
MİKRO İKTİSAT ÖZET – ÖNER ÖZ 
İKTİSADA GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
İKTİSAT NEDİR? ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR? 

Sınırsız olan ihtiyaçların karşılanabilmesi için var olan sınırlı 
(kıt) kaynakların en etkin biçimde nasıl kullanılması 
gerektiğini açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Ayrıca iktisadın 
özellikleri şu şekildedir: 
• Iktisat bir kıtlık bilimidir 
• Iktisat sosyal bir bilimdir 
• Iktisat analitik bir bilimdir ve neden-sonuç ilişkisine 
dayalıdır 
• Iktisat bir tercih bilimidir 
• Iktisat malların üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile 
ilgilenmektedir. 

 
KITLIK NEDİR? 

Mevcut kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek 
kadar olmaması durumudur.  

 
 
 
 
 
 
 
İHTİYAÇ NEDİR? ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR? 

İhtiyaç, karşılandığında haz ve mutluluk, 
karşılanmadığında ise acı ve üzüntü veren durumlardır. 
İhtiyaçlar zorunlu ve zorunlu olmayanlar şeklinde 
sınıflandırılabilir. Bunun dışında ihtiyaç kavramının 
özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
 
 İhtiyaçlar sonsuzdur 
 Tatmin edildikçe şiddetleri azalır 
 Şiddetleri birbirinden farklıdır 
 Kişiden kişiye farklılık gösterir 
 İhtiyacı tatmine yarayan mal ve hizmetler ikame 
edilebilirler 

 
SERBEST MAL NEDİR? 

Ekonomide kıt olmayan ve elde etmek için para ödemeyi 
gerektirmeyen mallara (Güneş, deniz hava…) ise serbest 
mal adı verilmektedir. 

 
KÖTÜ MAL NEDİR? 

Kurtulmak için ödeme yapmaya hazır olduğumuz her şeye 
(hava kirliliği, çöpler vs.) ise kötü mal denilmektedir. 

İKAME MAL NEDİR? Birbiri yerine kullanılabilen mallara ikame mallar adı 
verilirken 

 
TAMAMLAYICI MAL NEDİR? 

Biri olmadan diğerinin kullanılamadığı mallara tamamlayıcı 
mallar adı verilmektedir. 

NORMAL MAL NEDİR? Tüketicilerin gelirleri arttığında tüketimini artırdıkları 
mallara normal mal 

DÜŞÜK MAL NEDİR? gelir arttığında tüketimin azaldığı mallara ise düşük mal 
adı verilmektedir. 

 
GİFFEN MAL NEDİR? 

Fiyatı arttığında talebi artan mallara ise giffen mallar 
denilmektedir. 

 
AKIM DEĞİŞKEN NEDİR? 

Ancak belli bir zaman aralığında ölçülebilen ve dönemsel 
olarak ifade edilebilen değişkenlere akım değişken adı 
verilir. 

 
STOK DEĞİŞKEN NEDİR? 

Zamanın belli bir anında ölçülebilen ve bir birikimi ifade 
eden değişkenlere stok değişken adı verilir. 

 
POZİTİF İKTİSAT NEDİR? 

Gerçek iktisadi yaşamda ne olduğunu açıklayan ve değer 
yargısı içermeyen(objektif) iktisat dalıdır. 

 
NORMATİF İKTİSAT NEDİR?  

Gerçek iktisadi yaşamda ne olması gerektiğini açıklayan ve 
değer yargısı içeren(sübjektif) iktisat dalıdır. 

 
 
 
 
FIRSAT MALİYETİ (ALTERNATİF 
MALİYET) NEDİR? 

Tüketilen veya üretilen kaynakların kıt olması ekonomik 
birimleri seçimler yapmaya zorlar. Seçim yapmak için en az 
iki alternatif arasında kalan ekonomik birimler kendilerine 
daha yüksek fayda/kar sağlayacak alternatifi tercih ederler. 
Seçimler, alternatifler arasında fayda-maliyet 
karşılaştırması yapılarak belirlenir. Bir şeyi seçmek demek 
diğer alternatiflerden vazgeçmek anlamına gelir ve bunun 
topluma bir maliyeti vardır. Ekonomide bu duruma fırsat 
maliyeti(alternatif maliyet) adını vermektedir. 
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ÜRETİM OLANAKLARI EĞRİSİ 

 
Bir ekonomide belli bir dönemde teknoloji ve üretim faktörleri sabit iken ekonomideki mevcut imkanlar ile 
üretilebilecek maksimum mal bileşimlerini gösteren eğriye “üretim imkanları (Olanakları) eğrisi” adı verilmektedir. 
Bu eğrinin şekli ve başlıca varsayımları şu şekildedir. 

 
                   Y 
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ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİNİN 
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

- Ekonomideki tüm üretim faktörleri sabittir 
- Ekonomide iki mal üretildiği varsayılmaktadır (X ve Y) 
- Teknoloji veridir (sabittir) 
- Orijine içbükey bir eğridir 
- Üzerindeki her noktada ekonomideki kaynakların etkin 

olarak kullanıldığı (Tam kapasite) varsayılmaktadır (B 
noktası) 

- Eğrinin içindeki noktalarda atıl kaynak kullanımı (eksik 
kapasite) söz konusudur (A noktası) 

- Eğrinin dışındaki noktalar, mevcut kaynaklarla mal 
üretmenin mümkün olmadığı (Aşırı kapasite) noktalardır 
(C noktası) 

 
 
 
 

 
ARTAN FIRSAT MALİYETİ 

İki mal üretildiği bir durumda mallardan birisinin üretimi eşit 
oranlarda artırıldığında diğerinden vazgeçilen miktarın her 
defasında artmasıdır. 

 
 
MARJİNAL DÖNÜŞÜM ORANI (MRT) 

İki mal üretildiği bir durumda mallardan birisinin üretimi 1 
birim artırıldığında diğer maldan ne miktarda vazgeçileceğini 
gösteren orandır. 

 
 
 
 

𝑀𝑅𝑇 =
𝑌 𝑚𝑎𝑙𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑧𝑔𝑒ç𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟
𝑋 𝑚𝑎𝑙𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑎𝑟𝑡𝚤ş 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

=
∆𝑌
∆𝑋

 

 
 
 
 
 
 
 
ÜRETİM OLANAKLARI EĞRİSİ HER 
ZAMAN İÇ BÜKEY MİDİR? 

Hayır, her zaman iç bükey değildir. Fırsat maliyetlerinin 
durumuna gore doprusal yada dış bükey de olabilirler. 
 
Sabit Fırsat Maliyetleri: Fırsat maliyetlerinin sabit olması 
durumunda üretim imkanları eğrisi negatif eğimli bir doğru 
şeklini alacaktır. Böyle bir durumda X malı üretimi sabit 
miktarlarda artırıldığında Y malından vazgeçilen miktar da her 
defasında eşit miktarlarda azalacaktır. 
 
Azalan Fırsat Maliyetleri: Fırsat maliyetlerinin azalan olması 
durumunda üretim imkanları eğrisi orijine dış bükey bir eğri 
şeklini alacaktır. Böyle bir durumda X malı üretimi sabit 
miktarlarda artırıldığında Y malından vazgeçilen miktar da her 
defasında daha da azalacaktır. 

 
 
ÜRETİM OLANAKLARI EĞRİSİNİN KAYMA 
NEDENLERİ NELERDİR? 

Üretim imkanları eğrisi elde edilirken teknolojinin sabit olduğu 
ve eldeki mevcut kaynakların artırılamadığı varsayım olarak 
belirtilmişti. Bu iki varsayımda ortadan kalkar ve teknolojik bir 
ilerleme ile birlikte üretim kaynaklarında (emek, sermaye, 
doğal kaynaklar) bir artış ortaya çıkarsa üretim imkanları eğrisi 
sağa doğru kayacaktır. Tersi bir durumda ise eğri sola doğru 
kayacaktır. 

Üretim imkanları eğrisinin orijine iç bükey olmasının nedeni “artan fırsat maliyetleri”dir. 
 

Marjinal dönüşüm oranı aynı zamanda üretim imkanları eğrisinin eğimini gösterir. Eğim=MRT 
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TÜKETİM TEORİSİ VE FAYDA KURAMI 
 

FAYDA NEDİR? Bireylerin mal ve hizmet tüketimleri sonucunda elde ettikleri 
tatmin düzeyine fayda adı verilmektedir. 

 
İHTİYAÇ NEDİR? 

Karşılandığında haz ve mutluluk, karşılanmadığında ise acı ve 
üzüntü veren durumlara ihtiyaç adı verilmektedir. Eldeki 
kaynakların kıt olmasından dolayı ihtiyaçların belirlenmesi, 
iktisat bilimi açısından son derece önemli bir noktadır. 

 
 
 

KARDİNAL FAYDA KURAMI, sayısal faydacılar olarak 
adlandırılmaktadır. Kardinal fayda kuramının varsayımları 
şu şekildedir: 
 

- Fayda ölçülebilir ve toplanabilir. Fayda ölçü birimi 
UTİL’dir.  

- Bir malın sağladığı fayda, diğer malın sağlayacağı 
faydayı etkilemez.  

- Fayda kişiden kişiye değişen bir kavram değildir 
- Her birey, belli bir malı, eşit miktarda tükettiğinde, 

aynı toplam faydayı elde eder. Bu yüzden fayda 
fonksiyonu, bireylerin çeşitli malların 
tüketimlerinden elde ettikleri faydaların toplamına 
eşittir.  

- Fayda objektiftir.  
- Toplam fayda (TU) ve marjinal fayda (MU) 

kavramlarını geliştirmişlerdir.  
- C.Menger, C.Clark, Gossen, W.Jevons, Walras 

 

ORDİNAL FAYDA KURAMI, sırasalcı faydacılar 
olarak adlandırılmaktadır. Ordinal fayda kuramının 
varsayımları şu şekildedir: 

 
- Fayda sayılarla ölçülemez.   
- Fayda ancak sıralanabilir. 
- Bir malın sağladığı fayda, diğer malın 

sağlayacağı faydayı etkiler.  
- Fayda subjektiftir. Her birey için farklılık 

gösterir. 
- Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe kısıtını ele 

almışlar ve tüketici dengesini bu eğriler 
yardımıyla açıklamışlardır. 

- Edgeworth, W.Pareto, I.Fisher, 
Antonelli, A.C.Piqou 

 

 
 
 

TOPLAM FAYDA (TU) MARJİNAL 
FAYDA (MU) ARASINDAKİ İLİŞKİ 
NASILDIR? 

 TU Artarken MU pozitif bölgede azalır 
 TU maksimum iken MU=0 olur 
 TU azalırken MU negatif bölgede azalır 

 
 
 
 
I.GOSSEN KANUNU NEDİR? 

Kardinal fayda kuramının en önemli temsilcilerinden birisi olan Gossen, 
bu kurama çok önemli katkılarda bulunmuştur. Kendi adıyla anılan ve 
iktisat literatürüne geçen en önemli yasalardan birisi de “Azalan 
Marjinal Fayda Yasası” olarak bilinen I.Gossen Kanunu’dur. Bu 
kurama göre, tüketilen mal miktarı arttırıldıkça elde edilen marjinal 
fayda düzeyi sürekli olarak azalmaktadır. Yani tüketilen her bir mal, bir 
öncekinden daha düşük fayda düzeyine sahip olmaktadır. Bu olaya, 
azalan marjinal fayda kuramı adı verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
II.GOSSEN KANUNU NEDİR? 

Birden çok mal tüketilmesi durumunda bir mal için harcanan son 
liranın sağladığı marjinal faydanın, bir başka mal için harcanan son 
liranın marjinal faydasına eşit olduğu nokta, tüketici dengesini ifade 
edecektir. İşte bu kurama II.Gossen Yasası yada Jevons Yasası adı 
verilmektedir. Yasaya göre tüketici dengesi şu şekilde formüle 
edilmektedir. Örneğin tüketicinin N sayıda mal tüketmesi durumunda 
tüketici dengesi; 

 
𝑀𝑈1
𝑃1

=  
𝑀𝑈2
𝑃2

= ⋯  =
𝑀𝑈𝑁
𝑃𝑁

  

 
Şeklinde ifade edilmektedir. 
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KAYITSIZLIK EĞRİLERİ 
 
Üzerindeki her noktasında aynı toplam faydayı sağlayan farklı tüketim bileşimlerini ifade eden noktaların 
oluşturduğu eğriye kayıtsızlık eğrisi (Eş-fayda eğrisi, farksızlık eğrisi) adı verilmektedir. 

         
     Y 
 
 
 
  10          A 
 
    6          B 
           TU=100 
    X 
             2    4 
 

 
 
 
KAYITSIZLIK EĞRİSİNİN 
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

- Farksızlık eğrisi üzerindeki her nokta, eşit toplam fayda sağlayan 
tüketim bileşimlerini gösterir. 

- Orijinden daha uzak olan, daha yüksek toplam fayda sağlar. 
(Doyumsuzluk varsayımının sonucudur.) 

- Farksızlık eğrileri birbirini kesmezler. (Geçişkenlik varsayımının 
sonucudur.) 

- Farksızlık eğrileri negatif eğimlidir 
- Farksızlık eğrileri orijine göre dışbükeydir.  

 
 
 
 
MARJİNAL İKAME ORANI (MRS) 
NEDİR? 

Aynı farksızlık eğrisi üzerinde kalmak koşuluyla bir malın tüketim 
miktarını bir birim artırmak isteyen tüketicinin diğer maldan hangi 
miktarda vazgeçmesi gerektiğini gösteren orana marjinal ikame 
oranı (MRS) adı verilmektedir. Marjinal ikame oranı aynı zamanda 
kayıtsızlık eğrisinin eğimini gösterir ve şu şekilde formüle edilir. 

𝑀𝑅𝑆 =
∆𝑌
∆𝑋 =

𝑀𝑈𝑥
𝑀𝑈𝑦

 

 
 
 
 
FARKLI MRS DURUMLARI VE KAYITSIZLIK EĞRİLERİ 
 
         Y           Y 
 
 
 
 
 
 
 
                     X               X 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Y               Y 
 
 
 
 
 
 
 
       X          X 
 
 
 
 
 
 

Marjinal ikame oranı aynı zamanda kayıtsızlık eğrisinin eğimini gösterir. Eğim=MRS 
 

AZALAN MRS DURUMU: X ve Y malları birbirine 
ikame olduklarında kayıtsızlık eğrisinin şekli 
dışbükey olur. Bu tarz eğriler Cobb-Douglas tipi 
fayda fonksiyonları ile ifade edilirler. Cobb-Douglas 
fonksiyonları U=A.XαYβ şeklinde gösterilmektedir.  

SABİT MRS DURUMU: X ve Y malları birbirine 
tam ikame olduklarında kayıtsızlık eğrileri doğru 
şeklinde olacaktır. Bu durumda fayda fonksiyonu;  
 
U (X, Y) = aX + bY şeklinde olur. 
 

ARTAN MRS DURUMU: Bu tarz bir kayıtsızlık eğrisi 
birlikte tüketimleri tek başına tüketimlerinden daha 
az fayda sağlayan mallar için çizilebilir. Örneğin çay 
ve dondurma gibi. Daha fazla çay tüketen birisi 
dondurmadan hızla vazgeçecektir. 
 

MRS=0 DURUMU: X ve Y mallarının tam 
tamamlayıcı olması durumudur. Örneğin 
ayakkabının sağ ve sol çiftleri gibi. Böyle bir 
durumda ikame mümkün olmayacaktır. Bu tarz 
eğrilerin fonksiyonları; TU(x,y)= min(X,Y) 
şeklindedir. 

Yandaki grafikte görüldüğü gibi tüketici aynı kayıtsızlık eğrisi 
üzerinde A noktasında bulunup (2,10) tüketim bileşimini tercih 
ederse 100 birimlik toplam fayda (TU) elde edeceği gibi, isterse B 
noktasında bulunup (4,6) bileşimini tercih ederek de yine 100 birim 
toplam faydaya sahip olabilmektedir. Eğri üzerinde tükettiği X ve Y 
miktarları değişecek ancak her iki durumda da elde edeceği fayda 
düzeyi değişmeyecektir. 
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Y 
 
M/Py 

 
 

BÜTÇE KISITI 
 
Harcama olanaklarının parasal ifadesidir. Tüketicinin elindeki parasal imkanları ile satın alabileceği maksimum 
mal miktarlarını gösteren eğrilerdir. 
 
Y 
 
    M/Py=10 

 
 
 
 
 
              M/Px=20         X 
 
 
 
 
 
 
BÜTÇE KISITININ EĞİMİ NASILDIR? 𝑬Ğİ𝑴 = −

𝑷𝑿
𝑷𝒀

 

BÜTÇE DENKLEMİ NASILDIR? 𝑴 = 𝑷𝑿.𝑿+ 𝑷𝒀.𝒀 
 
BÜTÇE KISITI NASIL YER DEĞİŞTİRİR? 

1- Mal fiyatlarının değişmesi ile 
2- Tüketici gelirinin değişmesi ile 

 
 

Bütçe Kısıtındaki Değişmeler 
 
1- Mal ve Hizmet Fiyatlarının Değişmesi: Mal fiyatının değişmesi durumunda bütçe kısıtı, fiyatı değişen 

malın bulunduğu eksen üzerinde hareket eder. 
 

 
         X           

M/P1 M/P2 
 

2- Tüketicinin Gelirinin Değişmesi: Bütçenin değişmesi durumunda bütçe kısıtı paralel şekilde sağa yada 
sola doğru kayar. 

 
    Y 

 
 

 
 
 
 

    O 
              M/X1   M/X2   M/X3    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bütçe (M) = 1000 TL  
Px = 50 TL 
Py = 100 TL Olduğunda; 

 
Satın alınabilecek maksimum Y miktarı: 1000/100 = 10 adet, 
Satın alınabilecek maksimum X miktarı: 1000/50 = 20 adet 
Olacaktır. 

DİKKAT!!! Bütçe kısıtının eksenleri kestiği noktalar, mallardan satın alınabilecek 
maksimum miktarları göstermektedir. Bu noktalar aynı zamanda reel geliri ifade 
etmektedir. 

Örneğin, X malının fiyatının düşmesi ile bütçe doğrusu 
(kısıtının) X malı ekseni üzerinde sağa doğru kaydırır. 
(Orijinden uzaklaşır) X malının fiyatı artarsa yeni bütçe doğusu 
X malının bulunduğu eksende orijine yaklaşır. 

Tüketici bütçesinde meydana gelen bir artış bütçe kısıtını paralel 
olarak sağa doğru kaydırır. Bütçede meydana gelen azalış ise 
bütçe kısıtını parallel biçimde sola kaydırır. 

M/Y3 

M/Y2 

M/Y1 

DİKKAT!!! Mal fiyatlarındaki değişme bütçe kısıtının 
eğimini etkilerken, bütçenin değişmesi konumu etkiler. 
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TÜKETİCİ DENGESİ 
 

Tüketici dengesi, tüketicilerin mevcut bütçeleri ile satın alabilecekleri maksimum mal düzeyi ile, elde 
edebilecekleri en yüksek fayda seviyesini aynı anda sağlanması anlamına gelmektedir. Bu da ancak, kayıtsızlık 
eğrisi ile bütçe kısıtının teğet olduğu noktada mümkün olmaktadır. Aşağıdaki grafikte, tipik kayıtsızlık eğrisi olan 
dışbükey bir kayıtsızlık eğrisi ile bütçe kısıtının A noktasında teğet oldukları görülmektedir. 

 
   Y 
 
 
 

 
   Y1        A 

 
 
     X 

      X1 
 

Denge tek bir noktada sağlanmıştır ve tüketici bu denge noktasında her iki maldan da tüketebilmektedir (X 
malında X1 adet, Y malından Y1 adet). 

 

 

Kayıtsızlık eğrisinin eğimi Bütçe kısıtının eğimi 

  
MRS Px/Py 

 
 
TÜKETİCİ DENGESİ NASIL DEĞİŞİR? 

1- Zevk ve tercihlerin değişmesi 
2- Mal fiyatlarının değişmesi 
3- Tüketici bütçesinin değişmesi 

ZEVK VE TERCİH DEĞİŞİMİ DENGEYİ 
NASIL ETKİLER? 

Tüketici dengesi aynı bütçe kısıtı üzerinde farklı bir kayıtsızlık 
eğrisine taşınır. 

FİYAT-TÜKETİM EĞRİSİ NEDİR? Mal fiyatlarının değişmesi ile ortaya çıkan farklı tüketici denge 
noktalarını birleştiren eğrilerdir 

FİYAT-TÜKETİM EĞRİSİNDEN HANGİ 
EĞRİ ELDE EDİLİR? 

Bireysel talep eğrileri 

GELİR-TÜKETİM EĞRİSİ NEDİR? Tüketici gelirindeki değişiklikler sonucunda ortaya çıkan farklı 
denge noktalarını birleştiren eğrilerdir 

GELİR-TÜKETİM EĞRİSİNDEN HANGİ 
EĞRİ ELDE EDİLİR? 

Engel eğrileri 

 
 
HER TÜKETİCİ DENGESİ DAİMA TEK 
NOKTADA MI SAĞLANIR? 

Hayır. Tüketici dengesi, kayıtsızlık eğrilerinin şekline gore 
farklılık gösterir. Tüketici dengesi bazı durumlarda tek bir 
noktada sağlanabileceği gibi, bazı durumlarda da birden çok 
noktada sağlanabilir. Aynı şekilde tüketiciler denge noktasında 
her iki maldan da tüketebilecekleri gibi bazı durumlarda tek bir 
mal tüketebilirler. 

 
Gelir-Tüketim Eğrisinin Şekli Gelir esnekliği ve Mal Türü 
Yatay eksene parallel X’in gelir esnekliği=1 ve normal mal (Zorunlu) 

Y’nin gelir esnekliği=0 ve normal mal (Zorunlu) 
Dikey eksene parallel X’in gelir esnekliği=0 ve normal mal (Zorunlu) 

Y’nin gelir esnekliği=1 ve normal mal (Zorunlu) 
Pozitif eğimli Her iki malın esnekliği de 0 ile 1 arasındadır ve her iki mal da 

normal (Zorunlu) maldır 
Negatif eğimli X’in gelir esnekliği > 1 ve normal mal (Lüks) 

Y’nin gelir esnekliği < 0 ve düşük mal  
Dikey eksene doğru kıvrılan X’in gelir esnekliği < 0 ve düşük mal 

Y’nin gelir esnekliği > 1 ve normal mal (Lüks) 

Tüketici dengesi; Kayıtsızlık eğrisinin bütçe kısıtına teğet olduğu noktada gerçekleşir. 

Tüketici dengesi; Kayıtsızlık eğrisinin eğimi ile bütçe kısıtının eğiminin eşitlendiği noktada sağlanır. 
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FARKLI KAYITSIZLIK EĞRİLERİ VE DENGE DURUMLARI 
 

Tüketici dengesi, her iki eksen arasında kalan bir noktada sağlanmış ise bu dengeye iç denge adı verilirken, 
dengenin yatay veya dikey eksen üzerindeki herhangi bir noktada saplanmasına köşe denge adı 
verilmektedir. 

 
KAYITSIZLIK EĞRİSİNİN ŞEKLİ DENGE DURUMU 

 
DIŞ BÜKEY 

Tipik şekil olan dışbükey kayıtsızlık eğrilerinde denge tek 
noktada sağlanır (iç denge) ve tüketici bu denge noktasında 
her iki maldan da tüketir 

 
İÇ BÜKEY 

Kayıtslık eğrilerinin iç bükey olması durumunda denge tek 
noktada sağlanır (köşe denge) ve tüketici bu denge noktasında 
tek mal tüketir 

 
 
DOĞRUSAL 

Kayıtsızlık eğrilerinin doğrusal olması durumunda denge tek bir 
noktada sağlanabileceği gibi birden çok noktada da 
sağlanabilir. Bu nedenle tüketici dengede tek bir mal 
tüketebileceği gibi her iki maldan da tüketebilir. 

 
KÖŞELİ (L BİÇİMLİ) 

Kayıtsızlık eğrilerinin köşeli olması durumunda denge tek 
noktada sağlanır (iç denge) ve tüketici bu denge noktasında 
her iki maldan da tüketir 

 
HİCKS VE SLUTSKY YAKLAŞIMLARI (GELİR VE İKAME ETKİLERİ) 

HİCKS YAKLAŞIMI: Bir malın fiyatının düşmesi (artması) sonucu ortaya çıkan reel gelir artışını (azalışını) 
telafi ederek (geriye alarak) tüketiciyi başlangıçtaki fayda seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır 

 

SLUTSKY YAKLAŞIMI: Slutsky, Hicks yaklaşımından farklı olarak gelir ve ikame etkilerinin matematiksel 
yönünü ele almıştır. Bu yaklaşım, bir malın fiyatının düşmesi (artması) sonucu ortaya çıkan reel gelir artışını 
(azalışını) telafi ederek (geriye alarak) tüketiciyi başlangıçtaki mal sepetine getirmeyi amaçlamaktadır. 

 
 

 FAYDA DÜZEYİ TÜKETİM DÜZEYİ 
HİCKS YAKLAŞIMI SABİT DEĞİŞKEN 
SLUSTKY YAKLAŞIMI DEĞİŞKEN SABİT 

 
 

 İKAME ETKİSİ GELİR ETKİSİ TOPLAM ETKİ 
NORMAL MALLAR - - - 
DÜŞÜK MALLAR - + - 
GİFFEN MALLAR - + + 

 
 

ALIŞILMIŞ TALEP EĞRİSİNİN ÖZELLİKLERİ TELAFİ EDİLMİŞ TALEP EĞRİSİNİN ÖZELLİKLERİ 
- Marshall tarafından çizilmiştir 
- Hem ikame hem gelir etkisini barındırır 
- Normal ve düşük mallarda negatif eğimlidir 
- Giffen mallarda pozitif eğimlidir 
- Üzerindeki her noktada fayda düzeyi farklılık 

gösterir 

- Hicks tarafından çizilmiştir 
- Yalnızca ikame etkisini barındırır 
- Tüm mallar için negatif eğimlidir 
- Üzerindeki her noktasında toplam fayda düzeyi 

sabittir 
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ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 
 
 
TALEP NEDİR? 

Diğer değişkenler sabitken (ceteris paribus) , belirli bir 
zaman diliminde piyasada tüketicilerin değişik fiyat 
düzeyinde satın almaya hazır oldukları mal veya hizmet 
miktarıdır. 

TALEP KANUNU NEDİR? Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyat arasındaki 
ters yönlü ilişkidir. Fiyat artarken talep edilen miktarın 
azalması ve fiyat düşerken talep edilen miktarın artması 3 
etkiye bağlıdır 

TALEP EĞRİSİNİN NEGATİF EĞİMLİ 
OLMA NEDENLERİ NELERDİR? 

1- İKAME ETKİSİ 
2- GELİR ETKİSİ 
3- AZALAN MARJİNAL FAYDA KANUNU 

ARZ NEDİR? Diğer değişkenler sabitken, belli bir zamanda piyasada 
üreticilerin değişik fiyatlarda satmaya hazır oldukları mal ve 
hizmet miktarıdır. 

ARZ KANUNU NEDİR? Bir malın satılmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki doğru 
yönlü  (pozitif) ilişkidir. 

 
 
TALEBİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
NELERDİR? 

- Tüketici gelirindeki değişiklikler 
- Zevk ve tercih değişimi 
- Ikame malların fiyatı 
- Tamamlayıcı malların fiyatı 
- Beklentiler 
- Tüketici sayısı 

 
 
ARZI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
NELERDİR? 

- Girdi fiyatları ve maliyetler 
- Vergi ve sübvansiyonlar 
- Teknoloji 
- Beklentiler 
- Diğer malların fiyatları 
- Firma sayısı  

 

 

 

 
 
 

MARSHALL MİKTAR 
İNTİBAKI NEDİR? 

Marshall’a gore piyasada oluşacak dengesizlikler miktar değişimlerinden 
kaynaklanmaktadır ve dengeyi sağlayacak olan mekanizma yine 
miktardır 

WALRAS FİYAT İNTİBAKI 
NEDİR? 

Walras’a gore piyasada oluşacak dengesizlikler fiyat değişimlerinden 
kaynaklanmaktadır ve dengeyi sağlayacak olan mekanizma yine fiyattır. 

 
 
COBWEB TEOREMİ NEDİR? 

Kaldor tarafından geliştirilen örümcek ağı (Cobweb) teoremi, arz ve 
talep esnekliklerinin durumuna göre piyasa arz-talep dengesinin 
bozulacağını yada istikrara kavuşacağını öne sürmektedir. Cobweb 
teoremine göre esnekliklere bağlı olarak ortaya çıkan üç farklı durum 
söz konusudur. 

 
 
KİNG KANUNU NEDİR? 

G.King tarafından geliştirilen teoriye King kanunu adı verilmektedir. King 
kanunu, tarımsal ürünlerin talep esneklikleri 1’den küçük olduğu için, 
tarımsal üretimin düşük olduğu yıllarda üreticilerin hasılatlarının 
artacağını, aksine ürünün bol olduğu yıllarda ise hasılatın azalacağını 
ifade eden teoridir. 

 
 
 
 

DİKKAT!!! Malın kendi fiyatındaki değişiklikler talebe yada arza etki etmez. Fiyat 
değişiklikleri yalnızca talep miktarı ve arz miktarını etkilemektedir. 
 

DİKKAT!!! Talep ile talep miktarı, arz ile arz miktarı birbirinden farklı kavramlardır. 

DİKKAT!!! Malın kendi fiyatındaki değişiklikler talep yada arz eğrisi üzerinde harekete neden 
olurken, fiyat dışında kalan faktörlerin değişmesi, eğrilerin yer değiştirmesine neden olur 
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ed =1 

e d 

TALEP VE ARZ ESNEKLİKLERİ VE UYGULAMALARI 
 
TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ 
 
Bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsüdür. Diğer bir ifade ile 
tüketicilerin fiyat değişikliklerine gösterdikleri satın alma tepkisidir. 
 

 
 
ed = 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
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        Q 
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                       > 1 
 

      Q 
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 İnelastik Talep: Fiyattaki değişmenin talep edilen 
miktarda daha küçük bir değişmeye neden olduğu durumdur. 

% ∆Q < % ∆P→   ed <1 

ed   = 0 

Q 

ed   = ∞ 

Q 

 
 
 

e d < 1 

 

 Tam İnelastik Talep: Fiyattaki değişmenin talep edilen 
miktarda hiçbir değişmeye neden olmadığı durumdur. 

% ∆Q =0, % ∆P↓↑ →   ed =0 
(hiç esnek olmayan veya sıfır esnek) 

 Tam Esnek Talep: Fiyattaki küçük bir değişikliğin talep 
edilen miktarda çok büyük bir değişime neden olduğu 
durumdur. 

% ∆Q ↓↑, % ∆P =0  → ed  =∞ 
(sonsuz esnek) 

 Birim Esnek Talep: Fiyattaki değişme oranının talep 
edilen miktarını aynı oranda etkilediği durumdur. 

% ∆Q = % ∆P→    ed =1 

 Esnek Talep: Fiyattaki değişmenin talep edilen miktarda 
daha büyük bir değişmeye neden olduğu durumdur. 

% ∆Q > % ∆P→   ed >1 
 

Talep esnek iken, fiyatlardaki indirim toplam hasılatı 
artırır. 

ed =∞ 
ed >1 

ed =1 
ed <1 

ed =0 

  Talep edilen miktardaki yüzdesel değişim 

Talep edilen malın fiyatındaki yüzdesel değişim 
 

Doğrusal talep eğrisi üzerinde sol 
yukarıdan sağ aşağıya doğru 
gidildikçe esneklik azalmaktadır. 
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YAY (ARK) ESNEKLİĞİ NEDİR? 

Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası için hesaplanan ortalama 
esneklik değeridir. 

 
ÇAPRAZ ESNEKLİK NEDİR? 

Çapraz talep esnekliği, bir malın fiyatındaki yüzde değişmenin bir 
başka malın talep miktarında neden olduğu yüzde değişmeye 
ilişkin bir ölçüttür ve A malı miktarındaki yüzde değişmenin B malı 
fiyatındaki yüzde değişmeye oranı şeklinde hesaplanır. 

GELİR ESNEKLİĞİ NEDİR? Tüketicilerin gelirinde meydana gelen yüzde değişikliklerin talep 
miktarında ne oranda değişiklik yarattığını gösteren katsayıdır. 

 
 
 
ÇAPRAZ ESNEKLİK NE İFADE 
EDER? 

Çapraz esnekliğin alacağı değer, iki mal arasındaki ilişkinin 
durumunu ifade etmektedir. 

d
cE < 0    →     ( Neg atif)  ise Tam am lay ıcı Ma lla r 
d
cE > 0    →     ( Pozitif)  ise İ kam e (Rak ip )  Ma lla r 
d
cE = 0    →     İ l işk isiz Ma lla r 

 
 
 
 
GELİR ESNEKLİĞİ NE İFADE 
EDER? 

Gelir esnekliğinin alacağı değer, malın türü hakkında bilgi 
vermektedir. 
 
EM > 0 ise; (Pozitif) ise Normal Mal 
0<EM<1 ise; Zorunlu Mal 
EM > 1 ise; Lüks Mal 
EM < 0 ise; (Negatif) ise Düşük Mal 
 

 
 
 
 
ENGEL EĞRİSİ NEDİR? 

Engel eğrileri, gelir-tüketim eğrilerinden elde edilen ve gelir 
esnekliğini ifade eden eğrilerdir. Pozitif eğimli engel eğrilerinde 
esnekliklerin tamamı sıfırda büyük pozitif değerlerdir. Bu nedenle 
önemli olan, eğrinin hangi eksenden çıkmış olduğudur. 
 

• Orijinden çıkıyorsa esneklik 1’e eşit, 
• Miktar ekseninden çıkıyorsa esneklik 1’den küçük, 
• Fiyat ekseninden çıkıyorsa esneklik 1’den büyük 

olmaktadır. 
 
 
 
 
ESNEKLİK VE HASILAT 
ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ 
VARDIR? 

E > 1 ise;      Fiyatlardaki artışlar toplam hasılayı azaltırken fiyat 
azalışları toplam hasılayı artırmaktadır.  
 
E < 1 ise;     Fiyatlardaki artışlar toplam hasılayı artırırken fiyat 
azalışları toplam hasılayı azaltmaktadır.   
 
E = 1 ise;        Fiyatlardaki artışlar yada azalışlar toplam hasılayı 
etkilememektedir. 
 
E = 0 ise;        Fiyatlardaki artışlar toplam hasılayı aynı oranda 
artırırken azalışlar aynı oranda azaltmaktadır. 

 

TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ RANTI 

TÜKETİCİ RANTI: Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki 
farktır. 

 

      A 
 
 
    P1 

 
Q 

 

ÜRETİCİ RANTI: Üreticinin ürettiği malı satmaya razı olduğu fiyat ile gerçekte satış yaptığı fiyat arasındaki 
farktır. 

 

     A 
 
 
    P1 
 

     B 
Q 

 
E1 

 

 
E1 

 

AE1P1 taralı alanı tüketici rantıdır. Denge fiyatının 
azalması tüketici rantını büyütür. Rantın öncekine 
göre daha büyük olması refahın arttığını gösterir. 

BE1P1 alanı üretici rantıdır. Denge fiyatının 
yükselmesi üretici rantını artırır. 
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ÜRETİM TEORİSİ 
 

Kısa dönem üretim analizi A.Marshall tarafından yapılırken, uzun dönem üretim analizi J.Hicks tarafından 
yapılmıştır. 
 
Çok Kısa Dönem: Üretim faktörlerinin hiç birisinin değiştirilemeyeceği ve yeni üretimin yapılmasına imkan 
olmayan dönemdir. Bu döneme Pazar ya da piyasa dönemi de denilebilir. 
Kısa Dönem: Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değişmesine imkan tanıyan süredir. 
Uzun Dönem: Tüm faktörlerin değişken olduğu ve firma ölçeğinin artırılabildiği dönemdir. 

 
TOPLAM ÜRÜN (TP)NEDİR? Değişken girdi miktarının artırılmasına bağlı olarak elde edilen 

çıktıdır. 
ORTALAMA ÜRÜN (AP) NEDİR? Bir birim değişken girdi başına düşen ürün miktarıdır. 
MARJİNAL ÜRÜN (MP) NEDİR? Değişken girdi miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün 

miktarında oluşturduğu değişmedir. 
 
Kısa dönem üretim analizinin en önemli konularından birisi, kısa dönem üretim bölgeleri analizidir. Bu 
analize ait grafik aşağıdaki gibidir: 

 
       TP        TPPMAX 
           

    b          
 
  I. Bölge          II.Bölge          III. Bölge 
     TP 
        a 
 
 
 
 
      0  L1      L2     L 
         AP, MP 
 
 
          AP 
 
           L 
              L1       L2 
       MP 
 
 

BİRİNCİ BÖLGE (ARTAN 
VERİMLER BÖLGESİ) 

İKİNCİ BÖLGE (AZALAN 
VERİMLER BÖLGESİ) 

ÜÇÜNCÜ BÖLGE (MUTLAK 
AZALAN VERİMLER BÖLGESİ) 

- Toplam ürün önce artarak 
artarken (Oa arası) büküm 
noktasından sonra (ab arası) 
azalarak artışa geçmektedir. 

- Marjinal ürün eğrisi önce artan 
sonra azalan eğimlidir 

- Marjinal ürün bu bölgede 
maksimuma ulaşmaktadır. 

- Bölgenin tümünde ortalama 
ürün artandır bu nedenle birinci 
bölgeye artan verimler bölgesi 
adı verilmektedir. 

- Bölgenin tümünde marjinal 
ürün ortalama üründen 
büyüktür. (MP>AP) 

- Bu bölgede henüz AP veya TP 
maksimuma ulaşmadığı için 
üretim açısından karlı bir bölge 
değildir 

 

- Toplam ürün azalarak 
artmaktadır 

- Marjinal ürün eğrisi sürekli 
negatif eğimlidir. 

- Marjinal ürün azalandır 
- Bölgenin tümünde ortalama 

ürün azalandır ve bu nedenle 
ikinci bölgeye azalan verimler 
bölgesi adı verilmektedir. 

- Bölgenin tümünde marjinal 
ürün ortalama üründen 
küçüktür. (AP>MP) 

- Bu bölgede üretim açısından 
en karlı bölgedir. 

 

- Toplam ürün azalmaktadır 
- Marjinal ürün eğrisi artık 

negatif bölüme geçmiştir ve 
bu nedenle TP azalmaya 
başlamıştır 

- Marjinal ürün azalandır 
- Bölgenin tümünde ortalama 

ürün azalandır ve beraberinde 
toplam üründe artık azalan 
olduğu için üçüncü bölgeye 
üretimin imkansız bölgesi 
yada mutlak azalan verimler 
bölgesi adı verilmektedir. 

- Bölgenin tümünde ortalama 
ürün marjinal üründen 
büyüktür. (AP>MP) 

- Bu bölgede üretim açısından 
en zararlı bölgedir. 
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EŞ-ÜRÜN EĞRİLERİ 
 
Üzerindeki her noktasında aynı üretim miktarını sağlayan farklı girdi bileşimlerini ifade eden noktaların oluşturduğu 
eğriye eş-ürüneğrisi adı verilmektedir. 

         
    K 
 
 
 
  10          A 
 
    6          B 
           TP=100 
    L 
             2    4 
 

 
 
 
EŞ-ÜRÜN EĞRİSİNİN ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR? 

- Eşürün eğrisi üzerindeki her nokta, eşit toplam ürün sağlayan girdi 
bileşimlerini gösterir. 

- Orijinden daha uzak olan, daha yüksek toplam ürün sağlar.  
- Eşürün eğrileri birbirini kesmezler.  
- Eşürün eğrileri negatif eğimlidir 
- Eşürün eğrileri orijine göre dışbükeydir.  

 
 
 
 
MARJİNAL TEKNİK İKAME ORANI 
(MRTS) NEDİR? 

Aynı eşürün eğrisi üzerinde kalmak koşuluyla bir girdinin kullanım 
miktarını bir birim artırmak isteyen üreticinin diğer girdiden hangi 
miktarda vazgeçmesi gerektiğini gösteren orana marjinal teknik 
ikame oranı (MRTS) adı verilmektedir. Marjinal teknik ikame oranı 
aynı zamanda eşürün eğrisinin eğimini gösterir ve şu şekilde formüle 
edilir. 

𝑀𝑅𝑇𝑆 =
∆𝐾
∆𝐿 =

𝑀𝑃𝐿
𝑀𝑃𝐾

 

 
 
 
 
FARKLI MRTS DURUMLARI VE EŞÜRÜN EĞRİLERİ 
 
         K           K 
 
 
 
 
 
 
 
                     L                       L 
 
 
 
 
 
 
 
 
           K               K 
 
 
 
 
 
 
 
       L          L 
 
 
 
 
 
 

Marjinal teknik ikame oranı aynı zamanda eşürün eğrisinin eğimini gösterir. Eğim=MRTS 
 

AZALAN MRTS DURUMU: L ve K girdileri birbirine 
ikame olduklarında eşürün eğrisinin şekli dışbükey 
olur. Bu tarz eğriler Cobb-Douglas tipi üretim 
fonksiyonları ile ifade edilirler. Cobb-Douglas 
fonksiyonları Q=A.LαKβ şeklinde gösterilmektedir.  

SABİT MRTS DURUMU: L ve K girdileri birbirine 
tam ikame olduklarında eşürüneğrileri doğru 
şeklinde olacaktır. Bu durumda üretim fonksiyonu;  
 
Q= a.L + b.K şeklinde olur. 
 

ARTAN MRTS DURUMU: Bu tarz bir eşürün eğrisi 
birlikte tüketimleri tek başına tüketimlerinden daha 
az üretim sağlayan girdiler için çizilebilir.  
 

MRTS=0 DURUMU: L ve K girdilerinin tam 
tamamlayıcı olması durumudur. Örneğin taksi ve 
şoför gibi. Böyle bir durumda ikame mümkün 
olmayacaktır. Bu tarz eğrilerin fonksiyonları;  
Q=min(aL,bK) şeklindedir. 

Yandaki grafikte görüldüğü gibi üretici aynı eş-ürün eğrisi üzerinde A 
noktasında bulunup (2,10) girdi bileşimini tercih ederse 100 birimlik 
toplam ürün (TP) elde edeceği gibi, isterse B noktasında bulunup 
(4,6) bileşimini tercih ederek de yine 100 birim toplam ürüne sahip 
olabilmektedir. Eğri üzerinde kullandığı L ve K miktarları değişecek 
ancak her iki durumda da elde edeceği üretim düzeyi 
değişmeyecektir. 
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ÜRETİM FONKSİYONLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBB-DOUGLAS 
ÜRETİM 
FONKSİYONU 

Standart şekil olan dışbükey eş-ürün eğrileri bu fonksiyonlar ile temsil 
edilmektedir. Bu fonksiyonların  genel gösteriliş biçimi; 
 

Q = A.K
α
L

β
 

 
Üretim etkinliği katsayısı (A): Firmaların kullandığı teknoloji, üretim yöntemleri 
gibi etkenlere göre belirlenen değerdir. 
 
α ve β parametreleri: Bu katsılar ait oldukları girdinin verimini belirtmektedir. 
Parametreler 1’den küçükse o girdi azalan verime, 1’e eşitse sabit verime, 1’den 
büyükse artan verime sahiptir.  

α + β > 1 ise; Ölçeğe göre artangetiri 
α + β < 1 ise; Ölçeğe göre azalan getiri  
α + β = 1 ise; Ölçeğe göre sabit getiri 

 
 
 
 
 
CES ÜRETİM 
FONKSİYONU 

Herhangi bir eş-ürün eğrisine ait olmayan ve diğer üçün üretim fonksiyonuna 
dönüşebilen fonksiyonlardır. Genel yazılış biçimleri; 

Q = A (Kα  + Lα)β 

α.β > 1 ise; Ölçeğe göre artan getiri  

α.β < 1 ise; Ölçeğe göre azalan getiri  

α.β = 1 ise; Ölçeğe göre sabit getiri 
 

 
 
 
 
 
DOĞRUSAL 
ÜRETİM 
FONKSİYONU 

Girdiler arasında tam ikame durumu geçerliyken ve eş-ürün eğrileri doğru 
şeklinde iken bu fonksiyon türü kullanılır. Doğrusal fonksiyonların genel yazılış 
biçimi; 

 
Q = a.K + b.L 

 
Bu fonksiyon tipinde marjinal teknik ikame oranı (MRTS) şu şekilde gösterilir. 

 

Bu fonksiyon daima ölçeğe göre sabit getiriyi gösterir. 

 
 
 
LEONTİEF ÜRETİM 
FONKSİYOONU 

Eş-ürün eğrilerinin köşeli olması durumunda kullanılan fonksiyon tipi Leontief’tir. 
Üretimin sağlanabilmesi için gerekli olan minimum girdi düzeylerini 
göstermektedir. Bu fonksiyonun genel yazım şekli; 

 
Q = A.min(aK,bL) 

 
Bu fonksiyon daima ölçeğe göre sabit getiriyi gösterir. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

DİKKAT: Doğrusal fonksiyonlarda girdiler arası teknik ikame esnekliği daima ∞’a eşittir. 

DİKKAT: Leontief fonksiyonlarda girdiler arası teknik ikame esnekliği daima 0’a eşittir. 

DİKKAT: CES fonksiyonlarda girdiler arası teknik ikame esnekliği 1
1−𝛼𝛼

 şeklinde hesaplanır 

DİKKAT: Cobb-Douglas fonksiyonlarında girdiler arası teknik ikame esnekliği daima 1’e eşittir. 



MİKRO İKTİSAT ÖZET – ÖNER ÖZ 

A E iii 
D 
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ÜRETİCİ DENGESİ 
 
Üretici dengesi, kar maksimizasyonu yada maliyet minimizasyonu anlamına gelmektedir. Yani en yüksek 
karı sağlayacak girdi bileşimlerini ifade etmektedir. 
 
K 
 
 
 
 
 
 
 
       L 
 

 
 
 

 
Eş-ürün eğrisinin eğimi Maliyet kısıtının eğimi 

 
 

MRTS w/r 

 
 

 
ÜRETİCİ DENGESİ NASIL DEĞİŞİR? 

1- Teknolojinin değişmesi 
2- Girdi fiyatlarının değişmesi 
3- Maliyetlerin değişmesi 

TEKNOLOJİ DEĞİŞİMİ DENGEYİ 
NASIL ETKİLER? 

Üretici dengesi aynı eş-maliyet doğrusu üzerinde farklı bir 
eşürün eğrisine taşınır. 

GİRDİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM 
DENGEYİ NASIL ETKİLER? 

Girdi fiyatlarının değişmesi durumunda eş-maliyet eğrisi fiyatı 
değişen girdinin bulunduğu eksen üzerinde hareket eder ve 
üretici dengesi yer değiştirir 

MALİYETLERDEKİ FİYATLARINDAKİ 
DEĞİŞİM DENGEYİ NASIL ETKİLER? 

Maliyetlerin değişmesi durumunda eş-maliyet doğrusu parallel 
biçimde saga yada sola kayar ve üretici dengesi yer değiştirir 

 
 
 
GENİŞLEME YOLU EĞRİSİ NEDİR? 

Girdi fiyatları sabitken üreticinin bütçesinin artması 
durumunda maliyet kısıtı tamamen paralel biçimde sağa, 
bütçenin azalması durumunda paralel biçimde sola 
kayacaktır. Bu durumda ortaya çıkan farklı denge noktalarının 
birleştirilmesi ile firma genişleme yolu eğrileri elde 
edilmektedir. 

 

Yandaki grafiğe gore üretici dengesi D 
noktasında sağlanmaktadır. E noktası daha 
yüksek üretim düzeyini ifade etmesine ragmen, 
maliyet kısıtını aştığı için o noktada bir üretim 
söz konusu değildir. 

Üretici dengesi; eş-ürün eğrisinin eğimi ile maliyet kısıtının eğiminin eşitlendiği noktada sağlanır. 

Üretici dengesi; eş-ürün eğrisinin maliyet kısıtına teğet olduğu noktada gerçekleşir. 
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MALİYET ANALİZİ 
 
 
AÇIK MALİYET NEDİR? 

Üretim faktörlerini elde etmek için yapılan gerçek ödemeleri ifade eder. 
Açık maliyetler, muhasebeleştiren maliyet olarak da isimlendirilir. 

 
ÖRTÜK MALİYET NEDİR? 

Gerçekte ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi 
nedeniyle oluşan maliyettir. Örtük maliyetler, muhasebeleştirilemeyen 
maliyetler olarak da isimlendirilir. 

İKTİSADİ KAR NEDİR? Ekonomik Kar = Toplam Hâsılat – ( Açık + Örtük Maliyetler ) 
MUHASEBE KAR NEDİR? Muhasebe Karı = Toplam Hâsılat – Açık Maliyetler 
DEĞİŞKEN MALİYET NEDİR? Üretim miktarına bağlı olarak değişkenlik gösteren ve üretim arttıkça 

artan maliyetlerdir 
SABİT MALİYET NEDİR? Üretim miktarına bağlı olmayan üretim artsa bile değişmeyen 

maliyetlerdir 
ORTALAMA MALİYET (AC) 
NEDİR? 

Bir birim üretim miktarı başına düşen maliyetlerdir 

MARJİNAL MALİYET (MC) 
NEDİR? 

Üretim miktarının bir birim değiştirilmesi ile toplam maliyetlerde 
yaşanan değişmedir 

 
          TC    AC,MC 
 
 
 

 
 

 
 
                 Q         Q 
 

 Toplam maliyet (TC) eğrisi orijinden başlamaz. Bunun nedeni içerisinde sabit maliyetlerin de 
bulunuyor olmasıdır. TC=TFC+TVC 

 Belli bir noktadan sonar TC ve TVC eğrilerinin artarak artan şekle sahip olmasının nedeni, azalan 
verimler kanunudur. 

 MC eğrisi, AVC ve AC eğrilerini daima minimum noktalarından keser. 
 Tüm maliyet eğrileri içerisinde üretim miktarı arttıkça daima azalan tek maliyet eğrisi AFC’dir. 
 AVC ve AC eğrilerinin “U” biçimli olmasının nedeni, azalan verimler kanunudur. 
 AC eğrisinin negatif eğimli olduğu bölgede eksik kapasite, pozitif eğimli olduğu bilgede aşırı 

kapasite, minimum olduğu noktada ise tam kapasite koşulları geçerlidir. 
 
 
Uzun dönem, tüm girdilerin değişken olduğu ve bu nedenle sabit maliyetlerin tümüyle ortadan 
kalktığı dönemdir. Bu nedenle LRAC eğrisi kısa dönemi AC’nin aksine sadece değişken maliyetleri 
kapsamaktadır. 
 
LRAC 
 
 
               
               
 
            SRAC1 
               SRAC2 
                   SRAC3 
 
 
 
         Q 
          α+β>1           α+β=1             α+β<1 

 
Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi (LRAC), kısa dönem ortalama maliyet eğrilerini (SRAC) içine alan 
bir eğridir. Bu nedenle zarf eğrisi olarak da adlandırılır. Uzun döneme ölçek analizi adı verildiği için 
LRAC eğrisinin şekli de yine ölçek ekonomileri tarafından belirlenmektedir. Eğrinin negatif eğimli 
kısmında ölçeğe göre artan getiri varken, pozitif eğimli kısmında ölçeğe göre azalan getiri söz 
konusudur. LRAC’ın minimum olduğu noktaya ise minimum etkin ölçek adı verilir ve firma bu noktada 
ölçeğe göre sabit getiri ile faaliyet gösterir. 
 
 
 

LRAC 

Ölçeğe göre 
artan getiri Ölçeğe göre 

sabit getiri 

Ölçeğe göre 
azalan getiri 
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TAM REKABET PİYASASI 
 
Tam Rekabet Piyasası: Çok sayıda satıcı ile çok sayıda slıcının karşı karşıya geldiği ve hiçbir firmanın 
sattığı ürünün fiyatı üzerinde tek başına kontrol gücünün olmadığı piyasadır.  
 

         
 
TAM REKABET 
PİYASASININ 
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

1- ATOMİZE 
2- MOBİLİTE 
3- ŞEFFAFLIK 
4- HOMOJENLİK 

TAM REKABETÇİ 
FİRMANIN TALEP EĞRİSİ 
NASILDIR? 

Tam rekabet piyasasında fiyat daima sabit olduğu için talep eğrisi yatay 
eksene paraleldir. Yani rekabetçi firmanın malına olan talep sonsuz 
esnekliğe sahiptir. 

TAM REKABETÇİ 
PİYASANIN TALEP EĞRİSİ 
NASILDIR? 

Tam rekabet piyasasına ait talep eğrisi negatif eğimli bir eğridir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
    PİYASA TALEBİ   FİRMA TALEBİ 
 
Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın karının maksimum olabilmesi için, marjinal 
hasılatın (MR), marjinal maliyete (MC) eşit olması gerekmektedir. Ancak bu eşitlik iki farklı noktada 
sağlanabilmektedir. 
 

P                   MC 
        

 
 
                   AC 
P0     a                  b           P=MR=AR=D 
 
 
 

 
         Q 
         Q1  Q2  Q3                   
 

Grafikte MR=MC eşitliğinin sağlandığı noktalar a ve b noktalarıdır. Ancak bu noktalarda a noktası, kar 
minimizasyonu olarak adlandırılırken (birinci sıra kar koşulu), b noktası kar maksimizasyon noktasıdır 
(ikinci sıra kar koşulu). 
 
Karın maksimum olabilmesi ikinci sıra kar koşulları adı verilen iki şartın sağlanması gerekmektedir. 
Bunlar; 
 

1. MR=MC eşitliğinin sağlanması, 
2. Marjinal maliyetin (MC) pozitif eğime sahip olmasıdır. 

 
 
 
AŞIRI KAR DURUMU (P>AC) 
---Kısa Dönem--- 

Kısa dönemde aksi belirtilmedikçe daima aşırı kar olduğu kabul 
edilir. Aşırı kar durumunda; 
 
P=AR=MR=MC > AC  
Aşırı kapasite (AC Artan) 

 
NORMAL KAR DURUMU (P=AC) 
---Uzun Dönem--- 

Normal kar durumunda iktisadi kar sıfıra eşit olur. Bu durumda 
 
P=AR=MR=MC=AC  
Tam kapasite (AC Minimum) 

 
ZARAR DURUMU (P<AC) 

Zarar durumunda; 
 
P=AR=MR=MC < AC  
Eksik kapasite (AC Azalan) 

 
 

PO 

P  

Q0 

D0 

S 

Q 

PO 

P  

  

  

D 

Q 

e = ∞ 
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TAM REKABET PİYASASINA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER 
 

 Kısa dönemde aşırı kar, uzun dönemde normal kar vardır 
 Kısa dönemdeki aşırı karın uzun dönemde normal kara düşmesinin nedeni mobilite özelliğidir. 
 Zarar eden rekabetçi firma, değişken maliyetlerini karşılayabildiği sürece üretime devam eder. 
 Zarar eden firmanın kapanma noktası P=AVCMİN düzeyidir. 
 Rekabetçi firmaya ait kısa dönem arz eğrisi, MC eğrisinin AVC eğrisi üzerindek kalan kısmı ile ifade 

edilir. 
 Tam rekabetçi firmaya ait toplam hasılat (TR) eğrisi orijinden çıkan pozitif eğimli bir doğrudur. 
 TR eğrisinin doğrusal olmasının nedeni, fiyatın sabit olmasıdır. 

 
 

MONOPOL (TEKEL) PİYASASI 
 
Tek bir satıcı ile çok sayıda alıcının karşı karşıya geldiği piyasalardır. 
 
 
MONOPOL PİYASANIN 
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

1- Tek satıcı olması 
2- Piyasaya giriş engellerinin bulunması 
3- Ikamesiz (yada yakın ikamesiz) ürünler üretilmesi 
4- Asimetrik bilgi 

MONOPOLCÜ FİMAYA AİT TALEP 
EĞRİSİ NASILDIR? 

Monopolcü firma sattığı mal miktarını artırabilmek için fiyato 
düşürmek zorunda olduğu için negatif eğimli bir talep eğrisi ile karşı 
karşıyadır. 

MONOPOL PİYASASINA GİRİŞ 
ENGELLERİ NELERDİR? 

1- Doğal engeller 
2- Yasal engeller 
3- Akdi engeller 

 
DOĞAL TEKEL NEDİR? 

Bir firmanın diğer firmalara göre maliyet avantajına sahip 
olmasından dolayı piyasadaki tek üretici olma unvanına sahip 
olması ile oluşan monopoldür. 

 

Tekelci firmanın talep eğrisi negatif eğimli ve toplam hasılat eğrisi ters U biçimindedir. Bu iki eğri ve talep 
esnekliği arasında da bir ilişki söz konusudur. 

 
         P 
  E=∞ 
       E>1 
 

  E=1 
        E<1 

 
     E=0 
           Q 

                    TR                     MR                d=AR 
  TRmax 

 
 
 
 
 
 
 
 Q 

Yukarıdaki grafiğe dikkat edilirse, esnekliğin birden büyük olduğu (E>1) bölgede toplam hasılat (TR) 
eğrisi, pozitif eğime sahiptir. Bunun nedeni, E>1 iken, fiyatta oluşan bir azalmanın talep edilen mal 
miktarında daha büyük bir artışa neden olmasıdır. Bu nedenle satışlarını artırırken beraberinde satış 
hasılatını da arttırmak isteyen monopolcü firma, üretimini esnekliğin birden büyük olduğu 
bölgede yapmak zorundadır. 
 

   P 
 
 
 
 

P 

    AC 
 
 
 
 

MC 

 
AC 

denge 

MR 
Q 

d=Ar 

Monopolde de tam rekabette olduğu gibi denge noktası MR=MC 
eşitliğinde sağlanacaktır. Ancak bu piyasalarda AR=P daima MR’den 
büyük olduğu için firmalar tam rekabete göre daha yüksek bir kar 
düzeyine ulaşacaklardır. 

Denge noktasında; 
 

P=AR > MR=MC 
AC  AZALAN (Eksik kapasite) 
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MONOPOLCÜ GÜÇ 

Monopolcü firmanın marjinal maliyetlerin üzerinde fiyat belirleyebilme yeteneğine monopolcü güç adı 
verilmektedir. Bu şekilde yapılan fiyatlandırmaya mark-up fiyatlama da denilebilir. Monopolcü güç kavramı 
A.Lerner tarafından geliştirlidiği için Lerner endeksi adı verilen bir formül ile hesaplanmaktadır. 
 
Lerner Endeksi: Monolcü firmanın marjinal maliyetlerin ne kadar üzerinde fiyat belirleyebildiğini yani 
monopolcü gücü ölçen endekstir. 
 

 
Lerner endeksi esneklik ile ters orantıya sahiptir ve 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Endeksin bire 
yaklaşması durumunda esneklik azalırken monopolcü güç artar, sıfıra yaklaştıkça esneklik artar fakat 
monopolcü güç azalır. 

 

1. Derece (Birimler Arası) Fiyat Farklılaştırması: Tekelcinin ürettiği her birimi ayrı ayrı mümkün olan 
en yüksek fiyattan satmasıdır. Bu farklılaştırmanın amacı tüketici rantını sıfıra eşitleyerek tüm toplumsal 
rantı ele geçirmektir. Örn, havayolu şirketlerinin bazı işadamlarına farklı fiyat uygulaması. 

2. Derece Fiyat (Miktarlar Arası) Farklılaştırması: Tekelcinin belli miktar için tek fiyat, daha sonraki 
ek birimler için daha düşük fiyat belirlemesidir. Yani satılan mal miktarı arttıkça birim fiyatın 
düşürülmesidir. Örneğin tekelcinin 100 birimi 1 TL' den sonraki 200 birimi 0.80 TL' den satması 

3. Derece (Alıcılar Arası) Fiyat Farklılaştırması: Tekelcinin farklı piyasalarda farklı fiyat uygulaması 
ya da aynı alıcı kitlesi içindeki alıcılara farklı fiyat uygulamasıdır. Bu farklılaştırmada monopolcü firma, 
piyasayı esnekliklerine göre alt gruplara ayırır. Esnekliği yüksek olan gruba düşük fiyat, esnekliği düşük 
olan gruba daha yüksek fiyat uygular. Örneğin otobüslerdeki öğrenci-tam ayrımı ya da uçaklardaki 
ekonomi sınıfı-business sınıf ayrımı 
 
MONOPOLE AİT DİĞER ÖZELLİKLER 
 

 Monopolcü firma fiyat belirleyici olduğu için arz eğrisi yoktur 
 Hem kısa dönemde hem uzun dönemde aşırı kar ile faaliyet gösterir 
 Daima eksik kapasitede üretim yapar 
 Kaynak dağılımında etkinliğin en bozuk olduğu piyasadır 
 Monopolde üretim miktarı tam rekabetin altındadır. Fakat fiyat düzeyi tam rekabetten yüksektir 
 Üretimin en düşük, fiyatın en yüksek olduğu piyasadır. 

 
MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI 
 

Çok sayıda satıcının farklı ürünleri üretip sattıkları piyasadır. Hazır giyim, deterjan piyasaları, benzin istasyonları 
gibi. 
 

Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri 
1- Birbirinden bağımsız çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. 
2- Piyasaya giriş ve çıkış nispeten kolaydır. 
3- Farklı satıcıların ürünleri farklılaştırılmıştır. 
 
Ürün Farklılaştırması: Firmanın malını ambalajlama, reklam, satış koşulları, mağazanın görünümü, kredi 
imkanları, satış elemanlarının etkileyiciliği gibi faktörlerle diğer mallardan farklıymış gibi göstermeye 
çalışmasıdır. 
 

 Bu nedenle reklama en çok başvurulan piyasadır. 
 

MONOPOLCÜ REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEM DENGESİ: Bu piyasanın talep eğrisi, tekelcinin talep 
eğrisine göre daha esnektir. Grafik aynen tekeldeki gibidir. Kar maksimizasyonu koşulu MR = MC'dir. Ve kısa 
dönemde P > AC'dir.  (Ekonomik kar). 
 
MONOPOLCÜ REKABETTE UZUN DÖNEM DENGESİ: Piyasaya giriş serbest olduğundan uzun dönemde 
ekonomik kar ortadan kalkar. Firmalar P = AC ile (normal kar) çalışırlar. Ancak fiyat ortalama maliyetin 
minimum noktasına eşit değildir. Bu yüzden kaynaklar etkin şekilde kullanılmamaktadır. 

 
 MONOPOLCÜ REKABETTE KISA DÖNEMDE AŞIRI KAR, UZUN DÖNEMDE NORMAL KAR VARDIR 

 

DİKKAT: Monopolde kısa dönem dengesinde dengenin sağlandığı fiyat düzeyi  AC’nin  minimum 
olduğu noktanın altındadır. Yani denge AC eğrisinin azalan bölümünde gerçekleşmektedir. Bu nedenle 
firmalar daima eksik kapasite ile üretimlerini sürdürmektedir. 
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OLİGOPOL PİYASA 
 

 
 
 
COURNOT 
MODELİ 

• Piyasada sadece iki firma vardır (düopol piyasası)  
• Firmalar homojen bir mal üretmekte ve piyasa talep eğrisinin ne olduğunu bilmektedirler  
• Firmalar tek başlarına piyasa talebinin tümünü karşılayabilecek büyüklüktedir. 
• Her iki firma da birbirinin miktarını veri (sabit) kabul edip, rakibinin rekabete kalkışmayacağını 

varsaymaktadır (stratejik değişken miktar düzeyidir). 
• Firmaların maliyet yapıları aynıdır ve MC=0’dır. 
• Cournot üretim miktarı, tam rekabet üretim miktarının 2/3’üne eşit iken, bu üretim miktarı 

monopol piyasadan yüksektir. 
• Cournot modelinde piyasa fiyatı ise monopol piyasanın altındadır 

 
 
 
 
BERTRAND 
MODELİ 

• Iki firmalı bir duopol modelidir 
• Firmalar arsında fiyat rekabeti vardır 
• Firmalar bağımlılığın farkında değillerdir 
• Firmaların maliyet yapıları aynıdır ve maliyet sıfırdır 
• Mallar homojendir 
• Firmalar piyasa talebini bilirler 
• Firmalar tek başlarına piyasa talebinin tümünü karşılayabilecek güçtedir 
• Piyasa talep eğrisi negatif eğimlidir 
• Üretim ve fiyat düzeyi tam rekabete eşittir (P=MC) 

 
 
 
EDGEWORTH 
MODELİ 

• Iki firmalı bir duopol modelidir 
• Fiyat rekabeti vardır 
• Firmalar bağımlılığın farkında değillerdir 
• Firmaların maliyet yapıları aynıdır ve maliyet sıfırdır 
• Mallar homojendir 
• Firmalar piyasa talebini bilirler 
• Fiyat ve miktar sürekli dalgalanma halindedir 
• Piyasa talep eğrisi negatif eğimlidir 

 
 
CHAMBERLİ
N MODELİ 

• Iki firmalı bir duopol modelidir 
• Firmalar karşılıklı bağımlılığın farkındadırlar 
• Firmaların maliyet yapıları aynıdır ve maliyet sıfırdır 
• Mallar homojendir 
• Firmalar piyasa talebini bilirler 
• Piyasa talep eğrisi negatif eğimlidir 
• Firmalar birlikte monopol üretimini paylaşırlar 

 
 
 
 
STACKELBER
G MODELİ 

• Iki firmalı bir duopol modelidir. Firmalardan birisi lider firma, diğeri liderin takipçisi uydu firmadır. 
• Lider, ilk üretim yapan firmadır 
• Miktar rekabeti vardır 
• Lider firma bağımlılığın farkında iken, uydu firma farkında değildir 
• Firmaların maliyet yapıları aynıdır ve maliyet sıfırdır 
• Mallar homojendir 
• Firmalar piyasa talebini bilirler 
• Toplam piyasa üretimi, tam rekabetin 3/4’üne eşittir 
• Piyasa talep eğrisi negatif eğimlidir 

 
 
SWEEZY 
MODELİ 

• Firmalar aynı büyüklüktedir ve çok sayıdadır (Düopol modeli değildir) 
• Firmalar yakın ikame mallar üretmektedir.  
• Firmalar yüksek fiyat uygularlarsa satışları düşük olacak ancak düşük fiyatlarda satışları çok 

olmayacaktır. Yani talep eğrisi fiyat düşüşlerine karşı inelastik, fiyat artışlarına karşı esnektir. 
• Firmalar karşılıklı rekabetin farkındadır 
• Maliyetlerde meydana gelen artış veya azalışlar piyasa fiyatını etkilememektedir 
• Piyasa talep eğrisi negatif eğimli ve dirseklidir 

 
 

QTRP=QBRT >QSTCK > QCOU>QCHA=QMON 

 

PMON=PCHA>PCOU>PSTCK>PBRT=PTRP 

 

Anlaşmalı Oligopol Teorileri 
 
Açık Anlaşmalı Oligopol Teorileri-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. 
Büyük (Hakim) Firmanın Fiyat Liderliği: Lider için davranış kuralı MR=MC’dir. Büyük firma, 
monopolcü gibi tek başına hareket ederek, kar maksimizasyonuna yönelip, ne kadar mal üretileceğini ve 
hangi fiyattan satılacağını belirler. Diğer firmalar bu fiyatı kabul ederek TRP’deki firmalar gibi faaliyetlerini 
sürdürürler. (Veri fiyattan ne kadar üreteceklerini belirlerler) 

 



MİKRO İKTİSAT ÖZET – ÖNER ÖZ 
PİYASALARIN KARŞILAŞTIRMASI 
 
 

 TAM REKABET MONOPOL MONOPOLCÜ 
REKABET 

OLİGOPOL 

FİRMA SAYISI ÇOK TEK ÇOK AZ 
ÜRÜN HOMOJEN İKAMESİZ FARKLILAŞMIŞ HOMOJEN YADA 

FARKLILAŞMIŞ 
PİYASA 
GİRİŞLER 

TAMAMEN 
SERBEST 

TAMAMEN ENGELLİ KISMEN SERBEST KISMEN SERBEST 

FİYAT VERİ - SABİT DEĞİŞKEN DEĞİŞKEN MODELE GÖRE 
BİLGİ DÜZEYİ TAM BİLGİ EKSİK BİLGİ EKSİK BİLGİ EKSİK BİLGİ 
TALEP EĞRİSİ YATAY NEGATİF NEGATİF NEGATİF 
KISA DÖNEM 
KAR 

AŞIRI AŞIRI AŞIRI AŞIRI 

UZUN DÖNEM 
KAR 

NORMAL AŞIRI NORMAL NORMAL 
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