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Makro İktisat Giriş 

Klasik İktisat ve Keynes Karşılaştırma 

Klasik İktisat 

 Ekonomiye arz yönlü ve uzun dönemli bakış açısı vardır. 

 Her arz kendi talebini yaratır. -> Say kanunu 

 Fiyatlar ve ücretler esnektir. 

 Ekonomi her zaman tam istihdamdadır. 

 İşsizlik diye bir sorun yoktur. 

 Devletin ekonomiye müdehalesi gereksizdir. 

 Para nötürdür. Yani reel değişkenleri etkilemez. 

 Para talebi sadece işlem amaçlıdır ve faize duyarsızdır. 

 Paranın değeri miktarına bağlıdır. 

 Ekonomide yatırımlar tasarruflara eşittir. (I=S) 

 Faiz esnektir ve faiz haddi mal piyasasında yatırımlar ve tasarruflar tarafından belirlenir. 

Keynesyen İktisat 

 Ekonomiye kısa dönemde talep yönlü bakış açısı vardır. 

 Ekonomide temel belirleyici unsurun talep olduğunu savunur. 

 Fiyatlar ve özellikle ücretlerin yapışkan (rigit) olduğunu savunur. 

 Kısa dönemde ekonomi eksik istihtamda olabilir. 

 İşsizlik ekonomik bir sorundur. 

 Devletin ekonomiye müdahalesi gereklidir. (Maliye politikası savunur.) 

 Para nötür değildir. Para arzı reel değişkenler üzerinde etkilidir. 

 Para talebi; işlem, ihtiyat, ve spekülasyon amaçlıdır. 

 Para talebi faize duyarlıdır. 

 I=S her zaman sağlanamaz 

 Faiz para piyasasında para arzı ve para talebi tarafından belirlenir. 

İktisat Politikası 

Bir ekonomide büyümeyi sürekli kılmak ve iktisadi değişkenleri etkileyebilmek amacıyla uygulanan 

politikalara iktisat politikası denir. 

1. Arz Yönlü İktisat Politikası: Ekonomide mal ve hizmet üretimini ve istihdamı arttırmak için 

uygulanan politikalara arz yönlü iktisat politikası denir. 



 

 

2. Talep Yönlü İktisat Politikası: Ekonomide toplam talebi etkileyebilmek için uygulanan 

politikalara talep yönlü iktisat politikası denir. 

Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri 

GSYİH ve GSMH 

GSYİH, bir ülkede 1 yıl içinde üretilen mal ve hizmetler cari fiyatlar cinsinden (piyasa fiyatı) parasal 

değerleri toplamıdır. GSMH, bir ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinin bir yıl içerisinde ürettiği 

nihai mal ve hizmetlerinin cari fiyatlar cinsinden parasal değeri toplamıdır. 

GSMH= GSYİH + Net Faktör Geliri 

Net Faktör Geliri: Bir ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinin yurtdışı gelirlerinden yabancıların yurt 

içinde elde ettikleri gelirlerinin çıkarılmasıyla bulunan büyüklüktür. 

NFG Pozitif ise GSMH> GSYİH, Negatif ise GSMH< GSYİH 

Reel GSYİH ve RGSMH 

Bir ekonomide nihai anlamda üretilen mal ve hizmetlerinin bir “başlangıç yılı” ya da “baz” yılı 

fiyatlarıyla dikkate alınarak hesaplanan büyüklüklerdir. Bu büyüklüklerin hesaplanmasındaki amaç 

ülkenin gelir büyüklüklerinin enflasyon arındırılmasıdır. 

GSYİH Dahil Edilen Unsurlar 

 Nihai mal ve hizmetler dikkate alınır. 

 Hesaplanan mal ve hizmetler o yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. 

 Üretilen mal ve hizmetler piyasada alış satışa konu olmalıdır. 

GSYİH Dahil Edilmeyen Unsurlar 

 Ara mal, yarı mamül, ham maddeler dahil edilmezler. 

 İkinci el mallar. O yılın GSYİH dahil edilmezler. 

 Tamamıyla finansal nitelikli işlemlerdir. 

 Tahvil, senet, bono 

 Ev kadınlarının yaptığı işler 

 Transfer ve faiz ödemeleri 

 Kayıt dışı ekonomi 

GSYİH’nın Hesaplanması 

1. Harcama Yönünden 

GSYİH= C+I+G+ (X-M) 

C (Tüketim): Mal ve hizmetlere yapılan harcamalardır. Tüketim harcamaları tüketicilerin mal ve 

hizmetlere yaptığı harcamaları ifade eder. Tüketicilerin yeni konut alımı için yaptığı harcamalar 

yatırım harcaması olarak kabul edilir ve tüketim harcamalarında yer almaz. 



 

 

I (Yatırım): Firmaların sabit sermaye stoklarına yaptığı ilavelerle stoklara yaptığı ilaveler ve 

tüketicilerin yeni konut alımı için yaptığı harcamalar “yatırım harcaması” olarak adlandırılır. 

G (Kamu Harcamaları): Devletin mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için yaptığı harcamalara 

kamu harcamaları denir. Devletin yaptığı karşılıksız ödemeler ( transfer ve faiz ödemeleri) kamu 

harcamaları içerisinde yer almaz. 

X (İhracat): Bir ülkenin diğer ülkelere sattığı mal ve hizmetleri ifade eder. 

M (İthalat): Bir ülkenin diğer ülkeden aldığı mal ve hizmetleri ifade eder. 

X-M= Net ihracat negatif ise ithalat büyüktür. Pozitifse ihracat daha fazladır. 

2. Üretim ya da Kayma Değer Yönünden GSYİH 

Bir ekonomide farklı sektörlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplanması ya da 

bir üretim sürecinin her aşamasında yaratılan katma değerlerinin toplanmasıyla elde edilir. 

3. Gelir Yönünden GSYİH 

Bir ekonomide elde edilen üretim faktörleri gelirlerinin toplamıyla ifade esilen GSYİH değeridir. 

GSYİH: Ücret + faiz + Rant+ Kar+ Amortisman + Dolaylı Vergiler 

Milli Gelir Kavramları 

 GSMH: GSYİH +NFG 

 Safi Milli Gelir: GSMH – Amortisman ( Ekonominin net üretim gücünü gösterir.) 

 Milli Gelir: Net Milli Hasıla – Dolaylı Vergiler 

 Kişisel Gelir: Milli Gelir – Dağıtılmamış Kurum Karları- Sosyal Güvenlik Ödemeleri- Kurumlar 

Vergisi+ transferler+ faiz getirisi+ kar payları 

 Harcanabilir Gelir: Kişisel Gelir- Dolaysız Vergiler 

Ekonomik Büyüme 

Bir ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarında meydana gelen artışlara ekonomik büyüme denir. 

RGSTYİHt-RGSYİHt-1/RGSYİHt-1  . 100 

70 Kuralı: Bir ekonominin yıllık belirli bir büyüme hızı ile kaç yıl sonra iki katı büyüyeceğini hesaplayan 

kuraldır. 

Enflasyon ve Enflasyon Oranlarının Ölçülmesi 

Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinde görülen sürekli artışlara enflasyon denir. 

Deflasyon: Ekonomide fiyatlar genel düzeyinde görülen sürekli düşüşlere deflasyon denir. 

Dezenflasyon: Enflasyon oranındaki artış hızının azalmasına dezenflasyon denir. 

Sürünen Enflasyon: Enflasyon oranının %2 ve %8 arasındadır. 

Dörtnala Enflasyon: Enflasyon Oranı %20 ve %80 arasındadır. 

Hiper Enflasyon: %150 ve üzeri 



 

 

Talep Enflasyonu: Toplam talebin toplam arzdan daha fazla olduğu durumda karşılaşılan 

enflasyondur. 

Maliyet Enflasyonu: Girdi fiyatlarındaki artışlar sonucunda ortaya çıkan enflasyonu ifade eder. 

Enflasyon Oranı: Pt-Pt-1/Pt-1 . 100 

GSYİH Deflatörü 

Ülke sınırları içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin dikkate alınacağı enflasyon ölçüm yöntemidir. 

(Ekonomide ölçülen malların hepsine göre enflasyon ölçülür.) 

GSYİH Deflatörü= Nomanal GSYİH/Reel GSYİH .100 

İşsizlik ve İşsizlik Oranı 

Kurumsal olmayan sivil nüfus: Bir ülkede hastane, hapishane, kışla dışında kalan ve 15 yaşın üzerinde 

olan nüfusa kurumsal olmayan sivil nüfus ya da sivil nüfus denir. 

 Çalışanlar 

 İşsizler 

 İş gücünde olmayanlar 

İşgücü: Çalışanlar+ işsizler 

İşsizlik oranı= İşsizler/iş gücü . 100 

İş gücüne katılım Haddi= İşgücü/ Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus 

İstihdam Haddi: Çalışanlar/ Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus 

GSYİH Açığı 

Potansiyel (Doğal GSYİH): Bir ekonominin tam istihtam düzeyindeki GSYİH ifade eder. 

Fiili (Reel GSYİH): Bir ekonominin gerçekte gerçekleştirdiği GSYİH’yı ifade eder. 

Doğal İşsizlik: Bir ekonominin tam istihdam düzeyinde ortaya çıkan friksiyonel ve yapısal işsizlik 

toplamına eşit olan işsizlik oranıdır. 

Döviz Kuru 

Bir birim yabancı paranın yerli para cinsinden değerine döviz kuru ya da nominal döviz kuru denir. 

Dolaysız Kotasyon-> 1$=2,92 TL 

Dolaylı Kotasyon -> 1 TL = 0,35 

 Nominal döviz kurunun yükselmesi yerli paranın değer kaybetmesini gösterirken, döviz kurunun 

düşmesi yerli paranın değer kazandığını gösterir. Nominal kurun yükselmesi yerli paranın değer 

kaybetmesine neden olurken bu ithalatı azaltıp ihracatın artmasına neden olur. 

Reel döviz kuru iki ülke arasındaki enflasyon oranları dikkate alınarak hesaplanan kurdur. Reel döviz 

kurunun yükselmesi yerli paranın değer kaybettiğini ifade ederken reel döviz kurunun düşmesi, yerli 

paranın değer kazandığını gösterir. 



 

 

Tek Fiyat Kanunu: Ulaşım masraflarının ve ticaret engellerinin olmadığı varsayımı altında. Yurtiçi ve 

yurtdışı fiyatlarının zamanla bir birine eşitlenmesidir. Tek fiyat kanunun geçerli olduğu durumda reel 

döviz kuru 1’e eşittir. Tek fiyat kanunu geçerliyken 1 birim ulusal paranın yurtiçi ve yurtdışındaki satın 

alma güçleri eşit olacaktır. 

Akım ve Stok Değişken 

 Akım Değişken: Değeri belli bir zaman aralığında ölçülebilen değişkenlere akım değişken 

denir;Gelir, GSYİH, GSMH, faiz, ihracat, ithalat 

 Stok Değişken: Değeri zamanın belli bir anında ölçülebilen değişkene stok değişken denir. 

Basit Keynesyen Model 

1. Faiz haddi sabittir. 

2. Fiyatlar genel düzeyi sabittir. 

Tüketim 

Keynes’e göre C harcamaları harcanabilir reel gelir düzeyinin bir fonksiyonudur. 

C=C0+ c Yd 

c= Marjinal tüketim eğilimidir. ΔC/ΔY 

Yd=Uyarılmış tüketimdir. 

C0= Otonom tüketimdir. 

 

 Tüketim fonksiyonunun eğimi Marjinal Tüketim Eğilimine eşittir. 

 c artarsa fonksiyon dikleşir. Tüketim harcamalarının arttığını gösterir. 

 Yukarıya paralel kaymasının sebebi otonom tüketim artmasıdır. 

 Otonom tüketimin azalması tüketim fonksiyonunu paralel aşağı kaydırır. 

Tüketim Değişmesine Sebep Olan Unsurlar 

1. Yd‘nin değişmesi tüketim fonksiyonu üzerinde yukarı ya da aşağı doğru harekete sebep olur. 

Eğrinin konumunu değiştirmez. 

2. Servet düzeyinin artması otonom tüketimi arttırıp tüketim fonksiyonu yukarı kaydırırken 

servet düzeyinin azalması otonom tüketimi azaltıp tüketim fonksiyonunu aşağı kaydırır. 



 

 

3. Beklentiler, tüketicilerin olumlu bekleyişleri tüketim fonksiyonunu paralel olarak yukarı 

kaydırırken, olumsuz bekleyişler ya da beklentiler fonksiyonu paralel olarak aşağı kaymasına 

neden olur. 

4. Nüfus, nüfus artışı her gelir düzeyinde tüketim fonksiyonunu paralel olarak yukarı 

kaydırırken, nüfustaki azalış her gelir düzeyinde fonksiyonu paralel olarak aşağı kaydırır. 

Tasarruflar 

 

Keynese göre tasarruf harcanabilir reel gelirin bir fonksiyonudur. 

S=S0+sYd 

s= Marjinal Tasarruf Eğilimi: ΔS/ΔYd 

c+s=1 

APC=C/Yd 

APS=S/Yd 

APC+APS=1 

Yatırımlar 

Keynes’e göre yatırımları belirleyen temel unsur faiz haddi ve yatırımlardan beklenen karlılıktır. 

Yatırımlarla faiz oranı arasında ters yönlü ilişki söz konusudur. 

I=I0-bi 

I0=Otonom Yatırımlar 

b= Yatırımların faize duyarlılığıdır. 

bi= uyarılmış yatırımdır. 



 

 

Eğim= -1/b 

Faiz haddinin sabit olduğu durumda otonom yatırımlarda meydana gelen artış yatırım fonksiyonunu 

paralel olarak sağa kaydırırken otonom yatırımların azalması yatırım fonksiyonunu paralel olarak sola 

kaydırır. 

Yatırımı Belirleyen Unsurlar 

1. Faiz(Faiz Haddi): Yatırımlarla faiz haddi arasında ters yönlü ilişki mevcuttur. 

2. Firma Beklentileri: Firmalatın ekonomi ile ilgili olumlu bekleyişleri yatırımların artmasına, 

olumsuz bekleyişler ise yatırımların azalmasına sebep olur. 

3. Yatırımlardan Beklenen Karlılık: Firmaların yatırımlardan beklenen karlılık düzeyi artıyorsa 

yatırım harcamaları artacaktır. 

4. Firmaların kapasite kullanım oranı arttıkça firmaların yatırımlarında artış gösterecektir. 

5. Sermaye Mallarının Maliyeti: Sermaye mallarının maliyeti azaldıkça firmanın yatırımlardan 

beklediği karlılık artacak ve yatırımlar artacaktır. 

6. Üretimdeki teknoloji düzeyi; yüksek teknoloji ile üretim yapan firmaların mevcut üretim 

düzeylerini korumak için yatırım harcamalarıda o denli yüksek olacaktır. 

Not: Net yatırım= Gayri Safi Yatırım – Amortismanlar 

Kamu Harcamaları 

Keynesyen modelde kamu harcamaları modele otonom olarak kabul edilmektedir. 

İhracat 

Bir ekonominin ihracatı belirleyen temel unsur diğer ülkelerin gelir düzeyi ve reel döviz kurudur. 

x=f(Y*,R) 

Diğer ülkelerin gelir düzeyi arttıkça ihracat düzeyimiz artarken döviz kurunun artması yerli paranın 

değer kaybetmesine ve ihracatın artmasına neden olur. Keynesyen modelde ihracat düzeyi modele  

otonom olarak dahil edilecektir. 

İthalat 

Bir ekonomide ithalat düzeyini belirleyen temel unsurlar; 

1. Milli Gelir Düzeyi. 

2. Reel Döviz Kurudur. 

m=f(Y,R) Y=Yurt içi Gelir R= Reel Faiz Kuru 

Yurt içi gelir düzeyinin artması ithalatı arttırarak reel döviz kurundaki artış yerli paraya değer 

kaybettirirken ithalatın azalmasına sebep olur. 

m=m0+mY 

m0:otonom İthalat 

m: marjinal İthalat Eğilimi = Δm/ΔY ⇒0<m<1 



 

 

mY: Uyarılmış İthalat 

Ekonomide otonom ithalatın artması ithalat fonksiyonunu paralel olarak yukarı kaydırırken, otonom 

ithalatın azalması fonksiyonun paralel olarak aşağı kaydıracaktır. 

Toplam Planlanan Harcama 

AE=C+I+G XM formülünden türetilen  AE=A0+(c(1-t)-m). Y formülü bulunur. 

A0= Ekonomideki otonom harcamalardır. 

(c(1-t)-m)= Marjinal harcama eğilimidir. 

Y= Ekonomideki uyarılmış harcamadır. 

c↑, t↓,m↑ ⇒ AE dikleşir. 

c↓,t↑, m↓ ⇒ AE yatıklaşır. 

Ekonomide gelir düzeyi veri iken otonom harcamaların artması toplam planlanan harcama 

fonksiyonunun paralel olarak yukarı kaydırırken otonom harcamaların azalması toplam planlanan 

harcama fonksiyonunu paralel olarak aşağı kaymasına neden olur. 

Keynesyen Modelde Mal Piyasasında Denge 

 

Keynese göre bir ekonomide mal piyasasında toplam planlanan harcamaların gelir düzeyine eşit 

olduğu E noktasında sağlanır. (AE=Y) 

E noktasının solunda ekonomideki toplam planlanan harcama gelir düzeyinden daha büyüktür. Bu 

durumda ekonomideki fazla harcama firmaların stoklarını azaltırken stokları azalan firmanın üretimini 

arttırmasına ve ekonomide gelir düzeyinin artmasına neden olur. 

E noktasının sağında ekonomideki gelir düzeyi toplam planlanan harcamalardan daha büyüktür. Bu 

durumda ekonomideki harcama miktarı, üretilen tüm mal ve hizmeti satın almaya yetmeyecek ve 

firmaların stoklarını arttıracaktır. Stok artışı firmaların üretimini kısmalarına ve ekonomide gelir 

düzeyinin azalmasına neden olur. 

A0=C0-cT0+cTR0+I0-bi0+G0+X0-M0 

A0 =Otonom harcamalardır. 

C0= Tüketim 

T0=Vergi 

TR0=Transfer  

I0-bi0= Yatırım 



 

 

G0=Hükümet harcamaları 

X0= İhracat 

M0= İthalat 

Negatif olanlar azalırsa eğri paralel yukarı paralel kayar. Tersi durumda paralel aşağı kayar. 

 

Sızıntı ve Enjeksiyonlar 

Bir ekonomide toplam planlanan harcamalara azaltan unsurlara sızıntı denir. Enjeksiyon ise 

ekonomilerde toplam planlanan harcamaları arttıran unsurlara ya da ilavelere denir. 

Ekonomide mal piyasası dengesi sızıntıların enjeksiyonlara eşit olduğu E noktasında sağlanır. 

 E noktasının solunda enheksiyonlar sızıntılardan daha büyük olduğu için ekonomide gelir 

düzeyi artacaktır. 

 E noktasının sağında ekonomide sızıntılar enjeksiyonlardan daha büyük olduğu için 

ekonomide gelir düzeyi azalır. 

 

Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide yatırımlar tasarruflara eşittir. (I=S) 

S-I=(G-T) (Bütçe Dengesi)+ (X-M) (Dış Ticaret Dengesi) 

Bir ekonomide tasarruflarla yatırımlar arasındaki fark bütçe dengesiyle dış ticaret dengesinin 

toplamına eşittir. 

Deflasyonist ve Enflasyonist Açık 

Deflasyonist Açık (Harcama Eksiği) 

Bir ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin altında bir noktada mal piyasası dengesinin sağlanmasıyla 

ortaya çıkan harcama eksiğine deflasyonist açık denir. diğer bir deyişle deflasyonist açık “harcama 

eksiği” anlamına gelmektedir. Bu sorunun giderilmesi için genişletici maliye politikası ve vergilerin 

azaltılması gerekmektedir. 

Deflasyonist bir açık içerisinde olan bir ekonomide genişletici maliye politikası ekonomideki otonom 

harcamaları arttırarak toplam planlanan harcama fonksiyonunu paralel yukarı kaydırıp, ekonomiyi 

tam istihdama götürecektir. Bunun dışında deflasyonist açıkta olan ekonomide c↑, t↓, m↓ ise 

toplam planlanan harcama fonksiyonunu dikleştirerek ekonomiyi tam istihdama götürür. 

Enflasyonist Açık (Harcama Fazlası) 

Bir ekonominin tam istihdam gelir düzeyinden daha yüksek bir gelir düzeyinde dengelenmesiyle 

ortaya çıkan harcama fazlasına enflasyonist açık denir. 

Enflasyonist açık olan bir ekonomide daraltıcı maliye politikası otonom harcamaları azaltarak toplam 

planlanan harcama fonksiyonunu paralel aşağı kaymasına ve ekonominin tam istihdam düzeyine 

dönmesine neden olur. Bunun dışında enflasyonist açık olan bir ekonomide c↓, t↑, m↑ AE 

fonksiyonunu yatıklaştırırken ekonominin tam istihdam düzeyine dönmesine neden olur. 

Mal ve Para Piyasalarında Eş Anlı Denge (IS-LM) 



 

 

Mal Piyasasında Denge (IS) 

 

Mal piyasasının dengede olduğu gelir düzeyi faiz haddi bileşimlerinin geometrik yerine “IS” eğrisi 

denir. Eğri üzerindeki her noktada mal piyasası dengededir ve yatırımlar tasarruflara eşittir. (I=S) 

IS eğrisinin sağında kalan her noktada S>I (Mal Arz Fazlası) olur. Eğrinin solunda kalan her noktada ise 

I>S (Mal Talep Fazlası) olur. 

IS Denklemi: i= A0/b – 1/ke.b 

Is Eğrisinin Eğimi: 1/ke.b 

ke: Çarpan 

b: Yatırımların faize duyarlılığı 

Bir ekonomide çarpan değeri arttıkça ve yatırımların faize duyarlılığı arttıkça IS eğrisi yatıklaşacaktır. 

 çarpan değeri azalırsa ve yatırımların faize duyarlılığı azaldıkça IS eğrisi dikleşir. 

Ekonomide çarpan değerini etkileyen marjinal tüketim eğiliminin artması marjinal vergi haddinin ve 

marjinal ithalat eğiliminin azalması çarpan değerini arttırırken IS eğrisinin yatıklaşmasına neden olur. 

c↑, t↓, m↓ toplam harcama fonksiyonunu dikleştirirken, IS eğrisinin yatıklaşmasına neden olur. 

IS Eğrisinin Konumu 

Ekonomi başlangıçta dengede iken A0 içerisinde yer alan faiz dışındaki otonom harcamalardaki 

değişiklik toplam planlanan harcama fonksiyonunu paralel olarak yukarı ya da aşağı kaydırırken IS 

eğrisinde sağa veya sola kaymasına neden olur. 

Is eğrisinin yatıklaşması ekonomide faiz oranında meydana gelecek değişimi gelir düzeyi üzerinde 

yaratacağı etkinin artmasına neden olur.  

Para Piyasasında Denge (LM Eğrisi) 

Para Talebi 



 

 

Ekonomik birimlerin ceplerinde ya da cüzdanlarında tutmak istediği para miktarına para talebi denir. 

Keynes’e göre para talebi 3 unsurdan oluşur. 

1. işlem Amaçlı Para Talebi: Ekonomik birimlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tuttukları 

para miktarını ifade eder. İşlem amaçlı para talebi gelirin bir fonksiyonudur. 

2. İhtiyaç Amaçlı Para Talebi: Ekonomik birimlerin ön göremediği durumlar karşısında 

kendilerini güvende hissetmek ve mal fiyatlarındaki ani düşüşlerden fayda elde etmek 

amacıyla tuttukları paradır. ihtiyaç amaçlı ya da ihtiyat güdülü para talebi gelirin bir 

fonksiyonudur. 

3. Spekülasyon Amaçlı Para Talebi: Ekonomik birimlerin tahvilden getiri sağlamak amacıyla 

tuttukları paradır. Spekülasyon amaçlı para talebi faizin bir fonksiyonudur. Faiz haddi arttıkça 

spekülatif para talebi azalır. V=R/L 

Keynese göre, tahvil fiyatının düştüğü ve buna bağlı olarak faiz oranının yükseldiği durumda 

ekonomik birimler ellerinde tuttukları fazla para ile tahvil satın almaya yönelirler. bu durumda 

spekülatif amaçlı para talebi azalır. 

 

ky= İşlem ve ihtiyat güdülü para talebi 

hi= Spekülasyon amaçlı para talebi 

Para Arzı 

Keynes modelinde reel para arzını dikkate almıştır ve para arzı faiz haddine duyarsızdır. 

 

Keynese göre para piyasasında denge para talebiyle para arzının kesiştiği noktada sağlanır. Bu 

noktada piyasa denge faiz haddi belirlenir. Para piyasasının dengede olduğu durumda para arzı para 

talebine ve tahvil arzı da tahvil talebine eşittir. 

Para piyasasında para arzının daha fazla olduğu durumda tahvil talep fazlası söz konusudur. Bu 

durumda ekonomik birimler ellerindeki fazla para ile tahvil alımına yönelirken tahvilin fiyatı artacak 

faiz oranı düşecek ve spekülatif para talebi artacaktır. 



 

 

Para piyasasında para talebinin daha fazla olması durumunda tahvil arz fazlası söz konusudur. Bu 

durumda ekonomik birimler para taleplerini karşılamak için tahvil satarken tahvilin fiyatı düşecek, faiz 

oranı artacak ve spekülatif para talebi azalacaktır. 

 

LM Eğrisi 

LM Eğrisinin Elde Edilişi 

Para ve tahvil piyasasının dengede olduğu gelir düzeyi ve faiz haddi bileşimlerinin geometrik yerine 

“LM” eğrisi denir. Eğri üzerindeki her noktada para arzı para talebine, tahvil arzı tahvil talebine eşittir. 

LM eğrisinin sağında kalan alanda para talebi para arzından büyükken aynı zamanda tahvil arz fazlası 

söz konusudur. Bu durumda para piyasasının dengeye gelebilmesi için faiz haddinin yükselmesi 

gerekmektedir. 

LM eğrisinin solunda kalan alanda para arzı para talebinden büyükken aynı zamanda tahvil talep 

fazlası söz konusudur.  Bu durumda para piyasasının dengeye gelebilmesi için faiz haddinin düşmesi 

gerekir. 

 

Eğim=k/h 

k: Para Talebinin gelire duyarlılığı 

h: Para talebinin faize duyarlılığı 

LM Eğrisinin Konumu 

Sağa Kayması: Para arzının artması, fiyatlar genel düzeyinin düşmesi, para talebini azaltan her türlü 

unsur LM eğrisinin sağa kaymasına neden olur. 

Sola Kayması: Eğrinin sola kayması yukarıdaki maddelerin tersi durumda gerçekleşir. 

Mal ve Para Piyasasında Birlikte Denge 



 

 

 

Mal ve para piyasasında eşanlı denge IS-LM eğrilerinin kesiştiği E noktasında sağlanır. Bu noktada 

piyasada denge faiz haddi ve denge gelir düzeyi belirlenir. E noktasında aynı zamanda mal 

piyasasında, yatırımlar tasarruflara eşitken para piyasasında para arzı para talebine ve tahvil arzı da 

tahvil talebine eşittir. 

IS-LM eğrisinin sağında yer alan A gibi bir nokta için para ve mal piyasası dengede değildir. bu 

noktada para talebi para arzından büyükken aynı zamanda tahvil arz fazlası vardır. Ayrıca mal 

piyasasında tasarruflar yatırımlardan büyükken ekonomide mal arz fazlası vardır. Para ve mal 

piyasasının tekrar dengeye gelebilmesi için ekonomide faiz oranı yükselirken gelir düzeyi azalmalıdır. 

IS-LM Politikasında Para ve Maliye Politikaları 

Para Politikası 

Merkez bankası para politikasını, çoğunlukla açık piyasa işlemleri aracılığıyla yürütür. Merkez bankası 

para karşılığında tahvil satın alıp piyasadaki para stokunu arttırır ya da tahvil satıp para stokunu 

azaltır. Merkez bankasının toplam talebi ve bu yolla gelir düzeyini arttırmak ya da işsizliği azaltmak 

için para arzını arttırmasına genişletici para politikası denir. Diğer taraftan toplam talebi kısıp, 

enflasyonun önlenmesi amacıyla para arzının azaltılmasına da daraltıcı para politikası denir. 

Para arzı değişikliğinin faiz oranlarını ve dolayısıyla faiz oranlarının da yatırımları ne kadar 

etkileyebileceği bu politikanın etkili olması açısından çok önemlidir. Para politikası da bu etkinin 

derecesini gösterir. 

Para Politikasında Sorunlar 

Likidite etkisi: Başlangıçta dengede olan ekonomide para arzının artması tahvile olan talebi arttırırken 

tahvil fiyatlarının yükselmesine ve buna bağlı olarak faiz oranının düşmesine neden olur. Para arzı 

artışının faiz oranlarının düşmesi şeklinde yarattığı bu etkiye likidite etkisi denir. 

Hasıla Etkisi: Para arzı artışını faiz oranlarını düşürmesiyle ekonomide yatırım harcamalarının 

artmasına ve bununda gelir düzeyini arttırmasına neden olan etkiye hasıla etkisi denir. 

Para Politikasının Etkinliği 

 IS eğrisi yatıklaştıkça uygulanan genişletici para politikalarının etkinliği artar. (Çarpan 

değerinin büyümesi ve yatırımların faize duyarlılığının artması.) 

 LM eğrisi dikleştikçe para politikası etkinliği artar. 



 

 

Para Politikasının Tam Etkin Olduğu Durumlar 

 

İlk grafik yatırımların faize sonsuz duyarlı olduğu durumdur. İkinci grafik ise para talebinin faize 

duyarsız olduğu durumdur. Klasiklerin LM durumudur. 

Para Politikasının Etkisiz Olduğu Durumlar 

 

İlk grafik yatırımların faize duyarsız olduğu durumdur. İkincisi ise para talebinin faize sonsuz duyarlı 

olduğu durumdur. Aynı zamanda Likidite Tuzağındadır. 

Likidite Tuzağı: Para arzı artışları karşısında ekonomik birimlerin daha fazla tahvil almadığı spekülatif 

amaçlı para talebinin faize sonsuz duyarlı olduğu ve LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu 

durumdur. 

Maliye Politikası 

Başlangıçta E noktasında olan ekonomide genişletici maliye politikası IS eğrisini sağa kaydırırken, 

başlangıçta ekonominin E* noktasında Y* gelir düzeyine gelmesine neden olur. Artan gelir düzeyinin 

para talebinin arttırıp  faiz oranını arttırması ve bununda ekonomide yatırım harcamalarını azaltıp 

ekonomiyi E1 noktasında Y1 gelir düzeyine geri getirmesine “cwording out” ya da “dışlama etkisi” 

denir. 

 

Maliye Politikasının Etkinliği 

 LM eğrisi yatıklaştıkça maliye politikası etkinliği artar. 



 

 

 Is eğrisi dikleştikçe maliye politikasının etkinliği artar IS eğrisi dikleştikçe dışlama etkisi azalır. 

Maliye Politikasının Tam Etkin Olduğu Durumlar 

 

İlk grafik likidite tuzağı durumudur. Dışlama etkisi 0 dır. Bundan dolayı tam etkindir. 

İkinci grafik ise yatırımların faize duyarsız olması durumudur. Dışlama etkisi sıfırdır. 

Maliye Politikasının Etkisiz Olması 

Para talebinin faize duyarsız olması durumu (tam dışlama); LM eğrisinin dik olduğu durumda (Klasik 

LM) Kamu harcamalarında meydana gelecek artışın gelir düzeyini arttırırken artan para talebinin faiz 

oranını arttırması bununda gelir düzeyini başlangıç  seviyesine kadar tekrar azaltmasına tam 

dışlama/engelleme denir. 

Politika Karması 

Bir ekonomide gelir düzeyi artışını fazlalaştırmak için para ve maliye politikasının birlikte 

kullanılmasına politika karması denir. Başlangıçta E noktasında olan ekonomide genişletici maliye 

politikası dengeyi E1 noktasına taşırken dışlama etkisi sebebiyle gelir düzeyi Y1 noktasında kalmıştır. 

Gelir düzeyini daha fazla arttırmak için genişletici para politikası uygulanarak LM eğrisi sağa kayarken 

denge E2 noktasında sağlanmış ve dışlama etkisi giderilmiştir. 

Toplam Talep Toplam Arz Analizi 

Toplam Talep 

Ekonomide para ve mal piyasasını eşanlı dengede olduğu gelir düzeyi ve fiyat düzeyi bileşimlerinin 

geometrik yerine toplam talep eğrisi denir.  Toplam talep eğrisi ile bireysel talep ya da piyasa talebi 

arasında bir ilişki söz konusu değildir. 



 

 

 

Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olması 3 etkiyle açıklanır; 

1. Keynes Etkisi (Faiz Etkisi): Fiyatlar genel düzeyindeki düşüşün reel para arzını arttırırken LM 

eğrisini sağa kaydırmasıyla faiz oranının düşmesi ve yatırım harcamalarının artmasıyla gelir 

düzeyinin artması şeklinde ortaya çıkan etkidir. 

2. Pigou Etkisi (Servet- Reel Avans): Fiyatlar genel düzeyinin düşmesinin bireylerin sahip olduğu 

servetin değerini artmasına neden olmasıyla zenginleşen bireylerin ekonomide harcamalarını 

arttırıp, gelir düzeyinin artması şeklinde ortaya çıkan etkidir. 

3. Açık Ekonomi Etkisi: Fiyatlar genel düzeyindeki düşüşün reel para arzınıarttırıp faiz oranını 

düşürmesiyle ülkede yaşanacak sermaye çıkışlarının yerli paranın değerini azaltması bunun 

ihracatı arttırırken gelir düzeyini arttırması şeklinde ortaya çıkan etkidir. 

Toplam Talep Eğrisinin Eğimi 

Toplam talep eğrisinin yatıklaşması fiyatlar genel düzeyinde meydana gelecek değişmenin gelir düzeyi 

üzerinde yaratacağı etkinin artmasına neden olur. fiyatlar genel düzeyindeki düşüş daha yatık olan 

Toplam Talep eğrisinde daha büyük gelir artmasına neden olur. 

Toplam Talep eğrisinin eğimi IS ve LM eğrilerinin eğimine bağlı olarak belirlenir. Buna göre 

 Çarpan değeri büyüdük.e ve yatırımların faize duyarlılığı arttıkça yani IS eğrisi yatıklaştıkça, 

Toplam Talep eğrisi yatıklaşır. 

 LM eğrisi dikleştikçe Toplam Talep eğrisi yatıklaşır. 

Toplam Talep Eğrisinin Konumu 

Toplam Talep eğrisinin konumu IS ve LM eğrilerinin konumuna bağlı olarak belirlenir. Ekonomide IS 

eğrisini sağa kaydıran her unsur. Toplam talep eğrisinde sağa kaymasına neden olur. Buna göre; IS 

eğrisini sağa kaydırırken AD eğrisini de sağa kaydırır. 



 

 

Ekonomide fiyatlar genel düzeyi hariç LM eğrisini sağa kaydıran her unsur AD eğrisinin sağa 

kaymasına neden olur. Buna göre, para arzının artması ve para talebini azaltan her unsur LM eğrisinin 

sağa kaydırırken AD eğrisininde sağa kaymasına neden olur. 

AD eğrisinin sağa kaymasına neden olan bir diğer unsur ekonomide yaşanacak olumlu talep şoklarıdır. 

Talep şoku, para ve maliye politikası dışında ekonomik birimlerinin davranışlarının ve beklentilerinin 

değişmesi ile oluşan şoklardır. 

Toplam Arz (AS) 

Değişik fiyat düzeyinde ekonomideki tüm firmaların üretip satmaya hazır oldukları mal miktarlarını 

gösteren eğriye AS denir. Kısa dönem AS eğrisi fiyatlar genel düzeyi ve gelir düzeyi arasındaki doğru 

yönlü ilişkiyi ifade edecek şekilde pozitif eğimlidir. 

 

Toplam Arz Eğrisini sağa kaydıran nedenler; 

 Teknolojik gelişme ve verimlilik artışı 

 Üretimde kullanılan girdi maliyetlerinin azalması 

 Firmaların ekonomiye yönelik olumlu beklentileri 

 Üretim faktörleri miktarının artması 

 Olumlu hava koşulları 

 Olumlu arz şokları 

AD-AS Modelindeki Denge ve Dengedeki Değişmeler 

 

 Genişletici para ve maliye politikası AD eğrisini sağa kaydırır. Daraltıcı para ve maliye 

politikası AD eğrisini sola kaydırır. 

 AS- AD analizinde uygulanan genişletici para ve maliye politikası etkileri arz eğrisinin şekline 

göre farklılık gösterecektir. 



 

 

 Arz eğrisinin pozitif eğimli olduğu durumda genişletici politikalar AD eğrisinin sağa kaydırırken 

gelir düzeyinin ve fiyatlar genel düzeyinin armasına neden olur. 

 Klasik AD eğrisinin geçerli olduğu durumda genişletici politika AD eğrisini sağa kaydırırken 

fiyatlar genel düzeyi artacak; ancak istihdam ve gelir düzeyi değişmeyecektir. 

 Keynesyen AS eğrisinin geçerli olduğu durumda AD eğrisi sağa kayarken fiyatlar genel düzeyi 

değişmeyecek; fakat istihdam ve gelir düzeyi artacaktır. 

Makro iktisadi analizde kısa dönemde 3 farklı arz eğrisi söz konusudur (Keynesyen,Pozitif Eğimli Arz, 

Klasik). 3 eğrinin elde edilişi iş gücü piyasasına dayanmaktadır. 

Klasik Toplam Arz Eğrisi 

Klasik modele göre ekonomi her zaman tam istihdamdadır. Tam istihdamı ifade eden AS eğrisi kısa 

dönem bütüncül üretim fonksiyonundan elde edilir. Modele göre; 

 Ekonomik birimler rasyonel davranır. 

 fiyatlar ve ücretler esnektir. 

 Ekonomik birimler tam bilgi sahibidir. 

 Ekonomik birimler parasal aldanım içerisinde değillerdir. 

Yani, bireyler nominal ücretleri değil reel ücretlerini dikkate alırlar. 

 

Başlangıçta dengede olan ekonomi, P’de meydana gelecek artış reel ücreti düşürürken emek talebini 

arttıracaktır. Tam bilgi sahibi olan çalışanlarda reel ücret düşüşü karşısında emek arzlarını 

azaltacaklardır. ve emek piyasasında denge E2 noktasında sağlanırken istihdam düzeyi değişmemiş 

ancak nominal ücret düzeyi artmıştır. Fiyatlar genel düzeyinin düştüğü durumda da tersine çalışan bu 

mekanizma sonucu emek piyasasında denge E1 noktasında sağlanırken istihdam değişmemiş ancak 

ücret düzeyi düşmüştür. 

Klasik modelde fiyat ve ücretlerin esnek olmasından hareketle ekonomide fiyatlar genel düzeyinde 

meydana gelecek bir değişiklik istihdam düzeyini ve buna bağlı olarak gelir düzeyini değiştirmemekte 



 

 

ve kısa dönem toplam arz eğrisi tam istihdam düzeyinde yatay eksene dik bir doğru şeklinde 

olmaktadır. 

Klasik Emek Talebi 

Klasik modelde emek talebi reel ücretlerin bir fonksiyonudur. Ld =f(w(-), P(+)) Reel ücretle emek 

talebi ters yönlü ilişki içerisindeyken fiyatlar genel düzeyinde doğru yönlü ilişki içerisindedir. Reel 

ücretin artması emek talebini azaltırken P’nin artması reel ücreti azaltıp emek talebini arttırır. 

Klasik Emek Arzı 

klasik modelde emek arzı reel ücretin bir fonksiyonudur. Ls= f(w(+),P(-)) emek arz edenler için emek 

arzı reel ücretle doğru yönlü, P ile ters yönlüdür. Reel ücretin artması emek arzını arttırırken fiyatlar 

genel düzeyinin arması reel ücreti düşürür “Emek Arzını” azaltır. 

Keynesyen Toplam Arz Eğrisi 

Keynesyen toplam arz eğrisinde emek piyasasından hareketle elde edilir; Ancak Keynes’e göre 

ekonomide fiyatlar ve ücretler esnek değildir. Aksine işçilerle imzalanan sözleşmeler gereği ücret 

yapışkanlığı söz konusudur. 

Keynesyen Emek Talebi 

Keynesyen Modelde emek talebi reel ücretin bir fonksiyonudur. LD=f(w(-), P(+)). Keynes’e göre emek 

arzı nominal ücretin bir fonksiyonudur. Nominal ücretler sözleşmelerle belirlenmektedir. Yani, 

çalışanlar belirli bir süre çalışma koşulu altında aynı nominal ücreti alırlar. 

Keynesyen Emek Arzı -LD= f(w(∞),P(0)) 

Nominal ücretle çalışma kararı alan işçiler için fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere vereceği 

tepkiler 0’dır. Ancak çalışanlar, nominal ücret düzeyine karşı sonsuz duyarlıdır. 

 

Modele göre firmalar ürettikleri malların fiyatları ve fiyatlar genel düzeyi hakkında tam bilgi 

sahibiyken çalışanlar fiyatlar genel düzeyi hakkında tam bilgi sahibi değillerdir. Bu durumda reel ücreti 

dikkate alarak çalışma kararı alan işçiler fiyatlar genel düzeyini tahmin ederler. Buna göre emek arzı 

beklenen reel ücretin bir fonksiyonu olur. 



 

 

Modele göre emek arzı gerçekleşen reel ücret ile işçilerin fiyat bekleyişlerindeki yanılgının çarpımına 

eşittir. Ekonomide gerçekleşen fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden büyük olduğu durumda, 

firmalar nominal ücretleri arttırırken fiyat düzeyi konusunda eksik bilgi sahibi olan işçiler nominal 

ücret artışını reel ücret artışı gibi algılayarak emek arzlarını arttırırlar. Buna göre ekonomide fiyatlar 

genel düzeyindeki artış işçi yanılma modeli gereği emek arzını ve istihdamı arttırırken gelir düzeyi 

artacak ve kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimli olacaktır. 

2. Firma Yanılma Modeli (R. Lucas- Yeni Klasikler) 

Modele göre firmalar ekonomideki tüm fiyatlar yerine kendi ürettikleri malın fiyatı hakkıında daha 

fazla bilgi sahibidir. Buna göre firmalar ekonomide fiyatlar genel düzeyi hakkında belli bir 

gerçekleşme beklentisine sahiptirler. Firmaların fiyat bekleyişleri veri iken ekonomide gerçekleşen 

fiyat düzeyini beklenen fiyat düzeyinden büyük olduğu durumda, kendi ürettiği malın fiyatınında 

artacağını düşünen firmalar, emek taleplerini arttırırken istihdam ve çıktı düzeyi artar ve buna bağlı 

olarak gelir düzeyi artar. 

Y= Yn+ α (P-Pe) 

Y: Fiili Gelir 

Yn: Tam istihdam Gelir Düzeyi 

P: Gerçekleşen Fiyat Düzeyi 

Pe: Beklenen Fiyat Düzeyi 

P=Pe ⇒ Y=Yn  ⇒Tam İstihdam 

P>Pe ⇒ Y>Yn ⇒ Aşırı İstihdam 

P<Pe ⇒ Y<Yn ⇒ Eksik İstihdam 

3. Yapışkan Ücret Modeli (S. Fischer) 

Modelde sözleşmeler tarafından belirlenen ücret düzeyinin kısa dönemde yapışkan olduğu kabul 

edilir. Yeni sözleşme dönemlerine firmalar ve işçiler fiyatlar genel düzeyi arttığında tahminde 

bulunurlar. Buradan hareketle firmalar ve işçiler hedefledikleri reel ücrete ulaşmak isterler. 

Ekonomide gerçekleşen fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden daha büyük olduğu durumda 

firmanın hedeflediği reel ücret düşerken firmaların emek talebi artar. Artan emek talebi istihdamı 

arttırıp işsizliği azaltırken ekonomide gelir düzeyinin armasına ve kısa dönem arz eğrisinin pozitif 

eğimli olmasına neden olur. 

Ücret Yapışkanlığının Nedenleri 

1. Etkin Ücret Teorisi: Teoriye göre iş gücünün verimliliğinin ücret düzeyinden etkilendiği kabul 

edilir. Buna göre; ekonomide Toplam Talep azalsa bile firmalar verimliliğin azalmaması için 

ücret düzeyini düşürmeyecektir. Modele göre ücret düzeyi emek piyasası denge ücret 

düzeyinden daha yüksek belirleneceği için işsizliğe neden olur. 

2. Liste ve Katalog veya Menü Maliyetleri: Ekonomide fiyat artışlarının hepsini liste ve 

kataloglarında göstermezler; çünkü bu fazladan bir maliyet yükler. 

3. Uzun Dönemli Sözleşmeler: Günümüzde işveren ve işçiler arasındaki çalışma koşulları 

nominal ücret düzeyinde belirlenen sözleşmeler doğrultusunda şekillenmekte ve ücret 

yapışkanlığına neden olmaktadır. 



 

 

4. İçerdekiler- Dışardakiler Modeli: iş gücü piyasasında mevcut çalışan işçilerin yaptığı işi çok 

daha düşük ücretle yapmaya hazır olan işçiler olsa bile firmalar mevcut işçilerine daha yüksek 

ücret ödeme eğilimindedir. 

5. Koordinasyon  Yetersizliği ve Fiyatların Karışık Ayarlanması: Toplam talebin azaldığı 

dönemlerde firmalar arasındaki koordinasyon yetersizliği ve birbirinden bağımsız hareket 

eden firmaların varlığı nedeniyle, fiyatlar genel düzeyinin değişmesi karşısında ücret 

düzeyinde eşanlı dengeler söz konusu olmaz. 

Toplam Arz Eğrisi Modelleri 

Klasik ve Keynesyen Model yukarıda anlatıldığı için Bu başlık altında anlatılmayacaktır. 

1. Monoteristler (Parasalcı İktisat- Friedman) 

Modelin Varsayımları; 

 İşçi yanılma modeli gereği kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir. 

 Fiyatlar ve ücretler esnektir. yani piyasalar kendiliğinden temizlenir. 

 Ekonomik birimler adaptif yani uyarlayıcı beklentilere sahiptirler. 

Uyarlayıcı Beklentiler 

Ekonomik birimlerin özellikle fiyatlar genel düzeyi hakkındaki bekleyişlerini geçmişteki verilere ve 

deneyimlerine bağlı olarak belirlediğini ifade eder. Monoterist modelde kısa dönemde uygulanan 

genişletici politikaların gelir düzeyine etkisi ne klasik modeldeki gibi “0”dır. Ne de Keynesyen 

modeldeki gibi tam istihdam gelir düzeyine kadar olumlu etki yaratır. Parasal modelde başlangıçta 

dengede olan ekonomide  uygulanacak genişletici politikalar kısa dönemde Toplam Talep eğrisini sağa 

kaydırıp  gelir düzeyini ve fiyatlar genel düzeyini arttırır. 

Modelde uyarlayıcı beklentiler varsayımı geçerli olması nedeniyle çalışanlar fiyatlar genel düzeyindeki 

bu değişime 1 dönem sonra uyum sağlarken reel ücretlerdeki artış emek talebini azaltıp Toplam Arz 

eğrisini sola kaydırır. Moneterist modelde kısa dönemde uygulanan politikalar gelir düzeyi ve fiyat 

 düzeyi üzerinde etkiliyken uzun dönemde sadece fiyatlar genel düzeyi üzerinde etkilidir. 

Moneteristlere göre ekonomide konjonktür dalgalanmalarına neden olarak temel unsur; para 

arzındaki değişmelerdir. Moneteristlere göre ekonomideki büyüme oranı karşısında para arzında belli 

bir oranda büyümesi gerektiği savunulur. 

2. Yeni Klasik İktisat (J. Math, R. Lucas, R. Barro, T. Sergent) 

Varsayımları; 

 Firma yanılma modeli gereği kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir. 

 Fiyatlar ve ücretler esnektir. Yani piyasalar kendiliğinden temizlenir. 

 Ekonomik birimler rasyonel beklentilere sahiptir. (J. Muth) 

Rasyonel Beklentiler (J. Muth) 

ekonomik birimler fiyatlar genel düzeyinin gelecekteki değerini belirlerken sadece geçmişteki 

verilerden değil ilan edilen politikalar dahil cari dönemdeki tüm bilgilerden yararlanarak tahminde 



 

 

bulunurlar. Buna göre; beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece ekonomik birimler fiyat düzeyini 

doğru ve tam olarak tahmin ederler. 

Modelde uygulanacak genişletici politikalar AD eğrisini sağa kaydırrıken ekonomik birimleri rasyonel 

beklentilere ahip olduğu varsayımından harketle Toplam Arz eğrisi sola kayacak ve gelir düzeyi 

değişmezken fiyatlar genel düzeyi artacaktır.  Modelde önceden ilan edilen politikaların gelir düzeyi 

üzerinde hiç bir etkisi yoktur. Bu olgu Lucas tarafından politika etkinsizliği olarak ifade edilir. Lucas’a 

göre ekonomide en iyi politika politikasızlıktır. 

Lucas’a göre politika yapıcıların uygulanan politikaların sonuçlarını tahmin ederken bireylerin 

beklentilerini değiştirmeyeceğini varsaymaları “Lucas Kritiği” olarak adlandırılır. 

Yeni klasik modelde önceden ilan edilen politikaların gelir düzeyi üzerinde hiç bir etkisi yokken ilan 

edilmeyen habersiz uygulanan genişletici politikalar kısa dönemde ekonomide gelir düzeyi üzerinde 

etkili olacaktır. buna göre ekonomide konjonktür dalgalanmasına neden olacak temel unsur ilan 

edilmemiş politikalardır.  

3. Yeni Keynesyen Model (S. Fisher, J. Taylor, G. Mankiw, J Stiglitz) 

Varsayımları; 

 Yapışkan ücret modeli gereği kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir. 

 Fiyatlar ve ücretler esnek değildir. Ekonomi kendiliğinden temizlenmez. 

 Ekonomik birimler rasyonel beklentilere sahiptir. 

Modelde kısa dönemde uygulanacak para ve maliye politikaları çalışanları imzaladıkları sözleşmeler 

gereği ücretlerin yapışkan olması nedeniyle ekonomide gelir düzeyi üzerinde etkili olacaktır. şekilde 

görüldüğü gibi başlangıçta dengede olan ekonomi AD’nin sola kayması kısa dönemde fiyatlar genel 

düzeyi ve gelir düzeyinin azalmasına neden olmuştur. Ekonomik birimlerin rasyonel beklentiye sahip 

olması kısa dönemde etkili olan politikaların, uzun dönemde etkisiz olmasına ve uzun dönem arz 

eğrisinin tam istihdam düzeyinde yatay eksene dik olmasına neden olur. 

Ücret yapışkanlığı nedeniyle yeni Keynesyen modelde ilan edilen ve edilmeyen tüm politikalar kısa 

dönemde gelir düzeyi üzerinde etkilidir. Modelde konjonktür dalgalanmalarına sebep olan temel 

unsur, ekonomideki talep şoklarıdır. 

4. Reel İktisadi Dalgalanmalar Modeli (C. Plosser, R. Prescott, F. Kydland) 

Yeni klasik iktisat modeli varsayımları üzerine inşa edilen model, yani yeni klasiklerden ayrılan yönü 

kısa dönemde yaşanan konjonktür dalgalanmalarıdır. Yeni klasik modelde ilan edilmeyen para ve 

maliye politikaları, kısa dönemde gelir düzeyi üzerinde etkiliyken reel iktisadi dalgalar modelinde kısa 

dönemde konjonktür dalgalanmasına sebep olan temel unsur üretim teknolojisinde ve verimlilikte 

meydana gelen şoklardır. 

Toplam Talep ve Toplam Arz Enflasyonu 

Uygulanan genişletici para politikasıyla Toplam Talep sürekli sağa kayması durumunda oluşan 

enflasyona talep enflasyonu denir. Ekonomide girdi maliyetlerinin sürekli artmasıyla Toplam Arz 

Eğrisinin sola kayması sonucu oluşan enflasyona Maliyet Enflasyonu denir. 

Enflasyon-Enflasyon Maliyeti ve Senyoraj Geliri 



 

 

Enflasyon: Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması, hane halkının en fazla tükettiği mal 

ve hizmet sepeti fiyatının yükselmesidir. 

1. Beklenen Enflasyon Maliyeti 

 Mönü Maliyeti: Enflasyon sebebiyle firmaların fiyat listelerini sürekli değiştirmeleri sonucu 

katlandıkları maliyettir. 

 Ayakkabı Maliyeti: Enflasyon sebebiyle ekonomik birimlerin ellerinde daha az para tutmaları 

sonucu para taleplerini karşılamak için sıkça bankalara gitmesinden kaynaklanan zaman ve 

üretim kayıplarını ifade eder. 

 Vergi bozulması (Basamak Kayması): enflasyon sebebiyle normal ücretlerde meydana gelen 

artış karşısında bireylerin reel geliri artmasa bile daha yüksek vergi ödemesi şeklindeki 

maliyettir. 

 Enflasyon Vergisi: Enflasyon sebebiyle ekonomik birimlerin ellerinde tuttuğu paranın satın 

alma gücünün azalmasını ifade eder. 

 Tanzi-Olivera Etkisi: Enflasyonist dönemlerde devletin vergi gelirlerinin hesaplanması ve 

toplanması arasında geçen sürede elde edilen verginin reel değerinin yani satın alma 

gücünün azalmasını ifade eder. 

2. Beklenmeyen Enflasyon Maliyeti 

 Nominal ücretle çalışanların satın alma güçleri azalır. 

 Gelir ve servet dağılımı bozulur. 

 üretim ve yatırım kavramları olumsuz yönde etkilenir. 

 Ekonomide kaynakların dağılımını bozar. 

 Spekülatif kazançları ön plana çıkarır. 

 Borçlanma maliyetlerini arttıracaktır. 

Senyoraj Geliri  

Devletin para basma suretiyle elde ettiği gelire ya da satın alma gücüne “senyoraj geliri” denir. 

Senyoraj geliri para arzı artış oranıyla reel para talebinin çarpımı şeklinde ifade edilir. 

Para arzı artışının sürekli olduğu durumda, senyoraj geliri başlangıçta artarken artan enflasyon 

sebebiyle daha sonra azalacaktır. 

İşsizlik-İşsizlik Türleri-Beveridge Eğrisi 

İşsiz: Cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır olup iş bulamayan kişilere işsiz denir. 

 İradi işsiz: Cari ücret düzeyinde çalışmak istemeyen daha yüksek ücret ve daha iyi iş imkanları 

arayan bireylerin oluşturduğu işsizliktir. 

 Gayri İradi İşsizlik: Cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır olup iş bulamayan kişilerdir.  

İşsizlik Türleri 

 Friksiyonel- Arizi- Geçici İşsizlik: Kişilerin yer ya da meslek değiştirmesi sonucu veya mezun 

olduktan sonra iş buluncaya kadar geçen sürede ortaya çıkan işsizliktir. 



 

 

 Yapısal İşsizlik: Çalışanların toplam talepte ve teknolojide meydana gelen değişmelere uyum 

sağlayamaması sonucu oluşan işsizliktir. 

 Konjonktürel İşsizlik: Toplam talebi tam istihdam karşılamada yetersiz olduğu durumda 

ortaya çıkan işsizliktir. 

 Gizli İşsizlik: Üretim sürecine katıldıkları halde üretime katkıları olmayan yani marjinal 

verimlilikleri “0” olan kişilerin oluşturduğu işsizliktir. 

 Mevsimsel İşsizlik: Yılın belli dönemlerinde çalışıp belli dönemlerinde işsiz kalan kişilerin 

oluşturduğu işsizliktir. 

 Teknolojik İşsizlik: İş gücü yerine makinaların kullanılması sonucu oluşan işsizliktir. 

 Bölgesel İşsizlik: Belli bir bölgenin ya da çevrenin cazibesini kaybetmesi sonucu oluşan 

işsizliktir. 

 Doğal İşsizlik: Bir ekonomide friksiyonel ve yapısal işsizliğin toplamda oluşan tam istihdam 

düzeyindeki enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranına doğal işsizlik oranı denir. 

Beveridge Eğrisi 

Bir ekonomide açık iş sayısı ile işsiz sayısı arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğridir. Şekildeki A 

noktasında ekonomide işsiz sayısı açık iş sayısından daha büyüktür ve ekonomi eksik istihdamdadır. 

Şekildeki B noktasında ise ekonomideki açık iş sayısı işsiz sayısından daha büyüktür ve ekonomide 

aşırı istihdam söz konusudur. 

 

Phillips Eğrisi 

Orjinal Phillips eğrisi A.W. Phillips tarafından geliştirilen ve nominal ücret artış oranı ile işsizlik oranı 

arasında ters yönlü ilişkiyi ifade eden eğridir. Phillipsten sonra Samuelson ve Solow phillips eğrisinin 

ifade ettiği ilişkiyi enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki olarak ifade etmiştir. 

Günümüz Phillips eğrisi bir ekonomide enflasyonla işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişkinin olduğunu 

gösterir. Phillips eğrisi türetilirken Keynesyen modelde olduğu gibi çalışanların nominal ücreti dikkate 

aldığı varsayılmıştır. 



 

 

 

Phillips modelinde keynesyen model varsayımlarının geçerli olması nedeniyle enflasyonda meydana 

gelecek artış karşısında sözleşmelerle nominal ücretini velirleyen işçiler için ücret yapışkanlığı reel 

ücret oranının düşmesine buna bağlı olarak firmaların emek taleplerini arttırırken ekonomide işsizlik 

oranının azalmasına neden olur. 

Bekleyişlerin dahil edildiği Phillips Eğrisi 

Çalışanların emek arz ederken reeel ücreti dikkate aldığı ve bekleyişlerin dahil edildiği Phillips 

Eğrisinin şekli kısa ve uzun dönemde farklılık gösterecektir. 

Monoterist Phillips Eğrisi 

Monoteristlere göre uyarlayıcı beklentiler varsayımı altında Phillips Eğrisi formel olarak gösterimi 

şöyledir. 

π=π² – y(U-Un) 

π= Gerçekleşen Enflasyon 

π²= Beklenen Enflasyon 

U= Cari İşsizlik 

Un=Doğal İşsizlik 

π>πe ⇒ Un>U   Aşırı İstihdam 

πe>π  ⇒  U>Un  Eksik İstihdam 

 

Başlangıçta beklenen  ve gerçekleşen enflasyon birbirine eşit olduğu doğal işsizlik düzeyindeki A 

noktasında olan ekonomide uygulanan genişletici politikalar çalışanların uyarlayıcı beklentilere sahip 

olması nedeniyle ekonomide emek talebini arttırıp işsizlik oranının azalmasına ve Phillips eğrisi 

üzerinde B noktasına gelinmesine neden olur. Bir dönem sonra çalışanların enflasyon beklentilerini 



 

 

arttırmalarını Phillips eğrisini sağa kaydırırken reel ücreti arttırıp emek talebini azaltırken ekonomide 

C noktasına dönülmesine neden olur. 

Monoteristlere göre kısa dönemde enflasyonla işsizlik arasında ters yönlü ilişki söz konusu iken yeni 

Phillips eğrisi negatif eğimli iken uzun dönemde enflasyonla işsizlik arasında bir ilişki yoktur ve Phillips 

eğrisi doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğrudur.  

Ekonomide uygulanacak genişletici ve para ve maliye politikaları kısa dönem Phillips eğrileri üzerinde 

yukarı harekete neden olurken, daraltıcı politikalar eğri üzerinde aşağı doğru harekete neden olur. 

Ekonomide beklenen enflasyonun arttığı durumda Phillips eğrisi sağa kayarken beklenen enflasyonun 

azalması eğriyi sola kaydırır. 

Hızlandırma Hipotezi: Monoteristlere göre ekonomide işsizliğin dopğal işsizlik oranından daha düşük 

bir seviyede sürekli tutulabilmesi için para arzının sürekli arttırılması gerekir. Buna hızlandırma 

hipotezi denir. 

Yeni Klasiklere Göre Phillips Eğrisi 

Fiyat ve ücret esnekliğini benimseyen ve ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğunu 

varsayan yeni klasiklere göre kısa ve uzun dönemde Philips eğrisi doğal işsizlik düzeyinde yatay 

eksene dik bir doğru şeklindedir. 

Yeni Keynesyenlere Göre Phillips Eğrisi 

Fiyat ve ücretlerin yapışkan olduğunu benimseyen yeni Keynesyenlere göre ekonomik birimler 

rasyonel beklentilere sahip olsa bile kısa dönem Phillips eğrisi negatif eğimli iken uzun dönemde 

doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğru şeklinde olacaktır. 

IS-LM-BP Modeli 

Ödemeler Bilançosu 

Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkedeki yerleşiklerle yaptığı tüm işlemlerin kaydının tutulduğu hesaba 

ödemeler bilançosu denir. 

1. Cari İşlemler Hesabı: 

a. Mal Ticareti: Görünür ticaret olarak da ifade edilen bu hesapta mal alış ve satışları yer alır. 

 İhracat 

 İthalat 

 Transit Ticaret 

b. Hizmet Ticareti: Görünmez ticaret olarak da ifade edilen bu hesapta hizmet alım ve satımı yer alır. 

Truzim, taşımacılık, bankacılık, sigortacılık, inşaat, Resmi Hizmet 

c. Yatırım Gelir-Gider Hesabı: Doğrudan Portföy yatırımlarının gelir ve giderlerinin ve dış borç faiz 

ödemelerinin yazıldığı hesaptır. 

Kar, faiz, temettü gelirleri 

Transfer Hesabı: Ülkeler arasında yapılan transferlerin yazıldığı hesaptır. İşçi dövizi, bedelsiz ithalar, 

bağış ve yardımları. 



 

 

Not: Cari işlemler hesabı pozitif ya da negatif değer alabilir. Hesabın pozitif değer alması cari fazlayı 

ifade ederken, negatif değer alması cari açığı ifade eder. 

2. Sermaye Hesabı 

Ülkeye anapara giriş ve çıkışlarının yazıldığı hesaptır. 

a. Sermaye Hesabı: Sermaye transferini gösteren hesaptır. Dış borç anapara geri ödemeleri bu hesaba 

yazılır. Göçmen transferi gibi 

b. Finans Hesabı 

 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ülkede üretim gerçekleştirmek için gelen ya da 

ülkedeki mevcut şirketlere ortak olmak amacıyla gelen yabancı sermayenin takip edildiği 

hesaptır. 

 Dolaylı (Portföy Yatırımı) Yabancı Sermaye Yatırımları: Ülkeye tahvil bono ve hisse senedi 

yatırımları için gelen yabancı sermayenin yazıldığı hesaptır. 

 Diğer Kalemler: Şirketlerin ve bankacılık kesiminin yurtdışından getirdiği sermayelerin 

yazıldığı hesaptır. 

Sermaye hesabı pozitif ya da negatif değer alabilir. Hesabın pozitif değer alması ülkeye sermaye 

girişini ifade ederken, negatif değer alması ülkeden sermaye çıkışını ifade eder. 

3. Net Hata Noksanı Hesabı: Bilanço denkliğini sağlamaya yönelik bir düzeltme hesabı olmakla 

birlikte kaynağı belli olmayan sermaye giriş ve çıkışlarını ifade eden hesaptır. 

4. Resmi Rezerv Hesabı: Ülkenin merkez bankası ve IMF nezdinde sahip olduğu altın ve döviz 

rezervlerinde meydana gelen değişimlerin yazıldığı hesaptır. 

Resmi rezerv hesabı pozitif ya da negatif değer alabilir. Hesabın pozitif olması resmi rezervlerin 

azaldığını gösteren hesabın negatif değer olması rezervlerin artığını gösterir. 

BP Eğrisi 

Ödemeler bilançosunun dengede olduğu gelir düzeyi faiz haddi bileşimlerinin geometrik yerine BP 

eğrisi denir. Eğri üzerindeki her noktada ödemeler bilançosu dengededir. 

 

Normal şartlar altında BP eğrisi pozitif eğimlidir. Çünkü, gelir düzeyinde meydana gelecek bir artış 

karşısında ithalat artarken net ihracat azalacak ve ödemeler bilançosu açığı söz konusu olacaktır. Bu 

açığın kapatılabilmesi için ülkeye sermaye girişinin olması gerekir. Bunun içinde faiz oranı 

yükseltilmelidir. 

BP Eğrisinin Eğimi 



 

 

BP eğrisinin eğimini etkileyen iki unsur söz konusudur. 

 Ekonomide marjinal ithalat eğilimi arttıkça BP eğrisi dikleşir. 

 Sermaye hareketlerinin yurtiçi ve yurtdışı faiz oranları arasındaki farka olan duyarlılığı arttıkça 

BP eğrisi yatıklaşır. 

Not: sermaye hareketlerinin olmadığı durumda, dışa kapalı ekonomide BP eğrisi diktir. Tam sermaye 

hareketliliği durumunda ise yataydır. 

BP Eğrisinin Konumu 

Yurtiçi ve yurtdışı fiyat düzeyi veri iken nominal döviz kurunun aynı zamanda reel döviz kurunun 

arması yurtiçi malların ucuzlaması ve her alternatif gelir düzeyinde BP eğrisinin sağa kaymasına neden 

olur. 

Mundell-Fleming Modeli 

1. Sabit Kur ve Tam Sermaye Hareketliliği Altında para ve Maliye Politikaları 

Para Politikası 

Başlangıçta dengede olan ekonomide genişletici para politikası LM eğrisini sağa kaydırır. Bu noktada 

yurtiçi faiz oranının düşmesi ödemeler bilançosu açığı yaratır. Faizdeki düşüşle birlikte gerçekleşen 

sermaye çıkışı dövize olan talebi arttırırken merkez bankasının piyasadan TL alıp karşılığında döviz 

vermesine ve para arzının daralmasına neden olur. Para arzının daralması LM eğrisinin tekrar sola 

kaydırırken ekonomi eski dengeye döner. 

Maliye Politikası 

Başlangıçta dengede olan ekonomide genişletici maliye politikası IS’i sağa kaydırır. Bu noktada faiz 

oranının yükselmesi sermaye girişini arttırırken ödemeler bilançosunda fazla oluşur. Merkez 

bankasının gelen sermaye karşılığında piyasaya TL vermesi para arzını arttırırken LM eğrisinin 

kaymasına ve ekonominin aynı faiz düzeyinde gelirin artmasına neden olur. Para politikası etkindir. 

2. Esnek Kur Tam Sermaye Hareketliliği Altında Para ve Maliye Politikası 

Para Politikası 

Başlangıçta dengede olan ekonomide genişletici para politikası LM eğrisini sağa kaydırırken daha 

düşük faiz düzeyinde, daha yüksek gelir düzeyinde denge sağlanır. Bu noktada faiz oranının düşmesi 

sermaye çıkışına neden olurken ödemeler bilançosu açık verir. Esnek kurdayken dövize olan talebin 

artması Yerli paranın değerini düşürürken bu ihracatın artıp, ithalatın azalmasına ve IS eğrisini sağa 

kayarak aynı faiz düzeyinde daha yüksek gelir seviyesinde dengeye gelir. Esnek kurda para politikası 

etkindir. 

Maliye Politikası 

Başlangıçta dengede olan ekonomide genişletici maliye politikası IS eğrisini sağa kaydırırken iç denge 

daha yüksek faiz ve gelir seviyesinde sağlanır. Bu noktada faizin yükselmesi sermaye girişini arttırırken 

ödemeler bilançosunda fazla yaratır. Esnek kurda sermaye girişi TL’ye olan talebni arttırırken döviz 

kurunu düşürüp TL’nin değer kazanmasına neden olur. Bu değer kazancı ithalatı arttırıp ihracatı 

azaltırken IS eğrisinin sola kaymasına ve eski düzeyde dengeye gelmesine sebep olur. 

Marshall-Lerner Koşulu 



 

 

Bir ülke parasının reel değer kaybının yani yapılacak bir devalüasyonun net ihracatı hangi durumda 

arttıracağına Marshall-Lerner koşulu denir. Marshall- Lerner koşuluna göre bir ülkedeki ihracat ve 

ithalat esneklikleri toplamının 1’den büyük olduğu durumda yapılacak bir devalüasyon net ihracatı 

arttırır. 

Tüketim Modelleri 

1. Mutlak Gelir Hipotezi- Keynes 

Keynes, tüketim üzerine 3 varsayım yaparak tüketim modelini oluşturmuştur. 

 Tüketim, harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur ve faiz oranının tüketim üzerinde bir etkisi 

yoktur. 

 Harcanabilir gelir düzeyi arttıkça tüketimin artacağı ancak tüketim artışının gelir artışından 

daha küçük olacağı kabul edilir. Buna temel psikolojik kanun denir. 

 Harcanabilir gelir arttıkça gelirin tüketim için kullanılan kısmını yani ortalama tüketim 

eğiliminin azalacağı kabul edilir. 

Keynes’e göre bu varsayımlar doğrultusunda gelir düzeyinin artması karşısında ortalama tüketim 

eğiliminin azalıp ortalama tasarruf eğiliminin artmasının ekonomiyi durgunluğa götürmesi için kamu 

harcamalarının sürekli artması gerekir. Buna durgunluk hipotezi denir. 

Keynesin geliştirdiği tüketim modeli 1946 yılında Simon Kuznets tarafından zaman serileri analizi ile 

test edilmiştir. Kuznets yaptığı bu test sonucunda Keynesyen tüketim varsayımlarını kısa dönemde 

geçerli olduğunu ancak uzun dönemde geçerli olmadığını ortaya koymuştur. Bu durum tüketim 

bulmacası olarak adlandırılmaktadır. 

2. Nispi Gelir Hipotezi (J. Duesenbery) 

Duesenbery tarafından geliştirilen model mutlak gelir hipotezi üzerine inşa edilmiştir. Mutlak gelir 

hipotezinden farkları; 

1. Bireylerin tüketim kararları birbirinden bağımsız değildir. Her bireyin tüketim düzeyi içinde 

bulunduğu grubun nispi gelir düzeyine bağlıdır. Grubun nispi gelir düzeyi değişmediği 

müddetçe tüketimin değişmediği kabul edilir. 

2. Kısa dönemde gelir düzeyindeki değişmeler karşısında bireyin tüketimi cari gelire göre değil 

önceki dönemlerde elde ettiği en yüksek gelire bağlı olarak değişir. Cari gelir azaldığında 

bireyler tüketimlerini azaltmadan tasarruflarını azaltarak aynı tüketimi yapmaya çalışır. 

Tüketim aşağı doğru yapışkandır. Modele göre tüketimi belirleyen temel unsur nispi gelir 

düzeyi ve geçmişte elde edilen en yüksek gelir düzeyidir. 

3. Zamanlar Arası Optimizasyon Modeli (L. Fisher) 

Fisher tarafından geliştirilen modelde iki dönem yaşayan ve bu iki dönemde gelir elde eden bir bireyin 

faydasının maksimum etmek için iki dönemde tüketim kararlarının nasıl aldığı analiz edilir. 

Modele göre zamanlar arası bütçe doğrusu ile zamanlar arası farksızlık eğrisinin teğet olduğu noktada 

2 dönem yaşayan birey en yüksek faydayı elde edecek şekilde iki dönem için tüketim bileşimini 

belirlemiştir. Modele göre cari tüketim düzeyi cari gelir düzeyine ve gelecekte elde edilen gelirin 

bugünkü değerine bağlı olarak belirlenir. 

4. Yaşam Boyu Gelir Hipotezi (F. Modiglioni) 



 

 

Modiglioni tarafından geliştirilen modelin çıkış noktası optimizasyon modelidir. Varsayımları; 

 Modele göre tüketiciler çalıştıkları dönemde çalışmadıkları döneme göre daha yüksek gelir 

elde ederler. 

 Çalıştıklrı dönemde yüksek gelir elde eden bireyler tasarruf yaparak çalışmadıkları dönemde 

(emekliliklerinde) tüketimin geliri aşan kısmını tasarruflarıyla finanse ederler. 

 Bireyler elde ettikleri geliri yaşamları boyunca tüketime yaymalarına “tüketim düzleştirmesi” 

denir. 

 Modelde uzun dönemde gelir artışına bağlı olarak servet düzeyinin artması tüketimi arttıran 

unsurdur. 

 Modele göre tüketimi belirleyen temel unsur bireylerin yaşam boyu elde etmeyi düşündüğü 

gelir düzeyidir. 

5. Sürekli Gelir Hipotezi (M. Friedman) 

Modelin çıkış noktası optimizasyon modelidir. Varsayımları; 

 Friedman’a göre gelir, sürekli gelir ve geçici gelir toplamından oluşmaktadır. Sürekli gelir 

bireyin sahip olduğu beşeri ve beşeri olmayan servet ile her yıl elde etmeyi düşündüğü 

ortalama gelire eşittir. Geçici gelir, cari gelirde meydana gelen beklenmeyen değişmeleri 

ifade eder. 

 Friedman’a göre tüketim sürekli tüketim ve geçici tüketimden oluşur. Modelde Bireylerin 

tüketim düzleştirmesi yaptıkları varsayılır.  

 Modele göre iktisadi dalgalanmalar nedeniyle geçici gelirde meydana gelen artış ve azalışlar 

uzun dönemde birbirini telafi eder ve uzun dönemde geçici gelir ve geçici tüketim “0” 

değerini alır. 

 Modele göre tüketimi belirleyen unsur sürekli gelirdir. 

6. Rassal Yürüyüş Modeli 

Rasyonel beklentiler varsayımının geçerli olduğu durumda, ekonomide beklenmedik bir gelişme 

olmadığı müddetçe bireylerin tüketim düzeyi değişmeyecektir. 

Tüketimi değiştirecek şokların ne zaman ortaya çıkacağı önceden bilinemeyeceği için gelecekteki 

tüketim hakkında tahminde bulunmak doğru olmayacaktır. Bu doğrultuda tüketimin önceden 

öngörülemeyeceği ve raslantısal olarak değişmesi söz konusudur. 

Yatırımlar 

Sabit Sermaye Yatırımları 

Bir ekonomide mevcut sermaye stokuna yapılan ilavelere sabit sermaye yatırımları denir. 

A. Bugünkü Değer Yöntemi: Modele göre firmaların yatırım kararları yatırım projesinin her yıl 

sağlayacağı net getiriler toplamının yatırım projesinin maliyeti ile karşılaştırılarak verilir. 

B. Sermayenin Marjinal Etkinliği (MEC): Keynes tarafından geliştirilen yatırım modeli bugünkü değer 

yöntemine göre inşa edilmiştir. Keynes yatırım projesinin bugünkü değerini “0” kılan faiz haddine 

(İskonto Haddine) Sermayenin Marjinal Etkinliği demiştir. 



 

 

Cr=(R/1+i+ R/1+i2+ …….. R/(1+in) ⇒ Faiz oranı ile yatırımlar arasında ters yönlü ilişki vardır. 

MEC> i ⇒ Firma yatırım kararı alır. 

MEC< i ⇒ Firma yatırım yapmaz. 

Yatırımın Marjinal Etkinliği (Yatırım Talep Eğrisi) 

Keynese göre faiz haddiyle yatırımlar arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye yatırım talep eğrisi denir Firma 

için yatırımlardan beklenen net getirinin artması ya da yatırım maliyetlerinde meydana gelen 

azalışlar, yatırım talep eğriinin sağa kaymasına sebep olur. Bunlar veri faiz haddinde gerçekleşecektir. 

C. Neo-Klasik yatırım Modeli 

Modelde firmaların kar maksimizasyonu üretim düzeyini gerçekleştiren optimal sermaye düzeyinden 

hareketli firmaların yatırım kararlarının nasıl aldığı analiz edilir. Modele göre firma için optimal 

sermaye miktarı son birim sermayenin firmaya sağladığı getiriyle maliyetinin eşit olduğu noktada 

sağlanır. 

Sermayenin Marjinal Ürünü= MPK=ΔY/ΔK 

Sermayenin Maliyeti= CK 

MPK>CK ⇒ Firma yatırım yapar. 

MPK<CK  ⇒ Firma sermaye miktarını azaltır. 

Modele göre faiz haddi ile yatırımlar arasında ters yönlü ilişki söz konusudur. 

D. Hızlandıran Modeli 

Model firmaların yatırım kararlarını elde ettikleri hasıla ile ilişkilendirmektedir. Modelin çıkış 

noktasında firmaların arzuladıkları sermaye stokunu garanti eden sabit bir sermaye hasıla oranı 

vardır. Modelde faiz haddiyle yatırımlar arasında bir ilişki yoktur. 

V=K/Y 

V.Y: Arzulanan sermaye Stoku 

Gelir artışı yatırımı arttırırken gelir azalışı yatırımları azaltır. 

E. Tobin’in “q” Teorisi 

Firmaların hisse senetleri fiyatları ile yatırımlarını ilişkilendirmektedir. 

q= Mevcut Sermayenin Piyasa Değeri/Mevcut Sermayenin Yenileme Maliyeti 

q>1 firma yatırım Yapar 

q< 1 Firma Yatırım yapmaz 

Tobine göre hisse senetlerinin fiyatlarının artması firmaların yatırım kararlarını etkileyecektir. Buna 

göre; 

 Yapılacak kurumlar vergisi indirimleri 

 Ekonomide para arzında meydana gelecek artışlar 



 

 

 Ekonomide geleceğe dönük olumlu beklentiler. Hisse senetleri fiyatlarını arttırırken firma 

yatırımlarının artmasına neden olur. 

Konut Yatırımları 

Hane halklarının yeni konut alımı için yaptığı harcamalara konut yatırımı denir. Kısa dönemde konut 

piyasasında denge konut arz ve talebi tarafından belirlenir. 

Kısa dönemde konut fiyatını belirleyen temel unsur konut talebi iken konut talebini belirleyen temel 

unsur ise reel faizdir. Faiz oranında düşüş konut talebinin artmasına neden olurken bu konut 

fiyatlarını arttırır ve uzun dönemde konut arzının artmasına neden olacaktır. 

Stok Yatırımları 

Firmaların ham madde yarı mamül ve nihai mal stoklarına yaptıkları ilavelere stok yatırımı denir. 

Firmaların stok tutmalarındaki amaç şu şekilde sıralanabilir; 

 Üretimde sürekliliği sağlamak ve kesintiye uğratmamak. 

 Aşırı talebin olduğu dönemlerde yok satmamak. 

 Toplam talepte meydana gelecek dalgalanmalardan etkilenmemek için firmalar stok tutarlar. 

Stok yatırımları konjonktür dalgaları ile doğru yönlü ilişki içerisindedir. 

 

 

 


