri arasında kalan teğet 
noktalarını birleştiren doğruya 
uzun dönem genişleme yolu 
denir.

Üretimi bir birim artırmanın 
uzun dönem toplam maliyette 
meydan getirdiği artışa uzun 
dönem marjinal maliyet 
denir.

Birim çıktı başına düşen uzun 
dönem toplam maliyete uzun 
dönem ortalama maliyet 
denir.

Üretim miktarı arttıkça 
maliyeti minimize eden, 
miktarı artan girdiye normal 
girdi denir.

Üretim miktarı arttıkça 
maliyeti minimize eden, 
miktarı azalan girdiye bayağı 
girdi denir.

Şekil 4.10

Normal ve Bayağı 
girdi
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Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi ve Ölçek Ekonomileri

Ölçek ekonomilerini niteleyebilecek

Birim çıktı başına düşen uzun dönem toplam maliyeti veren uzun dönem ortala-
ma maliyete (LRAC) ilişkin grafiksel görünüm Şekil 4.11’de verilmiştir. Şekilden de 
görüldüğü gibi LRAC eğrisi Q1 üretim miktarına kadar negatif eğimli bir eğri iken 
Q1 üretim miktarından sonra pozitif eğimli ve “U” şeklinde görünüme sahip bir 
eğridir. LRAC’nin negatif eğimli olması demek, üretim arttıkça birim çıktı başına 
düşen maliyetin azaldığı veya her yeni bir birim çıktının daha düşük birim maliyet 
ile üretildiği anlamına gelmektedir. LRAC’nin pozitif eğimli olması demek, üretim 
arttıkça birim çıktı başına düşen maliyetin arttığı veya her yeni bir birim çıktının 
daha yüksek birim maliyet ile üretildiği anlamına gelmektedir. LRAC’nin negatif 
eğimli olmasının arka planında pozitif ölçek ekonomileri yatıyor iken LRAC’nin 
pozitif eğimli olmasının arka planında negatif ölçek ekonomileri yatmaktadır. Üre-
timi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha az artırdığı duruma pozitif ölçek 
ekonomileri denir. Dolayısıyla pozitif ölçek ekonomileri üretim arttıkça ortalama 
maliyetin azaldığı durumu betimler ve Şekil 4.11’de Q1 üretim miktarından önceki 
bölge tarafından verilir. Üretimi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha fazla 
arttırdığı duruma negatif ölçek ekonomileri denir. Dolayısıyla negatif ölçek ekono-
mileri üretim arttıkça ortalama maliyetin arttığı durumu betimler ve Şekil 4.11’de 
Q1 üretim miktarından sonraki bölge tarafından verilir.

Pozitif ölçek ekonomilerini ortaya çıkaran nedenlerden bazıları şunlardır: i-) 
eğer firma büyük ölçekte faaliyet gösteren bir firma ise iş bölümü sonucunda iş 
gücünün en verimli olduğu alanda uzmanlaşmasıyla yaşanan verimlilik artışı; ii-) 
büyük ölçekte faaliyet göstermenin verdiği esneklikle firma yöneticilerinin girdi 
bileşenlerini istedikleri gibi değiştirerek üretim sürecini daha etkin bir biçimde or-
ganize edebiliyor olmaları; iii-) bazı girdilerin bölünemiyor olması (mesela sermaye 

girdisi olan bir paketleme makinesinin birim çıktı 
başına yüklediği maliyet üretim miktarı arttıkça 
azalmaktadır); iv-) büyük ölçekte faaliyette bulu-
nuyor olmanın büyük miktarlarda girdilerin daha 
büyük iskontolarla piyasadan satın alınmasına ve 
böylece üretim maliyetlerinin düşmesine imkan 
sağlamasıdır.

Negatif ölçek ekonomilerini ortaya çıkaran ne-
denlerden bazıları şunlardır: i-) en azından kısa 
dönemde fabrika alanının ve makine yetersizliği-
nin işçilerin işlerini etkin bir biçimde yapmasını 
güçleştirmesi; ii-) daha büyük bir firmayı idare edi-
yor olmak, beraberinde görev ve iş yükünü artır-
dığından dolayı böyle bir yapıyı idare etmek etkin 
olmadığı gibi daha karmaşık olabilir; iii-) büyük 
miktarlarda satın alma iskontolarının belli bir mik-
tara ulaşıldıktan sonra ortadan kalkıyor olmasıdır.

 
Uzun Dönem Marjinal Maliyet Eğrisi
Üretimi bir birim artırma sonrasında uzun dönem toplam maliyette meydan gelen 
artışın, uzun dönem marjinal maliyet (LRMC) olarak adlandırıldığını yukarıda 

5

Üretimi iki kat artırmanın 
maliyeti iki kattan daha az 
arttırdığı duruma pozitif 
ölçek ekonomileri denir.

Üretimi iki kat artırmanın 
maliyeti iki kattan daha fazla 
arttırdığı duruma negatif 
ölçek ekonomileri denir.

Şekil 4.11

Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrisi

Uzun dönem ortalama 
maliyeti minimum kılan çıktı 
düzeyine minimum etkin 
ölçek denir.
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belirtmiştik. Şekil 4.12’de uzun dönem marjinal 
maliyetin grafiksel görünümü verilmektedir. Şe-
kilden görüldüğü üzere LRAC eğrisinin negatif 
eğimli olduğu bölgede (Q1 üretim miktarından 
önceki bölgede) LRMC<LRAC’dir ve bundan 
dolayı bu bölgede LRMC eğrisi LRAC eğrisinin 
altında seyreder. 

Diğer taraftan LRAC eğrisinin pozitif eğimli 
olduğu bölgede (Q1 üretim miktarından sonraki 
bölgede) LRMC>LRAC’dir ve bundan dolayı bu 
bölgede LRMC eğrisi LRAC eğrisinin üstünde 
seyreder. LRAC eğrisinin minimum olduğu Q1 
üretim miktarında uzun dönem marjinal mali-
yet uzun dönem ortalama maliyete eşittir ve do-
layısıyla LRMC eğrisi LRAC eğrisini minimum 
noktasında keser. Uzun dönem ortalama maliye-
ti minimum kılan çıktı düzeyine minimum etkin 
ölçek denir. Bu bağlamda Q1 üretim miktarı, mi-
nimum etkin ölçek miktarıdır.

Minimum etkin ölçeğin solundaki ve sağındaki bölgelerde ne tür ölçek ekonomileri vardır?

KISA VE UZUN DÖNEM MALİYET EĞRİLERİNİN 
BİRLİKTE ANALİZİ

Firmanın kısa ve uzun dönem toplam, ortalama ve marjinal maliyet 
eğrileri arasındaki ilişkiyi irdelemek

Bu kısımda öncelikle kısa dönem ortalama maliyet eğrileri ile uzun dönem orta-
lama maliyet eğrileri arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenmektedir. Daha sonra 
ölçeğe göre getirinin üç farklı durumunda kısa ve uzun dönem toplam, ortalama 
ve marjinal maliyet eğrileri arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. En son olarak 
kısa ve uzun dönem marjinal maliyet eğrileri arasındaki ilişki açıklanmaktadır. 

Kısa ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet Eğrileri Arasındaki 
İlişki
Firmanın üretimini emek ve sermaye girdilerini kullanarak gerçekleştirdiği du-
rumda sermaye girdisi bünyesinde tesis (fabrika) büyüklüğü, makine-teçhizat gibi 
unsurları barındırmaktadır. Kısa dönemde sermaye girdisi sabit olduğundan söz 
konusu bu unsurlar da sabit kalmakta fakat uzun dönemde tüm girdiler değişken 
olduğundan bu unsurlar da değişebilmektedir. Dolayısıyla kısa dönemde firma 
belli bir ölçekteki bir tesise sahip iken uzun dönemde tesisini (dolayısıyla ölçeği-
ni) değiştirebilme imkânına sahiptir. Firmanın kısa dönem ortalama maliyetini 
temsil eden SRATC eğrisi belli bir tesise ilişkin olarak çizilmiş bir eğridir. Dolayı-
sıyla çizilen her bir farklı SRATC eğrisi farklı bir tesise ait olarak çizilmiş demek-
tir. Firmanın uzun dönemde tesis değiştirme imkânına sahip olması demek; uzun 
dönemde seçeceği her bir farklı tesise karşılık gelen farklı bir SRATC eğrisi ile 
karşı karşıya kalması demektir. Bundan dolayı firma uzun dönemde hangi tesis-
te üretim yapacağına karar verirken aynı zamanda hangi SRATC eğrisi üzerinde 

Şekil 4.12

Uzun Dönem Marjinal Maliyet Eğrisi
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üretim yapacağına karar vermiş olmaktadır. Kârı maksimize etmenin aynı za-
manda maliyeti minimize etmeden geçtiği bilgisi dâhilinde, uzun dönemde firma 
mevcut SRATC eğrileri arasından, minimum maliyetle üretim yapmaya imkân 
tanıyan SRATC eğrisine tekabül eden tesisi tercihi edecektir.  

Şekil 4.13 uzun ve kısa dönem ortalama maliyetler arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktadır. Her ne kadar firma uzun dönemde çok sayıda farklı tesis arasından 
seçim yapıyor olsa da karmaşıklığı ortadan kaldırıp anlaşılabilirliği artırmak için 
grafikte sadece üç farklı tesis (1, 2 ve 3 nolu tesisler) olduğu ve firmanın bu tesisler 
arasından tercihini yaptığı varsayılmıştır. SRATC1, SRATC2 ve SRATC3 eğrileri 
sırasıyla 1, 2 ve 3 nolu tesislere ait kısa dönem ortalama maliyet eğrilerini temsil 
etmekte ve her bir SRATC eğrisi farklı büyüklükte üretim kapasitesini göstermek-
tedir. 2 nolu tesis, 1 nolu tesisten ve 3 nolu tesisde 1 ve 2 nolu tesisten daha büyük 
bir üretim kapasitesine sahiptir.

Şekilden de anlaşıldığı gibi firma Q1 miktar üretimi, 1 nolu tesisi kullanarak 
gerçekleştirirse Q1 miktar üretimi gerçekleştirmenin ortalama maliyeti T10’dir. 
Eğer Q1 miktar üretimi, 2 nolu tesisi kullanarak gerçekleştirirse Q1 miktar üretimi 
gerçekleştirmenin ortalama maliyeti T12’ye çıkmaktadır. Dolayısıyla eğer firma 
sadece Q1 miktar üretim yapacaksa o zaman ortalama maliyetini 1 nolu tesisi 
kullanarak minimize edebilmektedir. Q2 miktar üretimi 1 nolu tesisi kullanarak 
gerçekleştirmenin ortalama maliyeti T11 iken 2 nolu tesisin kullanılması duru-
munda ortalama maliyet T6’dir. Dolayısıyla eğer firma Q2 miktar üretim yapacak-
sa o zaman ortalama maliyetini 2 nolu tesisi kullanarak minimize edebilmektedir.

Uzun dönemde firma üretim maliyetini minimize eden tesis büyüklüğünü ter-
cih eder. Bundan dolayı firma her bir olası çıktı düzeyi için en düşük ortalama 
maliyete sahip olan tesis büyüklüğünü seçer. Bu bağlamda firma Q1 üretim mik-
tarı için 1 nolu tesisi, Q2 üretim miktarı için 2 nolu tesisi ve Q3 üretim miktarı için 
3 nolu tesisi tercih etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere firma, her bir farklı 
üretim düzeyini farklı bir tesiste minimum maliyet ile üretmektedir. Şekilde sade-
ce üç farklı üretim düzeyi için belirtilen bu minimum maliyetli üretim noktaları 
üç farklı tesise ait olan SRATC eğrileri üzerinde yer alan A, E ve F noktalarıdır. 
Uzun dönemde firmanın çok sayıda farklı tesisle (dolayısıyla farklı SRATC eğri-
siyle) karşı karşıya olduğu gerçeği dâhilinde, A, E ve F noktaları gibi her bir farklı 
üretim düzeyinin minimum maliyet ile üretildiği çok sayıda nokta vardır ve bu 

Şekil 4.13

Kısa ve Uzun 
Dönem Ortalama 
Maliyet Eğrileri 
Arasındaki İlişki
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çok sayıda noktanın her biri farklı SRATC eğrileri üzerinde yer almaktadır. İşte bu 
çok sayıda noktaya teğet geçen ve dolayısıyla farklı SRATC eğrilerini bir zarf gibi 
kapsayan eğriye, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi denir. LRAC eğrisi SRATC 
eğrilerini zarf gibi içine aldığından dolayı zarf eğrisi olarak da adlandırılmaktadır. 

LRAC eğrisi, SRATC eğrilerine SRATC2 eğrisi hariç, hiçbir zaman SRATC eğ-
risinin minimum olduğu noktadan teğet geçmez. Bundan dolayı LRAC, sadece 
SRATC2 eğrisine minimum noktasında teğettir. SRATC eğrisinin minimum ol-
duğu çıktı düzeyine maksimum tesis kapasitesi denir. Maksimum tesis kapasite-
sinden küçük üretim düzeyleri aşırı kapasite ve maksimum tesis kapasitesinden 
büyük üretim düzeyleri kapasite üstü olarak adlandırılır. LRAC eğrisi Q2 üretim 
düzeyinin solunda kalan bölgede SRATC eğrilerine aşırı kapasiteyi temsil eden 
noktalardan teğet geçmekte ve bu bölgede pozitif ölçek ekonomileri söz konusu 
olmaktadır. Diğer taraftan LRAC eğrisi Q2 üretim düzeyinin sağında kalan bölge-
de ise SRATC eğrilerine kapasite üstünü temsil eden noktalardan teğet geçmekte 
ve bu bölgede negatif ölçek ekonomileri söz konusu olmaktadır. Uzun dönem or-
talama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu 
tesisin büyüklüğüne optimum tesis büyüklüğü denir. Şekilde uzun dönem orta-
lama maliyet eğrisi minimum değerine, SRATC2 eğrisinin değme noktası olan 
E noktasında ulaştığından SRATC2 eğrisinin ait olduğu tesisin büyüklüğü bize 
optimum tesis büyüklüğünü vermektedir.

Kısa ve Uzu-n Dönem Maliyet Eğrileri ve Ölçeğe Göre Getiri

Ölçeğe göre getiri durumunda kısa ve uzun dönem maliyetleri eğrile-
rinin davranışlarının nasıl değiştiğini açıklayabilecek

Şekil 4.14 (a) ve (b) kısa ve uzun dönem toplam ve ortalama maliyet eğrilerinin öl-
çeğe göre sabit getiri olduğu durumdaki görünümlerini vermektedir. Ölçeğe göre 
sabit getiri olduğu durumda, uzun dönem toplam maliyet (LRTC) eğrisi orijinden 
başlayan bir doğru görünümündedir. Ölçeğe göre sabit getirinin olduğu durum-
da üretim faktörleri iki kat arttığında hem üretim miktarı hem de LRTC iki kat 
artmaktadır ve bundan dolayı da LRTC eğrisi üretim miktarı ile birlikte artan bir 
doğru şeklinde olmaktadır. LRTC’nin SRTC’ye teğet olduğu A noktasında LRTC 
ve SRTC birbirine eşittir. Bu teğetin gerçekleştiği Q1 üretim düzeyinde SRATC 
eğrisi minimum değerine ulaşır ve SRMC eğrisi SRATC eğrisini tam bu minimum 
noktasından keser. LRTC’nin doğru şeklinde olması, LRAC ve LRMC’nin birbiri-
ne eşit olmasına ve Şekil 4.14 (b)’de görüldüğü gibi LRAC ve LRMC doğrusunun 
eğimi sıfır miktar (Q) eksenine paralel bir doğru şeklinde olmasına yol açar. LRAC 
ve LRMC doğrusu SRATC eğrisine B noktasında teğettir. B noktasında SRATC, 
SRMC, LRAC ve LRMC birbirine eşittir ve bu noktada SRATC minimum yapar. 
Özetle ölçeğe göre sabit getiri durumunda LRTC’nin SRTC’ye teğet olduğu üretim 
düzeyinde SRATC minimum yapmaktadır.

Ölçeğe göre sabit getiri durumunda neden uzun dönem marjinal maliyet sıfır eğimli 
yatay eksene paralel bir doğrudur?

Kısa dönem ortalama maliyet 
eğrisinin minimum olduğu 
çıktı düzeyine maksimum 
tesis kapasitesi denir.

Maksimum tesis 
kapasitesinden küçük üretim 
düzeyleri aşırı kapasite 
olarak adlandırılır.

Maksimum tesis 
kapasitesinden büyük üretim 
düzeyleri kapasite üstü 
olarak adlandırılır.

Uzun dönem ortalama 
maliyeti minimum kılan kısa 
dönem ortalama maliyet 
eğrisinin ait olduğu tesisin 
büyüklüğüne optimum tesis 
büyüklüğü denir.

7

3
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Şekil 4.15 (a) ve (b) kısa ve uzun dönem toplam ve ortalama maliyet eğrilerinin 
ölçeğe göre azalan getiri olduğu durumdaki görünümlerini vermektedir. Şekilden 

de görüldüğü gibi LRTC eğrisi 
üretimle birlikte artarak artan 
bir eğridir. Ölçeğe göre azalan 
getirinin olduğu durumda üre-
tim faktörleri iki kat arttığında 
LRTC iki kat uyumsuz fakat 
üretim miktarı iki kattan daha 
az arttığından dolayı LRTC eğ-
risi üretim miktarı arttıkça ar-
tarak artan bir eğri olmaktadır. 
LRTC’ nin artarak artan bir eğri 
oluşu LRAC ve LRMC’ninde 
artarak artan birer eğri olma-
larına yol açmaktadır. LRAC 
eğrisi, SRATC eğrisine SRATC’ 
nin minimum olduğu noktanın 
ötesinde teğettir. Ölçeğe göre 
azalan getiri durumunda nega-
tif ölçek ekonomileri söz konu-
sudur ve bundan dolayı LRMC 
eğrisi LRAC eğrisinin üzerinde 
seyretmektedir.

SRTC’nin LRTC’ye teğet ol-
duğu Q2 üretim düzeyinde: i-) 
LRTC ve SRTC birbirine eşittir; 
ii-) LRAC ve SRATC birbirine 

eşittir; iii-) LRMC ve SRMC birbirine eşittir. Diğer taraftan SRATC minimumuna 
daha düşük bir üretim düzeyi olan Q1 üretim düzeyinde ulaşmaktadır ve bu üre-
tim düzeyinde SRATC ve SRMC birbirine eşittir.

Ölçeğe göre azalan getiri durumunda neden uzun dönem ortalama maliyet artan bir eğridir?

Şekil 4.16 (a) ve (b) kısa ve uzun dönem toplam ve ortalama maliyet eğrileri-
nin ölçeğe göre artan getiri olduğu durumdaki görünümlerini vermektedir. Şe-
kilden de görüldüğü gibi LRTC eğrisi üretimle birlikte azalarak artan bir eğridir. 
Ölçeğe göre artan getirinin olduğu durumda üretim faktörleri iki kat arttığında 
LRTC iki kat uyumsuz fakat üretim miktarı iki kattan daha fazla arttığından do-
layı da LRTC eğrisi üretim miktarı arttıkça azalarak artan bir eğriye dönüşmekte-
dir. LRTC’nin azalarak artan bir eğri oluşu LRAC ve LRMC’nin birer azalan eğri 
olmalarına yol açmaktadır. LRAC eğrisi, SRATC eğrisine SRATC’nin minimum 
olduğu noktanın solunda teğettir. Ölçeğe göre artan getiri durumunda pozitif öl-
çek ekonomileri söz konusudur ve bundan dolayı LRMC eğrisi LRAC eğrisinin 
altında seyretmektedir.

SRTC’nin LRTC’ye teğet olduğu Q1 üretim düzeyinde: i-) LRTC ve SRTC birbiri-
ne eşittir; ii-) LRAC ve SRATC birbirine eşittir; iii-) LRMC ve SRMC birbirine eşittir. 
Diğer taraftan SRATC minimumuna daha yüksek bir üretim düzeyi olan Q2 üretim 
düzeyinde ulaşmaktadır ve bu üretim düzeyinde SRATC ve SRMC birbirine eşittir.

Şekil 4.14

Kısa ve Uzun Dönem Maliyet Eğrileri ve Ölçeğe Göre Sabit Getiri

4
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Kısa ve Uzun Dönem Marjinal Maliyet Eğrileri Arasındaki İlişki
Şekil 4.17’de kısa ve uzun dönem marjinal maliyet eğrileri arasındaki ilişki ortaya 
konmaktadır. Şekilde firmanın uzun dönemde üç farklı kapasiteye sahip olan tesisle 
karşı karşıya olduğu ve bu tesislerin her birine ilişkin kısa dönem ortalama maliyet 
eğrilerinin SRATC1, SRATC2 ve SRATC3 tarafından verildiği varsayılmıştır. 

SRATC1’in LRAC’ye teğet olduğu Q1 üretim düzeyinde: i-) LRTC ve SRTC1 
birbirine eşittir; ii-) LRAC ve SRATC1 birbirine eşittir; iii-) LRMC ve SRMC1 bir-
birine eşittir. SRATC2’nin LRAC’ye teğet olduğu Q3 üretim düzeyinde: i-) LRTC 
ve SRTC2 birbirine eşittir; ii-) LRAC ve SRATC2 birbirine eşittir; iii-) LRMC ve 
SRMC2 birbirine eşittir; iv-) SRATC2 minimumdur. Benzer biçimde SRATC3’ün 
LRAC’ye teğet olduğu Q5 üretim düzeyinde: i-) LRTC ve SRTC3 birbirine eşittir; 
ii-) LRAC ve SRATC3 birbirine eşittir; iii-) LRMC ve SRMC3 birbirine eşittir.

Kısa dönem ortalama maliyelerin uzun dönem ortalama maliyetlere teğet oldu-
ğu noktalardaki üretim miktarları olan Q1, Q3 ve Q5 üretim miktarlarının solunda 
kısa dönem marjinal maliyet eğrileri uzun dönem marjinal maliyet eğrisinin altında 
seyretmekte, sağında ise kısa dönem marjinal maliyet eğrileri uzun dönem marjinal 
maliyet eğrisinin üstünde seyretmektedir. Kısa dönem ortalama maliyetlerin mini-
mumlarını veren Q2, Q3 ve Q4 üretim miktarlarında kısa dönem marjinal maliyetler 
kısa dönem ortalama maliyetlere eşittir. Q3 üretim miktarının solunda pozitif ölçek 
ekonomileri söz konusu iken sağında negatif ölçek ekonomileri vardır. LRMC eğri-
si, LRAC eğrisinin SRATC eğrilerine teğet olduğu noktaların SRMC eğrileri üzerin-
deki izdüşümlerinin geometrik yeridir. LRAC’nin SRATC’leri bir zarf gibi kapsadığı 
şekilde LRMC eğrisi SRMC’leri kapsamaz. Her bir tesis için ayrı SRMC’ler var iken 
LRMC tektir ve tüm olası tesisler için geçerlidir.

Şekil 4.15

Kısa ve Uzun 
Dönem Maliyet 
Eğrileri ve Ölçeğe 
Göre Azalan Getiri
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Şekil 4.16

Kısa ve Uzun 
Dönem Maliyet 
Eğrileri ve Ölçeğe 
Göre Artan Getiri

Şekil 4.17

Kısa ve Uzun 
Dönem Marjinal 
Maliyet Eğrileri 
Arasındaki İlişki
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Özet
Ekonomik maliyet ile muhasebe maliyeti arasın-
daki farkı açıklamak 
 Maliyet kavramının tanımlanmasında muhase-
beciler ve iktisatçılar arasındaki bakış açısı farkı 
ortaya konmaktadır. Bu bağlamda öncelikle fırsat 
maliyeti, açık maliyet ve örtük maliyet kavramla-
rına açıklık getirilmektedir. Daha sonra muhase-
be karı ile ekonomik kâr kavramları açıklanmak-
tadır. En son olarak ekonomik kârın pozitif, sıfır 
ve negatif olmasına göre aşırı kâr, normal kâr ve 
zarar durumları betimlenmektedir.

 
Firmanın kısa dönemde karşı karşıya olduğu ma-
liyet yapısını açıklamak
 Üretim maliyetlerinin kısa dönemdeki davranış 
kalıbı, kavramsal olarak betimlendikten sonra 
grafiksel olarak açıklanmaktadır. Öncelikle kısa 
dönem toplam sabit, toplam değişken ve toplam 
maliyet kavramlarına açıklık getirilmekte, daha 
sonra bu toplam türünden hesaplanan maliyet-
lere ait ortalama türünden maliyetlerin (kısa dö-
nem ortalama sabit maliyet, ortalama değişken 
maliyet ve ortalama maliyet) nasıl elde edildikle-
ri ortaya konmaktadır. En son olarak bu toplam 
ve ortalama cinsinden elde edilen maliyetler ile 
marjinal maliyetlerin birlikte nasıl davrandıkları 
aynı grafiksel düzlem üzerinde gösterilmektedir.

Firmanın uzun dönemde karşı karşıya olduğu 
maliyet yapısını açıklamak
 Maliyetlerin uzun dönemdeki davranış kalıbı 
kavramsal olarak tanımlanmakta ve grafiksel 
olarak açıklanmaktadır. Öncelikle ekonomik 
olarak etkin olan girdi bileşeni açıklanmakta ve 
eş maliyet doğrusu kavramsal ve grafiksel olarak 
nitelenmektedir. Daha sonra eş ürün eğrisi ve 
eş maliyet doğrusu yardımıyla uzun dönemde 
firmanın maliyet minimizasyonununu nasıl ger-
çekleştirdiği ortaya konmakta ve girdi fiyatların-
daki değişim karşısında maliyet minimizasyo-
nunun nasıl gerçekleştiği açıklanmaktadır. Son 
olarak firmanın uzun dönem genişleme yolu 
incelenmekte ve genişleme yolu yardımıyla nor-
mal ve bayağı girdi ayrımı ortaya konmaktadır. 

Firmanın kısa ve uzun dönem toplam, ortalama 
ve marjinal maliyet eğrileri arasındaki ilişkiyi 
irdelemek 

 Öncelikle kısa dönem ortalama maliyet eğrileri 
ve uzun dönem ortalama maliyet eğrileri arasın-
da nasıl bir ilişki olduğu grafiksel olarak incelenip 
açıklanmaktadır. Daha sonra ölçeğe göre sabit, 
artan ve azalan getiri durumlarının her biri için 
kısa ve uzun dönem toplam, ortalama ve marjinal 
maliyet eğrileri arasındaki ilişkinin nasıl olduğu 
grafikler yardımıyla ortaya konmaktadır. En son 
olarak kısa ve uzun dönem marjinal maliyet eğri-
leri ile kısa ve uzun dönem ortalama maliyet eğri-
leri arasındaki ilişki açıklanmaktadır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Ekonomik kârın negatif olmadığı durumda aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

a.  Firma aşırı kâr elde ediyor olabilir. 
b.  Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden bü-

yük olabilir.
c.  Firma normal kâr elde ediyor olabilir. 
d.  Ekonomik maliyet toplam hasılattan büyüktür.
e.  Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlere eşit 

olabilir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Muhasebe maliyeti ekonomik maliyetten küçüktür.
b.  Firmanın üretim faktörleri için yaptığı harca-

malar örtük maliyetin unsurudur. 
c.  Ekonomik kâr sıfır iken muhasebe karı da sıfırdır. 
d.  Zarar durumunda muhasebe kârı toplam örtük 

maliyetlerden büyüktür.
e.  Aşırı kar durumunda muhasebe kârı ekonomik 

kardan küçüktür.

3. Kısa dönemde üretim miktarından bağımsız olan 
maliyet hangisidir? 

a.  Marjinal maliyet 
b.  Toplam sabit maliyet
c.  Ortalama sabit maliyet
d.  Toplam değişken maliyet
e.  Ortalama değişken maliyet

4. Kısa dönem ortalama sabit maliyet eğrisinin görü-
nümü nasıldır?

a.  Önce artan ve sonra azalan bir eğridir. 
b.  Sürekli artan bir eğridir.
c.  Sürekli azalan bir eğridir. 
d.  Önce azalan ve sonra artan bir eğridir.
e.  Artan bir doğrudur.

5. Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

a.  Önce azalan sonra artan bir eğri görünümündedir.
b.  Kısa dönem ortalama değişken maliyetten daha 

sonra minimuma ulaşır.
c.  Kısa dönem marjinal maliyet eğrisi ile mini-

mum noktasında kesişir.
d.  Minimum noktasının solundaki bölgede kısa 

dönem marjinal maliyetin üstünde seyreder.
e.  Kısa dönem ortalama değişken maliyet eğrisi-

nin altında seyreder.

6. Aynı üretim düzeyinde kalmak koşuluyla, emek 
girdisi fiyatı sabit iken sermaye girdisi fiyatı düşerse 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

a.  Üretim maliyetini minimize eden girdi bileşeni 
değişmez. 

b.  Eğim azalmıştır. 
c.  Eş maliyet doğrusu paralel olarak içeriye kaymıştır.
d.  Daha fazla sermaye girdisi kullanılmaktadır.
e.  Emek girdisinin kullanılan miktarı değişmemiştir.

7. Emeğin fiyatı T5, sermayenin fiyatı T10 ve serma-
yenin marjinal fiziki ürünü 30 birim ise emeğin marji-
nal fiziki ürünü kaç birimdir? 

a.  15 
b.  5 
c.  10 
d.  25 
e.  40

8. Kısa dönem ortalama değişken maliyetlerin T4 ve 
emeğin fiyatının T20 olduğu durumda emeğin ortala-
ma fiziki ürünü kaç birimdir? 

a.  2 
b.  10 
c.  8 
d.  5 
e.  14

9. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğru değildir?

a.  Zarf eğrisi olarak da adlandırılmaktadır. 
b.  Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin üstün-

de yer alır.
c.  Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi ile mini-

mum noktasında kesişir.
d.  Minimum noktasının sağında negatif ölçek 

ekonomileri vardır. 
e.  Minimum noktasının solunda azalan bir eğridir.

10.  Ölçeğe göre sabit getiri durumu için aşağıdakiler-
den hangisi geçerlidir?

a.  Uzun dönem marjinal maliyet artan bir eğridir. 
b.  Uzun dönem toplam maliyet azalan bir eğridir.
c.  Uzun dönem ortalama maliyet yatay eksene pa-

ralel bir doğrudur. 
d.  Kısa dönem marjinal maliyet daima uzun dö-

nem marjinal maliyetin üstündedir. 
e.  Uzun dönem ortalama maliyet daima kısa dö-

nem ortalama maliyetin üstündedir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Ekonomik karın negatif olmadığı durumda fir-

ma ya aşırı kâr ya da normal kâr elde ediyor 
demektir. Aşırı kâr durumunda toplam hasılat 
ekonomik maliyetten büyük, normal kar duru-
munda ise toplam hasılat ekonomik maliyete 
eşittir. Fakat ekonomik kârın negatif olmadığı 
durumda hiçbir zaman için ekonomik maliyet 
toplam hasılattan büyük değildir ve dolayısıyla 
zarar söz konusu değildir.   

2. a Muhasebe maliyeti sadece açık maliyetlerden 
oluşuyor iken ekonomik maliyet açık ve örtük 
maliyetlerin toplamından meydana gelmekte-
dir. Bundan dolayı muhasebe maliyeti ekono-
mik maliyetten küçüktür. 

3. b Kısa dönemde üretim miktarı sıfır birim de 
olsa 1 milyon birimde olsa üretime ilişkin ola-
rak katlanılmak zorunda olunan bir toplam 
harcama vardır. Üretim miktarından bağımsız 
olarak değişmeyip sabit kalan bu toplam harca-
ma, toplam sabit maliyettir.  

4. c Kısa dönemde toplam sabit maliyetler değiş-
meyip sabit kalmaktadır. Kısa dönem ortalama 
sabit maliyet, toplam sabit maliyetin üretim 
miktarına oranı tarafından verildiğinden dola-
yı üretim miktarı arttıkça ortalama sabit mali-
yet de üretimle birlikte sürekli azalmaktadır.

5. e Kısa dönem ortalama maliyet, kısa dönem or-
talama sabit maliyet ile kısa dönem ortalama 
değişken maliyetin toplamları tarafından veril-
diği için daima kısa dönem ortalama değişken 
maliyet eğrisinin üstünde seyreder.  

6. d Aynı üretim düzeyinde kalmak koşuluyla, emek 
girdisi fiyatı sabit iken sermaye girdisi fiyatı dü-
şerse firma göreceli olarak daha ucuz olan ser-
maye girdisinden daha fazla ve göreceli olarak 
daha pahalı duruma düşen emek girdisinden 
daha az kullanır. Dolayısıyla firma bu durumda 
daha fazla sermaye girdisi kullanmaktadır.  

7. a (MPPL/ MPPK)= (w/ r) ise (MPPL/ 30)= (5/ 10) 
ifadesini MPPL için çözersek 15 birim olduğu-
nu görürüz. 

8. d SRAVC= (w/ APPL) ise 4= (20/ APPL) ifadesini 
APPL için çözersek 5 birim olduğunu görürüz.  
  

9. b Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dö-
nem ortalama maliyet eğrilerini bir zarf gibi 
alttan sarıp içine almaktadır. Kısa dönem orta-
lama maliyet eğrilerinin uzun dönem ortalama 
maliyet eğrisine en yakın geçtiği noktalar teğet 
noktalarıdır. Bundan dolayı kısa dönem ortala-
ma maliyet eğrileri daima uzun dönem ortala-
ma maliyet eğrisinin üzerinde yer alır.  

10. c Uzun dönem toplam maliyet, orijinden baş-
layan ve üretim miktarıyla birlikte artan bir 
doğru olduğundan eğimi sabittir. Orijinden 
başlayan herhangi bir doğrusal fonksiyonun 
ortalaması ve eğimi (yani marjinali) sabittir. 
Bundan dolayı uzun dönem ortalama maliyet 
üretim miktarı eksenine paralel bir doğrudur.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1 
Üretim düzeyinin sıfır olduğu durumda toplam değiş-
ken maliyetler de sıfıra eşit olduğundan dolayı toplam 
maliyetler toplam sabit maliyetlere eşittir. Sıfır üretim 
düzeyinin dışındaki her bir üretim düzeyi için toplam 
maliyetler hem toplam sabit maliyetlerden hem de top-
lam değişken maliyetlerden büyüktür.
 
Sıra Sizde 2 
Ortalama değişken maliyetin minimum olduğu nok-
taya kadar üretim miktarı ile ortalama değişken ma-
liyetler arasında ters yönlü bir ilişki (yani üretim mik-
tarı arttıkça ortalama değişken maliyetler azalmakta) 
vardır. Minimum noktasından sonra üretim miktarı ile 
ortalama değişken maliyetler arasında aynı yönlü bir 
ilişki (yani üretim miktarı arttıkça ortalama değişken 
maliyetler artmakta) vardır.
 
Sıra Sizde 3 
Ölçeğe göre sabit getiri durumunda uzun dönem top-
lam maliyet orijinden başlayan ve üretim miktarıyla 
birlikte artan sabit eğimli bir doğru görünümündedir. 
Herhangi bir doğrusal fonksiyonun eğimi, her bir nok-
tasında sabittir ve bize o fonksiyonun iktisadi olarak 
marjinalini verir. Toplam maliyet fonksiyonunun sabit 
eğimi bize iktisadi olarak marjinal maliyeti verecektir 
ve bundan dolayı uzun dönem marjinal maliyet, üre-
tim miktarından bağımsız olarak yatay eksene paralel 
bir doğrudur. 

Sıra Sizde 4 
Ölçeğe göre azalan getiri durumunda uzun dönem 
toplam maliyet eğrisi, üretim miktarıyla birlikte arta-
rak artan bir eğri görünümündedir. Uzun dönem orta-
lama maliyetin uzun dönem toplam maliyetin üretim 
miktarına oranı tarafından verildiği bilgisi dahilinde, 
toplam maliyetteki artış artarak artan bir oranda oldu-
ğundan, üretimin her bir birim artışı karşısında uzun 
dönem ortalama maliyet de artarak artmaktadır.
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5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tam rekabet piyasasını ve tam rekabet piyasasının özelliklerini tanımlamak,
Tam rekabet piyasalarında kısa dönem dengesini elde edebilecek ve kısa dönem 
arz eğrisini açıklamak, 
Tam rekabet piyasalarında uzun dönem firma dengesini ve uzun dönem piyasa 
arz eğrisini açıklamak,
Tam rekabet piyasalarında etkinlik ve refah konusunu açıklamak.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Firmanın	Kapanma	Kararı
•	 Atomize	Olma
•	 Homojenlik
•	 Firma	ve	Piyasa	Talep	Eğrileri
•	 Kısa	Dönem,	Uzun	Dönem	Arz	

Eğrileri
•	 Refah

•	 Firmanın	Üretime	Ara	Verme
	 Kararı
•	 Tam	Rekabet
•	 Şeffaflık
•	 Üretici	Artığı
•	 Tüketici	Artığı
•	 Piyasa	Dengesi

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 TAM	REKABET	PİYASASI	
•	 TAM	REKABET	PİYASASINDA	FİRMANIN	
KISA	DÖNEM	DENGESİ	VE	FİRMA	ARZ	
EĞRİSİ	

•	 TAM	REKABET	PİYASASINDA	UZUN	
DÖNEM	FİRMA	VE	PİYASA	DENGESİ	VE	
PİYASA	ARZ	EĞRİSİ

•	 TAM	REKABET	PİYASASINDA	REFAH	VE	
ETKİNLİK
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GİRİŞ
Tam rekabet piyasası diğer piyasalarla karşılaştırma özelliği sağlaması açısından 
önem taşır. Güçlü varsayımları nedeni ile çok az piyasalara uyarlanabilmekle 
beraber, ünite tam rekabet piyasalarının özellikleri tartışılarak başlamaktadır. 
Sırasıyla, bu tür piyasalarda firma ve piyasa talep ve arz eğrilerinin nasıl elde edil-
diği tartışılmakta, firmalar için kısa ve uzun dönem dengesi tartışıldıktan sonra 
tam rekabet piyasalarının arzu edilen etkinlik ve refah seviyelerini sağladığı üze-
rinde durulmaktadır. 

TAM REKABET PİYASASI

Tam rekabet piyasasını ve tam rekabet piyasasının özelliklerini tanımlamak

Firmalar ve tüketiciler arasındaki ilişki incelendiğinde, farklı mal ve hizmetlerin 
farklı yollarla satıldıklarını görürüz. Reklamları ele alacak olursak her gün tele-
vizyon, radyo, internet veya gazetelerden çeşitli mal ve hizmetlere ilişkin binlerce 
reklam kampanyasına maruz kalıyoruz. Bu mal ve hizmetler genellikle diş ma-
cunu, araba, banka hizmetleri, parfüm, oyuncak ve diğerleri iken hiçbir zaman 
bir çiftçinin ürettiği buğday hakkında bizi bilgilendirdiğini veya diğerlerini değil 
de kendi buğdayını almamız konusunda bizi ikna etmeye çalıştığını görmüyoruz. 
Büyük işletmelerin hisse senetlerini satabilmek için gazetelere reklam verdiklerini 
de görmeyiz. Bunun yanında, bakır, yabancı paralar, mısır, ham petrol gibi ürün-
lere ilişkin de reklamlar düzenlenmez. 

Firmalar açılırken her bir firmanın amacı yüksek kâr elde etmektir. Ancak bazı 
firmalar yıldan yıla kârlarını artırırken, diğerlerinin ekonomik kârları yıldan yıla dal-
galanma göstermekte ve ortalama olarak da oldukça düşük seviyede seyretmektedir. 

Bu farklılıkları iktisatçılar piyasa yapısı ile açıklamaktadırlar. Piyasa yapısı ile 
bir piyasada, ticaret yapmak için bir araya gelen alıcı ve satıcıların davranışlarını 
etkileyen her türlü piyasa özelliği anlaşılmalıdır. 

Bir piyasanın yapısı hakkında bir fikir edinebilmek için sorulacak üç soru vardır:
•	 Piyasada	var	olan	alıcı	ve	satıcı	sayısı	kaçtır?
•	 Her	bir	satıcı	standartlaştırılmış	ürünler	mi	satar?	Farklı	firmaların	sattık-

ları	ürünler	arasında	belirgin	farklılıklar	var	mıdır?
•	 Piyasaya	giriş	ve	çıkışlarda	engel	var	mıdır?

Tam Rekabet

1
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Verilen cevaplara göre piyasanın yapısını belirlemek mümkün olmaktadır. 
Şimdi tam rekabet piyasa yapısını daha yakından tanıyalım.

Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri
Tam rekabetçi piyasalardan söz edebilmek için bir piyasanın aşağıdaki özellikleri 
taşıması gerekmektedir.

•	 Piyasadaki	Alıcı	ve	Satıcıların	Sayısının	Çokluğu	(Atomize	Olma	Özelliği)
•	 Üretilen	Ürünlerin	Homojen	Olması	(Homojenlik	Özelliği)
•	 Piyasaya	Giriş-Çıkış	Engelinin	Bulunmaması	(Mobilite	Özelliği)
•	 Piyasa	Hakkında	Tam	Bilgiye	Sahip	Olunması	(Şeffaflık	Özelliği)

Burada piyasadaki alıcı ve satıcıların çok sayıda olması ile anlatılmak istenen şey ne alı-
cıların ne de satıcıların fiyatı tek başlarına etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmalarıdır.
 

Tam rekabet piyasasının atomize olma özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındaki 
çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güç-
lerinin olmamasıdır. Piyasada birçok firma olması nedeni ile firmalardan hiçbiri 
fiyatını, bütün müşterilerini kaybedeceği korkusu ile piyasa fiyatının üzerine çı-
karamaz. Bu yüzden firmalar fiyatı kontrol gücüne sahip değildir. Tüketiciler de 
piyasa fiyatının altındaki bir fiyata ürün satmaya niyetli bir firma bulamaz. Bu 
yüzden tüketicilerde fiyat üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Tüm eko-
nomik birimler piyasada oluşan fiyatı kabullenmek durumundadırlar. Bir başka 
deyişle fiyat kabullenicidirler. 

Homojenlik	özelliği,	piyasada	üretilen	ürünlerin	şekil,	renk,	içerik	açısından	
birbirinin aynı olmasını, bir başka deyişle ürünlerin tam ikameye sahip olmala-
rını gerektirmektedir. Bu durumda, tüketiciler için ürünlerin hepsi birbirinden 
farksız olurken firmaların da piyasa fiyatının üzerinde daha yüksek bir fiyat belir-
leme şansları olmayacaktır.

Homojen ürünlere örnek veriniz.

Piyasanın mobilite özelliği, üretici firmaların pozitif kârı gördükçe piyasaya 
girmeleri veya negatif kârı görünce piyasadan çıkmaları aşamasında herhangi bir 
engelle karşı karşıya olmadıkları anlamına gelmektedir. Firmalar piyasaya giriş ve 
çıkışta herhangi bir ücret veya vergi ödemek zorunda olmadıkları gibi ne devlet 
tarafından ne de rakip firmalar tarafından oluşturulmuş herhangi bir giriş veya 
çıkış engeli ile karşı karşıya kalmazlar. Aynı serbestlik, üretim faktörleri için de 
geçerlidir ve onlar da herhangi bir engelle karşılaşmadan tam bir hareket serbest-
liğine sahiptir. 

Şeffaflık	özelliği,	firmaların	ve	tüketicilerin	ürünün	fiyatı	ve	kalitesi	hakkında	
hiçbir bedel ödemeden, istedikleri bilgiye, istedikleri zaman ulaşabilecekleri an-
lamına gelmektedir. 

Tam rekabet piyasasının yukarıdaki özellikleri incelendiğinde bu tür bir piya-
sayla gerçek hayatta karşılaşmanın oldukça zor olduğu sonucu çıkmaktadır. Sadece 
buğday, mısır gibi tarım ürünlerinin işlem gördüğü piyasalarda ya da altın ve men-
kul kıymetler borsasında tam rekabete yakın piyasa özelliklerini görebilmekteyiz. 

Madem tam rekabetçi piyasalar günümüzde özellikleri itibari ile geçerli olmayan ve 
oldukça ender rastlanan piyasalardır, neden bu piyasaları inceleriz?

Tam rekabet piyasasının 
özellikleri; atomize olma, 
homojenlik, mobilite, şeffaflık.

1
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Tam Rekabet Piyasalarında Firma ve Piyasa Talep Eğrisi
Tam rekabet piyasasında belirli bir mal veya hizmete olan toplam talep ile bir 
firmanın ürettiği mal ya da hizemete olan talep birbirinden farklıdır. Tam rekabet 
piyasasında her satıcı firma, piyasa fiyatını veri olarak kabul etmek zorundadır. 
Yani firma fiyatı etkileyemez ve fiyat kabullenicidir. Bu yüzden firmanın malı hiç 
talep edilmese veya çok talep edilse de fiyatı değişmeyecektir. Ayrıca firma talebi 
artırmak gibi bir sebeple de fiyatını değiştiremeyecektir. Bu yüzden tam rekabet 
piyasasında,	 firma	malına	 ait	 talep	 eğrisi	 grafik	 5.1.(a)’da	 görüldüğü	 gibi	 yatay	
eksene paralel ve sonsuz esnektir. Talep eğrisinin sonsuz esenkliğe sahip olması, 
firmanın belirlenen fiyattan sonsuz sayıda mal satacağını, fiyatı bu fiyatın üzerin-
de belirlemesi durumunda tüm müşterilerini kaybedeceğini ve fiyatı bu fiyatın 
altında belirlemesinin ise rasyonel olmadığını göstermektedir. 

Piyasa arz eğrisi tüm firmaların üretimleri toplamından oluşurken piyasa ta-
lebi tüm tüketicilerin talepleri toplamından oluşmaktadır. Piyasa da denge mik-
tarı ve denge fiyatı piyasa arz ve talep eğrilerinin kesişim noktaları tarafından 
belirlenmektedir.	Şekil	5.1.(b)’de	görüldüğü	gibi	piyasa	talep	eğrisi	negatif	eğime	
sahiptir.

 
Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Toplam, Ortalama ve Marjinal
Hasılatı
Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın malına olan talep eğrisi yatay eksene pa-
ralel	bir	doğru	şeklinde	olmasından	dolayı	firmanın	toplam,	ortalama	ve	marjinal	
hasılatlarının nasıl belirleneceğini inceleyelim: 

Büyük veya küçük her firmanın amacı kâr maksimizasyonudur. Kâr ise toplam 
hasılat ile toplam maliyet arasındaki pozitif farktan oluşur. p işareti kârı, TR top-
lam hasılatı ve TC toplam maliyeti ifade etmektedir.

p = TR - TC

Toplam	hasılat,	firmanın	ürettiği	mal	ve	hizmet	miktarının	(Q)	piyasa	fiyatıyla	
(P)	çarpılması	ile	bulunur.	Tam	rekabet	piyasasında	firma,	fiyatı	değiştiremeyece-
ğinden veri olarak almak zorundadır. Bu durumda toplam hasılat:

TR	=	P	.	Q

olacaktır.

Şekil 5.1

Tam Rekabet 
Piyasasında Firma 
ve Piyasa Talep 
Eğrisi
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Ortalama	hasılat,	firmanın	talep	edilen	mallarının	bir	birimi	başına	düşen	hası-
latını ifade etmektedir. Tam rekabet piyasasında firma malını sürekli aynı fiyata sat-
tığına göre ortalama hasılatının da değişmemesi ve satış fiyatına eşit olması gerekir. 

AR	=	TR	/	Q	
TR	=	P	.	Q	
AR	=	P	.Q	/	Q

Pay	kısmında	P	ve	Q	çarpım	şeklinde	olduğundan	pay	ve	paydadaki	Q’lar	bir-
birini götürecek ve geriye,

AR = P

kalacaktır.
Firmaların	 sattığı	 son	birim	maldan	elde	ettiği	hasılaya	marjinal	hasılat	de-

nir. Tam rekabet piyasasında firma fiyatını değiştiremediğinden sattığı son birim 
maldan yine o malın sabit olduğu fiyatı kadar hasılat elde edecektir. Bir başka 
deyişle	marjinal	hasılat	fiyata	eşit	olacaktır.

MR	=	DTR / DQ	
MR	=	(Q2	.	P)	-	(Q1	.	P)	/	Q2	-	Q1 
MR	=	P(Q2	-	Q1)	/	(Q2	-	Q1)

Pay	çarpımdan	oluştuğu	için	pay	ve	payda	da	yer	alan	(Q2 -	Q1)ler	birbirini	
götürecek ve geriye P kalacaktır.

MR	=	P

Yukarıdaki eşitliği de veri alarak firmanın talep eğrisinin aynı zamanda piyasa 
fiyatını,	ortalama	hasılatı	ve	marjinal	hasılatı	da	temsil	ettiğini	söyleyebiliriz.	

AR	=	MR	=	P	=	d	

Tam rekabet piyasalarında AR=MR=P=d şeklindedir.

Şekil	5.2’de	toplam	hasılat	düşey	eksende	ve	miktar	yatay	eksende	yer	almakta-
dır. P = T12 fiyatında 5 birimlik ürün satımında firma T60 hasılat elde etmektedir. 
Eğri	pozitif	eğime	sahip	olduğu	için	ürünün	satılan	miktarı	arttıkça	elde	edilen	
toplam hasılat da artacaktır. Satılan miktar azaldığında ele geçen toplam hasılat da 

Ortalama hasılat, firmanın 
talep edilen mallarının bir 
birimi başına düşen gelirini 
ifade etmektedir.

Firmaların sattığı son birim 
maldan elde ettiği gelire 
marjinal hasılat denir.

Şekil 5.2

Tam Rekabet 
Piyasasında Firma 
Hasılatı
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azalacaktır. Firmanın şekilde görüldüğü gibi T12 mal fiyatı, firma talep eğrisine, 
firmanın	ortalama	hasılatına	ve	marjinal	hasılatına	eşittir.	

TAM REKABET PİYASASINDA FİRMANIN KISA
DÖNEM DENGESİ VE FİRMA ARZ EĞRİSİ

Tam rekabet piyasasında kısa dönem dengesini elde edebilecek ve firma arz 
eğrisini açıklamak

Firmaların en önemli amaçlarından birisi kâr maksimizasyonudur. Bir firmanın 
kârı çıktı miktarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Toplam hasılatından top-
lam maliyetini çıkararak bulabileceğimiz firma kârını maksimize eden üretim dü-
zeyine, firma dengesi üretim düzeyi	de	denilir.	Çünkü	bu	üretim	düzeyine	erişen	
firma mecbur olmadıkça üretimini ne artırmak ne de azaltmak ister. Kısa dönem 
firma	dengesi,	toplam	hasılat	ile	kısa	dönem	toplam	maliyet	ya	da	marjinal	hasılat	
ile	kısa	dönem	marjinal	maliyet	arasındaki	ilişki	incelenerek	açıklanabilir.	Hangisi	
kullanılırsa kullanılsın aynı sonuca varılan bu iki yaklaşımın analizi aşağıdaki şe-
kildedir. 

Toplam Hasılat - Toplam Maliyet Yaklaşımı 

2

Şekil 5.3

TR - TC ve MR - 
MC Yaklaşımlarının 
Birlikte Gösterimi
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Tam rekabet piyasasında kısa dönem firma dengesinin ortaya konulmasında 
kullanılan	ilk	yaklaşım	toplam	hasılat-toplam	maliyet	yaklaşımıdır.	Şekil	5.3’ün	
üst kısmında firmanın toplam hasılat, toplam maliyet ve kar-zarar eğrileri birlikte 
gösterilmiştir.	Firma,	toplam	hasılatın	tolam	maliyete	eşit	olduğu	(TR	=	TC)	Q1 
üretim	düzeyinden	sonra	kâra	geçmiştir.	Q1’den	daha	düşük	üretim	düzeylerinde	
firmanın	toplam	maliyetinin	toplam	hasılatından	daha	yüksek	(TC	>	TR)	olması	
nedeniyle firma zarar etmektedir. Firma, maksimum kâra TR ile TC arasındaki 
aralığın en geniş olduğu noktada ulaşacaktır. Bunu ispat edebilmek için TC fonk-
siyonuna	çizilen	aynı	zamanda	TR’ye	paralel	konumdaki	teğetin	bu	iki	fonksiyon	
arasındaki	en	geniş	aralığı	vereceği	görülür.	Firmanın	kâr	elde	ettiği	nokta	TR’nin	
TC’den	daha	fazla	olduğu	noktadan	başlar.	

Firma maksimum kâra, TR ile TC arasındaki aralığın en geniş olduğu noktada ulaşır. 

Firma hiç üretimde bulunmasa dahi 0F kadarlık bir sabit maliyete katlanmak 
zorundadır.	Üretime	başladığında	 ise	Q1 üretim seviyesine kadar zararı devam 
edecektir.	Çünkü	toplam	maliyetleri	hâlâ	 toplam	hasılatının	üzerindedir	 (TC	>	
TR).	Firma	bu	alanda	zarar	etmektedir.	

Firmanın TC > TR konumunda iken zarar etmesine rağmen üretimine devam etme-
sinin sebebi ne olabilir? 

Q1 üretim düzeyinde TR ile TC eğrileri A noktasında kesişir. Bu noktaya başa-
baş noktası	denir.	Çünkü	hem	toplam	hasılat	hem	de	toplam	maliyet	(TR	hem	de	
TC)	bu	noktada	birbirine	eşittir.	Bunun	anlamı	firmanın	ne	kâr	ne	de	zarar	ettiği-
dir.	Aynı	şey	Q3 üretim düzeyinde B noktasında da gerçekleşmektedir. Bu nokta 
da başabaş noktası olarak adlandırılır. Aradaki tek fark, A noktasından sonra üre-
tim devam ettirildiğinde firma kâr etmeye başlayacağından A noktası kâra geçiş 
noktası olarak bilinirken B noktasından sonra üretime devam ettirildiğinde firma 
zarar etmeye başlayacağından B noktası zarara geçiş noktası olarak tanımlanır. 

Şekil	5.3’te	Q1	 ile	Q3 arasında çizilen bölge kâr alanı olarak tanımlanmıştır. 
Bu	aralıkta	toplam	hasılat	toplam	maliyetten	büyüktür	(TR	>	TC).	İki	eğri	ara-
sındaki	aralığın	en	geniş	olduğu	DZ’de	ise	firma	en	yüksek	karı	sağlayacak	üretim	
düzeyine ulaşmaktadır. Firmanın kâr-zarar ilişkisini daha iyi açıklayabilmek için 
TR - TC ile kâr eğrileri aynı grafikte gösterilmiştir. A ve B noktalarına denk gelen 
Q1	ve	Q3 noktaları başa baş olarak tanımlanmıştı. Bu noktalarda TR = TC olaca-
ğından	kâr	da	0’a	eşit	olacaktır.	DZ	büyüklüğü,	TR	ile	TC	arasındaki	genişliğin	
maksimum olduğu noktaydı. Bu aralıkta kâr da maksimum olacağından kâr eğrisi 
de	bu	aralıkta	maksimum	yapmıştır.	ADBZ	kâr	alanı	ile	Q1Q2Q3M	kâr	alanı,	DZ	
ile	MQ2 büyüklükleri birbirine eşittir.

Marjinal Hasılat - Marjinal Maliyet Yaklaşımı
Tam rekabet piyasasında firmaların kâr maksimizasyonu ile ilgili kullanılan ikinci 
yaklaşımsa	marjinal	maliyet-marjinal	hasılat	yaklaşımıdır.	Bu	yaklaşıma	göre	mar-
jinal	hasılatın	marjinal	maliyete	eşit	olduğu	(MR	=	MC)	üretim	düzeyinde	firmanın	
kısa	dönem	kârı	da	maksimum	üretim	düzeyine	ulaşmaktadır.	Grafik	5.3’ün	alt	kıs-
mında	marjinal	hasılat,	marjinal	maliyet,	ortalama	maliyet,	ortalama	hasılat	(MR,	
MC,	AC,	AR)	arasındaki	ilişki	gösterilmiş	ve	daha	sonra	da	bunlarla	kâr	arasındaki	

3



5. Ünite - Tam Rekabet 119

ilişki ortaya konulmuştur Şekilde firmanın ürettiği malın piyasa fiyatının P olduğu 
varsayımı	altında	marjinal	maliyet	 (MC)	ve	ortalama	maliyet	 (AC)	eğrileri	 çizil-
miştir.	Daha	önceki	açıklamalarımızdan	da	hatırlayacağınız	gibi	firmanın	marjinal	
hasılat	(MR)	eğrisi	aynı	zamanda	ortalama	hasılat	eğrisi	ve	talep	eğrisidir	ve	fiyat	
düzeyinde	sabittir.	Bu	yüzden	yatay	eksene	paralel	çizilmiştir.	AC	eğrisi	AR	=	MR	
=	P	doğrusunu	(a)	ve	(b)	gibi	iki	noktada	kesmektedir.	Bu,	her	iki	noktada	da	or-
talama	maliyet	ile	ortalama	hasılat	eğrileri	(AC	=	AR)	birbirlerine	eşit	olduğundan	
firma	başa	baş	durumdadır.	Aynı	doğru	marjinal	hasılat	 (MR),	marjinal	maliyet	
(MC)	eğrisi	ile	(d)	noktasında	kesişmektedir.	Kesiştikleri	bu	noktada	marjinal	ha-
sılat	marjinal	maliyet	(MR	=	MC)	eşitliği	sağlanmış	ve	Q2 üretim düzeyinde fir-
ma	karını	maksimize	eden	noktaya	ulaşmıştır.	Q2 üretim düzeyine kadar firmanın 
marjinal	hasılat	(MR)	eğrisi	marjinal	maliyet	(MC)	eğrisinin	üzerinde	yer	almakta	
ve	firma	üretime	devam	ettiği	sürece	kârını	daha	da	artırabilmektedir.	Q3 üretim 
düzeyinde	 ise	marjinal	maliyet	eğrisi	 (MC),	marjinal	hasılat	 (MR)	eğrisinin	üze-
rinde kalmaktadır. Bunun anlamı firmanın üretimini maliyetli bir şekilde gerçek-
leştirdiğidir. Yapılması gereken şey üretimin kısılarak kârın maksimize edildiği ve 
marjinal	hasılatın	marjinal	maliyete	(MR	=	MC)	eşit	olduğu	Q2 üretim düzeyine 
kadar gelinmesidir. 

Şekil	5.3’ün	alt	kısmında	MC	=	MR	noktasından	(e)	ortalama	maliyet	(AC)	
eğrisine kadar çizgi çekilmesi durumunda elde edilecek dikdörtgen alan bize fir-
manın	elde	edeceği	kârı	vermektedir.	Bu	alan	incelendiğinde	fiyatın	(P)	ortalama	
maliyetten	(AC)	daha	büyük	olması	firmanın	da	normalüstü	(aşırı)	kâr	elde	et-
tiğini	gösterir.	Q2	üretim	düzeyinde	AR	=	Q2d	iken	AC	=	Q2e kadardır. Firma 
aradaki fark kadar ortalama kâr elde eder. Firmanın toplam kârı ise PACed dik-
dörtgeninin	alanına	eşittir.	Q2 ile gösterebileceğimiz bu üretim düzeyinde firma 
kısa dönem dengesine de ulaşmıştır.

Kısaca, kar maksimizasyonuna hem toplam hasılat-toplam maliyet hem de 
marjinal	maliyet-marjinal	hasılat	açısından	bakmak	mümkündür.

Kısa dönemde normalüstü kârı gören potansiyel (piyasa dışında bekleyen) firmala-
rın piyasaya girmeleri mümkün müdür?

Firma maksimum kâra MR = MC noktasında da ulaşır.

Kısa	Dönemde	Firmalar	İçin	Denge	Durumları
Firmaların sahip oldukları maliyet yapıları ve piyasa fiyatlarına bağlı normal kâr, 
normalüstü kâr ve zarar elde ettikleri ve zararlarına göre de kapanıp kapanmama 
kararları aldıkları görülmüştür. Yukarıda firmanın normalüstü kârı açıklanmıştı. 
Kısa	dönemde	firmanın	MR	=	MC	üretim	düzeyinde	normalüstü	kâr	elde	edebil-
mesi için, firmanın sattığı mala istediği fiyatın, ortalama maliyetinin üzerinde ol-
ması gerekir. Kâr, yukarıda da belirtildiği gibi toplam hasılattan toplam maliyetin 
çıkarılması ile elde edilir.

Firmaların	normal	kâr	elde	etmeleri	de	söz	konusudur.	İktisadi	anlamda	nor-
mal kâr, piyasadaki hâlihazırda var olan firmaların piyasayı terk etmelerine neden 
olacak kadar düşük olmadığı ancak piyasaya girmeye niyetli, dışarıda bekleyen 
firmalar	için	de	cazip	olmayacak	kadar	önemsiz	bir	büyüklüktür.	TR	=	TC	ve	MC	
=	MR	eşitliğinin	sağlandığı	üretim	düzeyinde	fiyatın	AC’ye	eşit	olması	durumun-
da firma için normal kar elde ediyordur ifadesi kullanılır. 
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Bu tür bir piyasada firmanın ürettiği mal veya hizmet için piyasa fiyatı firma-
nın ortalama değişken maliyetinin de altında oluşuyorsa firmanın negatif kârı 
olduğu veya zarar ettiği söylenebilir. 

Firma başka bir deyişle ürettiği mal ve hizmet satışlarından maliyetini çıkara-
cak kadar gelir elde edememekte, zarar etmektedir. Firmanın bu durumda alacağı 
iki türlü karar vardır. Biri firmayı kapatmak ve piyasadan çekilmek, bir diğeri de 
zarar etmesine rağmen üretime devam etmektir.

Firmanın Zarar Etmesi Sonucu Kapanma Kararı
Firma	kapanıp	kapanmama	kararını	ortalama	değişken	maliyetlerine	(AVC)	ba-
karak	verir.	Eğer	firmanın	ürettiği	ürünler	için	piyasada	gerçekleşen	fiyat,	firma-
nın değişken maliyetlerini dahi karşılayamıyorsa firmanın çekilmesi gerekmek-
tedir. Bu durumda firmanın kapanması halinde katlanması gereken maliyetleri, 
sabit maliyetleri kadar olacaktır.

Firmanın toplam değişken maliyetleri, elde ettiği toplam hasılatının üstünde 
ise piyasada oluşan fiyat hem ortalama maliyetin hem de ortalama değişken mali-
yetin altında olur. Bu durumda firmanın kapanma kararı alıp piyasadan çekilmesi 
en mantıklı olanıdır. 

Firma kapanma veya zarar etmesine rağmen piyasada kalma kararını ortalama de-
ğişken maliyetlerine göre alır.
 
Firmanın Zarar Etmesine Rağmen Üretime Devam Etme Kararı
Firmanın	eğer	piyasa	fiyatı	ortalama	değişken	maliyete	(AVC)	eşitse	bu	firma	için	
sabit	maliyetlerini	(FC)	karşılayamasa	bile	ortalama	değişken	maliyetlerini	karşı-
layabildiği söylenir. Firmanın bu noktada kapanma kararı almamasının tek sebebi 
ileride fiyatların artacağına ilişkin beklentisidir. Bu durumda, firma kapanmak-
tansa	üretime	belirli	bir	süre	ara	verecektir.	Örneğin	sezonunda	faaliyette	bulunan	
oteller veya firmalar gibi. Bu tür hizmet veren veya mal üreten firmalar her sezon 
sonunda piyasadan çıkıp sezon başında tekrar piyasaya girmektense ki bu da bü-
yük bir malliyettir, üretime belirli bir süre ara vermeyi tercih ederler. 

Firmanın toplam değişken maliyetlerinin toplam hasılatının altında olması 
durumunda, firma değişken maliyetlerini karşılayabilmektedir. Toplam mali-
yet eğrisinin, toplam hasılat eğrisinin üzerinde olması ise firmanın sabit mali-
yetlerini	karşılayamadığı	anlamına	gelir.	Hatırlayacağınız	gibi	toplam	maliyet,	
toplam	değişken	maliyet	ve	toplam	sabit	maliyet	toplamından	oluşur.	Ortalama	
değişken maliyetini karşılayabilen bir firmanın sabit maliyetlerini karşılayama-
dığını	buradan	anlıyoruz.	Ortalama	değişken	maliyet	eğrisinin	 fiyatın	altında	
olması durumunda firmanın bu maliyetini karşılayabildiği belirtilmiştir. Bu du-
rumda olan bir firmanın, faaliyetlerine belirli bir dönem ara vermek koşulu ile 
devam etmesi beklenir. 

Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi
Firma piyasada zarar etmesine rağmen kalma veya piyasadan çekilme kararını ve-
rirken	hep	ortalama	değişken	maliyetlerini	(AVC)	göz	önünde	bulundurur.	Piyasa	
fiyatı,	firmanın	AVC’nin	minimum	noktasına	eşit	olduğunda	üretime	ara	verir	an-
cak	piyasadan	çekilmez.	Fiyat	AVC’nin	minimum	noktasının	üzerine	çıktığı	anda	
firma	da	üretimde	bulunmaya	başlar.	Fiyat	AVC’nin	minimum	noktasının	altına	
indiği anda ise firma artık ne sabit maliyetini ne de değişken maliyetini karşıla-
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yamayacağından ve gelecekte fiyatın tekrar yükseleceğine ilişkin bir beklentisi de 
olmadığından kapanma kararı alır. Buradan yola çıkarak firmanın üretime başla-
yıp başlamayacağı kararını ortalama değişken maliyete bakarak aldığı söylenebilir. 
Firma	AVC’nin	minimum	olduğu	noktadan	itibaren	fiyat	arttıkça	üretimde	bulun-
duğuna	göre	marjinal	maliyet	eğrisinin	bu	nokta	ve	üzerindeki	kısmı	firmanın	kısa	
dönem arz eğrisini oluşturacaktır. 

Tam Rekabetçi piyasalarda kısa dönem firma arz eğrisi, ortalama değişken maliye-
tin minimum olduğu noktadan başlayan marjinal maliyet eğrisidir. 

Şekil	5.4’te	 ilişki	ortaya	konulmaya	çalışılmış	ve	 firma	arz	eğrisi	kalın	 siyah	
renkli	eğri	ile	gösterilip	MC	=	S	sembolleriyle	de	işaretlenmiştir.	Her	bir	firmanın	
kısa dönem arz eğrisi toplamı piyasa arz eğrisini verecektir. Tam rekabet piyasala-
rında	arz	eğrisi	aynı	zamanda	marjinal	maliyet	eğrisi	olduğundan	piyasa	arz	eğrisi	
de	firmaların	MC	eğrilerinin	toplamıdır.	Şekil	5.4’te	P1	fiyatı,	AVC’nin	minimum	
noktasına eşittir. Firma kapanma durumu ile karşı karşıyadır. Fiyat P2 düzeyinde 
iken	ortalama	maliyetinin	(AC)	minimum	olduğu	noktaya	eşittir	ve	normal	kâr	
elde etmektedir. Ne zaman ki fiyat P3 seviyesine çıkmıştır, firma için de aşırı kâr 
söz konusu olur. 

TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM FİRMA
VE PİYASA DENGESİ VE PİYASA ARZ EĞRİSİ

Tam rekabet piyasasında uzun dönem firma dengesinin elde edilişi ve uzun 
dönem piyasa arz eğrisini açıklamak

Uzun Dönem Piyasa Arz Eğrisi
Tam rekabet piyasasında denge, başlangıçta e1 noktasında söz konusu iken fiyat 
minimum	AC’ye	 ve	miktar	Q1e eşittir. Bu noktada piyasada var olan firmanın 
üretim miktarı q1	kadardır.	Herhangi	bir	sebeple	tüketicilerin	taleplerindeki	artış,	

Şekil 5.4

Firmanın Kısa 
Dönem Arz Eğrisi
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talep	eğrisinde	sağa	doğru	kaymaya	neden	olacaktır.	Şekil	5.5’te	görüldüğü	gibi	
yükselen fiyat, piyasada var olan firmaların kârlarını artırabilmek için üretimleri-
ni q2’ye	çıkarmalarına	sabep	olacaktır.	Görüldüğü	gibi	fiyatlar	marjinal	maliyetin	
üstündedir ve firmalar normalüstü kâr elde etmektedirler. Bu normalüstü kâr pi-
yasaya yeni firmaların girmesine neden olacaktır. Piyasadaki firma sayısındaki ar-
tış piyasa arz eğrisini sağa S2’e	kaydıracaktır.	Yeni	denge	e2’de	oluşurken	bu	denge-
de fiyat arz ve talepteki kaymaların yönü ve büyüklüğü aynıdır. Bu tür piyasalarda 
faaliyet gösteren firmaların aynı zamanda maliyetlerinin de özdeş olduğu kabul 
edilir.	Bu	nedenle	fiyat,	başlangıçtaki	seviye	ile	aynı,	miktar	ise	Q2 seviyesindedir. 
Başlangıçtaki piyasa dengesi e1 ve arz ve talepteki kaymalar sonucunda oluşan 
e2 dengeleri birleştirildiğinde piyasanın uzun dönem arz eğrisi elde edilmiş olur. 
Uzun dönem arz eğrisinin yatay eksene paralel olmasının sebebi fiyatın başlangıç-
taki seviyeye dönmüş olmasıdır.

Firmanın maliyetleri sabit olduğundan firmanın uzun dönemdeki dengesi 
yine aynı ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmekte ve fir-
ma normal kâr elde etmektedir. Yani firma başlangıçtaki gibi q1 düzeyinde ürün 
üretecektir.

Yukarıda da görüldüğü gibi tam rekabetçi piyasalarda uzun dönem arz eğrisi, 
AC	fiyat	seviyesindeki	bu	ortalama	maliyet	eğrisinin	(AC)	minimum	olduğu	nok-
tadır ve yatay eksene paraleldir. Ancak eğer üretim miktarındaki artış üretimde 
kullanılan önemli ara malların fiyatlarını da artırıyorsa veya piyasada faaliyette 
bulunan firmaların sayısı az ise uzun dönem arz eğrisi pozitif eğime sahip ola-
bilir.	Örneğin	buğday	üretimi	herhangi	bir	sebeple	artış	göstediğinde	tarla	daha	
değerli hale gelecek ve tarlaya ödenen kiralar da artacaktır. Kiraların artması her 
bir çiftçinin ödeyeceği ortalama maliyeti artıracaktır. Uzun dönem arz eğrisinin 
pozitif eğime sahip olmasına neden olacak bir başka etmense piyasada üretimi 
düşük maliyetlerle gerçekleştirecek az sayıda firmanın olmasıdır. Piyasa çıktısının 
artması	için	daha	az	etkin	firmaların	piyasaya	girmesi	gerekir.	Şekil	5.6’da	n1 tane 
etkin firma AC1 gibi düşük ortalama maliyet seviyesinde üretimde bulunmakta-
dır. Bu maliyet seviyesinde firmalar q1 kadar üretim yapmaktadır. Bu firmaların 
piyasa	üretim	miktarı	Q1 kadardır. 

Şekil 5.5
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Eğer	piyasadaki	talep	Q1	‘den	bir	miktar	daha	fazla	ise	(Q1	ile	Q2	aralığı)	üre-
timin ortalama maliyeti de yükselmektedir. Bu aralıktda üretimin maliyeti daha 
yüksek olduğu için uzun dönem arz eğrisi de bu aralıkta pozitif eğime sahiptir. 
AC2 seviyesinde ise n2 kadar firma vardır. Bunlar n1’den	farklı	firmalardır	ve	şe-
kilden de anlaşılacağı gibi bu firmalar daha yüksek ortalama maliyetle üretim 
yapmaktadır. Bu firmalar aynı ortalama maliyeti paylaştıkları için uzun dönem 
arz	eğrisi	bu	seviyede	yine	yatay	eksene	paraleldir.	Eğer	üretim	miktarı	Q2 üre-
tim seviyesinin de üstüne çıkarsa uzun dönem arz eğrisi yine pozitif eğime sahip 
olacaktır. 

Artan ve sabit maliyetli piyasalarda uzun dönem arz eğrisinin nasıl olaca-
ğını inceledik. Şimdi de azalan maliyetli piyasalarda uzun dönem arz eğrisinin 
nasıl oluştuğuna bakalım. Şekil 5.7 azalan maliyetli piyasaları göstermektedir. 
Başlangıçta piyasa D1 ve S1 eğrilerinin kesiştiği e1 konumunda dengededir. Bu 
noktada piyasada faaliyet gösteren firma q1 kadar üretimde bulunmaktadır. 
Piyasadaki ürüne olan talebin herhangi bir sebeple artması durumunda talep 
eğrisi D2	 konumuna	 gelecektir.	 Bu	noktada	 ürünün	 fiyatı	 (P2)	 daha	 yüksektir.	
Bunun iki sonucu vardır. Birincisi, piyasada var olan firmalar bu yüksek fiyattan 
üretimlerini	(q2)	artırırlar.	İkincisi,	bu	tür	piyasalarda	giriş	engeli	söz	konusu	ol-
madığı için dışarıdaki potansiyel firmalar piyasaya girmeye başlarlar. Bu durum 
arz eğrisinin de sağa doğru kaymasına ve S2 konumuna gelmesine neden olur. 
Sonuç olarak artan talebe karşılık arzdaki artış daha çok olacağından yeni den-
ge	daha	 yüksek	 çıktı	 (Q2)	 ve	daha	düşük	 fiyat	 (P3)	 seviyesinde	belirlenecektir.	
Üretim	miktarı	arttıkça	firmanın	maliyet	eğrileri	aşağı	doğru	kaymaktadır.	Yeni	
denge noktaları birleştirildiğinde piyasadaki azalan maliyetli firmalar için negatif 
eğimli uzun dönem arz eğrisi elde edilir. 

Şekil 5.6
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Uzun dönem koşulları kısa dönemden farklılık gösterir. Kısa dönemde fiyat, 
marjinal	maliyetin	üzerine	çıktıkça	firmanın	kârı	da	artış	gösterecektir.	Firmanın	
kısa dönemde pozitif kâr elde etme olasılığı söz konusudur. Bu durum, piyasanın 
dışında	bekleyen	ve	girmeye	niyeti	olan	(potansiyel)	firmalar	için	oldukça	cazip	
bir durumdur. Ancak bu potansiyel firmalar, giriş-çıkış engeli olmamasına rağ-
men kısa dönemde ölçeklerini veya kapasitelerini değiştiremeyecekleri için piya-
saya giremezler. Uzun dönemde ise tüm girdiler değişken olduğundan kapasite 
artırmak veya ölçeği büyütmek mümkündür. Firmalar hem kapasitelerini artırıp 
daha çok üretimde bulundukları için hem de piyasaya yeni giren firmalar sebebiy-
le piyasa üretim miktarı artar ve fiyatlar düşmeye başlar. Pozitif kârın söz konusu 
olduğu piyasalara dışarıdan giren her bir potansiyel firma var olan kârı biraz daha 
düşürür. Bir başka deyişle, firma başına düşen kâr her bir firma ile daha da aza-
lır. Firmaların negatif kâr elde ettikleri bile görülür. Ancak zarar minimizasyonu 
yapan firmaların piyasadan çıkması sonucunda fiyatlar tekrar yükselmeye başlar. 
Uzun dönemde firma başına düşen kâr sıfır oluncaya kadar potansiyel firmalar 
piyasadan çıkmaya devam ederler. Bu noktada piyasa fiyatı da ortalama maliyetin 
minimum	olduğu	noktada	(P	=	AC)	oluşur.	Bu	fiyat,	piyasada	var	olan	firmaların	
piyasadan ayrılmasına neden olmayacak kadar büyük ancak potansiyel firmaların 
piyasaya girmesi için bir teşvik yaratmayacak kadar düşüktür. Böylece hem firma 
hem de piyasa dengesi sağlanmış olur. 

Şekil	 5.8’de	 de	 görüldüğü	 gibi	 fir-
manın ve endüstrinin hem kısa dönem 
(SRMC	ve	SRAC)	hem	de	uzun	dönem	
(LRMC	ve	LRAC)	ortalama	ve	marji-
nal	maliyetleri,	P	fiyatında	ve	Q	miktar	
seviyesinde dengeye gelmiştir. Bu sevi-
ye yukarıda da belirtildiği gibi fiyat po-
tansiyel firmaların piyasaya girmeleri 
için teşvik yaratmayacak kadar düşük 
ve piyasada hâlihazırda faaliyette bu-
lunan firmaların da çıkmalarına neden 
olmayacak kadar yüksektir.

Neden tam rekabet firmaları 0 ekonomik kâr elde etmelerine rağmen piyasayı terk 
etmezler?

Şekil 5.7

Şekil 5.8

Tam Rekabet 
Piyasasında Uzun 
Dönem Firma ve 
Endüstri Dengesi
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Firmaların birincil amacı kâr elde etmek olduğuna göre eğer girişlerin serbest 
olması belirli bir süre sonra kârı sıfıra indirecekse ve buna rağmen firmalar piya-
sadan çekilmiyorsa bunun bir sebebi olmalıdır. 

Sıfır kârı daha iyi anlayabilmek için, kârın toplam hasılattan toplam maliyetin 
çıkarılması	şeklinde	hesaplandığını	tekrar	hatırlayalım.	İktisatçılar,	maliyet	kav-
ramını muhasebecilerden farklı tanımlarlar. Bu fark maliyetin nasıl hesaplandığı 
ile	ilgilidir.	İktisatçıların	kârı	hesaplarken	hem	açık	hem	de	örtük	maliyetleri	dik-
kate aldıkları, muhasebecilerinse sadece açık maliyetleri göz önünde bulundur-
duklarını, üretim ve maliyet ünitelerinden biliyoruz.

 
Ekonomik	kâr	=	Toplam	haslat	-	Toplam	maliyet	(açık	+	örtük	maliyetler)
Muhasebeci	kârı	=	Toplam	hasılat	-	Toplam	maliyet	(açık	maliyetler)	

Bu anlamda baktığımızda, muhasebeciler firmadan çıkan paranın kaydını 
tutarken fırsat maliyetinden kaynaklanan firmanın kaybını göz önünde bulun-
durmazlar. Sonuç olarak sıfır ekonomik kâr durumunda, ekonomik kâr sıfır iken 
muhasebeci kârı pozitiftir ve firma faaliyetini sürdürmeye devam eder.

TAM REKABET PİYASASINDA REFAH VE ETKİNLİK

Tam rekabet piyasasında refah ve etkinlik duumunu açıklamak

Toplumun	 refahını	 (W)	ölçmenin	yollarından	bir	 tanesi	 tüketici	 artığı	 (CS)	 ile	
üretici	artığının	(PS)	toplanmasıdır.
 

W	=	CS	+	PS

Formülden de anlaşıldığı gibi üretici ve tüketici artığı, refah söz konusu oldu-
ğunda	eşit	bir	öneme	sahiptir.	İktisatta	dikkat	çeken	sonuçlardan	bir	tanesi	de	tam	
rekabetçi piyalarda refahın maksimize edildiğidir. 

Tam rekabetçi piyasalarda daha az veya daha fazla çıktı üretimi toplumun re-
fah seviyesini düşürecektir. Tam rekabetçi çıktı seviyesinin altında gerçekleştiri-
len	üretim	miktarı	refah	seviyesini	düşürür.	Şekil	5.9’da	tam	rekabet	piyasasında	
denge e1’de	gerçekleşmektedir.	Bu	noktaya	denk	gelen	Q1 üretim miktarı ile P1 
fiyat düzeyinde tüketici artığı CS1 =	A	+	B	+	C	ve	üretici	artığı	PS1 =	D	+	E’den	
oluşmaktadır.	Toplam	refah	da	W1 =	A	+	B	+	C	+	D	+	E	şeklindedir.	Üretim	se-
viyesinin	Q2ye düşmesi durumunda fiyat P2ye çıkacak ve e2 noktasında tüketici 
artığı CS2 = A, üretici artığı da PS2 =	B	+	D	olacaktır.

 
DCS = CS2 - CS1	=	A	-	(A	+	B	+	C)	=	-B	-C
 
Tüketiciler,	B	alanını	kaybederler	çünkü	satın	aldıkları	Q2	birim	mal	için	(P2 

- P1	kadar)	tam	rekabetçi	piyasa	ile	karşılaştırıldığında	daha	fazla	ödemek	zorun-
da	kalmışlardır.	C	alanını	kaybederler	çünkü	ürünleri	daha	yüksek	fiyattan	(Q1 
yerine	Q2	kadar)	satın	almışlardır.	

4
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Üretici	artığındaki	değişme	ise
 
DPS = PS2 - PS1	=	(B	+	D)	-	(D	+	E)	=	B	-	E
 
Üreticiler	P1 yerine P2	fiyatından	Q2 kadar sattıkları için B alanını kazandılar. 

Daha	az	miktarda	mal	sattıkları	için	de	(Q2 -	Q1)	E	alanını	kaybettiler.	Refah	se-
viyesindeki	değişim	ise	DW	=	W2	-	W1 şeklindedir.

DW	=	DCS	+	DPS	=	(-B	-	C)	+	(B	-	E)	=	-C	-	E
 
B alanı tüketicilerden üreticilere transfer olduğu için refahı etkilemez. 

Refahtaki	azalmanın	sebebi,	tüketicilerin	C	alanını	ve	üreticilerin	E	alanını	kay-
betmesidir. Refahtaki bu kayıp DW	=	-C	-	E	alanı	kadardır.	Tüketiciler	ekstra	çık-
tıya	onu	üretmenin	marjinal	maliyetinden	daha	fazla	değer	verdikleri	için	toplu-
mun refahında azalma meydana gelmiştir. 

Tam rekabetçi çıktı seviyesinin üstünde gerçekleştirilen üretim miktarı, üreti-
len ekstra miktarın üretim maliyeti tüketicilerin ekstra mala verdiği değeri aştığı 
için	refah	seviyesini	düşürür.	Şekil	5.10’da	üretim	miktarının	tam	rekabetçi	piya-
sa seviyesinin üstüne çıkarılması durumunda refah seviyesinin nasıl etkilendiği 
gösterilmektedir. Başlangıçta piyasa e1 noktasında dengededir. Bu denge mikta-
rında	Q1 denge miktarını ve P1	denge	fiyatını	göstermektedir.	Üretim	miktarının	
Q1den	Q2ye çıkarılması durumunda fiyat P2ye düşmüş ve talep eğrisi üzerinde 
e2 noktasına gelinmiştir. Tüketicilerin daha ucuza buldukları maldan daha fazla 
satın alacakları kesindir. Bu durumda tüketici artığı

DCS	=	C	+	D	+	E
 

kadar artış göstermiştir. P1	başlangıç	fiyatında	üretici	artığı	C	+	F	kadardı.	Daha	
büyük	miktarda	üretimin	maliyeti,	arz	eğrisinin	altında	Q2ye kadar olan kısım B 
+	D	+	E	+	G	+	H	alanına	eşittir.	Üreticiler	bu	miktarı	F	+	G	+	H	alanına	eşit	olan	
P2Q2den	satabilirler.	Bu	yüzden,	yeni	üretici	artığı	F	-	B	-	D	-	E	şeklindedir.	Sonuç,	
üretim miktarındaki artış üretici artığının düşmesine neden olur.

DPS	=	-B	-	C	-	D	-	E	 	 	 	 	 	

Şekil 5.9

Çıktı Miktarının 
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Üreticiler,	tüketici	artığındaki	artıştan	daha	fazla	kaybettikleri	için	yeni	refah	
aşağıdaki gibidir. 

DW	=	DCS	+	DPS	=	(C	+	D	+	E)	+	(-B	-	C	-	D	-	E)	=	-B

Kaybın	meydana	gelme	sebebi	tüketicilerin	Q2 -	Q1 kadar ekstra çıktıya sadece 
E	+	H	kadar	değer	vermeleridir	ki	bu	değer	üretim	maliyeti	olan	B	+	E	+	H’den	
daha azdır. Yeni fiyat P2,	Q2	kadarlık	üretimin	marjinal	maliyetinden	(MC2)	daha	
azdır. Bu noktada gerçekleştirilen üretim miktarı oldukça fazladır. Bu da bir et-
kinsizlik sebebidir. 

Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi, tam rekabet 
dengesinde	fiyatın	marjinal	maliyete	eşit	olmasıdır.	Bu	noktada	arz	ve	talep	bir-
birine	eşittir	ki	bu	da	fiyatın	marjinal	maliyete	eşit	olduğunu	garantiler.	Fiyatın	
marjinal	maliyete	 eşit	 olması	 durumunda,	 tüketicilerin	 üretimin	 son	 birimine	
verdikleri	değer,	üretilen	son	birimin	maliyetine	eşittir.	Eğer	tüketiciler	üretilen	
son	birime,	marjinal	maliyetinden	daha	fazla	değer	verirlerse	üretim	artırıldıkça	
refah	da	artacaktır.	Aynı	şekilde,	eğer	tüketiciler	son	birime	marjinal	maliyetin-
den daha az değer verirlerse daha düşük üretim düzeylerinde yine refah artacak-
tır.	Fiyatın	marjinal	maliyetin	üzerinde	belirlenmesi	durumunda	tüketici	refahı	
olumsuz etkileneceğinden tüketiciler de satın almaya niyetli oldukları mal ve 
hizmetler	için	marjinal	maliyete	eşit	bir	fiyat	ödemekten	memnundurlar.	Bu	bağ-
lamda bakıldığında tam rekabet piyasaları hem refah hem de etkinlik açısından 
en ideal piyasadır. 

Şekil 5.10
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Özet
Tam rekabet piyasasını ve tam rekabet piyasasının 
özelliklerini tanımlamak

 Tam rekabet piyasası diğer piyasa yapılarından 
birçok yönü ile daha farklıdır. Bu piyasalarda 
rekabet	 oldukça	 fazladır.	Çok	 sayıda	 firma	 söz	
konudur. Piyasaya giriş ve çıkış konusunda her-
hangi bir engel yoktur. Potansiyel firmalar po-
zitif kâr gördüklerinde piyasaya girebilir ve ne-
gatif kârı gören hâlihazırda firmalar, bu piyasayı 
herhangi bir vergi veya ücret ödemeden terk 
ederler.	Ürünler	birbirinin	neredeyse	aynısıdır.	
Ürünler	arasında	belirli	bir	fark	yoktur.	Piyasada	
var olan alıcı ve satıcılar hem ürünün kalitesi 
hem de fiyatı hakkında tam bilgiye sahiptir. 

Tam rekabet piyasasında kısa dönem dengesini elde 
edebilecek ve kısa dönem arz eğrisini açıklamak
 Firmalar kısa dönemde piyasa fiyatından sat-
tıkları mal veya hizmet satışından elde ettikleri 
gelirleri ile ortalama değişken maliyetlerini kar-
şılayıp	 karşılayamadıklarına	 bakarlar.	 Marjinal	
maliyetin, ortalama değişken maliyetinin mini-
mum noktasına eşit olduğu nokta ve üzerinde 
üretim kararı alırlar. Bu durumda kısa dönem 
arz	eğrisinin,	marjinal	maliyet	eğrisinin	ortala-
ma değişken maliyetin minimum olduğu nokta 
ile üzerinde kaldığı noktaya eşit olduğu söylene-
bilir. Bu piyasalarda firmalar kâr maksimizasyo-
nu kararlarını alırken toplam hasılatları ile top-
lam	maliyetlerini	karşılaştırabilir	veya	marjinal	
maliyetin	marjinal	hasılata	eşit	olduğu	noktada	
kârlarının maksimize olduğunu görebilirler. 

Tam rekabette uzun dönem firma dengesini ve 
uzun dönem piyasa arz eğrisini açıklamak
 Kısa dönemde kâr elde eden firmalar, potansiyel 
firmaların uzun dönemde piyasaya girmesine 
neden olur. Bu noktada potansiyel firmalar elde 
ettikleri kâr normal kâra eşit oluncaya kadar pi-
yasaya girmeye devam ederler. Aynı zamanda 
fiyatı da ortalama maliyetin minimum olduğu 
seviyede belirlerler ki bu fiyat ne piyasada faa-
liyette bulunan firmaların piyasayı terk etmele-
rine neden olacak kadar düşük ne de potansiyel 
firmaların piyasaya girmelerine neden olacak 
kadar yüksektir. Bu durumda uzun dönemde 
hem firma hem de piyasa dengesi sağlanmış 
olur. Uzun dönem arz eğrisi, sabit maliyetli pi-
yasalarda yatay eksene paralel, artan maliyetli 
piyasalarda pozitif ve azalan maliyetli piyasalar-
da ise negatif eğime sahip eğrilerden oluşur. 

Tam rekabet piyasalarında refah ve etkinlik duru-
munu açıklamak
 Tam rekabet piyasalarında hem tüketici hem de 
üretici açısından bakıldığında rehahın sağlan-
dığı ve bu tür piyasaların etkin olduğu söyle-
nir. Bu tür piyasalar ideali oluşturduğu için bu 
konularda da karşılaştırma yapılmasına imkân 
sağlar.	Fiyatın	marjinal	maliyete	eşit	olması	et-
kinlik sebebidir çünkü bu noktada arz ve talep 
de birbirine eşittir. Fiyatın yükselmesi veya düş-
mesi hem tüketiciler hem de üreticiler açısından 
refah kaybına neden olur. 

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir firmanın fiyat kabullenici olmasından ne anlı-
yorsunuz?

a. Fiyatı belirleme konusunda belirli bir güce sa-
hip olduğunu 

b. Firmanın piyasa gücüne sahip olduğunu
c. Firmanın monopol gücüne sahip olduğunu
d. Firmanın fiyatı etkileyemeyecek kadar küçük 

olduğunu
e. Firmanın oligopol gücüne sahip olduğunu

2. Tam rekabet piyasalarında herhangi bir firmaya ait 
talep	eğrisi	nasıldır?

a. Negatif eğime sahiptir. 
b. Yatay eksene paraleldir.
c.	 Eğimi	sıfıra	eşittir.	
d. Pozitif eğime sahiptir.
e. Firmaya ait talep eğrisi söz konusu değildir.

3. Firmanın normalüstü kâr elde edebilmesi için aşa-
ğıdakilerden	hangisi	gereklidir?

a. Fiyatın ortalama maliyetin üstünde belirlenmesi
b. Fiyatın ortalama maliyetin altında belirlenmesi
c. Fiyatın ortalama maliyete eşit belirlenmesi
d. Fiyatın ortalama hasılatın üstünde belirlenmesi
e. Fiyatın ortalama hasılata eşit belirlenmesi

4.	 Tam	rekabet	piyasalarında	etkinlikten	söz	edilebilir	mi?
a. Fiyat kısa dönemde normalüstü kâra neden ola-

cak kadar yükseldiği için etkinsiz piyasalardır.
b. Gerçekte olmayan piyasalardır, etkin değildirler.
c. Zarar etmesine rağmen kapanmayan firmaların 

var olduğu piyasalarda etkinlikten söz edilemez.
d. Faiz oranları bu tür piyasalarda oldukça yüksek-

tir.	Etkin	değildir.
e.	 En	etkin	piyasalardır	ve	ideali	oluşturur.

5.	 Çok	sayıda	alıcı	ve	satıcı	olması,	homojen	ürün,	gi-
riş-çıkış engelinin olmaması gibi özellikler hangi piya-
sa	yapısında	gözlenir?

a.	 Oligopol
b.	 Monopol
c.	 Monopolcü	rekabet
d. Tam rekabetçi 
e.	 Eksik	rekabet

6. Tam rekabet piyasalarına uzun dönemde sonsuz 
sayıda	firmanın	girememe	nedeni	ne	olabilir?

a. Yasalar
b. Vergiler
c. Firmaların piyasa gücüne sahip olması
d. Firmaların fiyat belirleyici olması
e. Firma başına düşen kârın negatif olması

7. Tam rekabet piyasalarında potansiyel firmaları kısa 
dönemde	piyasaya	girme	konusunda	cezbeden	şey	nedir?

a. Yasal engelin olmaması
b. Normalüstü kâr
c. Normal kâr
d. Vergilerin olmaması
e. Firmaların fiyat belirleyici olması

8. Firmanın maksimum kâra ulaşabilmesi için ne ge-
reklidir?

a.	 MR	=	MC
b.	 MR	=	AR
c. P = D
d. D = S
e. S = TR

9. Bir piyasanın yapısının belirlenmesinde aşağıdaki-
lerden hangisi belirleyici değildir?

a. Alıcı ve satıcı sayısı
b. Satılan ürünlerin benzer olup olmadığı
c. Giriş-çıkış engelinin varlığı
d. Faiz oranı
e.	 Ürünlerin	homojen	olup	olmadığı

10. Sabit maliyetli firmaların uzun dönem arz eğrisi 
aşağıdakilerden	hangisidir?

a. Yatay eksene paraleldir.
b. Düşey eksene paraleldir.
c. Negatif eğime sahiptir
d. Pozitif eğime sahiptir.
e. Bu tür piyasaların arz eğrileri yoktur.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Bir firmanın fiyat kabullenici olması ile fiya-

tı etkileyemeyecek kadar küçük olduğu, fiyat 
üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı, bu yüz-
dende fiyatı kabul eden olduğu anlaşılır.

2. b Tam rekabet piyasasında herhangi bir firma-
nın talep eğrisi bu piyasalarda faaliyet gösteren 
firmaların fiyatı kabul eden olmasından dolayı 
yatay eksene paraleldir.

3. a Bir firmanın normalüstü kar elde edebilmesi 
için fiyatın ortalama maliyetinin üzerinde be-
lirlenmesi gerekir. Ancak bu durumda, firma 
tüm maliyetlerini karşılayabilecek ve üstüne 
kendisine de bir miktar kar kalacaktır. 

4. e Tam rekabetçi piyasalar en etkin piyasalardır ve 
ideali oluşturur. Bu tür piyasalarda kaynaklar 
tam kapasite ile çalışır ve atıl durumda bulunan 
kapasite söz konusu değildir. Satıcılar ve müş-
teriler piyasa da oluşan fiyattan memnundur. 

5. d Sayılan özellikler tam rekabetçi piyasalara 
aittir.

6. e Tam rekabetçi piyasalarda uzun dönemde piya-
saya sonsuz sayıda firma giremez. Kısa dönem-
de karın pozitif olması ve giriş engeli olmama-
sından dolayı firmalar uzun dönemde piyasaya 
giriş yaparlar. Ancak her bir firma girişi ile 
firma başına düşen kar azalmaya başlar. Belirli 
bir firma sayısında kar sıfır olur ve firma girişi 
devam ederse kar negatife düşer.

7. b Kısa dönemdeki pozitif kar firmaların piyasaya 
girişi konusunda diğer firmalara teşvik yaratır.

8. a Tam rekabetçi piyasalarda kar maksimizasyonu 
kuralı	MR=MC’dir.

9. d Sayılanlar arasında faiz oranının piyasa yapısı-
nın belirleyiciliği üzerinde bir etkisi yoktur.

10. a Sabit maliyetli firmaların uzun dönem arz eğ-
risi yatay eksene paraleldir. Bunun sebebi mali-
yetlerin sabit olmasıdır.

Sıra Sizde 1
Tam	 rekabet	 piyasasında	 söz	 edilen	 homojen	 yani	
birbirinin neredeyse tıpatıp aynı ve birbirlerinin tam 
ikamesi olan ürünlere örnek olarak altın, buğday, mısır 
gösterilebilir.

Sıra Sizde 2 
Tam rekabet piyasası günümüzde her ne kadar ender 
rastlanan ve varsayımları çok fazla geçerli olmayan pi-
yasalarsa da çalışılmalarının sebebi, bu tür piyasaların 
ideal	 bir	 piyasa	 türü	 olmasıdır.	 Her	 şeyden	 önce	 kıt	
kaynakların en etkin ve en verimli şekilde kullanılma-
sına olanak sağlar. Bu nedenle bu piyasa bir çeşit re-
ferans oluşturur. Diğer piyasa çeşitlerinin karşılaştırıl-
masına ve daha iyi anlaşılmasına olanak sağlar.

Sıra Sizde 3 
Firmanın	TC	>	TR	 iken	üretimine	devam	 etmesinin	
sebebi, TC eğrisinin negatif eğime sahip olması yani 
azalan olmasıdır.
 
Sıra Sizde 4
Tam rekabet piyasasında firmaların kısa dönemde po-
zitif kâr elde etmeleri söz konusudur. Pozitif kârı gören 
potansiyel firmalar bu piyasalarda giriş-çıkış engeli bu-
lunmadığı için piyasaya girmek isteyeceklerdir. Ancak 
kısa	dönemde	bu,	mümkün	değildir.	Çünkü	firmaların	
kısa dönemde piyasaya girmeleri, örneğin fabrika aç-
maları mümkün olamayacaktır. Bu nedenle firmaların 
bu sorunlarını uzun dönemde halledip piyasaya gir-
dikleri görülür. 
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 5
Sıfır kârı daha iyi anlayabilmek için, kârın toplam hası-
lattan toplam maliyetin çıkarılması şeklinde hesaplan-
dığını	tekrar	hatırlayalım.	İktisatçılar,	maliyet	kavramı-
nı muhasebecilerden farklı tanımlarlar. Bu fark maliye-
tin nasıl hesaplandığı ile ilgilidir. Firmalar üretimleri 
esnasında birtakım girdiler kullanırlar. Bu girdileri ya 
kiralar ya da satın alırlar. Girdiler için verdikleri para-
ları	muhasebeleştirmek	zorundadırlar.	Örneğin	yanın-
da üretim için 3 kişi çalıştırıyorsa ve bunlara T600’den	
her ay T1.800 ödüyorsa firmanın işçi gideri T1.800’dir.	
İşçi	gideri	bir	maliyettir	ve	açık	maliyet	olarak	adlandı-
rılır.	Öte	yandan	firmalar	sahip	oldukları	üretim	ma-
liyetlerini kendi üretim süreçlerinde kullandıklarında, 
onları kiraya vermekten veya satmaktan dolayı elde 
edecekleri	gelirden	vazgeçmiş	olurlar.	Örneğin	 iktisat	
bölümünden bir öğrencinin mezun olduktan sonra 
T1.200 maaşla bir yerde çalışmaktansa kendi kurduğu 
iş yerinde müdür olarak çalışmaya başladığını varsa-
yalım. Bu öğrenci için T1.200 bir fırsat maliyetidir ve 
iktisatçılar bu meblağı da maliyetlerinin içinde hesap-
larlar. Bu maliyetlerde firmalar için örtük maliyetler 
olarak	tanımlanır.	İktisatçılar	kârı	açıklarken	hem	açık	
hem de örtük maliyetleri kullanırlar. Bu bağlamda bak-
tığımızda tam rekabet piyasalarında firmaların sıfır 
kâr elde ettikleri söylendiğinde bahsedilen ekonomik 
kârdır ve muhasebeci kârı pozitiftir.
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GİRİŞ
Bir önceki bölümde tam rekabet piyasasının gerçek hayatta var olmayan ideal bir 
piyasa yapısı olduğu belirtilmişti. Gerçek hayatta, tam rekabet piyasasının yeri-
ni, tam rekabet piyasasına ilişkin varsayımların sağlanmadığı durumlarda ortaya 
çıkan “eksik rekabet piyasaları” almaktadır. Örneğin tam rekabetin varsayımla-
rından biri olan “homojen mal” varsayımından sapma halinde, farklılaştırılmış 
malların üretilip satıldığı monopolcü rekabet piyasası ile karşılaşılmaktadır. Her 
ne kadar tam rekabet piyasasının diğer bazı özelliklerini içinde barındırsa da 
monopolcü rekabet piyasasında mal farklılaştırılmasının olması, bu piyasada yer 
alan firmalara sınırlı da olsa monopolcü güç kazandırmaktadır. Tam rekabet var-
sayımlarından olan “çok sayıda satıcı” yerine tek bir firmanın olması durumun-
da, ortaya çıkan piyasa yapısı monopol olarak adlandırılmaktadır. Buna karşılık 
birbirine etki edebilecek kadar az sayıda firmanın homojen veya farklılaştırılmış 
mal ürettiği oligopol piyasası yine tam rekabetin bazı varsayımlarından sapmanın 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla tam rekabet şartlarından birinin veya daha 
fazlasının yerine gelmemesi durumunda eksik rekabet piyasaları ortaya çıkmakta-
dır. Bu ünitede de eksik rekabet piyasaları arasında yer alan monopol, monopolcü 
rekabet ve oligopol piyasaları özellikleri, firma dengeleri ve ekonomik etkinlikleri 
açısından incelenecektir. 

MONOPOL PİYASASI

Monopol piyasasını ve monopolcünün firma dengesini ifade etmek.

Monopol, tek bir firmanın yakın ikamesi olmayan bir malı üretip sattığı piyasa tü-
rüdür. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, monopol piyasasını tanımlayan iki özel-
lik vardır; yakın ikamesi olmayan bir malın üretilmesi ve tek bir firmanın varlığı. 

Monopolcünün arzını kontrol ettiği malın ikamesinin olmaması halinde tam 
(saf) monopol söz konusudur. Ancak, gerçek ekonomik hayatta tam monopo-
le pek rastlanılmamaktadır. Çünkü her malı, az ya da çok mutlaka ikame eden 
mallar vardır. Ekonomide üretilen bütün mallar birbirleriyle dolaylı da olsa bir 
rekabet içindedirler. Bu dolaylı rekabet, tüketicinin sınırlı geliri karşısında bütün 
ekonomik malların birbirine rakip olmalarından kaynaklanmaktadır. Tam mo-
nopol piyasasının koşulu, monopolcü firmanın, üretim miktarı ne olursa olsun, 

Eksik Rekabet Piyasaları-
Monopol, Monopolcü 

Rekabet ve Oligopol 
Piyasaları
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piyasadaki tüketicilerin tüm gelirlerini alabilecek kadar güçlü olmasıdır. Bu da 
ancak toplumdaki tüm malların tek bir firma tarafından üretilmesi ve satılması 
ile mümkündür. Bu nedenle, tam monopol teorik sınırlamalara dayanmaktadır. 
Buna karşın monopol, piyasaya hâkim olan tek firmanın fiyatı nasıl belirlediğini 
göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu açıklamalar ışığında monopol pi-
yasasını, ikame olanakları sınırlı olan bir malın arzının tek bir firmanın kontrolü 
altında olması şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu demektir ki söz konusu ma-
lın ikame olanakları ne kadar sınırlıysa o mal ile diğer mallar arasındaki çapraz 
talep esnekliği o kadar küçüktür. Tam monopol durumunda ise söz konusu malın 
çapraz talep esnekliği sıfır olmaktadır.

Monopolcü firmanın bir endüstride faaliyet gösteren tek firma olması nede-
niyle, monopolcü firma ile endüstri özdeştir. Bu demektir ki bir malın arzı tek bir 
firmanın kontrolü altındadır, dolayısıyla monopolcünün karşılaştığı talep eğrisi 
negatif eğimli piyasa talep eğrisi ile aynıdır. Bu durumda, monopolcü firma üret-
tiği malın miktarını kontrol ederek piyasa fiyatını belirleme gücüne sahip olmak-
tadır. Dolayısıyla tam rekabet piyasasındaki bir firmanın aksine monopolcü firma 
fiyat kabullenici değil, fiyat belirleyicidir. 

Monopol Gücün Kaynakları: Giriş Engelleri
Yeni firmaların piyasaya girişlerini engelleyerek monopolün varlığına yol açan 
faktörler giriş engelleri olarak adlandırılmaktadır. Bu faktörleri; ölçek ekonomi-
leri, ham maddelerin özel mülkiyeti, patentler ve özel imtiyaz hakları olarak sıra-
lamak mümkündür. 

Ölçek Ekonomileri: Bir malın piyasa talebinin bir büyük üretici tarafından çok 
sayıda küçük üreticiye göre daha ucuza karşılanması ölçek ekonomileri olarak 
adlandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle, üretim tesis ölçeği büyüdükçe ortalama 
toplam maliyetin düştüğü veya optimal üretim tesis ölçeğinin çok büyük olduğu 
endüstrilerde, zamanla tek firma tüm piyasaya egemen olarak monopolleşebil-
mektedir. Bu durumda, monopolcü güç oluşturan firma daha düşük birim mali-
yetle üretim yaptığından bir maliyet avantajı elde etmektedir. Bu maliyet avantajı 
da yeni firmaların piyasaya girişini engellemektedir. Bu tür monopollere, piyasa 
şartlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıktıkları için doğal monopol denil-
mektedir. 

Ham maddelerin Özel Mülkiyeti: Bazı ham maddelerin mülkiyet hakkının 
sadece tek bir firmada bulunması da monopolün oluşmasına neden olabilir. Bu 
durumda firma, ham maddeyi başka firmaların kullanımına izin vermeyerek il-
gili malın kendisi dışındaki firmalar tarafından üretilmesini imkânsız kılabilir. 
Örnek olarak Etibank’ın bor madenlerinin arzını kontrol etmesi gösterilebilir. 

Patentler: Yeni buluş hakkının belli bir süre için sadece o buluşu gerçekleş-
tiren firmaya verilmesi yani patent hakkına sahip olunması sonucu da monopol 
oluşabilir. Patent hakkına sahip olan bir firma, o malın üretiminde belli bir süre, 
başka firmalarca malın üretimi yasaklandığından, diğer firmaların rekabetinden 
korunmaktadır. Bu tür monopoller ilaç endüstrisinde yaygındır. 

Özel İmtiyaz Hakkı: Elektrik üretimi, doğal gaz iletimi, demir yolu taşımacı-
lığı vb. ilk yatırım maliyeti yüksek olan üretim dallarında, tüketicileri korumak 
için, devlet, tek bir firmaya üretim imtiyazı vererek monopoller yaratabilmekte-
dir. Örneğin Türkiye elektrik dağıtımı TEDAŞ tarafından yürütülmektedir.

Monopol piyasasının 
özellikleri: 1. tek satıcı, 2. 
yakın ikamesi olmayan mal, 3. 
giriş engellerinin olması.
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Monopolde Talep, Toplam Hasılat ve Marjinal Hasılat
Daha önce de belirtildiği gibi, monopol piyasasında tek bir firma faaliyet gösterdi-
ğinden, firmanın talep eğrisi ile endüstrinin talep eğrisi aynıdır. Tam rekabet piya-
sasında firmanın talep eğrisi yatay eksene paraleldir (fiyat kabullenici olduğundan). 
Monopol piyasasındaki firmanın talep eğrisi ise piyasa talep eğrisi ile aynı olduğun-
dan, aşağıya doğru eğimlidir. Bu nedenle tam rekabetin aksine monopolcü fiyatı 
kendi belirlemektedir. Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisinin piyasa 
talep eğrisi olması, monopolcünün fiyat ve üretim miktarını belirlerken birini di-
ğerinden bağımsız görmesini engeller. Eğer monopolcü fiyatı belirlerse talep edilen 
miktarı veri olarak alacaktır. Yani, belirlenen fiyat düzeyinde ne kadar mal talep 
edileceğinin kararını piyasa verecektir. Benzer şekilde, monopolcü üretim miktarını 
belirlerse fiyatı veri olarak alacaktır. Yani veri fiyat düzeyinde, piyasa bu sefer üretim 
miktarını belirleyecektir. Dolayısıyla, monopolcü daima piyasa talep eğrisini dikka-
te alarak hareket etmek zorundadır; monopolcü istediği gibi ya fiyatı ya da miktarı 
belirleyebilir ancak her ikisini birden belirleyemez. 

Tam rekabette firmanın üretim düzeyinden bağımsız olan piyasa fiyatının, mono-
polde monopolcünün üretim düzeyine bağlı olarak değişmesi, monopolcünün rekabet-
çi firmanın tersine fiyat kabul edici değil de fiyat belirleyici olması demektir. Tam reka-
bet piyasasında olduğu gibi monopol piyasasında da firmanın talep eğrisi ile ortalama 
hasılat eğrisi aynıdır çünkü tam rekabette olduğu gibi monopolde de ortalama hasılat 
piyasa fiyatına eşittir. Her üretim düzeyindeki ortalama hasılat, söz konusu üretim dü-
zeyindeki fiyat olup toplam gelirin üretim miktarına oranı ile bulunmaktadır.

AR = TR/Q = (P . Q) / Q = P

Marjinal hasılat, üretim miktarında meydana gelen 1 birimlik değişme karşı-
sında toplam hasılattaki değişme şeklinde tanımlandığından; satılan miktar ∆Q 
kadar artırıldığında, toplam hasılatta ∆TR kadarlık bir artış olduğuna göre, mar-
jinal hasılat aşağıdaki gibi elde edilmektedir.

MR = ∆TR/∆Q

Monopolcü negatif eğimli bir piyasa talep eğrisi ile karşı karşıya olduğundan, 
bir birim daha fazla üretip satabilmesi için fiyatı düşürmek zorundadır. Dolayısıyla 
monopolcünün marjinal hasılatı daima ortalama hasılattan (fiyat) daha düşüktür. 
Çünkü monopolcü, sadece son sattığı birimi değil, daha önce yüksek fiyatlardan 
satması gereken tüm miktarları da daha düşük olan son birimin fiyatından sat-
mak durumunda olduğundan, son satılan birimin ona sağladığı hasılat bu biri-
min satış fiyatının (dolayısıyla ortalama hasılatın) altında olacaktır. 

Fiyat 
(P)

Üretim Miktarı 
(Q)

Toplam 
Hasılat (TR)

Ortalama Hasılat 
(AR)

Marjinal Hasılat 
(MR)

7 0 0 - -

6 1 6 6 6

5 2 10 5 4

4 3 12 4 2

3 4 12 3 0

2 5 10 2 -2

1 6 6 1 -4

0 7 0 0 -6

Monopolcünün fiyat 
belirlemesi: Monopolcü 
fiyat kabullenen değil, fiyat 
belirleyen konumundadır. 
Ancak fiyatı belirlerken satış 
miktarını veya tersine, satış 
miktarını kararlaştırırken 
bunun satılacağı fiyatı 
piyasa koşullarına bırakmak 
zorundadır. 

Tablo 6.1
Monopolcünün 
Toplam, Ortalama ve 
Marjinal Hasılatları



Mikro İktisat136

Farklı fiyat düzeylerinde monopolcü için toplam 
hasılat, ortalama hasılat ve marjinal hasılat değerle-
rinin verildiği tablo 1’de de görüldüğü gibi, ortalama 
hasılat ile malın piyasa fiyatları aynıdır. Bu da mo-
nopolcünün ortalama hasılat eğrisi ile talep eğrisi-
nin aynı olduğunu göstermektedir. Ayrıca tablodan 
da anlaşılabileceği gibi, 4 birimlik üretim miktarın-
da toplam hasılat düzeyi maksimuma ulaştığından, 
marjinal hasılat sıfır değer almaktadır.

Ancak marjinal hasılat, üretim miktarında meydana 
gelen bir birimlik değişme karşısında toplam hasılattaki 
değişme şeklinde tanımlandığı için, marjinal hasılat de-
ğerleri şekil 6.1’de birim aralarına işaretlenmiştir. 

Şekil 6.1’de monopolcünün marjinal hasılat eğrisi 
ile ortalama hasılat eğrisi arasındaki ilişki gösterilmek-
tedir. Buna göre monopolcünün MR eğrisi, firmanın 

talep eğrisinin altındadır. Talep eğrisi, her ürün miktarının satılabileceği fiyat düze-
yini yansıttığından aynı zamanda monopolcünün ortalama hasılat eğrisidir. Buna 
göre marjinal hasılat eğrisinin talep eğrisinin altında kalması, her ürün miktarında 
(birinci birim dışında) marjinal gelirin fiyattan düşük olduğunu yansıtır. 

Şekil’den de görüldüğü gibi, marjinal hasılat toplam hasılattaki değişme ol-
duğundan, toplam hasılat artarken marjinal hasılat başlangıçta pozitiftir; toplam 
hasılat maksimuma ulaştığında marjinal hasılat sıfır değerini almakta, toplam ha-
sılat mutlak olarak düşmeye başladığında ise marjinal hasılat negatif olmaktadır. 

Toplam Hasılat, Marjinal Hasılat ve Talebin Fiyat Esnekliği
Monopolcünün talep eğrisi ile piyasa talep eğrisi aynı olduğuna göre, monopolcü-
nün üreteceği maldan bir birim daha fazla satabilmesi için fiyatı düşürmesi gerek-
mektedir. Düşen fiyat malın sadece son bir birimi için değil, bütün birimler için 
geçerli olacaktır. Bu nedenle fiyattaki çok küçük değişmeler için, toplam hasılat-
taki değişme aşağıdaki gibi yazılabilir.

∆TR = P(∆Q) + Q(∆P)     (1)

Burada fiyat azaldığı için ∆P negatif değer alırken ∆Q pozitif değer almaktadır. 
(1) nolu eşitliğin her iki tarafı da ∆Q’ya bölündüğünde (2) nolu denklemde yer 
alan marjinal hasılat fonksiyonu elde edilir.

∆TR/∆Q = MR = P + Q(∆P/∆Q)    (2)

(∆P/∆Q) talep eğrisinin eğimini vermektedir. Monopolcünün talep eğrisi ne-
gatif eğimli olduğundan marjinal hasılatı fiyattan düşük olacaktır. Marjinal hasılat 
fonksiyonunda P malın yeni fiyatını ve Q(∆P/∆Q) ise fiyattaki düşüş nedeniyle sa-
tılan bütün birimlerden elde edilecek toplam hasılattaki azalmayı ifade etmektedir. 

Marjinal hasılat ile talep eğrisinin eğimi arasındaki ilişki, marjinal hasılat ile 
talebin fiyat esnekliği arasındaki ilişkiye dönüştürülebilir. Bir talep eğrisi üzerin-
deki herhangi bir noktadaki fiyat esnekliği 

Şekil 6.1

Monopolde Toplam, 
Ortalama ve 
Marjinal Hasılat ile 
Talep Esneklikleri
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eD = (P/Q) (∆Q /∆P)      (3)

olduğuna göre,

(∆P/∆Q) = P/QeD      (4)

şeklinde de yazılabilir. (4) nolu denklem marjinal hasılat fonksiyonuna yerleşti-
rildiğinde,

MR = P + Q(P/QeD) = P + P (1/eD)    (5)

elde edilir. Dolayısıyla marjinal hasılat fonksiyonu,

MR = P(1+ 1/eD)      (6)

şeklinde de gösterilebilir.
(6) nolu eşitlik monopolcünün marjinal hasılatının fiyattan daha küçük oldu-

ğunu göstermektedir. Çünkü monopolcünün aşağıya doğru eğimli talep eğrisinin 
fiyat esnekliği (eD) negatiftir. Bu eşitlik herhangi bir üretim düzeyindeki marjinal 
gelirin malın fiyatına ve talebin fiyat esnekliğine bağlı olduğunu göstermektedir. 

Talebin fiyat esnekliği ile bir malın satışından sağlanan toplam hasılat arasındaki 
ilişkiye göre, talep esnekse (ed<-1) fiyattaki bir düşüş, toplam hasılatın artmasına; 
talep esnekliği düşükse (ed>-1) fiyattaki bir düşme, toplam hasılatın düşmesine ne-
den olmaktadır. Buna göre de monopolcü hiçbir zaman fiyat düşüşlerinin toplam 
hasılatını azaltacağı bir fiyat-miktar bileşimini seçmez. Şekil 6.1’de de görüldüğü 
gibi, talebin esnek olduğu kısımlarda toplam hasılat artmaktadır, dolayısıyla mar-
jinal hasılat da pozitiftir. Birim esnek (ed=-1) olduğu noktada ise toplam hasılat 
maksimum, dolayısıyla marjinal hasılat sıfıra eşit olmaktadır. Ancak talebin esnek 
olmadığı kısımlarda ise toplam hasılat azaldığından, marjinal hasılat da negatif de-
ğerler almaktadır. Bu nedenle, monopolcü daima talep fonksiyonunun esnek kısmı 
üzerindeki bir fiyat-miktar bileşimini seçerek kârını maksimize etmeye çalışacaktır.

Kısa Dönemde Monopolcü Firmanın Kâr Maksimizasyonu
Monopolcü, tam rekabette olduğu gibi, toplam hasılat ile toplam maliyet arasın-
daki farkı maksimum yapan üretim düzeyini seçerek kârını maksimum yapmak-
tadır. Bunun için, firma optimizasyon koşulu olarak bilinen marjinal hasılat-mar-
jinal maliyet eşitliğini (MR=MC) sağlamalıdır. Şekil 6.2’de monopolcünün kısa 
dönem dengesi sırasıyla toplam hasılat-toplam maliyet yaklaşımı ve marjinal ha-
sılat-marjinal maliyet yaklaşımı altında gösterilmiştir. 

Şekil 6.2’de yer alan üsteki panelde monopolcünün kısa dönem dengesi top-
lam hasılat-toplam maliyet eğrileri ile gösterilmiştir. Buna göre, toplam hasılat ve 
toplam maliyet eğrileri n ve m noktalarında kesişmekte ve dolayısıyla da bu nok-
talara denk gelen üretim düzeylerinde (Q1 ve Q4) toplam hasılat kısa dönem top-
lam maliyete (TC=TR) ve dolayısıyla ortalama toplam maliyet ortalama hasılata 
(ATC=AR) eşit olduğundan (başa baş noktası), monopolcü sıfır kâr elde etmekte-
dir. n noktasının solunda ve m noktasının sağında kalan üretim düzeylerinde ise 
toplam maliyet eğrisi toplam hasılat eğrisinin üzerinde kalmaktadır ve dolayısıyla 
firma zarar etmektedir. Buna karşılık, başa baş noktaları arasındaki tüm üretim 
düzeylerinde toplam hasılat eğrisi toplam maliyet eğrisi üzerindedir ve monopolcü 
kâr etmektedir. Maksimum kâr düzeyi ise toplam hasılat ile toplam maliyet ara-
sındaki dikey aralığın (farkın) en fazla olduğu Q2 üretim düzeyindedir. Bu üretim 
düzeyinde toplam hasılat ve toplam maliyet eğrilerinin eğimleri de birbirine eşittir 

Kâr Maksimizasyonu: 
Monopolcü daima talep 
eğrisinin esnek kısmı 
üzerindeki bir fiyat-
miktar bileşimini seçerek 
kârını maksimize etmeye 
çalışacaktır.
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(toplam hasılat ve toplam maliyet eğrilerine çizilen teğetler birbirine paraleldir). 
Toplam hasılat eğrisinin eğimi marjinal hasılat, toplam maliyet eğrisinin eğimi 
de marjinal maliyet olduğundan, Q2 üretim düzeyinde aynı zamanda MR=MC 
eşitliği de sağlanmış olmaktadır. 

Alttaki panelde ise monopolcünün kısa dö-
nem dengesi marjinal hasılat ve marjinal ma-
liyet eğrileri yardımıyla gösterilmiştir. Buna 
göre, bir üst panelde yer alan toplam hasılat 
eğrisinin maksimum olduğu Q3 üretim düze-
yinde, marjinal hasılat sıfıra eşittir. Firmanın 
kârı marjinal maliyet ve marjinal hasılat eğ-
rilerilerinin kesiştiği Q2 üretim düzeyinde 
maksimumdur. Denge üretim düzeyinden 
hareketle talep eğrisine çizilen bir dikme (C 
noktası), monopolcünün denge (kâr maksi-
mizasyonu sağlayan) fiyatıdır (P). Optimal 
üretim düzeyinde (Q2), malın fiyatı ile orta-
lama toplam maliyet arasındaki fark (B ve C 
noktaları arası), birim başına kârı vermekte-
dir. Birim başına kâr üretim miktarı ile çar-
pıldığında toplam kâr elde edilmektedir. Şekle 
göre monopolcünün elde ettiği ekonomik kâr 
(normalüstü veya aşırı kâr) PABC taralı alan 
kadardır.

Kâr maksimizasyon koşulu tam rekabetteki gibi MC=MR’de gerçekleşmektedir.

Monopolde Uzun Dönem Dengesi
Tam rekabet piyasasında kısa dönemdeki aşırı kâr durumu uzun dönemde piya-
saya yeni firmaların girmesi ile ortadan kalkmaktadır ve firma uzun dönemde 
normal kâr elde etmektedir. Buna karşılık yüksek giriş engelleri monopolcü fir-
mayı korumaktadır ve böylece firma uzun dönemde de ekonomik kâr sağlaya-
bilmektedir. 

Bazı durumlarda monopolcü uzun dönemde ekonomik kâr durumunu sürdüre-
meyebilir. Firma bir malın üretiminde patent hakkı alarak bir endüstride monopol-
cü ise patent süresinin dolması ile birlikte yeni firmalar yüksek kârdan pay almak 
amacıyla, monopolcünün malının yakın ikamesini üreterek piyasaya gireceklerdir. 
Bu durumda, monopolistik yapıdaki piyasa, yeni firmaların girişi ile birlikte daha 
rekabetçi bir yapıya dönüşeceğinden, malın fiyatı hızla düşmeye başlayacaktır. Yeni 
firmaların piyasaya girişi, fiyat düzeyi marjinal maliyete eşit oluncaya kadar devam 
edecektir. Fakat böyle bir durum başlangıçta monopolcü olan firmanın monopolcü 
gücünün tamamını yitirmesine neden olmayabilir. Tüketicilerin bir kısmı yıllardır 

Şekil 6.2

Kısa Dönemde 
Monopolcü 
Firmanın Kâr 
Maksiminizasyonu
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kullandıkları ve alışkın oldukları bu markaya sadık kalabilirler. Sonuçta firma, ra-
kiplerine göre biraz daha yüksek bir fiyat düzeyinde faaliyetlerine devam edebilir. 
Böyle bir duruma ilaç endüstrisinde sıkça rastlanılmaktadır.

Monopolcü endüstriye girişlerin engellenmiş olması nedeniyle başka firmaların reka-
betinden korunarak kısa dönemde elde ettiği kârları uzun dönemde de sağlayabilir. 
Ancak bazı durumlarda monopolcü uzun dönem kârını garanti edemeyebilir. Sizce 
hangi durumlarda monopolcü uzun dönemde zarar ile karşılaşabilir? Araştırınız.

Monopolde Fiyat Farklılaştırması
Yukarıda yapılan analiz, monopolcünün sattığı mal için tüm alıcılara tek bir fi-
yat uyguladığı varsayımı altında yapılmıştır. Ancak monopolcü belirli koşullar 
altında farklı alıcılara farklı fiyatlar uygulayarak monopol gücünü kullanarak aşırı 
kâr sağlayabilir. Fiyat belirleme gücü olan firmalar (bu firmaların saf monopolcü 
olmaları gerekmez) farklı talep esnekliği olan tüketicilerle karşılaştıklarında, bu 
tüketicileri talep esnekliklerine göre ayırabilirlerse fiyat farklılaştırması uygulaya-
bilir. Fiyat farklılaştırması, bir mala veya hizmete, maliyet ve kalite farkı olmadan, 
farklı piyasalarda veya farklı miktarları için farklı fiyat talep edilmesidir. Fiyat 
farklılaştırmasının amacı, tek fiyat uygulamasında ortaya çıkan tüketici rantını 
kısmen veya tamamen ele geçirerek kârını artırmaktır. 

Bir firmanın fiyat farklılaştırması yapabilmesi için firmanın
1. monopol gücüne sahip olması,
2. piyasayı bölümlere ayırabilmesi ve
3. ayırdığı bu bölümler arasında geçiş olmayarak yeniden satış olanağı bulun-

maması gerekmektedir.

Fiyat farklılaştırması, sadece monopolcü firma tarafından değil, aynı zamanda ne-
gatif eğimli talep eğrisine sahip, dolayısıyla az ya da çok monopolcü gücü olan mo-
nopolcü rekabet ve oligopol piyasalarındaki firmalar tarafından da uygulanabilinir.

Monopolcü, fiyat farklılaştırmasını birinci derece, ikinci derece ve üçüncü de-
rece fiyat farklılaştırması gibi farklı biçimlerde uygulayabilir. Monopolcünün her 
tüketiciye farklı fiyat uygulamasına, birinci derece fiyat farklılaştırması denilmek-
tedir. Burada monopolcünün amacı tüketici rantının tamamını ele geçirmektir. 
Ancak bu tür bir fiyat farklılaştırmasının yapılabilmesi için, monopolcünün her 
bir tüketicinin ödemeye razı olduğu maksimum fiyatı belirlemesi gerekir ki bu 
gerçek hayatta pek mümkün değildir. 

İkinci derece fiyat farklılaştırması, monopolcünün farklı miktarlar için farklı fiyat 
talep etmesine denilmektedir. Burada da tüketiciler tarafından satın alınan mal mik-
tarı arttıkça monopolcü tarafından birim fiyat düşürülerek, tüketicinin söz konusu 
mala olan talebi uyarılmaya çalışılmaktadır. Böylece monopolcü tüketici rantının bel-
ki tamamını değil ama bir kısmını ele geçirebilmektedir. Bu tür bir fiyat farklılaştırma-
sı uygulamasına elektrik, su ve doğal gaz gibi ürünlerde rastlanılmaktadır.

Monopolcünün farklı piyasalarda farklı fiyat talep etmesine üçüncü derece fi-
yat farklılaştırması denilmektedir. Ancak, bu tür bir fiyat farklılaştırmasının uy-
gulanabilmesi için üç şartın sağlanması gerekmektedir.

1. Farklı alıcılar için talebin fiyat esnekliği farklı olmalıdır. Talep esnekliğin-
deki farklılık, piyasalar arasındaki gelir farklılığından, zevklerdeki farklılık-
lardan veya ikame farklılıklarından kaynaklanabilir.

1

Fiyat Farklılaştırması: 
Aynı maliyet ve kaliteye 
sahip bir mal veya hizmete 
farklı piyasalarda veya farklı 
miktarları için farklı fiyat 
uygulanmasıdır.
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2. Monopolcü piyasaları birbirinden ayrı tutmalıdır. Aksi takdirde, tüketiciler 
malı, ucuz olan piyasadan satın alarak daha pahalı olan piyasada yeniden 
satmak suretiyle arbitraj geliri elde edebilirler.

3. Fiyat farklılaştırmasını sağlayabilmesi için monopolcünün katlanması ge-
reken maliyetin önemsiz olması gerekmektedir.

Eğer monopolcünün piyasaları ayırmak için yapması gereken masraflar çok 
büyükse maliyetleri artacak ve dolayısıyla kârı azalacaktır. Bu durumda mono-
polcünün fiyat farklılaştırması için yapacağı ilave masrafın, fiyat farklılaştırması 
sonucunda sağlayacağı ilave gelirden az olması gerekmektedir. Üçüncü derece fi-
yat farklılaştırmasına örnek olarak vapur, tren ve uçaklarda birinci, ikinci sınıf ay-
rımıyla farklı tarife uygulanması; futbol maçlarında stadın numaralı, kapalı-açık 
tribün ve kale arkası gibi farklı bölümlere ayrılarak farklı giriş ücreti uygulan-
ması gösterilebilir. Bunun dışında üçüncü derece fiyat farklılaştırması piyasanın 
yurt içi-yurt dışı, üretici-tüketici gibi alt piyasalara bölünmesini de içermektedir. 
Örneğin yurt dışı piyasasında monopolcü başka firmaların rekabeti ile karşılaştı-
ğından dolayı, yurt içi piyasasına göre daha esnek bir talep eğrisine sahip olmak-
tadır. Bu nedenle yurt dışında daha düşük bir fiyat uygulamak zorunda kalmakta-
dır. Bu tür uygulamalara uluslararası ticarette damping adı verilmektedir.

Yukarıda açıklanan fiyat farklılaştırması uygulamalarını dikkate alarak doğal mo-
nopollerde hangi tür fiyat farklılaştırmasının uygulanması monopolcü açısından 
daha olumlu sonuçlar verebilir?

Damping uygulama çeşitlerini araştırınız.

Monopole Yöneltilen Eleştiriler
Monopollere yönelik eleştiriler yapılırken monopoller genellikle iktisadi etkinliği 
sağlayan bir model olarak kabul edilen tam rekabet piyasaları ile karşılaştırılmak-
tadır. Bu bağlamda monopol tam rekabete göre, kaynak dağılımını bozan/etkin-
sizliğe neden olan bir piyasa türü olarak kabul edilmektedir. Çünkü monopolde 
tam rekabet piyasasına göre üretim düzeyi daha düşük, buna karşılık belirlenen 
fiyat düzeyi daha yüksektir. Bunun sonucunda, tam rekabette fiyatın marjinal ma-
liyete ve aynı zamanda minimum ortalama toplam maliyete eşit olduğu noktada 
üretim gerçekleşirken monopolde fiyat marjinal maliyetin ve minimum ortalama 
toplam maliyetin üzerinde belirlenmektedir. Buna kısaca monopollerin “optimal 
kaynak dağılımını bozucu etkisi” (kaynak dağılımında etkinsizlik) denilmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, etkinlik şartı olan malın piyasa fiyatının marjinal maliyete eşit 
olma şartı (P=MC şartı) tam rekabette uzun dönemde sağlanırken monopolde 
uzun dönemde fiyat, marjinal maliyetten büyük (P>MC) olduğundan etkinlik 
şartı sağlanmamaktadır.

Kısa dönemde tam rekabette aşırı kâr mümkün iken uzun dönemde piyasaya 
girişlerin engellenmemiş olması nedeniyle, aşırı kâr ortadan kalkmakta ve fir-
malar sadece normal kâr elde edebilmektedirler. Buna karşılık monopolcü kısa 
dönemde elde ettiği ekonomik kâr durumunu, yüksek giriş engellerinin varlığı 
nedeniyle, koruyabilmektedir. Çünkü monopolcü sahip olduğu piyasa gücü ne-
deniyle tam rekabete göre maliyetleri aynı bile olsa daha yüksek fiyat belirler. Yani 
monopolcü daima marjinal maliyetin üzerinde bir fiyattan satış yaparak aşırı kâr 
elde ettiğinden, toplumdaki gelir dağılımını kendi lehine bozmaktadır.

Damping: bir malın üreticisi 
olan monopolcü firmanın, 
malını yabancı piyasalarda 
daha düşük fiyatlardan 
satmasıdır. 
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MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI

Monopolcü rekabet piyasası işleyişini ve bu piyasada yer alan firma-
nın dengesini açıklamak

Tam rekabet piyasası ve monopol piyasası gerçek hayatta çok sınırlı örneği olan iki 
uç piyasa yapısını oluşturmaktadırlar. Gerçek hayatta ise bu iki uç piyasa arasında 
yer alan ve eksik rekabet piyasa türleri olarak adlandırılan piyasalar daha sık görül-
mektedir. Eksik rekabet piyasalarından biri olan monopolcü rekabet piyasası, piya-
saya giriş ve çıkışların kolay olduğu, benzer fakat farklılaştırılmış mallar üreten çok 
sayıda firmanın faaliyet gösterdiği ve firmaların belli ölçüde fiyat belirleme gücüne 
sahip olduğu piyasa yapısını ifade etmektedir. Tanımından da anlaşılabileceği gibi, 
monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran koşulun farklılaştı-
rılmış mallar olduğu söylenebilir. Bu özellik monopolcü rekabet piyasasındaki fir-
malara aynı zamanda bir çeşit monopolcü güç kazandırmaktadır. Ancak, piyasada 
çok sayıda firmanın bulunması ve her firmanın piyasa payının küçük olması nede-
niyle bir firmanın fiyat politikası diğer firmaları pek etkilememektedir. 

Mal farklılaştırması gerçek veya farklı mal imajı verilerek de (suni) olabilir. 
Farklılaştırma için yalnızca tüketicilerin farklı algılamaları bile yeterli olabilir. 
Gerçek anlamda mal farklılaştırmasından kastedilen şey, malların fiziksel özel-
liklerinde yapılacak olan değişikliklerdir. Örneğin iki deterjan markasının kim-
yasal bileşimlerinin birbirinden tamamen veya kısmen farklı olması gibi. Yapay 
anlamda mal farklılaştırmasından kastedilen ise; malda fiziksel anlamda bir fark-
lılaşma olmamasına rağmen malın ambalajında, markasında, satış koşullarında, 
satış sonrası servis hizmetlerinde, garanti süresinde, reklamında ve satış yeri gibi 
konularda yapılan farklılaştırmadır. Örneğin benzin tüm benzin istasyonlarında 
aynı olmasına karşın, petrol şirketleri yaptıkları reklam ve promosyon faaliyetleri 
ile tüketicilere kendi sattıkları benzini farklıymış gibi gösterebilirler. Bunun dışın-
da tüketici tarafından farklı olduğu imajını kazanmış mallar, malın ismi veya mar-
kası ile anılmaktadır. Örneğin margarin yerine Sana, kağıt mendil yerine Selpak, 
PVC çerçeve yerine Pimapen gibi, malların marka isimleri ile özdeşleştirilmesidir.

Monopolcü rekabet şartları altındaki her firma biraz farklı mal ürettiği için, en-
düstriyi tanımlamak kolay olmadığından, benzer malları üreten firmalar bir mal 
grubu içerisinde toplanmaya çalışılmaktadır. Çünkü mal farklılaştırması nedeniyle, 
tam rekabetteki gibi endüstri talep ve arz eğrilerini oluşturmak mümkün değildir. 
Farklılaştırılmış mal için tek bir denge fiyatı olmaz, ancak fiyatların bir grubundan 
söz edilir. Bu nedenle, bu piyasada firmaların oluşturduğu birliğe “mal grubu” veya 
“ürün grubu” denilmektedir ve analizler “temsili firma” ile sınırlandırılmaktadır.

Monopolcü Rekabette Talep ve Hasılat
Mal farklılaştırması sonucunda monopolcü rekabet piyasasında yer alan her fir-
ma kısmi monopolcü güce sahip olduğundan, firmanın talep eğrisi de aşağı doğru 
eğimli olmaktadır. Ancak monopolün aksine piyasada çok sayıda firmanın bulun-
ması ve uzun dönemde piyasaya giriş çıkışların nispeten kolay olması nedeniy-
le, monopolcü rekabet piyasasındaki firmanın talep eğrisi monopolcünün talep 
eğrisine göre daha esnektir. Çünkü piyasada malın tam ikamesi olmasa bile yine 
de yakın ikamesi vardır. Buna karşılık, monopolcü rekabet piyasasında yer alan 
firmanın tüketici üzerinde monopolcü gücü arttıkça yani tüketiciyi ürettiği malın 
ikamesinin güç olduğuna inandırdıkça talep eğrisinin esnekliği azalacaktır. 

2

Monopolcü Rekabet: 
Endüstriye giriş ve çıkışların 
kolay olduğu, benzer fakat 
farklılaştırılmış mallar üreten 
çok sayıda firmanın faaliyet 
gösterdiği bir piyasa yapısıdır. 

Mal Farklılaştırması: 
Monopolcü rekabet firması, 
başarılı bir mal farklılaştırması 
yaparak hem talebi 
genişletmeye hem de talep 
eğrisini daha az esnek duruma 
getirmeyi amaçlar. 
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Monopolde olduğu gibi monopolcü rekabette de firmanın karşı karşıya olduğu 
talep eğrisi, aynı zamanda firmanın fiyat-ortalama hasılatını da temsil etmektedir. 
Ayrıca aynı monopolde olduğu gibi marjinal hasılat, fiyattan-ortalama hasılattan 
küçüktür ve marjinal hasılat eğrisi talep eğrisinin altında kalmaktadır. 

Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi
Monopolcü rekabet piyasasında yer alan bir firmanın piyasaya giriş çıkışın olmadığı 
kısa dönemdeki dengesi, monopolcünün kısa dönem dengesinden farklı değildir. 
Diğer bütün piyasalarda da olduğu gibi, firma kısa dönemde marjinal maliyetini 
marjinal hasılatına (MC = MR) eşitlediği üretim düzeyinde dengeye gelmektedir.

Şekil 6.3’te monopolcü rekabet piyasasın-
daki bir firmanın kısa dönem dengesi veril-
miştir. Kısa dönemde firma kâr maksimizas-
yon koşuluna uygun olarak marjinal maliyeti-
nin marjinal hasılatına (MC=MR) eşitlendiği 
noktadaki üretim düzeyini (Q1) seçmektedir. 
Bu üretim düzeyine denk düşen fiyat düzeyi 
(P1) ise kârı maksimize eden üretim düzeyin-
den talep eğrisine çıkılan bir dikme (C nokta-
sı) ile elde edilmektedir. Şekilden de görüldü-
ğü gibi, firmanın belirlediği fiyat düzeyi (P1) 
ortalama maliyetin (B noktası) üzerinde oldu-
ğundan (P1>AC), kısa dönemde monopolcü 
gibi davranan firma P1ABC taralı alan kadar 
ekonomik kâr elde etmiştir. 

Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi
Tam rekabet piyasasında olduğu gibi, monopolcü rekabet piyasasında da piya-
saya girişlerin maliyetsiz, dolayısıyla giriş-çıkışların kolay olması nedeniyle kısa 

dönemde aşırı kârın varlığı, yeni firmaların uzun 
dönemde piyasaya girmesini teşvik etmektedir. 
Bunun sonucunda firmanın piyasa payı azalaca-
ğından, talep eğrisi uzun dönem ortalama mali-
yet eğrisine teğet oluncaya kadar (yani aşırı kâr 
ortadan kalkıncaya kadar) aşağıya doğru (sola) 
kayacaktır. Ayrıca piyasaya yeni markalarla giren 
firmalar nedeniyle firmanın talep eğrisinin es-
nekliği de artacaktır. Talep eğrisi ile uzun dönem 
ortalama maliyet eğrisinin birbirine teğet olduğu 
bu noktada artık ortalama maliyet ile ortalama 
hasılat birbirine eşit olduğundan, ekonomik kâr 
da ortadan kalkmış olur ve firma sadece normal 
kâr elde etmektedir.

Monopolcü rekabet piyasasındaki bir firmanın uzun dönem dengesi şekil 6.4’te 
verilmiştir. Yukarıda da açıklandığı gibi, uzun dönemde talep eğrisi, yeni firmala-
rın piyasaya girmesiyle sola kayarak E noktasında ortalama maliyet eğrisine teğet 
olmaktadır. Bu durumda kâr maksimizasyonuna göre firma uzun dönemde kısa 

Şekil 6.3

Monopolcü Rekabet 
Piyasasında Kısa 
Dönem Dengesi

Monopolcü Rekabetteki 
Firmanın Uzun Dönem 
Dengesi: Fiyat ortalama 
maliyete eşittir ancak marjinal 
maliyetten büyüktür.

Şekil 6.4

Monopolcü Rekabet 
Piyasasında Uzun 
Dönem Dengesi
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döneme göre daha düşük bir üretim (Q1) ve fiyat düzeyinde (P1) dengeye gel-
mektedir. Bu fiyat düzeyinin ortalama maliyete eşit olması nedeniyle, firmanın 
ekonomik kârı sıfırdır (normal kâr).

Firma hala monopolcü güce sahiptir çünkü firma hala belirli bir markanın 
tek üreticisi konumundadır. Ancak girişler ve diğer firmaların rekabeti nedeniyle 
firmanın ekonomik kârı ortadan kalkmıştır. 

 
Monopolcü Rekabette Kullanılmayan Kapasite
Monopolcü rekabette, uzun dönem dengesi gerçekleştiğinde malın fiyatı ortala-
ma maliyete eşit olmakta ve ekonomik kâr ortadan kalkmaktadır. Şekil 6.5’te gö-
rüldüğü gibi, monopolcü rekabetteki firmanın uzun dönem dengesi A noktasın-
da sağlanmaktadır. Bu noktadaki denge üretimi Qm ve denge fiyatı Pm dir. Ama 
Qm üretim düzeyindeki ortalama maliyet, mümkün olabilecek en düşük maliyet 
değildir, çünkü uzun dönem ortalama maliyet eğrisi halen azalmakta olup he-
nüz minimum noktasına ulaşmamıştır. Dolayısıyla monopolcü rekabetteki firma 
uzun dönem dengesini gerçekleştirdiğinde optimum üretim miktarından (uzun 
dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum düzeyine isabet eden Qc üretim 
miktarı) daha düşük bir üretim miktarını (Qm) üretmektedir. 

Monopolcü rekabet piyasasında firmalar, ortalama maliyet eğrilerinin aşağı 
doğru eğimli kısımları üzerinde bir noktada üretim yapmaktadır. Bu özellikleri 
bakımından da tam rekabet piyasası firmalarından ayrılmaktadırlar. Şekil 6.5’te 
de görüldüğü gibi, tam rekabet piyasasında giriş engellerinin olmaması, firmaların 
yatay bir talep eğrisi ile karşı karşıya olmalarına ve böylece uzun dönemde ortala-
ma maliyet eğrisinin minimum noktasında üretim yapmalarına neden olmaktadır. 
Firmanın ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasındaki üretim kapasitesi 
optimum ölçek olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla tam rekabetteki firma opti-
mum ölçekte üretimini gerçekleştirirken monopolcü rekabetteki firma daha küçük 
tesis ölçeğinde üretimini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle optimal üretim miktarı 
(Qc) ile monopolcü rekabetteki firmanın gerçekleştirdiği üretim düzeyi (Qm) ara-
sındaki fark (Qm-Qc) kullanılmayan kapasiteyi ifade etmektedir. Bu da monopolcü 
rekabet piyasasında bir etkinsizlik durumunun ortaya çıkması demektir.

Uzun dönemde tam 
rekabetteki firma kâr 
maksimizasyon koşulunu 
LMC=MR=P=AR=minLAC’de 
sağlarken monopolcü 
rekabet piyasasındaki firma 
LMC=MR<P=AR=LAC’de 
sağlamaktadır. Dolayısıyla 
monopolcü rekabetteki firma 
uzun dönemde ekonomik 
etkinliği sağlayamamaktadır. 

Şekil 6.5

Tam Rekabetçi 
Firma ile 
Monopolcü 
Rekabet Firmasının 
Uzun Dönem 
Dengelerinin 
Karşılaştırılması
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Tam rekabet piyasasında fiyat marjinal maliyete (P=MC) eşitken monopol-
cü rekabette firma bir ölçüde monopol gücüne sahip olduğundan, fiyat daima 
marjinal maliyetten büyüktür (P>MC). Bunun anlamı, ilave çıktı birimin tüketi-
cilere maliyeti üretim maliyetinin üzerindedir. Bu da tüketicilerin refahında bir 
azalışa yol açmaktadır. Monopolcü rekabet piyasasında genelde yeterli sayıda fir-
ma birbirini ikame eden markalarla rekabet ettiğinden, tek başına hiçbir firma 
monopolcü gücü elinde bulundurmamaktadır. Monopolcü gücün oluşturduğu 
“tüketici ve üretici artığındaki kayıp alan” daha küçüktür. Ayrıca, firmaların talep 
eğrilerinin oldukça esnek olması da kullanılmayan kapasite durumunun küçük 
olmasına neden olmaktadır. Öte yandan etkinsizlik, monopolcü rekabet piyasası-
nın sunduğu mal farklılaştırmasının sağladığı fayda ile dengelenmektedir. Çünkü 
tüketiciler daha geniş bir yelpazede yer alan mallar ve markalar arasından seçim 
yapabilmektedirler. Dolayısıyla mal farklılaştırılması ile sağlanan fayda, aşağıya 
doğru eğimli talep eğrisinin yarattığı etkinsizliği önemli ölçüde dengelemekte-
dir. Monopolcü rekabet piyasasındaki firma monopolcü güç elde edebilmek için, 
ürettiği malını rakiplerinkinden farklı göstermek amacıyla büyük tanıtım mali-
yetlerine katlanmaktadır. Tanıtım maliyetleri, üretim maliyetlerine ek olarak fir-
manın malını farklılaştırmak amacıyla yaptığı maliyetleri ve reklam maliyetlerini 
kapsamaktadır. Yapılan yoğun reklam harcamaları sonucunda firmanın maliyet-
leri arttığından, artan maliyetler yüksek fiyatlarla tüketiciye yansımaktadır. 

Monopolcü rekabet piyasasını monopol ve tam rekabet piyasalarından ayıran en 
belirgin özellik nedir?

 
OLİGOPOL PİYASASI

Oligopol piyasasını ve bu piyasadaki farklı firma davranışlarını açık-
lamak

Oligopol birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda satıcının çok sayıda alıcı ile 
karşı karşıya geldiği ve firmaların yüksek giriş engelleri ile korunduğu bir piyasa 
türüdür. Tam rekabet ile monopol arasında yer alan bu piyasa gerçek hayatta en 
fazla görülen piyasa türüdür. Oligopolcü firmalar tarafından üretilen mallar stan-
dartlaştırılmış (homojen) olabileceği gibi, farklılaştırılmış (heterojen) da olabilir. 
Firmaların alüminyum, bakır ve demir çelik gibi standartlaştırılmış bir mal üretip 
sattıkları piyasaya saf (tam) oligopol; otomobil, bira, bilgisayar, deterjan, sigara 
gibi farklılaştırılmış bir mal üretip sattıkları piyasaya da farklılaştırılmış oligopol 
denilmektedir.

Firmaların az sayıda olmaları, ikiden fazla ancak birbirinin kararlarından et-
kilenebilecek sayıda olmalarını ifade etmektedir. Piyasada kaç tane firma (2, 8, 12, 
20) olursa olsun, bunlardan herhangi bir firmanın satış politikası ile ilgili olarak 
aldığı karar diğer firmaları etkiliyorsa bu piyasada az sayıda firma var demektir. 

Oligopolde az sayıda firma olduğundan, bu piyasadaki firmalardan herhangi 
birinin üretim düzeyi, fiyat ya da reklam konusundaki kararı, diğer firmaları yakın-
dan ilgilendirmektedir. Bir başka deyişle oligopol piyasasındaki firmalar arasında 
bir oligopolistik bağımlılıktan söz edilebilir. Dolayısıyla her bir firmanın davranı-
şının rakiplerin davranışına bağlı olması, bu piyasada dengeyi açıklayacak tek bir 
teorinin oluşturulmasını imkânsız kılmaktadır. Herhangi bir oligopolcünün üretim 

Reklam: Firmanın piyasa 
payını artırmak ve özel 
nitelikteki (ya da öyle sanılan) 
malına olan tüketici bağlılığını 
artırmak için monopolcü 
rekabette yaygın olarak 
kullanılan etkin bir araçtır.

4

3

Oligopol, az sayıda satıcının 
bir malın üretim ve satışına 
hâkim olduğu ve yeni 
firmaların piyasaya girişinin 
zor veya imkânsız olduğu bir 
piyasa yapısıdır.

Saf oligopolde homojen mal 
üretilirken farklılaştırılmış 
oligopolde heterojen mal 
üretilmektedir.

Oligopolistik Bağımlılık: 
Endüstrideki firmalardan bir 
tanesinin fiyat, reklam, üretim 
miktarı veya ürün geliştirme 
gibi konularda aldığı bir kararın, 
diğer firmaların satışlarını 
ve dolayısıyla davranışlarını 
etkileyerek tepki vermeleridir.
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ya da fiyat üzerindeki kararına karşı rakiplerin tepkisi farklı olacağından, her olası 
tepkiye göre, farklı bir oligopol teorisinin geliştiririlmesi söz konusudur. Bu şekil-
de ortaya çıkan değişik oligopol teorilerinden her biri, bazı varsayımlar altında 
özel oligopolcü dengesini açıklanmaktadır. 

Oligopol Teorileri
Oligopol piyasasında firmaların farklı davranışlarına göre çeşitli teoriler geliştiril-
miştir. Bu teoriler geleneksel oligopol teorileri ile modern oligopol teorileri olmak 
üzere iki gruba ayrılmaktadır:

Geleneksel (Klasik) Oligopol Teorileri
Klasik modeller olarak da adlandırılan bu teoriler, piyasada az sayıda firmanın 
fiyat ve miktar konusunda birbirleriyle anlaşmadan nasıl davranacaklarını açıkla-
malarıdır. Bu bağlamda firmalar kârlarını maksimize edecek fiyat ve miktar bile-
şimlerini saptamak için rekabet etmektedir. Bu teoriler, oligopol piyasalarını basit 
bir şekilde açıklayabilmek amacıyla genellikle piyasada sadece iki firmanın var 
olması varsayımı altında yapılmaktadır ve ulaşılan sonuçlar genelleştirilmektedir. 

Geleneksel oligopol teorileri arasında Cournot Modeli, Bertrand Modeli, 
Stackelberg Modeli ve Edgeworth Modeli yer almaktadır. 

•	 Cournot Modeli: Augustin Cournot tarafından 1838 yılında geliştirilen bu 
model, oligopol piyasasının nasıl çalıştığını (bu piyasadaki firmaların mak-
simum kâr amacıyla nasıl bir davranış göstereceklerini) basit bir şekilde 
irdeleyebilmek için bazı varsayımlara dayanmaktadır.
1. piyasada sadece iki firma vardır (düopol piyasası);
2. firmalar homojen bir mal üretmekte ve piyasa talep eğrisinin ne olduğu-

nu bilmektedirler;
3. her iki firma da birbirinin üreteceği mal miktarını veri (sabit) kabul edip 

kârını maksimum yapacak şekilde ne kadar mal üreteceğine eş anlı ka-
rar verirler (stratejik değişken üretim düzeyidir);

4. firmaların maliyet yapıları aynıdır ve
5. üretim maliyetleri sıfırdır. 

 Cournot modelinde piyasa dengesine bir dizi uyarlama işleminden oluşan 
bir sürecin sonunda ulaşılmaktadır. Her düopolcü, rakibinin halihazırda 
piyasaya sürmüş olduğu miktarı değiştirmeyeceğini varsayarak kendine en 
yüksek kârı sağlayan üretim düzeyini belirlemektedir. Ancak bu varsayım 
gerçekleşmemektedir, çünkü bir firmanın belirlediği üretim miktarına kar-
şı rakip firma tepki göstererek yeni denge arayışına gitmektedir. Ancak bu 
sefer de rakip işletmenin dengesi, diğer firmayı yeni bir denge arayışına 
itmektedir. Bu süreç her bir firmanın denge üretim düzeyi, diğerini tatmin 
edene kadar sürer ve sonuçta her iki firma da aynı denge üretim düzeyine 
ulaşır. Sonuçta düopolcülerin her biri aynı fiyat düzeyinden tam rekabetçi 
piyasa miktarının 1/3’ünü ve toplam olarak da 2/3’ünü arz etmektedir. Eğer 
oligopol piyasasında üç firma varsa firmaların her biri üretim miktarının 
1/4’ünü ve firmaların tümü de toplam üretimin 3/4’ünü arz edeceklerdir. 
Dolayısıyla endüstrideki firma sayısı arttıkça her bir firmanın üretim düze-
yi de azalacağı gibi, daha düşük bir denge fiyatına ulaşacaklardır.

Cournot Modelinde stratejik değişken üretim düzeyidir.
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•	 Bertrand	 Modeli:	 Joseph Bertrand tarafından 1883 yılında geliştirilen 
Bertrand modeli, Cournot modeli gibi düopol piyasasında dengeyi incele-
mektedir. Ancak homojen mal üreten firmalar Cournot modelinden farklı 
olarak üretim düzeyi üzerinden değil, fiyat düzeyi üzerinden rekabet et-
mektedir. Diğer bir deyişle bu modelde stratejik değişken fiyat düzeyidir. 
Dolayısıyla her bir firma kârını maksimize edecek kendi fiyat düzeyini 
belirlerken rakibinin fiyatını değiştirmeyeceğini varsaymaktadır. Piyasada 
ilk defa faaliyette bulunan firmalar, birbirlerinden bağımsız ve eş anlı ola-
rak fiyat düzeylerini belirlemektedir. Dolayısıyla firmaların her biri kendi 
fiyatını belirlediğinde diğerinin, fiyatı “hangi düzeyde tuttuğunu gözleye-
memektedir”, sadece tahmin edebilmektedir. Eğer firma rakibinin fiyat dü-
zeyini doğru tahmin ederse Bertrand dengesine ulaşır. Bunun dışında her 
bir firmanın piyasa talebinin tümünü karşılayabilecek bir kapasiteye sahip 
olduğu da (her firmanın piyasa talebinin tümünü karşılayabilecek kadar 
mal üretebileceği de) varsayılmaktadır. 

Bertrand Modelinde stratejik değişken fiyat düzeyidir.

 Bu varsayımlar altında, rakibinin fiyatını sabit tutacağını kabul ederek kârını 
maksimize edecek fiyat düzeyini belirlemeye yönelen firmaların karşılıklı tep-
kileri sonucunda, denge oluşmaktadır. Ancak oluşan bu tek bir denge nok-
tasında iki firma da tam rekabet modelindeki fiyat düzeyine ulaşacaktır. Bu 
denge durumu Bertrand Paradoksu olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü kâr 
maksimizasyonunu amaçlayan her firmanın rakip firmadan daha düşük fiyat 
uygulayarak piyasayı ele geçirme çabası, fiyat, marjinal maliyete eşit oluncaya 
kadar devam etmektedir. Dolayısıyla denge üretim düzeyi de tam rekabet pi-
yasası ile aynı olmaktadır. İki firma tarafından üretilen toplam üretim düzeyi, 
sıfır maliyetli üretim basitleştirici varsayımı altında, talep eğrisinin miktar ek-
senini kestiği noktadaki kadardır. Sonuçta her ne kadar oligopolcü bir piyasa 
söz konusu olsa da firmalar tam rekabet sonuçlarına ulaştıklarından dolayı, her 
bir firma sıfır ekonomik kâr ile karşı karşıya kalacaktır.

•	 Edgeworth	Modeli:	Francis Y. Edgeworth tarafından 1897 yılında geliştiri-
len model, aynı Cournot ve Bertrand modelleri gibi piyasada iki firmanın 
olduğu, firmaların aynı maliyetle homojen mal ürettikleri, her düopolcünün 
kendi malına yönelik talep eğrisini tam olarak bildiği ve her iki firmanın da 
kâr maksimizasyonu amaçladıkları varsayımları üzerine kurulmuştur. 

 Bu modelde farklı olarak hem üretim düzeyi hem fiyat düzeyi stratejik değiş-
ken olarak kabul edilmektedir. Buna göre, Edgeworth modelinde Cournot 
modelinin aksine, her bir firma kârını maksimum düzeye çıkarırken, raki-
binin fiyatını sabit tutacağı kabul edilmektedir. Bertrand modeli ise firmala-
rın sınırsız kapasiteye sahip olduklarını varsayarken Edgeworth modeli her 
bir firmanın sınırlı kapasitesinin olduğunu ve dolayısıyla hiçbir firmanın 
tam rekabet denge fiyatında piyasa talebini karşılayamayacağını kabul et-
mektedir. Bu nedenle de firmaların pozitif ekonomik kâr sağlama olasılık-
ları vardır. Bu varsayımlar altında, Edgeworth modeline göre tek bir çözüm 
(Cournot modelinde olduğu gibi sabit bir çözüm) yoktur, bunun yerine fiyat 
düzeyinin ve üretim düzeyinin sürekli dalgalanması söz konusu olmaktadır.

Edgeworth Modelinde stratejik değişken, üretim düzeyi ve fiyat düzeyidir. 

Bertrand Paradoksu: 
Bertrand modelinde tek bir 
denge noktası oluşmaktadır 
ve bu noktada iki firma da tam 
rekabet modelindeki fiyat ve 
üretim düzeyi ile karşı karşıya 
kalarak sıfır ekonomik kâr elde 
etmektedir.
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•	 Stackelberg	Modeli: Heinrich Stackelberg tarafından geliştirilen bu oli-
gopol modelinde diğer modellerdeki varsayımların geçerli olmasının yanı 
sıra, Cournot modelindeki gibi üretim düzeyi stratejik değişkendir. Ancak 
zamanlama yönünden Cournot modelinden ayrılmaktadır. Buna göre, 
önce firmalardan biri (lider firma) piyasaya girmekte, diğer firma (takipçi 
firma) onun davranışını izlemekte ve kendi kararını vermektedir. Takipçi 
firma Cournot modelindeki gibi, kendi üretim düzeyinin rakibinin üretim 
düzeyini etkilemediğini varsayarken (Cournot modelindeki firma davranı-
şının aynısını göstermektedir), lider firma ise Cournot modelinin tersine 
karşılıklı bağımlılığın olduğunu, yani firmanın kendi üretim düzeyinin ra-
kibinin üretim düzeyini etkileyeceğini varsaymaktadır. 

 Bu varsayımlar altında, aynı talep ve maliyet fonksiyonlarına rağmen 
Stackelberg modelinde oluşan fiyat düzeyi Cournot modeline göre daha 
düşük olmaktadır. Dolayısıyla firmalardan birinin daha fazla bilgiye sahip 
olması tüketiciler açısından yarar sağlamaktadır. Toplam üretim düzeyi 
ise Cournot modeline göre daha yüksektir ancak takipçi firmanın üretim 
düzeyi Cournot modelindeki her bir firmanın üretim düzeyinden daha 
düşüktür. Stackelberg modelinde toplam kâr daha düşük olmakla birlikte, 
lider firma Cournot modelindeki firmalardan daha avantajlı durumdadır.

Stackelberg Modelinde stratejik değişken, üretim düzeyidir.

Modern Oligopol Teorileri
Geleneksel oligopol modellerinden farklı olarak modern oligopol modellerin-
de firmaların birbirlerinden bağımsız hareket etmedikleri kabul edilmektedir. 
Bu modellerde fiyat anlaşmaları, iş birliği formları, fiyat liderliği ve fiyat takip-
çiliği gibi, yeni yöntemlerle, günümüz sorunlarına daha çok yaklaşmaktadırlar. 
Özellikle 1937 yılında John von Neumann tarafından ortaya konulan ve 1944 yı-
lında Neumann ve Oskar Morgenstern tarafından geliştirilen, insan davranışlarını 
oyunlar yoluyla açıklamaya çalışan oyun teorisi, 1950-1953 yılları arasında John 
Forbes Nash’in oligopolde karşılıklı bağımlılık durumunu analize dahil etmesiyle 
asıl gelişimini sağlayarak oligopol piyasasındaki firma davranışlarını açıklamaya 
farklı bir çözüm getirmiştir. 

Modern oligopol teorileri, firmalardan birinin aldığı bir kararın rakiplerinin 
faaliyetini etkilediği varsayımına dayanmaktadır. Bu bağlamda da, piyasa payı bü-
yük olan firma veya firmalar neleri etkileyebileceklerini ve rakiplerin nasıl davra-
nacaklarını tahmin edebilmektedirler. Aynı şekilde rakiplerin de büyük firmalar 
hakkında bilgi sahibi oldukları kabul edilmektedir. Dolayısıyla oligopol piyasası 
olmasına rağmen, firmaların birbirleriyle olan bağlılıkları nedeniyle piyasanın 
monopolleşme eğilimine gidebilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu teoriler ara-
sında Chamberlin ve Fellner tarafından geliştirilen teoriler özellikle oligopoller 
arası bağımlılığa yer vermeleri açısından önemlidir.

Modern oligopol teorilerini geleneksel oligopol teorilerinden ayıran en önemli özel-
lik, oligopolistik bağımlılığı dikkate almalarıdır.

•	 Chamberlin	Modeli: Edward H. Chamberlin, Cournot modelini geliştirerek 
daha gerçekçi bir düopol modeli ortaya koymuştur. Bu modelde de Cournot 
modelinde olduğu gibi, aynı varsayımlardan hareket edilmektedir. Ancak 
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Chamberlin modelinde firmaların aralarındaki karşılıklı bağımlılığın far-
kında oldukları varsayılmaktadır. Dolayısıyla, Cournot modelinde üretim 
miktarını değiştiren firmanın rakibinin üretimini sabit tutacağı düşüncesi 
yerine, Chamberlin modelinde firmanın rakiplerinin nasıl davranacağı-
nı da dikkate alacağı ileri sürülmektedir. Bunun sonucunda da firmalar, 
herhangi bir anlaşma yapmadan monopol fiyatını belirleyebileceklerdir. 
Dolayısıyla bu fiyattan monopol üretim düzeyini gerçekleştirerek monopol 
kârını eşit olarak paylaşacaklardır. Oligopolistik bağımlılık, herhangi bir 
anlaşma olmadan firmaları birlikte davranmaya itmektedir.

•	 Fellner	Modeli:	Fellner modelinde de Chamberlin modelindeki firmalar 
arası bağımlılık görüşü esas alınarak bu görüş geliştirilmeye çalışılmıştır ve 
özellikle aralarında bir anlaşmanın olmadığı oligopollerde birlikte kâr mak-
simizasyonu üzerinde durulmuştur. Fellner’e göre temelde endüstri için kâr 
maksimizasyonunun gerçekleşmesi firmalar açısından daha yararlı sonuç-
lar doğurabilmektedir. Şöyle ki; endüstride olası en yüksek kâr sağlanacak 
daha sonra bu kâr firmalar arasında paylaştırılacaktır. Burada hareket nok-
tası, rekabetten zarar görmek istemeyen oligopolcülerin, bir monopolcü 
gibi davranarak en yüksek kârı aralarında paylaşacak anlaşmalar yapma-
larıdır. Ancak bu birlikte kâr maksimizasyonu gerçekleştirmede çok büyük 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda Fellner, oligopol piyasasında 
faaliyet gösteren firmaların her zaman ortak çıkara uygun davranmayacak-
larını ileri sürmektedir. Ortak çıkar uğruna davranmayı engelleyen etken-
ler arasında ise: firmalar arasındaki maliyet ve üretim farklılıkları, piyasa-
daki belirsizlik durumları, firmalar arasındaki bilgi alışverişini yasaklayan 
hukuki düzenlemeler, firmalar arası risk değerlendirme farklılığı, yönetici 
ve pay sahiplerinin tercihlerini uyumlaştırmadaki güçlükler, araştırma-ge-
liştirme ile reklamlarla ilgili koordinasyonun yapılmasındaki güçlükler ve 
hepsinden önemlisi firmaların bağımsızlıklarını koruma istekleridir. 

Dirsekli Talep Eğrisi Modeli
1939 yılında Paul Sweezy tarafından geliştirilmiş olması nedeniyle Sweezy Modeli 
de denilen bu model, oligopolde var olan fiyat katılığını açıklamaktadır. Firmalar 
örneğin piyasa talebi azaldığında veya maliyetleri azaldığında, fiyatı düşürmek iste-
memektedir. Çünkü bu rakip firmalar tarafından yanlış algılanarak bir fiyat savaşını 

başlatabilir. Buna karşılık 
talepteki ve maliyetlerin-
deki bir artış karşısında da 
fiyatlarını yükseltmede is-
teksiz olacaklardır. Çünkü 
bu sefer de rakiplerinin fi-
yatları yükseltmeyeceği ko-
nusunda şüpheleri olacaktır. 
Bu fiyat sabitliği dirsekli ta-
lep eğrisinin temelini oluş-
turmaktadır. Sweezy’e göre, 
oligopolcü firmalar fiyat 
artışlarından dolayı oldukça 
esnek bir taleple fakat fiyat-
taki düşüşlerden dolayı da 

Fiyat Savaşı: Oligopol 
piyasasında rakip firmaların 
fiyatları düşürme yarışı.

Şekil 6.6 

Dirsekli Talep Eğrisi 
Modeli
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az esnek bir taleple karşılaşmaktadır. Rakip firmaların bu simetrik olmayan tep-
kileri talep eğrisinin dirsekli oluşuna yol açmaktadır. Yani, oligopolcü firmaların 
karşı karşıya oldukları talep eğrisi, halihazırda geçerli olan fiyat düzeyinde dirsek 
oluşturmakta ve bu nedenden dolayı talep şartları ve maliyet şartları değişse bile, 
oligopolcü firmalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışmaktadır. 

Dirsekli talep eğrisi modelinin gösterildiği şekil 6.6’dan da görülebileceği gibi, 
oligopolcü firma biri ABd ve diğeri de KBD olan iki farklı esneklikteki talep eğ-
rileri ile karşı karşıya olmaktadır. Daha yatay olan (esnek) ABd talep eğrisi, rakip 
firmaların fiyatlarının sabit kalacağı varsayımı ile oluşan fiyat ve miktar bileşim-
lerini göstermektedir. Daha dik olan (inelastik) KBD talep eğrisi ise rakip firmala-
rın fiyat değişimlerini izleyecekleri varsayımı ile ortaya çıkan ilgili talep ve miktar 
bileşimlerini göstermektedir. Sweezy’nin temel varsayımına göre, rakip firmalar 
fiyat artışlarını ihmal ettiklerinden fakat fiyat düşüşlerini izlediklerinden dolayı, 
oligopolcü firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi cari fiyat düzeyinde (P1) ve 
miktar düzeyinde (Q1) dirsek yapmaktadır. P1 fiyat düzeyinin üzerinde talep eğ-
risi oldukça esnektir çünkü firma fiyat düzeyini P1’in üzerine çıkardığında rakip 
firmalar kendini izlemeyeceklerinden dolayı, firmanın satışları azalarak piyasa 
payı düşecektir. Buna karşılık firma P1 fiyat düzeyinin altında fiyatını belirlemesi 
halinde ise karşılaştığı talep eğrisi inelastiktir çünkü bu sefer de rakip firmalar 
piyasa paylarını kaybetmemek için fiyatlarını düşürecektir. 

Dirsekli Talep Eğrisi Modelinde, oligopolcü firmanın fiyatını yükselttiğinde rakip-
lerin fiyatlarını değiştirmeyeceklerini, buna karşılık fiyatını düşürdüğünde rakiple-
rin de fiyatlarını düşüreceklerini varsaymaktadır.

Firmanın talep eğrisi dirsekli olduğundan, marjinal hasılat eğrisi süreklilik 
göstermez. MR1 ABd talep eğrisine ilişkin marjinal hasılat eğrisi, MR2 ise KBD 
talep eğrisine ilişkin marjinal hasılat eğrisidir. Bu nedenle firmanın maliyetlerin-
de bir değişme olsa bile (MC eğrisinin azalarak aşağıya veya artarak yukarıya kay-
ması), bu fiyatta bir değişmeye yol açmamaktadır. Marjinal maliyet eğrileri (MC1, 
MC2 ve MC3) MR1 ve MR2 marjinal hasılat eğrileri arasından geçtiği sürece kâr 
maksimizasyon koşulu MC = MR sağlanmakta ve fiyat düzeyi sabit kalmaktadır. 

Dirsekli talep eğrisi modeli basit bir model olmakla birlikte, oligopolistik fi-
yatlama konusunda yeterli açıklama sağlamamaktadır. Bu model dirseğin nasıl 
ortaya çıktığını açıklasa da başlangıçtaki denge fiyatının (P1) nasıl belirlendiğini 
açıklamamaktadır.

Anlaşmalı Oligopol Teorileri
Geleneksel ve modern oligopol modelleri firmalar arasında herhangi bir anlaş-
ma olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Ancak, endüstride firma sayısının az 
olması, oligopolistik bağımlılığın bulunması gibi nedenler, firmaların aralarında 
anlaşma yaparak, rekabeti ortadan kaldırarak monopolcü güç elde etmelerini ve 
böylece daha yüksek kâr düzeylerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla fir-
malar, aralarındaki fiyat-üretim rekabetini önlemek için açık veya gizli (örtük) 
anlaşmalar yapabilmektedirler.

•	 Açık	Anlaşmalı	Oligopol	Teorileri;	Karteller: Firmaların fiyat rekabetinden 
kaçınmak için anlaşma çabalarının en gelişmiş ve sistematik olanı kartellerdir. 
Kartel, firmaların aralarındaki rekabeti ortadan kaldırarak monopolcü kârı elde 
etmek amacıyla fiyat ve üretim gibi konularda ortak kararlar almak için oluş-
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turdukları bir birliktir. Karteller genellikle uluslararası boyutta olmaktadırlar. 
Uluslararası boyuttaki karteller için en iyi örnek OPEC’tir (Organization of 
Petroleum Exporting Countries-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü). Bir kar-
telin başarılı olabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:
1. Kartel piyasanın tümüne olmasa bile çoğunluğuna hâkim olmalıdır. 

Aksi taktirde kartel piyasa fiyatını kontrol altında tutamaz.
2. Karteli oluşturan firmalar alınan ortak kararlara uymalıdır. Kartel üye-

lerinin anlaşmaları her zaman kolay olmayabilir çünkü üyelerin maliyet 
yapılarındaki farklılıklar, piyasa talep eğrisi ile ilgili farklı değerlendir-
meler, hatta farklı amaçlar nedeniyle anlaşma kolayca bozulabilmektedir. 
Ayrıca, üye firmalardan birinin daha yüksek kârlar elde etmek amacıyla, 
kartel tarafından belirlenen fiyatın altında malını satmak suretiyle, anlaş-
mayı gizlice bozma olasılığı vardır. Ancak bu hareketin; fiyat savaşlarına 
neden olarak uzun dönemde fiyatı tam rekabet fiyatlarına dönüştürece-
ği korkusu, anlaşmayı bozma konusunda caydırıcı olabilmektedir. Buna 
karşılık karteldeki firma sayısı ne kadar fazla olursa anlaşmanın bozulma 
olasılığı da o kadar fazla olmaktadır. Çünkü sayı arttıkça her bir kartel 
üyesi firmanın kartel tarafından kontrol edilebilme olasılığı azalmaktadır.

3. Söz konusu mala ilişkin talep, fiyata göre esnek olmamalıdır. Çünkü ancak 
böyle bir durumda üretim düzeyinin kısılarak fiyatın artırılması ile toplam 
hasılat ve kâr artırılabilmektedir. Talebin fiyat esnekliği ne kadar düşük 
olursa karteldeki firmalar o kadar fazla monopolcü güç elde ederler.

4. Mala olan talep tüketici gelirine göre de esnek olmamalıdır. Aksi taktirde, 
tüketici gelirindeki dalgalanmalar, talepte önemli dalgalanmalara ve or-
tak kararların uygulanmasında zorluklara neden olabilir. Birçok ülkede 
kartel veya tröst gibi oluşumlar, antitröst yasalarıyla yasaklanmaktadır. Bu 
tür yasaların amacı, piyasanın rekabetçi özelliklerini kaybetmemesi için 
monopolleşme ile mücadele etmek ve haksız rekabeti önlemektir. 

•	 Gizli	Anlaşmalı	Oligopol	Teorileri;	Hâkim	Firma	Modeli: Hâkim firma 
modeli, tek bir büyük firma (hâkim firma) ile küçük firmalardan oluşan en-
düstrilerde uygulanan bir modeldir. Hâkim firma, toplam endüstri üretim 
miktarının önemli bir kısmını kontrol etmektedir. Küçük firmalardan olu-
şan grup ise piyasanın geri kalanı için malını arz etmektedir. Hâkim firma, 
kârını maksimize edecek şekilde fiyatını belirlemektedir. Küçük firmalar 
ise hâkim firmanın belirlediği fiyattan istedikleri kadar mal satmaktadır. 

Böylece, küçük firmalar tam 
rekabetçi gibi davranırken 
hâkim firma malın artan kıs-
mının (küçük firmalarca arz 
edilmeyen miktar) arz edicisi 
gibi hareket etmektedir.
Şekil 6.7’de hâkim firma-
nın fiyatı nasıl belirlediği 
gösterilmektedir. Şekilde, D 
piyasa talep eğrisini, MCH 
hâkim firma marjinal ma-
liyetini ya da hâkim firma 
ters arz fonksiyonunu, Sdiğer 
ise hâkim firma dışındaki 

Kartel: Aynı üretim 
dalında, iki veya daha 
fazla firmanın aralarındaki 
rekabeti önleyerek, fiyatları 
düzenlemek ve piyasada 
monopol oluşturabilmek 
amacıyla, hukuki ve ekonomik 
bağımsızlıklarını koruyarak 
meydana getirdikleri bir 
birliktir.

Tröst: Aynı veya farklı üretim 
dalında faaliyet gösteren 
firmaların hukuki ve ekonomik 
bağımsızlıklarını yitirerek 
birleşmeleridir. 

Şekil 6.7

Hakim Firma 
Modeli
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küçük firmaların marjinal maliyet eğrilerinin toplamından oluşan arz eğ-
risini göstermektedir. Hâkim firma kendi talep eğrisini (DH) belirlemek 
zorundadır. Şekilde görüldüğü gibi bu, piyasa talep eğrisi ile küçük firma-
ların arzı arasındaki farktır. P1 fiyat düzeyinde küçük firmaların arzı piya-
sa talebini karşıladığından, hâkim firma bu fiyattan satış yapmamaktadır. 
Buna karşılık, P2 fiyatında ya da daha düşük fiyattan hâkim firma dışında-
ki diğer firmalar piyasaya üretimlerini arz edemediklerinden, hâkim firma 
piyasa talep eğrisinin tümüne sahip olmaktadır. P1 ve P2 fiyat düzeyleri 
arasında ise hâkim firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi DH’dir. Hâkim 
firmanın talep eğrisi DH ile ilişkili olarak hâkim firmanın marjinal hasılat 
eğrisi MRH olmakta ve MC ise hâkim firmanın marjinal maliyet eğrisi ol-
maktadır. Hâkim firma, kâr maksimizasyon koşulunu (MCH = MRH) sağ-
ladığı üretim düzeyini QH’da belirleyerek kârını maksimize etmektedir. Bu 
durumda, QH üretim düzeyinden hâkim firmanın talep eğrisine (DH) bir 
dikme çıkıldığında piyasa fiyatı P* olarak belirlenmektedir. Bu fiyat düze-
yinde diğer firmaların üretim düzeyi ise Qdiğer kadar olacaktır. Buna göre 
hâkim firma ve diğer firmaların toplam satışları QT = QH + Qdiğer olarak 
gerçekleşecektir. 

Oligopol Piyasasında Fiyat Dışı Rekabet
Oligopolde, firmalar fiyat rekabeti yerine fiyat dışı rekabeti tercih etmektedir. 
Bunun nedenleri yukarıda ele alınan oligopol teorilerinde daha önce verilmiştir. 
Oligolocü firmalar; mal farklılaştırması, üretim tekniklerinde yenilikler, reklam-
lar, yeni ürün geliştirme, promosyon ve kampanyalar gibi konularda fiyat dışı re-
kabet etmektedir. Bu davranış modeli, oligopol piyasalarında reklam harcamaları-
nın; örneğin deterjan, otomobil ve beyaz eşya gibi endüstrilerde neden diğer piya-
salara göre daha yüksek olduğunu açıklamaktadır. Bunun dışında, bu piyasalarda, 
örneğin yeni bir ürünü rakiplerinden önce piyasaya sürmek amacıyla, geliştirmek 
veya mevcut bir ürünün niteliğini değiştirmek için araştırma-geliştirme faaliyet-
leri yapmak da büyük önem taşımaktadır. Örneğin bilgisayar veya cep telefonu 
üreticileri mallarının modellerini devamlı olarak değiştirmektedir. Promosyon 
ve kampanyalar gibi fiyat dışı rekabete ise cep telefonu operatörlerin davranışları 
örnek olarak verilebilir. Oligopolcü firmalar bu tür bir fiyat dışı rekabeti destekle-
yecek yeterli finansal kaynaklara sahip olduklarından, talep eğrilerini sağa kaydı-
rarak veya daha inelastik hale getirerek daha yüksek kârlar elde etmelerine olanak 
sağlayan, bu tür yolları tercih etmektedir.

Oligopol Piyasasında Etkinlik
Bazı iktisatçılara göre, oligopolcü firmalar negatif eğimli talep eğrisine sahip ol-
duklarından P=MC etkinlik şartı sağlanamamaktadır. Çünkü monopol ve mo-
nopolcü rekabet piyasalarında olduğu gibi, bu piyasada da fiyat düzeyi marjinal 
maliyetin üzerinde (P>MC) belirlenmektedir. Ancak bazı iktisatçılar ise oligopol 
piyasasında araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem verilerek, teknolojik geliş-
melere olanak sağlanmasını olumlu değerlendirmektedirler. Onlara göre, tekno-
lojik gelişme, iktisadi büyümeyi hızlandırmaktadır. Dolayısıyla oligopol piyasası 
aslında iktisadi büyüme üzerinden toplumun refahını olumlu etkilemektedir. 
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Özet
Monopol piyasasını ve monopolcünün firma den-
gesini ifade etmek
 Tek bir firmanın yakın ikamesi olmayan bir malı 
üretip sattığı piyasa türü olan monopolde, firma 
marjinal maliyetini marjinal hasılatına eşitledi-
ği üretim düzeyinde dengeye gelerek marjinal 
maliyetinin üzerinde bir fiyat belirlemektedir. 
Dolayısıyla ekonomik kâr elde etmektedir.

Monopolcü rekabet piyasası işleyişini ve bu piya-
sada yer alan firmanın dengesini açıklamak
 Monopolcü rekabet piyasası, piyasaya giriş ve 
çıkışların kolay olduğu, benzer fakat farklılaştı-
rılmış mallar üreten çok sayıda firmanın faaliyet 
gösterdiği ve firmaların belli ölçüde fiyat belir-
leme gücüne sahip olduğu piyasa yapısını ifade 
etmektedir. Monopolcü rekabet piyasasındaki 
firma tam rekabet piyasasının bazı özelliklerini 
içinde barındırsa da tam rekabetten farklı olarak 
mal farklılaştırmayı gerçekleştirmesi nedeniy-
le, sınırlı bir monopolcü güç elde etmektedir. 
Dolayısıyla monopolcünün talep eğrisinden 
daha esnek olan negatif eğimli talep eğrisine sa-
hip olmaktadır. Diğer piyasalarda olduğu gibi, 
burada da firma dengesi marjinal maliyetin 
marjinal hasılata eşitlendiği üretim düzeyinde 
sağlanmaktadır. Kısa dönemde ekonomik kâr 
elde eden monopolcü rekabet piyasasındaki 
firma, uzun dönemde piyasaya girişlerin engel-
lenmemiş olması nedeniyle sadece normal kâr 
elde edebilmektedir. Ancak negatif eğimli talep 
eğrisine sahip olması nedeniyle, fiyatı ortalama 
toplam maliyete eşit olmasına rağmen, marjinal 
maliyetten büyük olmaktadır.

Oligopol piyasasını ve bu piyasadaki farklı firma 
davranışlarını açıklamak
 Birbirlerini etkileyecek kadar az sayıda firma-
nın homojen veya farklılaştırılmış mal ürettiği 
piyasa yapısına oligopol piyasası denilmektedir. 
Firma sayısının az olması ve girişlerin kısıtlan-
ması nedeniyle, firmalardan herhangi birinin 
fiyat, üretim düzeyi ya da reklam konusundaki 
kararı, diğer firmaları yakından ilgilendirmek-
tedir. Oligopolcü firmanın üretim veya fiyat 
üzerindeki kararına karşı rakipleri farklı fark-
lı tepkiler gösterebileceğinden, oligopolcünün 
dengesi de tek bir teori çerçevesinde incelene-
memektedir. Bu nedenle değişik oligopol teori-
leri ile oligopolcünün dengesi incelenmeye çalı-
şılmaktadır. 

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi tek satıcı karşısında çok 
sayıda alıcının olduğu piyasaları ifade etmektedir?

a. Düopol
b. Monopol
c. Oligopol
d. Monopolcü Rekabet
e. Tam Rekabet

2. Monopol piyasasında firmanın talep eğrisi ile aşa-
ğıdakilerden hangisi birbirinin aynısıdır?

a. Toplam hasılat eğrisi
b. Marjinal hasılat eğrisi
c. Ortalama hasılat eğrisi 
d. Ortalama maliyet eğrisi
e. Marjinal maliyet eğrisi

3. Monopolde fiyat farklılaştırılması yapılabilmesi 
için aşağıdakilerden hangisi zorunludur? 

a. Monopolcü yoğun reklam faaliyetleri yürütme-
lidir.

b. Fiyatın farklılaştırıldığı piyasalar arasında geçiş 
mümkün olmamalıdır.

c. Mal en azından görünüşte değiştirilmelidir.
d. Monopolcünün ürettiği mal lüks bir ihtiyacı gi-

dermelidir.
e. Tüketicinin piyasa hakkında tam bilgiye sahip 

olması gerekmektedir.

4. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi oligopol 
piyasalarında fiyat katılığını açıklamaktadır?

a. Hâkim firma modeli
b. Cournot modeli
c. Stackelberg modeli
d. Bertrand modeli
e. Dirsekli talep eğrisi modeli 

5. Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopole en uygun 
örnektir?

a. Beyaz eşya piyasası
b. Bakkallar
c. Kuaför salonları
d. Restoranlar
e. Benzin istasyonları

6. Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasa-
sından ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?

a. Fiyat farklılaştırması
b. Firmalar arası bağımlılık
c. Uzun dönemde ekonomik kâr elde edilmesi
d. Mal farklılaştırılması
e. Az sayıda firmanın olması

7. Heterojen mal üreten oligopolcülerden oluşan pi-
yasaya ne ad verilmektedir?

a. Farklılaştırılmış oligopol
b. Saf oligopol
c. Tam oligopol
d. Düopol
e. Noksan oligopol

8. Cournot modelinde malın marjinal maliyeti aşağı-
dakilerden hangisine eşittir?

a. Fiyata
b. Marjinal hasılata
c. Ortalama hasılata
d. Ortalama maliyete
e. Sıfıra

9. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisinde fir-
malar fiyat düzeyi üzerinden rekabet halindedirler?

a. Bertrand modeli
b. Cournot modeli
c. Stackelberg modeli
d. Edgeworth modeli
e. Sweezy modeli

10. Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisi 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Tam rekabetçi firmanın talep eğrisi ile aynıdır.
b. Her zaman marjinal hasılat eğrisinin altındadır.
c. Sonsuz esnektir.
d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.
e. Ortalama gelir eğrisinin üzerindedir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Monopol piyasada tek satıcı ve çok sayıda alıcı 

vardır.
2. c Monopol piyasasında talep eğrisi her ürünün 

miktarının satılabileceği fiyat düzeyini yansıttı-
ğından aynı zamanda monopolcünün ortalama 
hasılat eğrisidir.

3. b Monopolcünün fiyat farklılaştırması yapabil-
mesi için ürünün ucuza satıldığı piyasadan 
alınıp pahalıya satıldığı piyasada herhangi bir 
engelle karşılaşmadan, rahatça satılamaması 
gerekir. Bir başka deyişle piyasalar arasında ge-
çişin söz konusu olmaması lazım.

4. e Oligopol modellerinde dirsekli talep eğrisi fiyat 
kıtlığını açıklamakta kullanılır.

5. a Beyaz eşya piyasası oligopol piyasalara en uy-
gun olanıdır. Bu piyasalara girmek belirli bir 
ölçeği gerektirdiğinden giriş engeli söz konusu-
dur. Az sayıda satıcı vardır ve firmalar arasında 
bağımlılık söz konusudur.

6. d Monopolcü rekabetçi piyasada mallar farklı, 
rekabetçi piyasada mallar homojendir.

7. a Ürünlerin birbirinden farklı olduğu anlamını 
taşıyan heterojen ürünler, farklılaştırılmış oli-
gopol piyasalarında satılır. 

8. e Cournot modelinde malın marjinal maliyeti-
nin değişmediği, sabit olduğu ve üretim mali-
yetinin de sıfır olduğu varsayılır. 

9. a Bertrand modelinde firmaların fiyatı belirlediği 
varsayılmaktadır. Diğer modellerde ise firmalar 
miktarın belirlenmesi gerektiğini savunur. 

10. d Monopol piyasalarında firma tek satıcı olduğu 
için karşı karşıya olduğu talep eğrisi aynı za-
manda piyasa talep eğrisidir.

Sıra	Sizde	1	
Bazen maliyetlerin çok yüksek olması veya talebin 
çok düşük olması nedeniyle monopolcü zarar edebilir. 
Örneğin tüketicilerin zevklerinde meydana gelen bir de-
ğişme sonucunda talep eğrisi sola (aşağıya) kayar ve op-
timal üretim düzeyinde (MC=MR’ye denk gelen üretim 
düzeyinde) uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin altın-
da kalabilir. Veya monopolcünün kullandığı girdi fiyat-
larında meydana gelen bir artış bu sefer monopolcünün 
uzun dönem ortalama maliyet eğrisini yukarıya doğru 
talep eğrisi üzerine kaydırabilir. Her iki durumda da uzun 
dönem ortalama maliyet eğrisinin talep eğrisinin (ortala-
ma hasılat eğrisinin) üzerinde olması nedeniyle, ikisi ara-
sındaki fark monopolcünün zararını gösterecektir.

Sıra	Sizde	2	
Doğal monopollerde ölçek ekonomileri mevcuttur. 
Yani, üretim arttıkça ortalama toplam maliyet azalmak-
tadır. Bu nedenle ikinci derecede fiyat farklılaştırması 
uygulanması monopolcüyü daha avantajlı konuma geti-
recektir. Böylece monopolcü bir taraftan üretimini veya 
satışını artıracak ve bu şekilde daha büyük ölçek ekono-
milerine ulaşacak, diğer taraftan hem tüketici refahını 
hem de kendi kârını artırma imkanına kavuşacaktır.

Sıra	Sizde	3
Damping Çeşitleri
1. Arada bir yapılan damping: Ekonomide talep da-

ralması, tüketici tercihlerinin değişmesi gibi geçici 
nedenler firmaların satışlarını yavaşlatıp stok birik-
melerine neden olabilir. Böylece firmalar dış piyasa-
ya maliyetine satışla bu stokları eritme yoluna gide-
bilirler, buna da arada bir yapılan damping denir.

2. Yıkıcı Damping: Firma dış piyasadaki rakiplerini 
ortadan kaldırmak için fiyatları onların dayanama-
yacağı kadar düşürür.

3. Sürekli Damping: Firma malını dış piyasalarda sü-
rekli olarak daha düşük fiyattan satar, buna örnek 
de ölçek ekonomileridir.

Sıra	Sizde	4
Tam rekabet piyasalarının temel özelliklerinden biri üre-
tilen malın homojen olmasıdır. Monopol piyasasında da 
tek firma olduğundan, üretilen malın bir rakibi yoktur. 
Buna karşılık tam rekabet piyasasının birçok özelliğini 
taşıyan monopolcü rekabet piyasaları mal farklılaştır-
ması uygulayarak bir monopolcü güç elde etmektedir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kısa dönem emek talep eğrisini elde edebilecek,
Uzun dönem emek talep eğrisini elde edilişini açıklayabilecek,
Emek talep eğrisini bir endüstri ve piyasa bağlamında değerlendirebilecek,
Eksik rekabet piyasalarında emek talep eğrisini elde edebilecek,
Emek arz eğrisinin elde edilişini açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Marjinal	Ürün	Hasılatı
•	 Marjinal	Faktör	Maliyeti
•	 Çıktı	Etkisi
•	 Faktör	İkame	Etkisi
•	 Boş	Zaman	Talep	Eğrisi

•	 Bireysel	Emek	Arz	Eğrisi
•	 Emek	Talebi	Ücret	Esnekliği
•	 Monopolcü	Sömürü
•	 Ekonomik	Rant
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GİRİŞ
Şimdiye kadar bir firmanın kararına ilişkin açıklamalarda, firma kârını maksimi-
ze eden üretim ya da çıktı düzeyinin belirlenmesi ile ilgilendik. Bir başka ifadeyle 
firmayı mal ve hizmet piyasasında arz yönü ile ele alıp firmanın hane halklarına 
ve diğer firmalara mal veya hizmet satışlarına ilişkin farklı piyasa yapılarında-
ki davranışlarını inceledik. Firmalar satacakları mal ve hizmetlerin üretimi için 
emek, sermaye, toprak ve doğal kaynaklar şeklinde sınıflandırılan girdileri kulla-
nırlar. Bu girdiler firmalar tarafından satın alınır ya da kiralanır, kısaca firmalar 
tarafından talep edilir. Üretim sürecinde kullanılan tüm bu girdiler üretim faktör-
leri olarak adlandırıldıkları için, bu faktörlerin arz ve talebinin karşılaştığı yerler-
de faktör piyasaları olarak isimlendirilir. Ancak faktör piyasalarında arz edenler 
genellikle hanehalkları iken talep edenler ise firmalardır. 

Bir firma için kârı maksimize eden çıktı düzeyini belirlemek, bir anlamda bu 
çıktıyı elde etmek için gerekli olan üretim faktörleri seçimini yapmaktır. Yani fir-
manın girdi piyasalarındaki talep yönünü incelemektir. Firmanın girdi piyasasın-
daki talebi ise üreteceği mal ve hizmetin satışına ya da talebine bağlı olduğu için, 
girdi talebi türev yada türetilmiş talep olarak isimlendirilir. Örneğin bir otomobil 
fabrikasının emek faktörü talebi, otomobil talebinin sonucu olarak ortaya çık-
mıştır ya da türemiştir. Otomobile olan talep artarsa bu firmanın emek talebi de 
artacaktır. 

Faktör fiyatları girdilerin arz ve talebine göre belirlenir. Bu nedenle önce gir-
diler için talep, daha sonra arz yapıları incelenecektir. Son olarak arz ve talebin 
etkileşimlerinin girdi fiyatını nasıl belirlediği tartışılacaktır. Faktör talebini ince-
lerken üretim ve maliyet ünitelerinde izlenen yönteme paralel olarak kısa ve uzun 
dönem temelinde incelememizi sürdüreceğiz.

KISA DÖNEM ÜRETİM FAKTÖRÜ (GİRDİ) TALEBİ

Kısa dönem emek talep eğrisinin elde edilişini açıklamak

Faktör talebini incelerken üretim ve maliyetlere ilişkin ünitelerden yararlanarak, 
firmanın üretimde kullandığı girdileri nasıl seçtiğini dikkate almamız gerekir. 
Firmanın belli bir çıktı düzeyini en düşük maliyet ile gerçekleştirmek ya da ma-
liyet minimizasyonu problemini çözmek, bir anlamda optimal girdi düzeylerini 

Faktör Piyasaları
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belirlemektir. Örneğin eş ürün eğrisinin teğet olduğu eş maliyet doğrusu, girdi 
fiyatları veri iken talep edilen girdilerin miktarını gösterir. Dikkat edilirse bu op-
timal girdi bileşimi firmanın üretim miktarına ve girdilerin fiyatlarına bağlıdır. 

Şimdi X malı üreten bir firmanın iki girdi kullandığını; Sermaye (K) ve Emek 
(L), bunlara sermayenin kira bedeli ya da fiyatı olarak (r) ve emek birimi için (w) 
kadarlık ücret ödendiğini düşünelim. Açıklamalarımızı sürdürürken tüm girdile-
rin özdeş olduğunu hatta işçilerin yeteneklerinin de aynı olduğunu varsayıyoruz. 
Kısa dönem için sermaye girdisini sabit alıp (K) emek girdisini (L) ise değişken 
faktör kabul edelim. Böylece firma için girdi talebi, ne kadar işçi (emek) istihdam 
edeceği ile iligili olacaktır. Firmanın emek talebini incelerken ilk olarak hem fak-
tör piyasalarında hem de ürün piyasalarında tam rekabet koşullarının bulunduğu 
durumu dikkate alacağız.

Rekabetçi Piyasada Firmanın Emek Talebi
Optimal çıktı düzeyi için kullanılan marjinalist mantık, kârı maksimize eden girdi 
düzeyinin belirlenmesi için de kullanılır. Bunun için ilk olarak firmanın belli sa-
yıda emek girdisi istihdam ettiğini, ilave işçiyi işe almanın kârlı olup olmadığına 
bakma isteğini inceleyelim. İlave işçinin kiralanması ile firmanın üretimi artar. 
Üretim ünitesinden hatırlanacağı üzere, firma diğer girdiler sabit iken ilave bir 
birim emek kullandığında, üretimde ortaya çıkan artış, bu girdinin marjinal fi-
ziki ürünü olarak tanımlanır ve fiziki değerle ölçülür. Bu fiziki değer için emeğin 
marjinal fiziki ürünü (MPPL), kısaca emeğin marjinal ürünü (MPL) ya da eme-
ğin marjinal verimliliği kavramları kullanılır. Ancak firma emek talebine ilişkin 
kararlarında bu fiziki ölçüyü kullanmaz, bunun yerine bu ilave ürünün satışın-
dan elde ettiği hasılatı; emeğin marjinal ürün hasılatını (MRPL) kullanır. MPL ve 
MRPL birbiri ile ilişkili iki kavramdır. Emek girdisi ile ilgili marjinal ürün hasılatı-
nı (MRPL) hesaplayabilmek için, ilave emek girdisinin oluşturduğu marjinal ürü-
nü (MPL) bu çıktının her birimine ilişkin marjinal hasılat ile çarpılması gerekir. 
Sembollerle aşağıdaki gibi ifade edilir:

Tam rekabet rekabet piyasasında MR=Px olduğunu hatırlayınız. 

Emek girdisi için hesaplanan marjinal ürün hasılatı, en son emek biriminin 
maliyetini (ki buna marjinal faktör maliyeti (MFC) diyeceğiz) aşıyorsa firma için 
ilave işçi işe almak kârlıdır. 

Emek girdisi için marjinal faktör maliyeti (MFC) ilave emek kullanıldığında 
firmanın toplam maliyetinde ortaya çıkan artıştır. Üretim faktörleri için rekabetçi 
piyasa geçerli olduğunda, marjinal faktör maliyeti , bu faktöre ödenen bedeldir. 
Dolayısıyla emek girdisi için MFC, emeğe ödenen ücrete eşittir. 

Yine rekabetçi piyasada firma tam esnek bir talep eğrisi ile karşı karşıya oldu-
ğu için, marjinal hasılat (MR) ürünün piyasa fiyatına eşit olur. Böylece emeğin 
marjinal ürün hasılatı (MRPL) hesaplanırken ürünün piyasa fiyatı ya da değeri 
ile emeğin marjinal ürünü çarpılarak ilave çıktı için piyasa değeri hesaplanır. Bu 
yüzden rekabetçi piyasada marjinal ürün hasılatı (MRPL) bazen marjinal ürün 
değeri (VMPL) olarak da adlandırılır. Dolayısıyla emeğin marjinal ürün hasılatını 
yeniden yazıp ücrete eşitleyerek kârı maksimize eden emek miktarı belirlenir. 

–
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Marjinal ürün hasılatı eğrisi (MRPL) firma için emek talep eğrisidir. Daha açık 
ifadeyle, sermaye girdisi sabit olduğunda firma için emeğin marjinal ürün hasılatı 
eğrisi emek faktörüne ilişkin talep eğrisidir. (MRPL) eğrisi belli bir düzeydeki emek 
için firmanın ödemek istediği en yüksek ücret düzeyini gösterir. Ya da (MRPL) eğ-
risi, belli bir ücret düzeyinde firmanın istihdam edeceği emek miktarını gösterir. 

Emek girdisi için talep eğrisi genellikle sol yukarıdan sağ aşağıya doğru eğim-
lidir. Bu negatif eğimin nedeni azalan marjinal verimler prensibidir. Sermaye 
girdisini sabit tutan bir firma kullandığı emek girdisini artırdığında ilave emek 
girdisinin marjinal verimliliği (MPL) eninde sonunda azalandır. Çünkü emek gir-
disinin artırılmasıyla emek birimi başına sermaye miktarı azalmaktadır. İstihdam 
edilen emek sayısı arttığında eme-
ğin marjinal verimliliği azaldığı 
için, MRPL de azalan olacaktır. 
Dolayısıyla emek talep eğrisi elde 
edilirken emeğin marjinal verimli-
liği veri ya da sabit olan ürün fiyatı 
(Px) ile çarpıldığından MRPL de 
azalan olur. 

Gerçek emek talep eğrisini daha 
ayrıntılı gösterebilmek için reka-
betçi piyasada firmanın kapanma 
noktasından hareketle ortalama ve 
marjinal fiziki ürünler ile ortalama 
ve marjinal ürün değerlerinin ko-
numunu incelemek gerekir. 

Rekabetçi piyasada firmanın 
kısa dönem kapanma noktasında 
ürün fiyatı ortalama değişken ma-
liyete eşittir. Fiyat bu düzeyde hatta 
daha düşük düzeylerde olduğunda 
firma hiç üretim yapmayacaktır. 
Sembollerle ifade edersek;

olduğunda üretim gerçekleşmeyecektir. Kapanma noktasını eşitlik durumunda 
ücret düzeyi hesaplaması için kullanırsak, emek faktörü için ortalama ürün hası-
latını (ARPL) elde etmiş oluruz.

   olur ya da Px
.APPL=w veya ARPL=w

 
Dikkat edilirse ücret düzeyi ortalama ürün hasılatına eşit ya da daha yüksek 

olduğunda firma üretim yapmayacaktır, dolayısıyla emek girdisi de talep etme-
yecektir. Ancak ücret düzeyi ARPL nin maksimum seviyesinde veya daha düşük 

Şekil 7.1

Firmanın Kısa 
Dönem Emek Talep 
Eğrisi
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düzeylerde ise pozitif miktarlarda emek talep edilecek ve emek talep eğrisi marji-
nal ürün hasılatı eğrisi ile çakışacaktır (Çünkü firma w=MRPL göre talep edeceği 
emek miktarını belirliyordu). Emeğin marjinal ürün hasılat eğrisi, ortalama ürün 
hasılatı eğrisini maksimumda kestiği için, ortalama ürün hasılatı altındaki MRPL 
eğrisi emek girdisi için gerçek emek talebidir. Bu bölgede marjinal ürün azalan 
olduğu için de emek talep eğrisi negatif eğimlidir. 

Burada bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Üretim ünitesinde tek değişken 
girdi durumunda, toplam üretim fonksiyonundan hareketle elde edeceğimiz mar-
jinal ve ortalama ürün fonksiyonları, sabit alınan ürün fiyatı (Px) ile çarpılarak 
ARPL ve MRPL fonksiyonlarına dönüştürülmüştür. Yani bu fonksiyonlar orantılı 
bir biçimde başka bir fonksiyona dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm durumunda 
orijinal fonksiyonların maksimum noktaları ile ilgili bağımsız değişkenlerin de-
ğeri sabit kalır. Yani dönüşüm fonksiyonu içinde maksimum değerler aynı emek 
değerleri üzerinde gerçekleşir. Bu durum şekil 7.1, de gösterilmiştir. 

APPL ve MPPL, nin maksimum olduğu emek düzeylerinde ARPL ve MRPL değerle-
rini de (L2 L1) maksimum yaptığına dikkat ediniz. 

Şekil 7.1’de ücret düzeyi w1’ in üzerinde ise firma üretim yapmadığı için emek 
girdisi talep etmeyecektir. Ancak w1 ve altındaki ücret düzeylerinde pozitif mik-
tarlarda emek talep edecek ve emek talep eğrisi L2 ile L3 arasındaki MRPL ile 
çakışacaktır. 

MRPL eğrisinin negatif değer aldığı kısmı, niçin gerçek emek talep eğrisi olarak kul-
lanırız? 

Kârı Maksimize Eden Emek Miktarının Belirlenmesi ve
Emek Talep Eğrisinin Eğimi
Kısa dönemde sermaye faktörünü sabit aldığımız (K) için, firma emek girdisini 
artırmakla üretimini artırır. Dolayısıyla firmanın çözmesi gereken problem; kârı 
maksimize edebilmek için kaç kişi istihdam etmesi gerektiği sorusudur. Bunun 
için firmanın kâr fonksiyonunu (p) yazarsak: Bilindiği üzere toplam hasılattan 
toplam maliyeti çıkararak kâr fonksiyonumuzu yazabiliyorduk. 

Şimdi kârı maksimize eden emek miktarını belirlemek için, kâr fonksiyonu-
nun emek girdisine göre türevini alıp sıfıra eşitlememiz gerekir: 

 , bu buradan Px
.MPL=w

şeklinde eşitliği düzenleyerek emek girdisi için talep kuralına ulaşmış oluruz. 
Dolayısıyla kâr maksimizasyonu amaçlayan firmanın emek talebine ilişkin kuralı; 
emeğin marjinal ürün hasılatını, marjinal faktör maliyetine yani ücrete eşit ol-
duğu düzeye kadar bu girdiyi kullanmasıdır. Şayet MRPL ücret düzeyinden daha 
yüksek ise firma ilave emek kiralamakla kârı artırmaktadır. 

–
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Eğer MRPL ücretten daha 
düşük ise firma istihdam ettiği 
emek miktarını azaltmalıdır. 
Örneğin firma L0 düzeyinde 
emek istihdam ederse son emek 
biriminin firmaya maliyeti, bu 
birimin üreteceği çıktıdan elde 
edeceği geliri aşacaktır. Bu du-
rumda firma çalıştırdığı işçi 
sayısını azaltarak kârını artıra-
bilecektir. Grafiksel açıklamalar 
için yanda şekil 7.2 çizilmiştir. 

Şekilde rekabetçi girdi piyasasında firma fiyat kabullenici olduğu için w1 ücret 
düzeyinde, emeğin marjinal faktör maliyeti (MFCL) sabittir. Yani firma bu ücret 
düzeyi üzerinden arzu ettiği miktarda emek girdisi kiralayabilmekte, bu piyasa 
ücret düzeyini (w1) etkileme olasılığı bulunmamaktadır. İşte bu yüzden firmanın 
karşı karşıya kaldığı emek arz eğrisi (LS) yatay eksene, piyasa ücret düzeyinde 
paraleldir. Emeğin marjinal ürün hasılatı eğrisi ya da emeğin talep eğrisi negatif 
eğimli çizilmiştir. Firma L1

* düzeyinde emek istihdam ederek kârını maksimize 
etmektedir. 

Şimdi ücret düzeyinde w1 den w2’ye bir azalışın talep edilen emek miktarını 
nasıl artırdığına bakalım. Ücret düzeyindeki bu azalma örneğin işgücüne katı-
lım oranındaki bir artış sonucu emek arz eğrisi LS

1 den LS
2 ye kaymış olsun. Bu 

durumda kâr maksimizasyonunu sağlayan emek miktarı da L2
* olacaktır. Çünkü 

koşula yeniden bakarsak (Px MPL=w); ürünün fiyatı Px sabit kalırken ücret dü-
zeyi azaldığında bu eşitliğin korunabilmesi için emeğin marjinal verimliliğinin 
de azalması gerekir. Marjinal verimlilikteki azalma ise diğer girdiler ve teknoloji 
sabit olduğu için ancak kiralanan emek miktarını artırmakla sağlanabilir. Böylece 
ücret azaldığında talep edilen emek miktarı artar, dolayısıyla emek talep eğrisi de 
negatif eğimlidir. Ancak ürün fiyatında ve marjinal verimlilikte artış olursa emek 
talep eğrisi sağa kayarken çıktı fiyatında ve MPL de azalma olduğunda ise emek 
talep eğrisi sola kayar. 

Emek talep eğrisinde hangi durumlarda kayma gözlenir. 

Benzer yöntem sermaye girdisi içinde uygulanabilir. Firmanın sermaye fak-
törü kiralama ya da satın alma nedeni diğer girdileri alma sebebiyle aynıdır, yani 
kârını maksimize etmek. Burada da sermayenin marjinal ürün hasılatı, sermaye-
nin fiyatına ya da kira bedeline eşit olduğu noktaya kadar, girdi alınmaya devam 
edileceğine dair yaklaşım geçerliliğini korumaktadır. Ancak sermaye girdisini in-
celediğimizde zaman boyutu modele dahil edilmelidir. Firmanın maliyetleri ve 
hasılatları birkaç zaman dilimini kapsıyorsa bu durumda girdi talebi için kulla-
nılan yöntem: marjinal ürün hasılatlarının bu günkü değerini, marjinal maliyetle-
rin bugünkü değerlerine eşitlemektir. Bundan sonraki işleyiş emek piyasası ile aynı 
olduğu için sermaye girdisine yönelik açıklamalar tekrardan öteye gitmeyecektir. 
Bu yüzden sermaye girdisi talebine ilişkin açıklamalar yapılmayacaktır. 

Şekil 7.2

Kısa Dönem Kâr 
Maksimizasyonu 
Sağlayan Emek 
Miktarının 
Belirlenmesi

1
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Emek Talep Eğrisinin Elde Edilişi ve Eğimi İçin Alternatif
Bir Yöntem
Dikkat edilirse faktör piyasaları birçok açıdan ürün ya da çıktı piyasalarına ben-
zer, her ikisi için de marjinal mantık kullanılır. Örneğin emek piyasasında kâr 
maksimizasyonu koşuluna göre emeğin marjinal ürün hasılatı (MRPL) emeğin 
marjinal faktör maliyetine (MFCL) yani ücrete (w) eşitlenir. Ürün ya da çıktı pi-
yasasında kâr maksimizasyonu koşulu ise marjinal hasılatın (MR) marjinal ma-
liyete (MC) eşitlenmesidir. Her ikisi de aslında ne kadar üretim elde edileceğini 
açıklamaktadır. Şöyle ki faktör piyasasında kârı maksimize eden emek miktarının 
belirlenmesine ilişkin eşitliği yeniden yazalım: 

(MR).(MPL)=w

Bu eşitliğin her iki yanını emeğin marjinal verimliliğine (MPL ) bölelim;

Dikkat edilirse eşitliğin sağ tarafı ilave çıktının marjinal maliyetini göstermek-
tedir.Çünkü ücret, ilave bir birim çıktı elde edebilmek için gerekli emek miktarı 
ile çarpılmaktadır. Dolayısıyla bu son eşitlik hem girdi kiralama hem de üretim 
düzeyi seçimine ilişkin kuralı göstermektedir.

 olduğunda     yazabiliriz.
      
 

Kârı maksimize eden girdi miktarını belirlemenin aslında kâr maksimizasyonunu 
sağlayan çıktı miktarını belirlemeyle ile aynı sonucu verdiğine dikkat edelim.

Dolayısıyla bu bizi aynı matematiksel sonuca götürmektedir. Çünkü her iki 
kuralda sonuçta firmanın ne kadar üretim yapması gerektiğini açıklamaktadır. 
Bu marjinal yöntemi kullanarak fiyatı veri alan firma için kısa dönem (sermaye-
nin sabit olduğu ve teknolojiyi veri aldığımız) emek talep eğrisini elde edebiliriz. 
Burada hem eş ürün eğrilerini hem de marjinal maliyet eğrilerini kullanıp emek 
talep eğrisini ve bu eğrinin eğiminin nelere bağlı olduğunu açıklayacağız.

Şekil 7.3’te negatif eğimli talep eğrisi, eş ürün ve maliyet eğrileri kullanılarak 
elde edilmiştir. Başlangıçta firmanın kısa dönem için sermaye girdisi (K) düze-
yinde sabit olduğu için, firmanın kısa dönem genişleme yolu (K) düzeyinde yatay 
eksene paralel olacaktır. Firmanın başlangıçta w1 ücret düzeyinde marjinal mali-
yeti MC1 iken Px fiyat seviyesindeki üretimi X1 kadardır. Bu ücret düzeyinde girdi 
talep eğrisi üzerinde a noktasındayız. Şimdi ücret düzeyinin w2 ye düştüğü duru-
mu analiz edelim. Ücret düzeyinde azalma MC eğrisini sağa MC2 ye kaydıracak-
tır. Tam rekabet piyasasında ürün fiyatı Px de veri olduğu için, firma üretimini X1 
den X2 ye yükseltecektir çünkü kâr maksimizasyon koşulu (P=MC2) X2 üretim 
düzeyinde sağlanabilecektir. Şeklin ikinci panelinde kısa dönem genişleme yo-
lundan hareketle firma X2 eş ürün eğrisine geçecek ve L2 düzeyinde emek girdisi 
kullanacaktır. Yani emek talep eğrisi üzerinde b noktasına geçilecektir. Ücret dü-
zeyi değiştirilerek daha fazla noktaya ulaşılabilir. Bu noktaları birleştirdiğimizde 
negatif eğimli talep eğrisini elde etmiş oluruz.

–
–
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Burada girdi talep eğrisinin negatif eğimli oluşunu açıklamak için çıktı etki-
sini ya da bir başka deyişle ürün etkisini kullanacağız. Çünkü değişken girdinin 
fiyatı azaldığında firmanın kısa dönem MC eğrisi sağa kaymaktadır. Bu sağa kay-
manın anlamı, arz ettiği çıktıyı ya da ürünü artıracağı şeklinde yorumlanabilir. 
Dolayısıyla üreteceği çıktı miktarı artacağı için talep edeceği değişken girdi olan 
emek miktarı da artar. Talep edilen emek miktarındaki bu artış, çıktı artışından 
kaynaklandığı için buna çıktı etkisi denir. 

Benzer şekilde girdi (emek) fiyatı (ücret) arttığında firmanın kısa dönem MC 
eğrisi sola kayar. Bunun anlamı ise arz ettiği ürünün miktarını ve kullanacağı 
değişken girdinin miktarını azaltacağıdır. Yani eş ürün eğrisi orjine daha yakın 
olacak ve böylece daha yüksek ücret düzeyinde daha az emek talep edilecektir. 
Dolayısıyla çıktı etkisine bağlı olarak kısa dönem emek talep eğrisi negatif eğimli 
olarak çizilir. 

Çıktı etkisi nasıl işler?

REKABETÇİ PİYASADA UZUN DÖNEM ÜRETİM 
FAKTÖRÜ TALEBİ

Uzun dönem emek talep eğrisinin elde edilişini açıklamak

Uzun dönemde firmanın kullandığı tüm girdiler değişkendir. Firma iki ya da 
daha fazla değişken girdiyi aynı zaman diliminde talep ettiği için, girdi talebine 
yönelik analiz biraz zorlaşacaktır. Çünkü girdilerin birisinin fiyatı değiştiğinde di-
ğer girdinin talebi değişebilecektir. İki girdi durumu için ifade edersek firma uzun 
dönemde hem emek hem de sermaye girdisinin miktarını ayarlayabilir. Böyle bir 
durumda emek girdisi fiyatı (ücret düzeyi) azaldığında talep edilen emek miktarı 
üzerinde iki tür etki oluşur. İlki kısa dönemde de gözlenen çıktı etkisidir. Çünkü emek 

Şekil 7.3

Kısa Dönem Emek 
Talep Eğrisinin 
Elde Edilişi Üretim 
Fonksiyonu, Kısa 
Dönem Genişleme 
Yolu ve MC 
Kullanılarak Talep 
Eğrisinin Elde 
Edilişi ve Çıktı 
Etkisine Bağlı 
Olarak Negatif 
Eğimin Oluşması

Kısa dönem emek talep 
eğrisinin negatif eğimli 
oluşunda çıktı etkisi: Emek 
fiyatı azaldığında firmanın 
kısa dönem MC eğrisi sağa 
kayar. MC eğrisindeki bu 
kayma rekabetçi piyasada 
firmanın gerçekleştireceği 
çıktı miktarını artırır. Çıktı 
miktarındaki artış ise talep 
edilecek emek miktarını artırır. 
Dolayısıyla ücretlerdeki azalış 
talep edilen emek miktarını 
artırır ve negatif eğimli faktör 
talep eğrisi çizilir.

2
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girdisi ucuzladığında üretime ilişkin marjinal maliyet düşecektir (MC sağa ka-
yacaktır). Rekabetçi piyasa da ürün fiyatı sabit olduğu için MC’nin sağa kayması 
firma için üretimi artırma anlamına gelir. Bu durumda firma üretim kapasitesini 
genişletmek için ilave yatırıma gidebilecektir. Üretim kapasitesinin genişlemesi, 
yeni sermaye girdisinin kullanımı emeğin marjinal verimliliğini artıracak, bu du-
rumda emeğin marjinal ürün hasılatı eğrisi (MRPL) sağa kayacak ve talep edilen 
emek miktarını artıracaktır. İkinci etki ise sadece uzun dönemde gözlenen ikame 
etkisidir. Fiyatı düşen emek girdisi ikame edilebilirlik derecesine bağlı olarak ser-
maye girdisi yerine kullanılabilecektir. Dolayısıyla uzun dönem emek talep eğrisi 
daha yatık bir hâl alacak ve negatif eğimli olarak çizilecektir. Aşağıda şekil 7.4 
grafiksel anlatım amacıyla çizilmiştir. 

Şekil 7.4’te başlangıçta ücret düzeyi w1 iken talep edilen emek miktarı L1 kadar 
olup kısa ve uzun dönem emek talep eğrileri üzerindeki A noktasındayız. Şimdi 
ücret düzeyinin w2 ye düşmesi durumunda kısa ve uzun dönemdeki sonuçlara 
bakalım. Kısa dönemde sermaye girdisi sabit olduğu için emek talep eğrisi olan 
MRPL1 üzerinde B noktasına gelinecektir. Ancak uzun dönemde sermayenin 
marjinal verimliliği yüksek olduğu için, firma daha fazla sermaye girdisi satın 
alacak ya da kiralayacaktır. Bu ise sonuçta daha fazla emek girdisi kullanımını 
teşvik edecektir çünkü daha fazla sermaye ile emeğin marjinal verimliliği artacak 
ve emeğin marjinal ürün hasılatı eğrisi sağa kayarak MRPL2 düzeyine ulaşacaktır. 
Dolayısıyla firma w2 ücret seviyesinde L2 düzeyinde emek talep ederek C nokta-
sına ulaşacaktır. C noktası hem marjinal verimliliğin MPL2 olması durumundaki 
kısa dönem talep eğrisi (MRPL2) hem de uzun dönem emek talep eğrisi üzerin-
deki bir başka noktadır. A ve C noktalarını birleştirerek uzun dönem emek talep 
eğrisi elde edilir. 

Şekilden de gözlenebileceği üzere uzun dönem emek talep eğrisi kısa dönem 
için çizilen emek talep eğrisinden daha yatıktır, bir başka ifade ile ücret değişik-
liklerine karşı daha duyarlıdır. Bu duyarlılığın nedeni ise üretim sürecinde girdi-
ler arasında ikamenin yapılabilmesidir. İkamenin derecesine bağlı olarak uzun 
dönem emek talep eğrisinin elde edilişi ve eğimi alternatif yöntem çerçevesinde 
daha ayrıntılı açıklanacaktır. 

Uzun dönem emek talep eğrisi kısa döneme kıyasla niçin daha yatık olur?

Şekil 7.4

Firma İçin Uzun 
Dönem Emek 
Talep Eğrisinin 
Elde Edilişi Ya da 
Değişken Girdi 
Birden Fazla 
Olduğunda Emek 
Talep Eğrisinin 
Türetilişi
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Uzun Dönem Emek Talep Eğrisinin Alternatif Yöntemle
Türetilişi ve Eğimi
Firmanın belli bir çıktı düzeyini, mümkün olan en düşük maliyet ile gerçekleştir-
mek ekonomik etkinlik olarak adlandırılmakta ve maliyet minimizasyonu koşulu 
olarak bilinmektedir. Bu koşul, girdilerin marjinal verimlilikleri oranının girdi fi-
yatları oranına eşit olmasını gerektirir. Yani eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine 
teğet olduğu optimal seçimin yapılması gerekir. Aslında optimal seçim ile bu çıktı 
düzeyi için ne miktarlarda girdi kullanımının gerekli olduğu da belirlenir. Girdi fi-
yatları değiştiğinde ise optimal seçim noktaları farklılaşmakta ve talep edilen gir-
dilerin miktarı değişmektedir. Bu değişikliği ayrıntılı analiz edebilmek için, emek 
girdisi fiyatındaki artışı inceleyeceğiz. Ücret artışı hem çıktı etkisi hem de faktör 
ikame etkisi yoluyla talep edilen emek miktarını ve emek talebinin konumunu be-
lirler. Aslında her iki etki birlikte ortaya çıkar ancak bu etkileri ayrı ayrı incelemek 
konuyu daha anlaşılır kılmak ve eğimi daha iyi gözlemlemek açısından önemlidir. 

Faktör İkame Etkisi
Üretici dengesi analizinde her bir üretim düzeyi için veri alınan faktör fiyatları 
altında optimal girdi bileşimleri belirlenebiliyordu. Şekil 7.5’te X1 üretim düzeyini 
gerçekleştirebilmek için, emek için w1 ve sermaye için r1 girdi fiyatları veri iken 
firma L1 kadar emek girdisi ve K1 kadar sermaye girdisi kullanmakta ve E1 nokta-
sında dengede bulunmaktadır. 
Denge koşulumuz gereği eş 
maliyet doğrusunun eğimi eş 
ürün eğrisinin eğimine eşittir. 
Bu koşulu sembollerle ifade 
edecek olursak:

Şimdi ücret düzeyinin w1 
düzeyinden w2’ye arttığı duru-
mu inceleyelim; Bu ücret artı-
şının talep edilen emek mik-
tarı üzerinde oluşturduğu top-
lam etki iki kısımdan oluşur. 
Faktör ikame etkisi ve çıktı ya da ürün etkisi. Faktör ikame etkisini anlayabilmek 
için emek giridisi fiyatı w2 ye yükseldiğinde, X1 üretim düzeyinde kalabilmek için 
firmanın girdi kullanımını nasıl ayarladığına bakacağız. Yani üretim düzeyi sabit 
tutulduğunda, nisbi faktör fiyatındaki değişiklik sonucu ortaya çıkan girdi bileşi-
mindeki değişikliği inceleyeceğiz.

İlk olarak ücret düzeyi w2 olduğunda yeni bir eş maliyet doğruları seti ile karşı 

karşıyayız. Eş maliyet doğrusu eğimi              olduğundan daha dik bir hâl almakta 

ve başlangıç maliyet düzeyi ile (TC1) artık X1 üretim seviyesi gerçekleşememektedir. 
Ancak X1 çıktı düzeyini üretebilmek için, yeni girdi fiyatları çerçevesinde maliye-
tin TC2 düzeyine yükseltilmesi gerekmektedir. Yeni nisbi fiyatlarla TC2  eş maliyet 
doğrusunun X1 eş ürün eğrisine teğet olduğu E2 noktası, yeni optimal girdi bileşi-

Şekil 7.5

Ücret Düzeyindeki 
Artışın Ortaya 
Çıkardığı Faktör 
İkame Etkisi



Mikro İktisat166

mini gösteren denge noktasıdır. E2 denge noktasının E1 in solunda olması gerek-
mektedir. Çünkü eş ürün eğrisi dışbükey (azalan MRTS prensibi gereği) iken eş 
maliyet doğrusu daha dik bir konumda teğet koşulunu sağlamaktadır. Dolayısıyla 
faktör ikame etkisi negatiftir. Yeni denge noktasında daha az emek kullanılırken 
(L2) sermaye kullanımı K2 düzeyine çıkmaktadır. İşte emek miktarındaki azal-
manın nedeni, bu girdi yerine sermaye girdisinin ikame edilmesindendir ki buna 
faktör ikame etkisi denir. Kısaca özetlersek: Bir girdinin fiyatı diğerlerine kıyasla 
arttığı zaman, ikamenin elverdiği ölçüde diğer girdiler fiyatı artan girdinin yerine 
ikame edilecektir. Faktör ikame etkisi negatif yönlü işler, bu ise emek girdisi talep 
eğrisinin uzun dönemde negatif eğimli oluşunu açıklar. 

Çıktı Etkisi ya da Ürün Etkisi 
Kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemde de firma girdi fiyatındaki değişme kar-
şısında çıktı miktarında ayarlama yapabilir, bu, çıktı ya da ürün etkisi olarak isim-
lendirilir. Ücret düzeyindeki artışa bağlı olarak ortaya çıkan çıktı etkisi aşağıdaki 
adımlardan oluşur:

•	 Artan	ücretler	firmanın	ortalama	ve	marjinal	maliyetinde	artışa	neden	olur.
•	 Artan	ortalama	ve	marjinal	maliyetler	ürün	fiyatlarında	artışa	neden	olur.
•	 Fiyatlardaki	artış	sonucu	tüketiciler	bu	ürünlerin	tüketimini	azaltırlar.
•	 Firma	buna	bağlı	olarak	üretimini	azaltacağından,	üretimde	kullandığı	gir-

dilerin miktarını da azaltır.
Çıktı etkisinin işleyişini göstermek için şekil 7.6’dan yararlanalım. Başlangıçta 

E1 denge noktasında X1 düzeyinde üretim gerçekleştirilmekte, girdi ve ürün fi-
yatları veri iken L1 düzeyinde emek girdisi kullanılmaktadır. Şimdi ücret w2 ye 
yükseldiğinde yukarıda sıraladığımız adımlar çerçevesinde üretim X2 düzeyine 
düşmekte, denge E3 noktasında sağlanmaktadır. E1 den E3 e geçiş hem faktör ika-
me etkisi hem de ürün etkisi nedeniyledir.

Bir girdinin fiyatı 
diğerlerine kıyasla arttığı 
zaman, ikamenin elverdiği 
ölçüde diğer girdiler fiyatı, 
artan girdinin yerine ikame 
edilecektir. Faktör ikame 
etkisi negatif yönlü işler, 
bu ise emek girdisi talep 
eğrisinin uzun dönemde 
negatif eğimli oluşunu 
açıklar. 

Şekil 7.6

Uzun Dönem Emek 
Talep Eğrisi, Faktön 
İkame ve Çıktı 
Etkilerine Bağlı 
Negatif Eğimli Talep
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E1 denge noktasında iken ücret düzeyi w2 olduğunda eş maliyet doğrusunun 

eğimi                dikleştiği için, artık farklı bir eş maliyet setini kullanıyoruz. 

Faktör ikame etkisi açıklanırken başlangıç üretim düzeyini gerçekleştirmek için 

maliyetin TC2 ye çıkarılması gerektiğini ve teğet noktasının E2 de sağlanması ile 
E1 den E2 ye hareketin ikame etkisi sonucu oluştuğunu biliyoruz. Ancak E2 den 
E3 e hareket ise çıktı etkisinin sonucudur. Burada dikkat edilirse başlangıç mali-
yet düzeyini (TC1) sabit bırakacak şekilde üretimi ayarlamadık. Çünkü firmanın 
kâr maksimizasyonu için gerekli olan miktar kadar üretim yapacağını biliyoruz. 
Dolayısıyla girdi gereksinimleri bu üretim kararına bağlı olarak belirlenir. Şeklin 
b panelinde ücretteki artış nisbi faktör fiyatını ve firmanın MC eğrisini değişti-
recektir. MC’deki sola kayma neticesinde, kârı maksimize eden üretim miktarı 
X2 dir (P=MC2 koşuluna bağlı olarak). Tekrarlarsak X2 üretim düzeyinin TC1 
seviyesindeki maliyetle üretilebileceğine dair herhangi bir fikir yürütemiyoruz. 
Bu yüzden yeni nisbi faktör fiyatlarına göre çizdiğimiz eş maliyet doğrularından 
TC3, X2 üretim düzeyini etkin olarak gerçekleştirdiği için optimal düzeydir.

Şekilden gözlenen, çıktı etkisi sonucu daha az iş gücünün kullanılmış olma-
sıdır. Çoğu durumda bu tür bir gözlem beklenir. Aslında kısa dönem analizde 
çıktı etkisinin negatif yönde çalışması gerektiğini gördük. Çünkü diğer girdi sabit 
olduğu için, değişken girdinin fiyatı arttığında maliyetler artarken firma girdiler 
arasında ayarlama yapamıyordu. Fakat uzun dönemde firma emek ve sermaye 
miktarlarını ayarlayabildiği için, çıktı düzeyi azalırken firmanın emek girdisini 
daha fazla ve sermaye girdisini daha az kullanması olasıdır. Böyle bir durumda 
üretimin azalmasına rağmen firmanın daha çok emek girdisi kullanması, ücret 
artışının neden olduğu çıktı etkisinin pozitif olabileceğini gösterir. Şayet grafikte 
E3 denge noktası L2 girdi düzeyinin sağında oluşsaydı pozitif çıktı etkisi ile karşı-
laşırdık. Çıktı etkisi uzun dönemde negatif olabileceği gibi pozitif de olur. Aslında 
bir girdinin fiyatı yükseldiğinde firmanın üretimini azaltacağını kesin olarak 
söyleyemeyiz. Hatta bir girdinin fiyatının artmasına rağmen, marjinal verimliliği 
daha fazla artmış ise kârı maksimize eden üretim düzeyi artırılabilir de. Ancak 
kesin olarak şunu söyleyebiliriz: Çıktı düzeyi azaldığında en azından girdilerin bir 
tanesinin kullanımı azalacaktır. 

Sonuç olarak bir girdinin fiyatı arttığında faktör ikame etkisinin negatif oldu-
ğunu fakat çıktı etkisinin de negatif ya da pozitif olabileceğini şimdiye kadarki 
açıklamalarımızla ortaya koyduk. Tüketici davranışları kuramından hatırlanaca-
ğı üzere, sadece Giffen malları dışında tüm düşük ve normal mallar için negatif 
eğimli talep eğrisi çizilirken Giffen mallarında gelir etkisi ikame etkisinden büyük 
olduğu için pozitif eğimli talep eğrisi elde ediliyordu. Ancak girdi piyasasında bir 
firma için bir faktörün fiyatı arttığında bu faktörün talep edilen miktarı azalır. 
Çünkü faktör ikame etkisi ile çıktı etkisinin toplamı daima negatiftir. Yani çıktı 
etkisi pozitif olsa bile daima negatif olan faktör ikame etkisinden düşük olduğu 
için, bir faktör için türetilmiş talep eğrisi daima negatif eğimli olacaktır. 

Faktör talep eğrisinin niçin pozitif eğimli olarak çizilemeyeceğini düşünelim?
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ENDÜSTRİ VE PİYASA İÇİN FAKTÖR TALEP EĞRİLERİ 

Emek talep eğrisini bir endüstri ve piyasa bağlamında değerlendir-
mek 

Bir ürün için piyasa talep eğrisini elde ederken bireysel tüketicilerin talepleri her 
bir fiyat düzeyinde yatay olarak toplanıyordu. Ancak faktör piyasasında durum 
biraz daha farklıdır. Çünkü girdiler, örneğin kalifiye emek, birçok endüstri tara-
fından talep edilir, bir endüstriden ötekine ve firmaların çıktı düzeylerine bağlı 
olarak önemli değişiklikler gösterir. Bu nedenle emek girdisi için piyasa talep eğ-
risini elde ederken, önce her bir endüstri için emek talep eğrisini elde edip, daha 
sonra endüstrilerin emek talep eğrilerini yatay olarak toplayarak emek piyasası 
talep eğrisine ulaşırız. 

Bir endüstri için girdi talep eğrisinin belirlenmesinde ilk adım, girdi fiyatları 
değiştiğinde hem firma tarafından üretilen çıktının düzeyinde hem de firmanın 
çıktı fiyatında değişikliklerin olabileceğini dikkate almaktır. Şayet tek bir üretici 
olsaydı, piyasa talep eğrisi kolaylıkla belirlenebilirdi. Çünkü marjinal ürün hası-
latı eğrisi bu girdi için endüstri talep eğrisini oluşturacaktı. Ancak endüstride fir-
ma sayısı birden fazla olduğundan, firmalar arasındaki etkileşim nedeniyle analiz 
karmaşık hâle gelir.

Şimdi rekabetçi bir ürün piyasasında herhangi bir endüstrideki emek talep eğ-
risinin elde edilişini açıklayalım. Bu amaçla çizilen şekil 7.7 üzerinde açıklamala-
rımızı sürdürelim: Şeklin sol panelinde firmanın başlangıçtaki emek talep eğrisi 
(MRP1

L) olup w1 ücret düzeyinde L1 kadar emek talep edilmektedir ve emek talebi 
üzerindeki a noktasındadır. Şayet ücret düzeyi w2 ye düşerse ve endüstrideki diğer 
firmalar bu düşük ücretten yararlanmazlarsa firma emek talebi üzerindeki b nok-
tasına gelecek ve L2 kadar emek girdisi talep edecektir. Ancak endüstrideki diğer 
firmalar bu düşük ücret düzeyinden yararlanıyorsa endüstrideki tüm firmalar emek 
girdisi kullanımını artırarak endüstri üretimini de artırırlar. Endüstrideki üretim 
artışı, arz eğrisini sağa kaydırarak ürünün piyasa fiyatında azalmaya neden olur. 
Ürünün fiyatı Px

1 den Px
2 ye düştüğünde firmanın marjinal ürün hasılatı eğrisi sola 

kayarak MRPL
2    konumuna gelir. Bu kayma sonucu firma w2 ücret düzeyinde MRP2

L  
emek talep eğrisinde c noktasında bulunur ve L3 düzeyinde emek girdisi talep eder.

Şeklin sağ panelinde ise endüstri için talep eğrileri çizilmiştir. Şayet ücret dü-
şüklüğünden tek bir firma yararlanıyorsa ve ürünün fiyatı değişmiyorsa endüstri 
talep eğrisi daha yatık olacak ve bu endüstride talep edilen emek miktarı L2 dü-
zeyine ulaşacaktır. Ancak ücret düşüşünden tüm firmalar yararlanıyorsa firmalar 
üretimlerini artıracak, üretim artışı ürünün fiyatında düşüşe neden olacak, tek tek 
firmaların emek talep eğrileri sola kayarken endüstri talep eğrisi ise daha dik bir 
konuma gelecektir. Bu dik talep eğrisi üzerinde w2 ücret düzeyinde C noktasına 
gelinecek ve talep edilen emek miktarı ise L3 düzeyinde olacaktır (L3 < L2). Sonuç 
olarak ücretin azalması durumunda, ürün fiyatı değişmediği sürece, endüstride 
L2 düzeyinde emek talep edilirken ürün fiyatı düştüğünde endüstride L3 kadar 
emek istihdam edilmekte ve daha dik bir endüstri talep eğrisi ortaya çıkmaktadır. 

Endüstri emek talep eğrisini elde ettikten sonra son adım olarak piyasa emek 
talep eğrisini oluşturabiliriz. Burada oldukça basit bir yöntem izlenir. Tüm en-
düstrideki emek talep eğrileri, her bir ücret düzeyinde yatay olarak toplanır. 
Yalnız emek girdisi için değil, tüm girdiler için benzer yöntem uygulanır. Ürün 
piyasası rekabetçi özellik taşımasa bile benzer yöntemler uygulanır. Ancak ortaya 

3

Ücret düşüklüğünden tek 
bir firma yararlanıyorsa ve 
ürünün fiyatı değişmiyorsa 
endüstri talep eğrisi daha 
yatık olacaktır. Ancak ücret 
düşüşünden tüm firmalar 
yararlanıyorsa firmalar 
üretimlerini artıracak, 
üretim artışı ürünün 
fiyatında düşüşe neden 
olacak, tek tek firmaların 
emek talep eğrileri sola 
kayarken endüstri talep 
eğrisi ise daha dik bir 
konuma gelecektir.
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çıkan güçlük, ücret düzeyi azaldığında ürün fiyatını tam olarak gözlemleyeme-
mekten kaynaklanır. Çünkü eksik rekabet piyasalarında firmalar fiyat kabullenici 
değil, stratejik fiyatlama kullanan birimlerdir. 

Ücret artışı durumundaki gelişmeleri göstererek firma ve endüstri için emek talep 
eğrilerini elde ediniz.

ÇIKTI PİYASASINDA MONOPOLCÜ GÜCÜ BULUNAN
FİRMANIN FAKTÖR TALEBİ 

Eksik rekabet piyaslarında emek talep eğrisini elde etmek

Bir üretim faktörü için talep, firmanın sahip olduğu piyasa gücüne bağlı olarak 
değişiklik gösterir. Şayet firma ürün piyasasında ya da faktör piyasasında mono-
polcü güce sahipse fiyatı marjinal maliyetin üzerinde belirleyecek, rekabetçi piya-
saya kıyasla daha az üretim yapacak ve daha az girdi kullanacaktır. 

Çıktı piyasasında monopolcü gücü bulunan bir firmanın, girdi piyasasında da 
monopolcü gücü olacaktır şeklinde bir düşünceye kapılmak gereksizdir. Hatta bir 
ürünün tek bir satıcısı ya da üreticisi olan monopolcü firma, girdi piyasasında bir 
çok firma ile rekabet içinde bulunabilir. Daha yaygın gözlenen çıktı piyasasında 
monopol ve girdi piyasasında rekabet durumunu burada inceleyeceğiz. 

Rekabetçi firma gibi monopolcü firma da üretim faktörü kiralanmasına ilişkin 
kararını kâr maksimizasyonu temelinde değerlendirir. İlave girdinin sağladığı ha-
sılat, bu ilave girdinin maliyetini aşıyorsa firma istihdam edeceği girdi miktarını 
arttırır. Girdi maliyeti rekabetçi piyasa ile aynıdır ancak girdi kullanımının sağ-
ladığı hasılat monopolcü piyasada farklılık gösterir. Çünkü monopolcü piyasada 
marjinal hasılat daima fiyattan daha düşük değer alır ve azalandır. Monopolcü 
firmanın marjinal hasılatını esneklik biçiminde yazarsak matematiksel olarak fi-
yatın MR’nin üzerinde değer alacağını gösterebiliriz. Şöyle ki:

Talep esnekliği sıfır ile eksi sonsuz arasında değer aldığı için, talep esnekliği 
eksi sonsuz olduğunda MR=Px olur ve rekabetçi sonuç ortaya çıkar. Bunun dışında 

Şekil 7.7

Firma ve Endüstri 
Emek Talep Eğrisi

4
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talep esnekliğinin tüm negatif değerleri için MR daima fiyattan daha düşük değer 
alır. Açıklamalarımızı geometrik yönden de destekleyebiliriz. Şöyle ki monopolcü 
firma negatif eğimli talep eğrisi ile karşı karşıyadır. Monopolcü daha fazla mal 
satmak istediğinde fiyatı düşürmek zorundadır dolayısıyla son birimden elde edi-
len marjinal hasılat fiyatın altında yer alır. İşte bu nedenle ilave girdinin marjinal 
ürün hasılatı hesaplanırken; o girdinin marjinal ürünü, ürünün piyasa fiyatın-
dan daha düşük olan marjinal hasılat ile çarpıldığı için, monopolcü güce sahip 
firmanın girdi talebinde rekabetçi piyasadaki firmaya kıyasla solda yer alır. Bu 
farklılık dışında tüm açıklamalar rekabetçi piyasadaki firmanın faktör talebi ile 
örtüşmektedir. 

Çıktı piyasasında rekabetçi firma ile monopolcü firmanın faktör talebi konusunda-
ki farklılıklarını açıklayınız.

Şimdi yeniden emek piyasasına dönerek kısa dönem için monopolcü piyasa-
da firmanın emek talep eğrisine bakalım. Bu amaçla çizilen şekilde hem mono-
polcü hem de rekabetçi firma için emek talep eğrileri gösterilmiştir. Monopolcü 
firmanın emek talep eğrisi ya da emeğin marjinal ürün hasılatı eğrisi daha sol-
da ve daha dik olarak çizilmiştir, çünkü marjinal hasılat fiyattan daha düşüktür. 
Monopolcünün kısa dönem emek girdisi talep eğrisinin iki nedenle negatif eğimli 
olduğunu söyleyebiliriz: İlki emeğin marjinal ürününün azalan olması, ikincisi ise 
firmanın marjinal hasılatının da azalan olmasıdır çünkü monopolcü ilave ürünü 
satabilmek için fiyatı düşürmek zorundadır. 

Şekil 7.8 de monopolcü firmanın w1 ücret düzeyinde kârını maksimize eden 
emek miktarı L1 dir. Daha düşük düzeydeki emek miktarı için MRPL > w oldu-
ğundan emek miktarını arttırmakla firmanın kârı artar. Şayet firma L1 den daha 
fazla emek istihdam ederse, ilave emek maliyeti ilave emeğin sağladığı hasılattan 
fazla olduğu için talep edilen emek miktarı azaltılmalıdır. 

Dikkat edilirse rekabetçi piyasada kısa dönemdeki emek talebi daha sağda 
yer almakta ve emeğin marjinal ürünü sabit olan ürün fiyatı ile çarpılmaktadır. 
Rekabetçi piyasada firmanın talep ettiği emek miktarı L2 düzeyinde olup mono-
polcü firmaya göre çok daha yüksektir. Bu farklılığa rağmen rekabetçi piyasada 
firmanın emek talebine ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar mal piyasasında mo-
nopol, monopolcü rekabet ve oligopol gibi piyasa yapıları için de aynen geçerlidir. 
Tek fark emeğin marjinal ürün hasılatında ürün fiyatı yerine marjinal hasılatın 
kullanılmasıdır.

Şekil 7.8

Monopolcü 
Firmanın Emek 
Girdisi Talebi
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Bilindiği üzere tam rekabete kıyasla eksik rekabet piyaslarında üretim daha az olur, 
dolayısıyla girdi de daha az kullanılır. Şekil 7.8’i kullanarak daha az üretimden do-
layı refahtaki kayıp alanı ve monopolcü sömürü miktarını da açıklayabiliriz. Şöyle 
ki: Çıktı piyasası da tam rekabetçi bir piyasa ise, bir giridi (emek) için talep eğrisi ya 
da MRPL eğrisi, üretim sürecinde ilave girdi kullanımı sonucu elde edilen ürünü tü-
ketenlere sağladığı faydayı ölçer. Ücret düzeyi de ilave girdi kullanımının firmaya ve 
topluma olan maliyetini yansıtır. Böylece e noktasında emeğin son biriminin marjinal 
faydası (ki bu MRPL dir) onun marjinal maliyetine yani ücrete eşit olur.

Girdi ve çıktı piyasalarında tam rekabet koşulları geçerli olduğunda, kay-
nakların etkin kullanımı sağlanmış olur. Çünkü toplam fayda ve toplam maliyet 
arasındaki fark maksimum düzeye ulaşmıştır. Bu açıdan baktığımızda etkinlik; 
ilave emek biriminin istihdamı ile elde edilen ilave hasılat, ilave çıktının tüketici-
lere sağladığı faydaya eşitliğini gerektirmektedir (çünkü çıktının fiyatı ile emeğin 
marjinal ürünü çarpılmaktadır). Dikkat edilirse ürün fiyatı satın alınan ilave çık-
tının tüketicilere sağladığı faydayı, ifade ettiğinden, PxMPL ise ilave emek birimi-
nin tüketicilere sağladığı faydayı ifade etmektedir. 

Çıktı piyasasında firma monopolcü güce sahipse MRPL=Px . MPL koşulu sağ-
lanmaz. Ürün fiyatının yerine bundan daha düşük değer alan marjinal hasılat 
yazılacağı için emek talep eğrisi olur ve istihdam düzeyi L1 seviyesine iner. L1 
kadarlık emek için monopolcü firma w1 düzeyinde ücret ödemektedir. Oysa bu 
düzeyde emek kullanıldığında, bunun sonucu tüketicilere sağlanan marjinal fay-
da a noktasına denk gelen w2 düzeyindedir. Böylece monopolcü firma w2abw1 
dörtgeninin alanı kadar monopolcü sömürü elde etmektedir.

Monopolcü firma L1 istihdam düzeyinde kârını maksimize etmesine rağmen 
bu etkin girdi ve çıktı düzeyleri değildir. Çünkü L1 istihdam düzeyinde çıktı düzeyi 
düşüktür. Dolayısıyla monopolcü firmanın daha az üretim gerçekleştirmesi refah 
düzeyindeki azalmaya yol açmaktadır. Bu refah düzeyindeki kayıp (DWL) girdi 
kullanımının az olması sonucu ortaya çıkan abe üçgenin alanı kadardır. Şayet daha 
fazla emek kullanılırsa daha fazla çıktı üretilecek ve ekonomik etkinlik artacaktır. 

Oligopolcü piyasada emek talep eğrisi, monopolcü piyasa ve rekabetçi piyasaya göre 
nasıl çizilir? 

EMEK FİYATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI EMEK 
TALEBİNİN DUYARLILIĞI 

Emek Talebinin Ücret Esnekliği ve Hicks-Marshall Kuralları
İkame ve çıktı etkileri, girdi talebinin faktör fiyatlarına duyarlılığını ölçmede bize 
yardımcı olabilecektir. Daha önce ücretteki değişiklik sonucunda karşılaştığımız 
ikame ve çıktı etkilerinin bir sonucu olarak emek talep eğrisinin negatif eğimli ol-
duğunu ortaya koyduk. Örneğin ücret arttığında üretimi sabit tutmak koşuluyla, 
emek girdisi kullanımında azalma, diğer girdilerin kullanımında ise artış ortaya 
çıkar ki bu, ikame etkisi nedeniyledir. Ücret artışından kaynaklanan çıktı etkisi, 
satışlarda ve üretimdeki azalmanın bir sonucudur. İşte bu iki etki sonucu, emek 
miktarında azalma olur. Şimdi bu azalmanın derecesini araştırıyoruz ki bunun 
için de emek talebinin ücret esnekliğine bakmamız lazım.

Emek talebinin ücret esnekliği, belli bir kategorideki emek piyasasında ücret-
lerde meydana gelen yüzdesel değişmenin bu spesifik emek piyasasındaki istihda-
mı (çalışan sayısını) nasıl etkilediğini ölçer ve şu şekilde formüle edilir:
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   ya da
    
 

Emek talep eğrisi negatif eğimli olduğu için eksi değerlerle ölçülür. Örneğin 

    ise ücretlerdeki yüzde birlik bir artış, ilgili kategorideki emek piyasası 

istihdamında yüzde ikilik azalışa neden olur. 
Emek talebinin ücret esnekliği, farklı kategorilerdeki emek piyasaları arasında 

farklılık göstermekle birlikte, ücret değişikliğinin neden olduğu emek miktarın-
daki değişikliği ölçer. Ücretlerdeki değişiklikler ikame ve ürün (çıktı) etkileri va-
sıtasıyla talep edilen emek miktarını etkilediği için, emek talebi ücret esnekliğinin 
değerini etkileyen her şey bir şekilde ya ikame ya da çıktı etkisinin (ya da her 
ikisinin birden) büyüklüğünü etkiliyordur. Şöyle ki aşağıda dört madde halinde 
özetleyeceğimiz, Hicks-Marshall kuralları olarak adlandırılan ve belli bir endüst-
ride emek talebinin esnekliğini artıran faktörleri kısaca açıklarsak:

Hicks-Marshall kurallarının çıktı ve ikame etkisiyle olan bağlantılarına dikkat edelim.

I. Nihai ürün için talep esnekliği yüksek ise çıktı etkisi ve dolayısıyla emek ta-
lebi ücret esnekliği yüksek olur. Şöyle ki ücretlerdeki artış sonucu meydana 
gelen çıktı etkisine ilişkin adımlar gerçekleştiğinde maliyetlerdeki artış ile 
birlikte ürün fiyatı da artacak, bu ise talep edilen mal miktarını azaltacaktır. 
Üretim miktarı çok düşerse emek istihdamı dahil olmak üzere tüm girdi 
miktarları önemli ölçüde azalır. Bu yüzden nihai ürüne olan talebin fiyat 
esnekliği yüksek ise, emek talebi ücrete daha duyarlı hâle gelecektir. Çünkü 
ücret artışı istihdamda yüksek miktarda azalmaya neden olacaktır. Bu du-
rum, bize emek piyasası bağlamında emek talebinin ücret esnekliğinin; fir-
ma düzeyine kıyasla endüstride, kısa döneme kıyasla uzun dönemde, eksik 
rekabete kıyasla tam rekabetçi piyasalarda daha yüksek olacağını gösterir. 

II. Girdiler arasında ikame kolay olduğunda emek talebi daha esnek olacaktır. 
Emek girdisi için söylersek emek talebinin ücret esnekliği, emeği diğer fak-
törlerle ikame etmenin göreceli olarak daha kolay olduğu durumlarda daha 
yüksek olur. Bu, aslında ücretlerdeki değişmeye bağlı olarak ikame etkisinin 
büyüklüğü ile ilişkilidir. Eğer bu kategorideki emeği diğer girdilerle ikame 
etmek oldukça kolay ise ücretlerdeki bir artış talep edilen emek miktarın-
da önemli ölçüde azalmaya neden olacaktır. Bu, bir yerde eş ürün eğrisinin 
biçimi ile ilişkilidir. Çünkü ikame derecesi arttıkça eş ürün eğrisi daha yay-
vanlaşır ve doğru biçimine yakınlaşır ve ikame derecesi artar, ikame derecesi 
yüksek olduğunda çizilecek emek talep eğrisi daha yatık bir hal alır. Oysa 
ikame mümkün olmadığında eş ürün eğrisi doksan derecelik bir konuma 
geçer, böyle bir durumda ise emek talebi inelastik olur ve daha dik çizilir.

III. Emek dışındaki diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği yüksek ise emek ta-
lebinin ücret esnekliği de yüksek olur. Örneğin sermaye arzı esnek ise ücret 
artışı durumunda, firma emek girdisi yerine sermaye girdisini kolaylıkla 
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kullanabilecektir. Aslında ikame etkisi özelliğini güçlendirmektedir. Şayet 
sermaye arzı inelastik ise firma emek yerine sermaye girdisini kullanmaya 
başlayınca sermayenin fiyatı hızla artacak, dolayısıyla sermayeyi emek gir-
disi yerine kullanmak kârlı olmayacaktır. 

IV. Toplam maliyet içerisinde emek girdisinin payı yüksek olduğunda emek 
talebinin ücret esnekliği de büyük olacaktır. Ücret düzeyi yükseldiğinde fir-
manın maliyetleri de artar. Rekabetçi bir piyasada bu durum üretilen ürün-
lerin fiyatlarının da artmasına ve insanların bu ürünü daha az almalarına 
neden olur. Sonuçta firma daha az mal üretir, bu çıktı etkisi sonucunda 
daha az emek girdisi talep edilir. Bu yolla çıktı etkisi ikame etkisini güçlen-
dirir. Çıktı etkisinin büyüklüğü, ücret artışının marjinal maliyete ne kadar 
büyüklükte bir etki yaratacağına ve fiyat artışına bağlı olarak talep edilen 
ürünün (çıktının) ne kadar azalacağına bağlıdır. Bunlardan ilki emeğin 
toplam maliyet içerisindeki büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin emek maliyeti 
toplam maliyetin %10’u kadarsa ücretlerin iki kata çıkarılması durumunda 
toplam maliyet sadece %10 artacaktır. Aynı mantıkla şayet emeğin mali-
yeti toplam maliyetin %50’sini oluşturuyorsa ücretlerin iki kat artması du-
rumunda firmanın toplam maliyeti %50 artacaktır. Şayet işçi maliyetleri 
toplam maliyet içerisinde önemli bir paya sahip ise ücret artışlarının firma 
maliyetleri üzerinde dolayısıyla ürünlerin fiyatları üzerinde etkisi büyük 
olur. Bu nedenle bu kategorideki emeğin toplam maliyet içindeki payındaki 
artış, bu tip emek talebinin ücret esnekliğinin yüksek olmasına neden olur. 
İkincisi yani ürün fiyatındaki artış sonucu talebin ne kadar azalacağı ise 
tamamen ürün talebinin fiyata duyarlılığına yani esnekliğe bağlıdır.

GİRDİ ARZ EĞRİSİ 

Emek arz eğrisinin elde edilişini açıklamak

Firmalar üretimleri için gerekli olan girdileri üç ana kaynaktan sağlar. Emek gir-
disi bireyler tarafından sağlanır, sermaye girdisi başka firmalardan ya satın alınır 
ya da kiralanır, son olarak doğal kaynaklar yerden çıkartılıp ya doğrudan kulla-
nılır ya da başka firmalara satılır. Girdi üreten firmaların arz eğrilerinin pozi-
tif eğimli ya da düşey olduğunu varsayabiliriz. Firma monopol olmadığı sürece 
(monopolcünün arz eğrisi çizilemiyordu) bu şekilde bir varsayım yapmamızda 
sakınca yoktur. Hatırlanacağı üzere rekabetçi piyasalarda bir ürün için arz eğrisi-
nin pozitif eğimli olduğunu çünkü bu malın üretimindeki marjinal maliyet eğri-
sinin artan olduğunu incelemiştik. Bu durum ham maddeler, ara malları ve birçok 
sermaye girdileri için de böyledir. Ancak girdi emek ise farklı bir yol izlememiz 
gerekiyor. Çünkü birçok firmanın maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan emek 
girdisi bireyler tarafından arz edildiğinden, firmalar için kurulan modeli emek 
arzını analiz ederken kullanamayız. Emek arzı üzerinde firmalar yerine insanların 
kararları önemli olduğundan, firmaların kâr maksimizasyonu yerine bireylerin 
fayda maksimizasyonu emek arz eğrisini belirler. Tüketici davranışları kuramın-
dan hatırlayacağınız: Tüketici dengesi, gelir ve ikame etkileri analizini kullanarak 
geriye bükümlü bireysel emek arz eğrisini elde edeceğiz. 

5
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Zaman Kullanımına İlişkin Basit Bir Model 
Emek arz eğrisini elde ederken neo klasik model çeçevesinde zaman kullanımına 
ilişkin basit bir model oluşturacağız. Zaman kullanımı konusunda insanlar karar 
vermek zorundadırlar. Bir gün, bir ay ya da bir yıl içindeki saatler sabittir ve za-
man geçerken harcanmak zorundadır. Veri olan bu sabit zaman içinde insanlar 
ne kadar süre ile çalışacaklarına ve ne kadarlık süreyi boş zaman olarak ayıra-
caklarına ilişkin karar alırlar. Boş zaman terimi çalışma dışındaki faaliyetler olup 
atıl bir durumu ifade etmemektedir. Şöyle ki evde çalışmak, kendini geliştirmek, 
okumak, uyumak, tüketim için zaman kullanmak gibi aktiviteler bireyin refahına 
katkıda bulunan şeylerdir. Çalışma ise kişiye gelir sağladığından ve bu gelir ile fay-
da sağlayan mal ve hizmetler satın alındığından tercih edilmektedir. Dolayısıyla 
birey zamanını ya piyasada geçerli olan ücret (w) düzeyinde çalışarak ya da boş 
zaman olarak kullanacaktır. Şimdi çalışanların ya da emek arz edenlerin bir gün-
de kaç saat çalışacaklarına ilişkin esnekliğin bulunduğunu varsayarak analizimizi 
sürdürelim. 

Birey fayda maksimizasyonu aracılığı ile zaman kullanımına ilişkin karar ve-
recektir. Basit neoklasik modelde bireysel fayda fonksiyonu iki malı içermektedir. 
Burada ise fayda fonksiyonunu gelirin (Y) ve boş zamanın (H) bir fonksiyonu 
olarak alacağız. Matematiksel ifadeyle şu şekilde yazacağız; 

U=U (Y,H)

Burada fayda (U), gelir (Y) ve boş zamanın (H) alternatif kombinasyonlarına 
bağlı fayda düzeyini temsil etmekte ve her bir fayda düzeyi için orjine dış bükey 
bir farksızlık eğrisi çizilmektedir (Azalan MRSYH nedeniyle). Bireyler ulaşabile-
cekleri en üst seviyedeki faydaya ulaşmaya çalışırlar. Ancak birey tercihte bulu-
nurken iki kısıt ile karşı karşıyadır. Bunlar zaman kısıtı ve gelir kısıtıdır. Eğer mo-
delde dikkate aldığımız süre bir gün ise, birey en çok 24 saatlik bir zaman dilimine 
sahiptir. Bu süre zarfında birey H kadar saat boş zaman kullanıyorsa, (24-H) saat 
kısmında çalışacaktır. Bu çalıştığı süre zarfında saat başına w kadar ücret geliri 
elde edecek ve bunu fayda sağlayan mal ve hizmetler için kullanacaktır. Şimdi bu 
açıklamalar çerçevesinde bireyin bütçe kısıtını tanımlayabiliriz. 

Bütçe kısıtının yatay ekseni (Boş zaman eksenini - H) kestiği nokta 24 ile sınır-
landırılmıştır. Çünkü bu, bireyin bir günde kullanabileceği maksimum boş zaman-
dır. Bütçe kısıtının düşey ekseni kestiği nokta ise bireyin hiç boş zaman kullanma-
dığında, 24 saat çalıştığında elde edeceği maksimum gelir olup ücret düzeyi ile 24 
saatlik sürenin çarpımına eşittir. Şayet bireyin emek dışı geliri (kira, faiz vb.) var ise 
buna ilave edilir. Bu açıklamalar çerçevesinde bireyin bütçe kısıtını yazarsak:

   
   olacaktır.

Bireyin emek dışı gelirinin (Y–)olmadığını varsayıp (bireyin gelirinin bu kısmı 
kaç saatlik çalışmayı tercih ettiğinden bağımsız olduğu için) bütçe kısıtını yeni-
den yazarsak:

Y=24w-wH olur.

Bu şekilde yazdığımız bütçe kısıtına göre, boş zaman sıfır olduğunda bütçe kı-
sıtı düşey ekseni 24w’de kesecektir. Bütçe kıstının eğimi ise ücret düzeyinin negatif 
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işaretlisi olacaktır.              Bu açıdan bakıldığında ücret düzeyini boş zamanın 

bir fiyatı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü birey ilave her bir saatlik boş zaman 
için gelirinden w T kadar fedakârlık etmektedir. Bu nedenle ücret boş zamanın 
fırsat maliyetidir. 

Bireyin faydasının maksimize olduğu noktada farksızlık eğrisnin eğiminin 
(-MRS), bütçe kısıtı eğimine (-w) eşit olması gerekmektedir. Çünkü farksızlık 
eğrisi eğimi; tüketicinin boş zamanını bir saat artırdığında vazgeçmeyi arzula-
dığı gelir düzeyini gösterir. Bütçe kısıtının eğimi ise piyasada geçerli olan Y ve H 
arasındaki değişim oranıdır. Fayda maksimizasyonu için bu ikisinin eşit olması 
gerekmektedir. Böylece dengede optimal bileşime ulaşılır. 

w yükseldiğinde bütçe kısıtı dikleşmekte, w azaldığında ise bütçe kısıtı yatıklaşmaktadır.

Artık ücret düzeyinde değişiklikleri dikkate alarak boş zaman için bireyin ta-
lep eğrisini ve bireyin emek arz eğrisini elde edebiliriz.

Ücret düzeyinde değişiklik olduğunda tüketicinin optimal denge noktasında 
değişiklik ortaya çıkar. Bu değişiklikleri izleyerek bireyin boş zaman talep eğrisi 
ile emek arz eğrisini elde edebiliriz. Bunun için ücret düzeyinin w1 den w2 ye yük-
seldiği durumu analiz edelim. Analiz için üç panelden oluşan şekil 7.9a çizilmiştir.

Şekil 7.9a’da a panelinde başlangıçta U1 fayda düzeyinde E1 noktasında denge-
de olup H1 kadar boş zaman kullanmakta ve Y1 kadar gelir elde etmektedir. Birey 

Şekil 7.9a

Boş Zaman Talep 
Eğrisi ve Bireysel 
Emek Arz Eğrisi ve 
Eğimleri
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boş zaman talep eğrisi üzerinde e1 noktasında bulunmakta ve bu ücret düzeyinde 
L1=24-H1 kadarlık zamanı çalışarak geçirmektedir ya da emek arz etmektedir. 
Şimdi ücret düzeyi w2 ye yükseldiğinde ortaya çıkacak değişiklikleri inceleyelim. 
İlk olarak bütçe kısıtının düşey ekseni kestiği nokta daha yukarıda olacaktır ve 
eğim dikleşecektir. Birey için olanakların iyileşmesi ile daha yüksek fayda düze-
yinde (U2) ve E3 noktasında denge oluşacaktır. E3 denge noktasına geliş aslında 
ücret artışı nedeniyle oluşan ikame ve gelir etkilerinin bir sonucudur. 

Ücret arttığında birey için boş kalmanın maliyeti artar. Çünkü birey tükettiği her 
bir boş saat için daha fazla ücret kaybını göze almak durumundadır. Boş zamanın 
daha pahalı hale gelmesi daha az tüketilmesi için iyi bir gerekçedir. Bu yüzden ücret 
düzeyindeki artışın boş zaman üzerindeki ikame etkisi azaltıcı yöndedir. 

Şekilde ikame etkisi U1 farksızlık eğrisi üzerinde, E1 denge noktasından E2 
ye hareket ile gösterilmiştir. İkame etkisi, başlangıç fayda düzeyi (U1) sabit bıra-
kıldığında boş zamanın nisbi fiyatındaki artış nedeniyle ortaya çıkmaktadır. U1 
farksızlık eğrisine E2 noktasında teğet olarak çizilen kesikli doğru, farazi ya da 
varsayımsal bütçe kısıtıdır. Bu farazi bütçe kısıtının eğimi, yeni bütçe kısıtının eği-
mine (-w2) eşit ve başlangıç farksızlık eğrisine teğet olacak şekilde inşa edilmiştir. 
Bu şekilde elde edilen E2 denge noktasında H ve Y bileşimi değişmiş, ücretteki 
artış sonucu ikame etkisi negatif yönde işlemiş ve boş zaman azalması biçiminde 
kendini göstermiştir. 

Gelir etkisi, ücret düzeyindeki yükselmenin bireyin satın alma gücünde mey-
dana getirdiği artışın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Boş zaman normal bir mal 
olarak değerlendirildiği için, ücret artışı sonucu artan gelir, bu malın talebinin 
artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla gelir etkisi boş zamanı artırma yönünde 
işleyecektir. Sonuçta ücret düzeyindeki artışın neden olduğu gelir ve ikame etki-
leri ters yönlerde işlemektedir. Şekilde gelir etkisi E2 denge noktasından E3 e hareket 
ile gösterilmiştir. Boş zaman normal bir mal olduğu için gelirdeki artış daha fazla 
boş zaman talep edilmesine neden olur. Ancak gelir etkisi ikame etkisinden daha 

Şekil 7.9b

 Bireysel Emek Arz 
Eğrisi İkame Etkisi 
< Gelir Etkisi
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küçük olduğu için, ücret artışı boş zaman kullanımını azaltacak ve boş zaman 
talep eğrisi, şeklin b panelinde gösterildiği gibi negatif eğimli olacaktır. Bireyin 
boş zaman talep eğrisinin negatif eğimli oluşu, bireysel emek arz eğrisinin pozitif 
olacağını gösterir. Çünkü 24-H ile çalışılan saatler hesaplanmaktadır. Ücret düzeyi 
yükseldiğinde boş zaman azalıyor ise bunun anlamı ücret düzeyi yükseldiğinde bi-
rey daha çok saat çalışacağıdır. Bu durumda net etki, çalışma saatlerindeki artış ve 
boş zamanda azalma olarak gözlemlendiği için pozitif eğimli emek arz eğrisi çizilir. 

Negatif eğimli bireysel emek arz eğrisi elde edebilmek için hangi koşullar gereklidir?

Gelir etkisinin daha güçlü olması yani gelir etkisinin ikame etkisinden daha 
büyük olması durumunda ücret artışı bireyin daha fazla boş zaman kullanmayı ve 
daha az çalışmayı tercih edeceği anlamına gelir. Şekil 7.9b’den görüleceği üzere boş 
zaman talebi pozitif eğimli olurken emek arz eğrisi negatif eğime sahip olacaktır. 
Normal bir mal olmasına rağmen boş zamanın pozitif eğimli çizilmesi durumu 
talep analizi açısından alışılmadık bir sonuç olarak görülebilir. Normal tüketim 
malları durumu dikkate alındığında fiyat artışı durumunda gelir ve ikame etkileri 
aynı yönde hareket eder. Dolayısıyla bu tüketim malının fiyatı arttığında talep 
edilen miktarı azalır. Ancak boş zaman söz konusu olduğunda gelir ve ikame et-
kileri ters yönlerde işler. Ücret düzeyindeki bir artış, bireyin, emek arzını sağlayan 
kişi olması nedeniyle daha iyi konuma gelmesini sağlar. Oysa bir tüketim malı söz 
konusu olursa bu malın fiyatındaki artış o malı tüketen kişiyi daha kötü duruma 
getirecektir. İşte bu yüzden ücret artışına bir bireyin nasıl tepki vereceğini tahmin 
etmek oldukça güçtür. Birey az ya da çok çalışabilir, bu, o kişinin tercihlerine bağ-
lıdır. Bu nedenle bireysel emek arz eğrisi geriye bükümlü olarak çizilir.

Boş zamanın düşük mal olması durumunda emek arz eğrisinin konumu nasıl olur?

Aslında ücret düzeyinde bir değişme olduğunda gelir ve ikame etkilerini ayrı 
ayrı gözlemleyemeyiz. Bunun yerine gelir ve ikame etkilerinin bir kombinasyonu-
nu gözlemleyebiliriz. Bu şekil 7.9’da E1 denge noktasında E3 noktasına hareket ile 
gösterilebilir. Bu hareketin ikame ve gelir etkilerini ayırmak geriye bükümlü emek 
arz eğrisinin neden var olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Aşağıda şekil 
7.10’da geriye bükümlü emek arz eğrisi çizimi yapılmıştır. Düşük ücret düzeyinde 
ücret artışı sonucu ortaya çıkan ikame etkisi (bu etki daha fazla çalışmayı teşvik 
eder) gelir etkisinden (bu etki boş zaman artışını teşvik eder) büyük olduğu için 

5

Şekil 7.10

Geriye Bükümlü 
Emek Arz Eğrisi

Boş zaman düşük mal 
olduğunda bireysel emek arz 
eğrisi daima pozitif eğimlidir. 
Ancak boş zaman normal mal 
olduğunda ikame etkisi gelir 
etkisinden büyükse bireysel 
emek arz eğrisi pozitif, ikame 
etkisi gelir etkisinden küçükse 
negatif eğimlidir. Her iki etki 
birbirine eşit ise bireysel emek 
arz eğrisi düşey çizilir. 
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pozitif eğimli iken yüksek ücret düzeylerinde gelir etkisi ikame etkisinden büyük 
olduğu için negatif eğimli emek arz eğrisi çizilir. Şayet gelir ve ikame etkileri eşit 
ise düşey bir emek arz eğrisi çizilir.

Piyasa emek arz eğrisine ulaşabilmek için, her bir ücret düzeyinde bireysel 
emek arz eğrileri yatay olarak toplanır. Burada ikame etkisinin daha baskın oldu-
ğunu varsayarsak pozitif eğimli bir piyasa arz eğrisi elde ederiz. Ancak bu süreç-
te ilginç olan nokta, ücretler artarken bunun iş gücü piyasasına katılım oranını 
da artırabileceğidir. Böylece, ücretler artarken daha önce iş gücüne katılmamış 
olanlarda iş hayatına girerler. Yani emek arzı bir taraftan ücret artışına karşı daha 
duyarlı olurken diğer tarafta iş gücü bileşiminde de değişikliğe (kadınların iş gücü 
içerisindeki payının artması gibi) neden olabilir. Piyasa emek arz eğrisi boş vakit 
tercihinin azalması veya artan çalışma isteği durumunda sağa, çalışma arzusun-
daki azalma ve boş vakit tercihinin artması durumunda sola kayar.

EMEK PİYASASINDA DENGE
Bir piyasada faktör arzının faktör talebine eşit olduğu düzeyde bu girdinin denge 
fiyatı ve denge istihdam düzeyi belirlenir. Şekil 7.11’de böyle bir denge durumu 
gösterilmiştir. Her ne kadar bu şekil genel olarak emek piyasasındaki denge ücret 
ve istihdam düzeyini belirlemek için kullanılmış olsa da belirli özellikleri olan 
emek piyasaları ve diğer girdi piyasaları için de kullanılabilir. Şeklin sol panelinde 
rekabetçi girdi ve çıktı piyasaları durumunda denge E noktasında sağlanmıştır. 
Dengedeki ücret düzeyi w* ve denge istihdam düzeyi L* dır. 

Şayet çıktı piyasasında tam rekabet şartları geçerli değilse ya da firma mono-
polcü güce sahipse MRPL =MR . MPL koşulu geçerli olur. Burada ürünün fiyatı 
yerine bundan daha küçük değer alan marjinal hasılat yazılır ve emek talep eğrisi 
daha solda çizilir. Monopolcü firmanın istihdam düzeyi Lm seviyesinde olurken 
denge ücret düzeyi wm olur ve denge D noktasında oluşur. Şeklin sağ panelinde 
monopolcü çıktı piyasasında faaliyette bulunan firmanın denge istihdam ve ücret 
düzeyleri gösterilmiştir. Bu denge noktalarındaki değişiklik emek piyasasındaki 
arz ve talepteki kaymalara bağlı olarak ortaya çıkar. 

Şekil 7.11

Emek Piyasasında 
Dengenin Oluşumu
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MONOPSONCU FAKTÖR PİYASALARI
Bazı girdi piyasalarında üretim faktörü kiralayanlar ya da satın alanlar monop-
soncu güce sahip olabilir. Örneğin küçük bir kasabadaki tek maden ocağı firması 
iş gücü piyasasında monopson olabilir. Yine birçok firma az ya da çok monop-
soncu güce sahiptir. Monopsoncu gücün varlığı üretim faktörü kiralayanların ya 
da satın alanların girdi fiyatlarını etkilemesi durumunda gözlemlenir. Örneğin 
otomobil firması lastik üreticilerinden, bireysel otomobil kullananlara kıyasla, 
çok daha ucuz fiyatla otomobil lastiği satın alabilir. Burada açıklamalarımızı sür-
dürürken ürün piyasasında rekabetin bulunduğu, faktör piyasasında monopolcü 
gücün olduğu (birkaç alıcı firma) durum incelenecektir. Hatta anlaşılmayı daha 
da kolaylaştırmak için emek piyasasında tek alıcının bulunduğu pür monopson 
durumunu ele alalım. 

Monopson bir firma tüm piyasanın emek arz eğrisi ile karşı karşıyadır. Emek 
arz eğrisi her bir ücret düzeyinde ne kadar emek arz edileceğini gösterir ve mo-
nopsoncu firma için ortalama harcama (AEL) eğrisidir. AEL girdi birimi başı-
na ödenen ortalama ücreti yansıtır. Monopsoncu firma tüm çalışanlarına aynı 
ücreti ödediği için ortalama harcama eğrisi ya da girdi arz eğrisi pozitif eğim-
lidir. Çünkü firmanın ilave emek kiralamasına ilişkin kararı sadece son işçinin 
değil, tüm emek birimleri ortalama ücretini yükseltmektedir. Bu yüzden emeğin 
marjinal harcama eğrisi (MEL) ortalama harcama eğrisinin üzerinde yer alır. Kâr 
maksimizasyonu amaçlayan firma, işte bu marjinal harcama eğrisini ya da diğer 
adıyla emeğin marjinal faktör maliyetini (MFCL) dikkate alarak istihdam düze-
yini belirler. 

Monopsoncu firma için ortalama ve marjinal harcama eğrilerini analiz etmek 
için şöyle bir örnek geliştirelim: Monopsoncu firmanın 7 işçi istihdam etmesi için 
saat ücreti olarak T5 ödemesi gerekmektedir ve 8. işçiyi istihdam edebilmesi için 
saat ücretinin T5.5’ye çıkarılması gerekmektedir. Artık ortalama ücret T5.5 olmuş 
ve emek arz eğrisi pozitif eğimlidir. Şimdi firmanın sekizinci işçiye ödediği yüksek 
ücretten diğer çalışanlar da yararlanacaktır. Bu nedenle 8. işçinin maliyeti bu işçiye 
ödenen T5.5 ve diğer 7 kişinin ücretlerindeki 50 kuruşluk artış sonucu oluşan T3.5, 
lik ek ödemenin toplamı olan T9 olacaktır. İlave emeğin maliyetindeki bu artış yü-

Şekil 7.12

Monopsoncu 
Piyasada Denge 
Ücret ve İstihdam 
Düzeyinin 
Belirlenmesi
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zünden emeğin marjinal harcama eğrisi (MEL) ya da MFCL eğrisi emek arz eğrisi 
üzerinde seyreder. MFCL ve emek arz eğrisi arasındaki düşey uzaklık emek kul-
lanımı arttıkça büyür. Şekil 7.12’ nin sol panelinde gözlenebilen bu duruma göre, 
istihdam edilen işçi sayısı arttıkça ödenmesi gereken ücretler başlangıç seviyesin-
deki ödemelerden daha fazla olacağı için iki eğri arasındaki açıklık giderek artar. 

Şeklin sağ panelinde monopsoncu firmanın ne kadar emek istihdam edeceği 
gösterilmiştir. Kârını maksimize etmek isteyen tüm firmalarda olduğu gibi istih-
dam MRPL=MFCL düzeyinde, yani L* da gerçekleşir. Bununla birlikte ücret dü-
zeyi L* seviyesindeki çalışanı firmaya çekecek düzey olan w* olup tam rekabetin 
altında bir seviyedir. Yani MRPL ve MFCL eğrilerinin kesiştiği noktada istihdam 
edilen emek seviyesi belirlenirken arz eğrisi ise monopson piyasada ödenmesi ge-
reken ücret düzeyini belirler. Dolayısıyla monopsoncunun gerçek talep eğrisi tek 
bir noktadan oluşmakta, faktör talep eğrisi çizilememektedir. Şekil 7.12’ nin sağ 
panelinde L* ve w* düzeylerini gösteren arz eğrisi üzerindeki M noktasıdır. Yani 
monopsoncu bu noktayı emek arz eğrisi üzerinde en çok arzulanan nokta ola-
rak seçmiştir. Monopsoncu firma emeğin marjinal ürün değeri eğrisini etkileyen 
dışsal bir değişiklik olmadığı sürece başka noktayı seçmeyecektir. Ancak MRPL 
deki değişikliğe bağlı olarak üzerinde başka nokta seçilerek farklı bir ücret-emek 
miktarı bileşimi belirlenir.

İki Taraflı Monopol
Faktör piyasasında monopol ve monopson özelliklerinin tek bir modelde göste-
rilmesi ile ortaya çıkar. Yani girdi piyasasında her iki tarafın da monopolcü güce 

sahip olması durumunda gözlenir. Emek 
girdisinin alıcısı olarak monopsoncu firma, 
karşısında güçlü bir sendika ile karşı karşıya-
dır. Bu durumda ücret ve istihdam düzeyinin 
belirlenmesi pazarlık gücüne bağlıdır. Bu du-
rumu analiz etmek için şekil 7.13 çizilmiştir. 

Şekilde piyasa denge noktası w* ve L* gö-
rülse de her iki tarafta da fiyatı (ücreti) veri 
alan kesim bulunmadığı için bir piyasa den-
gesine ulaşılmaz. Bunun yerine monopsoncu 
firma ya da girdinin tek alıcısı, MFCL eğrisini 
dikkate alarak w2L2 dengesini tercih ederken 
sendika ya da girdiyi tek arz eden taraf nega-
tif talep eğrisine bağlı marjinal hasılatı dik-
kate alarak w1L1 denge noktasını tecih ede-
cektir. Sonuçta her iki tarafın pazarlık gücüne 
bağlı olarak bu iki değer arasında bir yerde 
uzlaşmaya varılacaktır. Gösteri dünyasında 
ve sporda bu tür piyasa yapıları ile karşılaşılır.

EKONOMİK RANT
Ekonomik rant kavramı faktör piyasasının nasıl işlediğini anlamamıza olanak 
sağlar. Uzun dönemde çıktı piyasasının işleyişini açıklarken firmanın çıktısını 
elde ederken katlandığı üretim maliyeti üzerindeki talep edenlerin ödemelerini 
ekonomik rant olarak tanımlamıştık. Faktör piyasası içinde ekonomik rant; fir-
manın girdi için ödemek istediği fiyat ile bu faktörün kullanılması için ödenmesi 

Monopsoncu firmanın 
gerçek girdi talep eğrisi tek 
bir noktadan oluşmaktadır. 
Bu nedenle monopsoncu 
firma için faktör talep eğrisi 
çizilememektedir.

Şekil 7.13

İki Taraflı Monopol
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gereken minimum harcama arasın-
daki farktır. Rekabetçi emek piya-
sasında ekonomik rant kavramını 
açıklamak için şekil 7.14 çizilmiştir. 

Şekilde emek piyasasında denge 
ücret düzeyi w*, arz edilen ve bu üc-
ret düzeyinde talebe eşit olan emek 
miktarı L* dır. Emek arzı pozitif 
eğimli, emek talebi negatif eğimli 
emeğin marjinal ürün hasılatı ola-
rak çizilmiştir. Emek arzı her bir 
ücret düzeyinde ne kadarlık emek 
arz edileceğini göstermektedir. Bu 
açıdan bakıldığında L* kadar emek 
istihdamı için gerekli minimum 
harcama düzeyi eğrisi altında kalan 
0EBL* dörtgenin alanı kadardır. 

Tam rekabetçi bir piyasada tüm çalışanlara ödenen ücret düzeyi w* dir. Bu üc-
ret düzeyi en son emek biriminin emeğini arz etmesi için gerekli ücret seviyesidir 
ancak daha düşük ücret düzeyinde emek arz edenler de w* ücretini alacakları için 
ekonomik rant elde eder. Çünkü toplam ücret ödemeleri w*EL0 dörtgenin alanı 
kadardır, dolayısıyla emek girdisinin elde ettiği ekonomik rant ise w*EB üçgeni-
nin alanına eşit olur. Şayet emek arzı tam esnek olursa ekonomik rant sıfır olur. 
Dolayısıyla ekonomik rant oluşabilmesi için arzın kısmen inelastik olması gerekir. 
Eğer arz tam inelastik ise bu üretim faktörü için tüm ödeme ekonomik rant olur 
çünkü hangi fiyat ödenirse ödensin bu faktörün arz edilen miktarı değişmez. Şekil 
7.15 toprak girdisi için tam inelas-
tik olarak bir arz eğrisi için örnek 
oluşturmaktadır. Tam inelastiktir 
çünkü bu arazi tarım için ya da ev 
yapımı için sabittir, en azından kısa 
dönemde. Toprak inelastik olarak 
arz edildiğine göre fiyat sadece ta-
lep tarafından belirlenecektir. Şayet 
talep D1 düzeyinde ise fiyat k1 dü-
zeyinde belirlenecek, toprağın top-
lam rantı k1ETO dörtgeninin alanı 
kadar olacaktır. Şayet talep D2 ol-
saydı, toprağın kirası k2 olacaktı ve 
toprağın rantı artarak k2FTO dört-
geninin alanına yükselecekti.

Şekil 7.14

Emek Piyasası İçin 
Ekonomik Rant

Emek Arz Eden 
İçin Minimumun 
Üzerindeki Ödeme 
Rantı Oluşturur,w* 
EB üçgeninin 
alanıdır.

Şekil 7.15

Toprak Rantı
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Özet

Kısa dönem emek talep eğrisinin elde edilişini 
açıklamak
 Rekabetçi piyasada firmanın kısa dönem emek 
talep eğrisi, emeğin marjinal ürün değeri eğri-
si olup negatif eğimlidir. Negatif eğim emeğin 
marjinal verimliliğinin azalan olmasının bir so-
nucudur. Ya da sadece çıktı etkisi dikkate alına-
rak negatif eğimli talep eğrisi elde edilir.

Uzun dönem emek talep eğrisinin elde edilişini 
açıklamak
 Uzun dönem emek talep eğrisi, firmanın kısa 
dönem MRPL eğrilerinden yararlanılarak elde 
edilebileceği gibi, faktör ikame ve çıktı etkilerini 
kullanarak da elde edilebilir. Faktör ikame etkisi 
daima negatiftir. Çıktı ya da ürün etkisi nega-
tif yönlü işleyebileceği gibi uzun dönemde bazı 
hallerde pozitif yönlü de işleyebilir. Ancak faktör 
ikame etkisinden küçük olduğundan uzun dö-
nem emek talep eğrisi daima negatiftir.

Emek talep eğrisini bir endüstri ve piyasa bağla-
mında değerlendirmek
 Emek talep eğrisi endüstri için elde edilirken 
ücret değişikliğinden tek bir firma yararlanılı-
yorsa tüm talep eğrileri her bir ücret düzeyinde 
yatay toplanır. Ancak tüm firmalar ücret deği-
şikliğinden yararlanıyorsa ürün fiyatı ve firma-
ların emek talep eğrileri değişir ve daha dik bir 
endüstri talep eğrisi elde edilir. Piyasa için tüm 
endüstrilerin emek talep eğrileri yatay toplanır.

Eksik rekabet piyasalarında emek talep eğrisini 
elde etmek
 İşleyiş tam rekabetle aynı olmasına rağmen, 
marjinal verimlilik fiyat yerine bundan daha dü-
şük olan marjinal hasılat ile çarpılır. Dolayısıyla 
tam rekabete kıyasla emek talep eğrisi daha sol-
da yer alır.

Emek arz eğrisinin elde edilişini açıklamak
Emek arz eden tüketicilerdir. Bireysel gelir elde 
etmek için çalışma ile boş zaman arasındaki ter-
cihlere bağlı olarak emek arzında bulunurlar. 
Düşük gelir düzeylerinde emek arz eğrisi pozitif 
eğilimli olurken yüksek gelir düzeylerinde gelir 
etkisi ikame etkisinden büyük olduğunda nega-
tif eğimli emek arz eğrisi elde edilir.

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir girdiye ilişkin marjinal ürün hasılatı ve marjinal 
ürün değeri hangi piyasada birbirine eşit olur?

a. Monopol
b. Düopol
c. Oligopol
d. Monopolcü Rekabet
e. Tam Rekabet

2. Ücret seviyesi ortalama ürün hasılatı üzerinde ise 
emek talebi hakkında ne söylenebilir?

a. Emek talebi maksimum düzeydedir.
b. Emek talebi minimum düzeydedir.
c. Emek talebi azalandır.
d. Emek talebi artandır.
e. Emek talebi sıfırdır.

3. Uzun dönemde bir girdi için talep eğrisinin eğimi 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile belirlenir?

a. Ürün etkisiyle
b. Gelir etkisi ile
c. Gelir ve ürün etkisi ile
d. Gelir ve ikame etkisi ile
e. Ürün ve ikame etkisi ile

4. Nispi girdi fiyatlarındaki değişiklik sonucu aynı 
eşürün eğrisi üzerinde bir bileşenden başka bir bileşe-
ne geçişi hangi etki açıklar?

a. Faktör ikame etkisi
b. Faktör gelir etkisi
c. Ürün etkisi 
d. Çıktı etkisi 
e. Ürün ve ikame etkisi

5. Çıktı piyasasında monopol olan firma için emek 
talep eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi söylenemez?

a. Emek talep eğrisi rekabetçi piyasadaki firmaya 
kıyasla daha solda yer alır.

b. Emek talep eğrisi negatif eğimlidir.
c. Emek talep eğrisi azalandır.
d. Emek talep eğrisi için marjinal hasılat ile eme-

ğin marjinal ürünü çarpılır.
e. Emek talep eğrisi için fiyat ile emeğin marjinal  

fiziki ürünü çarpılır.

6. Bireysel emek arz eğrisi elde edilirken bütçe kısıtı-
nın eğimini ne belirler?

a. Boş zaman miktarı
b. Gelir düzeyi
c. Ücret düzeyi
d. İstihdam düzeyi
e. Fiyat düzeyi

7. Boş zaman için düşük mal tanımlaması yapılır ise 
boş zaman talep eğrisi ve emek arz eğrisi ile ilgili aşağı-
daki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

a. Boş zaman talebi pozitif, emek arz eğrisi pozitif 
eğimli olur.

b. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi pozitif 
eğimli olur.

c. Boş zaman talebi negatif, emek arz eğrisi negatif 
eğimli olur.

d. Boş zaman talebi negatif eğimli, emek arz eğrisi 
düşey olur.

e. Boş zaman talebi pozitif eğimli, emek arz eğrisi 
düşey olur.

8. Emek arz eğrisinin negatif olabilmesi aşağıdaki ko-
şullardan hangisine bağlıdır?

a. İkame etkisi < Gelir etkisi
b. İkame etkisi < Fiyat etkisi
c. İkame etkisi > Fiyat etkisi
d. İkame etkisi > Ürün etkisi
e. İkame etkisi > Çıktı etkisi

9. Monopsoncu firmanın emek talep eğrisine ilişkin 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

a. Emeğin marjinal ürün hasılatı eğrisidir.
b. Emeğin marjinal ürün değeri eğrisidir.
c. Emeğin marjinal faktör maliyeti eğrisidir.
d. Çizilemez MFCL üzerindeki bir noktadır.
e. Çizilemez emek arz eğrisi üzerindeki bir noktadır.

10. Monopsoncu firmanın istihdam ettiği iş gücü mik-
tarı aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre belirlenir?

a. MFCL=W
b. MFCL=LS

c. MFCL=MRPL
d. MRPL=AEL
e. MRPL=W
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Tam Rekabet piyasasında P=MR olduğu için 

bu iki değer (MRP=VMP) birbirine eşit olur.
2. e Firmanın kapanma noktasının altında kaldığı 

için firma faaliyetini durdurur ve dolayısıyla 
emek talep etmez.

3. e Uzun dönemde çıktı ve ikame etkisi emek talep 
eğrisinin eğimini belirler.

4. a Sadece faktör ikame etkisini ifade eder.
5. e Monopolcü piyasada emeğin marjinal ürün ha-

sılatı (MPL) (MR)’den oluştuğu için. 
6. c Bütçe kısıtı eğiminin negatif işaretlisi ücret dü-

zeyidir.
7. b Gelir ve ikame etkileri aynı yönlü çalıştığı için 

boş zaman talep eğrisi negatif olurken, emek 
arz eğrisi pozitif eğimli olur.

8. a İkame etkisi gelir etkisinden küçük olursa ve boş 
zaman normal mal ise LS negatif eğimli olur.

9. e Monopsoncu firmanın emek talep eğrisi yoktur. 
Emek talep miktarı LS tarafından belirlenir.

10. c Monopsoncu dengesine göre marjinal faktör 
maliyeti ya da emeğin marjinal harcama eğrisi 
ile MRPL eğrisinin kesiştiği düzey denge istih-
dam düzeyidir. Ancak denge ücret düzeyi de-
ğildir.

Sıra Sizde 1
Emek talep eğrisi, ürün fiyatı ile marjinal verimlilik 
arttığında sağa; azaldığında ise sola kayar.

Sıra Sizde 2
Ücret arttığında firmanın ortalama ve marjinal mali-
yetleri artar. Artan maliyetler ürün fiyatlarını artırır. 
Ürün fiyatı arttığında ise ürüne olan talep azalır. Bu da 
sonunda girdi talebini azaltır.

Sıra Sizde 3
Uzun dönemde, çıktı ve faktör ikame etkisi geçerli ol-
duğu için daha yatık emek talep eğrisi söz konusu olur.

Sıra Sizde 4
Emek talep eğrisi elde edilirken ürün fiyatının altında 
yer alan marjinal hasılat ile marjinal verimlilik çarpıl-
dığı için, monopolcünün emek talep eğrisi daha solda 
yer alır.

Sıra Sizde 5
Boş zaman normal malsa ve gelir etkisi, ikame etki-
sinden büyükse bireysel emek arz eğrisi negatif eğimli 
olur.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tüketiciler arası değişimde etkinlik ve Pareto optimumunu açıklayabilecek,
Üretimde etkinlik ve üretim imkânları sınırı eğrisini elde edebilecek,
Ekonominin genel dengesini açıklayabilecek,
Optimalite koşullarında bir sapma durumunda farklı politikaları değerlendi-
rebilecek,
Sosyal refah kriterlerini sıralayabilecek,
Refah ekonomisi kapsamında devletin rolünün ne olması gerektiğini ifade ede-
bileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Genel	Denge	Analizi	
•	 Pareto	Optimumu	
•	 İkinci	En	İyi	Teoremi	
•	 Sosyal	Fayda	Fonksiyonu	
•	 Kısmi	Denge	Analizi	
•	 Scitovsky	Kriteri	

•	 Anlaşma	Eğrisi	
•	 Üretim	İmkânları	Sınırı	Eğrisi
•	 Kaldor-Hicks	Kriteri
•	 Piyasa	Başarısızlığı
•	 Dışsallıklar
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GİRİŞ
Bir ekonomide denge ile hem girdiler (üretim faktörleri) hem de çıktılar (ürün-
ler) için fiyatlar seti, girdilerin firmalara tahsisi ve çıktıların tüketicilere tahsisi 
gösterilir. Dengede tüm girdi ve çıktı piyasalarında arz-talep eşitliği eş anlı olarak 
sağlanır. Tüketiciler, başlangıçta sahip oldukları varlıklarının (patrimuanlarının) 
denge fiyatları ile değerlendirilmesi sonucu ulaşılan bütçe kısıtı altında faydaları-
nı maksimize ederler. Firmalar ise veri denge girdi fiyatları altında kârlarını mak-
simize ederler. Bu çerçevede ulaşılan denge rekabetçi genel denge olarak tanım-
lanır. Ancak tek bir piyasadaki denge üzerinde duruluyor ve diğer piyasalarda bir 
değişikliğin olmadığı varsayılıyorsa incelenen denge rekabetçi kısmi dengedir. 
Kısmi denge analizi ile tek bir piyasada çıktı ve fiyat düzeyi belirlenirken diğer 
piyasalardaki fiyatlar veri alınır. Oysa genel denge analizinde birden fazla piyasa-
daki çıktı ve fiyat düzeylerinin nasıl belirlendiği araştırılır. 

Kısmi denge kavramı, Alfred Marshall genel denge kavramı ise Leon Walras 
adı ile anılmaktadır. Genel denge analizine ilişkin çalışmalar 19. yüzyılın son çey-
reğinde L. Walras ile başlamış, 20. yüzyılın ortalarında K. J. Arrow ve G. Debreu 
gibi iktisatçıların katkılarıyla yeni boyutlar kazanmıştır.

Kitabın önceki ünitelerinde esas olarak kullanılan kısmi denge analizi ile ilgili 
önemli bir eksiklik; bir malın fiyatındaki değişmenin, diğer piyasalardaki ileriye 
ve geriye doğru yansımalı etkilerinin dikkate alınmaması, yani Ceteris-Paribus 
veya diğer şeylerin sabit olduğu varsayımının yapılmasıdır. Örneğin bir dışsal şok 
ya da olay X malı fiyatında bir artış oluşturduğunda, ikame malların fiyatları ar-
tış yönünde etkilenir. Çünkü ikame malları arasında pozitif ilişki vardır. Şayet Y 
malı X malının bir ikamesi ise X’in fiyatı arttığında tüketiciler bu malın yerine Y 
malına yönelecekler ve bu malın talebi artacaktır. Y malı talebindeki artış kısa dö-
nemde Y malının fiyatını artıracaktır. Oysa tamamlayıcı mallar arasında negatif 
ilişki olduğundan, bir dışsal şok bir malın fiyatını artırıyorsa bu malın tamamla-
yıcısı olan malların fiyatlarını düşürecektir. İşte kısmi denge analizinde göz önüne 
alınmayan bu tür piyasa etkileşimleri genel denge analizinde dikkate alınır ve tüm 
piyasalarda eş anlı dengenin nasıl sağlandığı incelenir.

Genel denge analizinde Walrasyan sistem statiktir. Burada t1 döneminde ger-
çekleşen denge ile t2 döneminde gerçekleşen denge göz önüne alınmakta, daha 
sonra bu iki dönemde gerçekleşmiş olan dengeler karşılaştırılarak karşılaştırmalı 
durağan (statik) analiz yapılmaktadır. Oysa t1 dönemindeki dengeden t2 döne-

Genel Denge ve 
Refah Ekonomisi
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mindeki dengeye geçişte birbirini izleyen süreçler göz önüne alınırsa dinamik 
bir analiz yapılmış olacaktır. Walrasyan sistemde bu geçiş süreci göz önüne alın-
madığından karşılaştırmalı durağan analiz yapılmaktadır. 

İktisadi politika analizinde ne zaman kısmi denge ve ne zaman genel denge 
analizi ile ilgili karşılaştırmalı statik analiz yapılacağı bir karar ve tecrübe soru-
nudur. Genelde uygulamaya konulacak politikalar belirlenirken bu politikalar 
istihdam ve çıktı açısından değerlendirilir. Eğer bir endüstri emek ve serma-
ye girdileri bakımından diğer piyasalara kıyasla çok küçük ise bu endüstrideki 
değişmelerin diğer piyasalara etkisi ihmal edilebilir, burada politika analizleri 
için kısmi denge analizleri kullanmak doğru sonuç verir. Örneğin yiyecek veya 
belirli giyecek malları lehine, zevklerdeki bir değişmenin girdi ve çıktı fiyatları 
üzerindeki etkisi ihmal edilebilir. Ancak demir-çelik üretimindeki bir tekno-
lojik değişme ya da petrol darlığı çok büyük genel denge etkilerine sahiptir. 
Çünkü demir-çelik endüstrisi büyük ölçüde emek istihdam etmekte ve büyük 
miktarda sermaye kullanmaktadır. Yine bu endüstrinin ürünü birçok endüstri-
de kullanılmaktadır. Benzer şekilde petrol, sentetik eşyadan elektrik üretimine 
kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu tür malların nispi fiyat-
larındaki artış, birçok malın nispi fiyatını yükseltecektir. Bu durumlarda genel 
denge etkilerini ihmal etmek doğru olmayan tahminlere yol açar, belki de uy-
gun olmayan politika önerileriyle sonuçlanır. Bu yüzden genel denge analizine 
yönelmek daha akılcıdır. 

İktisadi politika analizinde, ne zaman kısmi denge ne zaman genel denge analizi 
uygulanmaktadır?

Genel denge analizi ile bütünleşen bir başka konu, refah ekonomisidir. 
Burada birbirine alternatif olabilecek birden fazla iktisadi durum arasından 
hangisinin toplumsal yönden en çok istenilen durum olduğu belirlenir. Bunu 
belirlemede yaygın olarak kabul görmüş optimalite kriterlerinden hareket edi-
lir. En çok kullanılan refah kriterlerinden birisi Pareto Optimalite kriteridir. Bu 
kritere göre hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran 
her türlü değişiklik toplumun refahını artırır. Bu durumda malların veya üre-
tim faktörlerinin mevcut dağılımındaki bir değişiklik, kimsenin refahını azalt-
madan en az bir bireyin refahını artırıyorsa toplumsal refah artacak, en az bir 
bireyin durumu kötüleştiriyorsa toplumsal refah azalacaktır. Refah ekonomisi, 
değer yargılarını ön planda tuttuğu ve “ne olmalıdır” şeklinde iktisat politikala-
rını değerlendirdiği için, normatif bir teoridir. 

Bu ünitede genel denge analizi basitleştirilmiş olarak Edgeworth kutu diyag-
ramları yardımıyla açıklanacaktır. Önce tüketiciler arası denge, sonra üreticiler 
arası denge ve son olarak da ekonominin genel dengesi ele alınarak refah eko-
nomisi çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır.

1
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TÜKETİCİLER ARASI DEĞİŞİMDE ETKİNLİK VE GENEL DENGE

Tüketiciler arası değişimde etkinlik ve Pareto optimumunu açıklamak

Malların tüketiciler arasında etkin dağılımının sağlanması sonucunda tüke-
ticilerin daha iyi konuma geçmeleri, tüketiciler arasında değişimi gerekli kılar. 
Üretimin olmadığı basit bir model çerçevesinde, tüketicilerin başlangıçta sahip 
oldukları sabit miktarlardaki mal demetleri için değişimi istemelerindeki temel 
amaç, daha yüksek bir refah düzeyine ulaşmaktır. Değişimden tüketicilerden en 
az birisinin ya da tümünün bir kazanç elde edeceği kabul edilmektedir. Eğer bir 
kazanç yoksa değişim de son bulur. Böylece tüketiciler arasında malların etkin 
dağıldığı ya da Pareto anlamda optimalitenin sağlandığı kabul edilir. Pareto opti-
malite sağlandığında bir kişiyi daha kötü konuma sokmadan diğerini daha iyi bir 
konuma getirmek mümkün değildir. Şayet sabit miktarlardaki malların tüketiciler 
arası dağılımında, her iki tüketici de veya en azından bir tüketici daha iyi konuma 
gelebiliyorsa değişimde etkinsizlik olduğu söylenebilir. 

Edgeworth Kutu Diyagramı Çerçevesinde Değişim
Burada, sadece iki tüketicinin ve iki malın bulunduğu basit bir modelden hareket 
edilmektedir. Her tüketici başlangıçta belirli birer mal demetine sahiptir. Bu mal-
ların belirli miktarları rekabetçi bir piyasada tüketiciler arasında değiştirilmekte-
dir. Kuramı geliştirmek için basitleştirilen bu model daha sonra n sayıda tüketici 
ve m sayıda mal için genelleştirilir. Basit modelimizin varsayılmaları;

•	 Ekonomide	iki	mal	vardır	(X,	Y)
•	 Ekonomide	iki	tüketici	vardır	(A,	B)
•	 Tüketici	A’	nın	başlangıçta	sahip	olduğu mal demeti (

–
X   A, 

–
Y   A)

•	 Tüketici	B’	nin	başlangıçta	sahip	olduğu mal demeti (
–
X   B, 

–
Y   B)

•	 Tüketiciler	normal	davranış	özelliklerine	göre	tercihleri	yansıtan	farksızlık	
eğrilerine sahiptirler, yani farksızlık eğrileri orijine göre dışbükeydir.

•	 Tüketicilerin	fayda	fonksiyonları	birbirinden	bağımsızdır.	
•	 Analiz	 tam	rekabet	piyasasında	yapılmaktadır,	 tüm	girdi	ve	çıktı	 fiyatları	

veri olarak alınmaktadır.
•	 Analize	işlem	maliyetleri,	dış	ticaret	ve	devlet	dahil	edilmemiştir.

Şimdi bu iki tüketicinin başlangıç dağılımında değişime neden ihtiyaç duydukla-
rını ve nasıl dengeye ulaştıklarını Edgeworth diyagramı çerçevesine açıklayalım. 
Dikdörtgen şeklinde çizilen bu diyagramda toplam X malı miktarları yatay kenar-
larda, Y ise dikey kenarlarda ölçülmektedir. Başlangıç dağılımının Z noktasında 
olduğunu, bu noktada A ve B tüketicilerinin farksızlık eğrilerinin kesiştiğini var-
sayalım. Tüketicilerin başlangıç mal stoklarını gösteren Z noktasında tüketici A 
ve tüketici B ’nin 2 nolu farksızlık eğrileri kesişmektedir. Bu iki farksızlık eğrisi 
arasındaki taralı bölgede, tüketiciler kendi aralarında değişime giderek daha iyi 
konuma ulaşabilirler. X ve Y mallarına ilişkin fiyatların üçüncü parti (örneğin bir 
tellal) tarafından ilan edildiği ve tüketicilerin bu fiyatları parametre olarak aldık-
ları varsayıldığında (tam rekabet piyasası varsayımıdır), başlangıçta sahip olunan 
mal demetine göre her tüketicinin gelirinin ne kadar olduğu belirlenir; ilan edilen 
fiyatlara göre tüketicilerin gelirlerini sırasıyla A için IA ve B için IB ile gösterirsek;

1
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IA = PX . 
–
X   A + PY . 

–
Y   A

IB = PX . 
–
X   B + PY . 

–
Y   B   olur.

Tüketicilerin bu gelir düzeyleri ve fiyatlar setine göre bütçe kısıtları oluştu-
rulur. İşte tüketiciler elde edilen bütçe kısıtına göre faydasını maksimize edecek 
seçimleri yapar. Bunun için her tüketici, olanakları dahilinde (bütçe doğrusu üze-
rinde) arzu ettiği noktaya ulaşmak için diğer tüketicilerle değişime gider. Şekilde 
başlangıç noktası her iki tüketici için de bir denge oluşturmamaktadır. Çünkü 
fayda fonksiyonları ile bütçe kısıtı arasında teğet koşulu sağlanmamıştır. Dengeye 
her iki tüketici için E noktasında ulaşılmaktadır. 

Şekil 8.1’de tüketici A için başlangıçta sahip olduğu mal demeti ile faydasını 
maksimize eden demetin seçimi arasındaki farklılığı inceleyelim. Şekilde XA

* > 
–
X  

A olduğundan A bireyi XA
* 

–
X  A kadar X malı satın almak ister. Bütçe doğrusu dai-

ma aşağı doğru eğimli olduğu için XA
* > 

–
X  A ise tüketicinin bütçe doğrusu üzerin-

de kalabilmesi için YA
* < 

–
Y   A olması gerekir. Bu yüzden tüketici A almak istediği X 

malı karşılığında 
–
Y   A - YA

* kadarlık Y malından satmalıdır. Dolayısıyla A’nın öne-
receği değişim XA

* - 
–
X   A kadarlık X malı için  

–
Y   A - YA

* kadarlık Y malıdır. Benzer 
şekilde tüketici B’nin durumu incelendiğinde; tüketici B nin önereceği değişim 

–
Y  B 

- YB
* kadarlık alacağı Y malına karşılık, 

–
X   B - XB

*  lık X malı kadardır. Şeklimizde 
tüketici A’nın arz ettiği Y malı kadar tüketici B talep etmiştir. Yine tüketici A’nın 
talep ettiği X malı miktarı tüketici B tarafından arz edilmiştir. Dolayısıyla arz ta-
lep eşitliği sağlanmıştır, piyasalar dengededir ya da piyasalar temizlenmiştir.

Walras yasasına göre, rekabetçi genel denge modelinde N sayıda farklı piyasa için 
N-1 tanesinde denge sağlanmışsa N. piyasada denge otomatik olarak sağlanır. İki 
piyasa göz önüne alındığında X malında denge sağlanmışsa ötekinde de (Y malı) 
denge otomatik olarak sağlanır.

Şekil 8.1

Edgeworth 
diyagramında 
başlangıç 
patrimuanına 
(mal varlığına) 
göre değişimden 
sağlanabilecek 
kazanç ve denge 
fiyat oranı
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Eğer ekonomide arz ve talep eşitliği sağlanamıyorsa üçüncü parti (fiyatları ilan 
eden tellal), diğer bir olası fiyat oranını deneyecektir. Dolayısıyla dengeye ulaşma 
sürecinde üçüncü parti tarafından deneme yanılma süreci izlenmektedir. Yani bu 
süreç içerisinde arz veya talep fazlasına göre çeşitli fiyatlar denenmektedir. Eğer 
mal için talep fazlası var ise malın nispi fiyatı yükselecek, arz fazlası var ise nispi 
fiyatı düşecektir. Süreç, arz talep eşitliği sağlandığında son bulacaktır. Bu deneme 
yanılma süreci sonucu oluşan denge rekabetçi bir dengedir. Dengenin sahip ol-
duğu özellikler ise; 

•	 Tüm	piyasalarda	arz	ve	talep	eşittir.	
•	 Tüm	tüketiciler,	bu	fiyat	oranlarındaki	değerlendirmeler	çerçevesinde	büt-

çe kısıtlarını da dikkate alarak faydalarını maksimize ederler. 
İkinci özelliğe göre tüm tüketiciler arasında marjinal ikame oranı eşit olacaktır 

ve bu, fiyat oranını yansıtacaktır. Dolayısıyla değişimde ya da tüketiciler arasında 
denge koşulu şu şekildedir. 

Tüketiciler arası denge nasıl sağlanır? 

Değişimde Etkinlik ve Pareto Optimumu (Refah Ekonomisin-
de Birinci Teorem)
Rekabetçi piyasada, malların tüketiciler arasındaki dağılımı (tahsisi) ile ilgili sü-
reci açıklarken etkinliğin sağlanabilmesi için, bu tahsisin Pareto Optimal olması 
için, ekonomide en az bir tüketicinin refah düzeyini düşürmeden bir başka tü-
keticinin refah düzeyini yükseltmenin olanaksız olması gerektiğini söylemiştik. 
Pareto optimumunu ve bunun rekabetçi denge ile ilişkisini daha iyi açıklamak 
için, Pareto optimumunu iki tüketici için açıklayıp daha sonra bunu n sayıdaki 
tüketici için genelleştirebiliriz. 

İki tüketicinin bulunduğu bir modelde Pareto optimumuna ulaşmanın bir 
yolu; tüketicilerden birisinin faydasını bütçe kısıtı altında maksimize ederken di-
ğer tüketicinin faydasının belirli bir düzeyin altına düşmesine izin verilmemesi-
dir. Bu durumda tüketicilerden birisini kötü konuma sokmadan diğerini daha iyi 
konuma getirmek olanaksız olur. Her iki tüketicinin de bu iki malı pozitif mik-
tarlarda tükettikleri kabul edilirse farksızlık eğrilerinin eğimleri her iki tüketici 
için eşit olacaktır. Çünkü farksızlık eğrileri teğettir. Dolayısıyla denge koşulu iki 
tüketici için şu şekilde olacaktır; 

Bu sonuca göre rekabetçi dengede tüm tüketiciler için marjinal ikame oranının eşit 
olduğu ve Pareto optimumunun sağlandığı kabul edilir. Dolayısıyla her rekabetçi 
denge Pareto optimumdur. Çünkü rekabetçi piyasada her tüketici ilan edilen fiyat 
setinde faydasını maksimize eder. Yani iki mal arasındaki marjinal ikame oranını 
fiyat oranına eşitleyerek dengeye ulaşır. Tüm tüketiciler aynı fiyat oranı ile kar-
şı karşıya bulunacaklarından her tüketicinin marjinal ikame oranı eşit olacaktır. 
Pareto optimalitenin fiyatlardan bağımsız olarak tanımlanmasına karşın, rekabetçi 
sürecin işleyişi, tüketicileri, seçimlerinde Pareto optimumu koşullarının sağlandığı 
sonucuna götürmektedir. Bu sonuç orijine dışbükey, azalan marjinal ikame oranı 
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özelliğine sahip tüketici tercihleri durumunda ve tüketimde dışsallığın (kıskanç-
lık, fedakarlık, sigara dumanından etkilenme gibi fiziki dışsallıklar...) olmadığı 
durumda her zaman geçerliliğini koruyacaktır. Diğer bir anlatımla, eğer tüketici 
tercihleri normal davranış özelliklerine sahipse (azalan marjinal ikame oranı, bü-
tünlük, geçişlilik, süreklilik dönüşlülük gibi aksiyomları sağlıyorsa) ve tüketimde 
dışsallıklar yok ise her rekabetçi piyasanın pür değişim dengesi etkindir ve Pareto 
optimaldir. Bu sonuç refah ekonomisinde birinci teorem olarak adlandırılır. 
Pareto optimalite n sayıdaki tüketici durumunda ise şu şekilde olacaktır:

Dağılım Problemi Pareto Optimal ve Pareto Üstün  Noktalar
Edgeworth kutu diyagramı içerisinde herhangi bir nokta başlangıç dağılımı ola-
rak alınabilir. Eğer bu noktada her iki tüketici için MRS eşit değilse tüketiciler 
için değişime gitmek yarar sağlayacaktır. Değişim her iki tüketiciye ait farksızlık 
eğrisinin birbirine teğet olduğu noktada son bulur. Bu teğet noktalarının her bi-
rinde başlangıç dağılımı veri iken artık değişim yapılmamaktadır. İki tüketici için 
değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu bu Pareto opti-
mum noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğri, anlaşma eğrisi veya sözleşme 
eğrisi olarak adlandırılır.

Edgeworth kutu diyagramında bir kez başlangıç mal dağılımı noktası belirlen-
dikten sonra, taralı bölgede anlaşma eğrisi üzerinde kalan herhangi bir nokta hem 
Pareto optimal hem de Pareto üstün (süperior) noktadır. Çünkü başlangıç mal 
dağılımına göre hiç kimsenin refah düzeyini azaltmadan en az bir bireyin refah 
düzeyi artırılabilmektedir. Taralı alan dışında anlaşma eğrisi üzerindeki noktalar 
Pareto optimaldir fakat Pareto süperior değildir. Çünkü Pareto optimal noktalar-
dan herhangi birisinde tüketicilerden birisinin refahını azaltmadan diğerinin re-
fahı artırılamaz. Sadece şekil 8.2’de görüldüğü gibi D ve F noktaları arasında böyle 
bir azalama görülmemektedir. Burada hiç kimsenin refah düzeyi azaltılmadan en 
az bir kişinin refah düzeyinin artırılması mümkündür. 

Belirli koşullar altında her 
rekabetçi denge, Pareto 
optimaldir ve dağılımda 
etkinlik sağlanmıştır. Bu 
durum refah ekonomisinde 
birinci teorem olarak bilinir.

İki tüketici için değişimin 
son bulduğu ve marjinal 
ikame oranlarının eşit olduğu 
Pareto optimum noktaların 
birleştirilmesiyle elde 
edilen eğri, anlaşma eğrisi 
veya sözleşme eğrisi olarak 
adlandırılır.

Şekil 8.2 

Anlaşma Eğrisi, 
Pareto Optimal 
ve Bir Başlangıç 
Noktasına göre 
Pareto Üstün 
Noktalar
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Şekilde anlaşma eğrisi üzerindeki D ve F noktalarını göz ününe alarak dağı-
lım problemini daha net bir biçimde açıklayabiliriz. Her iki nokta, anlaşma eğri-
si üzerinde olmasına rağmen, A tüketicisi F noktasında olmayı, tüketici B ise D 
noktasında olmayı isteyecektir. Ancak rekabetçi süreç içerisinde ulaşılacak denge 
(E) hem başlangıç noktasına (Z) göre Pareto üstündür ve hem de başlangıç nokta-
sından geçen ve piyasa fiyat oranını yansıtan bütçe doğrusu ile uyumlu bir Pareto 
optimaldir.

Sonuç olarak modelde değişimin genel dengesi anlaşma eğrisi üzerinde bu-
lunacaktır. Bu eğri üzerinde hangi noktanın olacağı ise başlangıçta sahip olunan 
mal miktarına ve fiyat oranlarına bağlıdır. Eğer başlangıç dağılımı anlaşma eğrisi 
üzerinde değilse iki tüketici sahip oldukları mal miktarlarını değiştirerek anlaşma 
eğrisi üzerinde bir noktaya gelirler. Bu noktada A ve B tüketicilerine ait farksızlık 
eğrileri (U A

3   = U B
3   ) birbirine teğettir. Bütçe doğrusu başlangıç noktasından (Z) 

ve bu teğet noktadan geçmektedir. Dolayısıyla bu noktada (E) her iki tüketici için 
marjinal ikame oranı eşittir. Rekabetçi piyasada değişimin genel dengesi şu şekil-
de formüle edilir: 

Bütçe kısıtının neden başlangıç noktasından geçmek zorunda olduğunu ve nispi fi-
yatın nasıl oluştuğuna dikkat ediniz.

Diğer Değişim Olanakları ve Pareto Optimumu  
(Refah Ekonomisinde İkinci Teorem)
Şimdiye kadarki açıklamalarımıza göre rekabetçi işleyiş, ekonomiyi Pareto op-
timumuna ulaştırmaktadır. Ancak başlangıç mal dağılımına bağlı olarak Pareto 
optimumda, bazı bireyler zengin konumda olurken bazıları ise fakir konumda 
kalmaktadır. İktisatçılar genelde başlangıç dağılımının iyi veya kötü olduğu ko-
nusunda fazla tartışmaya girmezler. Başlangıç dağılımının daha eşit (adil) olması 
için çaba harcayanlar politikacılardır. Özellikle sosyal devlet anlayışında vergiler 
ve transferler ile dağılımda eşitlik sağlama çabaları olarak görülmektedir. Aslında 
bir planlamacı eğer toplumun tüm üyelerinin tercihlerini ve malların mevcut 
miktarını biliyorsa politik süreç işletilerek yine bir Pareto optimuma ulaşılabi-
lir. Şöyle ki bireyler arasında otoritelerce uygulanan malların transferi nedeniyle 
(zenginden alınarak fakirlere verildiğinde) yeni bir başlangıç noktasına geçilmek-
tedir. Bu yeni nokta eğer anlaşma eğrisi üzerinde değilse tüketiciler yeniden deği-
şime giderek Pareto optimuma ulaşabilir.

Burada tüketici tercihleri ile ilgili aksiyomların geçerli olduğu (farksızlık eğ-
rileri orijine dışbükeydir, süreklilik vardır) ve tüketimde dışsallığın bulunmadığı 
varsayımı altında transfer ve değişim sonucu yeni bir dengeye ulaşılmaktadır ki 
bu refah ekonomisinde ikinci teorem olarak adlandırılır. Kısaca ikinci teoremde, 
eğer tüketici tercihleri orijine dışbükey ise, tüketimde dışsallıklar yok ise her pa-
reto etkin dağılım bir rekabetçi denge olarak savunulabilir. Şekil 8.3’ten yararla-
narak açıklamalarımızı sürdürelim.
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Şekilde orijinal kaynak dağılımına göre rekabetçi denge E noktasında sağlan-
maktadır. Bu noktada tüketici A, tüketici B ’ye oranla oldukça zengindir. Tüketici 
A ’dan bazı mallar alınarak B ’ye transfer edilmesi sonucunda yeni dağılım noktası 
Zʹ olmaktadır. Ancak rekabetçi dengeye Eʹ noktasında tüketiciler arasındaki de-
ğişim sonucu ulaşılmaktadır. Bu tür işleyiş refah ekonomisinin ikinci teoremidir. 

Refah ekonomisinde birinci ve ikinci teoreme ilişkin tanımlamayı birlikte değer-
lendiriniz.

ÜRETİMDE ETKİNLİK VE GENEL DENGE

Üretimde etkinlik ve üretim imkânları sınırı eğrisini elde etmek

Genel denge modeline üretimi dahil ederek üretimde etkinlik, değişimde etkin-
liğe benzer yöntemle açıklanabilir. Burada, üretim sürecinde elde edilen ürünler-
den (çıktılardan) birinin üretim miktarını azaltmadan, diğerinin miktarının artı-
rılmasının olanaksız olduğu durumda, girdilerin etkin dağılımının gerçekleştiği, 
dolayısıyla üretimde etkinliğin sağlandığı kabul edilir. 

Üretim etkinliğini analiz etmek için de Edgeworth kutu diyagramı kullanıla-
bilir. Burada iki malın üretildiği (X,Y), üretimde sermaye ve emek olmak üzere 
iki girdinin (K,L) kullanıldığı varsayılmaktadır. Üretim faktörleri homojen olup 
toplam miktarları sabittir. Üretim teknolojisi veridir. Üretim fonksiyonları sürek-
li, orijine göre dışbükey ve birinci dereceden homojendir (ölçeğe göre sabit getiri 
geçerlidir). Buna göre iki mal için üretim fonksiyonları şu şekildedir:

X = x (KX LX)   ve   Y = y (KY, LY)
KX + KY = 

–
K      maksimum elverişli sermaye miktarı

LX + LY = 
–
L        maksimum elverişli emek miktarı

Şekil 8.3 

Transfer Sonrası 
Yeni Rekabetçi 
Denge

2
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Şekil 8.4’te gösterilen 
Edgeworth diyagramına 
maksimum faktör miktar-
ları eksenlerde gösteril-
miştir. Diyagramın sol alt 
köşesi, X malı üretiminin 
sıfır olduğu noktayı, sağ 
üst köşe ise Y malı üreti-
minin sıfır olduğu nokta-
yı göstermektedir. Şekilde 
X1, X2, X3 eş ürün eğrileri 
X çıktısındaki artışlara, 
aynı şeklide Y1, Y2, Y3 ise 
Y malı üretimindeki artışlara göre çizilmiştir. X malı üretimi arttığında girdilerin 
daha büyük bir bölümü bu malın üretimi için kullanılır, Y malı üretimine daha az 
girdi kalır. Aynı şekilde Y malı üretimi arttığında X malı üretimine daha az girdi 
kalmaktadır. 

Ekonomide üretim miktarları tüketici talebine bağlı olarak belirlendiğinden 
girdilerin hangi malın üretiminde daha fazla kullanılacağı da tüketici talebine 
bağlı olacaktır. Bu yüzden Edgeworth diyagramında başlangıçtaki kaynak tahsi-
si yerine etkin üretim noktalarının belirlenmesi daha büyük önem taşır. Üretim 
etkinliği bazen girdi etkinliği olarak da adlandırılır: girdilerin (K,L) malların 
(X,Y) üretimine tahsis edilmesi halinde, birisinin üretimini azaltmadan diğeri-
nin üretimini artırmanın mümkün olmadığı durumda sağlanır. Başka bir anlatım 
ile, üretim etkinliği sabit miktardaki girdilerin, mallar arasında yeniden dağılımı 
ile ekonomide üretilen mallardan en az birisi daha az üretiliyorsa üretim etkin-
liği sağlanmıştır. Şayet sabit miktardaki girdilerin yeniden dağılımı ile ekono-
mide üretilen mallarda artış sağlanıyorsa üretim etkinsizliğinden bahsedilebilir. 
Üretimde etkinliğin sağlandığı bu noktalardan hareketle etkin üretim setine ula-
şılır. Etkin üretim seti üzerinde Y malı üretimini azaltmaksızın X malı üretimi-
ni artırmak mümkün değildir. Şekil 8.4’te eş ürün eğrilerinin birbirlerine teğet 
oldukları noktaların geometrik yeri, etkin üretim setini ya da üretimin anlaşma 
eğrisini gösterir. Etkin üretim seti üzerindeki her noktada X ve Y malı üretimi 
için tüm girdiler etkin biçimde kullanılmaktadır.

Eğer eş ürün eğrileri birbirlerine teğet ise bu teğet noktada, iki mal için marji-
nal teknik ikame oranları (MRTS) da eşit olacaktır. Marjinal teknik ikame oranı; 
çıktı düzeyi sabit kalmak koşuluyla bir girdinin yerine diğerinin hangi miktarda 
ikame edileceğini gösterir. Eş ürün eğrisinin eğiminin negatif işaretlisi marjinal 
teknik ikame oranı olarak hesaplandığından, üretimin genel dengesinde marjinal 
verimliliklerin oranları ya da MRTS’ler, tüm çıktı türleri için eşit olacaktır. Buna 
göre denge koşulumuz şu şekilde olur;

 

girdi fiyatları da dikkate alındığında, marjinal teknik ikame oranı girdi fiyatları ora-
nına eşit olduğundan, etkin üretim seti üzerindeki her teğet noktası bir girdi fiyat-
ları oranını yansıtır. Bu oran çerçevesinde faktör piyasalarında rekabetçi dengeye 

Şekil 8.4 

Üretimle İlgili 
Edgeworth Kutu 
Diyagramında Eş 
Ürün Eğrileri ve 
Etkin Üretim Seti

Edgeworth kutu, 
diyagramında eş ürün 
eğrilerinin birbirlerine teğet 
oldukları noktaların geometrik 
yeri, etkin üretim setini ya 
da üretimin anlaşma eğrisini 
gösterir
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göre firmalarca her bir mal için ne kadar girdi kullanılacağı belirlenir. Şekil 8.4 ’te
etkin üretim seti ürerinde E1 noktasında girdi fiyat oranı  ’dir, oysa bu oran E2 
noktasında  ’dir.  (w = emeğin fiyatı, r ise sermayenin fiyatıdır.)

Üretim faktörlerinin etkin kullanım bileşimlerini gösteren etkin üretim seti, 
üretim imkânları sınırı eğrisini elde etmeye olanak sağlar. Eğer tüm firmalar için 
sermaye-emek oranları sabit ve birbirine eşit ise üretim fonksiyonları ölçeğe göre 
sabit getiri özelliğine sahipse etkin üretim seti bir doğru şeklini alır ancak diğer 
durumlarda eğri şeklinde olur. 

Etkin üretim seti nasıl elde edilir ve ne işe yarar?

Üretim İmkânları Sınırı Eğrisi
Etkin üretim seti üzerindeki bazı üretim düzeylerinin, X ve Y ekseninden oluşan 
bir şekil üzerinde gösterilmesiyle üretim imkânları sınırı eğrisi elde edilir. Şekil 
8.5’te gösterilen üretim imkânları sınırı eğrisi, belirli şartlarda, mallardan birisi-
nin belirli bir miktarı ile birlikte diğer maldan üretilebilecek maksimum miktarı 
gösterecektir. Çünkü üretim imkânları sınırı eğrisinin elde edilmesinde kullanı-
lan etkin üretim seti üzerinde, bir malın üretiminin azaltılmadan diğer malın üre-
timinin artırılamayacağı belirlenmişti. Belirli şartlar ise iki girdinin toplam mik-
tarları sabittir ve tümü iki malın üretimi için etkin bir biçimde kullanılmaktadır. 
Yine üretim teknolojisi veridir, üretim fonksiyonları, dolayısıyla eş ürün haritası 
sabittir. Şekilde, Edgeworth diyagramı içerisindeki X değerleri (X1, X2, X3) alt 
panelde yatay eksende ve Y değerleri (Y1, Y2, Y3) ise dikey eksende gösterilmiştir. 
Üretim olanakları sınırı üzerindeki X1,Y3, X2, Y2 ve X3, Y1 noktaları etkin üretim 
seti üzerindeki iki mala ilişkin eş ürün eğrilerinin teğet noktalarıdır. 

3

Şekil 8.5

Etkin Üretim 
Setinden Hareketle 
Üretim İmkânları 
Sınırı Eğrisinin Elde 
Edilişi
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Üretim imkânları sınırı eğrisinin sağındaki bölgede mal bileşimlerinin üretil-
mesi, koşullar değişmedikçe mümkün değildir. Eğri ile eksenler arasındaki bölge-
de ise herhangi bir noktada üretim mümkün olmasına rağmen, burada kaynaklar 
etkin kullanılmamaktadır. 

Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Üretim İmkânları Sınırı ve 
Marjinal Dönüşüm Oranı
Üretim olanakları sınırı eğrisi şekil 8.5 ’te görüldüğü gibi orijine içbükey olacağı 
gibi, orijine dışbükey veya doğru şeklinde olabilir. Orijine göre içbükey bir üretim 
imkânları sınırı eğrisinin oluşması şu koşullara bağlıdır;

•	 Her	iki	mala	ilişkin	üretim	fonksiyonunun	ölçeğe	göre	azalan	getiriye	sahip	
olması,

•	 Üretim	fonksiyonlarından	birisi	azalan	getiriye	sahip	iken	diğerinin	sabit	
getiriye sahip olması, 

•	 Her	iki	üretim	fonksiyonu	sabit	getiriye	sahip	olmasına	rağmen,	doğrusal	
olmayan etkin üretim seti üzerinde farklı sermaye-emek oranlarının bu-
lunması.

Üretim imkânları sınırı eğrisinin orijine göre dışbükey olması ise üretim fonksi-
yonlarından birinin ölçeğe göre artan getiriye sahip olmasını gerektirir. 

Üretim imkânları sınırı eğrisinin doğru şeklinde olması için; her iki üretim fonk-
siyonunun da ölçeğe göre sabit getiri özelliğine sahip ve doğrusal olan etkin üretim 
seti üzerinde, sermaye-emek oranlarının birbirine eşit olması gerekmektedir. 

Üretim imkânları sınırı eğrisinin hangi durumda doğru, hangi durumda içbükey ve 
hangi durumda dışbükey çizildiğine dikkat edelim. 

Bir maldan üretilen miktar belli iken öteki maldan üretilebilecek maksimum 
miktarı gösteren üretim imkânları sınırı eğrisi üzerindeki herhangi bir nokta-
dan çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi, marjinal dönüşüm oranını gösterir. 
Kısaca marjinal dönüşüm oranı; bir maldan bir birim daha fazla üretmek için 
öteki maldan ne kadar fedakârlık etmek gerektiğini göstermektedir. Yani marjinal 
dönüşüm oranı şu şekildedir:

Marjinal dönüşüm oranı, Y malı üretimindeki girdilerin X malı üretimine 
transfer edilmesi ile ekonomide nasıl bir etkin dönüşüm sağlanacağını gösterir. 
Eğer üretim imkânları sınırı eğrisi orijine göre içbükey ise X malı üretimi artırıl-
dıkça vazgeçilen Y malı üretimi de artacaktır, yani marjinal dönüşüm oranı arta-
caktır. Şayet üretim imkânları eğrisi doğru şeklinde ise marjinal dönüşüm oranı 
bir sabite eşit olacaktır. Ekonomide bu sabit oran üzerinden Y malı X malına etkin 
bir biçimde dönüşecektir. 

Şekil 8.5 üzerinde marjinal dönüşüm oranının neden artığı gözlenebilir. Şekilde 
yatay eksende X malı için eşit miktarlardaki artış gösterilmiştir. Yani (X2 - X1) = 
(X3 - X2) ’dir. Dikey eksende ise vazgeçilen Y malı miktarları gösterilmiştir. Azalan 
marjinal teknik ikame oranı nedeniyle, (Y3 - Y2) < (Y2 - Y1) ’dir. Diğer bir ifadeyle 
DY her defasında büyümektedir. Bu ise marjinal dönüşüm oranının artığını ve üre-
tim imkânları sınırı eğrisinin içbükey olduğunu gösterir. Üretim imkânları sınırı 
eğrisinin orijine göre içbükey olması X malı üretimi arttırıldıkça fırsat maliyetinin 

Marjinal Dönüşüm Oranı, bir 
maldan bir birim daha fazla 
üretmek için öteki maldan 
ne kadar fedakârlık etmek 
gerektiğini göstermektedir.
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arttığını gösterir. Çünkü X malı üretimi arttırıldıkça bu mal için uygun olmayan 
girdiler X malı üretimine tahsis edilecek ve dolayısıyla X malı üretimi fazla art-
tırılamayacaktır ya da bir birim X malı daha fazla üretebilmek için vazgeçilen Y 
malı miktarı çok fazla olacaktır ki bu da X malının fırsat maliyetinin arttığını 
gösterecektir.

Etkin üretim setinin doğrusal olması durumunda, her malın üretimi için kul-
lanılan sermaye-emek oranı aynı olacaktır. Üretim miktarları hangi düzeyde olur-
sa olsun, bu oran değişmeyecektir. Bunun anlamı uzun dönem genişleme yolunda 
olduğu gibi her bir malın üretimindeki değişmeler, bu doğru üzerinde olacak-
tır. Bu durumda her iki üretim fonksiyonu ölçeğe göre sabit getiriye sahipse X 
malındaki belirli bir miktar artış için vazgeçilen Y malındaki azalış daima sabit 
olacaktır. Dolayısıyla marjinal dönüşüm oranı sabit olacak ve üretim imkânları sı-
nırı doğrusal bir fonksiyon ile ifade edilecektir. Şekil 8.6’da görüldüğü gibi X malı 
miktarındaki eşit artışlar [ (X2 -  X1) = (X4 - X3) ] karşısında Y malı miktarındaki 
azalışlar da eşit miktarlarda [ (Y4 - Y3) = (Y2 - Y1) ] olacaktır. 

Üretim imkânları sınırı eğrisi, doğrusal olduğunda MRT neye eşit olur?
4

Şekil 8.6 

Doğrusal Üretim 
İmkânları Sınırı 
Eğrisinin Elde 
Edilişi (MRT sabit)
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DAĞILIMDA VE ÜRETİMDE GENEL DENGE  
(ÜRETİM İMKÂNLARI SINIRI ÜZERİNDE FAYDA  
MAKSİMİZASYONU)

Ekonomide genel dengeyi açıklamak

Yalnızca üretimin etkin biçimde gerçekleştirilmesi Pareto etkinlik için yeterli ko-
şulu sağlayamamaktadır. Çünkü ekonomik problemin sadece yarısı çözümlene-
bilmiştir. Üretim imkânları sınırı eğrisinden görüleceği üzere, bu eğri üzerinde 
sayısız çıktı bileşimi vardır. Sorun, bu çıktı bileşimlerinden hangisinin seçilece-
ğidir. Bu durumda dağılım problemi bir kez daha işin içine girmektedir. Daha 
önce açıklandığı gibi, üretimin 
olmadığı durumda dağılım, 
tüketici tercihlerine ve başlan-
gıçta sahip olunan mal stokla-
rına göre belirleniyordu. Aynı 
şekilde üretimde de tüketici 
talebine ve mevcut girdi mik-
tarlarına bağlı kalınarak et-
kinlik belirlenmekteydi. Şimdi 
ise amacımız hem dağılımda 
hem de üretimde genel den-
geye ulaşmaktır. Yani her mal 
için üretimde etkinliğin ve her 
tüketici için Pareto optimali-
tesinin sağlanması, amaçlanan 
genel denge için gereklidir. Bu üç özelliğe uygun olarak genel dengeyi belirlemek 
için basit bir durumdan hareket edilir. Burada toplumda üretilen sadece iki mal 
(X, Y) vardır. Bu malları tüketen tek bir birey veya özdeş tercihlere sahip (aynı 
farksızlık eğrilerine sahip) birçok birey vardır. Etkin bir biçimde üretilebilecek 
X ve Y bileşimleri, üretim imkânları eğrisi ile Şekil 8.7 ’te gösterilmiştir. Bireyin 
farksızlık eğrilerini aynı şekle ilave ettiğimiz zaman, üretim imkânları sınırı eğ-
risi üzerinde tek bir nokta (E noktası) maksimum faydayı sağlamaktadır. E nok-
tasında üretim imkânları sınırı eğrisi, bireyin ulaşabileceği en yüksek farksızlık 
eğrisine (U2) teğettir. Bu teğet noktasında marjinal ikame oranı (MRSYX) marji-
nal dönüşüm oranına (MRTYX) eşittir. Böylece hem üretimde hem de dağılımda 
ekinlik sağlanmıştır. Dikkat edilirse E noktası üretim imkânları sınırı eğrisi üze-
rinde diğer tüm etkin üretim noktalarına oranla en çok tercih edilendir. Örneğin 
M noktası da üretim imkânları sınırı eğrisi üzerinde olmasına rağmen tercih edil-
memektedir. Hatta (M) noktasına tercih edilebilecek etkin üretilmeyen noktaların 
olması da mümkündür. Örneğin şekildeki (N) noktası X ve Y malı bileşimlerinin 
etkin olmayan üretimini göstermesine rağmen, M noktasına tercih edilmektedir. 
Dolayısıyla birey açısından malların yanlış bir bileşimini etkin bir biçimde üret-
mektense arzulanan bileşimi etkin olmayan biçimde üretmek bazı durumlarda 
tercih edilmektedir. 

Özet olarak tek bir tüketicinin üretim imkânları sınırı üzerinde fayda maksimi-
zasyonuna ulaşması için; tüketicinin marjinal ikame oranını, üretim imkânları sınırı 

3

Şekil 8.7 

Üretim İmkânları 
Sınırı Eğrisi 
Üzerinde Fayda 
Maksimizasyonu
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üzerindeki marjinal dönüşüm oranına eşitlemesi gerekiyordu. Yine iki veya daha 
fazla tüketici olması durumunda, Pareto optimalite, tüketiciler için marjinal ika-
me oranlarının birbirine eşit olmasını gerektiriyordu. Bu nedenle iki tüketici ol-
ması durumunda (daha fazla sayıda tüketici için genelleştirilebilir) hem üretimde 
etkinliğin sağlanması hem de tüketiciler arasında Pareto optimalitenin sağlan-
ması için genel dengede bu iki koşulun birlikte sağlanması gerekir. Böylece genel 
denge koşulumuz iki tüketici için aşağıdaki biçimde olur:

Rekabetçi Fiyatlar ve Ekonominin Genel Dengesi
Rekabetçi dengede, fiyatların üçüncü parti (tellal) tarafından, piyasaların temiz-
lendiği bir düzeyde ilan edildiği ve tüketiciler ile üreticilerin bunu veri kabul et-
tikleri varsayılır. Dolayısıyla rekabetçi fiyatların iki önemli işlevi vardır. Birincisi, 
tüm mallar için arz ve talep eşitliğini sağlar, bu durumda ne arz ne de talep fazla-
sı oluşur. İkincisi hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından parametre olarak 
kullanılan bu fiyatların oranı, piyasadaki değişim oranını gösterir. Bu durumda, 
tüketicinin farksızlık eğrisi ile üretim imkânları eğrisinin teğet olduğu noktadan 
geçen doğrunun eğimi X ve Y arasındaki zımni fiyat oranını belirlemektedir. Bu 
fiyat oranı hem marjinal dönüşüm oranına hem de tüketicinin marjinal ikame 
oranına eşittir:

Şekil 8.8’de bu fiyat oranının aynı zamanda her iki tüketicinin marjinal ika-
me oranına eşit olduğu gösterilmektedir. Böylece üretimde etkinlik sağlandığında 
ve değişimde Pareto optimaliteye ulaşıldığında tüm tüketicilerin marjinal ikame 
oranları birbirine eşit olacak ve bu oran aynı zamanda marjinal dönüşüm oranına 
eşit olacaktır. Dolayısıyla ekonominin genel dengesi sağlanmış olacaktır. 

Şekil 8.8 ’de tüketici B’nin farksızlık haritası 180 derece çevrilmiştir. Tüketici 
B’ nin orijini optimal çıktı seçiminin belirlendiği üretim imkânları sınırı üzerine 

yerleştirilerek, pür değişimi 
gösteren Edgeworth diyag-
ramı oluşturulmakta ve ek-
senler X* ile Y* olmaktadır. 
Bu değişiklik teğetin eğimini 
yani fiyat oranını değiştirme-
mektedir. Şekle göre A ’nın 
veri bir fayda düzeyi karşı-
sında, tüketici B maksimum 
faydaya U B

2    farksızlık eğrisi 
ile ulaşmaktadır. Bu teğetin 
eğimine göre aşağıdaki eşitlik 
sağlanmakta, ekonomi için 
genel dengeye ulaşılmaktadır:

Şekil 8.8 

İki tüketici ve iki 
mal durumunda 
rekabetçi denge 
ve hem üretimde 
hem de değişimde 
etkinlik
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Ekonominin genel dengesini gösteren eşitlik nedir?

İKİNCİ EN İYİ TEOREM

Optimalite koşullarındaki bir sapma durumunda farklı politikaları 
değerlendirmek

Bu teoremde Pareto koşullarına ulaşmak üzere geliştirilen kısmi politikaların ge-
rekli olup olmadığı sorgulanmaktadır. Bir ekonomide rekabetçi genel denge var-
sayımlarının ya da Pareto koşullarının aynı anda gerçekleşmesi olukça zordur. 
Yaygın biçimde karşılaşılan eksik rekabet koşulları, dışsallıklar ve kamusal malla-
rın varlığı, Pareto etkin denge fiyatlarının oluşumunu engeller ve üretimde ve da-
ğılımda etkinlik sağlanamaz. Bu durumlarda en iyi politika, mümkün olduğunca 
çok sayıda Pareto koşulları gerçekleştirerek optimuma yaklaşmak mıdır, Yoksa 
Pareto koşullarından bir kısmının sağlanması gereksiz ve istenilmeyen bir durum 
mudur? İşte ikinci en iyi teoremin yanıtlamaya çalıştığı soru budur.

Ekonomilerde birçok endüstride az sayıda üreticinin bulunması ve üreticile-
rin bir miktar monopolcü güce sahip olması halinde Pareto koşullarının gerçek-
leşmesi sağlanamaz. Ünitenin ileriki kısımlarında Refah Ekonomisi ve Gerçek 
Dünya başlığı altında piyasa gücü konusunda daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

Tüm piyasalarda firma dengesi marjinal hasılat ve marjinal maliyet eşitliğine göre 
sağlanır. Sadece tam rekabet piyasasında, marjinal hasılat fiyata eşittir oysa eksik 
rekabet piyasalarda fiyat denge noktasındaki marjinal hasılatın üzerindedir. 

Ekonomide tam rekabet koşulları geçerli olsa bile, üretimde ve tüketimde dış-
sallıkların bulunması durumunda Pareto optimumuna ulaşılmaz. Dışsallık bir 
üreticinin veya tüketicinin diğerlerinin davranışlarından fayda veya zarar görecek 
şekilde etkilenmesidir. Eğer tüketici veya üretici fayda elde etmişse bunun bedelini 
ödememekte veya zarar görmüşse bu zararı tazmin edilmemektedir. Bu durumda 
piyasadaki fiyat sistemi doğru bilgi aktarma işlevini yerine getiremeyecek, gerçek 
piyasa fiyatları oluşturulamayacak, etkin kaynak dağılımı sağlanamayacaktır. 

Yine kamusal malların varlığı da Pareto koşullarının sağlanmasına engel oluş-
turur. Kamusal mal üretiminde ve bölüşümünde fiyat sistemi işlemez, devletin 
doğrudan ya da dolaylı müdahalesi gereklidir. Örneğin iç ve dış güvenlik hizmeti 
üretiminde, bu hizmetlerden ülkenin tüm vatandaşları faydalanır. İlave bir kişi-
nin bu hizmetten faydalanmasının maliyeti sıfırdır. Dolayısıyla marjinal maliye-
te göre fiyatlama burada yapılamamaktadır. Üretim optimalden daha fazla ya da 
daha az olabilmektedir. 

Çeşitli nedenlerle ekonomik sistemde belirli kısıtlar ya da sınırlamalar Pareto 
koşullarından bazılarının gerçekleşmesine engel teşkil eder. Eğer Pareto optimal 
koşulların tümü sağlanamıyorsa bu koşullardan mümkün olduğunca çoğunun 
sağlanmasına yönelik istekler gereksizdir. Bu ikinci en iyi teoremin genel bir ifa-
desidir. Bir başka deyişle; ikinci en iyi teoreme göre daha az sayıda optimallik şar-
tının ihlal edildiği bir durumun, daha çok sayıda optimallik şartının ihlal edildiği 
bir durumdan, toplumun refahı açısından, daha iyi olması gerekmez.

5

4

Eğer Pareto optimal koşulların 
tümü sağlanamıyorsa 
bu koşullardan mümkün 
olduğunca çoğunun 
sağlanmasına yönelik istekler 
gereksizdir. Bu ikinci en iyi 
teoremin genel bir ifadesidir.
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R. G. Lipsey ve K. Lancester tarafından geliştirilen bu teoremi grafiksel olarak 
Şekil 8.9 ile açıklayabiliriz. 

Şekilde toplumun üretim 
imkânları sınırı eğrisi iki mal için 
çizilmiştir. Yine toplumsal tercih-
lere ilişkin farksızlık eğrileri diyag-
rama yerleştirilmiştir. Ekonomik 
sistemlerdeki kısıt (sınırlama) ne-
deniyle Pareto optimalite koşulları 
sağlanamamıştır. Kısıtı AB doğrusu 
ile gösterelim, kısıtın sağ tarafı eri-
şilemez bölgeyi göstermektedir. Bu 
durumda toplumun optimizasyon 
problemi, farksızlık eğrileri ile açık-
lanan refah düzeyini bu kısıt altında 
maksimize etmektir. Şekilden açık-
ça görülen şudur: Optimal nokta-

nın üretim imkânları üzerinde olmasına gerek yoktur. C noktası kesinlikle etkin 
üretim bileşimini gösteren D noktasına tercih edilmektedir. Şu halde Pareto op-
timalite koşulunun tümü sağlanamıyorsa bu koşullardan bazılarının sağlanması-
nın daha iyi bir politika olacağı doğru değildir. Dolayısıyla ikinci en iyi noktanın 
üretim imkânları üzerinde olmasına gerek yoktur. İkinci en iyi nokta C noktasın-
da sağlanmıştır. Eğer üretimde etkinliğin sağlandığı D noktası seçilmiş olsaydı 
toplum daha düşük refah düzeyinde (U1) kalacaktı. 

SOSYAL REFAH KRİTERLERİ

Sosyal refah kriterlerini sıralamak

Başka hiç kimsenin durumu kötüleşmeden bir kişinin durumu iyileşiyorsa sosyal 
bir iyileşmenin söz konusu olduğu Pareto kriterinde, gelir dağılımı veri alınarak 
optimal bölüşüm araştırılmaktadır. Bu kriterde adaletli bir gelir dağılımı göz önü-
ne alınmamaktadır. Zenginlerle fakirlerin yan yana yaşadığı bir toplumda toplam 
geliri, kişiler arasında yeniden dağıtarak sosyal refahı yükseltmenin mümkün ola-
cağı düşünülebilir. Ancak böyle bir iddiada, kuşkusuz değer yargılarımızın büyük 
rolü vardır. Gelirin yeniden dağılımı, yoksulların durumunu iyileştirirken zengin-
lerin durumunda bir kötüleşmeye yol açar. Ancak, teorik olarak bireysel faydala-
rın karşılaştırılması mümkün olmadığından, böyle bir yargı sübjektif kalmak zo-
rundadır. Yani böyle bir yargıyı genel kabul görmüş optimum kriterleri açısından 
objektif olarak doğrulamak olası değildir. Bu nedenle, tüketiciler arasında yeni 
bir gelir dağılımı ile sosyal refahın yükseltilebileceği tartışmaya açık bir konudur.

İktisatçılar, bireylerden bazılarının durumunu iyileştirirken bazılarının duru-
munu kötüleştiren bir politika değişikliğinin, sosyal bir iyileşme olup olmadığını 
değerlendirmede kullanılabilecek bazı kriterler geliştirmişlerdir. Bu ölçütlerden 
ya da kriterlerden bazıları aşağıda kısaca açıklanacaktır. 

Şekil 8.9

İkinci en iyi 
teoreminin grafiksel 
gösterimi

5

Kaldor kriterine göre bir 
politikanın uygulanması 
sonucunda ortaya çıkan yeni 
durumdan kazançlı çıkacak 
olanlar, zarar görenlerin 
kayıplarını tam olarak telafi 
etseler bile, hala kazançlı 
iseler yeni durum bir sosyal 
iyileşme olarak algılanmalıdır.
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Kaldor ve Hicks Kriterleri 
N. Kaldor’un geliştirdiği kritere göre bir politikanın uygulanması sonucunda or-
taya çıkan yeni durumdan kazançlı çıkacak olanlar, zarar görenlerin kayıplarını 
tam olarak telafi etseler bile, hala kazançlı iseler yeni durum bir sosyal iyileşme 
olarak algılanmalıdır. Yani yeni durumda sosyal refah artmıştır. Kayıpların tela-
fisi ya da tazmini ilkesinin uygulandığı bu kriterde kazanan, kaybedenin zararını 
ödese bile kazançlı çıkmaktadır. Benzer bir kriter J. R. Hicks tarafından gelişti-
rilmiştir. Hicks’e göre bir politika uygulamasından zarar görenler, bu politikanın 
uygulanmaması için, önerdikleri parasal ödemelerle kazançlı çıkanları ikna ede-
miyorlarsa bu durum bir sosyal iyileşmedir. Dikkat edilirse Kaldor’un ve Hicks’in 
kriterleri aynı olgunun iki farklı yönünü ortaya koymaktadır. Her ikisi de kayıp-
larla kazançların karşılaştırılmasına dayanmaktadır. 

Scitovsky Kriteri
Scitovsky’e göre bir politika değişikliğinin bir sosyal iyileşme olarak değerlendi-
rilebilmesi için hem Kaldor hem de Hicks kriterlerine uygun olması gerekir. Yani 
politika değişikliğinin yol açtığı refah artışından söz edilebilmesi için, avantaj-
lı duruma geçenlerin kazançları, kaybedenlerin zararlarından büyük olmalıdır. 
Ayrıca, buna ek olarak kazançlı olanların zarar görenleri ikna edebilmeleri, zarar 
görenlerin ise kazançlı duruma gelenleri böyle bir değişimin olmaması için ikna 
edememeleri gerekmektedir. 

Kaldor, Hicks ve Scitovsky kriterlerinin ortak yanı, kazananların kaybedenle-
re potansiyel olarak parasal bir ödeme yapacaklarını varsaymalarıdır. Bir başka 
deyişle, para kullanılarak bireyler arası örtülü bir karşılaştırma yapılmakta ve pa-
ranın marjinal faydasının herkes için aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu noktada 
kriterler eleştirilmekte, kişilerin refah düzeylerinin karşılaştırılmasının çok güç 
hatta olanaksız olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin bir politika değişikliği sonucu 
A bireyi T10 bin kazanırken B bireyi T5 bin kaybediyorsa bu değişiklikle toplum-
sal bir iyileşmenin ortaya çıkacağı sonucuna varamayız. Çünkü A bireyi zengin 
biri ise T10 bin’lik bir kazancın kendisi için önemi düşük olabilir. Oysa B yoksul 
biri ise T5 bin’lik kayıp kendisi için çok ağır olabilecektir. Bu kaybın reel olarak 
tazmin edilmemesi halinde, politika değişikliği B bireyi için önemli bir külfet ol-
duğu halde, A bireyi için elde ettiği hazda küçücük bir artış demektir. 

Yukarıda kısaca açıklanan kriterlere yönelik en önemli eleştiri ise farklı kişilere 
yapılacak nispi ödemelerle, mevcut gelir dağılımına bağlı kişisel refah düzeylerin 
karşılaştırılmasındaki güçlüklerdir. Bergson’a göre güçlüğü aşmanın tek yolu, ge-
lir dağılımında adalet unsurunu içeren birtakım değer yargılarını belirlemektir. 
Ancak o zaman bu değer yargılarının ışığı altında, farklı durumlar, kazançları ve 
kayıpları yönünden birbirleriyle karşılaştırılabilir. Bu tür değer yargılarının oluş-
turulması ise mikro ekonominin uğraş alanı dışındadır. Buna rağmen yine de bu 
konuda ortaya atılmış bazı kriterlerden kısaca bahsedilebilir. Eşitlikçi yaklaşım 
toplum açısından en iyi durum olarak herkesin eşit olduğunu ileri sürer. Buna 
göre gelir dağılımında mutlak eşitliğe yönelik her politika iyidir. Rawls ise top-
lumda en kötü durumda olanların yararına olan politikaların adalete uygun oldu-
ğunu ileri sürmektedir. 

Hicks kriterine göre, bir 
politika uygulamasından 
zarar görenler, bu politikanın 
uygulanmaması için, 
önerdikleri parasal ödemelerle 
kazançlı çıkanları ikna 
edemiyorlarsa bu durum bir 
sosyal iyileşmedir.
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REFAH EKONOMİSİ VE GERÇEK DÜNYA

Refah ekonomisi kapsamında devletin rolünü açıklamak

Piyasaların iyi işlediği ve kaynak dağıtımında etkinliğe neden olduğu durumlar-
da, devletin ekonomide nasıl bir rol oynaması gerektiği konusu; en çok tartışılan 
konuların başında gelir. Bu durumda devletin rolü çok sınırlı bir kapsamda ta-
nımlanmaktadır. Buna göre, devletin temel işlevi, piyasaların en iyi biçimde işlev-
lerini yerine getirebilmesi için gerekli olan mülkiyet hakları ile ilgili düzenleme-
leri yapmaktır. Bu anlamda devlet, gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı ve adalet 
sistemini en iyi biçimde çalıştırmalıdır. Bunlar dışında devletin yapacağı eylemler 
‘gereksiz’ olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, böyle bir yargının, refah eko-
nomisinin tam olarak ne olduğunun doğru ve tam olarak algılanmasına dayan-
dığını söylemek güçtür. Çünkü gerçek yaşamda her şey iki nedenden ötürü daha 
karmaşıktır ve bu nedenle üzerinde özenle durulması gerekir. Bunlardan ilki, re-
fah ekonomisinde birinci teoremin varsayımlarıdır. Gerçek yaşama tam olarak 
uymasa bile, bu durum devletin ekonomik yaşamdaki rolünün çok sınırlayıcı ol-
masını gerektirmez. İkincisi, tüm varsayımlar geçerli olsa bile, kaynakların dağı-
tımı sonucu ortaya çıkan durum toplumun ahlak standartları ile örtüşmeyebilir. 
Şimdi bu iki konuyu piyasa başarısızlığı ve eşitlik başlıkları altında inceleyelim.

Piyasa Başarısızlığı
Piyasalara hiçbir müdahalenin olmadığı bir ekonomide bile aşağıda ele alacağı-
mız iki temel nedenden dolayı, kaynakların dağıtımında etkinlik sağlanamaya-
bilir. Bunlar piyasa gücünün oluşması, piyasaların var olmaması ve etkin olarak 
işlememesidir. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

Piyasa Gücü
Temel refah kuramına göre kaynakların etkin bir biçimde dağıtılabilmesi, yani kay-
nak dağıtımında etkinlik sağlanabilmesi için, üretici ve tüketicilerin piyasa gücüne 
sahip olmamaları gerekir. Yani, ne üreticilerin ne de tüketicilerin tek başlarına ma-
lın piyasa fiyatını etkileme gücünün olmaması gerekir. Eğer üretici veya tüketici-
lerden bazıları fiyatları etkileme gücüne sahipse yani fiyat yapıcı durumunda iseler 
kaynaklar genellikle etkin olmayan bir biçimde dağıtılır. Örneğin piyasa gücüne 
sahip bir firma (tekelci firma), malın fiyatını marjinal maliyetinin üzerinde belirle-
yerek tam rekabetçi piyasalara oranla daha az miktarda mal arz edebilir. Bu durum-
da Pareto anlamında etkinliği sağlayacak yeter koşul gerçekleşmez ve söz konusu 
malın üretiminde kullanılabilecek kaynaklar yetersiz ve etkinsiz kullanılmış olur.

Mal piyasalarını ele aldığımız ünitelerde anımsayacağınız gibi, bir firma piya-
sa gücünü farklı şekillerde elde edebilir. Bunun en çarpıcı örneği, bir malın tek 
üreticisinin ve bir hizmetin tek sunucusunun olduğu tekel piyasa biçimidir. Tekel 
piyasası yanında az sayıda firmanın söz konusu olduğu oligopol piyasalarında da 
firmalar bu piyasa gücü nedeniyle ürün fiyatlarını, marjinal maliyetinin üzerinde 
belirleyebilirler. Nihayet, çok sayıda firmanın olduğu ancak firmaların ürün fark-
lılaştırmasına gittikleri tekelci rekabet piyasalarında da firmalar belli derecelerde 
piyasa gücüne sahip olurlar. Örneğin çok sayıda firma şampuan üretmekte ancak 
çok sayıda tüketici, bu şampuanları farklı ürünler olarak algılamaktadır.

Piyasa gücü varsa neden kaynak dağıtımında etkinlik sağlanamaz?

6

6
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Piyasaların Var Olmaması ve Etkin Olarak İşlememesi
Daha önce ayrıntılı bir biçimde açıkladığımız değişimde etkinlik ve Pareto op-
timumu çerçevesinde, her mal ve hizmet için bir piyasanın bulunduğu varsayıl-
maktadır. Buna karşın, bir tane mal için bile bu piyasanın olmaması durumunda; 
piyasaların kaynak dağıtımında etkinlik sağlayacağını söylemek pek olanaklı ol-
mayacaktır. Örneğin sigorta piyasasını ele alalım. Bilindiği gibi belirsizliklerin ol-
duğu bir dünyada sigorta çok önemli bir üründür. Piyasada çok yaygın bir şekilde 
hizmet veren sigorta şirketlerinin olmasına rağmen, bireyler belli olaylara karşı 
isteseler de kendilerini sigorta ettiremezler. Örneğin fakir bir insan istese de fa-
kirliğe karşı onu koruyacak bir sigorta yaptıramaz. Çünkü böyle bir sigortayı kârlı 
bulacak bir sigorta şirketi bulmak mümkün değildir. Sigorta şirketleri bireylerin 
böyle bir durumda çalışmak için bir çaba içerisinde olmayacaklarını veya yeterin-
ce çalışmayacaklarını çok iyi bilirler. Ayrıca bu durumda sigorta yaptıracakların 
durumlarının izlenmesi hem çok güç hem de sigorta şirketine çok pahalıya mal 
olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, fakirliğe karşı bir sigorta söz konusu olmamak-
tadır. Burada sorun olan şey ise tarafların bildiği bir bilginin diğeri tarafından 
bilinmemesidir. Yani asimetrik bilginin söz konusu olmasıdır.

Eksik bilgi durumunda, tüketiciler piyasa fiyatları ya da ürünlerin kalitesi hak-
kında doğru bilgiye sahip değillerse piyasa sisteminin etkin bir biçimde işlediğini 
söylemek olanaksızdır. Bu bilgi eksikliği nedeniyle üreticiler bazı ürünlerden ge-
reğinden fazla ve bazılarından ise az üretmek zorunda kalabilirler. Bununla bir-
likte, bazı tüketiciler fayda sağlayacaklarını bildikleri halde bir ürünü satın almaz-
ken diğerleri kendilerine fayda değil zarar yaratan ürünleri alabilirler. Örneğin 
tüketiciler kilo verdirmeyi garanti eden bir ilaç satın alabilir ancak sonradan bu 
ilacın hiçbir tıbbi değeri olmadığını fark edebilirler. Nihayet, eksik bilgi nedeniy-
le bazı piyasalar yeterince gelişemez. Örneğin sigorta şirketleri tüketicilerin ne 
kadar riskli olup olmadığını tam olarak belirleyemedikleri için, bazı sigortaları 
satın almak mümkün olmayabilir. Eksik bilgiden kaynaklanan bu tür sorunlar 
nedeniyle, rekabetçi piyasalarda da etkin olmayan durumlarla karşılaşılır. 

Piyasaların var olmaması nedeniyle ortaya çıkan bir diğer etkinsizlik türü ise 
dışsallıktır. Rekabetçi piyasalarda mal ve hizmetlerin fiyatları, hem tüketiciler 
hem de üreticiler açısından önemli bilgiler içerdiğinden, fiyat sisteminin etkin 
bir biçimde işlemesine neden olur. Ancak bazı durumlarda piyasa fiyatları ne üre-
ticilerin ne de tüketicilerin faaliyetlerini tam olarak yansıtmaz. Bir üretim ya da 
tüketim faaliyeti, diğer üretim veya tüketim faaliyetleri üzerinde doğrudan piya-
sa fiyatlarıyla yansıtılmayan (dolaylı) bir etkiye sahip olduğunda dışsallık oluşur. 
(Burada fayda ya da maliyet gibi değerler üzerindeki etkiler piyasaya dışsal ol-
duğu için dışsallık sözcüğü kullanılmıştır). Örneğin; bir çelik fabrikası atıkları-
nı nehire boşalttığı için nehrin geçtiği alanlarda tarımsal üretimde bulunmak ve 
balık avlamak uygun olmayan bir duruma geliyorsa burada dışsallık var demek-
tir. Çünkü çelik üreticisi çeliği üretirken çok fazla suyu atık hale getirmekte ve 
atık suyun gerçek maliyetini de üstlenmemektedir. Bu tür bir dışsallık, girdilerin 
kullanımında etkinsizliğe neden olur. Eğer bu dışsallık tüm çelik sanayinde söz 
konusu ise çeliğin fiyatı (rekabetçi piyasada üretimin marjinal maliyetine eşittir) 
atık maliyetini de içeren üretim maliyetinden daha düşük olacaktır. Sonuç ola-
rak üretim maliyetinin olması gerekenden daha az olması nedeniyle, gereğinden 
fazla çelik üretilecek ve bu da üretimde etkin olmayan bir durum yaratacaktır. 
Dışsallıklar bu örnekte olduğu gibi her zaman negatif dışsallık biçiminde gerçek-
leşmez. Dışsallıklar pozitifde olabilir. Örneğin bir mikrobiyolojist tarafından or-
taya çıkarılan bir buluş, bir ilaç şirketi tarafından kullanılabilir.
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Piyasaların etkin bir biçimde işlememesine neden olan bir başka etken ise tü-
keticiler açısında son derece önemli olan bazı malların üretilmemesi ya da düşük 
düzeyde üretilmesidir. Örneğin yeni bir malla ilgili bir firmanın geliştirdiği yeni 
bir buluşun kamunun kullanımına açılması durumunda, bu buluş diğer üreticiler 
tarafından da rahatlıkla kullanılabilir ve kopyalanabilir. Diğer üreticilerin ürünü 
piyasaya sürmeleri engellenemediği sürece, herhangi bir firmanın yeni bir ürün 
veya üretim yöntemi geliştirmek amacıyla yapacağı çalışmalar kârlı olmayacaktır. 
Bu nedenle bazı mallar ihtiyaçtan daha az üretilir. Yine kamusal mallar rekabet-
çi piyasalarda gerekenden çok az üretilir. Kamusal mallar, tüketiciler tarafından 
birlikte tüketilen mallar olup bir kişinin veya bir grubun tüketimi diğerlerinin tü-
ketimini azaltmamaktadır. Bir kamusal maldan bazı tüketiciler ucuz bir biçimde 
yararlanabilir. Bu durumda, diğer tüketicilerin bu malı kullanmasını engellemek 
oldukça zordur. Bu nedenle de bu mallar ya devlet tarafında üretilir ya da bazı 
teşviklerle özel sektör tarafından üretilmesi sağlanmaya çalışılır.

Eşitlik
Bir toplumun bireylerinin ne kadar iyi koşullarda yaşayıp yaşamadıkları tartış-
ması, toplumun etkinlik sorununa nasıl baktığı ile ilgili olduğu kadar (pastanın 
büyüklüğü), eşitlik konusundaki tavrıyla da yakından ilişkilidir. Sonuç ise bireyler 
ve devletin yaptığı tercihlere göre şekillenir. Eşitlik konusunda bir değerlendir-
me yapabilmek için tek başına Pareto kriterini kullanmak yeterli olmaz. Çünkü 
Pareto etkinliği kriteri, bireylerin elde ettiği faydaların ölçülüp karşılaştırılabilir 
olduğunu kabul etmez. Daha önce de açıkladığımız Pareto kriterine göre, bir bi-
reyin daha iyi duruma gelebilmesi için, bir diğerinin daha kötü duruma düşmesi 
gerekir. Ayrıca Pareto anlamında etkin olduğu kabul edilen her durumun arzula-
nır olduğunu söylemek de çok zordur. Şekil 8.10’da tüketiciler arası anlaşma eğri-
sinden hareketle çizebileceğimiz fayda imkânları sınırı eğrisi (UU) üzerindeki her 
nokta, Pareto anlamında etkin noktadır. Ancak bu noktaların bireyler arasında 
çok farklı reel gelir bileşimlerini temsil ettiğini unutmamamız gerekir. Dolayısıyla 
bu noktalar arasında hangisi en iyidir diye bir soru sorduğumuzda, ne yazık ki 
Pareto etkinlik kriterini kullanarak bu soruyu yanıtlamamız mümkün değildir. 

Pareto etkin noktalar arasında bir seçim yapmak istediğimizde, bireyler arası 
fayda karşılaştırmasına olanak tanıyacak başka bir araç, kriter bulmamız gerek-
mektedir. Doğaldır ki bu yeni araç veya kriter ek bir takım değer yargılarını içere-
cektir. Bu amaçla kullanacağımız araç, sosyal fayda fonksiyonu olacaktır. Bu fonk-
siyonda, toplu bir biçimde kaynak dağıtım sıralamasını belirleyebilmemiz için ge-
rekli olan farklı tüketicilerin faydaları bir arada yer almaktadır. Dolayısıyla, sosyal 
fayda fonksiyonu, toplumun fayda fonksiyonu olarak algılanmalıdır. Bu nedenle 
de toplumun refahı, her bir bireyin faydasının bir fonksiyonu olur. Toplum A ve 
B gibi iki bireyden oluştuğundan; toplumun refahı, A ve B’nin faydalarının bir 
fonksiyonu olarak aşağıdaki biçimde yazılabilir:

Sosyal refah = W (UA, UB)

Burada UA, A ’nın ve UB de B ’nin fayda düzeylerini göstermektedir. Ayrıca, bi-
reylerin fayda düzeyleri arttıkça toplumun refahının artacağı da varsayılmaktadır.

Toplum açısından arzulanır etkin noktayı bulabilmemiz için öncelikle, sosyal 
fayda fonksiyonu olarak kullanacağımız azalan eğimli farksızlık eğrilerini aynı şe-
kil üzerinde göstermemiz gerekir. 
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Farksızlık eğrilerinin negatif eğimli olması, eğer A’nın faydası azaltılırsa aynı 
toplumsal fayda düzeyinde kalınabilmesi için; B’nin faydasının artırılması gerek-
tiğini ifade eder. Eğrinin eğimi ise toplumun A ve B’nin faydaları konusunda ne 
kadar duyarlı olduklarını gösteren değer yargılarını temsil eder. Toplum açısın-
dan en uygun olan noktayı belirlemek için yeniden şekil 8.10’a dönelim. 

Şekil 8.10’da yer alan Pareto etkin F noktası ile ve Pareto etkin olmayan G 
noktasını karşılaştırdığımızda; G noktasının daha yüksek sosyal farksızlık eğrisi 
üzerinde olması nedeniyle daha arzulanır olduğunu söyleyebiliriz. Burada sosyal 
fayda fonksiyonunda yer alan toplumun değer yargıları, Pareto anlamında etkin 
olmasa bile, daha adil bir gelir 
dağılımını tercih etme yönün-
dedir. Ayıca H noktasının, hem 
Pareto etkin olması hem de eşit-
lik açısından daha adil bir duru-
mu yansıtması nedeniyle hem 
F noktası hem de G noktasına 
tercih edileceğini söylememiz 
gerekir. Bu kısa tartışmalardan 
çıkarılacak en temel sonuç ise 
‘bir ekonomi Pareto anlamında 
etkin bir kaynak dağıtım süreci 
yaratsa bile, refahın daha adil da-
ğıtılabilmesi için regülasyonlar ya 
da devlet müdahalesi gereklidir’.

Şekil 8.10 

Sosyal Faydanın 
Maksimizasyonu
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Özet 
Tüketiciler arası değişimde etkinlik ve Pareto opti-
mumunu açıklamak
 İdeal şartlardaki bir piyasa ekonomisi Pareto 
etkinlik ile sonuçlanır. Tüketicilerden birisinin 
refahını azaltmadan bir başkasının refahının ar-
tırılamayacağı durum Pareto optimum noktalar 
olup anlaşma eğrisi üzerindeki noktalardır. 

  

Üretimde etkinlik ve üretim imkânları sınırı eğri-
sini elde etmek
 Burada üretim sürecinde elde edilen çıktılardan 
birisinin üretim miktarını azaltmadan diğerinin 
miktarını artırmanın olanaksız olduğu durum-
da üretimde etkinlik sağlanmakta ve girdilerin 
etkin dağılımı gerçekleşmektedir. Etkin üre-
tim seti üzerinde her noktada üretimde etkin-
lik sağlanmış olup bu etkin üretim seti, üretim 
imkânları sınırı eğrisini elde etmek için kullanı-
lır. Üretimde etkinlik:

  
    eşitliğini gerektirir.

Ekonomide genel dengeyi açıklamak
 Ekonominin genel dengesi hem üreticiler arası 
denge, hem de tüketiciler arası dengeyi gerek-
tirir. Yani her bir mal için üretimde etkinliğin 
sağlanması, her bir tüketici için Pareto optimali-
tenin sağlanması genel denge için geçerli olup şu 
eşitlik ile gösterilir: 

  
 

Optimalite koşullarından sapma olduğunda poli-
tikaları değerlendirmek 
 Şayet optimalite koşullarından tümü sağlanamı-
yorsa bu koşullardan mümkün olduğunca ço-
ğunun sağlanmasına yönelik isteklerin gereksiz 
olduğunu ileri süren, ikinci en iyi teoremdir. Bu 
teoremde Pareto optimaliteye ulaşmak için ge-
liştirilen kısmi politikaların gerekli olup olmadı-
ğı sorgulanmaktadır.

Sosyal refah kriterlerini sıralamak
 Bireylerden bazılarının durumunu iyileştirirken 
bazılarının durumunu kötüleştiren bir politika 
değişikliğinin sosyal bir iyileşme olup olmadığı-
nı değerlendirmede kullanılan kriterler; genelde 
politika uygulamasında yarar sağlayanların, za-
rar edenleri tazmin etmelerine dayalıdır.

Refah ekonomisi kapsamında devletin rolünü ifade 
etmek

 Gerçek dünyada üreticilerin piyasa gücüne sa-
hip olmaları, piyasaların olmaması ve etkin 
bir biçimde işlememesi nedeniyle ekonomide 
Pareto anlamında etkin kaynak dağılımı sağla-
namaz. Buna karşılık, Pareto anlamında etkin 
kaynak dağılımının sağlandığı durumlarda bile, 
refahın adil bir biçimde dağıtılabilmesi için dev-
let müdahalesi gerekebilir.

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. İki mal, iki girdi söz konusu olduğunda etkin üre-
tim seti üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisi ger-
çekleşir?

2. Genel denge kavramı aşağıdaki yazarlardan hangi-
sinin adı ile anılır?

a.  Edgeworth
b.  Leon Walras
c.  Marshall
d.  David Ricardo
e.  Adam Smith

3. Eğer tüketici tercihleri orijine göre dışbükey ve tü-
ketimde dışsallıklar yoksa her bir rekabetçi genel denge 
Pareto etkin dağılım olarak savunulur. Bu tanımlama 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi için geçerlidir? 

a.  Refah ekonomisinde birinci teorem
b.  Refah ekonomisinde ikinci teorem
c.  Refah ekonomisinde üçüncü teorem
d.  İkinci en iyi teorem
e.  N. Kaldor - J. R. Hicks Teoremi

4. İki mal ve iki girdi için üretim imkânları sınırı eğ-
risinin doğru şeklinde olabilmesi için aşağıdaki koşul-
lardan hangisi gereklidir?

a.  Üretim fonksiyonları ölçeğe göre artan getiriye 
sahip olmalı,

b.  Üretim fonksiyonları ölçeğe göre azalan getiriye 
sahip olmalı,

c.  Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye 
sahip olmalı,

d.  Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye 
sahip olmalı ve doğrusal olan etkin üretim seti 
üzerinde sermaye-emek oranları birbirine eşit 
olmalı,

e.  Üretim fonksiyonlarından birisi artan getiriye 
sahip iken öteki azalan getiriye sahip olmalı

5. İki mal, iki girdi ve iki tüketici durumunda aşağı-
daki seçeneklerden hangisi ekonominin genel dengesi 
için yeterlidir?

 

6. İki birey ve iki malın bulunduğu bir ekonomide de-
ğişimin genel dengesi hangi seçenek ile sağlanır?

 

7. Etkin üretim setinden hareketle aşağıdaki eğriler-
den hangisi elde edilir? 

a.  Üretim imkânları sınırı eğrisi
b.  Farksızlık eğrisi
c.  Eş ürün eğrisi
d.  Talep eğrisi
e.  Arz eğrisi

8. Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetin eği-
mi neyi ifade eder? 

a.  Marjinal ikame oranı
b.  Marjinal dönüşüm oranı
c.  Marjinal maliyet oranı
d.  Marjinal tüketim oranı
e.  Marjinal tasarruf oranı



Mikro İktisat210

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. Eğer Pareto optimal koşullardan tümü sağlanamı-
yorsa bu koşullardan mümkün olduğunca çoğunun 
sağlanmasına yönelik arzuların gereksiz olduğunu 
açıklayan teoreme ne ad verilir?

a.  İkinci en iyi teoremi
b.  Refah ekonomisinin birinci teoremi
c.  Refah ekonomisinin ikinci teoremi
d.  Genel denge teoremi
e.  Kısmi denge teoremi

10. Tüm piyasaların eş anlı incelenmesine yönelik ana-
lize ne ad verilir?

a.  Marshall analizi
b.  Marshall-Lerner analizi
c.  Walras-Marshall analizi
d.  Kısmi denge analizi
e.  Genel denge analizi

1. d Çünkü etkin üretim seti üzerinde her iki mal 
için eş ürün eğrilerinin eğimleri (MRTSKL) 
birbirine eşittir.

2. b  Genel denge analizi Leon Walras adı ile anılır.
3. a  Belirli varsayımlar altında her Pareto etkin 

dağılımın rekabetçi genel dengeyi yansıtması, 
refah ekonomisinde birinci teorem olarak ad-
landırılır.

4. d Etkin üretim seti doğrusal olmalı ve mallar için 
ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerli olmalı-
dır. Bu durumda MRTYX sabit olur.

5. a Her birey için marjinal ikame oranı malların 
fiyatları oranına eşit olmalıdır. Bu da yine mar-
jinal dönüşüm oranına eşit olduğunda genel 
denge koşulu sağlanmış olur.

6. c Tüketiciler arası değişimde etkinliğin geçerli 
olabilmesi için her iki tüketicinin farksızlık eğ-
rileri birbirine teğet olacak ve bu da malların 
fiyatları oranına eşit olacaktır.

7. a Etkin üretim seti üzerinde bir malın üretimini 
artırabilmek için öteki malın üretiminin azal-
tılması gerekir. Dolayısıyla kaynaklar etkin kul-
lanılmıştır. Bu set kullanılarak iki mal düzle-
minde üretim imkânları sınırı eğrisi elde edilir. 

8. b Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetin 
eğiminin negatif işaretlisi marjinal dönüşüm 
oranını verir.

9. a Burada ikinci en iyi teoreminin tanımı yapıl-
mıştır. 

10. e Genel denge analizi tanımı verilmiştir.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Eğer bir endüstri emek ve sermaye girdileri bakımın-
dan diğer piyasalara kıyasla çok küçük ise bu endüstri-
deki değişmelerin diğer piyasalara etkisi ihmal edilebi-
lir, burada politika analizleri için kısmi denge analizleri 
kullanmak doğru sonuç verir. Örneğin yiyecek veya 
belirli giyecek malları lehine zevklerdeki bir değişme-
nin girdi ve çıktı fiyatları üzerindeki etkisi ihmal edi-
lebilir. Ancak demir-çelik üretimindeki bir teknolojik 
değişme ya da petrol darlığı çok büyük genel denge 
etkilerine sahiptir. Çünkü demir-çelik endüstrisi bü-
yük ölçüde emek istihdam etmekte ve büyük miktarda 
sermaye kullanmaktadır. Yine bu endüstrinin ürünü 
birçok endüstride kullanılmaktadır. Bu durumlarda 
genel denge etkilerini ihmal etmek doğru olmayan 
tahminlere yol açar, belki de uygun olmayan politika 
önerileriyle sonuçlanır. Bu yüzden genel denge analizi-
ne yönelmek daha akılcıdır. 

Sıra Sizde 2 
Tüm tüketiciler arasında marjinal ikame oranı eşit ve 
bu, fiyat oranını yansıtıyorsa tüketiciler arası denge 
sağlanır. Dolayısıyla değişimde ya da tüketiciler ara-
sında denge koşulu şu şekildedir:

Sıra Sizde 3
Üretimde eğer Y malı üretimini azaltmaksızın X malı 
üretimi artırılamıyorsa etkin üretim setine ulaşılmış 
olur. Şekilde eş ürün eğrilerinin birbirlerine teğet ol-
dukları noktaların geometrik yeri, etkin üretim seti ya 
da üretimin anlaşma eğrisini gösterir. Etkin üretim seti 
üzerindeki her noktada X ve Y malı üretimi için tüm 
girdiler etkin biçimde kullanılmaktadır.

Sıra Sizde 4
Üretim imkânları eğrisi doğru şekline ise marjinal dö-
nüşüm oranı bir sabite eşit olacaktır. Ekonomide bu sa-
bit oran üzerinden Y malı X malına etkin bir biçimde 
dönüşecektir.

Sıra Sizde 5

Sıra Sizde 6
Temel refah kuramına göre kaynakların etkin bir bi-
çimde dağıtılabilmesi, yani kaynak dağıtımında etkin-
lik sağlanabilmesi için üretici ve tüketicilerin piyasa 
gücüne sahip olmamaları gerekir. Yani ne üreticilerin 
ne de tüketicilerin tek başlarına malın piyasa fiyatını 
etkileme gücünün olmaması gerekir. Eğer üretici veya 
tüketicilerden bazıları fiyatları etkileme gücüne sahip-
se yani fiyat yapıcı durumunda iseler kaynaklar genel-
likle etkin olmayan bir biçimde dağıtılır ve Pareto an-
lamında etkinliği sağlayacak yeter koşul gerçekleşmez.
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A
Açık Ma li yet: Bir mal ve ya hiz me tin üre ti mi için di rekt 

ola rak pa ra sal bir har ca ma yı ge rek ti ren öde me le rin 
ta ma mı na de nir.

An laş ma (Söz leş me) Eğ ri si: İki tü ke ti ci için de ği şi min son 
bul du ğu ve mar ji nal ika me oran la rı nın eşit ol du ğu Pa
re to op ti mum nok ta la rın bir leş ti ril me siy le el de edi len 
eğ ri ola rak ad lan dı rı lır.

Aşı rı Ka pa si te: Mak si mum te sis ka pa si te sin den kü çük üre
tim dü zey le ri ola rak ad lan dı rı lır.

Aşı rı Kâr: Top lam ge lir ile top lam ma li yet ara sın da ki po zi
tif fark ola rak ta nım la nır.

Aza lan Mar ji nal Ge ti ri ler (Ve rim ler) Ka nu nu: Di ğer gir
di ler sa bit iken tek bir gir di nin üre tim de kul la nı lan 
mik ta rı nı art tır dı ğı mız da söz ko nu su gir di nin mar ji
nal fi zi ki ürü nü nün bel li bir nok ta ya ka dar art ma sı ve 
o nok ta dan son ra azal ma ya baş la ma sı şek lin de ta nım
la nır.

B
Ba ya ğı Gir di: Üre tim mik ta rı art tık ça ma li ye ti mi ni mi ze 

eden, mik ta rı aza lan gir di ye de nir.
Büt çe: Ve ri bir pe ri yot ta (bir hafta, bir ay, bir yıl) har ca ma 

yap mak için ne ka dar lık bir sa tın al ma gü cü nün (pa ra
nın) mev cut ol du ğu nu gös te rir.

D
Dam ping: Bir ma lın üre ti ci si olan mo no pol cü fir ma nın 

ma lı nı ya ban cı pi ya sa lar da da ha dü şük fi yat lar dan sat
ma sı dır.

De ği şim De ğe ri: Ma lın pi ya sa da alım sa tı ma ko nu ol du ğu 
fi yat tır.

Do ğal Mo no pol: Bir pi ya sa da sa de ce tek bir fir ma ta ra fın
dan üre ti min ger çek leş ti ril me si iki ve ya da ha çok sa
yı da üre ti min ger çek leş ti ril me si ne gö re da ha ucuz sa 
do ğal mo no pol den bah se di le bi lir.

Doğ ru sal Üre tim Fonk si yo nu: İka me es nek li ği son suz 
olan üre tim fonk si yon la rı na de nir.

E
Eko no mi: Şim di ve ge le cek te tü ke ti mi ya pı la cak mal ve hiz

met le rin üre til me si ve pay la şıl ma sı sü re cin de bir top
lu mun al ter na tif yer ler de kul la na bi le ce ği kıt kay nak la
rın çe şit li alan la ra tah si si ne ka rar ve rir ken se çim le ri ni 
na sıl yap tık la rı nı ve bu se çim le rin so nuç la rı nı in ce le
yen bir sos yal bi lim dir. 

Eko no mik (İk ti sa di) Ma li yet: Fir ma nın açık ve ör tük ma
li yet le ri top la mı na de nir.

Eko no mik Rant: Fir ma nın gir di için öde mek is te di ği fi yat 
ile bu fak tö rün kul la nıl ma sı için öden me si ge re ken 
mi ni mum har ca ma ara sın da ki fark tır.

Eme ğe Gö re Ar tan Mar ji nal Ge ti ri (Ve rim): Di ğer gir di ler 
sa bit iken emek mik ta rın da ki her bir bi rim ar tış kar şı
sın da top lam fi zi ki ürün ar ta rak ar tı yor ise eme ğe gö re 
ar tan mar ji nal ge ti ri var de mek tir. 

Eme ğe Gö re Aza lan Mar ji nal Ge ti ri (Ve rim): Di ğer gir
di ler sa bit iken emek mik ta rın da ki her bir bi rim ar tış 
kar şı sın da top lam fi zi ki ürün aza la rak ar tı yor ise eme
ğe gö re aza lan mar ji nal ge ti ri (ve rim) var de mek tir. 

Eme ğe Gö re Aza lan Top lam Ge ti ri: Di ğer gir di ler sa bit 
iken emek mik ta rın da ki her bir bi rim ar tış kar şı sın da 
top lam fi zi ki ürün aza lı yor ise bu du rum da eme ğe gö
re aza lan top lam ge ti ri (ve rim) var de mek tir.

Emek-ta sar ruflu (Ser ma ye Kul la nım lı) Tek no lo jik Ge-
liş me: Eme ğin mar ji nal fi zi ki ürü nü ne gö re ser ma ye
nin mar ji nal fi zi ki ürü nü nün da ha faz la art ma sı na yol 
açan tek no lo jik ge liş me ye de nir.

Eş Ma li yet Doğ ru su: Ay nı mik tar da top lam har ca ma yı ge
rek ti ren emek ve ser ma ye gir di si bi le şen le ri ni gös te ren 
doğ ru ya de nir.

Eş Ürün Eğ ri si: Ay nı çık tı dü ze yi ni sağ la yan, tek no lo jik 
ola rak tüm et kin emekser ma ye kom bi nas yon la rı nı 
gös te ren eğ ri ye de nir.

Et kin Üre tim Se ti: Ed ge worth ku tu di yag ra mın da eş ürün 
eğ ri le ri nin bir bir le ri ne te ğet ol duk la rı nok ta la rın geo
met rik ye ri ya da üre ti min an laş ma eğ ri si ni gös te rir.

F
Fa iz: İn san la rın ser ma ye le ri ni kul la na rak el de et tik le ri ge

li re de nir.
Fark lı laş tı rıl mış Oli go pol: He te ro jen mal la rın üre til di ği 

pi ya sa lar dır.
Fark sız lık Eğ ri si: Tü ke ti ci ye ay nı fay da dü ze yi ni sağ la yan 

mal bi le şim le ri nin oluş tur du ğu eğ ri ye de nir.
Fay da: Bir mal ve ya hiz me tin tü ke til me si ile tü ke ti ci nin el

de et ti ği tat min dü ze yi ola rak ta nım la nır.
Fır sat Ma li ye ti: Bir şe yi seç ti ği miz de vaz geç ti ği miz al ter na

tifle rin de ğe ri ni ifa de et mek te dir.
Fi yat Dı şı Re ka bet: Fir ma la rın ra kip le ri ile mal fark lı laş tır

ma sı, üre tim tek nik le rin de ye ni lik ler, rek lam lar, ye ni 
ürün ge liş tir me, pro mos yon ve kam pan ya lar gi bi ko
nu lar da re ka bet et me si ne de nir.

Fi yat Me ka niz ma sı: Han gi mal ya da hiz me tin na sıl ve ki
min için üre ti le ce ği ne ka rar ve ril me si ni sağ la yan bir 
me ka niz ma dır.

Sözlük
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Fi yat Sa va şı: Oli go pol pi ya sa sın da ra kip fir ma la rın fi yat la rı 
dü şür me ya rı şı dır.

Fi yat Tü ke tim Eğ ri si: Büt çe doğ ru la rı üze rin de op ti mal se
çim nok ta la rı nın bir leş ti ril me si ile el de edi len eğ ri ye 
de nir.

G
Ge le cek te ki Tü ke tim: Bi rey le rin sa hip ol duk la rı kay nak la rı 

bu lun duk la rı za man da tü ket me yip ge le cek te ger çek
leş tir me ka ra rı dır.

Ge lir Et ki si: Fi yat de ği şi mi nin ne den ol du ğu fi zi bil alan da
ki fark lı laş ma nın (sa tın al ma gü cün de ki de ğiş me nin) 
ya rat tı ğı ta lep mik ta rın da ki de ğiş me yi açık lar.

Ge lir Tü ke tim Eğ ri si: Sa de ce ge lir de ki de ğiş me ler so nu cu 
ula şı lan op ti mal se çim le ri bir leş ti re rek el de edi lir.

Ge nel Den ge Ana li zi: Bir den faz la pi ya sa da ki çık tı ve fi yat 
dü zey le ri nin na sıl be lir len di ği araş tı rı lır.

Ge nel Den ge: Üre tim de et kin lik sağ lan dı ğın da ve de ği
şim de pa re to op ti ma li te ye ula şıl dı ğın da tüm tü ke ti ci
le rin mar ji nal ika me oran la rı bir bi ri ne eşit ola cak ve 
bu oran ay nı za man da mar ji nal dö nü şüm ora nı na eşit 
ola cak tır. Do la yı sıy la eko no mi nin ge nel den ge si sağ
lan mış ola cak tır.

Gi ri şim ci: Eko no mik ha yat ta risk alan bi rey ler dir.

H
Ha kim Fir ma Mo de li: Ha kim fir ma, pi ya sa da top lam en

düs tri üre tim mik ta rı nın önem li bir kıs mı nı kon trol 
eden fir ma dır.

Hicks Kri te ri: Bir po li ti ka uy gu la ma sın dan za rar gö ren ler, 
bu po li ti ka nın uy gu lan ma ma sı için, öner dik le ri pa ra
sal öde me ler le ka zanç lı çı kan la rı ik na ede mi yor lar sa 
bu du rum bir sos yal iyi leş me dir.

İ
İka me Es nek li ği: Çık tı dü ze yi sa bit iken, bir gir di nin di ğe ri 

ile ne ka dar ko lay ika me edi le bil di ği ni yüz de sel ola rak 
öl çen öl çü te de nir.

İka me Et ki si: Fi yat de ği şi mi ne bağ lı ola rak, iki mal ara sın
da ki de ği şim ora nın da ki fark lı laş ma nın yol aç tı ğı ta
lep mik ta rın da ki de ği şi mi açık lar. 

İki Ta raflı Mo no pol: Fak tör pi ya sa sın da mo no pol ve mo
nop son özel lik le ri nin tek bir mo del de gös te ril me si ile 
or ta ya çı kar. Gir di pi ya sa sın da her iki ta ra fın da mo no
pol cü gü ce sa hip ol ma sı du ru mun da göz le nir.

İkin ci En İyi Teo rem: Tü ke ti ci ter cih le ri ile il gi li ak si yom
la rın ge çer li ol du ğu (fark sız lık eğ ri le ri ori ji ne dış bü
key dir, sü rek li lik var dır) ve tü ke tim de dış sal lı ğın bu
lun ma dı ğı var sa yı mı al tın da trans fer ve de ği şim so nu
cu ye ni bir den ge ye ula şıl mak ta dır ki bu re fah eko no
mi sin de ikin ci teo rem ola rak ad lan dı rı lır.

K
Kal dor Kri te ri: Kal dor kri te ri ne gö re bir po li ti ka nın uy

gu lan ma sı so nu cun da or ta ya çı kan ye ni du rum dan 
ka zanç lı çı ka cak olan lar, za rar gö ren le rin ka yıp la rı nı 
tam ola rak te la fi et se ler bi le, ha la ka zanç lı ise ler, ye ni 
du rum bir sos yal iyi leş me ola rak al gı lan ma lı dır. 

Kâr: Gi ri şim ci le rin ge li ri ne kâr de nil mek te dir.
Kar di nal Fay da: Bu yak la şım da fay da nın nes nel ola rak öl

çü le bi le ce ği ile ri sü rül mek te dir.
Kar şı laş tır ma lı Du ra ğan Ana liz: Dış sal de ğiş ken ler den bi

rin de ki de ğiş me nin bir eko no mik mo del de ki iç sel de
ğiş ke nin se vi ye si ni na sıl et ki le ye ce ği ni in ce le mek için 
kul la nı lır.

Kar tel: Ay nı üre tim da lın da, iki ve ya da ha faz la fir ma nın 
ara la rın da ki re ka be ti ön le ye rek, fi yat la rı dü zen le mek 
ve pi ya sa da mo no pol oluş tu ra bil mek ama cıy la, hu ku
ki ve eko no mik ba ğım sız lık la rı nı ko ru ya rak mey da na 
ge tir dik le ri bir bir lik tir.

Kay nak lar: Mal ve hiz met le rin üre til me si sü re cin de kul
lan dı ğı mız üre tim araç la rı ile ham mad de ler ya ni gir
di ler dir.

Kı sıt lı Op ti mi zas yon: Bir ka rar ve ri ci, se çe nek ler de ki 
müm kün olan tüm sı nır la ma la rı ve kı sıt la ma la rı göz 
önün de bu lun du ra rak en uy gun se çi mi yap ma ara yı şı 
için de ol du ğun da kul la nı lır.

Kıs mi Den ge Ana li zi: Tek bir pi ya sa da çık tı ve fi yat dü ze
yi be lir le nir ken, di ğer pi ya sa lar da ki fi yat lar ve ri alı nır. 
Bu du rum da kıs mi den ge ana li zi uy gu lan mış olur.

Kıt lık: Var olan bir kay na ğın ne ka da rı nın is te nil di ği ile il
gi li dir. Eğer bir kay na ğın mev cut mik ta rın dan da ha 
faz la sı is te ni li yor sa o kay nak kıt tır.

Kö tü Mal: Kur tul mak için öde me yap ma ya ha zır ol du ğu
muz her şe ye de nil mek te dir.

Kul la nım De ğe ri: Bir ma lın kul la nı mın dan el de edi len fay
da dır.

M
Mak ro eko no mi: Eko no mi yi bir bü tün ola rak in ce ler. Ulu

sal eko no mi de dev le tin, fir ma la rın ve bi rey le rin ter
cih le ri nin top lam et ki siy le il gi le nir.

Mak si mum Te sis Ka pa si te si: Kı sa dö nem or ta la ma ma li yet 
eğ ri si nin mi ni mum ol du ğu çık tı dü ze yi ne de nir.

Mal Fark lı laş tır ma sı: Mal la rın fi zik sel özel lik le rin de ya pı
la cak olan de ği şik lik ler dir.

Mal: İs ter fir ma dü ze yin de ol sun is ter bi rey sel dü zey de ol
sun ih ti ya cı mı zı gi de ren her şey dir.

Mar ji nal Dö nü şüm Ora nı: Bir mal dan bir bi rim da ha faz la 
üret mek için öte ki mal dan ne ka dar fe da kâr lık et mek 
ge rek ti ği ni gös ter mek te dir.
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Mar ji nal Fay da: Be lir li bir za man di li min de, bir mal dan bir 
bi rim da ha faz la tü ke til me si so nu cu top lam fay da da 
mey da na ge len ar tış ola rak ta nım lar.

Mar ji nal Fi zi ki Ürün: Üre tim de kul la nı lan di ğer gir di ler 
sa bit iken, sa de ce bir gir di nin kul la nı lan mik ta rın da ki 
bir bi rim lik ar tış ve ya aza lış yö nün de ki de ği şi min top
lam fi zi ki ürün de mey da na ge tir di ği de ği şi me de nir.

Mar ji nal Ma li yet: Fir ma nın bir bi rim da ha faz la üret me si 
so nu cun da kat lan mak zo run da ol du ğu ek ma li yet tir.

Mar ji nal Tek nik İka me Ora nı: Ay nı çık tı dü ze yin de ka
la bil mek için gir di ler den bi ri nin mik ta rı nı bir bi rim 
art tır dı ğı mız da di ğer gir di den kaç bi rim vaz geç mek 
zo run da ol du ğu mu zu gös te ren ora na de nir. 

Mar ji na list Dev rim: De ği şim de ğe ri ni top lam fay da nın de
ğil kul la nı lan son bi ri min sağ la dı ğı fay da nın be lir le di
ği ni ile ri sü ren gö rüş tür.

Mik ro eko no mi: Bi rey le rin ve fir ma la rın se çim le ri ni ve bu 
se çim le rin bir bir le ri ile et ki le şi mi ve dev le tin bu se
çim le re et ki si ni araş tı rır.

Mi ni mum Et kin Öl çek: Uzun dö nem or ta la ma ma li ye ti 
mi ni mum kı lan çık tı dü ze yi ne de nir.

Mu ha se be Kârı: Top lam ha sı lat ile top lam açık ma li yet ara
sın da ki fark tır.

Mu ha se be Ma li ye ti: Fir ma nın açık ma li yet le ri top la mı na 
de nir.

Mü kem mel İka me: Mar ji nal tek nik ika me ora nı sa bit olan 
gir di ler bir bi riy le mü kem mel ika me ye sa hip tir.

N
Ne ga tif Öl çek Eko no mi le ri: Üre ti mi iki kat art tır ma nın 

ma li ye ti iki kat tan da ha faz la art tır dı ğı du ru ma de nir.
Nor mal Gir di: Üre tim mik ta rı art tık ça ma li ye ti mi ni mi ze 

eden mik ta rı ar tan gir di ye de nir.
Nor mal Kâr: Eko no mik kârın sı fır ol du ğu du rum dur.
Nor ma tif Ana liz: Ne ol ma lı ya da na sıl ol ma lı gi bi ke li me

le ri içe ren de ğer yar gı la rı ile il gi li ifa de ler dir.

O-Ö
Oli go po lis tik Ba ğım lı lık: En düs tri de ki fir ma lar dan bir 

ta ne si nin fi yat, rek lam, üre tim mik ta rı ve ya ürün ge
liş tir me gi bi ko nu lar da al dı ğı bir ka rar di ğer fir ma la
rın sa tış la rı nı ve do la yı sıy la dav ra nış la rı nı et ki le ye rek, 
tep ki ver me le ri dir.

Op ti mum Te sis Bü yük lü ğü: Uzun dö nem or ta la ma ma li
ye ti mi ni mum kı lan kı sa dö nem or ta la ma ma li yet eğ
ri si nin ait ol du ğu te si sin bü yük lü ğü ne de nir.

Or ta la ma De ğiş ken Ma li yet: Bir bi rim çık tı ba şı na dü şen 
top lam de ğiş ken ma li ye te de nir.

Or ta la ma Fi zi ki Ürün: Bir bi rim gir di ba şı na el de edi len 
ürün mik ta rı na de nir.

Or ta la ma Ma li yet: Bir bi rim çık tı ba şı na dü şen top lam ma
li ye te de nir.

Or ta la ma Sa bit Ma li yet: Bir bi rim çık tı ba şı na dü şen top
lam sa bit ma li yet ola rak ta nım la nır.

Öl çe ğe Gö re Ge ti ri: Üre tim de kul la nı lan tüm gir di ler ay nı 
oran da art tı rıl dı ğın da çık tı dü ze yi nin ne oran da art tı
ğı nı gös te ren oran dır.

Ör tük Ma li yet: Bir mal ve ya hiz me tin üre ti mi için di rekt 
ola rak pa ra sal bir har ca ma yı ge rek tir me yen fa kat bir 
al ter na tiften vaz ge çil miş olun ma sı ne de niy le or ta ya 
çı kan ma li yet le re de nir.

Özel İm ti yaz Hak kı: İlk ya tı rım ma li ye ti yük sek üre tim 
dal la rın da dev le tim üre tim hak kı nı tek bir fir ma ya 
ver me si dir.

P
Pa re to Op ti ma li te: Hiç kim se nin re fa hı nı azalt mak sı zın 

ba zı bi rey le rin re fa hı nı art tı ran her tür lü de ği şik lik 
ola rak açık la na bi lir.

Pi ya sa Ba şa rı sız lı ğı: Bi re yin ken di iyi li ği için yap tı ğı bir ey
le min top lu ma za rar ver me si ve ya kay nak la rın et kin 
da ğı lı mı nın sağ la na ma ma sı du ru mun da göz le nir.

Pi ya sa: Tü ke ti ci ler ile üre ti ci le rin (fir ma la rın) et ki le şi mi ni 
sağ la ya rak alı cı la rın sa tı cı lar la ti ca ret yap ma sı na ola
nak sağ la yan me ka niz ma dır.

Po zi tif Ana liz: Bir eko no mik sis te min na sıl ça lış tı ğı nı açık
la ma ya ve za man için de na sıl de ğiş ti ği ni tah min et me
ye ça lı şır.

Po zi tif Öl çek Eko no mi le ri: Üre ti mi iki kat art tır ma nın 
ma li ye ti iki kat tan da ha az art tır dı ğı du ru ma de nir.

R
Rant: İn san la rın top rak la rı nı kul la na rak el de et tik le ri ge

li re de nir. 
Re fah: Tü ke ti ci ar tı ğı ile üre ti ci ar tı ğı nın top la mın dan olu

şur.
Re ka bet çi Ge nel Den ge: Fir ma lar ise ve ri den ge gir di fi yat

la rı al tın da kâr la rı nı mak si mi ze eder ler. Bu çer çe ve de 
ula şı lan den ge ola rak ta nım la nır.

Re ka bet çi Kıs mi Den ge: An cak tek bir pi ya sa da ki den ge 
üze rin de du ru lu yor ve di ğer pi ya sa lar da bir de ği şik li
ğin ol ma dı ğı var sa yı lı yor sa re ka bet çi kıs mi den ge den 
söz edi lir.

S
Sa bit İka me Es nek li Üre tim Fonk si yo nu: İka me es nek li ği 

ola rak sı fır ile son suz ara sın da ki her han gi bir de ğe ri 
ala bi len üre tim fonk si yon la rı na de nir.

Sa bit-Oran lı Üre tim Fonk si yo nu: İka me es nek li ği sı fır 
olan üre tim fonk si yon la rı na de nir. 
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Saf Oli go pol: Bu tür pi ya sa lar da stan dart laş tı rıl mış ürün ler 
üre ti lir. 

Sci tovsky Kri te ri: Po li ti ka de ği şik li ği nin yol aç tı ğı re fah ar
tı şın dan söz edi le bil me si için, avan taj lı du ru ma ge çen
le rin ka zanç la rı, kay be den le rin za rar la rın dan bü yük 
ol ma lı dır. Ay rı ca, bu na ek ola rak ka zanç lı olan la rın 
za rar gö ren le ri ik na ede bil me le ri; za rar gö ren le rin ise, 
ka zanç lı du ru ma ge len le ri böy le bir de ği şi min ol ma
ma sı için ik na ede me me le ri ge rek mek te dir.

Ser best Mal: Eko no mi de kıt ol ma yan mal la ra de nir.
Ser ma ye Ma lı: Baş ka mal la rı üret mek için kul la nı lan mal

lar dır.
Ser ma ye: Pa ra dan zi ya de fi zi ki üre tim araç la rı nı vur gu la

mak ta ve ma ki ne ve ekip man gi bi üre tim de kul la nı lan 
ürün le ri bir bü tün ola rak ifa de et mek te dir. Ser ma ye 
de ni lin ce bir pro je nin ger çek leş me si için ge re ken ma li 
des tek ve ya ba zı fir ma la rın fi nans ma nı için kul la nı lan 
his se se net le ri ve ya tah vil ler ak la gel mek te dir. 

Ser ma ye-Ta sar ruflu (Emek Kul la nım lı) Tek no lo jik Ge-
liş me: Ser ma ye nin mar ji nal fi zi ki ürü nü ne gö re eme
ğin mar ji nal fi zi ki ürü nü nün da ha faz la art ma sı na yol 
açan tek no lo jik ge liş me ye de nir.

Sos yal Fay da Fonk si yo nu: Top lu mun fay da fonk si yo nu 
ola rak al gı lan ma lı dır.

T
Tek no lo jik Ge liş me (İler le me): Fir ma la rın ay nı gir di bi le

şe ni ile da ha faz la çık tı el de et me le ri ne ve ya ay nı çık tı 
dü ze yi ni da ha dü şük bir gir di bi le şe ni ile el de et me le
ri ne im kân ta nı yan üre tim sü re cin de ki de ği şik lik le re 
de nir.

Top lam De ğiş ken Ma li yet: Üre tim dü ze yi ile bir lik te de ği
şen üre tim har ca ma la rı top la mı na de nir.

Top lam Fi zi ki Ürün: Üre tim sü re cin de kul la nı lan de ğiş ken 
gir di mik ta rı nın art tı rıl ma sı so nu cu el de edi len top
lam ürün mik ta rı na de nir.

Top lam Ma li yet: Top lam sa bit ma li yet ler ile top lam de ğiş
ken ma li yet le rin top la mın dan olu şur.

Top lam Sa bit Ma li yet: Üre tim dü ze yi ile bir lik te de ğiş me
yip sa bit ka lan üre tim har ca ma la rı top la mı na de nir.

Tröst: Ay nı ve ya fark lı üre tim da lın da fa ali yet gös te ren fir
ma la rın hu ku ki ve eko no mik ba ğım sız lık la rı nı yi ti re
rek bir leş me le ri dir.

Tü ke tim Ma lı: Bir ih ti ya cı gi der mek ama cıy la üre ti len mal
la ra de nir.

U-Ü
Uzun Dö nem Ge niş le me Yo lu (LREP): Fir ma nın eş ma li

yet doğ ru la rı ile eş ürün eğ ri le ri ara sın da ka lan te ğet 
nok ta la rı nı bir leş ti ren doğ ru ya de nir.

Uzun Dö nem Mar ji nal Ma li yet: Üre ti mi bir bi rim art tır
ma nın uzun dö nem top lam ma li yet te mey dan ge tir
di ği ar tı şa de nir.

Uzun Dö nem Or ta la ma Ma li yet: Bi rim çık tı ba şı na dü şen 
uzun dö nem top lam ma li ye te de nir.

Uzun Dö nem Top lam Ma li yet: Her bir çık tı dü ze yi için 
ma li yet mi ni mi zas yo nu nu sağ la yan gir di bi le şen le ri
nin içer di ği ma li yet ler top la mı na de nir.

Üc ret: İn san la rın emek le ri ni arz ede rek el de et tik le ri ge li re 
de nir.

Üre tim Fonk si yo nu: Tek no lo ji ve ri iken her bir spe si fik gir
di bi le şe ni için fir ma nın üre te bi le ce ği mak si mum çık tı 
dü ze yi ni gös te ren ma te ma tik sel ifa de dir.

Üre tim İm kân la rı Sı nı rı Eğ ri si: Et kin üre tim se ti üze rin
de ki ba zı üre tim dü zey le ri nin, X ve Y ek se nin den olu
şan bir şe kil üze rin de gös te ril me siy le el de edi lir.

Üre tim Tek ni ği: Ay nı mik tar ürü nü el de et me ye im kân ta
nı yan fark lı gir di bi le şen le ri nin her bi ri ay rı bir üre tim 
tek ni ği ni oluş tur ma sı na de nir.

Üre tim Tek no lo ji si: Bir ürü nü üret me yi müm kün kı lan 
üre tim tek nik le ri nin ta ma mın dan olu şur.

Üre ti min Eko no mik Böl ge si: Her iki gir di nin mar ji nal fi
zi ki ürü nü nün po zi tif ol du ğu ve eş ürün eğ ri si nin eği
mi nin ne ga tif ol du ğu böl ge ye de nir. 

Üre ti min Eko no mik Ol ma yan Böl ge si: Gir di ler den bi
ri nin mar ji nal fi zi ki ürü nü nün ne ga tif ol du ğu ve eş 
ürün eğ ri si nin eği mi nin po zi tif ol du ğu böl ge ye de nir.

W
Wal ras Ya sa sı: Re ka bet çi ge nel den ge mo de lin de n sa yı da 

fark lı pi ya sa için n1 ta ne sin de den ge sağ lan mış sa n. 
pi ya sa da den ge oto ma tik ola rak sağ la nır.

Y
Yan sız Tek no lo jik Ge liş me: Mar ji nal tek nik ika me ora nı

nı de ğiş tir mek si zin ay nı çık tı dü ze yi ni el de et mek için 
ge rek li ser ma ye ve emek gir di si mik ta rı nı azal tan tek
no lo jik ge liş me ye de nir.

Z
Za rar: Eko no mik kârın ne ga tif ol du ğu du rum dur.
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