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YAZAR NOTU 

Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, matematiksel ayrıntılar 
atlanmıştır. Konuların pekişmesi için üç farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri olan 
Örnek Problem başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan 
kavramları pekiştirme olanağını bulacaksınız. Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme 
fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi 
Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama 
olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız.  

Prof Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ
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ÖNSÖZ 

İktisat bilimi her şeyden önce beşeri bir bilimdir. Her ne kadar son on yıllarda iktisat 
mühendisliğe çok yakın bir disiplin olarak görülse de, bu insan doğasının değişkenliği ve 
öngörülemezliği sebebiyle her zaman kadük kalacak bir önerme olacaktır. En yalın haliyle 
iktisat bilimi insan birey ve toplumlarının üretim ve tüketim davranışlarını sebep – sonuç 
ilişkisi çerçevesinde inceleyen bir beşeri bilimdir. Dolayısıyla iktisatçının incelediği olgular 
geniş tarihsel birikimin etkisinde, toplumsal ve siyasal etkenlerin belirleyiciliğinde ve insan 
birey ve toplumlarının sürekli değişen ve dönüşen alışkanlıkları temelinde gerçekleşen 
olgulardır. Neticede bir iktisatçı çok geniş bir bilgi kümesi içinde, belirsizliğin çok yüksek 
olduğu bir ortamda araştırmasını yaptığı için müspet ilimlerde olduğu kadar kesin yargı sahibi 
olamaz. 

İktisat biliminin yukarıda sayılan özellikleri ve iktisatçının içinde bulunduğu 
güçlüklere rağmen, iktisat biliminin bir nevi mühendislik gibi addedilmesinin sebebi, iktisadi 
olguların genelde parasal değerler olarak ifade edilmesi ve bu olgulara dair ölçülmüş geniş bir 
veri setinin bulunmasıdır. İster istemez matematik araçlarının ve istatistik ölçümlerinin 
yaşamsal bir öneme sahip olması, iktisat biliminin diğer beşeri bilimlerden bu açıdan 
ayrışmasına yol açmıştır. İşte bu kitapta anlatılacak olan konular, genel olarak iktisadın bu 
ölçülebilir veri kümesine uygulanabilecek olan modelleri ihtiva etmektedir.   

Mikro İktisat disiplini, iktisat biliminde bireysel tüketici ve üreticilerin aldıkları 
tüketim, tasarruf, üretim ve yatırım gibi kararları sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde incelemeyi 
amaçlar. Mikro İktisat I dersinde, bu anlamda amacımız Tüketici Teorisini ele almaktır. 

Tüketim insan bireylerinin hayatlarını idame ettirmek için ihtiyaçlarını gidermeleri 
kadar, insanlara has sosyal hayatın gereksinimlerini karşılamak için de yapılır. Bu kitapta ana 
amaç insanların beyi, ne kadar zamanda, niçin ve nasıl tükettikleri sorusunu cevaplamak ve 
sonunda da talep teorisine ulaşmaktır. Ana amaç bu olmakla birlikte, son bölümlerde tüketim 
kararının birer uzantısı olan emek arzı ve tasarruf arzı konusuna da değinilecektir.  

Mikro İktisadi analizde yoğun olarak cebirsel analiz ve geometric analiz 
kullanılmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin yeterli düzeyde optimizasyon bilgissine sahip 
olmaları ve grafikleri yorumlayabilmeleri önemlidir. Öte yandan sadece matematiksel 
denklemler ve onların grafik izdüşümleri değil, aynı zamanda mikro iktisadi olguların 
arkasındaki mantık örgüsünün de güncel hayattan örnekler verilerek anlatılması gerekir. Biz 
de bunu başarmaya çalıştık. 

Gayret bizden, tevfik Allah’tan. 

Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde Mikro İktisat’ın ilk yarısını teşkil eden Tüketici Teorisindeki 
temel kavramları işleyeceğiz.Tüketim ve tüketici kavramlarının tanımları, tüketici teorisinde 
kullanılan araçlar ve teorinin amaçları incelenecektir. 
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1. TÜKETİM NEDİR? TANIMLAR VE KAVRAMLAR 

İnsanların ilk çağlardan bugüne yaşamlarını idame etmeleri için gerekli olan temel 
ihtiyaçlarını sağlamaları gerekmiştir. Bunlar hemen hemen bütün antropoloji kitaplarında 
insanın, “beslenme, giyinme, barınma ve üreme” ihtiyacı olarak tanımlanan bu özellikler 
iktisat biliminde Tüketim Kavramı altında ele alınır.  

1.1.Tüketim Kavramı 

Tüketim TDK Büyük Türkçe Sözlük’te şu şekilde tanımlanmıştır:  

a) “a. 1. Tüketme işi. 2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, 
yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı: “Benim durumumdan kasıt, günbegün artış kaydeden içki 
tüketimimdi.” -E. Şafak. Güncel Türkçe Sözlük  

b) “Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı 
olarak istek bulması ve yoğaltımı.  BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü 1980 

c) “Gereksinimlerin dolaysız bir biçimde karşılanması amacıyla mal ve hizmetlerin 
kullanılması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004” 

Yukarıdaki tanımlara bağlı olarak biz de iktisat biliminin metodolojisi içinde bir 
Tüketim tanımı geliştirecek olursak, Tüketim: 

“Bireylerin belli bir zamanda, belli bir gelir düzeyinde veri fiyatlara bağlı olarak 
kendi elde edecekleri tatmin düzeyini en yüksek noktaya çıkarmak için mal ve hizmetleri 
kullanması ve harcamasına verilen addır.” 

Tabiî ki, tüketimin olduğu yerde bu fiili gerçekleştiren kişinin de olması gerekir. 
Böylece tüketim fiilini gerçekleştiren kişiye Tüketici adı verilmektedir.  

1.2.Tüketici Kavramı 

TDK Büyük Türkçe Sözlük’te Tüketici şu şekilde tanımlanmaktadır: 

a)  “a. 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, 
müstehlik, üretici karşıtı: “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” -
Anayasa. Güncel Türkçe Sözlük   

b) “Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, tüketen kişi. BSTS / Tecim, Maliye, 
Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972”  

c) “Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan 
iktisadi karar birimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004” 
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Bu tanımlardan yola çıkarak tüketici için iktisadi analize uygun daha spesifik bir 
tanımı şu şekilde yapabiliriz: 

 “Mal ve hizmetleri belli bir zaman aralığında, belli bir gelir düzeyinde veri 
fiyatlardan kendi kişisel tatmin düzeyini azamileştirmek amacıyla kullanan bireye tüketici 
adı verilir ve bu aynı zamanda Tüketici Teorisinin de ana iktisadi aktörüdür.” 

Bu kavramlar ışığında iktisadi analizin sınıflandırmasında en önemli iktisat branşı olan 
Mikro İktisat’a ait bir teori olan Tüketici Teorisi’nin ilgi alanı aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1.3. Tüketici Teorisinin İlgi Alanı 

- İktisadi aktörlerin her çeşit mal ve hizmetlerden gelir, fiyatlar ve beğeniler veri 
iken toplam tatmin düzeylerini azamileştirecek tüketim miktarlarının nasıl ve hangi yolla 
tespit edildiği; 

- Faydanın tanımı, faydaya ait teoriler, fayda fonksiyonunun tespiti ve analizi, 
kişisel tercihlerin tüketim faaliyetlerindeki yerinin tartışılması; 

- İnsanların gelir düzeyi, mal ve hizmetlerin fiyatları ve bunların bir bileşkesi 
olarak iktisadi aktörlerin satın alma gücü ile tüketim düzeyi arasındaki ilişkinin analitik, 
geometrik ve iktisadi açılardan tespiti ve tahlili, 

- Piyasa ve bireysel aktörün talebinin belirleyicilerinin  analizi ve talep kanunun 
formüle edilmesi. 

Bu ilgi alanlarında yoğunlaşırken Tüketici Teorisi’nde genelde Mikro İktisadi araçlar 
kullanılmaktadır. Bu araçların belli başlıları aşağıda tanımlanmıştır: 

1.4.Tüketici Teorisinin Araçları 

- Bütçe Kümesi, Bütçe Doğrusu 

- Kayıtsızlık Eğrileri, Kayırsızlık Paftası 

- Gelir Tüketim Eğrileri ve Engel Eğrileri 

- Talep Fonksiyonu ve Talep Eğrileri 

- Toplam ve Marjinal Fayda fonksiyonları 

Tüketici Teorisi’nde kullanılan yöntemler genelde İktisat Biliminde kullanılan 
yöntemlerle aynıdır. Ders kitabı düzeyinde metinlerde kullanılan iki yöntem aşağdaki gibidir: 

1.5. Tüketici Teorisinin Yöntemleri 

- Geometrik Analiz - Grafik Analizi 
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- Cebirsel Analiz – Optimalleştirme Yöntemleri 

Her iki yöntem de, özünde, aynı gerçeğin iki farklı yüzünü temsil etmektedir. Cebirsel 
analizde kullanılan fonksiyonların optimalleştirildiği durumların geometrik düzlemde 
grafikler vasıtasıyla ifade edilmesi ile tüketici teorisinde kullanılan görsel araçlar ortaya 
çıkmaktadır. Yine her iki yöntemden kaynaklanan sonuçların belli bir varsayımlar demetine 
bağlı olarak önermeler şeklinde ifade edilmesi hipotezleri ve bu hipotezlerin iktisadi ve 
istatistikler yöntemlerle sınanması kanunları oluşturmaktadır.   
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Bölüm Soruları 

1. Aşağıdakilerden hangisi tüketim sayılabilir? 
(a) Ağaçta bitmiş, hiç kimsenin malı olmayan bir elmayı koparmanız ve yemeniz 
(b) Parasını şimdiden ödediğiniz 2012 Haziran ayındaki bir haftalık tatiliniz 
(c) Bu hafta sonu babanızın yazlığına giderek konaklamanız 
(d) Okula gelirken ücretini ödeyerek minibüse binmeniz 
(e) Hiçbiri 

2. Aşağıdakilerden hangisi tüketim sayılabilir? 
(a) Bayramda küçük yeğenlerinize harçlık vermeniz 
(b) Ananenizin size 500 TL harçlık vermesi 
(c) Evlilik yıldönümünde bir çiftin restoranda parasını ödeyerek yemek yemesi 
(d) Haftasonu tatilinizde sahile inip yürüyüş yapmanız 
(e) Hepsi 

3. Aşağıdakilerden hangisi tüketici sayılabilir? 
(a) Özel bir fabrikadan 30 adet makam arabası satın alan Belediye 
(b) Avladığı ördekleri avcı kulübesinde pişirip yiyen avcı 
(c) İş seyahati için ABD’ye gitmek üzere uçakta yer ayırtan işadamı 
(d) Okul dönüşünde fırından fiyatını ödeyerek aldığı simitleri yiyen öğrenci 
(e) Hepsi 

4. Aşağıdakilerden hangisi tüketici sayılamaz? 
(a) Galata köprüsünde avladığı balıklar kızartıp yiyen adam  
(b) Kadıköy’e gitmek için taksiye binen kadın 
(c) Sahilden bir ev alan yeni evli çift 
(d) Parasını önceden ödediği konseri dinleyen adam 
(e) Eşine hediye olarak kuyumcudan bilezik satın alan koca 

5. Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Teorisinin ilgi alanlarından değildir? 
(a) İktisadi aktörlerin tüketim miktarlarının nasıl ve hangi yolla tespit edildiği 
(b) Toplumun toplam tüketimi ile ücret düzeyi arasındaki ilişki  
(c) İktisadi aktörlerin satın alma gücü ile tüketim düzeyi arasındaki ilişkinin 
araştırılması 
(d) Fayda fonksiyonunun tespiti ve analizi 
(e) Hiçbiri 

6. Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Teorisinin ilgi alanlarındandır? 
(a) İktisadi aktörlerin tüketim miktarlarının nasıl ve hangi yolla tespit edildiği 
(b) İktisadi aktörlerin satın alma gücü ile tüketim düzeyi arasındaki ilişkinin 
araştırılması 
(c) İktisadi aktörlerin tüketim tercihleri ile tüketim düzeyi arasındaki ilişkinin 
araştırılması 
(d) Fayda fonksiyonunun tespiti ve analizi 
(e) Hepsi 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Teorisinin araçları arasında gösterilebilir? 

(a) Bütçe Kümesi 
(b) Kayırsızlık Paftası 
(c) Gelir- Tüketim Eğrileri 
(d) Engel Eğrileri 
(e) Hepsi   
 

8. Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Teorisinin araçları arasında gösterilemez? 
(a) Bütçe Kümesi 
(b) Kayırsızlık Paftası 
(c) Marjinal Maliyet Eğrisi 
(d) Engel Eğrileri 
(e) Fayda fonksiyonu  

9. “………….. (I) kullanılan fonksiyonların ………….. (II) durumların geometrik 
düzlemde grafikler vasıtasıyla ifade edilmesi ile tüketici teorisinde kullanılan 
……….(III)  ortaya çıkmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi boşluklara sırasıyla en 
uygun gelen kavramları göstermektedir? 

(a) Cebirsel Analiz’de (I) – minimize edildiği (II) – görsel araçlar (III) 
(b) Cebirsel Analiz’de (I) – optimalleştirildiği (II) – görsel araçlar (III) 
(c) Geometrik Analiz’de (I) – maksimize edildiği (II) – yasal araçlar (III) 
(d) Cebirsel Analiz’de (I) – optimalleştirildiği (II) – işitsel araçlar (III) 
(e) Cebirsel Analiz’de (I) – maksimize edildiği (II) – işitsel araçlar (III) 

10. Cebirsel işlemlerin analitik düzlemdeki yansımalarını hangisinde kullanırız? 
(a) Grafik Analizi 
(b) İktisadi Analiz 
(c) Teorik analiz 
(d) Pratik Analiz 
(e) Hiçbiri 

 

Cevaplar: 1) d, 2) c, 3) d, 4) a, 5) b, 6) e, 7) e, 8) c, 9) b, 10) a 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde Fayda Kavramını, iktisat teorisindeki yerini, Mal ve Hizmet 
arasındaki farkları, İktisadi olan ve olmayan mal ve hizmetleri, ve çeşitli kriterlere gore mal 
çeşitlerini öncelikle inceleyeceğiz. Daha sonra, Kardinal ve Ordinal Fayda Teorilerini 
inceleyeceğiz.  
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2. FAYDA KAVRAMI, FAYDA KAVRAMI, ORDİNAL VE 

KARDİNAL FAYDA TEORİLERİ 

Bu bölümün ana konusu fayda kavramı hakkındadır. Fayda kavramını tanımlarken 
malların sınıflandırılması önem arzetmektedir. Çünkü FAYDA ile anlatmak istediğimiz şey, 
“tüketicinin belli bir mallar ve hizmetler bileşiminin belli bir zaman müddeti içerisinde 
tüketilmesinden elde ettiği tatmin düzeyidir.” Bunun için ilkönce malların ve hizmetlerin 
tanımlanarak sınıflandırılması gerekmektedir. 

2.1. Tüketiciye Göre Malların Sınıflandırılması 

Tüketiciye göre malların sınıflandırılması öncelikle malın iktisadi bir değer ifade edip 
etmediğine göre yapılır. Ayrıca malın üretim anı ile tüketim anı arasındaki fark da önemlidir. 
Tüketici için ihtiyaçların şiddeti ve aciliyetine göre de mallar sınıflandırılabilir. Aynı 
zamanda aynı tipte malların farklı zamanlardaki tüketimleri de tüketicinin seçim kararını 
belirleyen farklılıklardandır. İlkönce iktisadi ve gayr-ı iktisadi mal arasındaki farkı 
inceleyeceğiz. Daha sonra Mal ve Hizmetin tanımlarını ve aralarındaki farkları anlatacağız. 
Tüketicinin ihtiyaçlarına göre malları sınıflandırdıktan sonra, en son olarak da Tüketim ve 
Tasarruf arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. 

2.1.1. İktisadi Mal ve Gayrı İktisadi Mal 

Mallar,  

“insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tüketim veya kâr elde etmek amacıyla 
üretim sürecinde kullandıkları eşyadır.”  

Bir malın İktisat Biliminin analiz alanına girmesi için onun iktisadi mal olması gerekir. 
İktisadi mal tanımına girmeyen her çeşit mal gayr-ı iktisadi mal olarak tanımlanır. 

İktisadi Mal: Üretilen bir malın eğer pazarda bir alıcısı varsa ve üretici ve tüketici bu 
malın satışında belli bir fiyat üzerinde anlaşabiliyorsa bu mal iktisadi bir maldır. 

Gayrı İktisadi Mala Örnek: Annemiz biz çalışırken bize çay getirir, yemek için 
kurabiye ve pasta getirir. Biz bunun karşılığında annemize bir fiyat öder miyiz? Hayır. O 
zaman üretilen bir mal var ve bu bir tüketim ihtiyacını karşılamaktadır; ancak, bu tüketilen 
mal bir pazarda alıcı bulmamış ve bunun için bir fiyat pazarlığı yapılmamıştır. Dolayısıyla 
“annemizin bize getirdiği çay ve pasta, belli bir pazarda alıcısı olmadığı ve karşılığında bir 
bedel ödenmediği için” iktisadi mal değildir. Eğer biz bir pastaneye telefon açıp, çay ve pasta 
isteseydik, ve bunun karşılığında mal ve hizmet bedelini ödeseydik, o zaman bu “çay ve 
pasta” iktisadi bir mal olurdu.  
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2.1.2. Mal ve Hizmet 

Mallar üretildikleri anda tüketilmeyebilirler. Örneğin TV Fabrikasında üretilen bir 
LCD Televizyon üretildiği anda tüketilmeye başlanmaz. İlkönce televizyonun fabrikadan satış 
mağazasına gelmesi gerekir. Akabinde televizyon vitrine konur ve satış için bekler. 
Televizyonun tüketilmesi, onu bir müşterinin satın alması, evine götürmesi ve çalıştırmasıyla 
başlar. Malların, bu manada, üretim ve tüketimleri farklı zamanda yapılabilmektedir. Bu ise 
“malların üretilmesinden tüketilmesine dek geçen zamanda depolanabilir olmasına bağlıdır”. 
İşte hizmet, “üretildiği an tüketilen, ve üretimle tüketim arasında depolanması mümkün 
olmayan maldır.”  

Hizmete Örnek: Biz taksiye bindiğimizde ve bir yerden yere taksiyle giderken, 
şoförde bizi bir yerden bir yere ulaştırma hizmetini üretiyordur. Aynı zaman da, hizmet 
üretilirken biz de aynı anda bu hizmetten yararlanıyor ve onu tüketiyoruz. İşte bu yüzden, 
Taksiyle ulaşım bir mal değil ama hizmettir. Arabadan inerken taksimetrede yazan ücreti 
ödediğimiz için de bu hizmet “bir iktisadi hizmet” olur. Eğer aynı yolu bir arkadaşımızın 
arabasında gidersek, arkadaşımızın ürettiği hizmet karşılığında ona para ödemediğimiz ve bu 
hizmetin de bir piyasası olmadığı için bu hizmet iktisadi değildir, dolayısıyla, iktisat biliminin 
analiz alanına girmez.   

2.1.3. Tüketicinin İhtiyaçlarının Şiddetine ve Yönüne Bağlı Olarak 
Malların Sınıflandırılması 

Tüketicinin ihtiyaçlarının şiddetine gore malların sınıflandırılması önemlidir. Bizim 
mikro iktisadi analiz de esas  amacımız bireylerin iktisadi davranışlarını neden sonuç ilişkisi 
içinde incelemek olduğu için her bireyin belli bir mala duyduğu ihtiyacın şiddeti değişmekle 
birlikte o bireyin tüketim davranışını kuvvetli bir şekilde etkileyecek ve yönlendirecektir. 
İhtiyacın şiddetine gore mallar düşük, normal, lüks ve zorunlu mallar olarak adlandırılabilir.   

Düşük Mal: Tüketicinin geliri arttığında tüketilen mal miktarı azalıyorsa o mal düşük 
maldır.  

Örnek: Bir öğrenci mevcut harçlığıyla öğlenleyin kaşarlı tost yiyip çay içmektedir. 
Harçlığı ancak buna yetmektedir. Harçlığı arttığı vakit, öğrenci artık daha pahalı yiyecek 
alternatiflerini satın almaya başlayınca, kaşarlı tost ve çay talebi düşecektir. Bu bağlamda bu 
öğrenci için kaşarlı tost düşük maldır.   

Normal Mal: Tüketimi tüketicinin gelirindeki artış oranı ile aynı veya daha düşük 
oranda artan mallara normal mal adı verilir.  

Örnek: Aylık geliri 2000 TL. olan Ahmet Bey’in kilosu 2TL’dan aylık 10 kg. elma 
aldığı bilinmektedir. Ahmet Bey terfi ederek aylık geliri 3000 TL düzedyine çıktığında kilosu 
2TL.’dan aylık 12 kg. elma tüketmeye başlıyor. Bu durumda geliri %50 artarken elma 
tüketimi de %20 artmıştır. Bu durumda elma Ahmet Bey için normal maldır.   
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Zorunlu Mal: Gelirin artması veya azalması durumunda tüketim miktarı değişmeyen 
veya ihmal edilecek kadar az miktarda değişen mallar zorunlu mallardır. 

Örnek: Bir insanın geliri artsa da azalsa da tedavisi için gerekli olan ilaçları belli 
oranda tüketmek zorundadır. Bir insanın geliri artsa da azalsa da, günde belli miktar su içmek 
zorundadır. Bunun gibi gelir artışının tüketim mikterını etkilemediği mallar zorunlu mallardır. 

Tüketicinin ihtiyacının yönüne gore mallar ikame veya tamamlayan mallar olarak 
adlandırılır.  

İkame Mallar: Bir tüketici için benzer ihtiyaçları karşılayan mallar birbirinin yerine 
geçer yani birbirlerini ikame ederler. Bu tür mallara ikame mallar denir. 

Tamamlayan Mallar: Eğer bir tüketici farklı iki mal birlikte kullanıyorsa bu iki 
maldan sağladığı tatmin düzeyi birbirini tamamlamakta ve bu yüzden bu mallar tamamlayıcı 
mallar olarak anılmaktadır. 

İkame ve Tamamlayan Mallar için Örnek:  Ali yemekten sonra ya kahve ya da çay 
içmektedir. Ayşe ise once kahve ve sonra çay içmekte yani hem kahve hem de çay içmektedir.  
Bu durumda çay ve kahve, Ali için ikame mallar, Ayşe içinse tamamlayıcı mallardır. 

2.1.4. Tüketicinin Tüketiminin Zamanlamasına Bağlı Olarak 
Malların Sınıflandırılması 

Tüketiciler tüketim kararlarını ve planlarını oluştururken sadece mevcut anı değil, aynı 
zamanda geleceği de düşünürler. Tüketici elde ettiği geliri şu anda tamamen harcarsa, gelecek 
dönemdeki tüketimi için sadece gelecek dönemde elde edeceği gelire bağımlı olur. Her 
tüketici aynı gelir düzeyine sahip değildir. Bazı tüketiciler yüksek gelir grubunda oldukları 
için daha pahalı malları o andaki gelirleri ile satın alabilirler. Ancak, düşük gelir grubundaki 
tüketicilerin tek dönemlik gelirleri bazı mal ve hizmetleri satın almaya yetmeyebilir. Bu 
sebeple, tüketiciler gelecekte daha fazla tüketim yapabilmek için bugünkü gelirlerinden bir 
kısmını ayırırlar. Buna tasarruf adı verilir. İnsanları tasarruf yapabilmesi için temel bazı 
Saikler vardır. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Tüketiciler nasıl farklı mallar arasında tercihte bulunuyorlarsa, toplam 
tüketimlerinin farklı dönemlerdeki değerleri arasında da tercihte bulunurlar. Gelecekte daha 
fazla tüketim yapma arzusu ve tercihine sahip bireyler bu yüzden bugünkü gelirlerinden bir 
kısmını tasarruf ederler. 

• Tasarruf aynı zamanda bir gelir kaynağıdır. Tasarrufların değerlendirildiği hisse 
senedi, döviz, mevduat, tahvil ve benzeri finansal tasarrufların reel satın alma gücünü 
korudukları gibi, aynı zamanda reel getiri de sağlarlar. Tüketiciler kiraladıkları işgüzü 
karşılığında elde ettikleri ücret yanında tasarruf araçlarının getirisini de gelir hanesine yazarlar. 
Dolayısıyla tasarruf sadece birikmiş servetin artmasına yol açmaz aynı zamanda ek bir gelir 
kapısı oluşturur. 
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• İnsanlar geleceğe yönelik kararlar aldıklarında, en fazla maruz kaldıkları 
olumsuz iktisadi olgu belirsizliktir. Bugünkü, gelir düzeyi ve mal fiyatları herkes için açık ve 
kesin olarak bilinebilir durumdadır. Ancak hiç kimse geleceği kesin olarak bilemez, sadece 
tahmin eder. Her tahmin belli bir yanılgı payı içerir. Mal ve hizmet fiyatlarının yakın 
gelecekte alabileceği değerleri tahmin etmek daha kolayken, vade uzadıkça tahmindeki 
yanılgı payı artar. İşte bu vade uzaması ve yanılgı payındaki artış “belirsizlik” olarak 
adlandırılır. Belirsizlik arttıkça insanlar bugün tüketmeye daha yakın olacaklardır. Bu da 
tasarrufların azalmasına yol açar. 

2.2. Kardinal ve Ordinal Fayda Teorileri 

2.2.1. Kardinal Fayda Teorisi  

Kardinal Fayda Teorisi, mikroiktisatta, tüketici dengesi analizi için geliştirilmiş 
analizlerden birisidir. Ordinal Fayda Teorisinden temel farkı, faydanın ölçülebilir olduğu 
varsayımına dayanmasıdır. Bu durum, faydanın ölçülebilir olduğu varsayımı, uygulamada 
aksaklıklara neden olduğu için Ordinal Fayda Teorisi kadar kullanım alanı bulamamıştır. 

Kardinal Fayda Teorisi temel olarak üç varsayım üzerine inşa edilmiştir; 

• Toplam Fayda 

• Marjinal Fayda 

• Azalan Marjinal Fayda 

Toplam Fayda: Kişinin bir dönem boyunca bir malın tüketiminden elde ettiği faydaya 
verilen addır. 

Marjinal Fayda:kişinin her ilave birim mal tüketmesi sonucu toplam faydada meydana 
gelen değişikliktir. Toplam fayda fonksiyonunun birinci türevi bize marjinal faydayı verir. 

Tüketicinin belirli bir dönemde kullandığı mal miktarı arttıkça, elde ettiği (her ilave 
birim için) fayda azalır. Marjinal faydanın bu giderek azalması durumuna azalan marjinal 
fayda ilkesi adı verilir. 

Marjinal faydanın ilk kullanım hariç, “0”’a eşit olduğu duruma, “doyum noktası” adı 
verililr. Sahip olduğu gelir ile satın alabileceği en iyi mal sepetini satın almayı amaçlayan bir 
tüketici, bir malı doyum noktasında, içerecek bir noktada ya da aşan bir noktada asla satın 
almaz. 

Tüketicinin gelirinin tümünü harcayarak faydasının maksimize ettiği duruma tüketici 
dengesi adı verilir. Tüketici dengesi analizinin amacı, tüketicinin nasıl davrandığında 
faydasını maksimize ettiğini/tüketici denge koşulunun ne olduğunu açıklamaktır. Kardinal ve 
ordinal fayda teorisindeki iki temel vasrayım, tüketicinin gelirinin ve satın aldığı mal 
fiyatlarının sabit olduğudur. Üçüncü bir varsayım olarak kardinal fayda teorisinde, tüketicinin 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikroiktisat
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toplam_Fayda&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marjinal_Fayda
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Azalan_Marjinal_Fayda&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Doyum_noktas%C4%B1&action=edit&redlink=1
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tercihlerinin azalan marjinal fayda ilkesine tabi olduğu varsayılır. Böylece tüketici sadece bir 
mal alarak faydasını maksimize etmez. 

Kardinal fayda teorisinin iki tanımlayıcı koşulu vardır: 

• Tüketici gelirinin tümünü harcar; 

• Her mal için harcanan son liranın tüketiciye sağladığı marjinal faydalar eşittir. 

Yani tüketiciler gelirlerinin tümünü harcadığında, her mal için harcanan son liraların 
onlara sağladığı marjinal faydaların eşit olması durumunda tüketici denge koşulunu sağlamış 
olurlar. Buna eşmarjinal ilkesi adı verilir. 

Bir mal için harcanan son liranın tüketiciye sağladığı marjinal fayda, malın satın 
alınan son biriminin marjinal faydası ile malın fiyatı arasındaki orana eşittir. Örneğin X 
malının fiyatı 10 Tl , alıınan son birimin marjinal faydası da 20 br ise bu durumda X malı için 
harcanan son liranın sağladığı marjinal fayda; 20/10=2 olacaktır. Tüm mallar için (sepetin 
içerisindeki) bu oranın eşit olduğu durum, kardinal fayda teorisinde tüketici dengesini 
verecektir. 

MU(x)/MU(y)=P(x)/P(y) 

2.2.2. Ordinal Fayda Teorisi 

Ordinal Fayda’yla kastedilen “belirlenen bir malın rakamlarla ölçülmeyip, malların 
faydaları bakımından bir sıralamaya tâbi tutulmalarıdır.” Kayıtsızlık eğrileri analizi, ordinal 
fayda teorisi çerçevesinde geliştirilen bir analizdir. Bu yüzden, Ordinal Fayda Teorisini 3. 
Hafta’da Kayıtsızlık Analizini yaparken ayrıntılı tartışacağız. 

2.2.3. Fayda Fonksiyonu: Toplam ve Marjinal Fayda 

Formel olmayan bir açıklama ile marjinal fayda bir mal veya hizmet için son küçük bir 
birim tüketim artışının sağladığı pozitif faydadır. 

Daha formel matematik kullanarak şöyle tanımlanabilir: Bir karar veren kişinin fayda 
fonksiyonu n-sayıda mal ve hizmet miktarlarının, yani i=1,2,...,n xi miktar değişkenlerinin 
sağladığı faydaları gösteren bir fonksiyon olarak ifade edilebilir: 

 

Herhangi bir xi malının marjinal faydası, bu fayda fonksiyonunun xi değişkenine göre 
kısmi türevi ile ifade edilir; yani 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=E%C5%9Fmarjinal_ilkesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fayda_fonksiyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fayda_fonksiyonu&action=edit&redlink=1
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Marjinal fayda kavramının birinci prensibine göre, genel olarak bir ekonomik mal 
veya hizmetin marjinal faydası pozitiftir; yani 

her i=1,..., n xi için 

 

Bu ifadeye göre eğer herhangi bir mal veya hizmetinin tüketim miktarı artarsa 
tüketicininin faydası da aratacaktır ve aksi ifade de doğru olup bir malın tüketim miktarı 
azalırsa tüketicinin faydası da azalacaktır. Bu neoklasık ekonomi kuramının baş 
varsayımlarından biridir. Bu varsayım kullanılarak hangi objenin "ekonomik mal" olduğu 
tanımlanır: Eğer bir objenin marjinal faydası pozitif ise o bir ekonomik maldir. İngilizce "mal" 
"goods" sözcüğü ile ifade edilir ve (good=iyi) anlamı da verdiği için marjinal faydanın pozitif 
olması "iyilik" ile anlamlaştırılır. Buna karşılık bazı objeler için marjinal fayda negatifdir. 
Eğer bir ojeninin marjinal faydası negatif ise bu obje "ekonomik mal" değildir. Örneğin "atık 
sular" veya "çöpler" gibi objelerin "ortaya çıkışı" tüketici faydasını azaltır. Bunlara da bazan 
"bads =kötüler" adı da verilmiştir. 

2.2.4.Azalan Marjinal Fayda Prensibi 

Bir tüketici için bir malın marjinal faydasının pozitif olması yeterli ve uygun bir değer 
kuramı ortaya çıkartmak için yeterli değildir. Ekonomide neoklasik kurama göre marjinal 
fayda kavramının ikinci ve daha güçlü bir prensibe uyduğu kabul edilir. Bu prensibe azalan 
marjinal fayda kanunu adı verilir ve bu kuram neoklasik kuramın temelidir. 

 

Bu kanuna göre bir tüketici bir malın tüketim miktarını artırırsa o mal miktarının 
marjinal faydası azalır. Yani tüketim miktarı arttıkça o mal tüketimiden marjinal fayda azalma 
gösterir. 

Bunu geometrik olarak açıklamak icin, ancak ("küçük artışlar" la değil) eşit artışlarla 
gösterek eğri grafiğini çizmek imkanı vardır. Yandaki grafikte tek bir malın miktarları q yatay 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Erstes_gossensches_gesetz.png&filetimestamp=20060211105159
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Erstes_gossensches_gesetz.png&filetimestamp=20060211105159�
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ekseninde ve fayda U dikey eksen de gösterilir. q eşit miktarlarda arttığı yatay eksende 
görülen eşit kısımlarla gösterilir. Görülmektedir ki ilk artışta fayda artışı ; ikinci artışta 

,; üçüncü artışta ve dördüncü artışta olarak ortaya çıkmakta ve her 1 artışında 
azalmaktadır. Ortaya çıkan eğriye marjinal fayda eğrisi adı verilir. Azalan marjinal fayda 

bu marjinal fayda eğrisinin artmakta ama eğrinin eğiminin değişip küçüldüğünü gösterir. 

Azalan marjinal faydalar kanunu marjinal fayda eğrisinin eğiminin küçüldüğünü 
varsayar. Esasında bu eğri sadece teorinin anlamını göstermek için çizilmiştir ve bu grafikte q 
artışları "küçük" olmadıkları için matemetiksel olarak bu grafik kavramı tam doğru olarak 
ifade edemez. 

Bu prensibi daha pratik olarak da açıklamak imkanı bulunur. İncelediğimiz "mal" para 
olan TL ve birimi de "1TL" olsun. Bir tüketiciye her sefer bir 1TL daha fazla verildiği kabul 
edilsin. Verilen ilk 1TL'dan tüketicinin aldığı tatmin, bu ek bir liranın faydasıdır. Bu 
tüketiciye 1TL daha verelim ve bu ek 1TL'nin toplam faydaya katkısını yani marjinal 
faydasını görelim. Bu deneyi tekrar tekrar yapalım yani her seferde 1TL ek verip ortaya çıkan 
fayda eklenmesini ölçelim. "Azalan marjinal fayda prensibi"ne göre verdiğimiz 1TL artıkça 
tüketicinin fayda eki azalacaktır. Deneyin sonlarına doğru verilen 1TL'nin verdiği tatmin ve 
fayda deneyin başlarında verilen 1TL verdiği ek tatmin ve faydanın altında olacaktır.  
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Bölüm Soruları 

1. Aşağıdakilerden hangisi faydanın tam tanımını vermektedir? 
(a) Belli bir mallar ve hizmetler bileşiminin belli bir zaman müddeti içerisinde 
tüketilmesinden elde edilen tatmin düzeyi 
(b) Tüketimin sağladığı yarar 
(c) Tasarrufun sağladığı zarar 
(d) Tüketilen bir malın satışından elde edilen parasal kazanç 
(e) Hepsi 

2. Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Mala bir örnek teşkil etmez? 
(a) Fırından alınan pide 
(b) Halk ekmekten alınan ekmek 
(c) Devletin orduya yeni aldığı insansız hava taşıtları 
(d) Annenizin pişirdiği kahve 
(e) Hiçbiri 

3. Bir malın iktisadi olabilmesi için gerekli olan en temel şart hangisidir? 
(a) Malın tüketicinin faydasını karşılaması 
(b) Malın tüketici gözünde bir değeri olması 
(c) Malın kamu yararı sağlaması 
(d) Malın bir piyasasının ve fiyatının olması 
(e) Hepsi 

4. Mal ve hizmet arasındaki temel fark nedir? 
(a) Mal iktisadidir, hizmet ise değildir. 
(b) Mal özel kullanıma, hizmet kamu yararına yöneliktir. 
(c) Mal üretildiği anda tüketilmek zorunda değildir, hizmet üretildiği anda 
tüketilir. 
(d) Mal maddidir, hizmet manevidir. 
(e) Hiçbiri. 

5. Aşağıdakilerden hangisi malların tüketicinin ihtiyacının şiddetine bağlı olarak 
sınıflandırılmasına girmez? 
(a) Tamamlayan mallar 
(b) Düşük mallar 
(c) Normal mallar 
(d) Zorunlu mallar 
(e) Hiçbiri 

6. Aşağıdakilerden hangisi İkame Mal/Hizmet ikilisi değildir? 
(a) Kepekli ekmek – Beyaz ekmek 
(b) Çay -Simit 
(c) Kırmızı et – Beyaz et 
(d) TRT yayınları – Özel kanal yayınları 
(e) Özel üniversitelerin eğitim hizmeti / İstanbul Üniversitesinin eğitim hizmeti 

7. Kardinal Fayda Teorisi’nin modern çağda geçerli olmamasının nedeni nedir? 
(a) Dini değerlere önem vermesi (Haram ve Helal gibi) 
(b) Fayda kavramına atıfta bulunmaması 
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(c) Faydanın sıralanabilir olmasını varsayması 
(d) Faydanın sayılabilir olmasını varsayması 
(e) Hepsi 

8. Aşağıdakilerden hangisi Kardinal Fayda Teorisi’ne uymaz? 
(a) Her malın faydası o mala özeldir ve o malın miktarına bağlıdır. 
(b) Malın kıtlığı malın faydasını belirleyen en önemli unsurdur. 
(c) Maldan elde edilen fayda tüketicinin tercih ettiği diğer malların faydasına 
bağımlıdır. 
(d) Maldan elde edilen fayda sayılabilir.  
(e) Hiçbiri 

9. Aşağıdakilerden hangisi insanların tasarruf yapmasının nedeni olamaz? 
(a) Dini ve kültürel sebepler 
(b) Gelecekteki tüketimim bugünküne göre daha fazla fay da sağlaması 
(c) Belirsizliğin artması 
(d) Tasarruflardan faiz geliri elde etme 
(e) Hiçbiri 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi Kardinal Fayda teorisinde olup da Ordinal Fayda Teorisinde 
olmayan bir etken değildir? 
(a) Faydanın sayılabilir olması 
(b) Her malın faydasının yalnız kendi tüketiminden etkilenmesi 
(c) Her malın faydasının diğer mallara olan tüketimden etkilenmemesi 
(d) Toplam Faydanın bir maksimum / doyum noktası olması 
(e) Faydanın sübjektif olması 

Cevaplar: 1) a, 2) d, 3) d, 4) c, 5) a, 6) b, 7) d, 8) c, 9) b, 10) a 
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3. FAYDA FONKSİYONU VE KAYITSIZLIK EĞRİLERİ 
ANALİZİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde Kayıtsızlık Eğrileri Analizini inceleyeceğiz. Cobb Douglas 
Fayda Fonksiyonu’nun özelliklerini incelerken aynı zamanda bu fonksiyon kullanılarak 
türetilen iyi huylu kayırsızlık eğrilerinin özelliklerini de göreceğiz. Kayıtsızlık Eğrilerinin 
Eğimi ve Konumu ile ders devam ettikten sonra İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri, Tam 
Tamamlayan Mallar için Kayıtsızlık Eğrileri, Tam İkame Mallar için Kayıtsızlık Eğrileri, 
Yoğunlaşmış Tercihler için Kayıtsızlık Eğrileri ve Kötü Mallar için Kayıtsızlık Eğrilerini 
göreceğiz.  
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3. FAYDA FONKSİYONU VE KAYITSIZLIK EĞRİLERİ 

ANALİZİ  

Ordinal Fayda Teorisi’nin kullandığı araçlardan en önemlisi Kayıtsızlık Eğrileridir. 
Ordinal Fayda Teorisine göre bireylerin faydayı sayamayacağını, ancak sıralayabileceğini ve 
öncelikli tercihlerini belirleyeceğini biliyoruz. Böyle bir durumda Toplam Fayda soyut bir 
değer olarak tanımlanmaktadır. Somut olan ve sayılabilen tüketim tercihleri ile soyut olan, 
ölçülemeyen ve sayılamayan Fayda arasındaki irtibatın nasıl sağlanacağı önemli sorunlardan 
biridir. İşte 3., 4. ve  5. Haftalar’da bu sorunun nasıl halledildiği ve tüketici talebinin nasıl 
oluştuğu ile ilgileneceğiz.  Ama, öncelikle Fayda Fonksiyonu ve Kayıtsızlık Eğrilerinin 
tanımlarını yapacağız. 

3.1. Genel Tanımlar: Fayda Fonksiyonu ve Kayıtsızlık Eğrileri 

TANIM: FAYDA FONKSİYONU 

“Tüketicinin  X ve Y mallarından yaptığı tüketimlerin toplamda sağladığı faydayı 
gösteren X ve Y mallarından yaptığı tüketimlerin bileşik fonksiyonu ‘Fayda Fonksiyonu’ 
olarak adlandırılır.”  

Ordinal Fayda Teorisi’nde bildirilen en önemli noktalardan biri, fayda fonksiyonunun 
bütün malların tüketimlerinin bileşik fonksiyonu olduğudur. Dolayısıyla, tanımı verilen Fayda 
Fonksiyonu’nun analizimizde yer alacak X ve Y mallarının tüketiminin bileşik fonksiyonu 
olması gerekmektedir.  

Fayda Fonksiyonu tüketim miktarlarının fonksiyonu olduğu ve tüketim miktarları da 
negatif değer içermediği için Fayda Fonksiyonu şu aralıkta geçerli olmaktadır: 

 

Denklem (3.1.a)’da tanımlanan Ω Kümesi fayda fonksiyonlarının ve dolayısıyla 
kayıtsızlık eğrilerinin tanımlandığı kümedir.  Ω Kümesi, aynı zamanda, Kayıtsızlık 
Eğrilerinin çizildiği alan olan Kayıtsızlık Paftası’nın da cebirsel ifadesidir. 

Fayda fonksiyonunun türevi alınabilecek bir fonksiyon olması da gereklidir. Bunun 
sebebi, Marjinal Fayda’ların tespitinde ve Kayıtsızlık Eğrilerinin eğiminin hesaplanmasında 
buna ihtiyaç duyulmasıdır. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için analiz yapılan aralıkta ki, 
burada Ω Kümesi kastedilmektedir, fonksiyonun 

(i) Sürekli 

(ii) Tam 

Olması gerekmektedir. 
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Yine de, özel bazı durumlarda (örneğin Tam Tamamlayan mallarda), fonksiyon 
sürekliliğini kaybetmektedir.  

TANIM: Kayıtsızlık Eğrileri 

“Yatay eksende X dikey eksende Y malı varken, tüketici birey için veri bir toplam 
fayda düzeyini sağlayan bütün X ve Y tüketim bileşimlerinin geometrik kümesi ‘Kayıtsızlık 
Eğrisi’ olarak adlandırılır.”  

Kayıtsızlık Eğrileri her şeyden önce aynı fayda düzeyini sağlayan tüketim noktalarının 
bileşimini sergiler. Yani eğrinin üstündeki her nokta aynı fayda düzeyini temsil eder. Bu da 
Tüketicinin eğri üzerindeki iki nokta arasında öncelik belirleyemeyeceğini, yani her iki 
tüketim noktası arasında kayıtsız kalacağını vurgular. Eğrinin ismi bu yüzden Kayıtsızlık 
Eğrisi’dir  

3.2. Kayıtsızlık Eğrilerinin Özellikleri 

Kayıtsızlık Eğrilerinin dört temel özelliği vardır: 

(i) Kayıtsızlık Eğrileri tek bir toplam fayda düzeyini temsil ederler.  

Bir Kayıtsızlık Eğrisi üzerinden rastgele seçilecek noktaların her biri farklı X ve Y 
tüketimlerini gösterseler bile hepsini sağladığı toplam fayda aynı olur.  

(ii) Kayıtsızlık Eğrileri yukarı ve sağa kaydıkça daha yüksek, aşağı ve sola 
kaydıkça daha düşük toplam fayda düzeylerini temsil ederler. 

Burada daha yüksek veya daha düşükten kastedilen kayıtsızlık eğrisinin temsil ettiği 
toplam faydanın sayılabilir olması değil. Burada kastedilen, kayıtsızlık eğrilerinin tüketicinin 
tercih sıralamasında daha yüksek oranda önceliğe veya daha düşük oranda önceliğe sahip 
olmasıdır. 

(iii) Kayıtsızlık Eğrileri genelde orijine göre dışbükeydir. Bu eğri üzerinde her 
hangi bir iki noktanın daha fazla toplam göstermesi, dolayısıyla ortalama değerlerin aşırı 
değerlere tercih edildiği anlamına gelir. (İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri) 

Bu tanım özellikleİyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri için geçerlidir. Bu eğriler toplumun 
genelini temsil eden ortalama ve temsili bir tüketicinin davranışlarını temel alarak 
modellenmiştir. Bu yüzden özel durumlar haricinde Tüketici Teorisinde Kayıtsızlık 
Eğrilerinin İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri olduğu varsayılır.  

(iv)  Kayıtsızlık Eğrileri birbirine paraleldir ve birbirlerini kesmezler. 

3.2.1. İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrilerinin Özellikleri  

İktisatçılar, bir piyasada çok farklı tercihlere sahip olan milyonlarca tüketicinin 
varlığının bilincindedirler. Ancak piyasanın toplam talebinin oluşturan, bu milyonlarca 
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bireyin tercihlerinin ortalamasından ibarettir. O yüzden, genelde analizimizde ortalama bir 
tüketiciyi temsilen “İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrilerini” kullanırız. İyi huylu kayıtsızlık 
eğrilerini en iyi temsil eden fayda fonksiyonu da Cobb – Douglas Fayda Fonksiyonudur. 

 

Şekil 3.1: İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri 

Şekilde de görüldüğü gibi İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri, ki bundan böyle sadece 
Kayıtsızlık Eğrisi adı vereceğiz, orijine göre dışbükeydir ve negatif eğimlidir. Birbirlerinin 
kesmezler ve paraleldirler. Her biri üzerindeki noktalar aynı Toplam Fayda düzeyini gösterir.  

Şekil 3.1’de üç tane kayıtsızlık eğrisi görmekteyiz. Düşük fayda düzeyinden yüksek 
fayda düzeyine sırasıyla U1, U2 ve U3 olarak sıralanmaktadır. Görüleceği üzere Fayda 
Düzeyi daha tercih edilebilir oldukça Kayıtsızlık eğrileri yukarı ve sağa kaymaktadır.     



24 

 

Şekil 3.2: İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrilerinin Dişbükeyliği 

Şekil 3.2’de de görüldüğü gibi İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri ortalama değerlerin daha 
yüksek fayda sağladığını gösterirler. Piyasadaki tüketiciler toplamda aşırı tüketim 
bileşimlerine ortalamaya daha yakın tüketim bileşimlerini tercih ederler. Bu kayıtsızlık 
eğrilerinin dışbükeyliğinin nedenidir. 

Şekil 3.2’de A noktası ile B noktası U2 kayıtsızlık eğrisi üzerindedir. Yani A ile B 
aynı fayda düzeyine karşılık gelmektedi4r. Bu iki noktanın farkı A noktasında Y malının daha 
fazla X malının daha az, B noktasında ise Y malının daha az X malının daha fazla 
tüketilmesidir. Normal koşullarda aynı faydayı sağlayan A ve B noktalarının ortalamasını 
temsil eden ve  AB doğrusunun orta noktası olan D noktasının sağladığı fayda A ve B 
noktalarının sağladığı faydaya eşit olması gerekirdi. Ancak görüldüğü üzere D noktası daha 
tercih edilebilir bir nokta olarak U3 fayda düzeyini tüketiciye sağlamaktadır. D noktasının bir 
başka özelliği de, X ve Y tüketimlerinin A ve B noktalarına göre çok daha birbirine yakın 
olduğudur. Buradan da marjinal tüketim bileşimlerine göre ortalama tüketim bileşimlerinin 
daha tercih edilebilir olduğu ve daha yüksek fayda sağladığıdır. Bu, İyi Huylu Kayıtsızlık 
Eğrilerinin dışbükey olmasının temel sebebidir. 

3.3. Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonu  

Toplam Fayda, “tüketicinin X ve Y mallarından yaptığı tüketim sonunda elde ettiği 
toplam fayda düzeyidir” ve Tüketici Teorisi’nde U ile temsil edilir. Fayda Fonksiyonu Xi 
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(i=1,2,…,n) tüketim mallarının bir bileşik fonksiyonu olarak U(Xi; i=1,2,…,n) tanımlanır. 
Bizim örneğimizde iki mal olduğu için Fayda Fonksiyonu U(X,Y) olarak tanımlanır. İyi 
Huylu Kayıtsızlık Eğrileri’nin Fayda Fonksiyonu Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonları 
ailesindendir. 

Cobb-Douglas Fayda Fonksiyonu: 

 

Fayda Fonksiyonunda  

- “X”, X malından yapılan tüketim miktarını; 

- “Y”, Y malından yapılan tüketim miktarını; 

- “a”, tüketicinin “X malında tercih katsayısıdır” ve ne kadar yüksekse, 
tüketicinin X’i Y’ye göre o kadar daha fazla tercih etmektedir. 

- “1-a”, tüketicinin “Y malında tercih katsayısıdır” ve ne kadar yüksekse, 
tüketici Y’yi X’ e göre o kadar daha fazla tercih etmektedir.  

Cobb Douglas Fayda Fonksiyonu ve Marjinal Fayda  

Marjinal Fayda, “tüketicinin mallardan birinden yaptığı bir birimlik ilave tüketimin 
sonunda Toplam Fayda’da elde ettiği artış düzeyidir” ve Tüketici Teorisi’nde MU ile temsil 
edilir. 

MUX: “tüketicinin X malından yaptığı bir birimlik ilave tüketimin sonunda Toplam 
Fayda’da elde ettiği artışa X’in Marjinal Faydası adı verilir” ve MUX ile gösterilir.  

MUY: “tüketicinin Y malından yaptığı bir birimlik ilave tüketimin sonunda Toplam 
Fayda’da elde ettiği artışa Y’nin Marjinal Faydası adı verilir” ve MUY ile gösterilir.  

Matematiksel olarak U(X,Y) Fayda fonksiyonunun  

 X’e göre kısmî türevi MUX’i, 

 Y’ye göre kısmî türevi MUY’i oluşturur. 

MUX:  
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MUY ise: 

 

Şeklinde ifade edilmektedir 

Denklem (3.3) ve (3.4)’e göre 

X’in tüketimi arttıkça MUX, yani X’in Marjinal Faydası; 

Y’in tüketimi arttıkça MUY, yani Y’nin Marjinal Faydası; 

AZALMAKTADIR. 

Bu durum “Azalan Marjinal Fayda Kanunu” olarak bilinmektedir. 

İleride göreceğiz ki, talep eğrisinin eğiminin negatif olmasının temel nedeni “Azalan 
Marjinal Fayda Kanunu”dur.  

3.4. Kayıtsızlık Eğrilerinin Eğimi 

Kayıtsızlık Eğrilerinin eğimi Marjinal İkame Oranı (MRS) olarak adlandırılır. 
İngilizce “Marginal Rate of Substitution” ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur. Genelde 
tüketicinin tükettiği mallar arasında kısmî de olsa bir ikame olduğu için bu oran Marjinal 
İkame Oranı adını almıştır. Marjinal İkame Oranının tanımı:  

“Dikey eksende Y malı yatay eksende X malı olmak üzere, belli bir fayda düzeyinde 
kalmak şartıyla, tüketicinin  X malından tüketimini bir arttırdığında Y malı tüketimineden kaç 
birim fedakârlık yapacağını gösteren orandır.” 

İkinci ve daha teknik bir tanımla ifade edersek, “Marjinal İkame Oranı, Tüketicinin X 
malı tüketiminden elde ettiği Marjinal Faydanın (MUX) Y malı tüketiminden elde ettiği 
Marjinal Faydaya (MUY) oranının negatifine eşittir.”  

MRS’nin negatif olması tüketicinin X ve Y sektörü tüketimleri arasında bir ikame 
ilişkisi olduğunu,  

Eğrinin dışbükey olması da tüketicinin bir maldan tüketimini arttırırken, aynı toplam 
fayda düzeyinde, diğer maldan olan tüketiminden artan bir fedakârlık gösterdiği anlamına 
gelir. 

Matematiksel olarak ifade edersek, Toplam Fayda’daki değişim X ve Y mallarının 
tüketim düzeyinde meydana gelen değişime bağlıdır. Yani Zincir Kuralına bağlı olarak 
U(X,Y) fonksiyonunun toplam diferansiyelini hesaplarsak: 
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Toplam diferansiyeli sıfıra eşitlememizin sebebi, kayıtsızlık eğrisi üzerinde toplam 
faydanın sabit olması ve sabitin türevinin sıfıra eşit olmasıdır. 

Denklem (3.5)’i Y’nin X’e göre türevi için çözersek aşağıdaki denklemi elde ederiz: 

 

Burada görüleceği gibi MRS marjinal faydaların oranının negatifidir. 

3.5. Kayıtsızlık Eğrisinin Konumu  

Kayıtsızlık Eğrilerinin konumu, Toplam Fayda düzeyine bağlıdır. Dolayısıyla  

- daha yüksek toplam fayda da, o fayda düzeyini gösteren kayıtsızlık eğrisinin 
sağa ve yukarı kayması, 

-  daha düşük toplam fayda da, o fayda düzeyini gösteren kayıtsızlık eğrisinin sola 
ve aşağı kayması beklenmelidir. 

3.6. Tam Tamamlayan Mallar  

Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi tüketici için bazı mallar birlikte tüketilecek 
mallardır. Bu durumda mallara “Tamamlayan Mallar” adı verilmekteydi. Tüketiciler bazı 
malları birlikte kullanırken bunu her iki maldan belli oranlarda tüketebilirler. Çoğu zaman 
malların birbirini tamamlama oranı değişebilir.  

Eğer iki mal arasındaki tamamlama ilişkisi sadece tek bir oranda gerçekleşiyorsa o 
zaman bu durumda mallar birbirini “Tam Tamamlayan Mallar” olarak tanımlanır. Tam 
tamamlayan mallarda, tüketici, her zaman Y malı tüketimi ile X malı tüketimini tek bir oranda 
tutar.  Tabiîdir ki, bu tarz tercihlerin fayda fonksiyonu da farklıdır. Aşağıda Tam Tamamlayan 
Mallar durumunda tüketicinin bileşik fayda fonksiyonunu görmektesiniz: 

 

Bu fayda fonksiyonunu bir örnekle açıklamak daha doğru olur. Örneğin, ben ince belli 
bardakta çayımı her zaman 3 küp şekerle içerim. Ne 4 ne de 2.  

Eğer X çay ve Y de şekerse o zaman benim fayda fonksiyonum şu hali alır: 

 

Denklem (3.7) deki fayda fonksiyonundan aşağıdaki şekilde gösterilen kayıtsızlık 
eğrileri doğmaktadır: 
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Şekil 3.3: Tam Tamamlayan Malların Kayıtsızlık Eğrileri: Çay Şeker Örneği 

Şekil 3.7’de sergilenen kayıtsızlık eğrileri tam olmakla birlikte süreksiz eğrileridir. 
Bunun anlamı fayda fonksiyonunun türevinin alınamayacağıdır. Nitekim, U1 kayıtsızlık 
eğrisini dikkate alırsak E1 noktasında yukarıda verdiğimiz örnekteki 1 Bardak Çaya 3 Küp 
Şeker oranı tam olarak gerçekleşmektedir. Eğer A noktasını dikkate alırsak, elimizde 1 
Bardak Çay ve 6 Küp Şeker var demektir. Ben sadece 3 Küp Şeker tüketebilirim çünkü 
elimde sadece i Bardak Çay  vardır ve ben her zaman ve sadece 1 Bardak Çayı 3 Küp Şekerle 
içerim. O zaman fonksiyonu yerine koyarsak  

 

Burada XA = 1 = Bardak Çay sayısı ve YA = 6 = Küp Şeker sayısı olduğuna göre; 

benim elde ettiğim fayda E1 noktası ile aynı düzeydedir ve kalan 3 Küp fazla şeker 
tüketilmeyecektir. Aynı duruma B noktası için bakacak olursak; elimizde 2 Bardak Çay ve 3 
Küp Şeker var demektir. Ben sadece 1 Bardak Çay tüketebilirim çünkü elimde sadece 3 Küp 
Şeker  vardır ve ben her zaman ve sadece 1 Bardak Çayı 3 Küp Şekerle içerim. O zaman 
fonksiyonu yerine koyarsa 

 

U2 

U3  

U1<U2<U
 

U1  

KAYITSIZLIK 
 

Y MALI 
(Şeker) 
 

X MALI(Çay) 

U(X;Y)=min(aX;bY) 

0 1 2 

3 

3 

6 

9 
E3  

E2 

E1  B 

A 



29 

Burada XB = 2 = Bardak Çay sayısı ve YB = 3 = Küp Şeker sayısı olduğuna göre; 

benim elde ettiğim fayda E1  ve A noktası ile aynı düzeydedir ve kalan 1 Bardak fazla 
çay tüketilmeyecektir. Demek ki Tam Tamamlayan Mallarda E noktalarıyla simgelenen 
kayıtsızlık eğrilerinin “dirsek noktaları” her zaman tüketim dengesinin gerçekleştiği yerlerdir. 
Bunu daha sonra göreceğiz. 

Eğer E1 noktasına bakacak olursak 2 Bardak Çay ve 6 Küp Şeker tüketmekteyim. Bu 
durumda elde edeceğim fayda daha fazla olacaktır. Nitekim, E2 Noktasının üzerinde 
bulunduğu U2 kayıtsızlık eğrisi U1 kayıtsızlık eğrisinden daha tercih edilebilir bir fayda 
düzeyini simgelemektedir. Nitekim E3 Noktasında da 3 Bardak Çay ve 9 Küp Şeker 
tüketilmekte ve bunun sonucunda da U3 fayda düzeyine erişilmektedir.    

3.7. Tam İkame Mallar  

Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi tüketici için bazı mallar birbirine benzer tatmin 
duygusu yaratan ve dolayısıyla birbirinin yerine geçebilecek mallardır. Bu durumda mallara 
“İkame Mallar” adı verilmekteydi.Eğer iki mal arasındaki ikame ilişkisi sadece tek bir malın 
tüketilmesine yol açacak kadar kuvvetli ise bu durumda mallar “Tam İkame Mallar” olarak 
adlandırılır. 

Tam İkame Malların Fayda Fonksiyonu: 

 

Görüldüğü üzere fonksiyon doğrusaldır. Kayıtsızlık eğrileri de doğru şeklindedir. 
Örneğin, Ahmet yemekten sonra ya tatlı yada meyve yiyorsa ve hiçbir zaman hem tatlı hem 
de meyve yemiyorsa, Ahmet için tatlı ve meyve tam ikame mallardır.   
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Şekil 3.4: Tam İkame Malların Kayıtsızlık Eğrileri 

3.8. Yoğunlaşmış Tercihler  

Tüketici için bazı mallardan elde edilen toplam fayda belli bir tüketim miktarında 
maksimum noktasına ulaşır. Bu durum Kardinal Fayda teorisinde bahsedilen durumdur. Bu 
durumdaki tüketici tercihine “Yoğunlaşmış Tercihler” adı verilmektedir. Kardinal Fayda 
Teorisinde genel bir durum olarak kabul edilen “yoğunlaşmış tercihler” Ordinal Fayda 
Teorisinde özel bir durumu gösterir. 

Yoğunlaşmış tercihlerde, kayıtsızlık eğrileri eliptik bir şekle sahip kapalı kümeler 
olarak tasvir edilir. Eliptik kayıtsızlık eğrilerinin merkezindeki bir nokta “Doyum Noktasını” 
oluşturur. Aşağıdaki Şekil 3.5’de E Noktası Doyum Noktasıdır. Kayıtsızlık Eğrileri, Doyum 
Noktasına yaklaştıkça fayda artar. 
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Şekil 3.5: Yoğunlaşmış Tercihler ve Kayıtsızlık Eğrileri 

3.9. Kötü Mal  

Tüketici için bazı malların tüketiminden fayda elde edilmez. Aksine, bu malları 
tüketmek zahmet verir ve toplam faydayı azaltır. Herkesin sevmediği, dolayısıyla tüketmediği 
mallar vardır. Örneğin bir vejeteryen, et tüketmez. Onun için et tüketmek toplam faydayı 
arttırmayacağı gibi, aksine azaltır. Bu durumda et vejeteryen için KÖTÜ MAL’dır. 

Kayıtsızlık Eğrileri’nin en temel özelliği, eğrinin üzerindeki her noktada Toplam 
Fayda’nın eşit olmasıdır. Eğer X malı Kötü Mal ve Y malı normal mal ise, o zaman; X malı 
tüketimi artarsa toplam faydayı azaltacaktır. Toplam Faydanın eğri üzerinde aynı kalması için 
normal mal olan Y’nin de tüketiminin artması gerekir. Bu durumda kayıtsızlık eğrisinin 
pozitif eğimli olması gerekir.  
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Şekil 3.6: Kötü Mal – Normal Mal: Pozitif Eğimli Kayıtsızlık Eğrileri 
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Bölüm Soruları 

Ali’nin fayda fonksiyonu U(X,Y) = X0,25Y0,75 ise 1’den 5’e kadar soruları buna göre 
cevaplayınız. 

1. Aşağıdakilerden hangisi Ali için X malının marjinal faydasını verir? 

(a) 0,75.X0,25Y0,75 

(b) 0,25.X0,75Y0,75 

(c) 0,75.X0,25Y-0,25 

(d) 0,25.X-0,75Y0,75 

(e) Hiçbiri 

2. Aşağıdakilerden hangisi Ali için Y malının marjinal faydasını verir? 

(a) 0,25.X0,25Y0,75 

(b) 0,75.X0,75Y0,75 

(c) 0,75.X0,25Y-0,25 

(d) 0,25.X-0,75Y0,75 

(e) Hiçbiri. 

3. Aşağıdakilerden hangisi Ali için Marjinal İkame Oranını (MRS) verir? 

(a) (1/3).(Y/X) 

(b) (1/4).(Y/X) 

(c) -(1/3).(Y/X) 

(d) -(1/4).(Y/X) 

(e) Hiçbiri. 

4. Eğer Ali aylık 81 br. X ve 256 br. Y tüketiyorsa Toplam Faydası ne kadardır? 
(34=81; 44=256) 

(a) 144 

(b) 192 
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(c) 12 

(d) 108 

(e) Hiçbiri   

5. Dikey Eksende Y ve Yatay Eksende X var iken, Ali’nin Y tüketimi 36 br.dir ve 
X tüketimi 3 birimdir. Ali X tüketimini %100 arttırırsa MRS’nin değeri nasıl değişir? 

(a) 2’den 4’e 

(b) -4’ten +4’e 

(c) -2’den +2’ye 

(d) -4’ten -2’ye 

(e) Bilinemez. 

6. Eğer bir tüketici için X ve Y malları Tam İkame, Y ve Z malları ise Tam 
Tamamlayan ise üç maldan bileşik fayda fonksiyonu nedir? 

(a) U(X,Y,Z) = min(aX,0) + min(bY,0) + min(cZ,0) 

(b)  U(X,Y,Z) = min(aX, bY) + min(bY,cZ) 

(c) U(X,Y,Z) = min((aX+bY), Z) 

(d) U(X,Y,Z) = aX + bY + cZ  

(e) Bilinemez. 

7. Eğer Ahmet her sabah  2 Tost (X) yiyip 1 Ayran (Y) içiyorsa, Ayran ve Tostun 
da Ahmet için Tam Tamamlayan mallar olduğu biliniyorsa Ahmet’in fayda fonksiyonu nedir? 

(a) U(X,Y,Z) = min(0,5X, Y) 

(b) U(X,Y,Z) = min(X, 0,5Y) 

(c) U(X,Y,Z) = min(X, Y) 

(d) U(X,Y,Z) = min(2X, Y) 

(e) Hiçbiri 

8. Hangi durumda Marjinal İkame Oranı SABİT ve NEGATİFTİR? 

(a) İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri 
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(b) Tam Tamamlayan Mallar 

(c) Tam İkame Mallar 

(d) Yoğunlaşmış Tercihler 

(e) Kötü Mal 

9. Hangi durumda Marjinal İkame Oranı POZİTİFTİR?  

(a) İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri 

(b) Tam Tamamlayan Mallar 

(c) Tam İkame Mallar 

(d) Kötü Mal 

(e) Hepsi 

10. Hangi tip tercihler Kardinal Fayda teorisinde genel, Ordinal Fayda Teorisi’nde 
ise özel bir durumu gösterir ? 

(a) İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri 

(b) Tam Tamamlayan Mallar 

(c) Tam İkame Mallar 

(d) Yoğunlaşmış Tercihler 

(e) Kötü Mal 

 

Cevaplar: 1) d, 2) c, 3) c, 4) b, 5) d, 6) c, 7) b, 8) c, 9) d, 10) d 



36 

 
 

 

 

 

 

 

 
4. BÜTÇE DOĞRUSU VE BÜTÇE KÜMESİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde Bütçe Kümesi ve Bütçe Doğrusu’nu inceleyeceğiz. Bütçe 
Kümesi ve Bütçe Doğrusu hem sözel hem de analitik yöntemlerle tanımlandıktan sonra Bütçe 
Doğrusu’nun Konumu’nu ve Bütçe Doğrusu’nun Eğimini inceleyeceğiz.  
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4. BÜTÇE DOĞRUSU VE BÜTÇE KÜMESİ  

Bütçe Doğrusu ve Bütçe Kümesi araçları tüketici talebini oluşturan bileşenlerden 
tüketici geliri ve malların fiyatlarının analitik düzlemde sergilenmesine amacına hizmet  
etmektedir. Bütçe Doğrusu ve Bütçe Kümesi birbirine bağlı kavramlardır. Bu yüzden ilk 
etapta bunları tanımlayacağız. 

4.1. Bütçe Doğrusu ve Bütçe Kümesi Tanımları 

Bütçe Kümesi Tanımı: 

“Dikey eksende Y malı ve yatay eksende X malı olduğu durumda Tüketicinin 
gelirinden tüketime ayırdığı kısmı ve malların fiyatları veri ikeni tüketicinin satın alabileceği 
bütün X ve Y tüketim miktarlarını içeren kümeye ‘Bütçe Kümesi’ adı verilir” 

Tüketiciler, elde ettikleri geliri belirli aralıklarla tahsil eder. Bu yüzden, geliri belli bir 
dönemde harcama planı oluştururlar. Gelirlerinin bir kısmını tasarrufa, bir kısmına da 
tüketime ayırırlar. Tüketime ayrılan gelirle satın alabilecekleri farklı mal bileşimleri 
bulunabilir. Satın alınabilecek bütün tüketim bileşimleri, sadece tüketime ayrılan gelirin 
tamamının harcandığı tüketim bileşimleri değil, aynı zamanda tüketime ayrılan gelirin bir 
kısmının da harcandığı tüketim bileşimleridir. Dolayısıyla, Bütçe Kümesi, “bir tüketicinin 
gelirinin tamamı veya bir kısmıyla satın alabileceği bütün mümkün tüketim bileşimlerini 
içerir.”  

Matematiksel olarak ifade edersek: 

 

PX= X malının fiyatı 

PY=Y malının fiyatı 

B=Tüketicinin gelirinin tüketime ayrılan kısmı, tüketicinin Bütçesi 

Z= Bütçe Kümesi 

Bütçe Doğrusu Tanımı: 

“Dikey eksende Y malı ve yatay eksende X malı olduğu durumda Tüketicinin 
gelirinden tüketime ayırdığı kısmı ve malların fiyatları veri ikeni tüketicininbütün Bütçesi ile 
satın alabileceği X ve Y tüketim miktarlarınının geometric kümesine ‘Bütçe Doğrusu’ adı 
verilir” 

Tüketicinin bütçesini tam olarak kullandığı durumda en fazla tüketimi yapabildiğini 
biliyoruz. Bir tüketicinin tüketime ayırdığı gelirin bir kısmını harcaması, o tüketicinin elde 
edebileceği fayda düzeyinden daha azına razı olması anlamına gelir. Bu ise, rasyonel değildir. 
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Aklınıza gelebilecek bir soru “tüketicilerin belki de tasarruf etmek isteyeceği ve bunun da 
kendince rasyonel olduğudur.” Ancak, tanım itibariyle tüketici bütçesi zaten gelirin tüketime 
ayrılan kısmı, yani, tüm gelirden tasarrufa ayrılan kısım çıktıktan sonra kalandır. Sonuç olarak 
tüketici, kendi faydasını en yüksek düzeye çıkarmak için her şeyden once Bütçe Doğrusu 
üzerinde bir tüketim bileşimini seçmek durumundadır. 

Matematiksel olarak ifade edersek: 

 

PX= X malının fiyatı 

PY=Y malının fiyatı 

B=Tüketicinin gelirinin tüketime ayrılan kısmı, tüketicinin Bütçesi 

BD= Bütçe Doğrusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1: Bütçe Doğrusu ve Bütçe Kümesi 

Şekil 4.1’de kırmızı renkli çizgi Bütçe Doğrusu’dur. Bütçe Doğrusu’nu çizmek için 
aşağıdaki işlemler yapılmaktadır: 

 

 

BD; BÜTÇE DOĞRUSU 

 

Z=BÜTÇE KÜMESİ 

Y MALI 

X MALI 

B = PXX + PYY 

0 
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Denklem (4.3.a)’da görüldüğü üzere, X=0 iken, yani Bütçe Doğrusu dikey ekseni 
keserken, Y =“B/PY” değerindedir. Aynı şekiklde, Denklem (4.3.b)’de görüldüğü üzere, Y=0 
iken, yani Bütçe Doğrusu yatay ekseni keserken, X = “B/PX” değerindedir. Bu iki noktayı 
birleştiren doğru da, “Bütçe Doğrusudur”. 

Bütçe Doğrusunun altında kalan alan, Şekil 4.1’de görüldüğü üzere Bütçe Kümesi’dir 
ve tüketicinin toplam satın alma gücünü gösterir. Bu alan büyürse tüketicinin satın alma gücü 
artar, küçülürse satın alma gücü düşer. 

4.2. Bütçe Doğrusu’nun Konumu 

Tüketicinin satın alma gücü arttıkça, yani Bütçesi büyüdükçe, Bütçe Doğrusu sağa ve 
yukarı, ve satın alma gücü azaldıkça, yani Bütçesi küçüldükçe, Bütçe Doğrusu sola ve aşağı 
kayar. Aşağıda, Şekil 4.2’de bu durum görülmektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2: Bütçe Doğrusu ve Gelir Değişimleri 

Şekil 4.2’de üç farklı Bütçe ve üç farklı Bütçe Doğrusu görülmektedir. Her Bütçe 
Doğrusu farklı bir satın alma gücünü, yani farklı bir Bütçe Kümesini göstermektedir. Şekilde 
börüldüğü üzere düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2 ve B3 bütçe düzeyleri ve onlara bağlı 
Bütçe Doğruları görünmektedir. Bütçe, yani tüketici geliri arttıkça bütçe doğruları sağa ve 

 

S1 

Y MALI 

X MALI 

B = PXX + PYY 

0 

S2 

S3 

B1<B2<B3 
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yukarı kaymaktadır. Aynı zamanda, Bütçe Kümesi büyümekte, yani tüketicinin satın alma 
gücü de artmaktadır. Aşağıda üç farklı Bütçede üç farklı bütçe kümesini görmektesiniz: 

Tüketici Bütçesi Bütçe Doğrusu Bütçe Kümesi 

B1 B1 = PXX + PYY Z1 = S1 

B2 B2 = PXX + PYY Z2 = S1+S2 

B3 B3 = PXX + PYY Z3 = S1+S2+S3 

Tablo 4.1: Gelir Artışları ve Bütçe Kümesi 

B1 bütçe doğrusunun altında kalan S1 alanı aynı zamanda tüketicinin satın alma 
gücünü temsil eden Z1 Bütçe Kümesini oluşturmaktadır. Tüketici Geliri veya Bütçesi B1’den 
B2’ye çıktığında, B1 ve B2 bütçe doğruları arasında kalan alan olan S1 alanı da Bütçe 
Kümesindeki artışı göstermekte ve yeni Bütçe Kümesi olan Z2, S1 ve S2 alanları toplamından 
oluşmaktadır.  

Aynı şekilde Z3 Bütçe Kümesi de S1, S2 ve S3 alanlarının toplamından oluşmaktadır. 

4.3. Bütçe Doğrusu’nun Eğimi 

Bütçe Doğrusu netice itibarı ile dikey eksende Y malı ve yatay eksende X malı 
bulunurken çizilen bir doğrudur. Dolayısıyla bu doğrunun, analitik geometri kurallarınca, 
dikey eksendeki değişkeni denklemin sol tarafında bırakarak oluşturulan bir denklemle ifade 
edilmesi gerekir. Aşağıda Denklem (4.4)’te bu durum gösterilmektedir: 

 

 

 

Denklem (4.4)’te görüldüğü üzere tüketicinin bütçesini tam kullandığı durumda, yani 
Bütçe Doğrusu üzerinde, eğer bir birim daha fazla X satın alırsa, (PX/PY) kadar Y tüketimini 
azaltmak zorundadır.  Matematiksel olarak ifade edersek: 

 

Denklem (4.5)’te bütçe doğrusunun eğimini görmektesiniz. Bütçe Doğrusunun eğimi,  

- Negatiftir 

- Mutlak değer olarak nispî fiyat oranına eşittir.  
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Eğimin negative olması tüketimimizin bütçemizle sınırlı olduğunu gösterir. Dünya 
cennet değildir. Yapılan her fiilin bir bedeli vardır, çünkü dünyadaki kaynakların hepsi 
sınırlıdır. Tüketicinin tüketim yapmak içinde kaynağı Bütçesidir. Bütçe Doğrusu’nun eğimi 
de bu kıt kaynakla tüketicinin X tüketimini bir birim arttırmak için Y tüketiminden ne kadar 
fedakârlık yapacağını gösterir. Bu ise bir birim X’in Y cinsinden fiyatı, yani nispî fiyat oranı 
kadardır. 

4.3.1. PX’teki Değişim ve Bütçe Doğrusunun Eğimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3: Bütçe Doğrusu ve X’in Fiyatındaki Değişimler 

X’in fiyatı PX azalırsa, Bütçe Doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak 
azalmakta ve doğru daha yatıklaşmaktadır. Yalnız, Bütçe Doğrusu’nun dikey ekseni kestiği 
nokta aynı kalmakta; buna karşın, yatay ekseni kestiği nokta değişmektedir. X ucuzladığında, 
Bütçe Doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta daha yüksek bir X düzeyini göstermektedir. 
Şekil 4.3’te görüldüğü gibi X’in fiyatı PX0 düzeyinden PX1 düzeyine düşerse, Bütçe Doğrusu 
dikey ekseni kestiği nokta etrafında saatin tersi yönünde dönecek ve daha yüksek bir satın 
alma gücüne ulaşacaktır. Z0 Bütçe Kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z1 Bütçe Kümesi 
C alanı kadar artacak ve A, B ve C alanlarının toplamı kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır.   

X’in fiyatı PX artarsa, Bütçe Doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak artmakta 
ve doğru daha dikleşmektedir. Bu sefer, Bütçe Doğrusu’nun dikey ekseni kestiği nokta yine 
aynı kalmakta; fakat yatay ekseni kestiği nokta değişmektedir. X pahalandığında, Bütçe 
Doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta daha düşük bir X düzeyini göstermektedir. Şekil 4.3’te 
görüldüğü gibi X’in fiyatı PX0 düzeyinden PX2 düzeyine yükselirse, Bütçe Doğrusu dikey 

PX0<PX1; PX0>PX1 

 

B 

Y MALI 

X MALI 

B = PXX + PYY 

0 

 

  

A 

C 
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ekseni kestiği nokta etrafında saat yönünde dönecek ve daha düşük bir satın alma gücüne 
ulaşacaktır. Z0 Bütçe Kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z2 Bütçe Kümesi B alanı kadar 
küçülecek ve A alanından ibaret kalacaktır..   

4.3.2. PY’deki Değişim ve Bütçe Doğrusunun Eğimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3: Bütçe Doğrusu ve X’in Fiyatındaki Değişimler 

Y’nin fiyatı PY azalırsa, Bütçe Doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak 
artmakta ve doğru daha dikleşmektedir. Yalnız, Bütçe Doğrusu’nun yatay ekseni kestiği nokta 
aynı kalmakta; buna karşın, dikey ekseni kestiği nokta değişmektedir. Y ucuzladığında, Bütçe 
Doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta daha yüksek bir Y düzeyini göstermektedir. Şekil 
4.4’te görüldüğü gibi Y’nin fiyatı PY0 düzeyinden PY1 düzeyine düşerse, Bütçe Doğrusu yatay 
ekseni kestiği nokta etrafında saat yönünde dönecek ve daha yüksek bir satın alma gücüne 
ulaşacaktır. Z0 Bütçe Kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z1 Bütçe Kümesi C alanı kadar 
artacak ve A, B ve C alanlarının toplamı kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır.   

Y’in fiyatı PY artarsa, Bütçe Doğrusunun eğimi (-PX/PY) mutlak değer olarak 
azalmakta ve doğru daha yatıklaşmaktadır. Bu sefer, Bütçe Doğrusu’nun yatay ekseni kestiği 
nokta yine aynı kalmakta; fakat dikey ekseni kestiği nokta değişmektedir. Y pahalandığında, 
Bütçe Doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta daha düşük bir Y düzeyini göstermektedir. Şekil 
4.4’te görüldüğü gibi Y’nin fiyatı PY0 düzeyinden PY2 düzeyine yükselirse, Bütçe Doğrusu 
dikey ekseni kestiği nokta etrafında saatin tersi yönünde dönecek ve daha düşük bir satın alma 
gücüne ulaşacaktır. Z0 Bütçe Kümesi A ve B alanlarının toplamı iken, Z2 Bütçe Kümesi B 
alanı kadar küçülecek ve A alanından ibaret kalacaktır.
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B = PXX + PYY 
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Bölüm Soruları 

B=1200; PX=20; PY= 15 

Aşağıdaki 1’den 6’ya kadar olan soruları bu bilgilere gore cevaplayınız. 

1. Bütçe Doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

(a)  1200 = 20X + 15Y 

(b) Y = 80 – (4/3)X 

(c) 240 = 4X + 3Y 

(d) 80-(4/3)X-Y = 0 

(e) Hepsi 

2. Tüketici bütün parası ile X alırsa, satın aldığı X miktarı nedir? 

(a) 45 

(b) 80 

(c) 1200 

(d) 60 

(e) Hiçbiri 

3. Tüketici bütün parası ile Y alırsa, satın aldığı Y miktarı nedir? 

(a) 120 

(b) 100 

(c) 80 

(d) 60 

(e) Hiçbiri 

4. Bütçe Doğrusunun eğimi nedir? 

(a) 60 

(b) -80 
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(c) 4/3 

(d) -3/4 

(e) Hiçbiri 

5. PX=30’a ve PY= 20’ye çıkarsa Bütçe Doğrusu nasıl değişir? 

(a) Dikey olur 

(b) Yatıklaşır 

(c) Dikleşir 

(d) Değişmez 

(e) Hiçbiri 

6. B=1800’e çıkarsa tüketicinin aatın alma gücü ne olur? 

(a) Artar 

(b) Azalır 

(c) Değişmez 

(d)  Yeterli bilgi yoktur 

(e) Hiçbiri 

7. Bütçe Doğrusunun Tüketici Dengesi açısından önemi nedir? 

(a) Bütçe Kümesinin sınırını teşkil eder. 

(b) Tüketici dengesi her zaman Bütçe Doğrusu üzerinde gerçekleşir. 

(c) Gelir ve Fiyatların Etkilerini gösterir. 

(d) Eğimi nispî fiyat oranının negatifini gösterir.  

(e) Hiçbiri 

8. Bütçe Doğrusu neden aşağı doğru eğimlidir? 

(a) Tercihler sınırlı olduğu için. 

(b) Tüketicinin geliri kıt olduğu için. 

(c) Fiyatlar düştüğü için. 
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(d) Fiyatlar arttığı için.  

(e) Hiçbiri 

 

9. Bütçe kümesinin küçülmesi neyi gösterir? 

(a) Tükecinin satın alma gücünün küçüldüğünü. 

(b) Tüketicinin daha zenginleştiğini. 

(c) Mallardan birinin ucuzladığını. 

(d) Mallardan birinin pahalandığını.  

(e) Hepsi 

10. Sizce Bütçe Doğrusu olmasa Tüketici Talebini modellemek mümkün müdür? 
Neden ve neden değil? 

 

Cevaplar: 1) e; 2) d, 3) c, 4) e, 5) b, 6) a,7) b, 8) b , 9) a   
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5. TÜKETİCİ DENGESİ: CEBİRSEL VE GRAFİKSEL ANALİZ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde Tüketici Dengesini inceleyeceğiz. Hem Kayıtsızlık Paftasını 
hem de Bütçe Kümesini kullanarak bütçe kısıtı altında tüketicinin faydasını nasıl malksimize 
wttiğini göreceğiz. Bu analizi hem analitik düzlemde hem de cebirsel işlemlerle yapacağız. 
Analizin sonunda tüketicinin X ve Y mallarına bireysel taleplerini türeteceğiz.  
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5. TÜKETİCİ DENGESİ   

5.1. Tüketici Dengesi: Grafik Analizi 

Aşağıda Şekil 1’de hem Kayıtsızlık Eğrilerini hem de Bütçe Doğrusu’nu görmekteyiz. 
Tüketici hangi maldan ne kadar tüketeceğini Bütçe Kısıtı altında faydasını maksimize ederek 
belirler. Eğer Bütçe Kısıtımız olmasaydı, tüketicinin tercihi her maldan sınırsız miktarda 
tüketim olacaktı. Bu ise ancak Cennet’te geçerlidir. Dünyada ise, kaynaklar sınırlıdır ve 
tüketicilerde kararlarını bütçe kısıtı altında verirler. Bu yüzden hem tüketici tercihlerini temsil 
eden Kayıtsızlık Eğrileri, hem de tüketici bütçesini ve malların fiyatlarını temsil eden Bütçe 
Doğrusunu birlikte kullanacağız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1: Tüketici Dengesi 

Şekil 5.1’de Mavi renkte olan çizgi bütçe doğrusunu göstermektedir. Kırmızı renkli 
eğriler ise düşükten yükseğe sırasıyla U1, U2 ve U3 fayda düzeylerini gösteren Kayıtsızlık 
Eğrileridir. İnceleyeceğimiz 5 nokta vardır: A, B, C, D ve E. Bu noktalardan bir tanesi 
tüketicinin optimal tercihini göstermektedir. Şimdi yorumlara geçelim. 

5.1.1. A  Noktası 

A noktasında U1 Kayıtsızlık Eğrisi ve Bütçe Doğrusu kesişmektedir. Yani, tüketici 
parasının tamamını harcamaktadır. Ancak U1 Kayıtsızlık Eğrisi Bütçe Doğrusuna göre daha 
diktir.  Bu ise, X malının marjinal faydasının fiyatından daha yüksek (MUX>PX), Y malının 

U2 

U3  U1<U2<U
 

U1  

TÜKETİCİ DENGESİ 
  

Y MALI 

X MALI 0 
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B = PXX + PYY 
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marjinal faydasının fiyatından daha düşük olduğu anlamına gelir (MUY<PY).  Bu durumda 
tüketici Ymalını olması gerektiğinden fazla tüketmekdedir ve bu yüzden marjinal faydası da 
fiyatın altında kalmaktadır. Diğer yandan, X malını da olması gerektiğinden az tüketmekte ve 
bu yüzden bu malın marjinal faydası fiyatının üstünde kalmaktadır. Makul olan, tüketicinin Y 
tüketimini kısıp X tüketimini arttırması yani Bütçe doğrusu üzerinde daha sağa doğru 
kaymasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2: Tüketici Dengesi ve A noktası 

 

5.1.2.B  Noktası 

5.1.2. B Noktası 

B noktasında U1 Kayıtsızlık Eğrisi ve Bütçe Doğrusu kesişmektedir. Yani, tüketici 
yine parasının tamamını harcamaktadır. Ancak U1 Kayıtsızlık Eğrisi Bütçe Doğrusuna göre 
daha yatıktır.  Bu ise, X malının marjinal faydasının fiyatından daha düşük (MUX<PX), Y 
malının marjinal faydasının fiyatından daha yüksek olduğu anlamına gelir (MUY>PY).  Bu 
durumda tüketici Y malını olması gerektiğinden az tüketmekdedir ve bu yüzden marjinal 
faydası da fiyatın üstünde kalmaktadır. Diğer yandan, X malını da olması gerektiğinden fazla 
tüketmekte ve bu yüzden bu malın marjinal faydası fiyatının altında kalmaktadır. Makul olan, 
tüketicinin Y tüketimini arttırıp X tüketimini kısması yani Bütçe doğrusu üzerinde daha sola 
doğru kaymasıdır.  

MUX (A)<PX; MUY (A)<PY 

U1  

Y MALI 

X MALI 0 

A 

B = PXX + PYY 
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Şekil 5.3: Tüketici Dengesi ve B noktası 

5.1.3. C Noktası 

C Noktasında grafikte görüleceği üzere Bütçe Doğrusunun eğimi ile U1 Kayıtsızlık 
eğrisinin eğimi eşittir. Bunun sebebi kesikli mavi çizgi ile gösterilen teğet çizgisinin Bütçe 
Doğrusuna parallel olmasıdır. Yani, tükettiğmiz her mala ödediğimiz fiyat karşılığında buna 
denk bir fayda elde etmekteyiz. Ancak, C noktası Bütçe Doğrusunun altındadır ve paramız 
daha yüksek bir fayda elde etmeye yettiği halde C noktası tüketicinin daha düşük bir faydaya 
sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla C Noktası da rasyonel bir tercih değildir. Makul 
olan hem X hem de Y mallarının tüketimini arttırmaktır.  

MUX (B)<PX; MUY (B)>PY 

U1  

Y MALI 

X MALI 0 

B 

B = PXX + PYY 
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Şekil 5.4: Tüketici Dengesi ve C Noktası 

5.1.4. D Noktası 

D Noktasında grafikte görüleceği üzere Bütçe Doğrusunun eğimi ile U3 Kayıtsızlık 
eğrisinin eğimi eşittir. Bunun sebebi kesikli mavi çizgi ile gösterilen teğet çizgisinin Bütçe 
Doğrusuna parallel olmasıdır. Yani, tükettiğmiz her mala ödediğimiz fiyat karşılığında buna 
denk bir fayda elde etmekteyiz. Ancak, D noktası Bütçe Doğrusunun üstündedir ve paramız 
bu noktayı almaya yetmemektedir. Dolayısıyla bu noktada bütçe yetersizliği yüzünden satın 
alınamaz.   

5.1.5. E Noktası  

E noktasında U2 Kayıtsızlık Eğrisi ve Bütçe Doğrusu teğettir, yani hem tek nokta da 
kesişmekte hem de eğimleri de eşitlenmektedir. Yani, tüketici yine parasının tamamını 
harcamaktadır. Aynı zamanda U2 Kayıtsızlık Eğrisi U1 Kayıtsızlık Eğrisinden daha yüksek 
bir fayda düzeyini göstermektedir. Bu yüzden A, B ve C noktalarından daha tercih edilebilir 
bir noktadır. Hem X hem de Y mallarının marjinal faydaları fiyatlarına eşittir, (MUX=PX) ve 
(MUY>PY).  Yani tüketici hem X hem de Y mallarını olması gerektiği kadar tüketmektedir. 
Makul olan, tüketicinin E noktasını tercih etmesidir. E noktasının üstünde kalan herhangi bir 
nokta (D noktası gibi) satın alınması imkânsız birer nokta olacağından mevcut Bütçeyle EN 
YÜKSEK FAYDA E NOKTASINDA elde edilir. Tüketici Dengesi E noktasında oluşur. 

U1  

TÜKETİCİ DENGESİ 
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MUX (C)=PX; MUY (C)=PY 
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Şekil 5.5: E Noktasında Tüketici Dengesi 

5.2. Tüketici Dengesi: Cebirsel Analiz 

Tüketici Dengesini Fayda Fonksiyonu ve Bütçe Denklemini kullanarak cebirsel 
yöntemlerle nası ifade ederiz? Bu soruyu cevaplamak için matematikte “kısıt altında 
optimizasyon” denen yöntemi ve bunun için de araç olarak Lagrange Çarpanı’nı kullanacağız. 

5.2.1. Model 

Tüketicinin Fayda Fonksiyonu U(X,Y) ile tanımlanırsa: 

 

Ve Bütçe Doğru’sunun denklemi de; 

 

Ise tüketicinin amacı Bütçe Kısıtı altında faydasını maksimize etmektir. Yani, parası 
elverdiği ölçüde en yüksek faydayı sağlayan tüketyim bileşimine ulaşmaktır. Bunun cebirsel 
yolda ispatı için öncelikle aşağıdaki denklemleri inceleyelim: 

Denklem (5.2) den yola çıkarsak 
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U3  U1<U2<U
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Olduğunu görürüz. O zaman, 

 

Olacaktır. Çünkü Denklem (5.3)’e gore “ ” olacaktır. Denklem 
(5.4)’te ifade edile fonksiyon Lagrange Fonksiyonudur. Bunun maksimum değer aldığı nokta, 
aynı zamanda, Faydanın da maksimum olduğu yer olacaktır. 

5.2.2. Bütçe Kısıtı Altında Fayda Maksimizasyonu 

“Bütçe Kısıtı Altında Faydayı Maksimize” etmek demek, eldeki parayla toplam 
faydayı en yüksek düzeye çıkaracak tüketim bileşimine ulaşmak demektir. Tanım itibariyle, 
bu, seçim noktasının Bütçe Doğrusu üzerinde olacağı anlamına gelir. Nitekim Denklem 
(5.4)’te de bu amaçla Lagrange Katsayısı ile çarpılan parantez içindeki ifade bize Denklem 
(5.3)’teki Bütçe Doğrusu’nun denklemini vermektedir. Denklem (5.4)’te “” ile ifade edilen 
Lagrange Katsayısı, tüketim miktarlarının dengeye uyarlanma hızını vermektedir. Sonuç 
olarak, tüketici dengesini, yani veri Bütçe ve veri fiyat düzeylerinde oluşan Bütçe Kısıtı 
altında Fayda Maksimizasyonu’nu sağlayan tüketim bileşimini, bulmak için Lagrange 
Fonksiyonu’nun mallara ve “” ile ifade edilen Lagrange Katsayısına gore  kısmi türevlerini 
alıp 0’a eşitlemek gerekecektir. Bu üç denkliği sağlayan X ve Y değerleri, eğer Lagrange 
Fonksiyonu’nun ikinci kısmi türevleri negatifse  tüketiciye Fayda Maksimizasyonu 
noktasını verecektir. O zaman Denklem (5.4)’teki Lagrange Fonksiyonu’nun kısmi birinci 
türevlerini alarak işlemin birinci aşamasını gerçekleştirelim. 

Birinci Aşama 

 

 

 

Denklemler (5.5.a) ve (5.5.b)’deki “XE” ve “YE” değerlerini denklem (5.5.c.) içinde 
yerine koyar ve bunları “U/” için çözersek: 

 

Soyut olan ve sayılamayacak fayda “U” ve Lagrange Katsayısı “” değerlerinin 
oranının  “ ” Bütçe değeri gibi “B” somut, ölçülebilen ve sayılabilen bir değere eşit olduğunu 

görürüz. Buradan hareketle, dengede  “XE” ve “YE” değerlerini hesaplarız: 
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Denklem (5.6)’nın bize bildirdiği önemli bir nokta, bir malın bireysel tüketici talebinin  

• tüketicinin tercih ve beğenilerinin (X için “a”, Y için “1-a”) 

• tüketicinin gelirinin (B) 

• malın fiyatının (PX ve PY)  

bir fonksiyonu olmasıdır. Ancak Faydanın maksimize edildiğinden emin olmak için 
İkinci Aşama’yı da gerçekleştirmek gerekir: 

İkinci Aşama 

İkinci Aşama’da Denklem (5.4)’teki Lagrange Fonksiyonunun ikinci kısmî türevlerini 
X ve Y mallarına gore almak ve negative olduğunu göstermek gerekir. Yani; 

 

 

Denklemler (5.7.a) ve (5.7.b) bize ikinci aşamanın geçerli olması ve kısıt altında 
faydanın maksimize edilmesi için hem X hem de Y mallarının Marjinal Faydaları’nın azalan 
bir fonksiyon olması gerektiğini söylemektedir. Zaten bu durumda azalan marjinal faydalar 
Kanunu ile sabittir. Dolayısıyla, sonuç olarak, “XE” ve “YE” noktaları tüketici dengesini, yani 
Şekil 5.1.’deki E noktasını göstermektedir. 
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Bölüm Soruları 

“Ahmet’in fayda fonksiyonu U(X,Y) = X0,3Y0,7’dir. Ahmet’in Bütçesi: 4200 TL, X’in 
Fiyatı 10Tl, Y’nin Fiyatı ise 20 TL.dır.”   

Aşağıdaki sorulardan 1’den 2’e kadar olanları bu bilgilere göre 
cevaplandırılacaktır.  

1. Tüketici Dengesinde Ahmet’in Marjinal İkame Oranı kaça eşittir? 

(a) +2 

(b) -0,5 

(c) +0,5 

(d) -2 

(e) –(3/7) 

2. Tüketici Dengesi’nde Ahmet kaç birim X tüketmektedir? 

(a) 126 

(b) 294 

(c) 63 

(d) 147 

(e) 42 

3. Tüketici Dengesi’nde Ahmet kaç birim Y tüketmektedir? 

(a) 126 

(b) 294 

(c) 63 

(d) 147 

(e) 210 

4. X’in Fiyatı 20 TL’ya çıkarsa Tüketim miktarındaki değişim ne kadar ve ne 
yönde olur? 

(a) 21 birim azalır. 
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(b) 21 birim artar. 

(c) 63 birim azalır. 

(d) 63 birim artar. 

(e) Hiçbiri. 

5. Y’nin Fiyatı 10 TL’ya düşerse Tüketim miktarındaki değişim ne kadar ve ne 
yönde olur? 

(a) 21 birim artar 

(b) 42 birim artar 

(c) 63 birim artar 

(d) 105  birim artar 

(e) 147 birim artar 

6. Tüketici Dengesi’ni sağlayan şart nedir? 

(a) Marjinal İkame Oranı ile Bütçe Doğrusunun eğiminin eşitlenmesi 

(b) Kayıtsızlık Eğrisinin Bütçe Doğrusunu kesmesi 

(c) Marjinal ikame oranının Bütçe Doğrusunun eğiminden büyük olması. 

(d) Marjinal ikame oranının Bütçe Doğrusunun eğiminden küçük olması  

(e) Kayıtsızlık Eğrisinin Bütçe Doğrusuna teğet olması. 

7. Yatay eksende A malı ve dikey eksende B malı var iken, bir tüketicinin tüketici 
dengesinde Marjinal İkame Oranı -2 ve A’nın birim fiyatı da 18 TL ise B’nin Fiyatı kaçtır? 

(a) -9 

(b) -36 

(c) 18 

(d) 9 

(e) 36 
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8. Yatay eksende A malı ve dikey eksende B malı var iken, bir tüketicinin tüketici 

dengesinde Marjinal İkame Oranı -3 ve A’nın Marjinal Faydası da 21 ise B’nin Marjinal 
Faydası kaçtır? 

(a) -63 

(b) -7 

(c) 14 

(d) 63 

(e) 7 

9. Tüketici eğer tüketici bütün parasını harcıyorsa ve buna rağmen Y malının 
marjinal faydası fiyatından daha düşükse bu tüketici hakkında ne söylenebilir? 

(a) Tüketici X malında aşırı tüketim ve Y malında da eksik tüketim yapmaktadır.  

(b) Tüketici Y malında aşırı tüketim ve X malında da eksik tüketim yapmaktadır. 

(c)  Tüketici hem X malında hem de Y malında eksik tüketim yapmaktadır. 

(d)  Tüketici hem X malında hem de Y malında aşırı tüketim yapmaktadır. 

(e)  Bir şey söylenemez. 

10. Tüketici’nin tüketici dengesinde bütün parasını kullanması neden rasyonel bir 
karardır? Tartışınız 

 

Cevaplar: 1) b, 2) a, 3) d, 4) c, 5) e, 6) e, 7) d, 8) e,  9) b
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6. TAM TAMAMLAYAN VE TAM İKAME MALLARDA 
TÜKETİCİ DENGESİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde Tam Tamamlayan ve Tam İkame mallarda Tüketici Dengesini 
inceleyeceğiz. Normal şartlardaki Tüketici Dengesinden farklı özellikler sergileyen bu iki 
ekstrem durumda tüketici dengesini hem grafiksel olarak analiz edecek, hemde cebirsel 
analizi örnekler kullanarak açıklayacağız. 
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6. TAM TAMAMLAYAN VE TAM İKAME MALLARDA 

TÜKETİCİ DENGESİ 

6.1. Tam Tamamlayan Mallarda Tüketici Dengesi 

Geçtiğimiz haftalarda tam tamamlayan malların kayıtsızlık eğrilerini incelemiştik. 
Hatırlayacağımız üzere, tam tamamlayan mallarda malların birbirini tamamlama oranının 
gerçekleştiği noktalar kayıtsızlık eğrilerinin “dirsek noktalarını” teşkil etmekteydi. Bu dirsek 
noktalarının da tüketici dengesinin gerçekleştiği noktalar olduğunu söylemiştik. 4. Hafta’da 
verdiğimiz örnek üzerinden gidersek Dikey eksende Y Malı – Küp Şeker ve yatay eksende de 
X Malı – Bardak Çay var iken, tüketicinin fayda fonksiyonu  

   

Ise, tüketici dengesi aşağıda Şekil 6.1’de sergilenmektedir. 

 

Şekil 6.1: Tam Tamamlayan Mallarda Tüketici Dengesi: Çay Şeker Örneği 

Şekil 6.1’de üç farklı kayıtsızlık eğrisi toplam fayda düzeylerine gore düşükten 
yükseğe sırasıyla U1, U2 ve U3 kayıtsızlık eğrilerini görmektesiniz. U1’in dirsek noktası C 
noktası, U2’nin dirsek noktası E noktası ve U3’ün dirsek noktası da D noktasıdır. Yeşil renkli 
ve aşağı doğru eğimli olan doğru da Bütçe Doğrusu’dur.  

U2 

U3  

U1<U2<U3 

U1  

KAYITSIZLIK PAFTASI 

Y MALI 
(Şeker) 
 

X MALI(Çay) 

U(X;Y)=min(X;(1/3)Y) 

0 1 2 

3 

3 

6 

9 
D  

E 

C  B 

A 
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Tüketici A ve B noktalarından birini seçerse U1 düzeyinde toplam fayda elde eder. 
Ancak denklem (6.1)’de görüldüğü üzere tüketici bir bardak çayı üç küp şekerle içmektedir, 
ne bir eksik ne bir fazla. Dolayısıyla, eğer A noktasını seçerse bir bardak çay ve dokuz küp 
şeker satın alacak ama, aldığı şekerlerden sadece üç tanesini tüketecektir. Kalan altı küp şeker 
fazla olacak ve bunlara boşuna para ödenmiş olacaktır.  

Yine B noktasını seçerse, iki buçuk bardak çay ve üç küp şeker satın alacak ama, 
aldığı çaydan sadece bir bardak çay tüketecektir. Kalan çay ise fazla olacak ve bunlara boşuna 
para ödenmiş olacaktır. Bu yüzden her iki nokta da rasyonel olmayan seçimlerdir. Daha once 
de dediğimiz gibi tam tamamlayan mallarda seçim, sadece, dirsek noktaları üzerinde olmalıdır. 

Şekil 6.1’de üç adet dirsek noktası vardır: C, E ve D. Bu noktalardan C noktası satın 
alınabilecek bir nokytadır, çünkü Bütçe Kümesi içindedir. Ancak C Noktası Bütçe Doğrusu 
içinde olmadığı için (CAB) üçgeni kadar bir satın alma gücü harcanmadan atıl kalacaktır. 
Aynı zamanda C Noktası’nda tüketici U1 kadar bir fayda elde etmektedir. D Noktasında, 
tüketici U3 kadar bir fayda elde etmektedir. Ancak, D Noktası Bütçe Kümesi’nin dışındadır. 
Dolayısıyla Tüketicinin parası bu noktayı satın almaya yetmemektedir. Dolayısıyla mevcut  
Bütçesiyle tüketici sadece E noktasında, gerçekten faydasını en yüksek düzeye çıkarmaktadır.    

Tam Tamamlayan Mallarda tüketici teorisini matematiksel olarak şu şekilde 
çözmekteyiz. Denklem 6.1’deki fayda fonksiyonunun genelleştirilmiş hali ve bütçe doğrusu 
denklemi şu şekildedir: 

 

Denklem (6.2) deki dirsek noktası şu şekilde bulunur: 

 

Denge noktası hem dirsek noktası hem de Bütçe Doğrusu üzerinde bulunacaktır. Bu 
yüzden denge noktasının denklem (6.3)’teki dirsek noktası değerlerinin denklem (6.2)’deki 
Bütçe Doğrusu denklemini sağladığı yerde oluşması gerekmektedir. Bu da şu demektir: 

   

Dolayısıyla, denklem (6.4)’teki değeri denklem (6.3)’te yerine koyarsak, denge Y 
miktarı da şu değerde olacaktır: 

  

İsterseniz sayısal bir örnekle durumu daha netleştirelim: 
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Örnek Soru:  

Tüketicinin fayda fonksiyonu    

 

Bütçe Doğrusu da  

37500 = 15X + 75Y 

olsun. Bu durumda denge XE ve YE miktarları kaçtır?  

ÇÖZÜM:  

Fayda Fonksiyonunun dirsek noktası  

 

Değerini sağlamak zorundadır. Bunu Bütçe Doğrusu içine yerleştirirsek 

 

Buna bağlı olarak da YE değeri şudur: 

 

6.2. Tam İkame Mallar 

Geçtiğimiz haftalarda tam ikame malların kayıtsızlık eğrilerini incelemiştik. 
Hatırlayacağımız üzere, tam ikame mallarda malların arasındaki ikame ilişkisi mutlaktı, yani 
tüketici gözünde bir malın bir biriminin sağladığı fayda tam olarak diğer bir malın belli bir 
miktarı tarafından sağlanmaktaydı. Dolayısıyla tüketici, her iki malın birim fiyatları ve 
birbirleri yerine geçen tüketim miktarlarını dikkate alarak ya bir malı ya da diğerini tüketmek 
durumundaydı. Önemli bir nokta da, mutlak değer olarak azalan marjinal ikame oranı 
ilkesinin geçerli olmamasıdır. Çünkü, birbirini tam olarak ikame eden bu mallarda Marjinal 
İkame Oranı, yani bir malın bir birimindeki artışın diğer malın tüketiminden yol açtığı 
fedakârlık miktarı her tüketim düzeyinde aynı kalmakta, yani Marjinal İkame Oranı, 
kayıtsızlık eğrisinin her noktasında sabit ve Kayıtsızlık Eğrisi de DOĞRUSAL olmaktadır.  
Tam İkame mallarda Fayda Fonksiyonu aşağıdaki gibidir: 

 

Görüleceği üzere Denklem (6.6) da verilen fayda fonksiyonu doğrusal bir fayda olup 
Marjinal İkame oranı da negatif ve sabittir. Aşağıda Denklem (6.7.b)’de Marjinal İkame 
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Oranı’nı (MRS) türeteceğiz. Temel varsayımımız Kayıtsızlık Doğrusu üzerinde toplam 
faydanın sabit olduğudur. Öyleyse: 

 

 

 

Denklem (6.7.a)’da sabit bir fayda “U” düzeyinde Y malını denklemin sol tarafında 
bırakarak Denklem (6.6)’yı yeniden düzenledik. Bu durumda Y’nin X’e göre türevi, yani 
Marjinal İkame Oranı (MRS) denklem (6.7.b)’de verildiği negatif ve sabittir. Bu değer Tam 
İkame Mallar durumunda dengeyi bulmada kritik öneme sahiptir.  

Aşağıda Şekil 6.2.a ve Şekil 6.2.b’de tam ikame mallarda karşımıza çıkan iki alternatif 
denge durumu gözlemlenmektedir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2.a: Tam İkame Mallarda Denge - Kayıtsızlık Doğrusunun Bütçe Doğrusundan 
Daha Dik Olduğu Durum 

Şekil 6.2.a’da mavi renkte üç farklı kayıtsızlık eğrisi toplam fayda düzeylerine gore 
düşükten yükseğe sırasıyla U1, U2 ve U3 şeklinde sıralanmıştır. Kırmızı renkli ve aşağı doğru 
eğimli olan doğru da Bütçe Doğrusu’dur.  

U2 

U3  

U1<U2<U3<U4 

U1  

KAYITSIZLIK 
 

Y MALI 

X MALI 

U(X;Y)= aX + bY 

0 

U4  

A 

B C 

D 

E 
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Şekil 6.2.a’da da görüleceği üzere, Kayıtsızlık Eğrileri Bütçe Doğrusuna nazaran daha 
diktir. Bu durumda,  mutlak değer içinde MRS mutlak değer içinde Bütçe Doğrusu’nun 
eğiminden daha büyüktür. Bu da:  

 

Yani tüketicinin X malından elde ettiği marjinal fayda X’in fiyatından büyükken, Y 
malından elde ettiği marjinal fayda Y’nin fiyatından küçüktür. Rasyonel bir insanın tercihi, X 
ve Y malları birbirini tam ikame ettiğine gore X malı almak olacaktır. 

Tüketici A ve B noktalarından birini seçerse U2 ve U3 düzeylerinde fayda elde 
edecektir.  Eğer C noktasını tercih ederse Bütçe DSoğrusunun altında kalacağı için bu nokta 
rasyonel olmayacaktır. D Noktası rasyonel bir noktadır çünkü U4 fayda düzeyini 
sağlamaktadır; ancak ne varki, bu nokta da mevcut bütçemizle satın alamayacağımız bir 
noktadır. Öbür yandan E noktası hem U4 fayda düzeyini sağlamakta hem de Bütçe Doğrusu 
üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, tüketici için optimal tüketim miktarı E noktasındadır. 
Bu nokta da tüketici bütün parasını X malına harcamakta ve hiç Y satın almamaktadır. Genel 
bir kural oluşturacak olursak; 

Denge Kuralı: 

“Yatay eksende X ve dikey eksende Y malları varken ve tüketici için X ve Y malları 
birbirinin tam ikamesi iken, eğer Kayıtsızlık Doğruları Bütçe Doğrusu’ndan daha dikse, 
rasyonel tüketici tercihi bütün bütçenin X malına harcanmasını gerektirir.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2.b: Tam İkame Mallarda Denge - Kayıtsızlık Doğrusunun Bütçe Doğrusundan 
Daha Yatık Olduğu Durum 

U2 

U3  

U1<U2<U3 

U1  

KAYITSIZLIK 
 

Y MALI 

X MALI 

U(X;Y)= aX + bY 

0 A 

B 

C 

D 

E 
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Şekil 6.2.b’de de görüleceği üzere, Kayıtsızlık Eğrileri Bütçe Doğrusuna nazaran daha 
yatıktır. Bu durumda, mutlak değer içinde MRS mutlak değer içinde Bütçe Doğrusu’nun 
eğiminden daha küçüktür. Bu da:  

 

Yani tüketicinin X malından elde ettiği marjinal fayda X’in fiyatından küçükken, Y 
malından elde ettiği marjinal fayda Y’nin fiyatından büyüktür. Rasyonel bir insanın tercihi, X 
ve Y malları birbirini tam ikame ettiğine gore Y malı almak olacaktır. 

Tüketici A ve B noktalarından birini seçerse U1 ve U2 düzeylerinde fayda elde 
edecektir.  Eğer C noktasını tercih ederse Bütçe Doğrusunun altında kalacağı için bu nokta 
rasyonel olmayacaktır. D Noktası rasyonel bir noktadır çünkü U3 fayda düzeyini 
sağlamaktadır; ancak ne varki, bu nokta da mevcut bütçemizle satın alamayacağımız bir 
noktadır. Öbür yandan E noktası hem U3 fayda düzeyini sağlamakta hem de Bütçe Doğrusu 
üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, tüketici için optimal tüketim miktarı E noktasındadır. 
Bu nokta da tüketici bütün parasını Y malına harcamakta ve hiç X satın almamaktadır. Genel 
bir kural oluşturacak olursak; 

Denge Kuralı: 

“Yatay eksende X ve dikey eksende Y malları varken ve tüketici için X ve Y malları 
birbirinin tam ikamesi iken, eğer Kayıtsızlık Doğruları Bütçe Doğrusu’ndan daha yatıksa, 
rasyonel tüketici tercihi bütün bütçenin Y malına harcanmasını gerektirir.” 

Tam İkame Mallar’da Tüketici Dengesi matematiksel olarak şu şekilde çözümlenir:  

  

İse 

 

Dolayısıyla Denklem (6.11)’e göre eğer Kayıtsızlık Doğruları, Bütçe Doğrusu’na göre 
daha dikse, Tüketici bütün parasını X’e, daha yatıksa Y’ye harcayacaktır.  

ÖRNEK SORU: Tüketicinin fayda fonksiyonu ve Bütçe Doğrusu     

 

olsun.  Bu durumda denge XE ve YE miktarları kaçtır?  
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Çözüm:   

Denklem (6.11)’deki şartları inceleyelim: 

 

 

Yani Kayıtsızlık Doğruları Şekil 6.2.b’deki gibi Bütçe Doğrusuna nispeten daha 
yatıklar ve mevcut gelir ve fiyet düzeylerinde bütün parası olan 540 TL’yı Y malına harcayan 
Tüketici birimi 9TL.’dan 60 birim Y malı alır ve tüketir.  

 



68 

 
Bölüm Soruları 

1. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = min(X,2Y) ise ve Bütçe Doğrusu 2400 = 10X + 
20Y ise, o zaman tüketici dengesinde denge X tüketim miktarı nedir? 

(a) 60 

(b) 120 

(c) 180 

(d) 240 

(e) Hiçbiri 

2. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = min(3X,2Y) ise ve Bütçe Doğrusu 4000 = 10X + 
20Y ise, o zaman tüketici dengesinde denge Y tüketim miktarı nedir? 

(a) 50 

(b) 100 

(c) 150 

(d) 200 

(e) 250 

3. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = X + Y ise ve Bütçe Doğrusu 400 = 10X + 20Y ise, 
o zaman tüketici dengesinde denge Y tüketim miktarı nedir ? 

(a) 0 

(b) 5 

(c) 10 

(d) 15 

(e) 20 

4. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = 4X + 3Y ise ve Bütçe Doğrusu 400 = 20X + 20Y 
ise, o zaman tüketici dengesinde denge X tüketim miktarı nedir? 

(a) 0 

(b) 20 
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(c) 40 

(d) 60 

(e) 80 

 

5. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = 2X + Y ise ve Bütçe Doğrusu 6000 = 10X + 30Y 
ise, o zaman tüketici dengesinde denge X tüketim miktarı nedir? 

(a) 200 
(b) 300 
(c) 400 
(d) 500 
(e) 600 

6. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = 2X + Y ise ve Bütçe Doğrusu 6000 = 10X + 30Y 
ise, o zaman tüketici dengesinde denge X tüketim miktarı nedir? 

(a) 0 
(b) 50 
(c) 100 
(d) 150 
(e) 200 

7. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = X + 3Y ise ve Bütçe Doğrusu 4000 = 20X + 40Y 
ise, o zaman tüketici dengesinde denge Y tüketim miktarı nedir? 

(a) 0 
(b) 50 
(c) 100 
(d) 150 
(e) 200 

8. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = X + 3Y ise ve Bütçe Doğrusu 4000 = 20X + 40Y 
ise, o zaman tüketici dengesinde denge X tüketim miktarı nedir? 

(a) 0 
(b) 50 
(c) 100 
(d) 150 
(e) 200 

9. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = min(X, Y)  ise ve Bütçe Doğrusu 4800 = 20X + 
10Y ise, o zaman tüketici dengesinde denge X tüketim miktarı nedir? 
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(a) 25 
(b) 50 
(c) 75 
(d) 100 
(e) 125 

 

10. Fayda Fonksiyonu U(X,Y) = min(X, Y)  ise ve Bütçe Doğrusu 4800 = 20X + 
10Y ise, o zaman tüketici dengesinde denge X tüketim miktarı nedir? 

(a) 0 

(b) 25 

(c) 50 

(d) 75 

(e) 100 

 

 

Cevaplar: 1)b, 2) c, 3) e, 4)b, 5) e, 6) a, 7) c, 8) a, 9) d, 10) d  
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7. SLUTZKY VE HICKS’E GÖRE GELİR VE İKAME ETKİLERİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde, fiyat değişimlerinin tüketici dengesi üzerinde yaptığı etkiden 
bahsedeceğiz. Fiyatlardan herhangi birinin değişiminin toplam etkisi, yapılan incelemelere 
göre iki safhada gerçekleşmektedir: Gelir ve İkame Etkileri . Bu iki etkinin toplamı nihai 
değişimi açıklamaktadır. Yine, bu olguyu farklı yönlerden inceleyen inceleyen iki iktisatçı 
bulunmaktadır: Eugene Slutzky ve Sir John Hicks. Biz her iki iktisatçının da yaklaşımlarını 
inceleyeceğiz.  
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7. SLUTZKY VE HICKS’E GÖRE GELİR VE İKAME ETKİLERİ 

Tüketici Dengesi tüketici nezdinde üç temel etkenin bileşeni olarak görülmektedir: 
Gelir, mal fiyatları ve tüketici tercih ve beğenileri. Analitik Düzlemde ilk ikisi Bütçe Doğrusu 
ile temsil edilirken, üçüncüsünü kayıtsızlık eğrileri göstermektedir.  

Tüketici belli bir tüketici dengesinde iken fiyatlardan herhangi biri değişirse ne olur? 
Kabaca, ilk anda söylenebilecek olan yeni bir Bütçe Doğrusunun oluşacağı ve Tüketici 
Dengesinin bu yeni BBütçe Doğrusu üzerinde gerçekleşeceğidir. Ancak, pratikte işler bu 
kadar kolay gerçekleşmemektedir. Tüketiciler fiyat değişimlerine anında tepki 
göstermemektedir. Tüketici için esas olan, Fiyat değişiminin kalıcı olup olmadığının idrakidir. 
Yani hem fiyat oranlarının değişiminin doğrudan etkisi, yani Bütçe Doğrusu’nun eğiminin 
değişimi hesaba katılırken, hem de fiyat değişiminin kalıcı olduğunun anlaşılması durumunda 
karşı karşıya kalınacak olan satın alma gücündeki değişimin denge üzerindeki etkisi ayrı ayrı 
ve birbirini tamamlayan etkiler oluşturmaktadır. Bu yüzden bu analizi yaparken de biz ayrı 
ayrı bu iki etkiyi de incelemek zorundayız. 

İkame Etkisi Tanımı 

“Fiyat Oranı’nın değişiminin ilk anda yarattığı tüketici dengesi üzerindeki doğrudan 
etki malların birinin nispeten daha pahalı ve diğerinin de nispeten daha ucuz olmasından 
kaynaklanmakta ve buna İkame Etkisi adı verilmektedir.”  

Gelir Etkisi Tanımı 

“Fiyatlardan birinin değişiminin kalıcı olduğunun anlaşılması halinde tüketici eldeki 
parasal bütçesinin reel satın alma gücündeki değişimi de tüketim miktarlarına yansıtır ve 
buna Gelir Etkisi adı verilmektedir.”  

7.1. Slutzky’ye Göre Gelir ve İkame Etkisi 

Slutzky Gelir ve İkame Etkilerini ayrıştırırken tüketicilerin fiyat değişiminin kalıcı 
olduğunu anlayana kadar nominal-parasal harcama düzeylerini sabit tutmaya gayret 
gösterdiklerini vurgular. Buna göre fiyat değişiminin yarattığı ilk etki olan İkame Etkisi, 
tüketicinin parasal hercama düzeyini sabit tutması ile gösterilir. Ancak burada analiz hangi 
malın fiyatının ne şekilde dğiştiğine göre farklılaşmaktadır. Bunun için 2 ayrı durum 
incelenecektir: 

(i) X’in Fiyatının Düşmesi 

(ii) X’in Fiyatının Artması 
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7.1.1. PX’in Düşmesi Halinde Slutzky’ye Göre Gelir ve İkame Etkileri 

PX düştüğünde, Bütçe Doğrusu’nun X eksenini kestiği nokta eksen üzerinde sağa 
kayacaktır. Aşağıdaki Şekil 7.1’de bu durum sergilenmektedir.        

 

Şekil 7.1: Slutzky’ye Göre Tüketici Dengesi’nde Gelir ve İkame Etkileri: PX’in 
Düşmesi 

Yukarıda Şekil 7.1’de Kırmızı renkli Eğriler Kayıtsızlık Eğrilerini, Mavi Renkli 
Doğrular da Bütçe Doğrularını göstermektedir. Kesikli Mavi renkli çizgi bize ikame etkisini 
oluşturan hayali bütçe doğrusunu vermektedir. PX’in Düşmesi halinde ilk etapta tüketici 
Slutzky’e göre Başlangıçtaki denge noktasından (E1) geçen ama değişen yeni fiyat 
oranlarında bir eğime sahip olan kesikli mavi çizgi ile temsil edilen hayali bütçe doğrusu 
üzerinde dengeye gelecektir. Bu denge noktası, D Noktası, olup, UD kayıtsızlık eğrisi 
üzerindedir. Denge Tüketim Miktarları açısından nispeten ucuzlayan X malı tüketimi “XE

1 
den  XDye” artmış, nispeten pahalılaşan Y malı tüketimi “YE

1 den  YDye” azalmıştır.  Grafikte, 
siyah oklarla verilen “başlangıç Bütçe Doğrusu’ndan hayali Bütçe Doğrusuna”, “XE

1 den 
XDye” ve “YE

1 den YDye” hareket İkame Etkisini göstermektedir. Dolayısıyla Slutzky’e göre 
İkame Etkisini şu şekilde açıklayabiliriz:  

“Mallardan birinin fiyatı sabit kalır diğeri değişirken, fiyat değişiminin kalıcı olduğu 
anlaşılana kadar aynı parasal gelir-harcama düzeyinde kalmak isteyen tüketici, nispeten 
ucuzlayan maldan daha çok, nispeten pahalılaşan maldan daha az tüketir.Buna İkame 
Etkisi denir.”  
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İkame Etkisi 

- E1’den D’ye kayış; 

- XE
1 den  XDye, artış; 

- YE
1 den YDye; azalış olarak yansımaktadır. 

Fiyat değişimini kalıcı olduğu tüketicinin D noktasında tüketim yapmasına rağmen 
hal-i hazırda elinde bir miktar para kalması ile anlaşılacaktır. Bunun sebebi D noktasının yeni 
Bütçe Doğrusu'nun altında kalması, yani daha düşük bir reel satın alma gücünü temsil 
etmesidir. Ama değişen fiyatlarda tüketicinin reel satın alma gücü artmış ve D noktasından 
daha fazla tüketim yapabilecektir. Bu durumda, tüketici bu satın alma gücü fazlasını da 
tüketime sevkeder. Bu ikinci aşamadaki hareket grafikte yeşil oklarla gösterilmiştir. Bu 
durumda, ikinci aşama satın alma gücündeki artışı temsil ettiği için Gelir Etkisi olarak 
adlandırılır. Dolayısıyla Gelir Etkisinde denge “D’den E2’ye”, XD’den XE2’ye” ve “YD’den 
YE2’ye” kayacaktır. Mutlak etkilere bakılacak olursa, hem Y hem de X mallarına olan talep 
artmıştır. Bu durum ancak her iki malın da normal mal olması koşulunda geçerlidir. Böylece 
Gelir etkisini tanımlayacak olursak: 

“Fiyat değişiminin kalıcı olduğu anlaşıdığı andan itibaren, reel satın alma gücündeki 
artış her iki malın tüketim miktarlarının da artmasına yol açacak; nispî olarak pahalılaşan 
malın tüketimindeki artış, nispî olarak ucuzlayan malın tüketimindeki artıştan daha fazla 
olacaktır. Bu duruma Gelir Etkisi adı verilir.”      

Gelir Etkisi 

- D’den E2’ye kayış; 

- XD’den XE
2’ye, artış; 

- YD’den YE
2’ye; artış olarak yansımaktadır. 

7.1.2. PX’in Artması Halinde Slutzky’ye Göre Gelir ve İkame Etkileri 

PX düştüğünde, Bütçe Doğrusu’nun X eksenini kestiği nokta eksen üzerinde sağa 
kayacaktır. Aşağıdaki Şekil 7.1’de bu durum sergilenmektedir.  
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Şekil 7.2: Slutzky’ye Göre Tüketici Dengesi’nde Gelir ve İkame Etkileri: PX’in 
Artması 

Yukarıda Şekil 7.2’de Kırmızı renkli Eğriler Kayıtsızlık Eğrilerini, Mavi Renkli 
Doğrular da Bütçe Doğrularını göstermektedir. Kesikli Mavi renkli çizgi bize ikame etkisini 
oluşturan hayali bütçe doğrusunu vermektedir. PX’in artması halinde ilk etapta tüketici 
Slutzky’e göre başlangıçtaki denge noktasından (E1) geçen ama değişen yeni fiyat oranlarında 
bir eğime sahip olan kesikli mavi çizgi ile temsil edilen hayali bütçe doğrusu üzerinde 
dengeye gelecektir. Bu denge noktası, D Noktası, olup, UD kayıtsızlık eğrisi üzerindedir. 
Denge Tüketim Miktarları açısından nispeten pahalılaşan X malı tüketimi “XE

1 den  XDye” 
azalmış, nispeten ucuzlayan Y malı tüketimi “YE

1 den  YDye” artmıştır.  Grafikte, siyah 
oklarla verilen “başlangıç Bütçe Doğrusu’ndan hayali Bütçe Doğrusuna”, “XE

1 den XDye” ve 
“YE

1 den YDye” hareket İkame Etkisini göstermektedir. Dolayısıyla Slutzky’e göre İkame 
Etkisini şu şekilde açıklayabiliriz:  

“Mallardan birinin fiyatı sabit kalır diğeri değişirken, fiyat değişiminin kalıcı olduğu 
anlaşılana kadar aynı parasal gelir-harcama düzeyinde kalmak isteyen tüketici, nispeten 
ucuzlayan maldan daha çok, nispeten pahalılaşan maldan daha az tüketir.Buna İkame 
Etkisi denir.”  

İkame Etkisi 

- E1’den D’ye kayış; 

- XE
1 den  XDye azalış; 
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- YE
1 den YDye artış olarak yansımaktadır. 

Fiyat değişimini kalıcı olduğu tüketicinin D noktasında tüketim yapmasına rağmen 
hal-i hazırda elindeyeterli miktarda para kalmaması ile anlaşılacaktır. Bunun sebebi D 
noktasının yeni Bütçe Doğrusu'nun üstünde kalması, yani daha yüksek bir reel satın alma 
gücünü temsil etmesidir. Ama değişen fiyatlarda tüketicinin reel satın alma gücü azalmış ve D 
noktasından daha az tüketim yapabilecektir. Bu durumda, tüketici bu satın alma gücü 
yetersizliğine bağlı olarak tüketimini kısar. Bu ikinci aşamadaki hareket grafikte yeşil oklarla 
gösterilmiştir. Bu durumda, ikinci aşama satın alma gücündeki azalışı temsil ettiği için Gelir 
Etkisi olarak adlandırılır. Dolayısıyla Gelir Etkisinde denge “D’den E2’ye”, XD’den XE2’ye” 
ve “YD’den YE2’ye” kayacaktır. Mutlak etkilere bakılacak olursa, hem Y hem de X 
mallarına olan talep azalmıştır. Bu durum ancak her iki malın da normal mal olması 
koşulunda geçerlidir. Böylece Gelir etkisini tanımlayacak olursak: 

“Fiyat değişiminin kalıcı olduğu anlaşıdığı andan itibaren, reel satın alma gücündeki 
artış her iki malın tüketim miktarlarının da artmasına yol açacak; nispî olarak pahalılaşan 
malın tüketimindeki azalış, nispî olarak ucuzlayan malın tüketimindeki azalıştan daha 
fazla olacaktır. Bu duruma Gelir Etkisi adı verilir.”      

Gelir Etkisi 

- D’den E2’ye kayış; 

- XD’den XE
2’ye, azalış; 

- YD’den YE
2’ye; azalış olarak yansımaktadır. 

7.2. Hıcks’e Göre Gelir ve İkame Etkisi 

Hicks Gelir ve İkame Etkilerini ayrıştırırken tüketicilerin fiyat değişiminin kalıcı 
olduğunu anlayana kadar TOPLAM FAYDA düzeylerini sabit tutmaya gayret gösterdiklerini 
vurgular. Buna göre fiyat değişiminin yarattığı ilk etki olan İkame Etkisi, tüketicinin 
TOPLAM FAYDA düzeyini sabit tutması ile gösterilir. Ancak burada analiz hangi malın 
fiyatının ne şekilde değiştiğine göre farklılaşmaktadır. Bunun için 2 ayrı durum 
incelenecektir: 

(iii) X’in Fiyatının Düşmesi 

(iv) X’in Fiyatının Artması 
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7.2.1. PX’in Düşmesi Halinde Hicks’e Göre Gelir ve İkame Etkileri 

PX düştüğünde, Bütçe Doğrusu’nun X eksenini kestiği nokta eksen üzerinde sola 
kayacaktır. Aşağıdaki Şekil 7.3’te bu durum sergilenmektedir.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.3: Hicks’e Göre Tüketici Dengesi’nde Gelir ve İkame Etkileri: PX’in 
Düşmesi 

Yukarıda Şekil 7.3’de Kırmızı renkli Eğriler Kayıtsızlık Eğrilerini, Mavi Renkli 
Doğrular da Bütçe Doğrularını göstermektedir. Kesikli Mavi renkli çizgi bize ikame etkisini 
oluşturan hayali bütçe doğrusunu vermektedir. PX’in Düşmesi halinde ilk etapta tüketici 
Hicks’e göre başlangıçtaki Kayıtsızlık Eğrisine (U1) teğet olan ve aynı zamanda değişen yeni 
fiyat oranlarında bir eğime sahip olan kesikli mavi çizgi ile temsil edilen hayali bütçe doğrusu 
üzerinde dengeye gelecektir. Bu denge noktası, D Noktası, olup, U1 kayıtsızlık eğrisi 
üzerindedir; çünkü tüketici elde ettiği toplam faydayı sabitlemek hedefindedir. Denge 
Tüketim Miktarları açısından nispeten ucuzlayan X malı tüketimi “XE

1 den  XDye” artmış, 
nispeten pahalılaşan Y malı tüketimi “YE

1 den  YDye” azalmıştır.  Grafikte, siyah oklarla 
verilen “başlangıç Bütçe Doğrusu’ndan hayali Bütçe Doğrusuna”, “XE

1 den XDye” ve “YE
1 

den YDye” hareket İkame Etkisini göstermektedir. Dolayısıyla Hicks’e göre İkame Etkisini şu 
şekilde açıklayabiliriz:  

“Mallardan birinin fiyatı sabit kalır diğeri değişirken, fiyat değişiminin kalıcı olduğu 
anlaşılana kadar aynı toplam fayda düzeyinde kalmak isteyen tüketici, nispeten ucuzlayan 
maldan daha çok, nispeten pahalılaşan maldan daha az tüketir.Buna İkame Etkisi denir.”  
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İkame Etkisi 

- E1’den D’ye kayış; 

- XE
1 den  XDye, artış; 

- YE
1 den YDye; azalış olarak yansımaktadır. 

Fiyat değişimini kalıcı olduğu tüketicinin D noktasında tüketim yapmasına rağmen 
hal-i hazırda elinde bir miktar para kalması ile anlaşılacaktır. Bunun sebebi D noktasının yeni 
Bütçe Doğrusu'nun altında kalması, yani daha düşük bir reel satın alma gücünü temsil 
etmesidir. Ama değişen fiyatlarda tüketicinin reel satın alma gücü artmış ve D noktasından 
daha fazla tüketim yapabilecektir. Bu durumda, tüketici bu satın alma gücü fazlasını da 
tüketime sevkeder. Bu ikinci aşamadaki hareket grafikte yeşil oklarla gösterilmiştir. Bu 
durumda, ikinci aşama satın alma gücündeki artışı temsil ettiği için Gelir Etkisi olarak 
adlandırılır. Dolayısıyla Gelir Etkisinde denge “D’den E2’ye”, XD’den XE2’ye” ve “YD’den 
YE2’ye” kayacaktır. Mutlak etkilere bakılacak olursa, hem Y hem de X mallarına olan talep 
artmıştır. Bu durum ancak her iki malın da normal mal olması koşulunda geçerlidir. Böylece 
Gelir etkisini tanımlayacak olursak: 

“Fiyat değişiminin kalıcı olduğu anlaşıdığı andan itibaren, reel satın alma gücündeki 
artış her iki malın tüketim miktarlarının da artmasına yol açacak; nispî olarak pahalılaşan 
malın tüketimindeki artış, nispî olarak ucuzlayan malın tüketimindeki artıştan daha fazla 
olacaktır. Bu duruma Gelir Etkisi adı verilir.”      

Gelir Etkisi 

- D’den E2’ye kayış; 

- XD’den XE
2’ye, artış; 

- YD’den YE
2’ye; artış olarak yansımaktadır. 

7.2.2. PX’in Artması Halinde Hicks’e Göre Gelir ve İkame Etkileri 

PX düştüğünde, Bütçe Doğrusu’nun X eksenini kestiği nokta eksen üzerinde sola 
kayacaktır. Aşağıdaki Şekil 7.4’de bu durum sergilenmektedir.       
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Şekil 7.4: Hicks’e Göre Tüketici Dengesi’nde Gelir ve İkame Etkileri: PX’in 
Artması 

Yukarıda Şekil 7.4’te Kırmızı renkli Eğriler Kayıtsızlık Eğrilerini, Mavi Renkli 
Doğrular da Bütçe Doğrularını göstermektedir. Kesikli Mavi renkli çizgi bize ikame etkisini 
oluşturan hayali bütçe doğrusunu vermektedir. PX’in artması halinde ilk etapta tüketici 
Hicks’e göre başlangıçtaki Kayıtsızlık Eğrisinden (U1) geçen ama değişen yeni fiyat 
oranlarında bir eğime sahip olan kesikli mavi çizgi ile temsil edilen hayali bütçe doğrusu 
üzerinde dengeye gelecektir. Bu denge noktası, D Noktası, olup, U1 kayıtsızlık eğrisi 
üzerindedir. Denge Tüketim Miktarları açısından nispeten pahalılaşan X malı tüketimi “XE

1 
den  XDye” azalmış, nispeten ucuzlayan Y malı tüketimi “YE

1 den  YDye” artmıştır.  Grafikte, 
siyah oklarla verilen “başlangıç Bütçe Doğrusu’ndan hayali Bütçe Doğrusuna”, “XE

1 den 
XDye” ve “YE

1 den YDye” hareket İkame Etkisini göstermektedir. Dolayısıyla Hicks’e göre 
İkame Etkisini şu şekilde açıklayabiliriz:  

“Mallardan birinin fiyatı sabit kalır diğeri değişirken, fiyat değişiminin kalıcı olduğu 
anlaşılana kadar aynı toplam fayda düzeyinde kalmak isteyen tüketici, nispeten ucuzlayan 
maldan daha çok, nispeten pahalılaşan maldan daha az tüketir.Buna İkame Etkisi denir.”  

İkame Etkisi 

- E1’den D’ye kayış; 

- XE
1 den  XDye azalış; 

- YE
1 den YDye artış olarak yansımaktadır. 
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Fiyat değişimini kalıcı olduğu tüketicinin D noktasında tüketim yapmasına rağmen 
hal-i hazırda elindeyeterli miktarda para kalmaması ile anlaşılacaktır. Bunun sebebi D 
noktasının yeni Bütçe Doğrusu'nun üstünde kalması, yani daha yüksek bir reel satın alma 
gücünü temsil etmesidir. Ama değişen fiyatlarda tüketicinin reel satın alma gücü azalmış ve D 
noktasından daha az tüketim yapabilecektir. Bu durumda, tüketici bu satın alma gücü 
yetersizliğine bağlı olarak tüketimini kısar. Bu ikinci aşamadaki hareket grafikte yeşil oklarla 
gösterilmiştir. Bu durumda, ikinci aşama satın alma gücündeki azalışı temsil ettiği için Gelir 
Etkisi olarak adlandırılır. Dolayısıyla Gelir Etkisinde denge “D’den E2’ye”, XD’den XE2’ye” 
ve “YD’den YE2’ye” kayacaktır. Mutlak etkilere bakılacak olursa, hem Y hem de X 
mallarına olan talep azalmıştır. Bu durum ancak her iki malın da normal mal olması 
koşulunda geçerlidir. Böylece Gelir etkisini tanımlayacak olursak: 

“Fiyat değişiminin kalıcı olduğu anlaşıdığı andan itibaren, reel satın alma gücündeki 
artış her iki malın tüketim miktarlarının da artmasına yol açacak; nispî olarak pahalılaşan 
malın tüketimindeki azalış, nispî olarak ucuzlayan malın tüketimindeki azalıştan daha 
fazla olacaktır. Bu duruma Gelir Etkisi adı verilir.”      

Gelir Etkisi 

- D’den E2’ye kayış; 

- XD’den XE
2’ye, azalış; 

- YD’den YE
2’ye; azalış olarak yansımaktadır. 
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Bölüm Soruları 

1.     Slutzky’e göre Px düşer ve X ucuzlarsa X’in tüketimi üzerinde İkame ve Gelir etkileri ne yönde 
olur? 
(a) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi pozitif 
(b) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi negatif 
(c) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi pozitif 
(d) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi negatif 
(e) İkame Etkisi  0  – Gelir Etkisi pozitif 

2. Slutzky’e göre Px artar ve X pahalanırsa X’in tüketimi üzerinde İkame ve Gelir etkileri ne 
yönde olur? 

(a) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi pozitif 
(b) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi negatif 
(c) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi pozitif 
(d) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi negatif 
(e) İkame Etkisi  0  – Gelir Etkisi negatif 
 

3. Hicks’e göre Px artar ve X pahalanırsa X’in tüketimi üzerinde İkame ve Gelir etkileri ne yönde 
olur? 

(a) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi pozitif 
(b) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi negatif 
(c) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi pozitif 
(d) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi negatif 
(e) İkame Etkisi  0  – Gelir Etkisi pozitif 

4. Hicks’e göre Px düşer ve X ucuzlarsa Y’nin tüketimi üzerinde İkame ve Gelir etkileri ne yönde 
olur? 
(a) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi pozitif 
(b) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi negatif 
(c) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi pozitif 
(d) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi negatif 
(e) İkame Etkisi  0  – Gelir Etkisi negatif 

5. Hicks’e göre Px artar ve X pahalanırsa Y’nin tüketimi üzerinde İkame ve Gelir etkileri ne yönde 
olur? 
(a) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi pozitif 
(b) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi negatif 
(c) İkame Etkisi negatif – Gelir Etkisi pozitif 
(d) İkame Etkisi pozitif – Gelir Etkisi negatif 
(e) İkame Etkisi  0  – Gelir Etkisi pozitif 
 

6. Gelir ve İkame Etkilerinin malların “ihtiyaca göre sınıflandırılmasında” önemi nedir? 
Araştırınız… 

7. Tüketim talebinde rastlanan gelir ve ikame etkilerinin benzeri sermaye ve emek 
talepleri arasında da mevcut olabilir mi? Nasıl? 
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1) a, 2) b, 3) b, 4) c, 5) d 
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8. GELİR - TÜKETİM EĞRİSİ VE ENGEL EĞRİSİ 

 

 

 

 



85 

 
 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde, gelir değişimlerinin tüketici dengesi üzerinde yaptığı etkiden 
bahsedeceğiz. Gelirdeki değişimi iki farklı düzlemde izlenebilir: 

• Yatay ve dikey eksenlerde malların optimal tüketim miktarlarının bulunduğu 
düzlemde Gelir – Tüketim Eğrisi; 

•  yatay eksende mallardan birinin optimal tüketim miktarlarının bulunduğu ve 
dikey eksende ise gelir düzeyinin bulunduğu Engel Eğrisi.  

Bu hafta biz Gelir – Tüketim eğrilerini farklı tüketim tercihlerinde inceleyeceğiz.  

Bu eğrilerin analizde kullanılmasının sebebi hem firmaların pazarlama stratejilerinde, 
hem de devletin gelir dağılımını belirleyen politikalarında yol gösterici olmasıdır.  
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8. GELİR - TÜKETİM EĞRİSİ VE ENGEL EĞRİSİ 

8.1. Gelir Değişiminin Tüketici Dengesine Etkisi: Gelir – Tüketim 
Eğrisi 

Tüketici Geliri arttığında tüketicinin gelirinden ayırdığı bütçesi de artar. Bütçenin 
artması, X ve Y mallarının fiyatları veri iken, Bütçe Doğrusunu sağa ve yukarı kayar. Tüketici 
Geliri azaldığında tüketicinin gelirinden ayırdığı bütçesi de azalacağı için  X ve Y mallarının 
fiyatları veri iken, Bütçe Doğrusunu sola ve aşağı kayar. Bütçe Doğrusunun aşağı ve yukarı 
kayması Tüketici Dengesi’nin de değişeceği anlamına gelir. İşte gelirdeki değişimin, Tüketici 
Dengesinde yarattığı, dolayısıyla her iki malın da tüketim miktarlarında yol açtığı değişimi 
gösteren eğriye Gelir – Tüketim Eğrisi adı verilir. 

TANIM: “X malı yatay ve Y malı dikey eksende iken farklı Bütçe değerlerinde 
oluşan tüketici dengelerinin geometrik kümesine Gelir – Tüketim Eğrisi adı verilir.” 

Gelir – Tüketim Eğrisinin Eğimi 

Tüketicinin ilgili mal ve hizmetlerin tüketimine duyduğu ihtiyacın şiddetine bağlı 
olarak Gelir Tüketim Eğrisinin eğimi de değişmektedir. Buna göre malları şu kategorilere 
ayırabiliriz: 

1. Normal Mallar 

2. Lüks Mallar 

3. Zorunlu Mallar 

4. Düşük Mallar 

  Tüketicinin İhtiyacının yönüne gore de malları iki kategoriye ayırabiliriz: 
Tamamlayan Mallar ve İkame Mallar. Burada örnek olarak bu durumun ekstrem örneklerini 
inceleyeceğiz: 

5. Tam İkame Mallar 

6. Tam Tamamlayan Mallar 

8.1.1. Normal Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Aşağıda Şekil 8.1’de Normal Malların Gelir Tüketim Eğrisini görmektesiniz. 
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Şekil 8.1: Normal Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Şekil 8.1’de yeşil renkli Bütçe Doğruları ile siyah renkli Kayıtsızlık Eğrileri’nin teğet 
olduğu denge noktalarından (E1, E2, E3) geçen kırmızı renkli eğri Gelir Tüketim Eğrisidir. 
Ele aldığımız Normal Mal (Her iki malın da normal olması halinde) durumunda genelde Gelir 
Tüketim Eğrisi doğrusal olmaktadır. Normal Mallara en güzel örnek İyi Huylu Kayıtsızlık 
Eğrileri ve bunları fayda fonksiyonu olan Cobb Douglas Fayda Fonksiyonu’dur.  Aşağıda 
Denklem 8.1’de Cobb – Douglas Fayda Fonksiyonunu ve Tüketici Dengesi değerlerini 
görmektesiniz.   

 

 

Denklem 8.1’deki Bütçe Doğrusu Tanımını Y malının denge tüketim miktarı (YE) 
tanımı içinde yazarsak Gelir Tüketim Eğrisinin denklemini oluştururuz: 

  

Hem Şekil 8.1’de hem de denkle (8.2) de görülceği üzere XE = 0 iken, YE’de 0 
değerindedir; yani, Gelir Tüketim Eğrisi orijinden geçer.  Fiyatlar veri iken Gelir Tüketim 
Eğrisi’nin eğimi tercih katsayılarının oranının nispî fiyat oranı ile çarpımına eşittir. X’in 
Fiyatı artar, Y’nin fiyatı düşerse Gelir Tüketim Eğrisi dikleşir. Tersi durumda, yani, X’in 
Fiyatı düşer, Y’nin fiyatı artarsa Gelir Tüketim Eğrisi yatıklaşır. 
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8.1.2. Lüks Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Eğer X Malı normal, Y malı ise Lüks malsa, o zaman kayıtsızlık eğrilerimim iyi huylu 
olmakla birlikte Cobb Douglas ailesi içinde sayılmazlar. Lüks Mallar’ın normal mallarla 
karşılaştırılmasında şu özellik göze çarpar: Gelir Tüketim Eğrisi pozitif eğimli olmakla 
birlikte artık doğrusal değildir. Bunun sebebi gelir arttıkça tüketici lüks mala Bütçe’sinden 
daha fazla pay vermeye başlar. Yani, tüketicinin tercih katsayıları gelir düzeyinden 
etkilenmektedir. 

Aşağıda Şekil 8.2’de Lüks Mallar’da Gelir-Tüketim Eğrisini görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.2: X Normal Mal ve Y Lüks Mal ise Gelir Tüketim Eğrisi 

Şekil 8.2’de siyah renkte üç farklı kayıtsızlık eğrisi ve yine yeşil renkte bütçe 
düzeylerine gore düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2, ve B3  olan üç farklı Bütçe doğrusu 
bulunmaktadır. Gelir Tüketim Eğrisi ise kırmızı renkle gösterilmiştir. Şekil 8.2’de görüleceği 
üzere gelir artışıyla birlikte Y’nin denge tüketim düzeyi artan artmaya başlarken, X’in denge 
tüketim düzeyi ise azalarak artmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hem Lüks hem 
de zorunlu mallar normal maldır; yani, gelir arttıkça tüketim miktarları artar. Ancak hangi 
malın zorunlu hangi malın lüks olduğu izafi bir durumdur. Örneğin Palio’ya gore Bravo Lüks 
malken, Bravo’ya gore Alfa Romeo daha Lüks maldır.  

8.1.3. Zorunlu Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Eğer X Malı normal, Y malı ise Zorunlu malsa, o zaman da kayıtsızlık eğrilerinin iyi 
huylu olduğunu söylemekle birlikte Cobb Douglas ailesi içinde sayılmazlar. Zorunlu Malların 
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normal mallarla karşılaştırılmasında şu özellik göze çarpar: Gelir Tüketim Eğrisi pozitif 
eğimli olmakla birlikte artık doğrusal değildir. Bunun sebebi gelir arttıkça tüketici Zorunlu 
mala Normal Mala göre Bütçe’sinden daha az pay vermeye başlar. Yani, tüketicinin tercih 
katsayıları gelir düzeyinden etkilenmektedir. 

Aşağıda Şekil 8.3’deZorunlu Mallar’da Gelir-Tüketim Eğrisini görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.3: X Normal Mal ve Y Zorunlu Mal ise Gelir Tüketim Eğrisi 

Şekil 8.3’te siyah renkte üç farklı kayıtsızlık eğrisi ve yine yeşil renkte bütçe 
düzeylerine gore düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2, ve B3  olan üç farklı Bütçe doğrusu 
bulunmaktadır. Gelir Tüketim Eğrisi ise kırmızı renkle gösterilmiştir. Şekil 8.3’te görüleceği 
üzere gelir artışıyla birlikte Y’nin denge tüketim düzeyi azalarak artmaya başlarken, X’in 
denge tüketim düzeyi ise artarak artmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hem 
Lüks hem de Zorunlu malların normal mal olmasıdır.  Yani gelir arttıkça tüketim miktarları 
artar. Her iki şekilde de X Normal maldır. Şekil 8.2’de Y Lüks maldır. Bu ise X’in Y malına 
oranla “daha Zorunlu” olduğu anlamına gelir. Şekil 8.3’te ise Y Zorunlu maldır. Bu durumda 
ise, X’in Y malına oranla “daha Lüks”olduğunu anlamaktayız. .  

8.1.4. Düşük Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Eğer X Malı normal, Y malı ise Düşük malsa, o zaman kayıtsızlık eğrileri iyi huylu 
olamazlar. Düşük Malların normal mallarla karşılaştırılmasında şu özellik göze çarpar: Gelir 
Tüketim Eğrisi belli bir noktadan sonra negatif eğimli olurlar. Bunun sebebi gelir arttıkça 
tüketici Düşük maldan daha az tüketir. Yani, gelir arttıkça düşük mala olan talep azalmaktadır. 
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Aşağıda Şekil 8.4’te zorunlu Mallar’da Gelir-Tüketim Eğrisini görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.4: X Normal Mal ve Y Düşük Mal ise Gelir Tüketim Eğrisi 

Şekil 8.4’te siyah renkte üç farklı kayıtsızlık eğrisi ve yine yeşil renkte bütçe 
düzeylerine gore düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2, ve B3  olan üç farklı Bütçe doğrusu 
bulunmaktadır. Gelir Tüketim Eğrisi ise kırmızı renkle gösterilmiştir. Şekil 8.4’te görüleceği 
üzere gelir artışıyla birlikte Y’nin denge tüketim düzeyi azalmaya başlarken, X’in denge 
tüketim düzeyi ise artmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, gelir arttıkça kırmızı 
renkli Gelir Tüketim Eğrisinin eğimi negatiftir . Düşük mallar istisnai mallardır. Ancak 
standart bir düşük mal tanımı yoktur. Örneğin, 1. Dünya Savaşı’nda insanlar kahve 
bulamadıkları için nohut kavurup öüeterek kahva niyetine içmekteydiler. Bu örnekte nohut 
kahvesi düşük mal olmaktadır.  Ancak bugün, diyet yapanlar için özel nohut kahvesi veya 
tahıl kahvesi üretilmektedir. Bu insanların gözünde ise nohut kahvesi düşük mal değildir, 
aksine, zorunluluk derecesi yüksek normal maldır. Dolayısıyla bütün bu tanımlar gibi düşük 
mal tanımı da kişiye gore değişmektedir. 

8.1.5. Tam İkame Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Tam İkame mallarda Fayda Fonksiyonu ve Bütçe Denklermi aşağıdaki gibidir: 

 

Görüleceği üzere Denklem (8.3)’te verilen fayda fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon 
olup denge tüketim miktarları da aşağıdaki gibidir: 
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Dolayısıyla Denklem (8.4)’e göre eğer Kayıtsızlık Doğruları, Bütçe Doğrusu’na göre 
daha dikse, Tüketici bütün parasını X’e, daha yatıksa Y’ye harcayacaktır.  Dolayısıyla her iki 
durum için de gelir değişimlerinin etkisinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmertedir. Eğer 
Kayıtsızlık Doğruları, Bütçe Doğrusu’na göre daha dikse, Tüketici bütün parasını X’e 
harcayacağı için denge noktaları da Yatay Eksende olacaktır İşte bu durumda Gelir – Tüketim 
Eğrisi Yatay Eksenden ibaret olacaktır. Aşağıda Şekil 8.5.a’da bu durum sergilenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.5..a’da siyah renkte dört farklı kayıtsızlık doğrusu ve yine yeşil renkte bütçe 
düzeylerine gore düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2, B3 ve B4 olan dört farklı Bütçe doğrusu 
bulunmaktadır. Gelir Tüketim Eğrisi ise kırmızı renkle gösterilmiştir. Şekil 8.5.a’da da 
görüleceği üzere Kayıtsızlık Doğruları Bütçe Doğrularından daha diktir ve denge noktaları da 
(E1, E2, E3, E4) yatay eksendedir. Dolayısıyla Gelir Tüketim Eğrisi yatay eksenden 
ibarettir. .  

Eğer Kayıtsızlık Doğruları, Bütçe Doğrusu’na göre daha yatıksa, Tüketici bütün 
parasını Y’ye harcayacağı için denge noktaları da Dikey Eksende olacaktır İşte bu durumda 
Gelir – Tüketim Eğrisi Dikey Eksenden ibaret olacaktır. Aşağıda Şekil 8.5.b’de bu durum 
sergilenmektedir. 
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Şekil 8.5.a: Tam İkame Mallarda Kayıtsızlık Doğrusunun Bütçe Doğrusundan Daha Dik 
Olduğu Durumda Gelir Tüketim Eğrisi 
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Şekil 8.5.b’de siyah renkte üç farklı kayıtsızlık doğrusu ve yine yeşil renkte bütçe 
düzeylerine gore düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2 ve B3 olan üç farklı Bütçe doğrusu 
bulunmaktadır. Gelir Tüketim Eğrisi ise kırmızı renkle gösterilmiştir. Şekil 8.5.b’de de 
görüleceği üzere Kayıtsızlık Doğruları Bütçe Doğrularından daha yatıktır ve denge noktaları 
da (E1, E2, E3) dikey eksendedir. Dolayısıyla Gelir Tüketim Eğrisi dikey eksenden ibarettir. .  

8.1.6. Tam Tamamlayan Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Geçtiğimiz haftalarda tam tamamlayan malların kayıtsızlık eğrilerini ve tüketici 
dengelerini incelemiştik. Hatırlayacağımız üzere, tam tamamlayan mallarda malların birbirini 
tamamlama oranının gerçekleştiği noktalar kayıtsızlık eğrilerinin “dirsek noktalarını” teşkil 
etmekteydi. Bu dirsek noktalarının da tüketici dengesinin gerçekleştiği noktalar olduğunu 
söylemiştik. Buna göre dengeyi bulmak için dirsek noktalarının bulunması gerekecekti. 
Aşağıda tam tamamlayan mallarda fayda fonksiyonu ve X ve Y mallarının denge tüketim 
miktarlarını göreceksiniz:   
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Şekil 8.5.b: Tam İkame Mallarda Kayıtsızlık Doğrusunun Bütçe Doğrusundan Daha 
Yatık Olduğu Durumda Gelir Tüketim Eğrisi 
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Şekil 8.6: Tam Tamamlayan Mallarda Tüketici Dengesi: Çay Şeker Örneği 

Şekil 8.6’de üç farklı kayıtsızlık eğrisi toplam fayda düzeylerine gore düşükten 
yükseğe sırasıyla U1, U2 ve U3 kayıtsızlık eğrilerini görmektesiniz. U1’in dirsek noktası E1 
noktası, U2’nin dirsek noktası E2 noktası ve U3’ün dirsek noktası da E3 noktasıdır. Yeşil 
renkli ve aşağı doğru eğimli olan doğrular da düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2 ve B3 gelir 
düzeylerini gösteren Bütçe Doğrularıdır. Kırmızı Renkli orijinden başlayan doğru da Gelir – 
Tüketim Doğrusudur. Denklem (8.5)’te denge tüketim miktarları verilmektedir. Bu değerlerin 
içine Bütçe Denklemini yerleştirirsek Gelir-Tüketim Doğrusunun denklemini elde ederiz ki 
bu da dirsek noktalarının tanımından ibarettir. 
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Bölüm Soruları 

 
1. Gelir Tüketim Eğrisi neyi anlatır?  

(a) Fiyat değişimlerinin X tüketimi üstünde etkisini  
(b) Gelir değişimlerinin X tüketimi üstünde etkisini 
(c) Fiyat değişimlerinin Y tüketimi üstünde etkisini 
(d) Gelir değişimlerinin Y tüketimi üstünde etkisini 
(e) Gelir değişimlerinin X ve Y tüketimi üstünde etkisini 

2. Bir tüketicinin fayda fonksiyonu U(X,Y) = X0,25Y0,75 ise,  fiyatlar sırasıyla PX=10; PY= 20 ise 
ve dikey eksende Y yatay eksende de X varsa Gelir Tüketim Eğrisi denklemi hangisidir? 
(a) Y = X  
(b) Y = 4X 
(c) Y = (2/9)X 
(d) Y = (3/2)X 
 

3. Gelir – Tüketim Eğrisinde malların zorunluluk – lükslük derecesini belirleyen genel kriter 
nedir?  
(a) Belli bir kural yoktur, mallar birbirine göre zorunlu veya lüks olarak tanımlanır  
(b) Gelir değişimine bağlıdır 
(c) Fiyat değişimlerine bağlıdır 
(d) Tüketici tercih katsayılarının oranına bağlıdır 
(e) Gelir arttıkça eğimi düşer 
 (e) Y = (1/9)X 

4. Bir tüketicinin fayda fonksiyonu U(X,Y) = 2X + 3Y ise,  fiyatlar sırasıyla PX=10; PY= 30 ise ve 
dikey eksende Y yatay eksende de X varsa, Gelir Tüketim Eğrisi denklemi hangisidir?  
(a) Y = X  
(b) Y = 2X 
(c) Y = (2/7)X 
(d) Dikey Eksen 
(e) Yatay Eksen 

5. Bir tüketicinin fayda fonksiyonu U(X,Y) = X + 4Y ise,  fiyatlar sırasıyla PX=30; PY= 10 ise ve 
dikey eksende Y yatay eksende de X varsa, Gelir Tüketim Eğrisi denklemi hangisidir? 
(a) Y = X  
(b) Y = 2X 
(c) Y = (2/7)X 
(d) Dikey Eksen 
(e) Yatay Eksen 

6. Bir tüketicinin fayda fonksiyonu U(X,Y) = min(2X,7Y) ise,  fiyatlar sırasıyla PX=30; PY= 10 
ise ve dikey eksende Y yatay eksende de X varsa, Gelir Tüketim Eğrisi denklemi hangisidir? 
(a) Y = 6X  
(b) Y = (3/4)X 
(c) Y = (2/7)X 
(d) Y=X 
(e) Y=(1/9)X 
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Cevaplar:  1)e, 2) d, 3) a, 4) e, 5) d, 6)c 
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9. ENGEL EĞRİLERİ ANALİZİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde, gelir değişimlerinin tüketici dengesi üzerinde yaptığı etkiyi 
anlatmaya  devam  edeceğiz. Gelirdeki değişimi iki farklı düzlemde izlenebilir: 

• Yatay ve dikey eksenlerde malların optimal tüketim miktarlarının bulunduğu 
düzlemde Gelir – Tüketim Eğrisi; 

•  dikey eksende mallardan birinin optimal tüketim miktarlarının bulunduğu ve 
yatay eksende ise gelir düzeyinin bulunduğu Engel Eğrisi.  

Geçen hafta biz Gelir – Tüketim eğrilerini incelemiştik. Bu hafta ise Engel eğrilerini 
tartışacağız. Engel Eğrileri özellikle talebin gelir elastikiyetini bulmada önem 
arzetmektedirler.  
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9. ENGEL EĞRİLERİ ANALİZİ 

9.1. Gelirin Bir Fonksiyonu Olarak Tüketici Dengesi 

Tüketici Geliri arttığında tüketicinin gelirinden tüketime ayırdığı bütçesi de artar. 
Bütçenin artması, tüketicinin tüketici dengesinin de değişmesine yol açar. Tüketici 
Dengesinini her iki mal cinsinden de gelire bağlı olarak değişimini Gelir Tüketim Eğrileri 
vermekteydi. Gelir Tüketim Eğrilerinin eğimi iki malın birbirleriyle mukayesesinde göreli 
olarak sınıflandırılmasına dayanmaktaydı. Engel Eğrisi ise mallardan bir tanesindeki tüketici 
dengesi değerlerinin doğrudan Gelirin – Bütçenin fonksiyonu olarak tanımlanmasıyla elde 
edilir.  

TANIM: “B Tüketici Bütçesi yatay ve Y malı dikey eksende iken farklı Bütçe 
değerlerinde oluşan denge Y tüketim miktarlarının geometrik kümesine Engel Eğrisi adı 
verilir.” 

Engel Eğrisinin Eğimi 

Tüketicinin ilgili mal ve hizmetlerin tüketimine duyduğu ihtiyacın şiddetine bağlı 
olarak tıpkı Gelir Tüketim Eğrisi’nde lduğu gibi Engel Eğrisinin de eğimi değişmektedir. 
Buna göre malları şu kategorilere ayırabiliriz: 

1. Normal Mallar 

2. Lüks Mallar 

3. Zorunlu Mallar 

4. Düşük Mallar 

9.1.1. Normal Mallarda Engel Eğrisi 

Aşağıda Şekil 8.1’de Normal Malların Normal Eğrisini görmektesiniz. 
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Şekil 9.1: Normal Mallarda Engel Eğrisi 

Şekil 9.1’de mavi ve kırmızı renkli Engel Eğrileri sergilenmektedir.. Ele aldığımız 
Normal Mal  durumunda genelde Engel Eğrisi doğrusal olmaktadır. Normal Mallara en güzel 
örnek İyi Huylu Kayıtsızlık Eğrileri ve bunları fayda fonksiyonu olan Cobb Douglas Fayda 
Fonksiyonu’dur.  Aşağıda Denklem 9.1’de Cobb – Douglas Fayda Fonksiyonunu ve Tüketici 
Dengesi değerlerini görmektesiniz.   

 

 

Denklem 9.1’deki Y malının denge tüketim miktarı (YE) tanımı aynı zamanda Engel 
Eğrisi’nin de formülünü vermektedir. Buna gore, Şekil 9.1’deki Engel Eğrisi orijinden 
geçmelidir, yani Gelir sıfırlanınca Y malı tüketiminin de sıfırlanması (B=0  YE=0) gerekir. 
Mavi Renkli Engel Eğrisi üzerinde, Bütçe artışlarının Y malının denge tüketim miktarlarına 
etkisini inceleyelim.  Görüleceği üzere düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2 ve B3 bütçe 
düzeyleri yine düşükten yükseğe Y tüketim miktarlarına neden olmaktadır. E1, E2 ve E3 
noktaları bize bu bileşimleri göstermektedir. Yine, Engel Eğrisinin eğimini tercih katsayısı (1-
a) ve Y malının fiyatı (PY) oluşturmaktadır.  Y’nin fiyatı düşerse Engel Eğrisi dikleşir 
(E(P0)E(P2)). Tersi durumda, yani, Y’nin fiyatı artarsa Engel Eğrisi yatıklaşır 
(E(P0)E(P1)). 
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9.1.2. Lüks Mallarda Engel Eğrisi 

Lüks mallar tüketim düzeyleri bütçe değerlerindeki değişime daha fazla duyarlı olan 
normal mallardır. Lüks mal kişiden kişiye değişir. Lüks malın Engel Eğrisinin ayırıcı noktası 
Gelir Arttıkça, Y malı tüketim miktarı artarak artmaktadır. Bunun sebebi gelir arttıkça tüketici 
lüks mala Bütçe’sinden daha fazla pay vermeye başlar. Yani, tüketicinin tercih katsayıları 
gelir düzeyinden etkilenmektedir. 

Aşağıda Şekil 9.2’de Lüks Mallar’da Gelir-Tüketim Eğrisini görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.2: Lüks Mallarda Engel Eğrisi 

Şekil 9.2’de mavi ve kırmızı renkli Engel Eğrileri sergilenmektedir. Şekil 9.2’deki 
Engel Eğrileri orijinden geçmelidir, yani Gelir sıfırlanınca Y malı tüketiminin de sıfırlanması 
(B=0  YE=0) gerekir. Mavi Renkli Engel Eğrisi üzerinde, Bütçe artışlarının Y malının 
denge tüketim miktarlarına etkisini inceleyelim.  Görüleceği üzere düşükten yükseğe sırasıyla 
B1, B2 ve B3 bütçe düzeyleri yine düşükten yükseğe Y tüketim miktarlarına neden 
olmaktadır. E1, E2 ve E3 noktaları bize bu bileşimleri göstermektedir. Buradan anlaşıldığına 
gore bütçe eşit miktarlardaki artışlar Y malının denge tüketim miktarında her seferinde  daha 
fazla artışa yol açmaktadır.  Y’nin fiyatı düşerse Engel Eğrisi dikleşir (E(P0)E(P2)). Tersi 
durumda, yani, Y’nin fiyatı artarsa Engel Eğrisi yatıklaşır (E(P0)E(P1)). 
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8.1.3. Zorunlu Mallarda Gelir Tüketim Eğrisi 

Zorunlu mallar tüketim düzeyleri bütçe değerlerindeki değişime daha az duyarlı olan 
normal mallardır. Zorunlu mal kişiden kişiye değişir. Zorunlu malın Engel Eğrisinin ayırıcı 
noktası Gelir Arttıkça, Y malı tüketim miktarının azalarak artmasıdır. Bunun sebebi gelir 
arttıkça tüketici zorunlu mala Bütçe’sinden daha az pay vermeye başlar. Yani, tüketicinin 
tercih katsayıları gelir düzeyinden etkilenmektedir. 

Aşağıda Şekil 9.3’te Zorunlu Mallar’da Engel Eğrisini görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.3: Zorunlu Mallarda Engel Eğrisi 

Şekil 9.3’te mavi ve kırmızı renkli Engel Eğrileri sergilenmektedir. Şekil 9.3’teki 
Engel Eğrileri orijinden geçmelidir, yani Gelir sıfırlanınca Y malı tüketiminin de sıfırlanması 
(B=0  YE=0) gerekir. Mavi Renkli Engel Eğrisi üzerinde, Bütçe artışlarının Y malının 
denge tüketim miktarlarına etkisini inceleyelim.  Görüleceği üzere düşükten yükseğe sırasıyla 
B1, B2 ve B3 bütçe düzeyleri yine düşükten yükseğe Y tüketim miktarlarına neden 
olmaktadır. E1, E2 ve E3 noktaları bize bu bileşimleri göstermektedir. Buradan anlaşıldığına 
gore bütçede eşit miktarlardaki artışlar Y malının denge tüketim miktarında her seferinde 
daha az miktarda  artışa yol açmaktadır.  Y’nin fiyatı düşerse Engel Eğrisi dikleşir 
(E(P0)E(P2)). Tersi durumda, yani, Y’nin fiyatı artarsa Engel Eğrisi yatıklaşır 
(E(P0)E(P1)). 
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9.1.4. Düşük Mallarda Engel Eğrisi 

Düşük Mallar gelir arttıkça tüketyim miktarları düşen mallardır. Diğerlerinde de 
olduğu gibi Düşük Mal da kişiden kişiye değişir. Lüks malın Engel Eğrisinin ayırıcı noktası 
Gelir Arttıkça, Y malı tüketim miktarının azalmasıdır. Bunun sebebi gelir arttıkça tüketici 
aynı ihtiyacı görecek daha kaliteli mal ve hizmetlere yönelir ve bu durumda da düşük malın 
tüketim miktarı azalır.  

Aşağıda Şekil 9.4’de Düşük Mallar’da Engel Eğrisini görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.4: X Normal Mal ve Y Düşük Mal ise Engel Eğrisi 

Şekil 9.3’te kırmızı renkli Engel Eğrisi sergilenmektedir. Şekil 9.3’teki Engel Eğrisi 
Aşağı doğru eğimlidir, yani gelir arttıkça Tüketim miktarı düşmektedir. Bu durum istisnai 
örnek teşkil eder. Görüleceği üzere düşükten yükseğe sırasıyla B1, B2 ve B3 bütçe düzeyleri, 
bu sefer, yüksekten düşüğe Y tüketim miktarlarına neden olmaktadır. E1, E2 ve E3 noktaları 
bize bu bileşimleri göstermektedir. Buradan anlaşıldığına gore bütçede eşit miktarlardaki 
artışlar Y malının denge tüketim miktarında düşüşe yol açmaktadır.  
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Bölüm Soruları 

      
1. Engel Eğrileri neyi gösterir? 

(a) Bir malın tüketim miktarı ile tüketicinin geliri arasındaki ilişkiyi 
(b) Bir malın tüketim miktarı ile diğer malların fiyatları arasındaki ilişkiyi 
(c) Bir malın tüketim miktarı ile diğer malın tüketim miktarı arasındaki ilişkiyi 
(d) Bir malın tüketim miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi 
(e) Bir malın tüketim miktarı ile tüketici tercihleri arasındaki ilişkiyi 

2. Engel Eğrisi sabit oranda artan bir eğriyse bu mal nasıl bir maldır? 
(a) düşük mal 
(b) İktisadi mal 
(c) normal mal 
(d) lüks mal 
(e) zorunlu mal 

3. Engel Eğrisi artarak artan bir eğriyse bu mal nasıl bir maldır? 
(a) düşük mal 
(b) İktisadi mal 
(c) normal mal 
(d) lüks mal 
(e) zorunlu mal 

4. Bir malın fiyatı düşmüşse Engel Eğrisi hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
(a) sağa ve yukarı kaymıştır 
(b) sağa ve aşağı kaymıştır 
(c) sola ve yukarı kaymıştır 
(d) sola ve aşağı kaymıştır 
(e) etkilenmemiştir 

5. Engel eğrisinin Gelir Tüketim Eğrisine göre en büyük avantajı nedir? 
(a) Malların “ihtiyacın yönüne göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(b) Malların “ihtiyacın iktisadiliğine göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(c) Malların “ihtiyacın zamanlamasına göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(d) Malların “ihtiyacın şiddetine göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(e) İki malı aynı anda değerlendirme imkânı sağlamıştır 

6. Gelir Tüketim eğrisinin Engel Eğrisine göre en büyük avantajı nedir? 
(a) Malların “ihtiyacın yönüne göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(b) Malların “ihtiyacın iktisadiliğine göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(c) Malların “ihtiyacın zamanlamasına göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(d) Malların “ihtiyacın şiddetine göre” sınıflandırılması için bir kriter sunması 
(e) İki malı aynı anda değerlendirme imkânı sağlamıştır 

 
 

Cevaplar: 1)a, 2) c, 3) d, 4) c, 5) d, 6) e 
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10. TALEP KANUNU, PİYASA TALEBİNİN OLUŞUMU, TALEP 
EĞRİSİ ANALİZİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde, Talep Kanunu, Piyasa Talep Eğrisinin oluşumu, Talep 
Eğrisinin konumunu belirleyen Gelir, Tercihe ve Beğeniler, Tamamlayan ve İkame Malların 
Fiyatları ve ve Piyasadaki alıcı sayısının Talep Eğrisi üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. 
Aynı zamanda talep eğrisinin eğimini de belirleyen faktörleri gözden geçireceğiz.   
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10. TALEP KANUNU, PİYASA TALEBİNİN OLUŞUMU, TALEP 

EĞRİSİ ANALİZİ 

 Geçen haftalarda bireysel tüketicilerin denge tüketim miktarlarını, bunların 
fiyatlardan ve tüketici gelirinden nasıl etkilendiğini incelemiştik. Ancak her tüketici farklı 
bireysel özelliklere sahiptir. Çünkü tüketicilerin tercih ve beğenileri bireyden bireye çok farklı 
psikolojik, sosyal ve kültürel etkenlere bağlıydı. Öte yandan farklı tüketicilerin elde ettikleri 
gelir ve tüketime ayırdıkları bütçe açısından da farklı gelir gruplarına ayrıldıklarını da 
görmüştük. Öyle ki bazen, gelir gruplarına göre, normal, lüks, zorunlu ve düşük malların 
tanımları bile değişmekteydi. Gelir arttığı vakit (düşük mallar hariç) mallara olan tüketim 
talebi artmakta ve azaldığı vakit de azalmaktaydı.  Bunu Gelir Tüketim Eğrileri ve Engel 
Eğrileri analizlerinde görmüştük. Üçüncü bir faktör olarak malların fiyatları tüketici dengesini 
etkilemekteydi. Malların fiyatları tüketici tercihleri ve tüketici gelirine göre mukayese 
edilerek malları nispî ucuzluğu ve/veya nispî pahalılığı ortaya çıkmaktaydı. Nispeten pahalı 
mal daha az, nispeten ucuz mal daha çok talep edilmekteydi. Fiyatlar derken, sadece ilgili 
malın fiyatı değil, tüketicinin tüketim portföyünde bulunan bütün malları fiyatları da analize 
dahil edilmekteydi.  

Tek bir tüketicinin tüketici dengesi bütün tüketicilerin tüketim talebine göre nispeten 
daha kolay gibi gözükse de, aslında bir piyasadaki toplam piyasa talebinin analizi daha 
basittir. Çünkü piyasanın toplamını incelediğimizde, bireysel farklılıkların önemi azalmakta, 
ve piyasanın gelir, tercihler ve fiyatlara verdiği tepki bütün tüketicilerin verdiği tepkilerin 
ortalamasına yakınsamaktadır. Yine tüketicilerin belli mallarda sahip oldukları tam ikame 
veya tam tamamlama şeklindeki tercihler bütün tüketicilerin toplamına sirayet etmez. 
Dolayısıyla, bütün tüketicilerin tüketim miktarlarına bakıldığında kısmi ikame ve/veya kısmi 
tamamlama ilişkileri ile karşılaşırız. Kişilerin tüketim tercihleri çok farklı etkenler tarafından 
belirlenirken, tüm tüketicilerin tüketim miktarları ortak kültürel değerlerden etkilenmektedir. 
Dolayısıyla, bir malı talep eden bütün tüketicilerin toplam tüketim mikterına daha basit ve 
daha kolay anlaşılır kurallara bağlıdır. Bu bağlamda ilkönce talep kanununun ve  piyasanın 
tanımlarını verelim. Daha sonra Piyasa Talebinin oluşumu, Talep Fonksiyonu, Piyasa Talep 
Eğrisinin Eğimi ve Konumu gibi konuları sırasıyla inceleyelim. 

10.1. Tanımlar ve Kavramlar 

10.1.1. Talep Kanunu  

Talep Kanunu 

“Tüketici geliri, tüketici tercihleri ve diğer malların fiyatları veri iken, bir malın 
fiyatı düşerse o maldan talep edilen miktar artar, malın fiyatı yükselirse o maldan talep 
edilen miktar azalır.”  

Talep Kanunu (The Law of Demand), bir mal için olan talep miktarını belirleyen en 
önemli unsurun o malın fiyatı oldugu fikrine dayanır. Bir malın fiyatı arttıkça o mal 
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piyasasında o maldan satın alınmak istenen miktar azalmakta, yine bu malın fiyatı azaldıkça o 
maldan alınmak istenen miktar artmaktadır. Unutmamalıdır ki, bir piyasada satın alıcıların o 
maldan ne kadar miktar satın alacağına, o malın kendi fiyatının yanında, (ortalama gelir, gelir 
dağılımı, diğer malların fiyatları, tercih ve beğeniler gibi) başka değişkenler de tesir 
etmektedir. 

10.1.2. Piyasa 

 “Bir malın herkese açık bir fiyattan hiçbir sınırlama olmadan alınıp satıldığı ortam 
Piyasa olarak adlandırılır.”  

Piyasalar ilkönce mallara göre, sonra coğrafi bölgelere ve/veya gelir gruplarına göre 
sınıflandırılabilir. Eğer malların nakliye masrafları, yani üretim merkezinden pazarlara 
ulaştırma maliyetleri çok fazla ise bölgesel piyasalar oluşabilir. Bu nakliye hizmeti 
fiyatlarının yüksekliği ve üretim merkeziyle pazar arasındaki mesafenin uzunluğuna bağlıdır. 
Eğer bu maliyetler ve mesafeler ihmal edilebilecek düzeydeyse tek bir pazar oluşur. Yine 
tüketiciler arasındaki gelir dağılımı büyük farklılılar içeriyorsa, piyasa farklı gelir gruplarına 
göre yeniden tanımlanır. Eğer gelir dağılımı nispeten eşitlikçiyse, o zaman, yine bütün 
tüketiciler için tek bir Pazar söz konusudur.      

10.1.3. Piyasa Talebi 

“Piyasada bir maldan talep edilen miktar ile, o malın tüketicilerinin toplam geliri, 
tercih ve beğenileri, malı tamamlayan ve ikame eden malların fiyatları, piyasadaki alıcı sayısı 
ve malın kendi fiyatı arasındaki fonksiyonel ilişkiye ilişki genel olarak Piyasa Talebi olarak 
adlandırılır.” 

Piyasa Talebi talep fonksiyonu ile tanımlanır. Aşağıda denklem (10.1)’de bu 
fonksiyonu görmektesiniz: 

 

 

 

 

10.1.4. Talep Eğrisi 

“Tüketici geliri, tüketici tercihleri ve diğer malların fiyatları veri iken, dikey eksende 
Malın Fiyatı (P) yatay eksende de Talep Edilen Miktar (QD) var iken çizilen aşağı doğru 
eğimli eğriye Talep Eğrisi adı verilir.” Aşağıda Şekil 10.1’de Talep Eğrisini görmektesiniz. 
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Şekil 10.1: Talep Eğrisi 

Şekil 10.1’de Talep Eğrisi’ni görmektesiniz. Tüketicilerin bazısı için bu mal kötü mal 
ve düşük mal olabilir. Ama bütün tüketiciler için bu şekilde uç tercih ve beklentiler kabul 
edilemez. Yine bazı mallar bazı tüketiciler de bağışıklık yaratır, tütün ve alkollü içkiler gibi. 
Bu durumda tüketicinin tüketim miktarı arttıkça marjinal faydası azalmayabilir. Fakat bu 
tüketicilerin toplamı için öne sürülemez. Dolayısıyla iyi huylu kayıtsızlık eğrilerindeki 
varsayımlar ortalamada bütün tüketicilerin marjinal faydasını modellemek için kullanılır. 
Yine gelirdeki değişimlere bütün tüketicilerin duyarlılığı ortalamada normal mallar 
durumundaki Engel Eğrisini çağrıştırır. Bu özellikler altında Şekil 10.1’deki Fiyat (P) ve 
Talep Edilen Miktar (QD) arasındaki ilişkiyi anlatalım.  

E1 Noktasında Fiyat P1 düzeyindedir ve bu fiyat düzeyinde toplamda tüketicilerin 
talep ettiği mal miktarı QD

1 düzeyindedir. Fiyat P2 düzeyine indiğinde, QD
1 tüketim 

düzeyinde elde edilen marjinal fayda P2 düzeyinden daha yüksek olacağından piyasadaki 
mevcut alıcılar daha fazla mal talep etmeye başlar. Aynı zamanda P1 düzeyinde mevcut malı 
satın alamayan bazı potansiyel alıcılar da P2 düzeyinde piyasaya girip malı talep etmeye 
başlarlar. Dolayısıyla Talep Edilen Miktar QD

1 artarak QD
2 düzeyine kadar gelir. Bu nokta E2 

noktasıdır. Fiyat P3’e düştüğünde ise aynı süreç devam ederek Talep Edilen Miktar QD
3 

düzeyine yükselir ve Talep Eğrisi üzerinde E3 noktasına gelinir.   

10.2. Talep Eğrisinin Eğimi ve Konumu 

Talep Eğrisinin eğimi ve konumu hem piyasada fiyat oluşumu açısından, hem firmalar 
için pazarlama çalışmalarında hem de kamu otoritesinin uygulayacağı vergi, teşvik ve transfer 
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harcamaları gibi politika araçlarının sonuçlarını tahmin etmede önemli bir kriterdir. Bu açıdan 
bu konuyu iki alt kısımda ele alacağız 

10.2.1. Talep Eğrisinin Konumu 

“Dikey Eksende malın Fiyatı (P) ve yatay eksende de maldan Talep Edilen Miktar 
(QD) olduğu için, malın fiyatı dışındaki diğer değişkenlerin değişmeleri duruma göre talep 
eğrisini aşağı veya yukarı kaydırır.”   

Yukarıdaki temel kuralı daha bir ayrıntılı açıklayacak olursak talep fonksiyonundaki 
diğer değişkenler, yani, Gelir(B), Tercih ve Beğeniler (T), İkame Malların Fiyatları (PS), 
Tamamlayan Malların Fiyatları (PC) ve Alıcı Sayısındaki (N) değişimler Talep Eğrisi’nde de 
değişimlere yol açar. İsterseniz bu değişimlerin Talep Eğrisi’ne etkisini teker teker 
inceleyelim. Buradaki temel varsayımımız malın fiyatının değişmediği yani veri kabul 
edildiğidir. 

(i) Tüketici Geliri’nde Değişimin Talep Eğrisine Etkisi 

Tüketici Geliri’nde değişimin tüketicinin tüketim miktarı ile “düşük mallar hariç” 
doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Bunu Engel Eğrileri analizinde incelemiştik. Düşük mallar 
belli tüketiciler için, belli gelir düzeylerinde tanımlı istisnai örneklerdir. Piyasanın geneline 
şamil olamaz. Bu durumda Gelir arttıkça (B↑) Talep Edilen Miktar’ın da artacağını (QD↑) 
söyleyebiliriz. Tersi durumda ise, Gelir azaldıkça (B↓) Talep Edilen Miktar’ın da azalacağını 
(QD↓) söyleyebiliriz.  

Aşağıdaki Şekil 10.2’de bu durumu görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.2: Gelirdeki Değişimler ve Talep Eğrisi 
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Şekil 10.2’de kırmızı renkli D1 Talep Eğrisi B1 Gelir Düzeyine, siyah renkli D0 Talep 
Eğrisi B0 Gelir Düzeyine ve mavi renkli D2 Talep Eğrisi de B2 Gelir Düzeyine karşılık 
gelmektedir. B0 Gelir Düzeyinden başlayalım. Örneğin bir ekonomik krizin etkisiyle ilgili 
piyasadaki alıcıların gelirinde bir düşüş yaşanmış olsun ve bunun sonucunda da Gelir Düzeyi 
B1 seviyesine inmiş olsun. Bu durumda insanlar fiyat P düzeyinde veri iken daha az mal talep 
edecektir. Talep Eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D1 talep eğrisi olacaktır. 

Başka bir duruma örnek olarak da ekonominin genel bir büyüme trendi içine girdiğini 
varsayalım. Bunun sonucunda da Gelir Düzeyi B2 düzeyine çıkmış olsun. Bu durumda 
insanlar fiyat P düzeyinde veri iken daha fazla mal talep edecektir. Talep Eğrisi de artık D0 
talep eğrisi değil D2 talep eğrisi olacaktır. 

(ii) Tercih ve Beğeniler’de Değişimin Talep Eğrisine Etkisi 

Tüketicilerin toplamda tercih ve beğenileri farklı etkenlerden etkilenir. Bunların 
kabaca şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

• Kültürel ve Dini faktörler 

• İklim etkileri 

• Mevsimlik ihtiyaçlar 

• Moda 

Kültürel ve dini faktörler çok sık aralıklarla değişmez. Ancak İklim etkileri ve 
mevsimsel ihtiyaçlar yıl içinde düzenli aralıkla değişme eğilimindedir. Örneğin kışlık 
kıyafetlere sonbaharda yazlık kıyafetlere de ilkbaharda talep artar. İklimden bağımsız olarak 
okulların açılma dönemlerinde okul malzemelerine, Ramazan ayında tüketim mallarına, 
Bayramlar ve Yılbaşlarında Tatil ve Seyahat hizmetlerine talep artmaktadır. Bunlar düzenli 
olarak tüketici tercihlerindeki değişimi yansıtmakla birlikte, özellikle giyim sektöründe Moda 
etkileri düzensiz ve kitle psikolojisine bağlı olarak seyretmektedir. Demode olan mallara daha 
az talep olurken, yeni modayı temsil eden mallara talep artar.   
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Aşağıdaki Şekil 10.3’te bu durumu görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.3: Tercih ve Beğenilerdeki değişimler ve Talep Eğrisi 

Şekil 10.3’de kırmızı renkli D1 Talep Eğrisi T1 Tercih Düzeyine, siyah renkli D0 
Talep Eğrisi T0 Tercih Düzeyine ve mavi renkli D2 Talep Eğrisi de T2 Tercih Düzeyine 
karşılık gelmektedir. T0 Tercih Düzeyinden başlayalım. Örneğin yukarıda bahsedilen 
sebeplerden bir veya birkaçındaki değişimler sebebiyle piyasadaki alıcılar mevcut malı daha 
az tüketme ihtiyacı içine girmişlerse ve bunun sonucunda da Tercih Düzeyi T1 seviyesine 
inmişse, bu durumda insanlar fiyat P düzeyinde veri iken daha az mal talep edecektir. Talep 
Eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D1 talep eğrisi olacaktır. 

Tersi durumda yukarıda bahsedilen sebeplerden bir veya birkaçındaki değişimler 
sebebiyle piyasadaki alıcılar mevcut malı daha fazla tüketme ihtiyacı içine girmişlerse ve 
bunun sonucunda da Tercih Düzeyi T2 seviyesine çıkmışsa, bu durumda insanlar fiyat P 
düzeyinde veri iken daha çok mal talep edecektir. Talep Eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil 
D2 talep eğrisi olacaktır. 

(iii) İkame Malların Fiyatları’nda Değişimin Talep Eğrisine Etkisi 

Mevcut malla aynı ihtiyaçları karşılayan mallar ikame mallardı. Bir piyasa genelinde 
malların tam ikamesi çok mümkün değildir. Ancak bir çok mal cinsi birbirinin az yada çok 
kısmî ikamesidir. Aynı ihtiyaçları gören mallardan daha ucuzu daha fazla, daha pahalısı da 
daha az talep edilir. Tabii bu azlık veya çokluk ikame düzeyine de bağlıdır. Eğer malların 
birbirine yakınlık derecesi artarsa ikame malın fiyatının talep üzerindeki etkisi de artar.  
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Aşağıdaki Şekil 10.4’te ikame malların fiyatlarındaki değişimleri sergilemekteyiz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.4: İkame Malların Fiyatlarında Değişimler ve Talep Eğrisi 

Şekil 10.4’te kırmızı renkli D1 Talep Eğrisi İkame Malların PS1 Fiyat Düzeyine, siyah 
renkli D0 Talep Eğrisi İkame Malların PS0 Fiyat Düzeyine ve mavi renkli D2 Talep Eğrisi de 
İkame Malların PS2 Fiyat Düzeyine karşılık gelmektedir. PS0 Fiyat Düzeyinden başlayalım. 
Eğer herhangi bir sebepten ikame mallar ucuzlamış ve bunun sonucunda da Fiyat Düzeyi PS1 
seviyesine inmişse, bu durumda insanlar malın fiyatı P düzeyinde veri iken daha ucuzlamış 
olan ve benzer faydayı sağlayan ikame mallara daha fazla talep göstereceklerdir. Bu da 
mevcut mal talebini kısacaktır. Talep Eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D1 talep eğrisi 
olacaktır. 

Tersi durumda, eğer herhangi bir sebepten ikame mallar pahalanmış ve bunun 
sonucunda da Fiyat Düzeyi PS2 seviyesine çıkmışsa, bu durumda insanlar malın fiyatı P 
düzeyinde veri iken daha pahalanmış olan ve benzer faydayı sağlayan ikame mallara daha az 
talep göstereceklerdir. Bu da mevcut mal talebini arttıracaktır. Talep Eğrisi de artık D0 talep 
eğrisi değil D2 talep eğrisi olacaktır. 

(iv) Tamamlayan Malların Fiyatları’nda Değişimin Talep Eğrisine Etkisi 

Bazı durumlarda tüketiciler bir veya birkaç malı birlikte tüketirler. Bu mallara 
tamamlayan mallar adı verilir. Tamamlayan malların fiyatlarındaki değişimler talebi malın 
kendi fiyatındaki değişimle aynı yönde etkiler. Bu durumu aşağıda Şekil10.5’te inceleyeceğiz. 
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Şekil 10.5: Tamamlayan Malların Fiyatlarında Değişimler ve Talep Eğrisi 

Şekil 10.5’te kırmızı renkli D1 Talep Eğrisi Tamamlayan Malların PC1 Fiyat 
Düzeyine, siyah renkli D0 Talep Eğrisi Tamamlayan Malların PC0 Fiyat Düzeyine ve mavi 
renkli D2 Talep Eğrisi de Tamamlayan Malların PC2 Fiyat Düzeyine karşılık gelmektedir. PC0 
Fiyat Düzeyinden başlayalım. Eğer herhangi bir sebepten Tamamlayan mallar pahalanmış ve 
bunun sonucunda da Fiyat Düzeyi PC1 seviyesine çıkmışsa, bu durumda insanlar malın fiyatı 
P düzeyinde veri iken malı birlikte tükettikleri tamamlayan malların daha pahalanmış 
olmasından dolayı hem tamamlayan mallara hem de ilgili mala olan taleplerini kısacaklardır. 
Talep Eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D1 talep eğrisi olacaktır. 

Tersi durumda, eğer herhangi bir sebepten Tamamlayan mallar ucuzlamış ve bunun 
sonucunda da Fiyat Düzeyi PC2 seviyesine düşmüşse, bu durumda insanlar malın fiyatı P 
düzeyinde veri iken malı birlikte tükettikleri tamamlayan malların daha ucuzlamış olmasından 
dolayı hem tamamlayan mallara hem de ilgili mala olan taleplerini arttıracaklardır.  Talep 
Eğrisi de artık D0 talep eğrisi değil D2 talep eğrisi olacaktır. 

(v) Alıcı Sayısı’nda Değişimin Talep Eğrisine Etkisi 

Bireysel taleplerde önümüze gelmeyen, fakat çok sayıda tüketicinin bulunduğu piyasa 
talebinde önemli olan bir faktör de piyasada alıcı olarak bulunan tüketici sayısındaki 
değişimlerdir. Genel olarak piyasadaki tüketici sayısının ülkenin nüfusuna bağlı olduğu 
söylenebilir. Ne var ki, küreselleşme süreçleri ve bölgesel entegrasyon gibi olgular ülke 
nüfusundan bağımsız olarak piyasada tüketici sayısını arttırabileceği gibi, savaşlar, doğal 
afetler veya siyasi problemler yine ülkenin nüfusundan bağımsız olarak tüketici sayısını 
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etkileyebilir. Bu yüzden tüketici sayısı arttıkça talep sağa ve yukarı kayar, tüketici sayısı 
azaldıkça da talep aşağı ve sola kayar. 

10.2.2. Talep Eğrisinin Eğimi 

“Dikey Eksende malın Fiyatı (P) ve yatay eksende de maldan Talep Edilen Miktar 
(QD) var iken, malın fiyatındaki değişimin talep edilen miktardaki değişimle ters yönlü 
olduğu bilinmektedir. İşte bu yüzden talep eğrisini eğimi negatiftir.”   

Talep Eğrisinin Eğimi negatiftir. Talep Eğrisi’nin eğimini daha iyi anlayabilmek için 
Şekil 10.1’i tekrar hatırlayalım. 

Aşağıda Şekil 10.1’de Talep Eğrisini görmektesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.1: Talep Eğrisi 

Talep Eğrisi’nin eğimini emn basit şekliyle görebilmek için başlangıçta E1 noktasında 
olduğumuzu varsayalım. Fiyat bu noktada P1 düzeyinde ve talep edilen miktar da QD1 
düzeyindedir. Fiyatın P2 düzeyine düştüğünü varsayalım. Bu durumda talep edilen miktar da 
QD2 düzeyine yükselecektir. İşte burada basit bir hesapla talebin eğiminin tanımı aşağıdaki 
gibidir:  

“Gelir, tüketici tercihleri, diğer malların fiyatları ve piyasadaki alıcı sayısı veri iken, 
fiyattaki bir birim değişimin talep edilen miktarda yarattığı değişim miktarına talep 
eğrisinin eğimi adı verilir.” 
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Matematiksel olarak gösterecek olursak: 

 

Daha formel olarak ifade edecek olursak Denklem (10.1)’de tanımladığımız “genel 
talep fonksiyonunun malın fiyatına göre 1.kısmî türevi Talep Eğrisinin eğimini verecektir.” 
Buna göre talep eğrisinin eğimini bu tanıma göre yeniden ifade edecek olursak: 

  
 

ve 

 

Talebin Eğimi’nin negatif olması azalan marjinal fayda ilişkisine kaynaklanmaktadır. 
Bilindiği üzere bütçe kısıtı altında fayda maksimizasyonu probleminin gerçekleşmesi için 
ikinci koşul olan Toplam Fayda fonksiyonunun ikinci türevinin negatif olması, aynı zamanda 
Marjinal Faydanın da birinci türevinin negatif olması anlamına gelmekteydi. Bu ise tüketim 
miktarı arttıkça Marjinal Fayda’nın azalması anlamına gelirdi ki bu durumu “Azalan Marjinal 
Fayda Kanunu” olarak adlandırmaktayız. 

Her tüketici için belli bir fayda fonksiyonu ve belli bir Marjinal Fayda ilişkisi 
bulunmaktaydı. Fiyatların Marjinal Faydalarla oranlarının da birbirine eşit olması gerekitiğini 
de biliyoruz. Yani Fayda Maksimizasyonunun birinci ilkesi olan Marjinal İkame Oranı’nın 
Bütçe Doğrusu’nun eğimine eşit olması prensibinden yola çıkarak bu sonuca ulaşıyoruz. 
Denklem (10.5)’i dikkatle inceleyelim: 

  

Diğer malların fiyatları veri iken, PX arttığında tüketici fayda maksimizasyonunu 
gerçekleştirmek için X’in marjinal faydasını arttırmak durumundadır. Bu yüzden X’in tüketim 
miktarını düşürmek zorundadır. Bu ilişki bütün rasyonel tüketiciler için geçerli olduğundan 
genel olarak piyasa talebinde malın fiyatı arttığında piyasada toplam talep edilen miktar azalır. 
Bu “ilişki hem Talep Kanunu’nun hem de Talep Eğrisinin negatif eğiminin çıkış 
noktasıdır.”  
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Bölüm Soruları 

1.    “Diğer her şey veri iken …I… düşerse …II… artar” Boşluklara uygun gelen ikililer hangisidir? 
(a) I: Fiyat – II: Talep edilen miktar 
(b) I: Gelir – II: Talep edilen miktar 
(c) I: Fiyat – II: Tercihler 
(d) I: Gelir – II: Fiyat 
(e) Hiçbiri 

2. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisini yukarı kaydıracak etkenlerdendir? 

(a) Tamamlayan malların fiyatlarında artıış 
(b) Modanın olumlu yönde değişmesi 
(c) İkame malların fiyatlarında azalış 
(d) Gelirde düşüş 
(e) Alıcı sayısında zalış 

3. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisini aşağı kaydıracak etkenlerdendir? 
(a) Tamamlayan malların fiyatlarında azalış 
(b) Modanın olumlu yönde değişmesi 
(c) İkame malların fiyatlarında artış 
(d) Gelirde artış 
(e) Alıcı sayısında artış 

4. Kışın deniz malzemeleri talebinin azalmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 
(a) Gelirde azalış 
(b) Tamamlayan malların fiyatlarında artış  
(c) İkame malların fiyatlarında azalış 
(d) Tercihlerin olumsuz yönde değişmesi 
(e) Alıcı sayısında azalış 

5. Ekonomik büyüme dönemlerinde beyaz eşya talebindeki artışın sebebi hangisidir? 
(a) Alıcı sayısında artış 
(b) Tercihlerin olumlu yönde değişmesi 
(c) İkame malların fiyatlarında artış 
(d) Tamamlayan malların fiyatlarında azalış 
(e) Gelirde artış  

6. Savaşların piyasalarda talep düşüşüne yol açmasının nedeni nedir? 
(a) Alıcı sayısında azalış  
(b) Tercihlerin olumsuz yönde değişmesi 
(c) İkame malların fiyatlarında azalış 
(d) Tamamlayan malların fiyatlarında artış 
(e) Gelirde azalış 
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7. Tüketici geliri düşünce talep eğrisi ne yönde hareket eder? 
(a) Sağa ve aşağı 
(b) Sola ve aşağı  
(c) Sola ve yukarı 
(d) Sağa ve yukarı 
(e) Talep eğrisinin konumu değişmez 
 

8. Tercihler olumlu yönde etkilenince talep eğrisi ne yönde hareket eder? 
(a) Sağa ve aşağı 
(b) Sola ve aşağı  
(c) Sağa ve yukarı  
(d) Sola ve yukarı 
(e) Talep eğrisinin konumu değişmez 

9. Tamamlayan malların fiyatları düşünce talep eğrisi ne yönde hareket eder? 
(a) Sağa ve aşağı 
(b) Sola ve aşağı  
(c)  Sola ve yukarı 
(d) Sağa ve yukarı  
(e) Talep eğrisinin konumu değişmez 

10. İkame malların fiyatları düşünce talep eğrisi ne yönde hareket eder? 
(a) Sağa ve aşağı 
(b)  Talep eğrisinin konumu değişmez 
(c)  Sola ve yukarı 
(d) Sağa ve yukarı  
(e) Sola ve aşağı  

 

Cevaplar: 1)a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) e 
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11. TALEP ELASTİKİYETLERİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Bu haftaki dersimizde, Talep Elastikiyetlerini inceleyeceğiz. Talebin etkilendiği 
faktörlerdeki değişimin   talepteki değişime ne ölçüde etki ettiğini ölçmek kullanılan 
elastikiyetler  

• Talebin Fiyat Elastikiyeti 

• Talebin Gelir Elastikiyeti 

• Talebin Çapraz Elastikiyeti  

Kavramları altında incelenecektir. 
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11. TALEP ELASTİKİYETLERİ 

Talep Elastikiyetleri’ni problem çözümleri üzerinden inceleyeceğiz. Ancak ondan 
önce üç çeşit elastikiyet olduğunu bildirmeliyiz: 

• Talebin Fiyat Elastikiyeti 

• Talebin Gelir Elastikiyeti 

• Talebin Çapraz Elastikiyeti  

Her birinin tanımları verildikten sonra örnek problem çözümleri ile konu daha 
pekiştirilecektir. 

11.1. Örnek Talep Fonksiyonu 

Geçen Hafta’da gördüğümüz denklem (10.1)’i tekrar hatırlayalım: 

 

Geçen haftada talebin etkileyen faktörler hakkındaki bilgilerimizi hatırlarsak Denklem 
(10.1)’deki kapalı ifadeyi açık hale getirebiliriz. Bu bağlamda örnek bir talep fonksiyonu 
tanımlayalım. Bu talep fonksiyonunun kısaca örnekleri çözerken kullanacağız. 

 

Elastikiyet hesaplamasında tercih ve beğeniler (T) gibi soyut, tüketici sayısı (N) gibi 
ölçülmesi zor değerler kullanılmamaktadır. Bu yüzden talep fonksiyonuna bu iki değişkeni 
dahil etmedik. Şimdi örnek problem çözümlerine geçelim. 

11.2. Talebin Fiyat Elastikiyeti 

Tanım: 

“Diğer etkenler veri iken bir malın talep edilen miktarında oluşan % değişimin 
piyasada malın fiyatındaki %1’lik değişime oranı Talebin Fiyat Elastikiyeti olarak 
adlandırılır ve “P” ile gösterilir.”  

Örnek Problem 1 

B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, malın fiyatı 5 birime çıkarsa  

(a) P=3 ve P=5 iken talep edilen miktarlar nelerdir? 

(b) Talebin Eğimi nedir? 

(c) Talebin Fiyat Elastikiyeti nedir? 
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Cevap 1 

(a) P=3 iken 

 

 

P=5 iken 

 

 

 

(b) Talebin Eğimi basit hesapla 

 

 

 

(c) Talebin Fiyat Elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır: 

 

 

11.3. Talebin Gelir Elastikiyeti 

Tanım: 

“Diğer etkenler veri iken bir malın talep edilen miktarında oluşan % değişimin tüketici 
gelirindeki %1’lik değişime oranı Talebin Gelir Elastikiyeti olarak adlandırılır ve “B” ile 
gösterilir.”  
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Örnek Problem 2 

B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, Gelir 600 birime artarsa  

(a) Her iki gelir düzeyinde talep edilen miktarlar nelerdir? 

(b) Piyasa Engel Eğrisinin Eğimi nedir? 

(c) Talebin Gelir Elastikiyeti nedir? 

 

Cevap 2 

(a) B=1000 iken 

 

 

B=1600 iken 

 

 

 

(b) Piyasa Engel Eğrisinin Eğimi basit hesapla 

 

 

 

(c) Talebin Gelir Elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır: 
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11.4. Talebin Çapraz Elastikiyeti 

Tanım: 

“Diğer etkenler veri iken bir malın talep edilen miktarında oluşan % değişimin diğer 
malların fiyatlarındaki %1’lik değişime oranı Talebin Çapraz Elastikiyeti olarak adlandırılır 
ve “εC” ile gösterilir. εC <0 ise incelenen malların tamamlayan mallar, εC >0 ise incelenen 
malların ikame mallar olduğu anlaşılır ”  

Örnek Problem 3 

B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, Tamamlayan Malların Fiyatı 5 birime yükselirse  

(a) Her iki PC düzeyinde talep edilen miktarlar nelerdir? 

(b) Talebin Tamamlayan Malların Fiyatına olan duyarlılığı nedir? 

(c) Talebin Çapraz Elastikiyeti nedir? 

Cevap 3 

(a) PC=4 iken 

 

 

PC=5 iken 

 

 

 

(b) Talebin Tamamlayan Malların Fiyatına olan duyarlılığı basit hesapla 

 

 

 

(c) Talebin Çapraz Elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır: 
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ÖRNEK PROBLEM 4 

B=1000, PC=4, PS=2 ve P=3 iken, İkame Malların Fiyatı 4 birime yükselirse  

(a) Her iki PS düzeyinde talep edilen miktarlar nelerdir? 

(b) Talebin İkame Malların Fiyatına olan duyarlılığı nedir? 

(c) Talebin Çapraz Elastikiyeti nedir? 

 

CEVAP 4 

(a) PS=2 iken 

 

 

PS=4 iken 

 

 

 

(b) Talebin İkame Malların Fiyatına olan duyarlılığı basit hesapla 
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(c) Talebin Çapraz Elastikiyeti ise aşağıdaki formülle hesaplanır: 
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Bölüm Soruları 

1. Gelir elastikiyeti pozitif ve 1’den çok düşükse talep hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
(a) İlgili mal zorunlu maldır 
(b) İlgili mal normal maldır 
(c) İlgili mal lüks maldır 
(d) Diğer mallar ikame maldır  
(e) Diğer mallar tamamlayan maldır 

2. Gelir elastikiyeti pozitif ve 1’den çok yüksekse talep hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
(a) İlgili mal zorunlu maldır 
(b) İlgili mal normal maldır 
(c) İlgili mal lüks maldır 
(d) Diğer mallar ikame maldır  
(e) Diğer mallar tamamlayan maldır 

3. Çapraz elastikiyet negatifse talep hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
(a) İlgili mal zorunlu maldır 
(b) İlgili mal normal maldır 
(c) İlgili mal lüks maldır 
(d) Diğer mallar ikame maldır  
(e) Diğer mallar tamamlayan maldır 

4. Gelir elastikiyeti negatifse talep hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
(a) İlgili mal zorunlu maldır 
(b) İlgili mal düşük maldır 
(c) İlgili mal normal maldır 
(d) İlgili mal lüks maldır  
(e) İlgili mal iktisadi maldır 

5. Talep edilen miktardaki % değişim %10 ve gelirdeki % değişim %20 ise talep hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? 
(a) İlgili mal zorunlu maldır 
(b) İlgili mal düşük maldır 
(c) İlgili mal normal maldır 
(d) İlgili mal lüks maldır  
(e) İlgili mal iktisadi maldır 

6. Elastikiyetleri kamu otoritesi nasıl kullanabilir? Örnek vererek açıklayınız? 
7. Elastikiyetler firmalar için yol haritası çizmede faydalı olur mu? Tartışınız. 

 

Cevaplar: 1)a, 2) c, 3) e, 4) b, 5) d,  



127 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ZAMANLARARASI TÜKETİM MODELİ VE TASARRUF 
ARZI 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

İnsanlar sadece şu andaki tüketimlerini farklı mal ve hizmetlere dağıtmazlar, aynı 
zamanda, farklı dönemlerdeki tüketimleri arasında da bir tercihte bulunurlar. Basitçe ifade 
etmek istersek şimdiki tüketimle gelecekteki tüketim arasında kendi zamanlararası fayda 
fonksiyonlarını maksimize etmek için de şimdiki ve gelecekteki tüketimlerini belirlerler. Bu 
seçimim sonucunda insanların tasarruf arzları da ortaya çıkar. İşte bu hafta, biz, zamanlararası 
tüketim ile tasarruf arzı arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.  
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12. ZAMANLARARASI TÜKETİM MODELİ VE TASARRUF 

ARZI 

Bugüne kadar tüketicinin belli bir dönemde, tüketime ayırdığı gelirin farklı mal ve 
hizmetlerin tüketimlerine tahsis edilmesi sürecini inceledik. Ancak, tüketici sadece anlık 
kararlar vermez. Tüketici bütün bir hayatının içinde elde edeceği geliri şimdiki ve gelecekteki 
tüketimleri arasında da paylaştırmak amacıyla tüketim planı oluşturur. Bazı durumlarda 
tüketiciler şimdiki gelirlerinin daha fazla bir kısmını şimdiki tüketime ayırırken, diğer 
durumlarda gelirlerinin daha az bir kısmını şimdiki tüketime ayırırlar. Bugün tüketicilerin 
gelirlerinden tüketime ayırdıkları kısımdan arta kalan kısım ne olmaktadır? Bilindiği gibi bu 
tasarruf olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle “tüketiciler bugün daha az tüketim 
yaparak gelecekte daha fazla tüketim yapabilme gücüne kavuşmak amacıyla tasarruf 
yaparlar.” Yani, insanlar bugünkü tüketime nispetle gelecekteki tüketimi ne kadar daha fazla 
tercih ederlerse, o kadar daha fazla tasarruf yapmak durumundadırlar. Bu yüzden tasarruf arzı, 
zamanlararası tüketim tercihinin sonucunda ortaya çıkar. 

İlkönce Zamanlararası Bütçe Doğrusu ve Zamanlaraarası Fayda Fonksiyonu’nu 
anlatacağız. Daha sonra Zamanlararası Tüketim Dengesi koşullarını yorumlayacağız. 
Sonunda da bireysel tasarruf arzını ele alacağız. 

12.1. Zamanlararası Bütçe Doğrusu 

Tüketicinin hayatının birinci kısmında çalıştığını ve C1 (Birinci Dönem Tüketimi) 
kadar tükettiğini ve gelirinin kalan kısmı ile de S kadar Tasarruf yaptığını varsayalım. 
Tüketicinin hayatının ikinci kısmında çalışmayıp daha önce Tasarruf ederek biriktirdiği 
servetini harcayarak C2 (İkinci Dönem Tüketimi) kadar tüketim yapar. Burada her insan için 
geçerli olabilecek bir yaşam boyu tüketim planının soyutlanmış ve basitleştirilmiş bir 
versiyonunu inceleyeceğiz. Bu tüketim miktarlarını Çalışma Dönemi (Dönem 1) ve Emeklilik 
Dönemi (Dönem 2) boyunca dönemlik ortalama tüketim olarak tanımlayacağız. Matematiksel 
olarak bu tüketim planının sergilendiği bir Zamanlararası Bütçe Doğrusu oluşturmak 
durumdayız. Denklemler (12.1)’den (12.4)’e bu Bütçe Doğrusunu göstereceğiz. 

 

 

Tüketici Birinci Dönem’de çalışacak ve Y kadar bir dönemlik ortalama gelir elde 
edecektir. Tüketici İkinci Dönem, yani Emeklilik Döneminde, Birinci Dönemde yaptığı 
tasarrufların anaparası ve faizinin toplamını tüketeceğini bildiği için bu dönemde belli 
miktarda Tasarruf yapar. Bu dönemlik ortalama Tasarrufu (S) göstermektedir. Dolayısıyla, 
tüketici Birinci Dönemde elde ettiği Gelirden yine birinci dönemdeki Tüketimi dışında kalan 
miktarı tasarruf eder, (S=Y-C1). 
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Tüketici İkinci Dönem’de Birinci Dönemde yaptığı ortalama tasarrufun anapara artı 
faizinin ((1+r)S) tamamını harcayacaktır. Burada iki varsayım vardır: 

(i) Tüketici ikinci dönemde hiç çalışmayacaktır. 

(ii) Tüketicinin kendi haleflerine bir miras bırakmak hedefi yoktur.  

Bu durumda Zamanlararası Bütçe Doğrusunu oluşturmak için, Gelir (Y), Birinci 
Dönem Tüketimi (C1) ve İkinci Dönem Tüketimini (C2)   aynı denklikte ifade etmek 
gerekmektedir. Bu yüzden Tasarrufu (S) İkinci Dönem Tüketimi (C2) cinsinden 
tanımlamamız gerekir: 

 

Denklem (12.1)’deki ifade içinde denklem (12.3)’teki tanımı yerleştirirsek aşağıdaki 
sonuca ulaşırız: 

 

Denklem (12.4)’e göre bir Zamanlararası Bütçe Doğrusu’nu çizmek için ilkönce İkinci 
Dönem Tüketimini (C2), Gelir (Y) ve Birinci Dönem Tüketimi (C1) cinsinden tanımlayalım. 
Böylece,  

 

 

 

 

Bütçe Doğrusunun denkleminden yola çıkarak tüketici Birinci Dönem hiç tüketim 
yapmazsa (C1=0), Gelirinin tamamını tasarruf ettiğini (Y=S) ve dolayısıyla da İkinci 
Dönem’de de Birinci Dönem Geliri üzerinden anapara artı faiz kadar Tüketim (C2=(1+r)Y) 
yapacaktır. Aynı şekilde eğer tüketici Birinci Dönem Gelirinin tamamını tüketirse (Y=C1) hiç 
tasarruf yapmayacak ve dolayısıyla ikinci dönem tüketimide olmayacaktır, (Y=C2=0). Bu 
verilere göre Zamanlararası Bütçe Doğrusu Şekil 12.1’de görülmektedir. 
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12.1.1.Zamanlararası Bütçe Doğrusu’nun Eğimi 
 

Şekil 12.1: Zamanlararası Bütçe Doğrusu 

Şekil 12.1’de görüldüğü üzere Zamanlararası Bütçe Doğrusu yatay eksende Birinci 
Dönem Tüketimi (C1) ve dikey eksende İkinci Dönem Tüketimi (C2) bulunmaktadır. 
Denklem (12.5)’e göre Gelirin tamamı iki döne arasında dağıtıldığında İkinci Dönem 
Tüketimi (C2) Birinci Dönem Tüketiminin  (C1) ters orantılı bir fonksiyonu olmaktadır. Bu 
noktada, Zamanlararası Bütçe Doğrusu aşağı doğru eğimlidir. Bütçe Doğrusunun eğimi yine 
Denklem (12.5)’e göre reel faiz oranına bağlıdır.   Yani reel faiz arttıkça (r↑) Bütçe 
Doğrusu’nun yatay ekseni kestiği yer sabit kalmak şartıyla saat yönünde dönecek ve daha 
dikleşecektir. Reel faiz düştükçe (r↓) Bütçe Doğrusunun yatay ekseni kestiği yer sabit kalmak 
şartıyla saat tersi yönde dönecek ve daha yatıklaşacaktır. (Şekil 12.2) 

C2 

C1 
0 C1A 

 

ZAMANLARARASI BÜTÇE DOĞRUSU 

Y=C1 + (1/(1+r))C2 

A 

B 

C1B 
 

Y 

C2A 
 

C2B 
 

(1+r)Y 
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Şekil 22.2: Zamanlararası Bütçe Doğrusu’nun Eğimi ve Reel Faiz Oranı 

12.1.1. Zamanlararası Bütçe Doğrusu’nun Konumu 

Şekil 12.1’de görüldüğü üzere Zamanlararası Bütçe Doğrusu’nun konumu hem yatay 
ekseni hem de dikey ekseni kestiği yerler itibariyle tüketicinin Birinci Dönemde elde ettiği 
gelire bağlıdır. Yani Gelir (Y↑) arttıkça Bütçe Doğrusu yukarı ve sağa kayar, eğer Gelir (Y↓) 
azaldıkça Bütçe Doğrusu aşağı ve sola kayar, (Şekil 12.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.ZAMANLARARASI FAYDA FONKSİYONU 

C2 

C1 
0 

ZAMANLARARASI BÜTÇE DOĞRUSUNUN EĞİMİ VE REEL FAİZ 
 

Y=C1 + (1/(1+r))C2 

Y 

r2 < r0 < r1 
 

(1+r1)Y 

(1+r2)Y 

(1+r0)Y 

C2 

C1 
0 Y2 

 

ZAMANLARARASI BÜTÇE DOĞRUSUNUN KONUMU VE GELİR 

Y=C1 + (1/(1+r))C2 

Y0 
 

Y1 

(1+r)Y0 
 
 

(1+r)Y2 
 

(1+r)Y1 

Y2 < Y0 < Y1 
 

Şekil 32.3: Zamanlararası Bütçe Doğrusu’nun Konumu ve Gelir 
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Varsayalım ki, Tüketicinin her dönem içinde yaptığı tüketimin faydası aşağıdaki 
fonksiyonla tanımlanmış olsun. 

 

Denklem (12.6)’daki tanım her iki dönemdeki tüketimin faydası içinde geçerli olan bir 
fonksiyonun tanımıdır. Peki Zamanlararası Fayda Fonksiyonu nasıl hesaplanır? Burada temel 
kural şudur: 

“Farklı zaman dilimlerinde gerçekleşmesi planlanan tüketimlerin faydalarını 
birlikte değerlendirmek için İkinci Dönem Tüketiminin (C2) faydasının şimdiki değerini 
hesaplamada kullanmak gerekir.” 

 

 

Denklem (12.7)’de “” katsayısı “sabırsızlık katsayısı” olarak tanımlanır ve 
tüketicinin gelecekte tüketimden elde edeceği faydanın şimdiki değerini hesaplamakta 
kullandığı iskonto oranını gösterir. Eğer tüketicinin “sabırsızlık katsayısı” yüksekse tüketici 
geleceği beklemekte daha sabırsız olacak ve Birinci Dönem Tüketimi artacaktır. Eğer 
tüketicinin “sabırsızlık katsayısı” düşükse tüketici geleceği beklemekte daha sabırlı olacak ve 
Birinci Dönem Tüketimi azalacaktır. 

Aşağıda Şekil 12.4’te Zamanlararası Kayıtsızlık Eğrisi Gözükmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 42.4: Zamanlararası Kayıtsızlık Eğrisi 

C2 

C1 
0 

ZAMANLARARASI KAYITSIZLIK EĞRİLERİ 

MRIS= -U’(C2)/(1+θ)U’(C1) 

V1 

V2 < V0 < V1 
 

V0 

V2 
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Şekil 12.4’te Zamanlararası Kayıtsızlık Eğrileri görülmektedir. Diğer iyi huylu 
kayıtsızlık eğrilerinde olduğu gibi bunlar da aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

(i) Kayıtsızlık eğrisi üstündeki her nokta aynı zamanlararası fayda düzeyini 
gösterir. 

(ii) Birbirlerine paraleldirler ve birbirlerini kesmezler. 

(iii) Orijine göre dışbükeydirler. 

(iv) Daha yüksek Zamanlararası Fayda Düzeylerinde (V↑) yukarı ve sağa, daha 
düşük Zamanlararası Fayda Düzeylerinde (V↓) aşağı ve sola kayarlar. 

Zamanlararası Kayıtsızlık Eğrisinin eğimi Marjinal Zamanlararası İkame Oranı 
(MRIS) olarak tanımlanır ve matematiksel olarak şöyle ifade edilir: 

 

12.2. Zamanlararası Tüketim Dengesi ve Tasarruf Arzı 

Tüketici Denklem (12.5)’teki Bütçe kısıtı altında denklem (12.7)’deki Zamanlararası 
Fayda Fonksiyonu’nu maksimize ederek zamanlararası tüketiminin optimal dağılımını 
bulacaktır. Yani bütçe kısıtı bize şu ilişkiyi vermektedir: 

 

Bu veriye dayanarak fayda maksimizasyonu şöyle gerçekleşir: 

 

 

 

 

Denklem (12.11)’de dengenin Marjinal Zamanlararası İkame Oranı ile Zamanlararası 
Bütçe Doğrusunun eğiminin eşit olduğu; yani Zamanlararası Kayıtsızlık Eğrisi ile Bütçe 
Doğrusunun teğet olduğu yerde gerçekleşecektir. Aşağıda  
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Aşağıda Şekil 12.5’te Zamanlararası Tüketim Dengesi görülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 52.5: Zamanlararası Tüketim Dengesi 

Şekil 12.4’te Zamanlararası Tüketim Dengesi E Noktasında gerçekleşir. Bu noktada 
Bütçe Doğrusu’nun eğimi Marjinal Zamanlararası İkame Oranına eşittir. Eğer gelir artarsa 
hem C1 hem de C2 ve dolayısıyla da Tasarruf (S) artacaktır. Aynı zamanda faizde bir artış da 
Gelir veri iken dengeyi D noktasına getirecektir. Burada da  C2 artarken C1 azalacaktır; 
dolayısıyla da Tasarruf da artacaktır. Genel olarak zamanlararası tüketim dengesinden 
Tasarruf için bir fonksiyon yazmak gerekirse; 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

C1 
0 

ZAMANLARARASI TÜKETİM DENGESİ 

MRIS= -U’(C2)/(1+θ)U’(C1) 

V3 

V2 < V0 < V1 
 

V2 

V1 

E 

C*1 

C*2 

D 

r2 

r1 

r1↑r2 
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Bölüm Soruları 

1. Aşağıdakilerden hangisi Zamanlararası Tüketim Modeli’nde ihmal edilen noktadır? 
(a) Bütçe doğrusu olmaması 
(b) İnsanların çalışmadığı ve ailesi tarafından bakıldığı çocukluk döneminin bulunmaması 
(c) Tüketici gelirinin belirsiz olması 
(d) Farklı mal cinslerine göre tüketimin dağılımının araştırılmaması  
(e) Modelde ihmal edilen nokta yoktur 

2. Zamanlararası Fayda Fonksiyonu neyi temsil eder? 
(a) Farklı mal cinslerinde yapılan tüketimlerin sağladığı toplam fayda 
(b) Farklı işkollarında arz edilen emeğin sağladığı toplam fayda 
(c) Farklı dönemlerde elde edilen sağladığı toplam fayda 
(d) Farklı dönemlerde yapılan tüketimlerin sağladığı toplam fayda 
(e) Miras bırakma güdüsünü 

3. Zamanlararası Tüketim Modeli’nde Bütçe Doğru’sunun eğimi neye bağlıdır? 
(a) Faiz oranına 
(b) İlk dönem gelirine 
(c) İkinci dönem gelirine 
(d) Aileden kalan mirasın gelirinize oranına 
(e) Bireysel tercih katsayılarına 

4. Faiz azalınca zamanlar arası Tüketim Dengesi nasıl değişir? 

(a) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi  azalır, Tasarruf artar 
(b) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi artar, Tasarruf azalır 
(c) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi artar, Tasarruf artar 
(d) Birinci dönem tüketimi artar, İkinci dönem tüketimi azalır, Tasarruf azalır 
(e) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi azalır, Tasarruf azalır 

5. Sabırsızlık katsayısı azalınca zamanlar arası Tüketim Dengesi nasıl değişir? 
(a) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi  azalır, Tasarruf artar 
(b) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi artar, Tasarruf azalır 
(c) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi artar, Tasarruf artar 
(d) Birinci dönem tüketimi artar, İkinci dönem tüketimi azalır, Tasarruf azalır 
(e) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi azalır, Tasarruf azalır 

6. İlk dönem geliri artnca zamanlar arası Tüketim Dengesi nasıl değişir? 
(a) Birinci dönem tüketimi artar, İkinci dönem tüketimi artar, Tasarruf artar 
(b) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi artar, Tasarruf azalır 
(c) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi artar, Tasarruf artar 
(d) Birinci dönem tüketimi artar, İkinci dönem tüketimi azalır, Tasarruf azalır 
(e) Birinci dönem tüketimi azalır, İkinci dönem tüketimi azalır, Tasarruf azalır 

7. Makro İktisattaki marjinal tüketim eğilimi ile buradaki tasarruf oranını karşılaştırınız. Arada ne 
farklar var? 

8. Ne Klasik para ve faiz teorisi ile buradaki tasarruf fonksiyonu arasında bir bağ kurabilir 
misiniz? 

 

Cevaplar: 1)b, 2) d, 3) a, ) d, 5) c, 6)a
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13. BOŞ ZAMAN VE EMEK ARZI 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

İnsanlar tasarruf ayrıldıktan sonra kalan gelirleriyle tüketim yaparlar. Ancak insanlar 
gelirlerini nasıl elde ederler? Bu sorunun cevabı emekleri karşılığında elde ettikleri gelir ve 
geçmiş dönemlerdeki tasarruflardan biriken servetleridir. Bu hafta insanların tüketim 
ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar ve ne sebeple emek arzettiklerini inceleyeceğiz. 
Buradan emek arzını çıkaracağız. 

 

 

 

 



139 

 
13. BOŞ ZAMAN VE EMEK ARZI 

İnsanlar tasarruf ayrıldıktan sonra kalan gelirleriyle tüketim yaparlar. Ancak insanlar 
gelirlerini nasıl elde ederler? Bu sorunun cevabı emekleri karşılığında elde ettikleri gelir ve 
geçmiş dönemlerdeki tasarruflardan biriken servetleridir. Bu hafta insanların tüketim 
ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar ve ne sebeple emek arzettiklerini inceleyeceğiz. 
Buradan emek arzını çıkaracağız. 

Bir birey belli bir zaman diliminde emeğini satarak ücret geliri elde eder. Zaman 
dilimi ücreti ne kadar sıklıkla aldığına bağlıdır. Bu zaman dilimini saat olarak alacağız. Bir 
insan bir günde 24 saate sahiptir. Bu zamanın tamamını çalışarak geçiremez. Gündelik 
ücretler çalışılan saat başına değişebilir. Eğer saat başı 10 TL yazarsa, günde 10 saat çalışan 
100 TL., 5 saat çalışan günde 50 TL gündelik ücret alacaktır. Sorun kişinin ne kadar saat 
çalışacağına mevcut ücret düzeyinden karar vermesidir. Gerçek hayatta insanlar günlük belli 
bir mesai süresi içinde çalışmak için sözleşme imzalarlar. Bu modelde insanların çalışma 
saatlerinin sayısını kendilerinin belirlediği varsayımı vardır. Saat başı ücretin birey tarafından 
değiştirilemeyeceği de ikinci varsayımdır.  

Bu analizde kayıtsızlık eğrilerini ve Bütçe doğrularını kullanacağız. Geçen hafta fayda 
fonksiyonunu tüketimin bir fonksiyonu olarak tanımlamıştık. Ancak insanların sadece 
tüketime ihtiyacı yoktur. Mutlu bir insan olabilmek için, bireyler boş zamana ihtiyaç duyarlar. 
Zaman kısıtlı olduğu için, birey ne kadar daha fazla çalışırsa o kadar daha az boş zamana 
sahip olacaktır. Daha çok gelir ile daha fazla tüketim yaparak faydasını arttırırken, daha az 
boş zaman dolayısıyla faydası azalacaktır. Sonuç olarak Tüketim ve Boş zaman birbirini 
ikame edecektir.  

13.1. Tüketim, Boş Zaman ve Fayda Fonksiyonu 

Aşağıda denklem (13.1)’de Fayda Fonksiyonu’nu görmektesiniz:     

 

 

Bu fayda fonksiyonuna göre çizilecek kayıtsızlık eğrisi Şekil 13.1’de görülmektedir: 
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Şekil 63.1: Tüketim, Boş Zaman ve Kayısızlık Eğrisi 

Şekil 13.1’de standar özelliklere sahip iyi huylu kayıtsızlık eğrileri görülmektedir. 
Birey için tüketim ve boş zaman birbirini ikame etmektedir. Bu ikame oranı kayıtsızlık 
eğrisinin eğimini vermekte ve Marjinal İkame Oranı (MRS) olarak adlandırılmaktadır. Dikey 
eksende Tüketim (C) ve yatay eksende Boş Zaman (H) varken MRS formulü şudur: 

 

 

13.2. Tüketim, Boş Zaman ve Bütçe Doğrusu 

Bütçe Doğrusu’nu çizerken tüketicinin tasarruf yapmadığını varsayalım. İkinci 
varsayım da Boş Zaman’ın bir maksimum değerinin olmasıdır. Bunu A ile göstereceğiz. A 
bireyin çalışacağı maksimum iş saati sayısını göstermektedir. Denklem (13.3)’te bu ilişkiyi 
göreceksiniz: 

 

 

 

C 

H 
0 

U3 

U1 < U2 < U3 
 

U2 

U1 

C*1 

MRS= - MUH/MUC 
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 Bu veriler ışığında Bütçe Doğrusu aşağıdaki denklemle ifade edilir: 

 

 

 

 

 

Bireyin maksimum çalışma saati sayısı (A) sabittir. Bireyin geliri ücret geliri (WL = 
WA – WH) ve Servetin toplamıdır. Boş zamanın parasal değerini (WH) sağ tarafa geçirip her 
iki tarafın da tüketim malı fiyatı (P) ile bölersek denklem (13.4)’e ulaşırız. Bunu grafikle ifade 
edecek olursak: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 73.2: Tüketim, Boş Zaman ve Bütçe Doğrusu 

Şekil 13.2’de Bütçe Doğrularını mavi renkli çizgilerle ifade edilmektedir. Bireyin 
geliri arttığında hem bütçe doğrusu yukarı doğru kaymakta hem de daha dikleşmektedir. 
Bunun sebebi, hem Bütçe Doğrusu’nun dikey ekseni kestiği yerin hem de Bütçe Doğrusu’nun 
eğiminin reel ücretin (w) bir fonksiyonu olmasıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta 
da siyah kalın dikey çizgi ile ifade edilen maksimum çalışma saati sayısıdır (A). Bu dikey 
çizgi H’ın alabileceği maksimum düzeyi göstermektedir. 

C 

H 
0 

w1 < w2 < w3 
 

v+w1A 

A 

MRS= - MUH/MUC 

v+w2A 

v+w3A 
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Bütçe Doğrusunun eğimi reel ücretin negatifine eşittir. Yani; 

 

13.3. Optimal Boş Zaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 83.3: Tüketim, Boş Zaman ve Bütçe Doğrusu 

Şekil 13.3’te Bütçe Doğruları mavi renkli çizgilerle ifade edilmektedir, kayıtsızlık 
eğrileri ise kırmızı renklidir. Bunların teğet oldukları noktalar denge noktalarıdır. Kayıtsızlık 
Eğrileri ile Bütçe Doğrularının teğet oldukları yerlerde Marjinal İkame Oranı (MRS) ve Bütçe 
Doğrusunun Eğimi birbirine eşittir: 

 

Denklem (13.6)’da gösterilen denge noktalarını Şekil 13.3’te yeşil ve kesikli çizgi ile 
birleştirdik. Görüldüğü üzere 3. Ücret düzeyine (w3) kadar ücret arttıkça Boş Zaman (H) 
azalmakta, dolayısıyla çalışılan iş saati sayısı (L) yükselmektedir. Fakat daha sonra ücret 
artışları Boş zamanın artmasına ve çalışılan iş saati sayısının azalmasına yol açmaktadır. 
Çalışılan iş saati sayısının maksimum iş saati sayısından boş zamanın çıkarılması ile 
tanımlandığı düşünülürse (L=A-S) arz edilen emek yada çalışılan iş saati sayısı ile reel ücret 
arasında aşağıdaki ilişki oluşmaktadır: 

C 

H 
0 

v+w1A 

A 

v+w2A 

v+w3A 

v+w4A 

v+w5A 

U3 

U2 U1 

U4 

U5 

w1 < w2 < w3<w4<w5 
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13.4. Emek Arz Eğrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 93.4: Emek Arzı 

Şekil 13.4’te Emek Arzı grafiği kırmızı eğriyle temsil edilmektedir. Niye Emek Arzı 
diğer arz eğrileri gibi sürekli artan bir eğri değildir? Bu sorunun cevabı Emeğin getirisi ve 
aynı zamanda boş zaman maliyeti olan reel ücretin hem Şekil 13.3’teki Bütçe Doğrularının 
eğimlerini değiştiriyor hem de Bütçe Doğrularının konumunu değiştiriyor olmasında gizlidir.   

Bireysel Emek Arzları toplandığında Emek Piyasasında arz eğrisine ulaşmaktayız. Bu 
durumu Üretici Teorisi’nde Faktör Piyasaları kısmında inceleyeceğiz. 

w 

L 
0 

w1 < w2 < w3<w4<w5 
 

A 

w5 

E2 

E3 
w4 

w3 

w2 

w1 
E1 

E3 

E5 
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Bölüm Soruları 

1. Emek Arzı modelinde bütçe kısıtının içeriği nedir? 
(a) Nispî fiyatları ve geliri içerir 
(b) Hem zaman kısıtı hem de gelir kısıtı içerir 
(c) Sadece gelir kısıtı içerir 
(d) Sadece zaman kısıtı içerir 
(e) Tüketimin Kısıtı içerir 

2. Ücret artışı Emek Arzı Modelinde bütçe doğrusunu nasıl etkiler? 
(a) Bir etki yoktur 
(b) Yukarı kaydırır ve yatıklaştırır 
(c) Aşağı kaydırır ve dikleştirir 
(d) Yukarı kaydırır ve dikleştirir 
(e) Aşağı kaydırır ve yatıklaştırır 

3. Emek Arzı Modelinde dengede Marjinal İkame Oranı neye eşittir? 
(a) Reel ücretin negatifi 
(b) Nominal ücretin negatifi 
(c) Nispî fiyat oranının negatifi 
(d) Nominal ücret 
(e) Reel ücret 

4. Emek Arzı modelinde reel ücret artışları ile emek arzı arasında nasıl bir ilişki vardır? 
(a) Reel ücret arttıkça emek arzı azalır  
(b) Belli bir reel ücret düzeyine kadar emek arzı azalır, sonrasında artar 
(c) Belli bir reel ücret düzeyine kadar emek arzı artar, sonrasında azalır 
(d) Reel ücret arttıkça emek arzı artar 
(e) Bir ilişki yoktur 

5. Emek arzı modeline göre reel ücretlerin çok artması refahı arttırır mı? 
(a) Hayır, refah da bir değişim olmaz.  
(b) Hayır, çünkü insanlar tembelliğe alışır 
(c) Hayır, çünkü üretim azalır 
(d) Evet, çünkü gelir artar 
(e) Evet, çünkü İnsanlar aynı tüketimi yapmalarına rağmen kendilerine daha fazla boş 
zaman ayırırlar 

6. Emek Arzı’nın geriye dönmesi ile İradi İşsizlik arasında bir ilişki var mıdır? Araştırınız. 
7. Bazı politikacılar işçilere çok para verilmemesini, çünkü bunun onları tembelliğe şiteceğini 

söylemektedir. Emek Arzı modeli bu görüşü doğrulamakta mıdır? Tartışınız. 

 

Cevaplar: 1)b, 2) d, 3) a, ) c, 5) e,  
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14. ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz? 

Son haftada Piyasa Dengesini, Arz ve Talep arasındaki ilişkileri ve fiyatların dengeye 
intibak sürecini işleyeceğiz. Talep Eğrisi bugüne kadar işlediğimiz konuların neticesini 
oluştururken arz eğrisini ayrıntılı olarak İkinci Dönemde işleyeceğiz. Fakat bu hafta temel 
bilgi olarak piyasada denge oluşumunu inceleyeceğiz. 
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14. ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 

14.1. Arz Eğrisi 

Piyasada satıcıların piyasaya arz ettikleri mal miktarı ile piyasa fiyatı arasında doğru 
orantılı bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu ilişkiyi iktisatçılar Arz Fonksiyonu ile tanımlarlar. 
Aşağıda Arz Fonksiyonunun tanımı verilmektedir. 

TANIM: ARZ FONKSİYONU 

“Piyasada arz edilen mal miktarı ile satılan mal fiyatı, malların maliyeti, teknoloji 
düzeyi ve satıcı sayısı arasındaki fonksiyonel ilişkiye ARZ FONKSİYONU adı verilir” 

Denklem 14.1’de Arz Fonksiyonunun matematiksel ifadesi görülmektedir: 

 

QS= Arz edilen miktar 

P= Malın Fiyatı, arz edilen miktar ile doğru orantılı bir ilişkide 

A= Teknoloji düzeyi, arz edilen miktar ile doğru orantılı bir ilişkide 

C= Satılan Malların Maliyeti, arz edilen miktar ile ters orantılı bir ilişkide 

M=Satıcı sayısı, arz edilen miktar ile doğru orantılı bir ilişkide 

İktisatçılar Arz Fonksiyonuna Fiyat Miktar düzleminde ifade ederken Arz Eğrisini 
kullanırlar. Arz Eğrisinin tanımı aşağıdadır:  

TANIM: ARZ EĞRİSİ 

“Dikey eksende Malın Fiyatı (P) ve yatay eksende Arz Edilen Miktar (QS) varken ve 
diğer etkenler veri iken yukarı doğru eğimli eğrinin adı ARZ EĞRİSİ adı verilir.”  
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Arz Eğrisini aşağıda Şekil 14.1’de görmektesiniz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 104.1: Arz Eğrisi 

Şekil 14.1’de Arz Eğrisi görülmektedir. Fiyat arttıkça arz edilen miktar da artmaktadır. 
Bunun sebebi arz eğrisinin eğiminin pozitif olmasıdır. Arz Eğrisinin eğimi ile igili olarak 
ayrıntılı konuları ikinci dönem işleyeceğiz. Ancak sadece şunu söyleyebiliriz: 

14.1.1. Arz Eğrisinin Eğimi 

Arz Eğrisinin eğiminin npozitif olmasının yani eğrinin yukarı doğru eğimli olmasının 
sebebi Azalan Verimler Kanunudur. Tanım olarak Azalan Verimler Kanunu şu şekilde ifade 
edilebilir: 

Tanım: Azalan Verimler Kanunu 

“Firmalar kâr maksimizasyonlarını gerçekleştirebilmek için marjinal maliyetlerin 
artan, marjinal ürünlerin azalan seyir izlediği üretim aralığında üretim yapar. Dolayısıyla 
üretim arttıkça veri azalır ve birim maliyetler artar.”  

14.1.2. Arz Eğrisinin Konumu 

Arz Eğrisinin Konumunu belirleyen muhtelif etkenler vardır: 

• Satılan Malların Maliyeti: Satılan Malların maliyetleri Üretim Maliyetleri ve 
Nakliye Maliyetlerinin toplamından ibarettir. Üretim Maliyetleri: 

P 

QS 
0 

P3 

D1 

ARZ EĞRİSİ 

P2 

P1 

D3 

D2 

QS1 QS2 QS3 
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(a) Faktör Maliyetleri: Sermayenin faizi, Emeğin ücreti ve Gayrımenkulün Rantı  

(b) Hammadde ve Enerji Fiyatları 

(c) Aragirdi Fiyatları  

Olarak sıralanabilir. 

Mallar üreti merkezinden pazara nakledilirken oluşan ve tahakkuk eden her masrafta 
Nakliye Maliyeti olarak tanımlanır. 

Satılan Malların Maliyeti artınca Arz Eğrisi sola ve yukarı kayar, azalınca Sağa ve 
aşağı kayar. 

• Teknoloji: Üretim tekniğinde yenilikler üretimde verimliliği arttırır. Bu ise veri 
maliyet düzeyinde daha fazla mal arz edilmesine yol açar. Yani Teknolojik yenilenme Arz 
Eğrisini sağa ve aşağı kaydırır. 

• Satıcı Sayısı: Satıcı sayısının artması Arz Eğrisini sağa ve aşağı, azalması ise 
Arz Eğrisini sola ve yukarı kaydırır.  

14.2. Piyasa Dengesi 

Piyasada alıcıların mal talebi ile satıcıların mal arzının eşitlenmesi piyasadaki bütün 
aktörleri daha iyi duruma getirecektir. Bu duruma Piyasa Dengesi adı verilir. Piyasa Dengesi 
mal fiyatlarının arz ve talebi eşitleyecek düzeye intibak etmesi sayesinde gerçekleşir. Bu 
yüzden fiyatların serbestçe dalgalanması ve fiyatlara kamu otoritesinin müdahalenin 
olmaması Piyasada kendiliğinden dengenin gerçeklemesi için çok önemlidir.  

Piyasa Dengesi aşağıda denklem (14.2)’de gösterilmektedir.  

 

Dengeye giden süreçte fiyatlar nasıl hareket etmektedir? Bu sorunun cevabı aşağıda 
denklem (14.3)’te görülmektedir: 

 

Denklem (14.3)’teki bilgileri Şekil 14.2’de grafik üstünde inceleyelim: 
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Şekil 114.2: Piyasada Denge Fiyat Oluşumu 
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TALEP FAZLASI, P↓ 
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Bölüm Soruları 

1. Arz neden yukarı  doğru eğimlidir? 
(a) Azalan Verimler Kanunu 
(b) Teknolojide düşüş sebebiyle 
(c) Nakliye maliyetlerinde artış sebebiyle 
(d) Üretim Maliyetlerinde düşüş sebebiyle 
(e) Satıcı sayısında artış sebebiyle 

2. Aşağıdakilerden hangisi arzın aşağı kaymasına neden olur? 
(a) Fiyatta artış 
(b) Teknolojide düşüş  
(c) Nakliye maliyetlerinde düşüş  
(d) Üretim Maliyetlerinde artış 
(e) Satıcı sayısında düşüş 

3. Aşağıdakilerden hangisi arzın aşağı kaymasına neden olmaz? 
(a) Fiyatta artış 
(b) Teknolojide artış 
(c) Nakliye maliyetlerinde düşüş  
(d) Üretim Maliyetlerinde düşüş 
(e) Satıcı sayısında düşüş 

4. Ücret artışlarının arz eğrisi üzerindeki etkisi nedir? 
(a) Sağa ve aşağı kayar 
(b) Sola ve yukarı kayar 
(c) Sola ve aşağı kayar 
(d) Sağa ve yukarı kayar 
(e) Arz eğrisinin konumu değişmez 

5. Satıcı sayısındaki düşüşün arz eğrisi üzerindeki etkisi nedir? 
(a) Sola ve aşağı kayar 
(b) Sağa ve yukarı kayar 
(c) Sağa ve aşağı kayar 
(d) Sola ve yukarı kayar  
(e) Arz eğrisinin konumu değişmez 
 

6. Piyasa dengesi fiyatın arz ve talep fazlalarına tepkisiyle oluşur. Acaba fiyat herhangi bir 
sebepten piyasaya tepki vermezse ne olur ? Araştırınız. 

7. Aynı anda hem fiyatların düştüğü hem de üretimin daraldığı piyasalarda bunun sebebi ne 
olabilir? Tartışınız. 

8. Aynı anda hem fiyatların arttığı hem de üretimin daraldığı piyasalarda bunun sebebi ne 
olabilir? Tartışınız. 

 

Cevaplar: 1)a, 2) c, 3) e, ) b, 5) d,  
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