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MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA 
1. İktisat nedir ve ne amaçla ortaya çıkmıştır? 
Cevap: İktisat, kısıtlı kaynakları kullanarak hangi 
malların kimler için, ne kadar üretileceği ve kimler 
tarafından tüketileceği gibi temel bir takım sorulara cevap 
arayan ve aynı zamanda fiyatın oluşum mekanizmasını 
açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Kaynakların sınırlı ve 
ihtiyaçların sonsuz olması nedeniyle çeşitli sorulara yanıt 
arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme 
göstermiştir. 

2. İktisat biliminin alt dalları nelerdir? 
Cevap: İktisat biliminin temel ekonomik sorunlara 
yönelik çözümlemeleri; 

• Mikro ve  
• Makro iktisat olarak iki alt bilim dalı altında 

gerçekleştirmektedir. 

3. Mikro iktisat hangi konularla ilgilenmektedir? 
Cevap: İktisadın mikro birimleri olan bireyler 
(tüketiciler) ve firmaların (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini 
inceleyen mikro iktisat, aynı zamanda ihtiyaç, fayda, 
değer ve fiyat kavramlarını analiz eder. Bunun yanında 
piyasa türleri ve piyasaların işleyiş mekanizmaları, farklı 
piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunun 
araştırılması da mikro iktisadın konuları arasındadır. 

4. Makro iktisat hangi konularla ilgilenmektedir? 
Cevap: Makro iktisat, az sayıda ve büyük ölçüde 
toplulaştırılmış değişkenlerin analizi ile ilgilidir. Bunlar; 
toplam gelir, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam 
yatırım ve fiyatlar genel seviyesi vs. gibi değişkenlerdir. 
Ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu 
başlıkları da makro iktisadın ilgi alanında bulunmaktadır. 
Bu anlamda yine istihdam, büyüme, enflasyon, kamu 
dengesi, dış ticaret, ödemeler dengesi gibi konularda 
makro iktisadın temel ilgi alanları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

5. İktisat biliminin doğuşu nasıl gerçekleşmiştir? 
Cevap: Bir sosyal bilim olarak iktisadın ortaya çıkışı, 18. 
yüzyılda İngiltere’de başlayıp, ardından diğer Avrupa 
ülkelerine yayılan, Sanayi Devrimi yıllarına kadar dayanır. 
Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı kitabının 
yayım yılı olan 1776 tarihi, iktisadi analizin doğuş yılı 
olarak kabul edilmektedir. 

6. Makro iktisadın doğuşunu etkileten olaylar nelerdir? 
Cevap: 1930 yılı ve sonrası dönem makro iktisadın 
ortaya çıkışı anlamında oldukça önemlidir. Büyük 
Bunalım dönemi olarak da adlandırılan 10 yıllık süreçte, 
işsizlik oldukça yüksek düzeylere çıkmıştır. Bu kadar 
uzun süren yüksek işsizlik dönemini açıklayabilmekte 
Klasik iktisadi düşüncenin yetersiz kalması, makro 
iktisadın doğup gelişmesine öncülük etmiştir. 

7. John Maynard Keynes kimdir ? 
Cevap: 1883-1946 yılları arasında yaşayan ünlü İngiliz 
ekonomist John Maynard Keynes, Büyük Buhran’ı 

açıklayan ve devletin belli politikalarla ekonomik 
çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir 
teorik çerçeve ortaya koyarak modern makroekonominin 
öncülüğünü yapmıştır. 

8. Keynes tarafından yazılan “İstihdam, Faiz ve Paranın 
Genel Teorisi” eseri neden önemlidir? 
Cevap: 1936’da yayınlanan “İstihdam, Faiz ve Paranın 
Genel Teorisi” isimli kitapta, piyasaların ve bunların 
davranışları ile ilgili bilgileri kullanarak karmaşık iktisadi 
olayları açıklamaya dönük bir teori sunulmuştur. Bu 
nedenle makro iktisadın kökenleri büyük ölçüde 
Keynes’in bu eserine dayandırılır. 

9. Keynes’in ortaya attığı iktisat teorisi hangi düşünceyi 
savunmaktadır? 
Cevap: Keynes, Klasik modellerin öne sürdüğü şekilde 
istihdamın fiyatlar ve ücretler tarafından belirlendiği 
görüşünü reddetmiş ve ekonomide üretilen mal ve 
hizmetlere olan toplam talebin, istihdamı belirleyen temel 
faktör olduğu görüşünü geliştirmiştir. Keynes devletin 
çeşitli politikalarla ekonomiye müdahale edebileceğini, 
böylece üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili 
olabileceğini savunmuştur. Bu görüş Klasik modellerin 
kabul ettiği “bırakınız yapsınlar-bırakınız geçsinler” 
felsefesinin tamamen zıddı olarak değerlendirilmektedir. 

10. Keynes, kitabının dışında dünya ekonomisini 
ilgilendiren hangi gelişmelerde rol almıştır? 
Cevap: Keynes, Uluslararası Para Fonunun (IMF) 
kurulmasında ve II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası para 
sisteminin oluşumunda, kitabındaki düşüncelerinin dışında 
önemli katkılar yapmıştır. 

MAKRO İKTİSADIN BİLEŞENLERİ 
11. Makroekonomik yapı içinde gerçekleşen faaliyetler 
nelerdir? 
Cevap: Mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, alım ve 
satımı, ihracat ve ithalatı, bunlar karşılığında yapılan 
ödemeler, borç alma-verme ve yatırım gibi ekonomik 
faaliyetler makroekonomik yapı içinde gerçekleşmektedir.  

12. Makro iktisat hangi temel grupların davranışlarını 
inceler? 
Cevap: Makro iktisat ekonomide;  

• Hane halkı,  
• Firmalar,  
• Devlet ve  
• Dış alem olmak üzere dört temel gurubun 

davranışlarını inceler. 

13. Hane halkı ve firmalar arasında nasıl bir ekonomik 
ilişki bulunmaktadır? 
Cevap: Hane halkı üretim için gerekli üretim faktörlerini 
(doğa, sermaye, emek) firmalara sağlamaktadır. Firmalar 
ise hane halkı için tüketim malları sağlamakta, hane halkı 
bu malları satın almaktadır. Mal ve hizmet akımı devam 
ederken ters yönde bir akım daha (para ve harcama akımı) 
aynı şekilde devam etmektedir.  
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Burada hane halkının üretim kaynağı olarak verdiği 
sermaye emek ve doğa karşılığında ters yönlü rant, ücret 
ve faiz hane halkına gelmektedir. Bu aynı zamanda hane 
halkının gelirlerini oluşturmaktadır. Buna gelir akımı da 
denilebilir. Diğer taraftan firmalar ürettikleri malları hane 
halkına sattıkları için, hane halkı bu malların karşılığını 
ödeyeceklerdir. Bu sayede mal akımına ters yönlü bir para 
akımı daha oluşacaktır. Buna da harcama akımı 
denilebilir. Mal ve hizmet akımı ile ters yöndeki parasal 
akım sürekli devam etmektedir. 

14. Ekonomide devletin işlevi nedir? 
Cevap: Devlet, sosyal bir varlık olarak vatandaşlara 
yönelik birtakım hizmetler sunmaktadır ve bunlara kamu 
hizmeti denilmektedir. Devlet kamu hizmetini yerine 
getirebilmek için vergi toplayarak gelir elde etmektedir. 
Devlet, vergileri firmalar ve hane halkından toplayarak 
devletin gelirini oluşturmakta, aynı zamanda topladığı 
vergi karşılığında firma ve hane halkına kamu hizmeti 
sağlamaktadır. Ayrıca devlet, kamuda çalışacak emek ve 
sermayeyi de hane halkından hizmet akımı ile sağlarken 
ters yönde hane halkına gelir akımı oluşmaktadır. Devlet 
firmalardan da kamu hizmetini sağlamak için mal ve 
hizmet alımı yapmaktadır. Bunların karşılığı olarak da 
harcama akışı oluşmaktadır. 

15. Dolaylı ve dolaysız vergi kavramları nelerdir? 
Cevap: Dolaysız vergiler; gelir vergisi, kurumlar vergisi, 
emlak vergisi, taşıt vergisi gibi doğrudan vergi dairelerine 
yatırılan vergilerdir. Dolaylı vergiler ise ürün fiyatlarına 
karışmış durumda olan vergilerdir. 

16. Ekonominin dışa açık olması ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Ekonominin yabancı ekonomiler ile değişik 
düzeylerde ve türlerde ilişki içinde olmasıdır. 
Ekonomideki yabancı ülkelerle ilişkiler firmalar, devlet ve 
hane halkları kanalıyla sağlanmaktadır. Bu anlamda 
ekonomik birimler bir taraftan dış satım (ihracat) 
yapmakta, diğer taraftan da dışarından alım (ithalat) 
yapmaktadır. Buna göre ithalat karşılığı diğer ülkelere 
doğru bir gelir akımı (parasal akım) olurken, bizim 
ülkemize doğru mal ve hizmet akımı olmaktadır. Diğer 
taraftan ihracat karşılığında ise bizim ülkemize doğru bir 
gelir akımı (parasal akım) olurken, diğer ülkelere doğru 
mal ve hizmet akımı olmaktadır. 

17. Ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması ne 
anlama gelmektedir? 
Cevap: Bir ekonomide makroekonomik dengenin 
gerçekleşmesi, gelir-harcama eşitliğinin sağlanabilmesine 
bağlıdır. Bunun için ekonominin geneli için elde edilen 
gelirin tamamının harcanması gerektiği açıktır. Yani 
harcanmayan, arta kalan hiçbir gelir kalmamalıdır. Bunun 
anlamı ekonomik birimlerin tasarruf yapmamasıdır. Oysa 
gerçek yaşamda bu mümkün değildir. Bilindiği gibi 
ekonomik birimler çeşitli nedenlere bağlı olarak gelirlerinin 
bir kısmını tüketmez ve bir şekilde tüketimlerinin bir 
kısmını ötelerler. Bu durumda ekonomik birimlerin bireysel 
anlamda tasarruf yaptıkları söylenebilir. Böyle bir durumda 

ekonomide yapılan tasarruf düzeyi kadar bir harcama eksiği 
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla da makroekonomik anlamda 
gelir, harcamalardan fazla olacak ve makro denge 
sağlanamayacaktır. 

MAKRO İKTİSADIN TEMEL KONULARI 
18. Makro iktisadın temel konuları nelerdir? 
Cevap: Makro iktisadın temel konuları şöyle sıralanabilir: 

• Toplam mal ve hizmet üretimi,  
• Üretim artışı (ekonomik büyüme),  
• Ekonomik dalgalanmalar (genişleme ve 

daralmalar),  
• Kaynakların kullanım sorunu (işsizlik),  
• Fiyat istikrarı (enflasyon, deflasyon),  
• Dış ekonomik ilişkiler (ödemeler dengesi),  
• Faiz oranlarının belirlenmesi,  
• Döviz kurlarının oluşumu gibi farklı konular 

makro iktisadın ilgi alanı içindedir. 

19. Ekonominin sağlıklı işleyip işlemediğini anlamaya 
yönelik, hükümet ve toplum tarafından izlenen değişkenler 
nelerdir? 
Cevap: İlgili değişkenler şunlardır: 

• Üretim düzeyi ve ekonomik büyüme, 
• İşsizlik ve istihdam, 
• Enflasyon ve fiyatlar genel düzeyi, 
• Dış ekonomik ilişkiler (Ödemeler Bilançosu). 

20. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) nedir? 
Cevap: Bir ekonomide belli bir dönemde (1yıl) üretilen 
tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerleri 
toplamıdır. 

21. GSYH neden önemlidir? 
Cevap: Genel olarak daha fazla GSYH elde edildiğinde, 
mal ve hizmet üretimi yoluyla, yaşam standartlarının 
yükseldiği düşünülür ve bir ekonominin yıllar itibarıyla 
gelişiminin izlenmesinde veya ekonomilerin yaşam 
standartlarının ölçülmesinde gösterge olarak kullanılır. 

22. Ekonomik büyüme nedir ve neden önemlidir? 
Cevap: Ekonomik büyüme basit olarak ülke 
vatandaşlarının istediği mal ve hizmetleri üretebilme 
gücünü arttırmak olarak tanımlanabilir. Bir ülkede 
yaşayan insanların yaşam standartlarını sürekli biçimde 
artırmanın tek yoludur. 

23. Ekonomik büyümenin kaynakları nelerdir? 
Cevap: Ekonomik büyümenin iki kaynağı bulunmaktadır: 

• Bunlardan birincisi, üretimde kullanılan üretim 
faktörlerinin miktarının artmasıdır.  

• Büyümenin ikinci kaynağı ise üretim 
faktörlerinin verimliliğinin artmasıdır. 

24. İstihdam kavramı ne anlama gelmektedir ? 
Cevap: İstihdam; emek, sermaye, toprak vb. gibi çeşitli 
üretim faktörlerinin fiili olarak üretim sürecinde 
kullanılması demektir. 
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25. Eksik istihdam ne demektir? 
Cevap: Eksik istihdam ya da işsizlik, üretim faktörlerinin 
bir kısmının üretime katılmaması (katılamaması) 
durumuna denir. 

26. Tam istihdam ne demektir? 
Cevap: Cari ücret düzeyinde çalışmak isteğinde olanların 
tamamının çalıştırıldığı durumdur. Tam istihdamın 
gerçekleşmiş olduğu bir ekonomide, mevcut çalışma 
koşullarında ve cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen tüm 
emek sahipleri iş bulabildiği gibi, ülkenin mevcut sermaye 
stoku ve tabiat (doğa) faktörü de tamamen üretime 
katılmış durumdadır. 

27.  “Okun yasasına” göre işsizlik oranının ülke 
ekonomisine nasıl bir etkisi bulunmaktadır ? 
Cevap: İktisatta genel kabul görmüş bir yasa olan “Okun 
yasasına” göre işsizlik oranındaki her %1’lik artış 
GSYH’nın %2,5 oranından daha düşük olmasına neden 
olmaktadır. Bu da göstermektedir ki işsizliğin artış bir 
ülke ekonomisinin büyümesi önündeki en önemli 
engellerden biridir. 

28. İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? 
Cevap: İşsizlik oranı formülü aşağıda verilmiştir: 

İşsizlik oranı = İşsizlerin sayısı / İşgücü 
29. İşsizlik türleri nelerdir? 
Cevap: İşsizlik türleri kısaca şöyle açıklanabilir? 

• İradi işsizlik: Kendi istediği şekilde bir iş olursa 
çalışacaklarını söyleyen kişilerin oluşturdukları 
işsizliktir. 

• Gayri iradi işsizlik: İş bölümü, uzmanlaşma ve 
otomasyonun önemli olduğu ülkelerde sık sık 
ortaya çıkan ve ekonomi açısından asıl önemli 
olan işsizlik türüdür. 

• Mevsimlik işsizlik: Bazı ekonomik faaliyetlerin 
belirli mevsimlerde yapılabilmeleri sebebiyle 
ortaya çıkan işsizliktir. 

• Konjonktürel işsizlik: Devrevi işsizlik adı da 
verilen bu gayriiradi işsizlik türü ekonomik 
hayatın hep aynı faaliyet seviyesini devam 
ettiremeyip dalgalanmalar oluşturulmasından 
dolayı ortaya çıkmaktadır. Ekonomik yaşamda 
zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı 
işsizliktir. 

• Yapısal işsizlik: Bir ülkenin ekonomik yapısında 
meydana gelen değişmelerin sebep olduğu 
işsizliğe “yapısal (structural) işsizlik” denir. 

• Gizli işsizlik: Genellikle az gelişmiş ülkelerde 
çok rastlanan gizli işsizlik, marjinal verimliliği 
sıfır ya da sıfırın altında olan işçilerin durumu 
olarak tanımlanabilir. Bu kişiler fiilen çalışıyor 
görünmelerine rağmen, iş alanından 
çekildiklerinde üretimde hiçbir azalma olmaz. 

• Friksiyonel işsizlik: Geçici işsizlik olup, iş 
gücüne yeni katılanları ve işinden çıkartılanları 
ya da yeni iş arayanları kapsamaktadır. 

29. Fiyat istikrarı ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Fiyat istikrarı, bir ekonomide fiyatlar genel 
düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme 
eğiliminin olmaması durumudur. 

30. Fiyat istikrarının sağlanamaması durumunda ne gibi 
olumsuzluklar ortaya çıkar? 
Cevap: İlgili olumsuzluklar şöyle sıralanabilir: 

• Firma ve tüketiciler ya da kısaca ekonomide 
karar alan tüm birimler, yatırım ve tüketim 
kararlarını alırken göreli fiyat değişmelerini 
kolaylıkla ayırt edememekte ve sağlıklı karar 
verebilmek için gerekli ve yeterli bilgiye sahip 
olamamaktadır. 

• Piyasadaki oyuncuların geleceği öngörememeleri 
nedeniyle finansal piyasaların verimli finansal 
aracılık yapma yeteneklerini azaltmaktadır.  

• Yatırımcılar, özellikle uzun vadeli yatırımlarının 
getiri oranlarında, ek olarak enflasyon ortamının 
yarattığı belirsizlik nedeniyle risk primi talep 
etmektedirler. Bunun sonucu olarak yüksek risk 
primi içeren reel faiz oranları yüksek 
seyretmektedir.  

• Fiyat istikrarının sağlanamadığı bir ortam, 
uygulanan politikalara güvensizlik yaratmakta ve 
hükümetlerin kapsamlı ve uzun soluklu 
ekonomik programlar uygulaması mümkün 
olmamaktadır.  

• Fiyat istikrarsızlığı uluslararası piyasalarda 
ekonominin rekabet gücünü azaltmakta ve 
sermaye piyasalarına erişimini kısıtlamaktadır.  

• İşgücü piyasalarının etkin çalışmasını engellediği 
gibi gelir dağılımını da bozmaktadır.  

• Bireylerin karar alma süreçlerinde geleceğe 
bakmaktan çok, geçmişe endeksleme 
alışkanlıklarının ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. 

31. Enflasyon ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli 
artıştır. Fiyat genel düzeyindeki hızlı yükselişler ise hiper 
enflasyon olarak adlandırılır. 

32. Deflasyon ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli azalmalara 
deflasyon denir. 

33. Deflasyonun ekonomiye ne gibi olumsuz etkileri 
bulunmaktadır? 
Cevap: Deflasyonist bir ekonomide, fiyatların sürekli 
düşmesi nedeniyle daha da düşeceğini bekleyen bireyler 
harcamalarını ileriki dönemlere erteler ya da harcama 
yapmak istemezler. Bu durum talep yetersizliğine, 
üretimin azalmasına ve ekonomide durgunluğa neden olur. 

34. Tek bir malın fiyatındaki artış enflasyon olarak 
değerlendirilebilir mi? 
Cevap: Bir ekonomide tek bir malın fiyatında bir artış 
varsa bunu enflasyon olarak değerlendirmek doğru 
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değildir. Bir ekonomide mal ve hizmetlerin büyük bir 
bölümünün fiyatları, yani ortalama fiyat düzeyi artarsa 
enflasyon ortaya çıkar. 

35. Fiyatlar genel düzeyi nedir? 
Cevap: Ekonomideki bütün mal ve hizmetlerin belli bir 
dönemdeki tartılı ortalamasını gösterir. 

36. Fiyatlar genel düzeyi nasıl belirlenir? 
Cevap: Fiyatlar genel düzeyini belirlemek için önce 
herhangi bir yılın fiyat düzeyi temel kabul edilip 100 ile 
gösterilir. Sonra diğer yıllara ait düzeyler basit bir orantı 
hesabı ile bu 100 değerine göre değerlendirilir. Böylece 
değişik yıllardaki fiyat düzeylerinin, temel yıl seviyesine 
göre yüzde kaç düştüğü ya da yükseldiği açıklanmış olur. 

37. Enflasyon oranı veya fiyatlar genel düzeyindeki artış 
oranlarının ne kadar olduğuna hangi endekslere bakılarak 
karar verilir ? 
Cevap: Enflasyon oranı veya fiyatlar genel düzeyindeki 
artış oranının ne olduğu hakkında incelenen fiyat 
endeksleri; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya 
Fiyat Endeksi (TEFE) ve GSYH Deflâtörü olarak 
sıralanmaktadır. 

38. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nedir? nasıl 
hesaplanır? 
Cevap: TÜFE, tüketicilerin satın aldıkları mal ve 
hizmetlerin perakende fiyatlarındaki değişmeleri ölçen 
endekstir.  

39. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nasıl hesaplanır? 
Cevap: TÜFE, perakende fiyatlara göre hesaplanan bir 
endekstir. TÜFE’nin hesaplanması için öncelikle 
tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerden oluşan bir 
tüketici sepeti oluşturulması gerekir. Ülkemizde TÜİK, 
tüketici sepetini belirler. Bu sepete hangi mal ve 
hizmetlerin dahil edileceği belirlendikten sonra TÜFE 
aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

TÜFE =
Tüketici Sepetinin Cari Yıldaki Değeri
Tüketici Sepetinin Taban Yılındaki Değ.

×100 

40. TÜFE’den yararlanılarak enflasyon oranı nasıl 
hesaplanır? 
Cevap: TÜFE hesaplandıktan sonra, iki dönem arasında 
fiyat genel düzeyinin nasıl değiştiği yani enflasyon oranı 
aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Enf.Oranı =
2. yıldaki TÜFE − 1. yıldaki TÜFE

Birinci yıldaki TÜFE
×100 

41. Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) nedir? 
Cevap: ÜFE, toptan fiyatlardaki değişmeleri ölçer. 
Tarım, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki 
belli sayıdaki ürünün (Türkiye’de yaklaşık 650) 
fiyatlarındaki değişimleri inceler. ÜFE’de en çok izlenen 
rakam “çekirdek enflasyon” dur. Çekirdek enflasyon, özel 
imalat sanayi fiyat endeksidir ve özel imalat sanayinde 
oluşan üretim maliyetlerinin fiyat olarak değişimini 
ölçmektedir. 

42. GSYH Deflâtörü nedir ve nasıl hesaplanır? 
Cevap: En iyi enflasyon ölçüsü olarak kabul edilen 
GSYH deflatörü, milli gelir hesabında yer alan tüm mal ve 
hizmetlerin fiyat artışını içerir. Bu deflatörü bulmak için, 
GSYH’deki cari artış, sabit fiyatlarla hesaplanan reel 
artışla karşılaştırılır. GSYH deflatörü nominal GSYH’nın 
reel GSYH’ya oranıdır ve aradaki fark, fiyat gelişmelerini 
ifade eder. GSYH deflatörü aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

GSYH Deflatörü =
 Cari Fiyatlarla GSYH
Sabit Fiyatlarla GSYH

×100 

43. Enflasyonun ne gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır? 
Cevap: Enflasyonun olumsuz etkileri şunlardır: 

• Gelir dağılımını bozar, 
• Tasarruf oranlarının azalmasına neden olur, 
• Ödemeler dengesini bozar, 
• Ulusal paradan kaçışa neden olur. 

44. Ödemeler bilançosu ne anlama gelmektedir ? 
Cevap: Bir ülkenin bir yıl içerisinde tüm yabancı 
ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini göstermek için belirli 
bir sisteme göre tutulan kayıtlara ödemeler dengesi veya 
ödemeler bilançosu adı verilir. Ödemeler bilançosu bir 
ülkenin dış ekonomik durumunun göstergesi olarak makro 
iktisat açısından çok büyük önem taşır. 

MAKRO İKTİSATTA DEĞİŞKENLER ARASI 
İLİŞKİLER 
45.  “Okun Kanunu” nedir ve neyi açıklamaktadır? 
Cevap: Arthur Okun’un 1962’de ABD ekonomisi için 
işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ters yönlü 
ilişkiyi test edip kanıtladığı ampirik çalışması iktisat 
literatürüne “Okun Kanunu” olarak girmiştir. Okun 
kanunu fiili hasılanın potansiyel hasıladan sapması 
durumunda işsizlik oranının bundan nasıl etkileneceği 
konusundaki ilişkinin aşağıdaki şekilde olacağını 
belirtmektedir: 

u = u∗ − β
y − y∗

y∗
 

Burada; 
• u, fiili işsizlik oranını,  
• u*, doğal işsizlik oranını,  
• y, fiili reel hasılayı,  
• y*, potansiyel reel hasılayı belirtmektedir. 

46. Enflasyon ve işsizlik arasında nasıl bir ilişki 
bulunmaktadır? 
Cevap: Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki teorik 
olarak Phillips eğrisi ile açıklanmaktadır. Eğri, onu 
geliştiren İngiliz ekonomist Phillips’in (1861-1957) adını 
taşımaktadır. Phillips eğrisi, enflasyon ile işsizlik 
arasındaki ters orantıyı işaret etmektedir (S:20, Şekil 1.2). 
Ancak Phillips eğrisi ile açıklanan enflasyon işsizlik 
ilişkisi sadece kısa dönem için geçerlidir, uzun dönemde 
böyle bir ilişki söz konusu değildir. 
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47. Enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
açıklayan farklı görüşler nelerdir? 
Cevap: Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Keynesyen politikalara bağlı olarak toplam talep ve 
toplam üretim artmış, aynı zamanda enflasyonda da 
artışlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte enflasyon bir sorun 
olarak görülmemiş ve ekonomik büyümeyi desteklediğine 
yönelik tezler savunulmuştur. 1970’li yıllara geldiğimizde 
ise birçok ülkede yüksek enflasyon oranlarına ulaşılırken, 
büyüme oranları düşmüştür. Bunun sonucunda ise, 
enflasyonun büyümeyi pozitif yönde etkilediği şeklindeki 
tezler sorgulanmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemde 
(1980’li yıllar) ise özellikle Latin Amerika ülkelerinde 
yaşanan yüksek oranlı enflasyonlar bu ülkelerdeki 
istikrarsızlığı artırmıştır. Bunun sonucunda ise 
enflasyonun büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini 
savunan tezlerin ortaya çıktığı görülmektedir. 

48. Keynesyen ve Parasalcı iktisatçıların savunduğu, 
“enflasyon ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkiler” 
görüşünün dayanakları nelerdir? 
Cevap: İlgili iktisatçıların dayanakları şöyle sıralanabilir: 

• Enflasyondaki artış bireylerin servetlerinde azalışa 
neden olmaktadır. Bu nedenle bireyler enflasyon 
öncesi servet dengesine ulaşabilmek için tasarruf 
eğilimlerini arttırırlar ve sonuçta artan tasarruflar 
faiz oranlarını düşürmek ve yatırımları arttırmak 
suretiyle ekonomik büyümeyi arttırır. 

• Enflasyon, yatırım portföyünü finansal sektörden 
reel sektöre doğru kaydırmakta, sermayenin 
yoğunluğu artırarak ekonomik büyümeyi 
hızlandırmaktadır.  

• Enflasyon döneminde bireylerin reel tasarruf 
düzeylerini koruyabilmek için ellerinde daha 
fazla para tutmak zorunda olmaları, senyoraj 
geliri ya da enflasyon vergisinin artmasına neden 
olmaktadır. Hane halkından devlete doğru 
yapılan bu gelir transferi sonucunda hükümet, 
elde ettiği geliri yatırımların finansmanında 
kullanacak ve enflasyonist süreç ekonomik 
büyümeyi arttıracaktır.  

• Enflasyon dönemlerinde nominal ücretlerin 
enflasyona ayak uyduramaması, toplu 
pazarlıkların zaman alması veya hükümetlerin 
istikrar politikaları çerçevesinde reel ücretleri 
düşürme isteği söz konusu olmaktadır. Bu durum 
tasarruf eğilimi düşük olan kesimlerin reel 
gelirlerini azaltırken, tasarruf eğilimi yüksek olan 
kesimlerin reel gelirlerini arttırmak suretiyle 
ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyecektir. 

49.  “Enflasyon ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkiler” 
görüşünü savunan iktisatçıların dayanakları nelerdir? 
Cevap: İlgili iktisatçıların dayanakları şöyle sıralanabilir: 

• Enflasyon gelecekle ilgili olumsuz beklentilerin 
ortaya çıkmasına neden olmakta, bu da yatırımları 
ve büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.  

• Yüksek enflasyon oranı, yüksek enflasyon 
değişkenliğine neden olmakta ve ortaya çıkan 
belirsizlik ekonomik birimlerin piyasadaki 
sinyalleri tam olarak algılayamamasına ve 
piyasada oluşan yanlış sinyaller yatırımları ve 
büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Farklı sektörlere ait fiyatlar farklı oranlarda 
arttığından enflasyon, ileriye dönük yatırım 
kararlarının etkinliğini bozmaktadır. Bu da 
kaynak dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Enflasyon ulusal paranın değer kazanmasına 
neden olmakta ve bu ihracatı olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

• Enflasyon finansal varlıkların değerini düşürdüğü 
için, bireyler tasarruflarını genellikle altın ve 
gayrimenkul olarak tutmayı tercih etmektedirler. 
Altın ve gayrimenkule yönelen tasarruflar ise, 
reel yatırımları olumsuz yönde etkilemektedir 

• Nominal vergi sistemi ile etkileşimli olarak 
enflasyon oranındaki artış sermayenin maliyetini 
arttırmakta bu durum yatırımları ve ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
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ULUSAL GELİR VE HESAPLAMA 
YÖNTEMLERİ 
1. Ekonomik aktivitelerin neden ölçülmesi 
gerekmektedir? 
Cevap: Bir ekonomide işler iyi gittiği sürece bireylerin 
refahı da artıyor olacaktır. Ekonomide işlerin iyi gidip 
gitmediği de ancak ekonomik aktivitelerin ölçülmesiyle 
mümkündür. 

GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 
2. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nedir? 
Cevap: Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen 
tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerine 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) denir. 

3. Tamamlanmış (nihai) mal nedir? 
Cevap: Doğrudan tüketiciler tarafından kullanılan, başka 
bir üretim sürecinde kullanılmayan mal ve hizmetlere 
tamamlanmış (nihai) mal denir. 

4. Ara malı nedir? 
Cevap: Bir başka mal yada hizmetin üretimde kullanılan 
mallara ara malı denir. 

5. GSYH ile ilgili dikkat edilmesi gereken unsurlar 
nelerdir? 
Cevap: Dikkat edilmesi gereken ilgili unsurlar şunlardır: 

• GSYH’nın ekonomideki tüm aktiviteleri içermesi 
gerekmektedir. Bir ekonomide üretilen domates, 
petrol, otomobil, film, kitap, ev, yol, köprü 
aklınıza gelebilecek tüm mal ve hizmetler 
GSYH’ya dahil edilir. 

• GSYH hesaplanırken üretilen tamamlanmış 
(nihai) mal ve hizmetlerin hesaba katılması 
gerekmektedir. GSYH hesaplamasında ara mallar 
hesaba katılmaz. Eğer katılırsa “mükerrer (çifte) 
sayma” hatası yapılmış olur. 

• GSYH hesaplanmasında hesap döneminde 
üretilen mal ve hizmetler dahil edilir. Daha 
önceden üretilmiş mal ve hizmetler hesap 
döneminde işlem görse de GSYH’ya dahil 
edilmezler. 

• GSYH bir ülkenin sınırları içerisinde üretilen mal 
ve hizmetleri kapsar. Söz konusu ülkenin 
vatandaşları tarafından başka bir ülkede üretilen 
mal ve hizmetleri kapsamaz. 

• GSYH belirli bir zaman periyodu için ölçülür. 
Zaman periyodu genelde üç ay ve/veya bir yıldır. 

6. Türkiye’de GSYH hangi kurum tarafından 
ölçülmektedir? 
Cevap: Türkiye GSYH’sı Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından 1987’den beri üç aylık dönemler için 
ölçülmekte ve açıklanmaktadır. 

 

 

GSYH’NIN HESAPLANMASI  
7. GSYH ölçülmesi için izlenen metotlar nelerdir ? 
Cevap: Bir ekonominin GSYH’ı üç farklı metotla 
hesaplanabilir: 

• Üretim yöntemi, 
• Gelir yöntemi, 
• Harcama yöntemi. 

8. GSYH üretim yöntemi ile nasıl hesaplanır? 
Cevap: GSYH’nın üretim yöntemi ile hesaplanması 
ekonomide üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin piyasa 
değerlerinin toplanması suretiyle yapılır. Bu hesaplama 
yapılırken özellikle üretim sürecinde ara mal olarak 
kullanılan mal ve hizmetler hesaplamaya dahil edilmez. 
Bunu yapmanın yolu ise ekonomik birimler tarafından 
yaratılan katma değerlerin toplanmasıdır. 

9. Katma değer nedir? 
Cevap: Katma değer bir malın piyasa değeri ile bu malın 
üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki 
farktır. 

10. Sadece bir salatalık üreticisi ve turşu firmasının 
olduğu bir ekonomide 2016 yılında salatalık üreticisi 10 
ton salatalık üretmiş ve tamamını kilosu ₺1’den turşu 
firmasına satmışsa ve turşu firması da bu salatalıkların 
tamamıyla ürettiği turşuları kilosu ₺1.5’ten satmışsa bu 
ekonominin GSYH’sı ne olur? 
Cevap: Salatalık üreticisinin yarattığı katma değer 
₺10000’dir. Turşu firmasının ürettiği turşuların piyasa 
değeri ise ₺15000’dir. Ancak turşu firması üreticiye 
₺10000 ödediğinden dolayı yarattığı katma değer 

₺5000’dir. O halde bu ekonominin GSYH’sı üreticinin 
yarattığı katma değer olan ₺10000 ve turşu firmasının 
yarattığı katma değer ₺5000 toplamı olarak ₺15000 
hesaplanır. 

11. GSYH gelir yöntemi ile nasıl hesaplanır? 
Cevap: GSYH’nın gelir yaklaşımı ile hesaplanması bir 
ekonomide ekonomik faaliyetler sonucu elde edilen 
gelirlerin toplanması suretiyle olur. Çünkü geliri yaratan 
şey üretimdir. Dolayısıyla GSYH’nın üretimi sonucu 
oluşan gelirin GSYH’ya eşit olması gerekir. 

GSYH = Ücret + Kâr + Faiz + Rant + Amortismanlar + 
Dolaylı vergiler -Sübvansiyonlar 

12. Amortisman nedir? 
Cevap: Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan bina, 
makina, teçhizat gibi fiziksel sermayenin yıpranma ve 
eskimesi nedeni ile değerinde meydana gelen azalmanın 
parasal büyüklüğüne amortisman denir. 

13. GSYH harcama yaklaşımı ile nasıl hesaplanır? 
Cevap: GSYH’nın harcama yöntemi ile ölçülmesi bir 
ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin kullanıcıları 
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tarafından yapılan ödemelerin yani harcamaların 
toplanmasıdır.  

Bir ekonomideki harcamalar dört farklı gruba ayrılırlar. 
Bunlar; 

• Tüketim harcamaları, 
• Yatırım harcamaları, 
• Kamu harcamaları ve 
• Net ihracattır. 

Buna göre GSYH’nın harcamalar yöntemi ile hesaplaması 
şöyle yazılabilir. Eğer; 

• Tüketim harcamalarını C,  
• Yatırım harcamalarını I,  
• Kamu harcamalarını G,  
• İhracatı X ve  
• İthalatı M ile gösterirsek; 

GSYH = C + I + G + (X-M) 

14. Tüketim harcamaları ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Bireylerin nihai mal ve hizmetleri edinmek için 
yaptıkları harcamalara tüketim harcamaları denir. 

15. Yatırım harcamaları ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Firmaların ve devletin başka bir mal ya da hizmet 
üretmek üzere satın aldıkları nihai mal ve hizmetler için 
yapılan harcamalara yatırım harcamaları denir. 

16. Kamu harcamaları ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Devletin eğitim, sağlık, güvenlik, yargı gibi temel 
fonksiyonlarını yerine getirirken ihtiyaç duyduğu mal ve 
hizmetlere yaptığı harcamalara kamu harcamaları denir. 

17. İhracat nedir? 
Cevap: Yurtiçinde üretilip başka bir ülkeye satılan mal 
ve hizmetlere ihracat (dış satım) denir. 

18. İthalat nedir? 
Cevap: Yurtdışında üretilip yurtiçinde satılan mal ve 
hizmetlere ithalat (dışalım) denir. 

GSYH VE GSMH  
19. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) nedir? 
Cevap: GSMH ile bir ülkenin üretim faktörleri o ülke 
sınırları içerisinde ve dışarısında belirli bir dönemde 
üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. 

20. Net faktör gelirleri (NFG) nedir? 
Cevap: NFG yerli üretim faktörlerine yurtdışından 
yapılan ödemeler ile yerli ekonomi tarafından yabancı 
üretim faktörlerine yapılan ödemeler arasındaki farktır. 

21. GSYH ve GSMH arasında nasıl bir fark vardır? 
Cevap: GSYH ile GSMH arasındaki fark bir ekonominin 
yarattığı gelir ile elde ettiği gelir arasındaki farka eşittir. 

GSMH = GSYH + NFG 

 

 

DİĞER ULUSAL GELİR ÖLÇÜTLERİ  
22. Safi Yurtiçi Hasıla (SYH) ve Safi Milli Hasıla (SMH) 
nedir? 
Cevap: GSYH brüt bir büyüklüktür. Diğer bir deyişle 
nihai mal ve hizmetlerin üretimi gerçekleştirilirken 
yıpranma ve eskime nedeni ile fiziksel sermayede 
meydana gelen değer kaybı yani amortismanlar 
hesaplamaya dahil edilmiştir. O yüzden safi (net) yurtiçi 
hasılaya ulaşmak için GSYH’dan amortismanların 
çıkarılması gerekmektedir. Aynı durum GSMH içinde 
geçerlidir. O zaman safi yurtiçi hasıla (SHY) ve safi milli 
hasıla (SMH) şöyle yazılabilir: 

SYH = GSYH – Amortismanlar 

SMH = GSMH – Amortismanlar 

23. Milli Gelir (MG) nedir? 
Cevap: Safi Milli Hasıla (SMH)’dan dolaylı vergilerin 
çıkarılıp sübvansiyonların eklenmesi ile bulunabilir ve bir 
ekonominin sahip olduğu üretim faktörlerine yapılan 
ödemelerin toplamıma eşittir.  

MG = SMH – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar 

Aslında MG üretim faktörlerine yapılan ödemelerin 
toplamından başka bir şey değildir: 

MG = Ücret + Kar + Faiz + Rant 

O yüzden MG’e aynı zamanda “faktör fiyatları ile safi 
milli hasıla” da denir. 

NOMİNAL VE REEL GSYH  
24. Cari fiyat nedir? 
Cevap: Hesap döneminde piyasada geçerli olan fiyattır. 

25. Nominal GSYH nedir? 
Cevap: GSYH’nın hesaplamanın yapıldığı dönemdeki 
piyasa fiyatları cinsinden değeridir. Nominal GSYH’ya 
cari fiyatlarla GSYH da denir. 

26. Reel GSYH nedir ve neden kullanılır? 
Cevap: Nominal GSYH içinde fiyat değişmelerini de 
barındırdığı için özellikle bir ekonominin performansını 
değerlendirmede kullanılamaz. O yüzden fiyat 
değişmelerinin etkilerini içermeyen, dolayısıyla 
ekonominin gerçek üretim kapasitesini yansıtan bir ölçüte 
ihtiyaç vardır. Bu reel yada sabit fiyatlarla GSYH’dır.  

Reel GSYH fiyat değişmelerini içermediği için 
ekonominin gerçek üretim kapasitesindeki değişimi 
yansıtır. Reel GSYH hesaplanırken genellikle bir baz yıl 
seçilip GSYH o yılın fiyatları ile hesaplanır. 

27. Ekonomik büyüme nasıl tanımlanır? 
Cevap: Reel GSYH belki de en çok kullanılan ulusal 
gelir ölçütüdür. Çünkü bir ekonominin bir yıldan diğer 
yıla büyüme oranı reel GSYH kullanılarak ölçülebilir. 
Ekonomik büyüme bir ekonominin üretim kapasitesinin 
zaman içerisinde reel olarak artmasıdır. 
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28. Ekonomik büyüme nasıl hesaplanır? 
Cevap: Ekonomin üretim kapasitesindeki reel değişimi 
ölçmenin en güvenilir yolu reel GSYH’daki değişimi 
ölçmektir. Dolayısıyla bir ekonomin t dönemindeki 
büyüme oranı aşağıdaki şekilde ölçülebilir: 

BÜYÜME!"#$! =
GSYH! − GSYH!!!

GSYH!!!
∗ 100 

29. Bir ekonominin reel GSYH’sı 2015 yılında 
₺2.231.456.967 ve 2016 yılında ₺2.911.545.677 olarak 
gerçekleşmiş ise 2016 yılı büyüme oranı nedir? 
Cevap: İlgili büyüme oranı aşağıdaki şekilde 
hesaplanabilir: 

BÜYÜME!"#$!"#$ =
GSYH!"#$ − GSYH!"#$

GSYH!"#$
∗ 100 

BÜYÜME!"#$!"#$
=
2.911.545.677 − 2.231.456.967 

2.231.456.967 
 

∗ 100 

BÜYÜME!"#$!"#$ = % 30,48 

30. GSYH deflatörü nedir? 
Cevap: Nominal GSYH’daki fiyat değişim etkisini yok 
ederek reel GSYH’yı hesaplamak için kullanılan özel bir 
fiyat endeksidir. Ekonomideki tüm mal ve hizmetleri 
içerir. Bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin 
genel fiyat ortalamasının değişimini yansıtır. Kabaca 
nominal GSYH’nin reel GSYH’ya oranıdır. 

31. Fiyat endeksi nedir? 
Cevap: Bir grup mal ve hizmetin cari fiyatlarla değerinin 
aynı mal grubunun belirli bir yıldaki (baz yıl) fiyatlarla 
değerine oranına fiyat endeksi denir. 

32. Sadece buzdolabı (B) ve masa (M) üreten bir ekonomi 
ele alalım. 2014 yılında fiyatı ₺2000‘den 2000 adet 

buzdolabı ve fiyatı ₺1000‘den 10000 adet masa 
üretilmiştir. 2015 yılında ise fiyatı ₺2100‘den 2500 adet 
buzdolabı ve fiyatı ₺1050‘den 8000 adet masa 
üretilmiştir. 2014 ve 2015 yılı için nominal GSYH nedir ? 
Cevap: Fiyatlar P ve üretim adedi Q ile ifade edilirse; 

2014 yılı nominal GSYH: 

GSYH!"#$ = P!!"#$ ∗ Q!!"#$ + P!!"#$ ∗ Q!!"#$  

GSYH!"#$ = 2000 ∗ 2000 + 1000 ∗ 10000  

GSYH!"#$ =  ₺ 14.000.000  

2015 yılı nominal GSYH: 

GSYH!"#$ = P!!"#$ ∗ Q!!"#$ + P!!"#$ ∗ Q!!"#$  

GSYH!"#$ = 2100 ∗ 2500 + 1050 ∗ 8000  

GSYH!"#$ =  ₺ 13.650.000 

33. 32. sorudaki üretim verileri kullanılırsa 2014 ve 2015 
yılı reel GSYH nedir? 
Cevap: Reel GSYH’nin hesaplanabilmesi için öncelikle 
bir baz yıl seçilip GSYH’nın o baz yılın fiyatları 
kullanılarak hesaplanması gerekmektedir. Baz yılının 
2014 yılı seçildiğini kabul edelim. Bu durumda 
hesaplayacağımız reel GSYH 2014 yılı fiyatları ile 
hesaplanacaktır. Dolayısıyla 2014 yılı için nominal GSYH 
ve reel GSYH eşit çıkacaktır.  

2014 yılı reel GSYH: 

GSYH!"#$ = P!!"#$ ∗ Q!!"#$ + P!!"#$ ∗ Q!!"#$  

GSYH!"#$ = 2000 ∗ 2000 + 1000 ∗ 10000  

GSYH!"#$ =  � 14.000.000  

2015 yılı reel GSYH: 

GSYH!"#$ = P!!"#$ ∗ Q!!"#$ + P!!"#$ ∗ Q!!"#$  

GSYH!"#$ = 2000 ∗ 2500 + 1000 ∗ 8000  

GSYH!"#$ =  � 13.000.000 

34. 32. Sorudaki veriler kullanılırsa 2014 ve 2015 yılı için 
GSYH deflatörü nedir ? 
Cevap: 2014 yılı GSYH deflatörü: 

Deflatör GSYH!"#$ =
Nominal GSYH!"#$

Reel GSYH!"#$
∗ 100 

Deflatör GSYH!"#$ =
14.000.000
14.000.000

∗ 100 

Deflatör GSYH!"#$ = 100,00 

2015 yılı GSYH deflatörü: 

Deflatör GSYH!"#$ =
Nominal GSYH!"#$

Reel GSYH!"#$
∗ 100 

Deflatör GSYH!"#$ =
13.650.000
13.000.000

∗ 100 

Deflatör GSYH!"#$ = 105,00 

35. GSYH’nin içermediği aktiviteler nelerdir? 
Cevap: GSYH’nin içermediği aktiviteler şunlardır: 

• GSYH kanun dışı ekonomik aktiviteleri içermez. 
Her ne kadar bu tür aktivitelerle çeşitli mal ve 
hizmetler üretilip, piyasada alınıp satılıp ve faktör 
sahiplerine bir gelir yaratsa da bu tür iktisadi 
faaliyetler GSYH içerisinde yer almaz. Örneğin 
kaçak içki-uyuşturucu üretim ve ticareti, kumar 
vb. mal ve hizmetler her ne kadar ciddi bir 
ekonomik büyüklüğe sahip olsalar da GSYH ne 
dahil edilmezler. 

• Kayıt dışı ya da yeraltı ekonomisi denilen, 
bildirilmeyen dolayısıyla kayıt dışı yapılan 
iktisadi işlemlerde GSYH hesaplamalarına dahil 
edilmezler. Örneğin, hafta sonu evinizi aslında 
asıl mesleği boyacı olmayan bir boyacıya boyatıp 
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ve ücretini nakit öderseniz bu işlem GSYH 
içerisinde yer almayacaktır. 

• Piyasa dışı iktisadi aktiviteler GSYH’ya dahil 
edilmezler. Eğer markete gidip bir kilo salatalık 
alır ve tüketirseniz bu GSYH içerisinde yer alır. 
Fakat evimizin bahçesinde yetiştirip tükettiğiniz 
salatalık GSYH’ya dahil edilmeyecektir. 
Özellikle hane halklarının temizlik, yemek 
yapma, çocuk bakma vb. ev içi mal ve hizmet 
üretimleri gibi piyasa dışı aktiviteler özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde toplam ekonomi 
içerisinde yadsınamayacak büyüklüklere sahiptir. 

• Tükettiğimiz mal ve hizmetlerin kalitesi artan 
teknoloji ile birlikte her geçen gün 
iyileşmektedir. GSYH’nın sabit ya da nominal 
fiyatlarla hesaplanıyor olması mal ve hizmetlerin 
kalitelerinde ortaya çıkan iyileşmelerin hesaba 
katılmasını imkansız kılmaktadır. 

• Üretilen mal ve hizmetler GSYH’ya dahil 
edilirken, bu mal ve hizmetleri üretim ve tüketimi 
esnasında çevreye verilen zarar GSYH’ya dahil 
edilemez. Bir hidroelektrik santralı kurularak 
elde edilen enerjinin değeri GSYH içerisinde yer 
alırken o hidroelektrik santralı kurulurken ve 
işlerken çevreye ve insanlara verdiği zarar GSYH 
hesaplamasında yer almaz. 

BİR REFAH ÖLÇÜTÜ OLARAK GSYH VE 
ULUSLARARASI REFAH 
KARŞILAŞTIRMALARI 
36. Kişi başına GSYH nedir ve neyin göstergesidir ? 
Cevap: Bir ekonomide fert başına düşen ortalama 
GSYH’dir. İktisatçılar ve politikacılar GSYH’yı daha çok 
bir ülkenin vatandaşlarının refah düzeylerinin zaman 
içerisinde nasıl değiştiğini gözlemlemek ve ülkelerin refah 
düzeylerini karşılaştırmak için kullanırlar. Ancak 
GSYH’nın mutlak anlamda bir refah ölçütü olduğu 
söylemek zordur. Önemli olan pastanın ne kadar büyük 
olduğu değildir. Önemli olan pastanın büyüklüğü kadar o 
pastayı kaç kişinin paylaştığıdır. O zaman bir refah ölçütü 
olarak kişi başına düşen gelire, yani kişi başına GSYH’ya 
(KBGSYH) bakmak gerekir. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

𝐊𝐁𝐆𝐒𝐘𝐇 =  
𝐆𝐒𝐘𝐇
𝐍ü𝐟𝐮𝐬

 

36. Ülkelerin refah düzeyleri ölçülürken nasıl bir yöntem 
izlenir? 
Cevap: Ülkelerin refahları karşılaştırılırken kullanılan en 
temel iktisadi değişken bir ekonominin üretim gücünü 
temsil eden GSYH ya da GSMH’dır. Fakat her ülkenin 
kendi para birimi ile hesaplanmış GSYH’lerini 
karşılaştırmak çokta anlamlı değildir. Ülkelerarası 
karşılaştırmalar yapabilmek için öncelikle ortak bir para 
birimine ihtiyaç vardır. Bu sorun günümüzde ülkelerin 
GSYH’ları Amerikan doları (ABD) cinsinden ifade 
edilerek çözülmektedir. Bunun için o ülkenin GSYH’sı 

nominal döviz kuru kullanılarak ABD dolarına 
çevrilmektedir. 

37. Nominal döviz kuru nedir? 
Cevap: Nominal döviz kuru bir ulusal paranın bir 
biriminin başka bir ulusal para cinsinden değeri yani 
fiyatıdır. Diğer bir ifade ile bir ülkenin parasının başka bir 
ülkenin parasına dönüşüm oranıdır. Yabancı para (döviz) 
satın almak yada satmak için gittiğiniz döviz bürosunda ya 
da bankada bir ışıklı tabelada gördüğünüz farklı para 
birimlerinin dönüşüm oranları nominal döviz kurlarıdır. 
Eğer döviz bürosuna ₺100 verip, karşılığında 55 ABD 
aldıysanız bu nominal döviz kurunun yaklaşık 1,8 
olduğunu, yani 1 doların ₺1,8 olduğunu gösterir. 

38. Reel döviz kuru nedir? 
Cevap: Nominal döviz kuru parasal bir ifadedir. Reel 
döviz kuru ise iki ülke arasındaki benzer mal ve 
hizmetlerin dönüşüm oranıdır. Reel döviz kuru belirli bir 
grup mal ve hizmetin ülke arasındaki değişim oranıdır. 
Nominal ve reel döviz kurlarının son derece ilişkili olduğu 
söylenebilir. Çünkü reel döviz kuru aslında iki ülkenin 
fiyatları ile nominal döviz kurunun bir fonksiyonudur. Bu 
durum aşağıdaki reel döviz kuru formülünden kolaylık 
anlaşılabilir: 

Reel döviz k.= Nominal döviz k.∗
Yurtdışı fiyat düzeyi
Yurtiçi fiyat düzeyi

 

39. Kişi başına GSYH, ülkeler arası refah düzeylerinin 
karşılaştırılabilmesi için yeterli midir? 
Cevap: Ortak bir para birimi ile ifade edilmiş kişi başına 
GSYH ülkeler arası refahın karşılaştırılabilmesi için 
yeterli olmayabilir. Çünkü aynı miktar para ile bir ülkede 
satın alabildiklerinizi başka bir ülkede satın 
alamayabilirsiniz. Nedeni ise mal ve hizmetlerin 
fiyatlarının ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesidir. Yani 
önemli olan sahip olunan varlığın parasal değerinden 
ziyade satın alma gücüdür. 

40. Satın alma gücü paritesi (SGP) nedir? 
Cevap: Satın alma gücü paritesi (SGP), ülkelerarasındaki 
fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran bir çeşit 
düzeltilmiş döviz kurudur. Satın alma gücü paritesi belirli 
bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli 
ulusal para tutarlarının birbirine oranıdır. Başka bir 
ifadeyle SGP, farklı para birimlerinin satın alma gücünü 
eşitleyen bir değişim oranıdır. Eğer ₺1’nin satın alma 
gücü Türkiye’de de yurtdışında da aynı ise o zaman iki 
ülke parası arasında reel döviz kurunun da aynı olması 
gerekir. SGP’ye göre iki ülke parası arasındaki nominal 
döviz kuru bu ülkeler arasındaki fiyat farkını 
yansıtmalıdır. 

41. İnsani gelişme endeksi (İGE) nedir? 
Cevap: İGE gelir, eğitim ve sağlıklı yaşam süresini 
hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre 
sıralayan bir endekstir. 
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42. İnsani gelişme endeksine (İGE) neden ihtiyaç 
duyulmaktadır? 
Cevap: İster nominal ister reel hesaplansın ya da SGP ile 
hesaplansın kişi başına GSYH toplumun genelinin refah 
düzeyini yansıtmayabilir. Özellikle gelirin adil 
dağılmadığı, ekonomik gelişmeye sosyal gelişmelerin 
eşlik etmediği durumlarda kişi başına düşen ortalama gelir 
yüksek olsa bile toplum refahı yüksek olmayabilir. Çünkü 
KBGSYH gelir ya da harcamaya dayanan bir refah 
ölçütüdür. Gerçek yaşam kalitesini yansıtmayabilir. 
Nitekim bu petrol-doğal gaz gibi doğal kaynak zengini 
Arap ülkelerinin önemli bir kısmında gözlenen bir 
durumdur. Bu ülkelerin KBGSYH’ları oldukça yüksek 
olmasına rağmen, toplumun genelinin yaşam kalitesinin 
gelirle orantılı bir şekilde gelişmiş olduğunu söylemek 
güçtür. Bu nedenle ülkeler arasında daha doğru bir refah 
karşılaştırması yapabilmek için İnsani Gelişme Endeksine 
(İGE) bakmak gerekir. 

43. İnsani gelişme endeksi (İGE) hangi organizasyon 
tarafından hazırlanmaktadır? 
Cevap: İnsani Gelime Endeksi Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanmakta ve 
İnsani Gelişme Raporu içerisinde her yıl açıklanmaktadır. 
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GİRİŞ 
1. Toplam harcamaların bileşenleri nelerdir? 
Cevap: Toplam harcamaların dört temel bileşenden 
oluşmaktadır ve bu bileşenler; 

• Hane halklarının tüketim harcamaları,  
• Özel sektörün yatırım harcamaları,  
• Kamu harcamaları ve  
• Dış alem talebi olarak ifade edilebilecek net 

ihracattır.  

TÜKETİM TASARRUF VE YATIRIM İLİŞKİSİ 
2. GSYH ve gelir-harcama ilişkisi nasıl ifade edilir ? 
Cevap: GSYH ve gelir-harcama ilişkisi aşağıdaki şekilde 
ifade edilir: 

𝒀 ≡ 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑵𝑿 

Milli gelir özdeşliği adı verilen bu özdeşlik, bir 
ekonomideki toplam mal ve hizmet üretimini ifade eden 
GSYH’nin; 

• Toplam tüketim (C),  
• Toplam yatırım harcamaları (I),  
• Kamu harcamaları (G) ve  
• Net ihracat (NX) olarak dört bileşeni olduğunu 

ifade etmektedir.  

Bu bir özdeşliktir, çünkü ifadenin sol tarafındaki herhangi 
bir artış sağ taraftaki bileşenlerin toplamında da bir artış 
anlamına gelir. Bu eşitlik her durumda sağlandığı için 
özdeşlik adını veriyoruz. 

3. Kapalı ekonomi nedir? 
Cevap: Diğer ülkeler ile ticaretin söz konusu olmadığı 
ekonomilere kapalı ekonomi adı verilir. Kapalı bir 
ekonomide ihracat ve ithalat olmadığı için net ihracat 
sıfırdır. 

4. Açık ekonomi nedir? 
Cevap: Diğer ülkeler ile ticari ilişkiler içinde olan ülkeler 
ise açık ekonomi olarak nitelendirilir. 

5. Kapalı bir ekonomide tasarruflar nasıl ifade edilir?  
Cevap: Kapalı ekonomi, diğer ülkeler ile ticari ilişkilerin 
olmadığı bir ekonomidir. Dış ticaretin olmadığı bir 
durumda NX=0 olacağı için, özdeşliği tekrar yazdığımızda 
aşağıdaki eşitliği elde ederiz: 

𝑰 ≡ 𝒀 − 𝑪 − 𝑮 

 

Tasarruflar (S) 

Eşitliğin sağ tarafındaki ifadeye “toplam tasarruflar” 
veya sadece “tasarruflar” adını veriyoruz. Toplam gelirin 
tüketilmeyen kısmı tasarruf olarak adlandırılmaktadır.  

6. Toplam tasarruflar nasıl ifade edilir? 
Cevap: Ekonomide bütün tüketim hane halkları ve devlet 
tarafından yapıldığına göre toplam tasarruflar gelirin hane 

halkları tarafından ve devlet tarafından tüketilmeyen 
kısmıdır. Dolayısıyla ekonomideki toplam tasarrufları 
aşağıdaki gibi ifade edebiliriz: 

𝑺 ≡ 𝒀 − 𝑪 − 𝑮 

7. Net vergi hasılatı nedir? 
Cevap: Devletin topladığı vergilerden hane halklarına 
transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma net 
vergi hasılatı adı verilir. 

𝑻 ≡ 𝑻𝑨 − 𝑻𝑹 

Bu ifadede; 
• TA devletin toplam vergi hasılatını,  
• TR ise devletin sosyal güvenlik harcamaları veya 

sosyal yardımlar gibi hane halklarına yaptığı 
ödemeleri ifade eder.  

Vergiler hane halklarından alınıp devletin kasasına giren 
gelirden başka bir şey değildir. 

8. Özel ve kamu tasarrufları nasıl ifade edilir ? 
Cevap: Özel ve kamu tasarrufları aşağıdaki şekilde ifade 
edilir: 

𝑺 ≡ 𝒀 − 𝑻 − 𝑪 + (𝑻 − 𝑮) 

Yukarıdaki ifadenin sağ tarafındaki ilk terim olan (Y–T–
C), özel tasarruflar olarak adlandırılır. Özel tasarruflar 
hane halklarının yaptığı tasarrufları ifade eder. Eşitliğin 
sağ tarafındaki ikinci terim olan (Y–G) ise “kamu 
tasarrufları” olarak adlandırılır.  

Kamu tasarrufları devletin elde ettiği net vergi 
hasılatından kamu harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan 
kısımdır. Ekonomideki toplam tasarruflar özel tasarruflar 
ile kamu tasarruflarının toplamından oluşur. 

9. Toplam harcanabilir gelir nedir? 
Cevap: Toplam gelirin devlete ödenen vergilerden sonra 
kalan kısmına “toplam harcanabilir gelir” adı verilir. 
Ekonomideki hane halklarının elde ettiği toplam 
harcanabilir geliri aşağıdaki gibi vergi sonrası gelir olarak 
ifade edebiliriz: 

𝒀𝑫 ≡ 𝒀 − 𝑻𝑨 + 𝑻𝑹 ≡ 𝒀 − 𝑻 

TÜKETİM VE TASARRUF 
10. Toplam harcamalar içerisinde en büyük paya sahip 
olan harcama nedir? 
Cevap: Tüketim harcamaları toplam harcamaların en 
önemli bileşenidir. Toplam harcamalar içerisindeki en 
büyük pay tüketim harcamalarına aittir. Tüketim 
harcamalarının toplam harcamalar içindeki payının bu 
derece yüksek olması Türkiye’ye özgü bir durum değildir. 
Diğer ülkelerde de tüketim harcamalarının toplam 
harcamaları GSYH’nin en büyük kısmını oluşturmaktadır. 

11. Cari gelir nedir? 
Cevap: Her dönem elde edilen gelire o dönemin cari 
geliri adı verilir. 
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12. Cari harcanabilir gelir nedir? 
Cevap: Vergiler ödendikten sonra kalan cari gelire ise 
cari harcanabilir gelir adı verilir. 

13. Harcanabilir gelir, tüketim ve tasarruf ilişkisi 
nasıldır? 
Cevap: Elde edilen harcanabilir gelirin tamamı tüketim 
harcaması ve tasarruf arasında bölüşülür:  

Harcanabilir Gelir = Tüketim + Tasarruf 

14. Ödünleşim nedir? 
Cevap: Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir 
şeyden vazgeçme zorunluluğuna ödünleşim adı verilir. 
Yarın daha fazla tüketmek için bugün daha az tüketmek 
zorunda kalmamız bir ödünleşimdir. 

15. İnsanlar tüketimlerinin zaman içinde nasıl değişmesini 
isterler? 
Cevap: İnsanlar bu dönem çok az tüketerek gelecek 
dönem çok fazla tüketmek veya bu dönem çok fazla 
tüketerek gelecek dönem açlık sınırında yaşamak 
istememektedir. Bunun yerine her iki dönem de yaklaşık 
aynı miktarda tüketimi tercih etmektedir. Bu davranışı 
bütün insanlar için genelleştirebiliriz. İnsanlar 
tüketimlerinin zaman içerinde inişli-çıkışlı bir seyir 
izlemesi yerine, daha istikrarlı olmasını tercih ederler. Bu 
tercih insanların tüketim-tasarruf kararlarını etkileyen en 
önemli faktördür. Tüketicilerin zaman içerisindeki 
tüketimlerini nasıl daha istikrarlı halde tutabileceklerini 
belirleyen ise reel faiz oranlarıdır. 

16. Cari harcanabilir gelir ile tüketim harcamaları 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Cevap: Cari harcanabilir gelir ile tüketim harcamaları 
arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Cari gelirdeki 
artışların bireylerin tüketim harcamalarını artırmasını 
bekleriz.  

17. Marjinal tüketim eğilimi nedir? 
Cevap: Tüketim isteği “marjinal tüketim eğilimi” olarak 
ifade edilir. Artan gelirin ne kadarının tüketim için 
ayrılacağı bireylerin marjinal tüketim eğilimleri tarafından 
belirlenir. “MPC” olarak gösterilen marjinal tüketim 
eğilimi 0 ile 1 arasında bir değerdir. Bir kişi cari 
gelirindeki artışın hepsini tüketime ayırırsa MPC bire eşit 
olacaktır. Eğer artışın hepsini tasarruf ederse MPC sıfıra 
eşit olacaktır. Kişi cari gelirindeki artışın bir kısmını 
tüketecek bir kısmını ise tasarruf edeceğine göre, sıfır ile 
bir arasında bir değer alacaktır. 

18. Ortalama tüketim eğilimi nedir? 
Cevap: Gelirdeki bir artışın ne kadarının tüketime 
gideceğini marjinal tüketim eğilimi belirlemekte iken 
toplam gelirin ne kadarının tüketime gideceğini ortalama 
tüketim eğilimi belirler. Ortalama tüketim eğilimi bize 
elimize geçen toplam gelirin her ₺1’sinin kaç kuruşunun 
tüketim için kullanıldığını gösterir. Kısaca “APC” ile 
gösterilen ortalama tüketim eğilimi, marjinal tüketim 
eğilimi gibi 0 ile 1 arasında bir değer alır. 

19. Servet nedir? 
Cevap: Bireylerin veya hane halklarının her dönem 
yaptıkları tasarrufların toplamı onların servetlerini oluşturur. 
Daha formel olarak tanımlayacak olursak, bir hane halkının 
serveti sahip olduğu varlıkların toplamından borçlarının 
toplamının çıkarılmasıyla elde edilen miktardır. Servet 
seviyesindeki değişikliklerin bireylerin tüketim 
davranışlarını etkilemesi beklenebilecek bir sonuçtur. 

20. Reel ve nominal faiz oranı nedir? 
Cevap: Nominal faiz oranı Türk Lirası cinsinden ödenme 
garantisi ile vaat edilen faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise 
nominal faiz oranından mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki 
artış oranı çıkarıldıktan sonra elde edilen faiz oranıdır. 

21. Reel faiz oranı nasıl hesaplanır? 
Cevap: Reel faiz oranı aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

𝒓 = 𝒊 − 𝝅 

Bu formülde r reel faiz oranını, i nominal faiz oranını, π 
ise enflasyon oranını ifade etmektedir. Bura önemli bir 
nokta reel faiz oranının gelecek bir yılın enflasyon oranı 
yardımı ile hesaplanmasıdır.  

22. Önümüzdeki bir yılın enflasyon oranını bilmemiz 
mümkün olmadığına göre, bugünkü reel faizi nasıl 
hesaplayabiliriz? 
Cevap: Bunun için önümüzdeki dönemin gerçekleşen 
enflasyon oranı yerine, gerçekleşmesini beklediğimiz 
enflasyon oranını kullanırız. Önümüzdeki dönem 
gerçekleşmesini beklediğimiz enflasyon oranını πe ile 
gösterecek olursak, reel faiz oranını aşağıdaki gibi 
yazabiliriz: 

𝒓 = 𝒊 − 𝝅𝒆 

Görüldüğü gibi, bugünkü reel faiz oranı aslında beklenen 
reel faiz oranıdır. Buradan çıkarılacak önemli bir sonuç şu 
olacaktır: Eğer tüketiciler tüketim kararlarını verirken 
gerçekten reel faiz oranını göz önünde bulunduruyorlarsa, 
bu tüketicilerin tüketim kararlarını geleceğe dönük olarak 
verdikleri anlamına gelir. 

23. İkame etkisi nedir? 
Cevap: Reel faiz oranındaki bir artış kişinin tasarruf 
ettiği her ₺1 karşılığında gelecek dönem elde edeceği faiz 
getirisini artıracaktır. Bu nedenle bugünkü tüketimden 
feragat ederek gelecek dönemdeki tüketimini artırmak 
daha cazip hale gelecektir. Bu davranışı fiyatı artan bir 
maldan daha az tüketmek gibi düşünebiliriz. Reel faiz 
oranı bugünkü tüketimin maliyeti ise reel faiz oranı 
arttığında bugünkü tüketimin maliyeti de artacaktır. Bu 
nedenle Kişi bu dönem daha az tüketmeyi tercih edecek ve 
daha fazla tasarruf yapacaktır. Bu etkiye “ikame etkisi” 
adını veriyoruz. İkame etkisi reel faiz oranlarındaki bir 
artış halinde tüketimini azaltacaktır. 

24. Gelir etkisi nedir? 
Cevap: Reel faiz oranındaki bir artış kişinin gelecekteki 
belirli bir miktar tüketim seviyesine bugün daha az miktar 
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tasarruf yaparak ulaşabilmesini mümkün hale getirir. 
Örneğin reel faiz oranı %10 iken gelecek dönem ₺1500 
değerinde bir satın alma gücüne ulaşabilmesi için kişinin 
bu dönem yaklaşık ₺1363 tasarruf yapması gerekir. Reel 
faiz oranı %20’ye yükseldiğinde gelecek dönem aynı 
miktardaki satın alma gücüne ulaşabilmesi için bu dönem 
sadece ₺1250 tasarruf etmesi yeterli olacaktır. Aynı şeyi 
başka bir bakış açısı ile değerlendirebiliriz. Reel faiz oranı 
%10 iken gelecek dönemde ₺1 faiz getirisi elde etmesi 
için bu dönem ₺0,90 tasarruf yapması gerekirken, reel faiz 
oranı %20 olduğunda gelecek dönem ₺1 faiz getirisi elde 
etmek için kişinin sadece ₺0,83 tasarruf etmesi 
gerekecektir. Bu nedenle reel faiz oranının yükselmesi 
tasarruf miktarını azaltarak tüketim miktarını artıracaktır. 
Bu etkiye “gelir etkisi” adını veriyoruz. 

25. Cari gelir ve servet seviyesine göre tasarruf 
fonksiyonu nasıl değişir? 
Cevap: Cari gelir veya servet seviyesi değiştiğinde, 
tasarruf fonksiyonu kayacaktır (S:69, Şekil 3.2). Tasarrufu 
etkileyen diğer faktörler tasarruf miktarını artırıyorsa, 
tasarruf fonksiyonu sağa kayacak, aksine tasarruf 
miktarını azaltıyorsa sola kayacaktır. Bu kaymalar Sayfa 
70’teki Şekil 3.3’te gösterilmiştir. Şeklin (a) panelinde cari 
gelirdeki veya servet miktarındaki bir artmanın etkisi 
görülmektedir. Cari gelir veya servetin artması tasarruf 
miktarını artıracağı için, tasarruf fonksiyonunu sağa 
kaydıracaktır. Bu durumda tüketiciler bütün reel faiz 
oranlarında daha fazla tasarruf yapacaklardır. Aynı şeklin 
(b) panelinde ise reel faiz dışında başka bir faktörün 
tasarruf miktarını azaltması gösterilmiştir. Bu durumda 
tasarruf fonksiyonu sola kayacaktır. 

26. Uyarılmış tüketim harcamaları nedir? 
Cevap: Toplam tüketim harcamalarının toplam 
harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına “uyarılmış 
tüketim harcamaları” veya “gelire bağlı tüketim 
harcamaları” adı verilir. 

27. Marjinal tasarruf eğilimi nedir? 
Cevap: Marjinal tasarruf eğilimi toplam harcanabilir 
gelirdeki artışın ne kadarlık bir kısmının tasarruf edildiğini 
gösterir. Marjinal tasarruf eğilimi kısaca “MPS” olarak 
yazılır ve “s” ile gösterilir. 

28. Keynesyen Tüketim Fonksiyonu nedir? 
Cevap: İktisatçı John Maynard Keynes bu ilişkinin 
toplam tüketim harcamalarında da geçerli olduğu 
gerçeğinden hareketle, tüketim harcamalarını cari 
harcanabilir gelir ile açıklayan bir tüketim fonksiyonu 
önermiştir. Keynesyen tüketim fonksiyonu harcanabilir 
gelir ile tüketim harcamaları arasında pozitif, yani aynı 
yönde bir ilişki öngörmektedir. 

𝑪 =  𝑪 − 𝒄𝒀𝑫 

Bu fonksiyon Keynesyen tüketim fonksiyonu olarak 
adlandırılır. Böyle bir fonksiyonun grafiği tüketim-
harcanabilir gelir ekseninde pozitif eğimli bir doğru olarak 
çizilir. Bu doğrunun sabit terimi 𝐶, eğimi ise c’dir. Böyle 
bir tüketim fonksiyonu Sayfa 74’deki Şekil 3.4’te 
gösterilmiştir. 𝐶  otonom tüketim harcamalarını 
göstermektedir. 

29. Otonom tüketim harcamaları nedir? 
Cevap: Keynes, toplam harcamaların harcanabilir gelir 
dışındaki bütün bu faktörler tarafından belirlenen kısmını 
“otonom tüketim harcamaları” olarak kabul etmiştir.  

Dolayısıyla otonom tüketim harcamalarını, toplam tüketim 
harcamalarının harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmı 
olarak tanımlayabiliriz. Keynes kısa dönemde otonom 
harcamaların değişmeyeceğini öne sürmüştür. 

YATIRIM  
30. Sermaye malları nelerdir? 
Cevap: Konutlar, konut dışı binalar, makine ve teçhizat, 
sermaye malları olarak adlandırılırlar. Sermaye mallarının 
özelliği diğer mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan 
dayanıklı mallar olmalarıdır. 

31. Yatırım harcamaları nelerdir? 
Cevap: Konut ve konut dışı bina inşaatları; makine ve 
teçhizat alımları; firmaların ürün stoklarındaki artışlardır. 
Üretimde kullanılabilecek durumda olan her türlü bina, 
makine, teçhizat ekonomideki sabit sermaye stokunu 
oluşturur. 

32. Yatırım harcamaları makroiktisat açısından neden 
önemlidir? 
Cevap: Yatırım harcamaları makroiktisat açısından iki 
nedenle önemlidir: 

• Yatırım harcamaları toplam harcamaların tüketim 
harcamalarından sonra ikinci en büyük 
bileşenidir. Ayrıca yatırım harcamaları toplam 
harcamalar arasında en fazla iniş-çıkış yaşayan 
bileşendir. Bu nedenle yatırım harcamalarındaki 
dalgalanmalar, yani bir dönemden diğer döneme 
gerçekleşen değişimler GSYH’de önemli iniş 
çıkışlara neden olmaktadır. Bu açıdan yatırım 
harcamalarının belirleyicilerini anlamak önem 
taşır. 

• Yatırımlar bina, makine ve teçhizattan oluşan 
sermaye stokunu artırdığı için ekonominin üretim 
kapasitesini artırırlar. Bu nedenle yatırımlar uzun 
dönemli ekonomik büyümenin itici gücüdür 
diyebiliriz. 

33. Net yatırımlar ve sermaye stoku ne anlama 
gelmektedir? 
Cevap: İktisatçılar sermaye stokunu geleneksel olarak 
“K” harfi ile gösterirler. Bir yıldan diğer yıla sermaye 
stokundaki değişimi aşağıdaki gibi gösterebiliriz: 

∆𝑲 = 𝑲𝟐 − 𝑲𝟏 
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Bu ifadede; 
• 𝐾! birinci yılın başındaki sermaye stokunu,  
• 𝐾! ikinci yılın başındaki sermaye stokunu,  
• ∆𝐾  ise sermaye stokundaki değişimi 

göstermektedir.  

Eğer sermaye stoku birinci yıldan ikinci yıla artış 
göstermiş ise ∆𝑲 > 0 olacaktır. Sermaye stokundaki bu 
artış birinci dönemde yapılan net yatırımları ifade eder. 

34. Amortisman nedir? 
Cevap: Üretim sürecinde kullanılan sermaye malları 
zaman içerisinde aşınır, bozulur, kullanılamaz hale 
gelirler. Örneğin binalar her geçen yıl eskirler ve bir 
zaman sonra kullanılamaz hale gelirler. Kullanılamaz hale 
gelen konut ve ticari amaçlı binaların yerine yenilerinin 
yapılması gerekir. Aynı şekilde, üretimde kullanılan 
aletler ve makineler belli bir kullanım zamanından sonra 
sık sık arıza yapmaya başlarlar ve verimleri azalır. Bu 
makinelerin de yerine yenilerinin konması gerekir.  

Dönem içerisinde yapılan yatırımların bir kısmı bütün bu 
aşınmaları telafi etmek için yapılır. Sermaye stokunun 
fiziksel veya teknolojik olarak eskimesi veya kullanılamaz 
hale geldiği için yenilenmesi gereken kısmını amortisman 
olarak adlandırıyoruz. Aşınan sermaye miktarını yerine 
koymak için yapılan yatırımlara ise amortisman 
yatırımları veya yenileme yatırımları adını veriyoruz. 

35. Firmalar neden yatırım yaparlar ? 
Cevap: Bir firma açısından yatırım harcamaları, 
gelecekteki üretim kapasitesini artırmak amacıyla 
bugünden yapılan harcamalardır. Firmalar gelecek 
dönemlerde ürünlerine olan talebin artacağını bekliyorlar 
ise üretim kapasitelerini artacak olan talebi 
karşılayabilecek düzeye çıkarmak için yatırım harcamaları 
yaparlar. Bu harcamalar yeni bina inşaatları ve yeni 
makine ve teçhizat alımları şeklinde gerçekleşir.  

Firmaların yatırım kararlarında en önemli iki faktör; 
• Sermayenin maliyeti ve  
• Yatırımın getirisi ile ilgili beklentileridir. 

36. Beklenen kârlılık nedir? 
Cevap: Firmaların yeni yatırımlar yapmasının amacı kâr 
elde etmektir. Bir yatırımdan kâr elde edileceği 
düşünülüyorsa o yatırım projesi gerçekleştirilebilir. 
Yatırım projelerinin kârlılık oranı arttıkça yatırımın 
gerçekleşme olasılığı artacaktır. Yapılan bir yatırımın 
getirisi o yatırım yapıldıktan sonra elde edilecek kârdır.  

Kâr ise hatırlayacağınız gibi hasılat ile maliyet arasındaki 
farktır. Firmalar yatırım kararlarını verirken yatırımın 
kârlılığını göz önünde bulundururlar. Bununla birlikte 
yapılan bir yatırımdan elde edilecek kâr yatırımın 
yapılmasından daha sonra elde edilecektir. Dolayısıyla 
burada gelecekte elde edilecek bir getiriden bahsediyoruz. 
Bu getiriyi belirleyecek olan ise gelecekte elde edilecek 
hasılat ile yatırım için katlanılacak maliyetlerdir. 

37. Finansal sermaye nedir ? 
Cevap: Bir firmanın sermaye malı alabilmesi için paraya 
ihtiyacı vardır. İhtiyaç duyulan bu paraya finansal 
sermaye adını veriyoruz. 

38. Yatırımın maliyeti nedir? 
Cevap: Bir yatırımın maliyeti sermaye mallarının 
maliyeti ile finansal sermayenin maliyetinden oluşur. 

Yatırımın maliyeti = Sermaye mallarının maliyeti + 
   Finansal sermayenin maliyeti 

Bu formülde geçen “finansal sermayenin maliyeti” faiz 
oranıdır. Faiz oranı arttığında yatırımların maliyeti de 
artacaktır. 

39. Net bugünkü değer nedir, neden kullanılır ve nasıl 
hesaplanır? 
Cevap: Yatırım projelerinin kabul edilmesi için 
kârlılıklarının değerlendirilmesi gerekir. Burada önemli 
bir problem yatırımın gerçekleşmesinin ve hasılattaki 
artışın zaman almasıdır. Yatırım harcaması bu dönem 
gerçekleşmesine rağmen yatırım projesinin getirisi gelecek 
dönemlerde elde edilecektir. Dolayısıyla bugün yapılan bir 
harcama ile gelecekte ortaya çıkacak bir getirinin 
karşılaştırılması gerekmektedir. 

Gelecekte elde edilecek bir getirinin bugünkü değerini 
hesaplayabilmek için “net bugünkü değer” kavramından 
yararlanılır. Bir yatırım projesinin net bugünkü değeri 
aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır: 

𝑵𝑷𝑽 =  
𝑹𝟏 − 𝑬𝟏
(𝟏 + 𝒊)

+
𝑹𝟐 − 𝑬𝟐
𝟏 + 𝒊 𝟐 +⋯+

𝑹𝒏 − 𝑬𝒏
𝟏 + 𝒊 𝒏  

Yukarıdaki formülde; 
• NPV net bugünkü değeri,  
• R1, R2,..., n her dönem elde edilecek hasılatı veya 

nakit girişini,  
• E1, E2,..., n ise her dönem gerçekleşen 

harcamaları veya nakit çıkışını göstermektedir.  
• Formüldeki i ise indirgeme faktörü olarak 

adlandırılır.  

İndirgeme faktörü gelecekteki değerleri bugünkü değerlere 
indirgemek için kullanılan orandır. Genellikle bu 
indirgeme faktörü olarak nominal faiz kullanılır. 

40. Bir yatırım projesinin kabul edilip edilmemesine nasıl 
karar verilir ? 
Cevap: Bir yatırım projesinin kabul edilecek hayata 
geçirilmesi için kârlı olması gerekir. Diğer bir ifade ile 
projenin getirisinin maliyetinden daha fazla olması 
gerekir.  

Bir projenin kârlı olabilmesi için projenin net bugünkü 
değeri pozitif olmalıdır. Dolayısıyla eğer; 

•  NPV>0 ise proje kabul edilir ve gerçekleştirilir,  
• NPV<0 ise proje reddedilir ve yatırım 

gerçekleşmez. 
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ÖDÜNÇ VERİLEBİLİR FONLAR PİYASASI 
41. Ödünç verilebilir fonlar piyasası nedir? 
Cevap: Gelir-harcama özdeşliğinden hareket ederek 
tasarruf-yatırım eşitliğine ulaşılır: 

𝑺 = 𝑰 

Bu ifadenin bir özdeşlik olduğunu hatırlayalım. Bu 
nedenle ekonomide toplam tasarruflar her zaman yatırım 
harcamalarına eşit olacaktır. Burada bu eşitliği sağlayan 
mekanizmayı inceleyeceğiz. Bu mekanizmanın adı 
“ödünç verilebilir fonlar piyasası”dır.  

Ödünç verilebilir fonlar piyasası bankalarda ve diğer kredi 
veren kuruluşlardaki, firmalara kredi olarak verilebilecek 
durumda olan fonlar ile firmaların bu fonlara olan talebini 
ifade eder. Söz konusu fonlar hane halklarının 
tasarruflarından oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile ödünç 
verilebilir fon arzı hane halklarının tasarruflarından 
oluşmaktadır. Ödünç verilebilir fonlara olan talep ise 
firmaların yatırım amacıyla talep ettikleri fonlardan 
oluşmaktadır. Ödünç verilebilir fonlar piyasasını reel faiz 
oranının ödünç verilebilir fon arzı ve talebi tarafından 
belirlendiği bir piyasadır. 
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İKTİSADİ BÜYÜME 
1. İktisadi büyüme nedir? 
Cevap: İktisadi büyüme, reel milli gelirde artış demektir. 

2. İktisadi büyüme hangi göstergeler ile ölçülür? 
Cevap: İktisadi büyüme; 

• “Reel gayri safi milli hasıla (GSMH)” veya  
• “Reel gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYH)” 

büyüme ile ölçülür (Buna kısaca “hasıla artışı/ 
azalışı” da diyebiliriz).  

GSMH veya GSYH’deki büyüme pozitif olabileceği gibi 
negatif de olabilir. O hâlde iktisadi büyümeden 
bahsedebilmek için birbirini izleyen dönemlere (dönemler 
ay, üçer ay ya da yıl olabilir) ait verilere gerek duyarız. Bu 
iki ölçüye ek olarak “kişi başına reel milli gelir” ölçütü de 
kullanılır. 

3. İktisadi büyümenin vatandaşlar üzerine etkileri 
nelerdir? 
Cevap: İktisadi büyüme ile reel ulusal gelirdeki büyüme 
olarak düşünüldüğünde daha fazla mal ve hizmetin 
üretildiği, böylece hasılanın arttığı ve ülke halkının daha 
fazla mal ve hizmet tüketebildiği anlaşılır. Toplam 
hasıladaki artış hızının nüfus artış hızından daha hızlı 
büyümesi, reel ücret ve gelirin artmasına ve böylece 
“yaşam standartının” yükselmesine yol açar. İktisaden 
büyüyen bir ekonomi, ülke yurttaşlarının isteklerini 
karşılamaya ve çeşitli sosyoekonomik sorunları çözmeye 
yardım eder.  

Artan reel gelir, bireylere ve hane halkına daha iyi yaşam 
koşulları (daha iyi beslenme, daha iyi konutlarda yaşama, 
dahi iyi eğitim ve sağlık, tatil gibi) sağlar. Sosyoekonomik 
olarak da mevcut tüketim, yatırım ve kamusal hizmetleri 
etkilemeksizin yoksulluğun azaltılması, çevreyi daha iyi 
koruma gibi fırsatlar da yaratır. Böylece, iktisadi büyüme, 
iktisadın temel tanımında yer alan “kıtlık” kavramının 
etkilerini hafifletir. Bu günkü tüketim olanaklarının 
artması yanında, gelecekteki üretim kapasitesinin ve 
böylece gelecekte de daha fazla tüketim yapabilmeye 
fırsat yaratır. 

4. Rakamlarla ifade edilmeyen ancak iktisadi büyümenin 
vatandaşlar üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler nelerdir? 
Cevap: İktisaden büyüyen ülkelerde daha kaliteli mal ve 
hizmet tüketimi ve daha fazla boş zaman yaratılabilmekte 
ve bunlar da iktisadi büyümenin sağladığı olanaklar 
arasında yer almaktadır. Aynı şekilde iktisadi büyüme, 
daha az çalışma ve daha fazla boş zaman yaratma 
kapasitesine de sahiptir.  

İktisaden gelişmiş ülkelerde haftalık çalışma saatleri 
zaman içinde düşmektedir: 100 sene önce nerede ise hiç 
tatil yapmaksızın haftada 70-80 saat olan çalışma süreleri 
50 yıl önce haftada 50 saate ve bugün haftada 40 saatin 
altına inmiştir. Böylece bu ülkelerin yurttaşları daha fazla 
boş zamana, yani kendilerine ayırabilecekleri zamana 
sahip olmaktadırlar. 

5. İktisadi büyüme nasıl hesaplanır?  
Cevap: İktisadi büyüme aşağıdaki formülle 
hesaplanabilir: 

İktisadi büyüme = İ"# !ö#$% !"!#$%!&' !"#$%" !"#$%(!"#$)
İ"# !ö#$%!$&' !"#$%"(!"#$)

 ×100 

6. Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH) ya da Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) hangi fiyatlar ile ölçülür? 
Cevap: GSMH ya da GSYH; cari fiyatlarla, sabit 
fiyatlarla ve uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek için 
de yaygın bir yabancı para (genellikle ABD doları) ile 
hesaplanır. 

7. Cari fiyatlar ile GSMH ve GSYH hesaplanmasının 
sebebi nedir? 
Cevap: Cari fiyatlarla yapılan hesaplamalar, yıldan yıla 
fiyatlardaki değişmeyi de içerir. Böylece, GSMH ya da 
GSYH artmış görünse bile, bu artış, mal ve hizmet üretimi 
artmadan, sadece fiyatlardaki artıştan kaynaklanabilir ya 
da mal ve hizmet üretimindeki artış hızı, fiyatlardaki artış 
hızından düşük olsa bile GSMH, ya da GSYH artmış 
görünebilir. Böylece GSMH ya da GSYH artışı yanıltıcı 
olabilir, GSMH ya da GSYH artmış görünmesine rağmen, 
mal ve hizmet artışını yansıtmamış olabilir. 

8. Sabit fiyatlar ile yapılan GSMH ve GSYH hesapları 
hangi sorulara cevap verir? 
Cevap: Fiyatlar artmasaydı ne kadar mal ve hizmet 
üretmiş olurduk? Örneğin “baz yıl”, Türkiye ekonomisi 
için 1988 yılı olarak kabul edilirse diğer yıllar için GSMH 
ya da GSYH şöyle de yorumlanabilir: 1988 yılı fiyatları 
her yıl için geçerli olsa idi, yani fiyatlar hiç artmasa idi, 
GSMH ya da GSYH ne kadar olurdu? 

9. Fiyat endeksi nedir? 
Cevap: Fiyat endeksi, belirli mal ve hizmetlerin içinde 
toplandığı bir “sepeti” satın alabilmek için herhangi bir 
yılda (örneğin 2010 yılında) yapılacak harcamanın, aynı 
sepeti baz yılda (Türkiye için 1988) almak için yapılan 
harcamaya oranıdır. 

10. Fiyat endeksi nasıl hesaplanır? 
Cevap: Fiyat endeksi aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

Fiyat Endeksi = 
!"#"$% !"#$% !"#!$ !ç!# !"#!$%&' !"# !"#$% !"#$%"&"' !"#$"%"

!"#"$% !"#$% !"#!$ !ç!# !"# !"#$% !"#$%"&"' !"#$"%"
∗ 100  

11. Baz yılımız 1988 olsun. Bu yılda “sepet” içindeki mal 
ve hizmetleri satın almak için 100 lira harcayalım. Aynı 
mal ve hizmetleri 2013 yılında satın almak için yapılacak 
harcama 800 Lira, 2015 yılında yapılacak harcama ise 
900 Lira olsun. Bu durumda 2013 ve 2015 yılları için fiyat 
endeksi kaçtır? 
Cevap: Sorunun çözümü aşağıda verilmiştir: 

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 2013 =
800 𝐿𝑖𝑟𝑎
100 𝐿𝑖𝑟𝑎

×100 = 800 

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 2015 =
900 𝐿𝑖𝑟𝑎
100 𝐿𝑖𝑟𝑎

×100 = 900 
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12. Fiyat endeksinin birimi nedir? 
Cevap: Lirayı liraya böldüğümüz için endeksin bir birimi 
yoktur. Sadece bir sayıdır. 

13. Reel GSMH ya da GSYH formülü nedir? 
Cevap: Reel GSMH (GSYH) formülü aşağıda 
verilmiştir: 

𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑀𝐻 𝐺𝑆𝑌𝐻 =
𝐶𝑎𝑟𝑖 𝐺𝑆𝑀𝐻 𝑦𝑎 𝑑𝑎 𝐺𝑆𝑌𝐻

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖
 

14. Reel GSMH hesaplanmasında izlenen yollar nelerdir? 
Cevap: Reel GSMH hesaplanmasında izlenen iki yol 
kısaca şöyle açıklanabilir: 

• Her yılın cari GSMH ya da GSYH değerleri 
alınır. GSMH ya da GSYH fiyat endeksi 
hesaplanır. Her yılın cari GSMH ya da GSYH 
değeri aynı yılın fiyat endeksine bölünerek reel 
GSMH ya da reel GSYH hesaplanmış olur. 

• Her yılın cari GSMH ya da GSYH değerini 
oluşturan mal ve hizmet miktarları ile bunların 
fiyatları birbirinden ayrıştırılır. (Yani, her yıl için 
üretilen mal ve hizmet miktarları ve fiyatları bir 
“liste” haline getirilir). Daha sonra, bu miktarlar, 
baz yılındaki aynı mal ve hizmetlerin fiyatları ile 
çarpılarak reel GSMH ya da GSYH hesaplanır. 
Bir sonraki işlem olarak, her yılın cari GSMH ya 
da GSYH değerleri, aynı yılın reel GSMH ya da 
GSYH değerlerine bölünerek fiyat endeksi de 
hesaplanabilir. 

15. Fiyat endeksi Türkiye’de hangi kurum tarafından 
hesaplanmaktadır? 
Cevap: Türkiye fiyat endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından hesaplanır. 

16. İktisadi büyümenin yıllar içinde nasıl değişmesi 
beklenmektedir? 
Cevap: İktisadi büyümenin uzun yıllar boyunca istikrarlı 
kalması ve fazla dalgalanma göstermemesi esastır. 
İstikrarlı bir iktisadi büyüme iktisadi ajanlara (yani hane 
halkı, iş dünyası, kamu sektörü ve o ülke ile iktisadi 
ilişkide olan yabancılar) gelecekle ilgili planlarını 
(fiyatlama, yatırım, üretim ve istihdam gibi) yaparken 
güven verecek ve gelecekle ilgili beklentilerinin 
gerçekleşmesini sağlayacaktır.  

Buna karşılık istikrarsız bir büyüme iktisadi ajanlarca 
güvensizlik olarak algılanacak ve beklentilerinin 
gerçekleşmemesini sağlayacaktır. 

17. Kişi başına reel ulusal gelir nedir ve nasıl hesaplanır? 
Cevap: Bu oran reel hasılanın nüfusa bölünmesi ile elde 
edilir. Bu oranın hesaplanması şu konuda açık bir bilgi 
verir: Bir ülkenin hasılası büyüyor olabilir, ancak nüfus 
artış oranı, gelirdeki büyümeden hızlı ise kişi başına düşen 
gelirdeki büyüme geriliyor demektir. İktisadi büyümeden 
beklenen ise hasıladaki artış oranının nüfustaki artış 
oranından fazla olmasıdır ki böylece, kişi başına düşen 
mal ve hizmet tüketimi artıyor olsun. 

18. İktisadi büyüme ile ilgili sorunlar nelerdir? 
Cevap: İktisadi büyüme, yaşam standartlarının 
yükselmesini sağlıyor olsa da bu, toplumun her üyesinin 
hayat standartının arttığı anlamına gelmeyebilir. Bir başka 
söyleyişle, iktisadi büyümenin “ortalama yurttaşın” hayat 
standartını ne kadar değiştirdiğine bakmamız gerekir. Bu 
ise, gelir dağılımına bakmamız ve bu dağılımdaki 
değişmeleri izlememiz gerektiğini anlatır. İktisadi büyüme 
gerçekleşirken zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha 
fakir kalması mümkündür. 

• Hasıladaki artıştan ülkenin her üyesinin ya da 
hane halkının aynı derecede faydalanamadığı 
sonucu çıkarılabilir. 

• Kişi başına gelirin hayat standartı konusunda 
yetersizliğinin bir diğer yönü de yaşam kalitesi 
hakkında bir fikir vermemesidir (Hayat standartı 
ve yaşam kalitesinin iki farklı kavram olduğuna 
dikkat ediniz). Toplumsal yaşamda tam olarak 
para ile ölçülemeyen bazı değerler de vardır ve 
insanlar para dışı değerlere de önem verirler: 
Bireysel özgürlüklerin sağlanması, kişilik 
haklarına saygı, boş zamanlarını güzel 
geçirebilme, temiz bir çevrede yaşayabilme, 
trafikte uzun saatler geçirmeme gibi. Bir ülkede 
iktisadi büyüme sağlanıyor olabilir, ancak, çevre 
kirliliğinin artması ya da özgürlükleri 
sınırlayacak politik gelişmeler de artıyor olabilir 
ya da çalışma koşulları daha uzun saatler 
çalışmayı gerektirebilir. Böyle durumlarda 
iktisadi büyümeye rağmen yaşam kalitesi 
geriliyor demektir. 

19. İktisadi büyümeyi neler belirler? 
Cevap: Uzun dönem toplam arz eğrisi, tam istihdam gelir 
seviyesinde (potansiyel ulusal gelir) dik bir doğrudur. 
İktisadi büyüme, tam istihdam gelir seviyesinin sağa 
doğru kaymasını gerektirir. Hızlı büyüme oranlarında, bu 
kayma daha hızlı olacaktır. Uzun dönem toplam arz 
eğrisinin sağa doru kaymasında dört önemli üretken 
faktörün büyümesinin etkisi vardır:  

• İşgücü (emek),  
• Sermaye,  
• Toprak ve doğal kaynaklar,  
• Teknoloji. 

İSTİHDAM 

20. İş gücü nedir? 
Cevap: İş gücü, nüfusun bir fonksiyonu olmakla birlikte, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ; International Labour 
Organization, ILO) tarafından yapılan ve genel kabul 
gören tanıma göre, iş gücü, nüfusun 15 ile 60 yaş arasını 
kapsar ve bu yaş grubundaki nüfusun toplam nüfusa 
oranıdır. Hekimler tarafından belirlenen bu yaş grubu, bir 
gencin, fiziki ve zihinsel gelişimi ile çalışmaya 
başlayabileceği, 60 ise emekliye ayrılabileceği yaşı 
gösterir. 
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21. Marjinal Ürün Hasılası (MÜH) nedir? 
Cevap: Bütün üretim faktörleri sabit iken bir tane ek işçi 
istihdam etsek, üretim miktarı ne kadar değişir? Değişen 
üretim miktarına “marjinal ürün” diyelim. Bu, fiziki 
anlamda bir ölçüdür. Örneğin; bir konfeksiyon 
fabrikasında, diğer üretim faktörleri sabit iken bir tane 
daha işçi istihdam edildiğinde, 10 adet fazla gömlek 
üretebiliyorsak, bu sayı “marjinal ürün” dür. Yani, diğer 
üretim faktörleri sabit iken, yeni bir işçinin üretime yaptığı 
katkının sayısal miktarıdır. (Azalan getiri yasasına göre, 
diğer üretim faktörleri sabit iken, sadece işçi sayısı artarsa, 
artan her ek işçinin üretime yaptığı miktar cinsinden 
katkının giderek azalacağını bilelim). Bu ürünün sayısının 
(yani 10 gömleğin) piyasa fiyatları ile çarpılması sonucu 
ortaya çıkan parasal büyüklüğe “marjinal ürün hasılası” 
diyeceğiz. O halde marjinal ürün hasılası, üretime katılan 
son iş gücünün firmanın toplam hasılasına yaptığı katkı, 
ya da toplam hasılada meydana getirdiği değişikliktir. 

22. Marjinal Ürün Hasılası (MÜH) formülü nedir? 
Cevap: İlgili formül aşağıda verilmiştir: 

𝐌Ü𝐇 =
Toplam Hasılada Meydana Gelen Değişiklik
İşçi Sayısında Meydana Gelen Değişiklik

 

23. Marjinal Faktör Maliyeti (MFM) nedir? 
Cevap: Bir firma, kârını en yüksek kılabilmek için ne 
kadar işçi istihdam etmelidir? Diğer üretim faktörleri sabit 
iken istihdam edilen her ek işçinin firmanın toplam 
hasılasına yaptığı katkı, toplam maliyetine yaptığı 
katkıdan yüksek olduğu sürece, firma işgücü istihdamına 
devam edebilir. Firmanın istihdamı durduracağı nokta, 
istihdam edilen son işçinin toplam hasılaya yaptığı 
katkının, maliyetine eşit olduğu noktadır. Buna “marjinal 
faktör maliyeti” denir. 

24. Marjinal Faktör Maliyeti (MFM) formülü nedir? 
Cevap: İlgili formül aşağıda verilmiştir: 

𝐌𝐅𝐌 =
Toplam İşçilik Maliyetinde Değişme
İşçi Sayısında Meydana Gelen Değişme

 

25. Diğer üretim faktörleri sabitken ne kadar işçi 
istihdamı firmanın kârını en fazla yapar? 
Cevap: MÜH = MFM olduğunda firmanın kârı en fazla 
olur. Yani firma istihdamında şu kuralı gözetecektir: 
İstihdam ettiği her işçinin toplam hasılasına yaptığı 
katkıyı, bu işçi için katlanacağı maliyetle karşılaştıracak; 
toplam hasılaya yaptığı katkı (MÜH), toplam maliyette 
meydana gelen değişiklikten (MFM) büyük olduğu sürece 
işçi istihdamına devam edecek, her ikisi birbirine eşit 
olunca (MÜH = MFM) istihdamı durduracaktır. Bu 
noktada çalışan işçi sayısı, fiyatlar ve ücretler o seviyede 
iken firmanın istihdam edeceği işçi sayısıdır. Ülkedeki 
bütün işletmeleri bu şekilde davrandığı da kabul 
edilecektir. 

26. İş gücü talebi nasıl belirlenir? 
Cevap: İş gücü talebi, firmalar ve kamu sektörü 
tarafından, üretim fonksiyonları, işgücü verimliliği 

bireysel beceri farkları ve geçerli ücretler göz önüne 
alınarak belirlenir. 

27. Gönüllü işsiz ve ümitsiz işçiler kavramları ne anlama 
gelmektedir? 
Cevap: Geçerli ücretlerden çalışma imkanı olduğu hâlde 
bu ücreti veya çalışma koşullarını beğenmeyip çalışmayan 
kişiler gönüllü işsiz olarak adlandırılır.  

Belirli bir süre iş aradıktan sonra iş bulamadıkları için iş 
aramaktan vazgeçen ve iş gücü piyasası dışında 
sınıflandırılan gruba da ümitsiz işçiler denir. 

28. GSYH açığı nedir? 
Cevap: İşsizlik nedeni ile kaybedilen toplam hasıla ne 
kadardır? Yani, geçerli ücretlerden çalışmak isteyen, fakat 
yeteri kadar iş olmadığı için çalışamayanlar nedeni ile ne 
kadar toplam hasıla kaybedilmektedir? Bir başka 
söyleyişle, geçerli ücretlerden çalışmak isteyen işsizlere de 
iş bulunabilse idi potansiyel üretim miktarını temsil eden 
ne kadar mal ve hizmet üretilmiş olurdu? Bu iki GSYH 
arasındaki farka (yani potansiyel ile cari arasındaki farka) 
“GSYH açığı” denir. 

29. Okun Yasası neyi açıklamaktadır? 
Cevap: Bu yasa, işsizlik oranı ile GSYH açığı arasındaki 
ilişkiyi araştırmıştır. Bunun için doğal işsizlik oranı 
denilen ve sadece geçici ve yapısal işsizliğin toplamından 
oluşan bir işsizlik türü tanımlanır, devrevi işsizlik yoktur. 
İşte bu doğal işsizlik oranının üzerindeki her 1 puanlık 
işsizlik yüzünden kaybedilen hasıla, Okun tarafından 
Amerika Birleşik Devletleri için 2 puan olarak 
hesaplanmıştır. Örneğin, doğal işsizlik oranı yüzde 5 
olsun. Ülkedeki o andaki cari işsizlik ise yüzde 8 olsun. 
Cari işsizlik ile doğal işsizlik arasındaki fark, 3 puandır. 
Her bir puan için yüzde 2 hasıla kaybı olduğuna göre 3 
puan nedeni ile yüzde 6 hasıla kaybı söz konusudur. O 
yılın potansiyel hasılası 5000 milyar dolar ise kayıp hasıla, 
5000 milyar doların yüzde 6’sı olan 300 milyar dolardır. 
Bu rakam Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için 
geçerlidir, her ülke kendi hasıla açığını hesaplayabilir. Bu 
rakam, hükümetlerin hasıla kaybını düşürmek için 
uygulayacakları politikaları belirleme için önemli bir 
parametredir. 

30. İşsizliğin ekonomi için oluşturduğu maliyetler 
nelerdir? 
Cevap: İşsizliğin en önemli maliyeti, üretebileceğimiz 
potansiyel bir üretim miktarının altında kalmamızdır. 
Ayrıca, iş gücünün okullarda aldığı eğitim-öğretim için 
yapılan harcamaların da bir üretime dönüşememesi nedeni 
ile oluşan beceri kayıplarının yaratacağı iktisadi kaybı da 
göz önünde bulundurmak gerekir. İşsizlere yapılan 
“işsizlik tazminat ödemeleri de” işsizliğin maliyetleri 
arasında sayılmalıdır. Nihayet, işsizliğin yarattığı 
psikolojik sorunlar, depresyon, suç oranlarının artması, 
sosyal sorunlar ve özgüven kaybı gibi olumsuzlukları da 
hatırlamak gerekir. İlk başta iktisadi gibi görünmeyen bu 
ikinci grup olumsuzluklar; suç oranlarının artmasına karşı 
kamunun daha çok harcama yapması, psikolojik sorun ve 
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depresyon tedavi masrafları gibi harcamalarla son tahlilde 
iktisadi maliyete dönüşmektedir. 

31. Sayısal olarak bakıldığında dünyada en fazla iş 
gücüne sahip ülkeler hangileridir? 
Cevap: Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Brezilya 
gibi nüfusu kalabalık ülkelerde iş gücü çok yüksektir. 

32. Sermaye nedir? 
Cevap: İktisadi büyümenin en önemli faktörlerinden olan 
sermaye, günlük yaşamda sıkça kullanılan para ve benzeri 
kavramları değil; üretimde kullandığımız fabrika, makine, 
ekipman, ofis, işyeri, depo, baraj, enerji santralı, yollar, 
köprüler, limanlar, havaalanları, demiryolları, ulaştırma 
araçları, haberleşme uyduları ve her türlü ulaştırma araç ve 
ekipmanı kapsar. 

33. Üretim fonksiyonu nedir? 
Cevap: Üretim fonksiyonu: veri teknoloji altında, işgücü 
ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini 
gösteren matematiksel ilişkidir. 

VERİMLİLİK 
34. Verimlilik nedir? 
Cevap: Verimlilik, üretimin (hasılanın) bunu yaratan 
üretim faktörlerine (iş gücü, sermaye ya da her ikisine) 
oranıdır. Verimliliği, “işgücü (emek) verimliliği” veya 
“sermaye verimliliği” olarak ölçeriz. 

35. İktisadi büyüme hangi iki büyüme oranına bağlıdır? 
Cevap: İktisadi büyüme; 

• Hem üretim faktörlerinin büyümesine,  
• Hem de teknolojik gelişmeye bağlıdır.  

Teknolojik gelişme üretim faktörlerinin daha verimli 
kullanılmasına yol açar. Eğer hem üretim faktörleri 
artıyorsa ve hem de her faktör daha verimli kullanılıyorsa 
hasıladaki artış, üretim faktörlerinin büyüme hızından 
daha fazla olur. Böylece iktisadi büyüme, toplam faktör 
büyümesi ve üretim faktörlerinin büyümesinin toplamı 
olacaktır. 

İktisadi Büyüme Oranı = Toplam Faktör Büyüme Oranı 
+ Üretim Faktörlerinin Büyüme Oranı 

36. Verimliliği etkileyen faktörler nelerdir? 
Cevap: Verimliliği etkileyen faktörler; işgücünün 
kalitesi, sermaye stokunun büyümesi, teknolojik gelişme 
ve diğer faktörler olarak sıralanabilir. 

37. İş gücünün sadece ucuz olması yeterli midir? 
Cevap: Firmaların ucuz işgücü talep ettiklerine dair 
yaygın bir kanı vardır. Günümüz ekonomilerinde, ucuz iş 
gücü tek başına önemli olmamaktadır. Aynı derecede 
önemli bir diğer konu da verimliliktir ve bu da işgücünün 
niteliklerine bağlıdır. Son yıllarda sıkça kullanılmakta olan 
“beşeri sermaye”, iş gücü verimliliğini açıklamakta önemli 
bir kavramdır. Beşeri sermaye, iş gücün aldığı eğitim, 
işbaşında yapılan pratik eğitimler ve deneyimle yakından 
ilgilidir. Eğitimin okullarda alınan kısmı, yani işçilerin 
okulda geçirdikleri süreler, beşerî sermayenin oluşmasına 

önemli katkılar sağlarlar. Bunun için, eğitime verilen 
önem de bütün dünyada artış göstermektedir. 

38. Gelişmiş ülkelerin iş gücü yetiştirmede avantajları ve 
dezavantajları nelerdir? 
Cevap: Gelişmiş ülkeler eğitim için ulusal gelirden 
büyük paylar ayırabilirler. Gelişmiş ülkelerin bu yönde 
avantajlı olduklarını vurgulamak gerekmektedir. Ulusal 
gelirleri yüksek ülkeler, eğitim için daha yüksek paylar 
ayırabilmektedirler. Bu ülkeler, ekonomi için gerekli olan 
işgücünü yetiştirmek için mesleki eğitim ya da 
üniversiteler için daha fazla kaynak ayırabilirler ve yüksek 
kaliteli mühendis, iktisatçı, işletmeci, hukukçular yanında 
“ara eleman” denilen elemanları da yetiştirebilirler. 
Gelişmiş ülkelerin yetişmiş işgücünde karşılaştıkları 
“sorun” ise işgücü ücretlerinin yüksek ve böylece 
maliyetlerin yüksek olmasıdır. 

39. Gelişmekte olan ülkelerin iş gücü yetiştirmekte 
karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 
Cevap: Bu ülkelerin ulusal gelirleri düşük olduğu için 
eğitime de yüksek kaynaklar ayırmakta zorlanmaktadırlar. 
Yine de bir grup gelişmekte olan ülke, teknolojinin önemi 
gibi eğitimin de önemini anlamışlardır ve buraya daha 
fazla kaynak ayırmaktadırlar. Yetişmiş iş gücüne sahip 
olundukça bu ülkeler, düşük ücret avantajlarını kullanarak 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları için cazip yerler 
olmaktadırlar. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri bu yönde ilk 
adımları atmanın avantajı ile yabancı sermaye yatırımları 
çekebilmekte, üretim ve istihdam artışları 
sağlayabilmektedir. 

40. İktisadi büyüme ve kalkınma ilişkisi nasıldır? 
Cevap: İktisadi büyüme ve kalkınma birbirine yakın 
olsalar da aralarında farklar olan iki konudur. Gelişmekte 
olan ülkelerin; düşük sermaye yoğunluğu ve yüksek nüfus 
artış hızları ile yaşam standartlarını nasıl 
yükseltebilecekleri, iktisat ilminin yeni ve önemli konuları 
arasındadır.  

İktisadi büyüme, verimlilik ve üretim faktörlerinin 
artmasına bağlıdır. Verimlilik artışları düzenli ve istikrarlı 
olmayabilir, fakat büyümeyi doğrudan etkiler. Gelişmekte 
olan ülkelerdeki işgücü artışları, gelişmiş ülkelerdekinden 
daha fazladır. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerdeki 
tasarruf oranlarının düşüklüğü, sermaye birikiminin de 
yavaş artışına neden olur. Sermaye olmaksızın da 
işgücünün verimli olma yeteneği sınırlanmış olur. 
Böylece, işgücü hızlı artarken büyüme oranları göreli 
olarak düşük kalır. Böylece gelişmekte olan ülkelerin 
hasıla artışı ve yaşam standartlarını yükseltmek için 
kullanmaları gereken iktisadi yöntemler incelenmek 
durumundadır. 

41. Kalifiye iş gücüne olan talep göçü nasıl etkiler? 
Cevap: Kalifiye işgücüne olan talebin aynı ülkenin içinde 
başka bölgelerde (hatta başka ülkelerde) olması, bu tür 
işgücünün kolaylıkla göç etmelerini de sağlamaktadır. 
Hem yüksek ücretler kazanabilmeleri hem de kolay iş 
bulabilmeleri, bu göçleri kolaylaştırmaktadır. 
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PARA NEDİR? PARANIN ÖNEMİ NEREDEN 
GELİR? 
1. Para nedir? 
Cevap: Günlük yaşamda insanlar parayı gelir ya da 
servet anlamında kullanırlar. İktisatta para mal ve hizmet 
alım satımlarında ya da borçların geri ödenmesinde ödeme 
aracı olarak kabul edilen varlıklar olarak tanımlanır. 

2. Günümüzde para olarak kullanılan varlıklar nelerdir? 
Cevap: Tarihte pek çok şey para olarak ödeme aracı 
olarak kullanılmıştır. Günümüz modern ekonomilerinde 
ise paranın en çok kullanılan şekli madeni ve kâğıt 
paralardır. Madeni ve kâğıt paraların yanında, paranın 
diğer yaygın kullanılan şekli ise ödemelerde kullanılan ve 
karşılığında çek yazılabilen mevduat hesaplarıdır. 
Ülkemizde çek kullanımı yaygın olmasa da bankamatik 
kartları kullanımı yoluyla bu hesaplar otomatik ödeme 
aracı olarak kullanımı dolayısıyla paradır. 

3. Paranın icadından önce alışveriş işlemleri nasıl 
gerçekleştiriliyordu? 
Cevap: Paranın olmadığı toplumlarda, mal alışverişleri 
bir malın diğer bir malla değişimi yoluyla 
gerçekleştiriliyordu.  

4. Takas (Barter) sistemi nedir? 
Cevap: Bir malın diğer bir malla değiştirildiği sisteme 
takas (barter) sistemi denir. 

5. İşlem maliyeti nedir? 
Cevap: Takas sistemi alış-veriş için etkin bir yol değildir. 
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide 
mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve 
çabaların toplamına işlem maliyeti denir. 

6. Paranın temel fonksiyonları nelerdir? 
Cevap: Paranın bir ekonomide üç temel fonksiyonu 
vardır. Bu fonksiyonlar;  

• Paranın değişim aracı olması,  
• Hesap birimi olması ve  
• Değer saklama aracı olması fonksiyonlarıdır. 

7. Paranın değişim aracı olma fonksiyonu nedir? 
Cevap: Bireyler herhangi bir mal satın aldığında bu mal 
karşılığında satıcıya para ödemesinde bulunur ve paranın 
alınan mal karşılığında satıcıya transferi paranın değişim 
aracı olarak kullanılmasını ifade eder. 

8. Paranın hesap birimi olma fonksiyonu nedir? 
Cevap: Para ekonomik değerin ölçülmesi için temel bir 
birimdir. Ülkemizde neredeyse bütün mal ve hizmet 
fiyatları, ücretleri, varlık değerleri alacak ve borçları Türk 
lirası cinsinden ifade edilir. Bu durum mal ve hizmetlerin 
başka mal ve hizmetlerle karşılaştırılması kolaylığını 
sağlar.  

9. Paranın değer saklama aracı olma fonksiyonu nedir? 
Cevap: Bireyler servetlerini ellerinde farklı reel ve 
finansal varlıklar şeklinde tutarlar. İnsanlar servetlerinin 

bir kısmını ellerinde nakit yani para olarak tutarlar. Değer 
saklama aracı olarak para, serveti elde tutmanın bir 
yoludur. paranın değer saklama aracı olarak tutulmasının 
temel nedeni paranın işlemlerde en kolay mübadele 
aracına dönüşen yani en likit varlık olmasından 
kaynaklanır. 

10. Servet nedir? 
Cevap: Ekonomik bir birim olarak bireyler cari 
gelirlerinin hepsini cari dönemde tüketmeyip, bir kısmını 
gelecekte kendileri tüketmek veya kendilerinden sonra 
gelecek kuşakların tüketmesi için tasarruf ederler. Kişinin 
yaşamı boyunca gelirlerinden yapmış oldukları tasarruflar 
ve kendilerine miras yoluyla kalan tasarruflar toplamına 
servet denir. 

11. Likidite nedir? 
Cevap: Likidite parasal olmayan bir varlığın ödemelerde 
kullanılacak bir nakit (para) aracına dönüştürülmesindeki 
göreceli hız ve kolaylığı temsil eder. 

12. Mal para nedir? 
Cevap: Para olarak kullanılmazsa dahi kendi başına bir 
değer taşıyan varlıkların değişim aracı olarak kullanılması 
durumunda bu varlıklara mal para denir. Mal paraya en 
iyi örnek altın ve gümüştür.  

13. Fiyat para nedir? 
Cevap: Para olarak tedavülde olan varlık eğer değerini, 
ödeme aracı olarak kullanılması ve aynı zamanda kabul 
edilmesini tamamen kanuni zorunluluktan alıyorsa, para 
olmak dışında herhangi bir değeri yoksa o paraya fiyat 
para denir. Günümüzde kullandığımız paralar fiyat paraya 
örnektir. 

PARA ARZI VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER 
14. Paranın tanımı neden önemlidir? 
Cevap: Bir ekonomideki para miktarının ölçülmesi ve 
parasal büyüklüklerin ortaya konabilmesi için, o 
ekonomideki hangi varlıkların para olarak kabul 
gördüğünü belirten bir tanıma ihtiyaç vardır.  

15. Para arzı nedir? 
Cevap: Para arzı bir ekonomideki dolaşımdaki toplam 
para miktarıdır ve paranın tanımlanmasına bağlı olarak da 
farklı parasal büyüklükler ortaya çıkar. 

16. TCMB Dolaşımdaki para arzını nasıl tanımlamıştır? 
Cevap: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
farklı parasal büyüklük tanımlamaları yapmıştır ve en dar 
para tanımlamasını dolaşımdaki para arzı için yapmıştır. 
Dolaşımdaki para, ticari bankalar dışındaki firmalar ve 
hane halkının ellerinde tuttukları madeni ve kâğıt 
paralardır. Bu parasal büyüklük M0 olarak tanımlanır.  

17. Para tabanı nedir? 
Cevap: Para arzı aynı zamanda para tabanı olarak 
adlandırılır ve para tabanı ticari bankalar dışındaki 
firmalar ve hanehalkının ellerinde tuttukları madeni ve 
kâğıt paralar ile bankaların merkez bankasındaki 
mevduatları toplamından oluşur. Dolaşımdaki paraya 
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ilaveten bankaların merkez bankasındaki mevduatlarını da 
içerir. 

18. En dar kapsamlı resmi para ölçüsü olan M1 basit 
anlamda nasıl tanımlanır? 
Cevap: En dar kapsamlı resmi para ölçüsü olan M1, basit 
anlamda nakit ve vadesiz mevduat hesaplarını kapsar. 

19. En dar kapsamlı resmi para ölçüsü olan M1 teknik 
anlamda nasıl tanımlanır? 
Cevap: Teknik anlamda M1, para tabanına ilaveten 
ödemelerde doğrudan kullanılan vadesiz mevduatları ve 
seyahat çeklerini de içerir.  

20. M1 para arzının özelliği nedir? 
Cevap: Paranın teorideki tanımına en çok benzeyen para 
M1’dir. Çünkü M1’in içerisindeki bütün kalemler 
ödemelerde en kabul görmüş ve en çok kullanılan 
öğelerdir. 

21. M2 para arzı nasıl tanımlanır? 
Cevap: M2; M1 parasal büyüklüğünün içindeki bütün 
kalemler de dâhil olmak üzere daha az para benzeri 
varlıkları içerir. M1’den farklı olarak en önemli ilaveler 
bankalardaki vadeli mevduatlardır.  

22. Vadeli mevduat nedir? 
Cevap: Vadeli mevduatlar, belirlenmiş dönemlerde faiz 
getiren hesaplardır. 

23. M3 Para arzı hangi unsurlardan oluşur? 
Cevap: M3 parasal büyüklüğü ise; M2 + kısa vadeli 
hazine bonoları + finansman bonoları + tasarruf bonoları 
+ banka akseptanslarından oluşur. 

24. Modern ekonomilerde para arzı hangi kurumlar 
tarafından belirlenir? 
Cevap: Para arzı bir ekonomideki dolaşımdaki para 
miktarıdır. Modern ekonomilerde para arzı Merkez 
Bankaları (MB) tarafından belirlenir. Türkiye’de Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların bankası 
olarak para arzının belirlenmesinden ve bankacılık 
sisteminin denetim ve kontrolünden sorumlu kurumdur. 
Para arzının belirlenmesi merkez bankalarının uygulamış 
oldukları politikalarının yanı sıra, hane halklarının ve ticari 
bankaların ortak davranışlarının sonucu olarak oluşur. 

25. % 100 rezerv bankacılığı nasıl tanımlanır? 
Cevap: Bankanın kabul ettiği fakat kredi olarak 
veremeyip kasasında tuttuğu mevduata rezerv ve bütün 
mevduatların rezerv olarak tutulduğu sisteme ise %100 
rezerv bankacılığı adı verilir.  

26. % 100 rezerv bankacılığında bankaların para arzına 
etkileri nedir? 
Cevap: Bankaların bütün mevduatları rezerv olarak 
tuttukları % 100 rezerv bankacılığı durumunda para arzına 
herhangi bir etkileri olmaz. 

27. Kısmi rezerv bankacılığı nedir? 
Cevap: Bankaların müşteri mevduatlarının belli bir 
oranını rezerv olarak kasalarında tutup geri kalan kısmını 

kredi olarak dağıttığı sisteme kısmi rezerv bankacılığı 
denir. Rezerv olarak tuttukları orana ise rezerv oranı adı 
verilir. 

28. Zorunlu rezerv oranı nedir? 
Cevap: Merkez bankaları sistem içindeki bankaların 
kabul ettikleri mevduatlar için kasalarında tutmak zorunda 
oldukları bir minimum rezerv oranı belirler. Bu orana 
zorunlu rezerv oranı adı verilir.  

29. Atıl rezerv nedir? 
Cevap: Bankaların merkez bankasının belirlemiş olduğu 
zorunlu rezervler haricinde ellerinde tutmuş oldukları 
rezervlere ise atıl rezervler veya gönüllü olarak tutulan 
atıl rezervler denir.  

30. Para çarpanı nedir? Bankacılık sisteminin yaratacağı 
para miktarı neye bağlıdır?  
Cevap: Kısmi rezerv bankacılığında bankalar para 
yaratarak para arzını artırırlar. Ticari bankaların her bir 
TL’lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına para 
çarpanı denir. Eğer rezerv oranı R ile gösterilirse, rezerv 
oranının %10 olduğu bir bankacılık sisteminde her bir TL 
rezerv 1/R oranında para yaratır. Bu durum bankacılık 
sisteminin yaratacağı para miktarının rezerv oranına bağlı 
olduğunu gösterir. Zorunlu rezerv oranı arttıkça bankaların 
verebilecekleri kredi miktarı azalır ve para çarpanının 
düşmesi sonucu yaratılacak para miktarı azalır. %100 
rezerv bankacılığının olduğu bir sistemde para çarpanı bire 
eşittir. 

PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
31. Para arzını kontrol etmek için merkez bankalarının 
kullandığı temel para politikası araçları nelerdir? 
Cevap: Para arzını kontrol etmek için merkez bankaları 
üç farklı para politikası aracından faydalanır. Bu araçlar; 

• Açık piyasa işlemleri,  
• Zorunlu rezerv (karşılık) oranları ve  
• Reeskont oranı politikalarıdır.  

Bu araçlar arasında en fazla uygulanan araç ise açık piyasa 
işlemleridir. 

32. Açık piyasa işlemleri nedir? Nasıl işler? 
Cevap: Merkez bankasının dolaşımdaki nakit miktarını 
artırmasının yollarından birisi, piyasadaki hazine tahvil ve 
bonoları gibi finansal varlıkları bono piyasasından satın 
alması ve karşılığında ise piyasadaki bono ve tahvil 
satıcılarına nakit para ödemesi yapmasıdır. Bu değiş 
tokuşla halkın elindeki para miktarı ve dolayısıyla 
dolaşımdaki nakit miktarı artacaktır. Dolaşımdaki paranın 
bir kısmı halkın elinde nakit olarak bulunurken bir kısmı 
ise bankalarda mevduat olarak tutulur. Bankalardaki 
mevduatlar ise para arzının para çarpanı kanalıyla 
artmasına sebep olur. Merkez bankasının para arzını 
artırmak için halktan (piyasadan) devlet tahvil ve 
bonolarını alırken parayı kullanmasına açık piyasa 
alımları denir. 
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33.  Açık piyasa satışları ve açık piyasa işlemleri nasıl 
ifade edilebilir? 
Cevap: Para arzını azaltmak için merkez bankası para 
arzını artırmak için yaptığı işlemin tersini yapar. Hazine 
tahvil bonolarını halka satarken, hane halklarının 
ellerindeki nakit parayla ve bankalarında mevcut 
mevduatlarla tahvil ve bono değişimi gerçekleşir. Merkez 
bankası dolaşımdaki parayı bu yolla piyasadan çekerken, 
para arzını azaltmış olur. Para arzını azaltmak amacıyla 
yapılan bu işleme açık piyasa satışları denir. Açık piyasa 
alım ve satım işlemlerinin tümüne ise açık piyasa işlemleri 
adı verilir.  

34. Zorunlu rezerv (karşılık) oranı politikası nedir? Nasıl 
işler? 
Cevap: Merkez bankası rezerv oranlarını arttırtıp 
azaltarak bankacılık sisteminin yaratacağı para miktarını 
etkiler ve para arzını kontrol eder. Merkez bankası para 
arzını artırmak istiyorsa, zorunlu rezerv (karşılık) oranını 
azaltır ve bu suretle bankaların mevduatlarından 
verebileceği kredi oranını artırarak para çarpanını 
büyültür. Bu ise para arzının artışına sebep olur. Para 
arzının azaltılması isteniyorsa, bu durumda da merkez 
bankası rezerv oranını artırır ve para arzının artışını bu 
şekilde kontrol eder. 

35. Reeskont oranı politikası nedir? Nasıl işler?  
Cevap: Reeskont oranı merkez bankasının sistem 
içindeki bankalara kredi açmak için kullanmış olduğu ve 
piyasa faizine göre daha düşük veya daha yüksek olabilen 
faiz politikası aracıdır. Reeskont faiz oranı merkez 
bankasının sistem içindeki bankalara kredi açma 
durumunda uygulamış olduğu faiz oranıdır ve Merkez 
Bankasının parasal büyüklükler ve para arzı büyüme oranı 
konusunda nasıl bir politika amaçladığının göstergesi 
olarak algılanır. Merkez bankası bu politika aracını faiz 
oranını arttırıp azaltarak uygular. Eğer merkez bankası 
para arzının azaltılmasını amaçlıyorsa, reeskont faiz 
oranını artırarak bankaların kendisinden kredi 
kullanmasını zorlaştırır. Tam tersine piyasalarda likiditeyi 
artırmak istiyorsa, bu durumda da bu faiz oranını 
düşürerek bankaların kendisinden ucuz kredi kullanmasını 
ve sonuçta da daha fazla piyasaya kredi açarak para arzını 
artırmalarını teşvik eder. Bu çok sık başvurulan bir 
politika aracı değildir. 

36. Para arzının belirleyicisi olan kurumlar hangileridir? 
Cevap: Para arzı merkez bankaları tarafından belirlenir 
fakat merkez bankalarının uygulamış oldukları 
politikalarının yanı sıra hanehalklarının ve bankacılık 
sisteminin davranışları da para arzını belirleyicidir. 

37. Para arzının belirlenmesinde merkez bankası neden 
hanehalklarının davranışların bağımlıdır? 
Cevap: Hane halklarının parayı mevduat olarak 
bankalarda tutup tutmamaları bankacılık sisteminin para 
yaratma mekanizmasını etkiler. Paranın yastık altı 
tutulduğu bir toplumda mevduatların az veya hiç 
olmaması para çarpanını ve sonuçta yaratılan para arzını 

etkiler. Bu sebeple merkez bankası para arzının kontrolü 
noktasında hane halkı davranışına bağımlıdır. 

38. Para arzının belirlenmesinde bankacılık sisteminin 
rolü nedir? 
Cevap: Para arzının belirlenmesinde bankacılık 
sisteminin rolü, bankaların kredi verme istek ve 
yetenekleri ile ilgilidir. Merkez bankasının para arzını 
arttırmayı amaçladığı bir ortamda eğer bankacılık sistemi 
atıl rezervler bulundurup sonuçta açmış olduğu krediyi 
azaltıyorsa merkez bankası amacında başarısız olacaktır.  

39. Parasal geçiş mekanizması nedir ve nasıl işler? 
Cevap: Para arzındaki bir artış reel faiz oranlarının 
düşmesine sebep olur. Reel faizlerdeki azalma ise tüketim 
ve yatırım harcamalarındaki artış yoluyla milli gelirde 
artışa neden olur.  

Para arzındaki değişme ile reel faizler kanalıyla reel milli 
gelirdeki değişmeyi açıklayan bu sürece paranın geçiş 
mekanizması adı verilir ve bu mekanizma parasal bir 
değişmenin faiz oranlarını ters yönde ve reel geliri aynı 
yönde nasıl etkilediğini ifade eder. 

40. Portföy dağılım kararı nedir? 
Cevap: Servet sahipleri, servetlerini farklı reel ve 
finansal varlıklar arasında nasıl dağıtacaklarına, diğer bir 
deyişle servetlerini ellerinde hangi varlıklar olarak 
tutacaklarına karar verme durumundadırlar.  

Servet sahibinin elinde tuttuğu farklı varlık demetine 
portföy, kişilerin hangi varlıkları ve bu varlıklardan hangi 
oranlarda ellerinde bulunduracakları kararına ise portföy 
dağılım kararı denir. 

41. Portföy dağılım kararını etkileyen faktörler nelerdir? 
Cevap: Kişilerin portföy dağılım kararlarını etkileyen 
faktörleri;  

• Varlıkların beklenen getirisi,  
• Risk,  
• Varlıkların likiditesi ve  
• Varlığın getiri dönemi (vadesi) olarak 

sıralayabiliriz.  

Varlık talebini etkileyen bu unsurları aynı zamanda 
varlıkların sahip olduğu karakteristikler olarak 
adlandırabiliriz. 

42. Portföy dağılım kararını etkileyen faktörlerden 
“Varlıkların beklenen getirisi” nedir? 
Cevap: Ekonomik birimler hangi varlıkları 
portföylerinde bulunduracakları kararını verirken diğer 
faktörlerin sabit olduğu varsayımı altında ellerindeki 
varlıkların beklenen getirisinin yüksek olmasını tercih 
ederler. Portföyün yüksek getirisi kişinin gelecekte daha 
yüksek bir tatmin düzeyine ulaşmasına yol açacaktır. Belli 
bir dönemde herhangi bir varlığın değerindeki artış 
oranına, o varlığın getiri oranı denir. Bir varlığın beklenen 
getirisi ile o varlığın talep edilecek miktarı arasında pozitif 
bir ilişki mevcuttur. 
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43. Portföy dağılım kararını etkileyen faktörlerden “risk” 
nedir? 
Cevap: Eğer bir varlık veya portföyün gerçekleşen 
getirisinin beklenen getirisinden büyük olasılıkla farklı 
olacağı durumu mevcut ise bu varlık veya portföy yüksek 
riskli olarak değerlendirilir. Bu anlamda risk, varlıkların 
getirisi konusundaki belirsizliği ifade eder. Yüksek risk 
yüksek beklenen getiri gerektirir ve yüksek getiri yüksek 
risk yüklenmenin ödülüdür. 

44. Portföy dağılım kararını etkileyen faktörlerden 
“Varlıkların likiditesi” nedir? 
Cevap: Bir varlığın likiditesi o varlığın hangi kolaylık ve 
hızla mal ve hizmetlerin alımında kullanılabileceği veya 
diğer varlıklarla değiştirilebileceğiyle ilişkilidir. Bir varlık 
ne kadar hızlı bir şekilde ve maliyetsiz olarak mal ve 
hizmet alımında kullanılıyorsa, o varlığın likiditesi o kadar 
yüksektir. Para doğrudan, hızlı ve maliyetsiz olarak mal ve 
hizmet alımında (ödemelerde) kullanıldığı için en likit 
varlıktır. Otomobil, gayrimenkul vb. varlıklar ise likiditesi 
düşük varlıklardır. Varlıkların likiditesi ne kadar 
yüksekse, servet sahipleri tarafından portföylerinde 
bulundurmaları açısından o kadar fazla talep edilirler.  

45. Portföy dağılım kararını etkileyen faktörlerden 
“Varlığın getiri dönemi (vade)” nedir? 
Cevap: Bir varlığın vadesinden, o varlığın alınması ile 
anaparası ve faizinin (getirisinin) varlık sahibine geri 
ödenmesi arasında geçen zaman dilimini anlıyoruz. Vade 
olayı banka hesapları, her türlü tahvil ve bono için 
geçerlidir. Tahvil ve bonoların vadeleri ile bu vadelere göre 
faiz getirileri de farklılık gösterir. Uzun dönemli tahvil ve 
bonoların faiz getirileri kısa dönemli (vadeli) olanlara göre 
daha yüksektir. Bunun nedeni uzun vadeli bonoların kısa 
vadelilere göre daha yüksek risk taşımasıdır. 

46. Para talebi nedir? 
Cevap: Para talebi servet sahibinin servetinin ne kadar 
kısmını elinde parasal varlıklar olarak bulundurduğunu 
ifade eder ve bu karar portföy dağılım kararının bir 
parçasıdır.  

47. Para talebini belirleyen faktörler nelerdir? 
Cevap: Kişinin ve makroekonomik anlamda bütün 
toplumun servetin ne kadar kısmını elde para olarak 
tutacağı ve sonuç olarak da ne kadar para talep edeceğini 
belirleyen faktörler; 

• Fiyatlar genel düzeyi (P),  
• Reel gelir (Y),  
• Reel faiz oranı (r),  
• Beklenen enflasyon (πe),  
• Paraya uygulanan nominal faiz oranı (parasal 

varlıkların nominal getirisi) (im),  
• Servet (W),  
• Risk,  
• Parasal olmayan (para dışı) varlıkların likiditesi ve  
• Ödeme teknolojilerindeki gelişmişlik düzeyidir. 

48. Paranın, para talebinin belirlenmesinde belirleyici 
olan özellikleri nelerdir? 
Cevap: Paranın iki özelliği para talebinin belirlenmesi 
konusunda belirleyici rol oynar: 

• Bunlardan birincisi paranın bütün varlıklar 
arasında en likit varlık özelliği taşımasıdır. Bu 
durum parayı elde tutmanın en belirgin 
özelliğidir.  

• İkincisi ise; Para diğer varlıklara göre ya sıfır 
getiriye ya da çok düşük bir getiriye sahiptir.  

Göreceli olarak parayı elde tutmanın getirisinin düşük 
veya yok olması ise parayı elde tutmanın alternatif 
maliyetini teşkil eder. 

49. Para talebini belirleyen öncelikli ve ağırlıklı faktörler 
nelerdir? 
Cevap: Para talebini belirleyen faktörler öncelikli ve 
ağırlıklı olarak; fiyatlar genel seviyesi (P), reel gelir (Y), 
ve faiz oranlarıdır. 

50. Para talebi ile fiyatlar genel düzeyi arasında nasıl bir 
ilişki vardır? 
Cevap: Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar insanların 
işlemlerini gerçekleştirmek için daha fazla nakit (likidite) 
ihtiyacı duymalarına ve sonuçta daha fazla para talep 
etmelerine yol açar. Fiyatlar genel düzeyindeki yüzde (%) 
değişimler (artışlar/azalışlar) nominal para talebinde aynı 
oranlı ve aynı yönlü değişimlere sebep olur.  

51. Para talebi ile reel gelir arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Cevap: Bireylerin reel gelirlerindeki artışlar 
tüketimlerinin artmasına neden olur. Reel gelirdeki 
artışların kişilerin tüketimlerini artırması aynı zamanda 
kişilerin yapacakları işlem miktarını ve nihayetinde de bu 
işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları likidite 
miktarını artırır. Bireysel ve toplumsal gelirdeki artışlar 
para talebinin artmasına yol açar. 

52. Para talebi ile faiz oranları arasında nasıl bir ilişki 
vardır? 
Cevap: Varlıklar parasal ve parasal olmayan varlıklar 
olarak sınıflandırılır. Diğer faktörler veri iken parasal 
olmayan varlıkların getirilerindeki (faizlerindeki) bir artış 
parayı elde tutmanın alternatif maliyetini artırır. Faiz 
oranlarındaki artış para talebinin azalmasına ve elde 
tutulan para miktarının düşmesine sebep olur. 

53. Nominal faiz nedir? 
Cevap: Bankaların vadeli mevduat hesabı açan tasarruf 
sahiplerine ve devletin hazine tahvil ve bonolarını 
ellerinde tutan tasarruf sahiplerine vade sonunda önermiş 
oldukları faiz “nominal faiz”dir. Nominal faiz; reel faiz ve 
enflasyon oranının toplamına eşittir ve aşağıdaki şekilde 
ifade edilir: 

𝒊 = 𝒓 − 𝝅𝒆 

54. Reel faiz nedir? 
Cevap: Reel faiz nominal faizin enflasyondan arınmış 
hâlidir. 
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55. Para talebi fonksiyonu nedir? 
Cevap: Sadece önemli faktörleri içeren para talebi 
fonksiyonunu şöyle ifade edebiliriz;  

Md = P × L(Y, i) 

Bu eşitlikte; 
• Md, toplam nominal para talebini,  
• P, Fiyatlar genel düzeyini,  
• Y, Reel geliri,  
• i, nominal faiz oranını,  
• L, para talebini reel gelir ve nominal faiz oranı ile 

ilişkilendiren fonksiyonu temsil eder.  

Nominal para talebi fiyatlar genel düzeyi ile aynı oranlı 
olmak üzere pozitif, reel gelir ile pozitif ve faiz oranı ile 
negatif ilişkilidir. 

56. Para talebini etkileyen diğer faktörler nelerdir? 
Cevap: Para talebini etkileyen diğer faktörler ise;  

• Parasal varlıkların nominal getirisi,  
• Servet,  
• Risk,  
• Parasal olmayan varlıkların likiditesi ve  
• Ödeme teknolojilerindeki gelişmişlik düzeyidir. 

57. Para talebinin gelir esnekliği nedir? 
Cevap: Para talebinin gelir esnekliği reel gelirdeki 
%1’lik bir artışın reel para talebinde % kaçlık artışa sebep 
olacağını gösterir. Para talebinin gelir esnekliği birden 
küçüktür.  

58. Para talebinin faiz esnekliği nedir? 
Cevap: Para talebinin faiz esnekliği faiz oranındaki %1’lik 
bir artışın para talebinde % kaçlık azalmaya sebep olduğunu 
ifade eder. Bu esneklik değeri ülkeden ülkeye farklılık 
gösterir, negatif ve -1 ile -2 arasında bir değer taşır. 

59. Para talebinin reel gelir ve faiz oranı ile ilişkisinin 
yönü hakkında ne söylenebilir?  
Cevap: Para talebi reel gelirle pozitif, faiz oranı ile ise 
negatif ilişkilidir. 

PARA PİYASASINDA DENGE  
60. Varlık piyasası dengesi nasıl formüle edilir? 
Cevap: Varlık piyasasında denge koşulu varlık arzının 
varlık talebine eşit olması durumunda gerçekleşir. Eğer bu 
eşitlik parasal ve para dışı varlıkların arzı toplamının 
parasal ve para dışı varlıkların talebi toplamının birbirine 
eşitliği olarak ifade edilmek istenirse bu durum aşağıdaki 
şekilde ifade edilir: 

(Md - Ms) + ( NMd - NMs) = 0  

Formülde;  
• Md, parasal varlık talebini,  
• Ms, parasal varlık arzını,  
• NMd, para dışı varlıkların talebini,  
• NMs ise para dışı varlıkların arzını ifade eder. 

61. Para piyasası dengesi nasıl ifade edilir? 
Cevap: Varlık piyasasında denge koşulu para arzının 
para talebine eşit olması (Ms=Md) şeklinde ifade edilebilir. 
Para piyasasında denge reel para talebinin reel para arzına 
eşit olmasını gerektirdiğinden bu eşitliği aşağıdaki şekilde 
ifade edebiliriz: 

Ms / P = L (Y, r + πe) 

PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON  
62. Para piyasası dengesi ile enflasyonun sebepleri 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Cevap: Reel para arzı ile reel para talebi eşitliği fiyatlar 
genel düzeyindeki değişmelerin (enflasyon) sebepleri 
konusunda da ipuçları verir. Nominal para arzındaki 
artışların fiyatlar genel düzeyinde artışa, reel para 
talebindeki artışların ise fiyatlar genel düzeyinde azalışa 
sebep olacağını gösterir. Yani enflasyon parasal bir 
olgudur.  

63. Para arzı ile enflasyon arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Cevap: Fiyatlar ve ücretlerin esnek olduğu bir ortamda 
para arzındaki büyüme enflasyona sebep olur. Enflasyon 
oranı fiyatlar genel düzeyindeki büyüme oranı olarak 
tanımlanır. 

64. Para arzı ile enflasyon ve reel ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin yönü hakkında ne söylenebilir? 
Cevap: Parasal büyümeler enflasyona sebep olur. Fakat 
reel ekonomik büyüme fiyatlar genel düzeyinde düşüşlere 
sebep olur. Yani enflasyon para arzındaki büyüme ile 
doğrusal ekonomik büyüme ile ters ilişkilidir. 
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GİRİŞ 
1. Reel gelir nedir?  
Cevap: Reel gelir belirli bir dönemde nominal gelirin 
ilgili dönemin fiyat endeksine bölünmesi ile elde edilen 
geliri temsil etmektedir. Diğer bir ifadeyle reel gelir 
nominal gelirin enflasyondan arındırılmış halidir.  

2. Maliye politikası nedir? 
Cevap: Maliye politikası kısaca devletin kamu 
harcamaları ve vergiler yoluyla ekonomik faaliyetleri 
yönettiği politikalar şeklinde tanımlanır.  

3. Keynesyen iktisada göre ekonomide toplam üretim ve 
istihdam düzeyinin temel belirleyicileri nelerdir? Keynes 
eksik istihdam durumunda hangi politikaları 
önermektedir? 
Cevap: Keynesyen iktisada göre bir ekonomide toplam 
üretim ve istihdam, toplam harcama (toplam talep) 
tarafından belirlenir. Keynes eksik istihdam durumunda 
enflasyonist baskı oluşmadan toplam üretimin ve 
istihdamın arttırılabileceğini öne sürmektedir. Keynes’e 
göre devlet kamu harcamaları ve vergileri (maliye 
politikası) kullanarak ekonomideki toplam talebi 
yönetebilir.  

4. Monetaristlerin para ve maliye politikaları hakkındaki 
görüşleri nelerdir? 
Cevap: Monetaristler para arzı ile ekonomik faaliyetler 
arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmüş, para arzını 
yönetenlerin para arzını kontrol ettiklerinde enflasyonist 
bir sürecin yaşanmayacağını vurgulamışlardır. Buna göre 
enflasyonist sürecin kontrol altında tutulması yatırımları 
ve dolayısıyla üretim ve istihdamı olumlu etkileyecektir. 
Ancak Keynesyen iktisadın aksine monetaristler maliye 
politikaları yoluyla yatırımları ve ekonomik faaliyetlerin 
düzeyini belirlemekten kaçınırlar. Çünkü monetaristler 
devletin ekonomide para arzına ekonomik faaliyetlerin 
düzeyine göre müdahale etmesini, piyasaların serbest 
işleyişine ise müdahale edilmemesi gerektiğini 
savunmaktadırlar.  

DENGE GELİR DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 
TOPLAM GELİR-TOPLAM HARCAMA 
YAKLAŞIMI 
5. Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
toplam harcamalar hangi kalemlerden oluşur? 
Cevap: Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
toplam harcamalar (AE) hane halklarının tüketim 
harcamaları (C) ve firmaların planlanan yatırımlarından (I) 
oluşur (AE = C + I).  

6. Y > C + I durumunda milli gelir dengesi nasıl oluşur? 
Cevap: Y > C + I durumunda toplam gelir planlanmış 
toplam harcamalardan büyüktür. Bu durumda firmaların 
planlanmamış stoklarında bir artış olur, üretim düşer. 
Sonuç olarak daha düşük bir çıktı düzeyinde milli gelir 
dengesi sağlanmış olur.  

7. Y < C + I durumunda milli gelir dengesi nasıl oluşur? 
Cevap: Y < C + I durumunda toplam gelir planlanmış 
toplam harcamalardan daha düşüktür. Bu durumda 
firmaların planlanmamış stoklarında bir düşüş yaşanır, 
üretim artar. Sonuç olarak daha yüksek bir çıktı düzeyinde 
milli gelir dengesi sağlanmış olur. 

8. Otonom tüketim harcamalarının 100 birim, marjinal 
tüketim eğiliminin 0,8 olduğu bir ekonomide harcanabilir 
gelir 1000 birimdir. Bu ekonomideki toplam tüketim 
harcamaları ne kadardır? 
Cevap: Tüketim harcamaları; 

• Otonom ve  
• Uyarılmış tüketim harcamaları şeklinde ikiye 

ayrılır ve aşağıdaki şekilde formüle edilir:  

C = 𝑪 + cY 

Eşitlikte değerleri yerine koyarsak (C = 100 + 0,8 (1000)) 
toplam tüketim harcamaları 900 birim olarak hesaplanır. 

9. Toplam gelirin (Y) 500, toplam tüketim 
harcamalarının (C) 480, planlanmış yatırımın (I) ise 70 
birim olduğu kamunun yer almadığı dışa kapalı bir 
ekonomide planlanmamış stok değişimi ne kadardır? 
Cevap: Ekonomide milli gelir dengesinin sağlanabilmesi 
için toplam gelirin toplama harcamalara eşit olması 
gerekir. Toplam harcamaların toplam gelirden büyük 
olması durumunda planlanmamış stoklarda bir azalma 
yaşanır. Örneğin burada toplam harcamalar 550 birimdir 
[(C+I) = (480+70) = 550) ] Toplam gelir ise 500 birimdir. 
Dolayısıyla bu ekonomide planlanmamış stoklarda bir 
azalma söz konusudur. Planlanmamış stok değişimi –50 
birimdir [(Y–AE) = (500–550) = –50]. 

10. Çarpan kavramı nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Çarpan bir ekonomide reel toplam çıktının denge 
düzeyindeki değişimin, dışsal değişkenlerdeki değişime 
oranı şeklinde tanımlanır.  

11. Yatırım harcamaları 25 birim artarken, toplam gelirin 
125 birim arttığı bir ekonomide çarpan katsayısı kaçtır? 
Cevap: Çarpan katsayısı gelirdeki değişimin dışsal 
değişkendeki değişime oranı şeklinde gösterilir. 
Dolayısıyla yatırım çarpanını (ΔY/ΔI) şeklinde 
gösterebiliriz. Burada yatırım çarpanının değerini 
gelirdeki değişmeyi, yatırım harcamalarındaki değişmeye 
oranlayarak bulabiliriz. Dolayısıyla çarpan değeri burada 5 
değerini (ΔY/ΔI = 125/25 = 5) almaktadır.  

12. Marjinal tüketim eğilimi nedir? Nasıl formüle edilir? 
Cevap: Marjinal tüketim eğilimi (MPC) gelirdeki 
değişmenin ne kadarının tüketime ayrılacağını gösteren 
katsayıdır. Tüketim miktarındaki değişmenin gelirde 
meydana gelen değişmeye oranı şeklinde gösterilir 
(MPC=ΔC/ΔY).  

13. Marjinal tasarruf eğilimi nedir? Nasıl formüle edilir? 
Cevap: Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) gelirdeki 
değişmenin ne kadarının tasarrufa ayrılacağını gösteren 
katsayıdır. Tasarruf miktarındaki değişmenin gelirde 
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meydana gelen değişmeye oranı şeklinde gösterilir 
(MPS=ΔS/ΔY).  

14. Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf 
eğiliminin toplam değeri kaçtır? Neden?  
Cevap: Marjinal tüketim eğilimi gelirde meydana gelen 
artışın ne kadarının tüketime ayrılacağını gösterir. 
Marjinal tasarruf eğilimi ise gelirde meydana gelen artışın 
ne kadarın tasarruf edileceğini gösterir. Gelirdeki artış iki 
şekilde değerlendirilir: 

• Ya tüketilir,  
• Ya da tasarruf edilir.  

Dolayısıyla marjinal tüketim eğilim (MPC) ile marjinal 
tasarruf eğiliminin (MPS) toplamları her zaman 1’e eşittir.  

15. Marjinal tüketim eğiliminin 0,7 olduğu bir ekonomide 
marjinal tasarruf eğiliminin değeri kaçtır? 
Cevap: Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf 
eğiliminin toplamı 1’e eşittir (MPC + MPS =1). Çünkü 
artan gelir bireyler tarafından ya tüketime ayrılacaktır ya 
da tasarruf edilecektir. Dolayısıyla marjinal tüketim 
eğiliminin 0,7 olduğu bir ekonomide marjinal tasarruf 
eğilimi 0,3 olacaktır.  

16. Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu durumda çarpan 
katsayısının değeri kaçtır? 
Cevap: Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
çarpan değeri aşağıdaki şekilde formüle edilir:  

[1/(1–MPC)] 

Eşitlikte marjinal tüketim eğilimini yerine koyarsak 
çarpan katsayısı 4 değerini [1 / (1 – (0,75) = 1 / 0,25 = 4] 
alacaktır. 

17. Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
marjinal tasarruf eğiliminin 0,20 olduğu durumda çarpan 
katsayısının değeri kaçtır? 
Cevap: Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
çarpan değeri aşağıdaki şekilde formüle edilir: 

(1/MPS) 

Eşitlikte marjinal tasarruf eğilimini yerine koyarsak  
çarpan katsayısı 5 değerini (1 / 0,20 = 5) alacaktır. 

18. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide toplam 
harcamalar hangi kalemlerden oluşur?  
Cevap: Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide 
toplam harcamalar (AE); 

• Hane halklarının tüketim harcamaları (C),  
• Firmaların planlanan yatırımları (I) ve  
• Kamu harcamalarından (G) oluşur. 

(AE = C + I + G)  

19. Kamu harcamaları çarpanının 4 olduğu dışa kapalı bir 
ekonomide kamu harcamalarında meydana gelen 100 
birimlik artış milli gelir denge düzeyini ne kadar arttırır? 
Cevap: Kamu harcamalarındaki artış milli geliri kamu 
harcamaları çarpanı oranında arttırır. Dolayısıyla kamu 

harcamaları çarpanının 4 olduğu bir durumda kamu 
harcamaları 100 birim arttırılırsa denge gelir düzeyi 400 
birim artar.  

20. Marjinal tasarruf eğiliminin 0,25 olduğu dışa kapalı 
bir ekonomide kamu harcamalarında meydana gelen 125 
birimlik artış denge milli gelir düzeyini ne kadar artırır? 
Cevap: Dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamaları 
çarpanı aşağıdaki şekilde formüle edilir:  

(1/MPS) 

Formülde marjinal tasarruf eğilimini yerine koyarsak 
çarpan katsayısı 4 değerini (1 / 0,25 = 4) alacaktır.  

Denge milli gelir düzeyi ise kamu harcamalarındaki artışın 
çarpan katsayısı oranında artacaktır. Buna göre kamu 
harcamalarının 125 birim arttığı dışa kapalı bir ekonomide 
denge milli gelir düzeyi 500 birim (125 x 4 = 500) 
artacaktır.  

21. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomi modeli 
için harcanabilir gelir (YD) nasıl formüle edilir?  
Cevap: Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomi 
modeli için harcanabilir gelir şu şekilde formüle edilir: 

YD = Y – (TA – TR)  

Eşitlikte; 
• TA vergi gelirlerini,  
• TR ise transfer ödemelerini temsil etmektedir.  

TA – TR ifadesi ise net vergi geliri (T) olarak 
adlandırılmaktadır. 

22. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomi modelinde 
vergi çarpanı neyi ifade eder? Vergilerdeki değişim denge 
milli gelir düzeyini nasıl etkiler? 
Cevap: Vergi çarpanı net vergilerde meydana gelen bir 
değişimin denge gelir düzeyi üzerindeki etkisini gösterir. 
Vergi çarpanı, kamu harcamaları çarpanının aksine denge 
gelir düzeyini tersi yönde etkilemektedir.  

Yani net vergilerde bir artış olması durumunda gelir 
düzeyi azalırken, net vergilerin azalması denge gelir 
düzeyini yükseltmektedir.  

23. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide denk 
bütçe çarpanının değeri kaçtır? 
Cevap: Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide 
denk bütçe çarpanı 1’e eşittir. Çünkü hükümet toplam 
gelir düzeyini bütçe açığına neden olmayacak şekilde 
arttırmak istediğinde, kamu harcamalarındaki artışa 
eşdeğer miktarda vergileri arttırmalıdır. 

24. Ödemeler bilançosu nedir? 
Cevap: Bir ülkenin yurtdışı ile yaptığı mal-hizmet alım 
ve satımları (ithalat ve ihracat), turizmden elde edilen 
gelirler, sermaye akımları gibi yurtdışı ile gerçekleştirdiği 
iktisadi işlemlerin tutulduğu muhasebe kaydına, ödemeler 
bilançosu (ödemeler dengesi) adı verilir.  
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Ödemeler dengesi iki ana kalemden oluşur:  
• Cari işlemler dengesi ile  
• Sermaye ve finans işlemleri dengesi. 

25. Cari işlemler dengesi hangi alt kalemlerden 
oluşmaktadır? 
Cevap: Cari işlemler hesabı temel olarak dört alt 
kalemden oluşmaktadır: 

• Bunlardan ilki ve en önemlisi yurtdışıyla mal 
alım-satımı, yani ihracat (X) ve ithalattır (M). 
İhracat, yurtdışına mal satılmasıdır. İthalat ise 
yurtdışından mal satın alınmasıdır.  

• Cari işlemler dengesinin ikinci önemli alt kalemi 
ise, hizmet alım ve satımlarıdır. Bir ülkenin mal 
ve hizmet ihracatı ile ithalatı arasındaki fark ise 
dış ticaret dengesi olarak adlandırılır. Eğer 
ihracat ithalattan büyükse (X > M ya da X – M > 
0), ülkenin dış ticaret fazlası vardır denir. Ancak 
ithalat ihracattan büyükse (X < M ya da X – M < 
0), bu kez de dış ticaret açığından söz edebiliriz.  

• Cari işlemler hesabının üçüncü alt kalemi 
yatırımdır (varlık satın alınması). Bunlar 
yurtdışından satın aldığınız varlıkların sağladığı 
kar, rant, faiz gibi döviz kazandırıcı işlemlerdir.  

• Cari işlemler hesabının dördüncü alt kalemi ise 
transferlerdir. Bu tür işlemlerden dolayı giden-
gelen dövizlerin bir mal ve hizmet satın alınması 
ya da bir yatırım yapılması gibi karşılığı yoktur. 
Bu işlemler karşılıksız olarak, tek yanlı döviz 
akımını ifade eder. 

26. Net ihracat kavramı neyi temsil etmektedir?  
Cevap: Net ihracat (NX) bir ekonomide toplam 
ihracattan (X) toplam ithalatın (M) çıkarılmasıyla elde 
edilen değerdir: 

(NX = X – M) 

27. Dışa açık bir ekonomi için denge milli gelir düzeyini 
sağlayan eşitliği nasıl yazılabilir? 
Cevap: Dışa kapalı ekonomilerde toplam harcamalar üç 
ana kalemden oluşmaktaydı: 

• Hane halklarının toplam tüketim harcamaları,  
• Firmaların toplam yatırım harcamaları ve  
• Kamu harcamaları.  

Dışa açık ekonomilerde denge gelir düzeyini belirlerken 
bu üç harcama kalemine iki değişken daha ekleyeceğiz: 

• İhracat (X) ve  
• İthalat (M). 

Söz konusu iki kalemi ihracat ve ithalat arasındaki farkı 
gösterecek şekilde net ihracat (NX = X – M) adıyla tek 
kalem altında da toplayabiliriz. Buna göre dışa açık bir 
ekonomi modeli için denge gelir düzeyini sağlayan toplam 
gelir-toplam harcama eşitliğini şöyle gösterebiliriz:  

AE = Y = C + I + G + X – M ⤑ AE = Y= C + I + G + NX 

28. Dışa açık bir ekonomide ihracat ve ithalat 
fonksiyonları nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Bunun için öncelikle dışa açık ekonomide toplam 
gelir toplam harcama eşitliğini tekrar yazalım:  

Y = C + I + G + X – M 

Eşitlikte ihracat dışsal kabul edilmektedir. Çünkü ihracat 
dış ülkelerin gelirine bağlıdır. Bu nedenle milli gelir 
eşitliğinde otonom kabul edilir. İthalat ise yurtiçi 
harcanabilir gelirin pozitif yönlü bir fonksiyonudur. Bu 
nedenle milli gelir eşitliğinde ithalat gelirin bir fonksiyonu 
şeklinde gösterilir. Buna göre dışa açık bir ekonomi için 
toplam gelir-toplam harcama eşitliğini yeniden yazacak 
olursak aşağıdaki eşitliğe ulaşırız: 

Y = 𝑪 + c(Y – 𝑻) + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 + m(Y – 𝑻) 

Burada; 
• T net vergi gelirlerini,  
• (Y – T) ise harcanabilir geliri temsil etmektedir. 

29. Dışa açık ekonomi çarpanı nasıl formüle edilir? 
Cevap: Dışa açık ekonomi çarpanı aşağıdaki şekilde 
formüle edilir: 

1 / (1 – c + m) 

Eşitlikte c marjinal tüketim eğilimini, m ise marjinal 
ithalat eğilimini göstermektedir. Marjinal ithalat eğilimi 
(m ya da MPM) gelirdeki artışın ithalat düzeyini ne 
düzeyde arttıracağı gösterir.  

30. Marjinal ithalat eğiliminin 0,10 olduğu bir ekonomide 
gelirde meydana gelen 1000 birimlik bir artış, toplam 
ithalatı ne kadar arttırır? 
Cevap: Marjinal ithalat eğilimi gelirdeki artışın ne 
kadarının ithalata ayrılacağını gösterir ve ithalattaki 
değişmenin gelirdeki değişmeye oranı şeklinde gösterilir. 
Buna göre marjinal ithalat eğilimini 0,10 olduğu bir 
ekonomide gelirdeki 1000 birimlik artış, toplam ithalatı 
100 birim arttıracaktır.  

31. Nominal gelir sabitken fiyatlar genel düzeyinde 
meydana gelen artış denge milli gelir düzeyini nasıl 
etkiler?  
Cevap: Nominal gelir düzeyi sabitken fiyatlar genel 
düzeyinde meydana gelen artış milli gelir dengesini iki 
şekilde etkiler: 

• Öncelikle nominal gelir düzeyi sabitken 
fiyatlarda meydana gelen artış, sahip olunan 
varlıkların değerinin düşmesi yani satın alma 
gücünün azalması anlamına gelmektedir. Bu 
durumda reel tüketim harcamaları azalacak, 
tüketim harcamalarındaki azalma ise toplam 
harcamaların azalmasına neden olacaktır.  

• Fiyatlar genel düzeyinde yaşanan bir artışın 
toplam harcamalar üzerindeki ikinci etkisi ise net 
ihracat üzerinden olacaktır. Yurtdışı fiyatlar 
sabitken yurtiçi fiyatların yükselmesi ihracatı 
azaltacak ithalatı ise arttıracaktır. Bu durum 
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ihracat ve ithalat arasındaki fark olarak 
tanımlanan net ihracat değerini düşürecektir. Bu 
da toplam harcamaların azalması ile 
sonuçlanacaktır. 

32. Ekonomide yeterince toplam harcamanın 
gerçekleşmemesi nedeniyle, denge gelir düzeyi potansiyel 
gelir düzeyinin altında kalır ve ekonomi resesyona 
(durgunluğa) girer. Keynesyen yaklaşıma göre bu 
durgunluktan çıkmanın yolu nedir? 
Cevap: Keynes’e göre bu durumun nedeni talep 
yetersizliğidir. Böyle bir durumda toplam harcamaların 
yükseltilmesi gerekir. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise 
ancak hükümetin kamu harcamalarını arttıran bir 
genişletici maliye politikasına başvurmasıdır. Keynes 
genişletici maliye politikalarıyla toplam talebi arttırmanın 
daha rahat gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Bu 
durumda toplam harcamalar artar ve denge milli gelir 
düzeyi yükselir.  

33. Planlanmış toplam harcamaların potansiyel milli gelir 
düzeyini aşması ekonomide ne gibi sonuçlar doğurur? 
Cevap: Planlanmış toplam harcamaların potansiyel milli 
gelir düzeyinin üzerinde yer alması ekonomide 
enflasyonist bir açığa neden olur. Bu açık nedeniyle 
fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi toplam reel gelirin ve 
dolayısıyla toplam harcamaların azalmasına yol açar.  

34. Para politikasının toplam harcamaları etkileme 
mekanizması nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Para politikasının toplam harcamaları 
etkileyebileceği en önemli araç faizdir. Örneğin genişletici 
bir para politikası uygulamasına gidildiğini varsayalım. Bu 
durumda para arzındaki artış faiz oranlarını düşürecektir. 
Faiz oranlarındaki azalma ise yatırımları ve dolayısıyla 
toplam harcamaları arttıracaktır. Daraltıcı para politikası 
uygulamalarında ise süreç tersine işleyecek ve toplam 
harcamalar azalacaktır.  

35. Göreli dış ticaret fiyatlarındaki değişmenin toplam 
harcamalar ve denge milli gelir üzerindeki etkisi nedir?  
Cevap: Döviz kurları sabitken bir ülkenin ihraç ettiği 
malların fiyatları ihraç ettiği ülkeye görece artıyorsa o 
ülkenin ihracatı düşer, ithalatı artar. Bu durumda ihracatçı 
ülkenin net ihracatı ve dolayısıyla toplam harcamaları 
azalır. Diğer taraftan göreli dış ticaret fiyatları döviz 
kurlarındaki değişimden de etkilenir. Ulusal paranın 
yabancı para cinsinden değer kaybetmesi, yani döviz 
kurunun yükselmesi, fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldığı 
varsayımı altında ülkedeki malların fiyatlarının görece 
düşmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda yurtiçi 
mallara olan talep artar, ihracat yükselirken ithalat düşer. 
Bu da net ihracat değerinin yükselmesine neden olur. Bu 
durum toplam harcamalar ile birlikte denge milli gelir 
düzeyinin artması anlamına gelmektedir.  

36. Esnek döviz kuru sisteminde kur nasıl belirlenir? 
Cevap: Esnek kur sisteminde döviz kuru döviz 
piyasasındaki arz ve talebe göre belirlenir. Para yetkilileri 

veya hükümet bu sistemde kura herhangi bir müdahalede 
bulunmaz. 

37. Sabit döviz kuru sisteminde kur nasıl belirlenir? 
Cevap: Sabit kur sisteminde para yetkilileri ya da 
hükümet doğrudan döviz fiyatlarını belirler. 

38. Devalüasyon nedir? 
Cevap: Sabit kur sisteminde para yetkilileri ya da 
hükümetin döviz fiyatını arttırmasına devalüasyon denir.  

39. Revalüasyon nedir?  
Cevap: Sabit kur sisteminde para yetkilileri ya da 
hükümetin döviz fiyatını düşürmesine revalüasyon denir. 

40. Gözetimli döviz kuru sisteminde kur nasıl belirlenir? 
Cevap: Gözetimli döviz kuru sisteminde mevcut bir 
döviz kuru piyasası vardır. Ancak para yetkilileri bu 
piyasanın sınırlı bir şekilde çalışmasına izin verirler. Yine 
döviz kurunun alt ve üst sınırı para yetkilileri tarafından 
belirlenir. 

41. Yurtiçi faiz oranlarının yurtdışı faiz oranlarına göre 
yükselmesi toplam harcamaları nasıl etkiler? 
Cevap: Yurtiçi faiz oranlarının yurtdışı faiz oranlarına 
göre yükselmesi, yurtdışından yurtiçine doğru sermaye 
akımına neden olur. Bu sermaye akımları yerli paranın 
değer kazanmasına ve net dış ticaretin azalmasına yol 
açar. Bunun sonucu olarak da toplam harcamalar düşer, 
toplam talep daralır. 

DENGE GELİR DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 
TASARRUF-YATIRIM EŞİTLİĞİ YAKLAŞIMI 
42. Bir ekonomide enjeksiyonlar hangi kalemleri temsil 
etmektedir?  
Cevap: Enjeksiyonlar yurtiçinde üretilen mallara yapılan 
doğrudan harcamaları temsil etmektedir. Diğer bir ifadeyle 
enjeksiyonlarda yurtiçinde veya yurtdışında elde edilen 
gelir doğrudan harcama biçiminde ekonomiye enjekte 
edilmekte, yani harcama döngüsüne katılmaktadır. Dışa 
açık ekonomide dört ana harcama kalemi; 

• Tüketim (C),  
• Yatırım (I),  
• Kamu harcamaları (G) ve  
• İhracat (X) enjeksiyonları oluşmaktadır. 

43. Bir ekonomide sızıntılar hangi kalemleri temsil 
etmektedir?  
Cevap: Sızıntılar toplam gelirin yurtiçinde üretilen 
mallara harcanmayan kısmıdır. Tasarruflar (S), devlete 
ödenen net vergi (T) ve ithalat (M) dışa açık bir 
ekonomide sızıntıları temsil etmektedir. 

44. Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
enjeksiyonlar-sızıntılar yaklaşımıyla denge gelir düzeyi 
nasıl belirlenir? 
Cevap: Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide 
toplam gelir iki şekilde kullanılır: 

• Tüketim ve  
• Tasarruf (Yº C + S).  
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Bu ifade bir özdeşliktir ancak ekonomide toplam gelir 
düzeyi dengede ise bu özdeşliği bir eşitlik olarak ifade 
edebiliriz. Buna göre ekonomide denge gelir durumunu 
dikkate alarak toplam gelir-toplam harcama eşitliğini 
yeniden yazalım. 

C + S = C + I ⤑ S = I 

Bu sonuca göre devletin olmadığı dışa kapalı bir 
ekonomide tasarrufların (sızıntılar) yatırımlara 
(enjeksiyonlar) eşit olduğu durumda toplam gelir dengesi 
oluşmaktadır. 

45. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide 
enjeksiyonlar-sızıntılar yaklaşımıyla denge gelir düzeyi 
nasıl belirlenir? 
Cevap: Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide 
toplam gelir-toplam harcama eşitliğine net vergi gelirleri 
(T) ve kamu harcamaları (G) ilave edilir. 

C + S +T = C + I + G ⤑ S +T = I + G 

Bu denklem bize kamunun yer aldığı dışa kapalı bir 
ekonomide denge gelir düzeyini göstermektedir. Burada 
eşitliğin sol tarafındaki (S + T) sızıntılar, sağ tarafındaki 
(I+G) ise enjeksiyonlar toplamını göstermektedir. Bu 
eşitliği S – I = G – T şeklinde de yazabiliriz. Bu sonuca 
göre kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide 
tasarrufların (sızıntılar) yatırımlara (enjeksiyonlar) eşit 
olduğu durumda toplam gelir dengesi oluşmaktadır.  

46. Dışa açık bir ekonomide enjeksiyonlar-sızıntılar 
yaklaşımıyla denge gelir düzeyi nasıl belirlenir? 
Cevap: Dışa açık ekonomide toplam gelir-toplam 
harcama eşitliğine ithalat (M) ve ihracat (X) eklenir. 

C + S +T + M = C + I + G + X ⤑ S +T +M = I + G +X 

Bu denklem ise bize dışa açık bir ekonomide denge gelir 
düzeyini vermektedir. Eşitliğin sol tarafındaki (S +T + M) 
sızıntılar, sağ tarafındaki (I + G + X) ise enjeksiyonlar 
toplamını göstermektedir. Bu sonuca göre kamunun yer 
aldığı dışa açık bir ekonomide tasarrufların (sızıntılar) 
yatırımlara (enjeksiyonlar) eşit olduğu durumda toplam 
gelir dengesi oluşmaktadır.  

47. Dışa açık bir ekonomide yatırım-tasarruf eşitliği ile 
bütçe dengesi ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişki nasıl 
açıklanabilir?  
Cevap: Dışa açık ekonomide toplam gelir-toplam 
harcama eşitliği şu şekildedir:  

C + S +T + M = C + I + G + X 

Eşitliği sadeleştirerek enjeksiyonlar-sızıntılar eşitliğine 
ulaşabiliriz.  

S +T +M = I + G +X 

Eşitliğin sol tarafındaki (S + T + M) sızıntılar, sağ 
tarafındaki (I + G + X) ise enjeksiyonlar toplamını 
göstermektedir. Eğer devlet bütçesi dengede ise G – T = 0 
olacağından S – I = X – M eşitliğini yazabiliriz. Açık 

ekonomi modelinde ülke eğer bütçe dengesinin yanı sıra 
dış ticaret dengesine de sahipse X – M = 0 olacağından 
yatırım-tasarruf eşitliği sağlanmıştır diyebiliriz (S = I). 
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GİRİŞ 
1. Toplam talep-toplam arz modelini, mikroekonomideki 
arz ve talep modellerinden ayıran temel özelliği nedir? 
Cevap: Arz ve talep modeli bir malın fiyatı ile arz ve 
talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu 
ilişkiyi gösteren modeller bireysel arz ve talep modelleri 
olabileceği gibi, piyasa arzı veya talebi de olabilir. Ancak 
toplam talep-toplam arz modelinde temel değişkenler artık 
bir ülke için fiyatlar genel düzeyi ve reel milli gelir 
seviyesi olmuştur. Bu model söz konusu iki değişkene 
bağlı olarak makroekonomik dengeyi veya dengesizlikleri 
açıklar. 

TOPLAM TALEP 
2. Toplam talep nedir? 
Cevap: Toplam talep belirli bir zaman dönemi boyunca 
ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetler için yapılan 
harcamaların toplamıdır.  

3. Dışa açık bir ekonomi için toplam talebi oluşturan 
harcama bileşenleri nelerdir? 
Cevap: Açık bir ekonomide toplam harcamalar (talep) şu 
şekilde formüle edilir: 

AD = C + I + G + (X – M) 

AD = C + I + G + NX 

Formüllerde; 
• C, Özel kesim tüketim harcamaları, 
• I, Özel kesim yatırım harcamaları, 
• G, Kamu harcamaları, 
• X, İhracat, 
• M, İthalat ve 
• NX, Net ihracatı ifade etmektedir. 

Açık bir ekonomide toplam talebi oluşturan harcama 
bileşenleri tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu 
harcamaları ve net ihracattan oluşur.  

4. Net ihracat nedir? Neyi temsil eder? 
Cevap: Net ihracat, ihracat harcamaları ve ithalat 
harcamaları arasındaki farktır. Net ihracat kısaca bir 
ülkenin dış ticaret dengesini ifade eder. 

5. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının 
nedenleri nelerdir?  
Cevap: Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının 
üç farklı nedeni vardır. Bunlar; 

• Servet,  
• Faiz oranı ve  
• Döviz kuru etkileridir. 

6. Servet etkisi nedir? 
Cevap: Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen bir 
azalma, tüketicilerin reel gelirini arttırarak daha zengin 
hissetmelerine yol açar. Bu da tüketicileri daha fazla mal 
ve hizmet tüketimine yönlendirir. Tüketim harcamalarının 
artması mal ve hizmetlere olan talebin artması anlamına 

gelir. Bu nedenle servet etkisi toplam talep eğrisinin 
negatif eğimli olmasını açıklar.  

7. Faiz oranı etkisi nedir? 
Cevap: Faiz oranı etkisi fiyatlar genel düzeyi ile 
yatırımlar arasındaki ilişkidir. Fiyat seviyesinin düşük 
olması daha düşük faiz oranı demektir. Daha düşük faiz 
oranı daha fazla yatırım harcaması anlamına gelir. Yatırım 
harcamalarındaki artış toplam talebin armasına neden olur. 
Bu nedenle faiz oranı etkisi toplam talep eğrisinin negatif 
eğimli olmasının diğer bir nedenidir.  

8. Döviz kuru etkisi nedir? 
Cevap: Döviz kuru etkisi fiyatlar genel düzeyi ile net 
ihracat arasındaki ilişkidir. Bir ülkede fiyatlar genel 
düzeyindeki düşüş faizlerinde düşmesi anlamına 
gelmekteydi. Yurtiçi faiz oranlarının düşmesi ulusal 
paranın değer kaybetmesine neden olur. Ulusal paranın 
değer kaybetmesi yurt içinde üretilen malların görece 
ucuzlamasına neden olur. Bu durumda ilgili ülkenin 
ihracatını artırır, ithalatını ise azaltır. Net ihracatı artar. 
Hatırlanacağı gibi net ihracat dışa açık bir ekonomide 
toplam harcama bileşenlerinden biridir. Bu durumda net 
ihracatın artması toplam talebi artırır. Döviz kuru etkisi 
toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının bir diğer 
nedenidir.  

9. Enflasyon nedir? 
Cevap: Enflasyon fiyatlar genel düzeyindeki sürekli 
artışlar şeklinde tanımlanır.  

10. Deflasyon nedir? 
Cevap: Deflasyon fiyatlar genel düzeyindeki sürekli 
azalışlar şeklinde tanımlanır.  

11. Büyüme nedir? 
Cevap: Büyüme milli gelirdeki artışlar şeklinde 
tanımlanır. 

12. Daralma nedir? 
Cevap: Daralma milli gelirdeki azalışlar şeklinde 
tanımlanır. 

13. Büyüme ve işsizlik arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Cevap: Ekonomilerin daralma dönemlerinde toplam 
talepteki azalmaya bağlı olarak reel çıktı miktarı azalır. Bu 
da daha az işgücüne ihtiyaç duyulması anlamına gelir. 
Ekonomilerin büyüme dönemlerinde ise daha fazla mal ve 
hizmet talep edilir ve reel çıktı miktarı artar. Bu durumda 
daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulur ve işsizlik azalır. 
Dolayısıyla kısaca büyüme ile işsizlik arasında negatif bir 
ilişkinin varlığından söz edebiliriz. 

14. Toplam talep eğrisi hangi koşullarda kayar? 
Cevap: Toplam talebin temel belirleyicileri dört tanedir. 
Bunlar; 

• Tüketim harcamaları,  
• Yatırım harcamaları,  
• Kamu harcamaları ve  
• Net ihracattır.  
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Bu harcama bileşenlerini etkileyebilecek her faktör toplam 
talep eğrisinin kaymasına neden olur.  

15. Toplam harcama bileşenlerinde değişikliğe neden 
olabilecek faktörler nelerdir?  
Cevap: Toplam harcama bileşenlerini etkileyen ve 
toplam harcama eğrisinde kaymalara neden olan faktörler 
temel olarak üç başlık altında incelenir. Bunlar; 

• Beklentiler,  
• Yabancıların milli gelir ve fiyat düzeyleri ile  
• Hükümetin izleyeceği politikalardır.  

16. Beklentilerin toplam talep eğrisine etkisi nasıl 
açıklanabilir? 
Cevap: Gelecekteki gelirle ilgili olumlu beklentiler yani 
gelecekteki gelirde artış beklentisi bugünkü tüketim 
harcamalarını artırır. Toplam harcama bileşimlerinden biri 
olan tüketim harcamalarındaki artış toplam talebin 
artmasına ve AD eğrisinin sağa kaymasına neden olur. 
Gelecekteki gelirde azalış beklentisi durumunda ise bu 
mekanizma tersine işleyecektir. Bu durumda tüketim 
harcamaları azalacak, toplam talep azalacak ve AD eğrisi 
sola kayacaktır.  

17. Yabancıların gelirlerindeki değişimin toplam talep 
eğrisine etkisi nasıl açıklanabilir?  
Cevap: Hatırlanacağı gibi ihracat yabancı ülkelerin 
gelirlerinin bir fonksiyonudur. Bu nedenle yabancıların 
gelirlerindeki bir artış ihracatı arttıracak ve net ihracat 
artacaktır. Bu durumda toplam talebin bileşenlerinden olan 
net ihracattaki artış toplam talebi arttıracak ve AD eğrisi 
sağa kayacaktır.  

18. Kamu harcamalarındaki değişimin toplam talep 
eğrisine etkisi nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Kamu harcamaları toplam harcamaların (talebin) 
bileşenlerinden biridir. Dolayısıyla kamu harcamalarında 
meydana gelen bir değişim AD eğrisini kaydıracaktır. 
Örneğin kamu harcamalarında bir artış yaşanması 
durumunda toplam harcamalar artacağı için toplam talep 
eğrisi sağa kayacaktır. Bu aynı fiyat düzeyinde daha 
yüksek reel milli gelir anlamına gelmektedir.  

19. Vergilerdeki bir değişimin toplam talep eğrisine etkisi 
nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Hatırlanacağı gibi tüketim harcanabilir gelirin bir 
fonksiyonudur. Vergiler ise harcanabilir geliri 
etkilemektedir. Dolayısıyla vergiler dolaylı olarak tüketim 
harcamalarını etkilemektedir. Örneğin vergilerdeki bir 
artış bireylerin harcanabilir gelirlerini azaltacağı için 
toplam tüketim harcamaları da düşecektir. Bu durumda 
toplam talep eğrisi sola kayacaktır. Öte yandan vergi 
oranlarındaki bir azalma durumunda bu mekanizma 
tersine işleyecektir ve toplam talep artacaktır. Bu da 
toplam talep eğrisinin sola kaymasına neden olacaktır.  

20. Transfer harcamalarının toplam talep eğrisine etkisi 
nasıl açıklanabilir?  
Cevap: Transfer harcamaları devletin bireylere 
karşılıksız yaptığı ödemelerdir. Burada ilk akla gelen 

örnek devletin emeklilere ödediği maaşlardır. Bu ödemeler 
bireylerin gelirlerini arttıracağı için toplam talep artacak, 
AD eğrisi sağa kayacaktır.  

21. Faiz oranlarındaki bir değişmenin toplam talep 
eğrisine etkisi nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Faiz oranlarındaki bir değişim toplam talebi 
yatırımlar kanalıyla etkilemektedir. Örneğin faiz 
oranlarında bir düşüş yaşandığını varsayalım. Bu durum 
yatırım yapmak için borçlanma ihtiyacı duyanların daha 
düşük maliyetlerle borçlanması anlamına gelir. Bu da 
yatırımları arttırır. Dolayısıyla faiz oranlarındaki bir 
azalma yatırım harcamalarını arttırarak toplam talep 
eğrisinin sağa kaymasına neden olur. Faiz oranlarında 
meydana gelen bir artış durumunda ise bu mekanizma 
tersine işleyecek ve toplam talep azalacaktır. Bu durumda 
da AD eğrisi sola kayacaktır.  

22. Genişletici para politikasının faiz oranları üzerindeki 
etkisi nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Merkez Bankası’nın genişletici bir para politikası 
uygulamasına gitmesi piyasadaki para miktarını 
arttıracaktır. Ekonomideki para miktarının artması ise faiz 
oranlarını düşürecektir. 

23. Tüketim harcamalarının değişmesine yol açan 
faktörler nelerdir? 
Cevap: Tüketim harcamalarının değişmesine yol açan 
faktörler şöyle sıralanabilir: 

• Servet, 
• Gelecekteki gelir ve fiyatlara yönelik beklentiler, 
• Faiz oranları, 
• Gelir vergisi. 

24. Yatırım harcamalarının değişmesine yol açan faktörler 
nelerdir? 
Cevap: Yatırım harcamalarının değişmesine yol açan 
faktörler şöyle sıralanabilir: 

• Faiz oranları, 
• Gelecekteki satışlara yönelik beklentiler, 
• Kurumlar vergisi. 

25. Net ihracatın değişmesine yol açan faktörler nelerdir? 
Cevap: Net ihracatın değişmesine yol açan faktörler 
şöyle sıralanabilir: 

• Yabancıların reel milli gelirleri, 
• Döviz kuru. 

TOPLAM ARZ 
26. Toplam arz eğrisi nedir? 
Cevap: Toplam arz eğrisi (AS) her fiyat seviyesinden 
firmaların üretip satmak istedikleri mal ve hizmetlerin 
toplam miktarı şeklinde tanımlanmaktadır.  

27. Kısa ve uzun dönem toplam arz eğrileri grafiksel 
gösterimi arasındaki fark nedir? Nedenleri nelerdir? 
Cevap: AS eğrisi kısa dönemde pozitif eğime sahiptir. 
Çünkü kısa dönemde eksik istihdamdan dolayı reel milli 
gelirin potansiyel düzeyden sapma gösterebileceği 
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varsayılır. Uzun dönemde ise AS eğrisinin dikey olduğu 
kabul edilir. Bunun nedeni ise uzun dönemde ekonominin 
tam istihdamda olduğu varsayımıdır. Kısa dönem toplam 
arz eğrisi SRAS, uzun dönem toplam arz eğrisi ise LRAS 
şeklinde gösterilir.  

28. Toplam arzın belirleyicileri nelerdir? 
Cevap: Toplam arzı belirleyen faktörler üç başlık altında 
sıralanmaktadır. Bunlar; 

• Kaynak fiyatları, 
• Teknoloji ve 
• Beklentilerdir.  

29. Üretim girdilerinin fiyatlarındaki bir değişme toplam 
arzı nasıl etkilemektedir? 
Cevap: firmalar üretimlerini gerçekleştirebilmek için 
çeşitli üretim girdilerinden yararlanırlar. Söz konusu 
girdilerin fiyatlarında meydana gelen bir artış üretimin 
daha maliyetli yapılmasına neden olur. Artan maliyetler 
ise toplam arzı azaltır. Öte yandan girdi fiyatlarında 
meydana gelen azalma üretim maliyetlerini de azaltarak 
toplam arzı arttıracaktır.  

30. Teknolojik ilerlemenin toplam arza etkisi nasıl 
açıklanabilir? 
Cevap: Teknoloji toplam talep toplam arz modelinde 
dışsal olarak kabul edilir. Teknolojik ilerlemenin toplam 
arza etkisi ise verimlilik artışı ile sağlanır. Çünkü 
teknolojik ilerleme aynı miktar girdi kullanarak daha fazla 
çıktı üretme imkanı sağlar. Dolayısıyla teknolojik ilerleme 
toplam arzı arttıran bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

31. Çıktı fiyatlarının gelecekte artacağı beklentisinin 
toplam arz üzerindeki etkisi nasıl açıklanabilir?  
Cevap: Bir ekonomide fiyatların gelecekte artacağı 
beklentisi bir yandan firmaların ürünlerini gelecekte arz 
etmek istemelerinden dolayı bugünkü arzlarını kısmalarına 
diğer yandan ise ücretlerin ve diğer girdi fiyatlarının 
artmasına neden olur. Bu durumda da üretim düşer ve 
toplam arz azalır.  

32. Kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi ve toplam arz 
arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi arttıkça 
firmalar daha fazla mal ve hizmet arz ederler. Dolayısıyla 
kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi ile arz edilmek istenen 
toplam üretim miktarı arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır.  

33. Anlık toplam arz eğrisi nedir?  
Cevap: Burada anlık ifadesi ile piyasada fiyatların olan 
bitene yanıt veremeyeceği kadar kısa dönem 
kastedilmektedir. Bu kısa dönemde çıktı fiyatları ile 
birlikte üretim faktörlerinin fiyatları da sabit kabul edilir. 
Bu şekilde elde edilen çok kısa dönemdeki toplam arz 
eğrisine anlık toplam arz eğrisi denir. Burada fiyatlar sabit 
kabul edildiğinden veri fiyatta firmaların piyasada 
istedikleri kadar mal arz etmeye hazır oldukları varsayılır. 

Bu nedenle anlık toplam arz eğrisi yatay eksene paralel 
şekilde çizilir.  

34. Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli 
olmasını açıklayan teoriler nelerdir? 
Cevap: İlgili teoriler şöyle sıralanabilir: 

• Yanlış algılamalar teorisi, 
• Yapışkan ücret teorisi, 
• Yapışkan fiyat teorisi. 

35. Yanlış algılamalar teorisi nasıl açıklanabilir?  
Cevap: Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen 
değişimler arz edenleri geçici olarak yanıltabilir. Burada 
arz edenler fiyat değişimlerinin işlem yaptıkları piyasada 
veya tüm piyasalardaki etkilerini tam olarak 
algılayamayabilirler.  

Örneğin fiyatlar genel düzeyindeki bir artışı firmalar kendi 
mallarına olan bir talep artışı şeklinde yorumlayarak 
arzlarını arttırmalarına neden olabilir. Yanlış algılamalar 
teorisi kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli 
olmasını açıklar.  

36. Yapışkan ücret teorisi nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Teori firmaların ve işçilerin fiyatlar oluşmadan 
önce ücretler üzerinde belirli sözleşmelerle anlaştıkları 
üzerine kurulmuştur.  

Diğer bir ifadeyle burada ücretlerin sabitliği söz 
konusudur. Sabit ücretler söz konusu iken artan fiyatlar 
firmaların karlılığını arttırır. Firmalar ise bu durumda daha 
fazla mal ve hizmet arz ederler. Yapışkan ücret teorisi kısa 
dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasını açıklar. 

37. Yapışkan fiyat teorisi nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Yapışkan fiyat teorisi ürün fiyatlarının piyasada 
olup bitene anında cevap verememesi varsayımına 
dayanır. Diğer bir ifadeyle burada ürün fiyatlarının 
yapışkanlığı söz konusudur. Yapışkan fiyat teorisi kısa 
dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasını açıklar. 

38. Fiyat yapışkanlığının nedenleri nelerdir? 
Cevap: Fiyat yapışkanlığının nedenleri şöyle 
sıralanabilir: 

• Menü maliyetleri, 
• Firmalar ve müşteriler arasında yapılan uzun 

dönemli anlaşmalar, 
• Firmaların fiyatlarda sık sık değişikliğe giderek 

müşteri kaybetmek istememeleri. 

39. Kısa dönem toplam arz eğrisini kaydıran faktörler 
nelerdir? 
Cevap: Kısa dönem toplam arz eğrisini kaydıran 
faktörler temel olarak dört başlık altında incelenir: 

• Ücret oranları, 
• Emek dışındaki diğer girdilerin fiyatlarındaki 

değişiklikler, 
• Verimlilikteki volatilite, 
• Arz şokları. 
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40. Ücretlerdeki bir değişimin kısa dönem toplam arz 
eğrisine etkisi nasıl açıklanabilir?  
Cevap: Ücretlerdeki bir değişim kısa dönem toplam arz 
eğrisinin konumunu değiştirecektir. Örneğin ücretlerde bir 
artış yaşandığını varsayalım. Ücretler firmalar için önemli 
bir üretim maliyetidir. Ücretlerdeki artış üretim 
maliyetlerinin artışı anlamına gelmektedir. Maliyet artışı 
ise toplam arzın düşmesine neden olur, kısa dönem toplam 
arz eğrisi (SRAS) sola kayar. Öte yandan ücretlerde 
meydana gelen bir azalma durumunda maliyetler azalacağı 
için toplam arz artar ve kısa dönem toplam arz eğrisi sağa 
kayar. 

41. Emek dışındaki diğer girdilerin fiyatlarında meydana 
gelen değişikliklerin kısa dönem toplam arz eğrisine etkisi 
nasıl açıklanabilir? 
Cevap: kısa dönemde tek değişken girdinin emek olduğu 
kabul edilse de diğer girdilerin fiyatlarında meydana gelen 
değişiklikler kısa dönem toplam arz eğrisini konumunu 
değiştirecektir. Bu duruma örnek olarak petrol fiyatları 
verilebilir. Petrol fiyatlarında meydana gelen bir artış 
maliyetleri artıracağı için toplam arzı azaltacaktır. Bu 
durumda SRAS sola kayacaktır. Kısaca emek girdisi 
dışındaki diğer girdilerin fiyatlarındaki artış SRAS’yi sola, 
azalış ise sağa kaydırır diyebiliriz.  

42. Verimlilik artışının kısa dönem arz eğrisine etkisi nasıl 
açıklanabilir? 
Cevap: Verimlilik artışı aynı miktar üretim girdisi ile 
daha fazla çıktı elde edilmesini sağlar. Dolayısıyla 
verimlilik artışları toplam arzı arttırarak kısa dönem 
toplam arz eğrisini sağa kaydıracaktır.  

43. Arz şoklarının kısa dönem toplam arz eğrisi üzerindeki 
etkisi nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Arz şokları olumlu veya olumsuz şoklar şeklinde 
gerçekleşebilir. Burada olumlu arz şokları toplam arzı 
arttırarak SRAS’nin sağa kaymasını sağlarken, olumsuz 
arz şokları durumunda toplam arz azalır ve SRAS sola 
kayar. Örneğin beklenmeyen bir iklim değişikliği olumsuz 
etkiler doğuran arz şokları arasında gösterilebilir. Böyle 
bir durumda toplam arz azalacaktır. 

44. Potansiyel gayri safi yurtiçi hasıla nedir? 
Cevap: Potansiyel GSYH kaynakların tam ve etkin 
kullanıldığında üretilen mal ve hizmet miktarı şeklinde 
tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle potansiyel GSYH 
tam istihdam düzeyindeki reel GSYH’dir. 

45. Uzun dönem toplam arz eğrisinin (LRAS) neden dikey 
olduğu nasıl açıklanabilir?  
Cevap: Uzun dönemde mal ve hizmet üretimi emek, 
sermaye, doğal kaynaklar ve teknolojini bir 
fonksiyonudur. Fiyatlar genel düzeyi uzun dönemde bu 
faktörleri etkileyemez. Uzun dönemde ücretler ve diğer 
tüm girdi fiyatları fiyatlardaki değişimle örtüşürler. 
Dolayısıyla fiyatlardaki değişim firmaların kar 
potansiyelini etkilemez. Hatırlanacağı gibi toplam arz 
eğrisi fiyatlar genel düzeyi ile reel GSYH arasındaki 
ilişkiyi arz yönüyle incelemekteydi. Eğer uzun dönemde 

fiyatlar genel düzeyi firmanın kar potansiyelini 
etkilemiyorsa firmaların üretim miktarlarını değiştirmeleri 
için de bir neden yoktur. Bu nedenle uzun dönem toplam 
arz eğrisi potansiyel çıktı düzeyinde dikey olarak 
gösterilir.  

46. LRAS’nin sağa kayması ne anlama gelir? Hangi 
faktörler LRAS’yi sağa kaydırır? 
Cevap: Uzun dönem toplam arz eğrisinin (LRAS) sağa 
kayması ülkenin büyümesi ve ülke makroekonomisinin 
potansiyel üretiminin artması anlamına gelir. Üretim 
faktörlerindeki artışlar ve teknolojik ilerlemeler uzun 
dönem toplam arz eğrisini sağa kaydıran temel 
faktörlerdir. 

AD-AS MODELİNİN İŞLEYİŞİ 
47. Deflasyonist açık kavramı nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Kısa dönemli makroekonomik çıktı miktarı fiili 
milli gelir düzeyini göstermektedir. Uzun dönem toplam 
arz eğrisi ise ekonomideki potansiyel çıktı miktarını temsil 
eder. Eğer bir ekonomide fiili üretim potansiyel üretimin 
altında ise diğer bir ifadeyle kısa dönemli makroekonomik 
denge uzun dönem tam istihdam dengesinin altında yer 
alıyorsa bu ekonomide deflasyonist açık söz konusudur 
diyebiliriz. Deflasyonist açık durumunda ekonomide 
üretim faktörleri tam etkin kullanılmamaktadır ve halen 
kullanılmayan kapasite söz konusudur. Özellikle emek 
faktörü tam olarak istihdam edilememesi ekonomide doğal 
işsizliğin yanı sıra konjonktürel işsizliğin de var olduğunu 
gösterir.  

48. Enflasyonist açık kavramı nasıl açıklanabilir? 
Cevap: Ekonomilerde bazı dönemlerde kısa dönem 
dengesini gösteren fiili çıktı miktarı uzun dönem dengesini 
gösteren potansiyel çıktı miktarının üzerinde yer alabilir. 
Bu duruma enflasyonist açık adı verilir. Enflasyonist açık 
ülkede toplam talebin aşırı olduğunu ve bu talebi 
karşılamak için üretim faktörlerinin aşırı kullanıldığını 
gösterir. Burada özellikle emek faktörünün aşırı kullanımı 
sonucunda ekonomide konjonktürel işsizlik 
yaşanmayacağı gibi doğal işsizlik oranı da gerilemektedir. 
Ancak bu durumda da kaynaklara olan talep ciddi anlamda 
artar ve kaynak fiyatları yükselir. Kaynak fiyatlarındaki 
yükselme maliyetlere yansıyarak çıktı fiyatlarını yukarı 
yönlü baskılar ve enflasyon oluşur.  

49. Talep yönlü daralmanın sonuçları nasıl açıklanabilir?  
Cevap: talep yönlü daralma ekonomide bir nedenle 
toplam talepte meydana gelen azalmalar sonucu yaşanır. 
Ekonomi toplam arz-toplam talep dengesindeyken toplam 
talepte yaşanan azalma AD eğrisini sola kaydırır. Yeni 
denge başlangıçta daha düşük bir fiyat ve gelir düzeyinde 
gerçekleşir. Bu durumda işsizlik artar. İşgücü arzı artar ve 
ücretler düşer. Ücretler düşünce maliyetler azalır ve 
toplam arz artar, AS eğrisi sağa kayar. Ekonomi tekrar 
uzun dönem dengesindeki reel milli gelir seviyesine 
yükselir ancak fiyatlar tekrar azalır. Sonuç olarak ekonomi 
daha düşük bir fiyat düzeyinde başlangıçtaki milli gelir 
seviyesine ulaşır.  
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50. Stagflasyon nedir? 
Cevap: Stagflasyon hem enflasyonun hem de ekonomik 
daralmanın birlikte yaşandığı ekonomik durum şeklinde 
tanımlanmaktadır.  

51. Bir ekonominin kendi kendini düzeltmesini sağlayan 
faktörler nelerdir? 
Cevap: İlgili faktörler şöyle sıralanabilir: 

• Tüketim talebinin yarattığı olumlu hava, 
• Reel faiz oranlarında durgunluk ve büyüme 

dönemlerinde yaşanan değişimler, 
• Üretim faktörlerinin reel fiyatlarında durgunluk 

ve büyüme dönemlerinde yaşanan değişimler. 
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GİRİŞ 
1. Ekonomi politikası kavramı nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Ekonomi politikası kısaca makroekonomik 
dengelerin nasıl değiştirileceğine yönelik yaklaşımları 
kapsayan ekonominin bir alt dalı şeklinde tanımlanır.  

2. Ekonomi politikasının alt dalları nelerdir? 
Cevap: Ekonomi politikası temel olarak; 

• Para politikası,  
• Maliye politikası ve  
• Gelirler politikası olmak üzere üç başlık altında 

toplanır.  

3. Maliye politikasının alt dalları nelerdir? 
Cevap: Maliye politikasının alt dallarını oluşturan 
politikalar şöyle sıralanabilir: 

• Vergi politikası,  
• Borçlanma politikası,  
• Harcama politikası,  
• Teşvik politikası gibi politikalar. 

4. Para politikasının alt dalları nelerdir? 
Cevap: Para politikasının alt dallarını oluşturan 
politikalar şöyle sıralanabilir: 

• Para arzı politikası,  
• Döviz kuru politikası,  
• Karşılıklar politikası,  
• Faiz politikası gibi politikalar.  

5. Gelirler politikasının alt dalları nelerdir?  
Cevap: Gelirler politikasının alt dallarını; 

• Ücret ve 
• Fiyat kontrolleri oluşturmaktadır.  

6. Ekonomi politikalarının ulaşmaya çalıştığı öncelikli 
amaçlar nelerdir?  
Cevap: Ekonomi politikalarının öncelikli amaçları tam 
istihdama ulaşmak, üretimi arttırmak, fiyat istikrarını 
sağlamak, ödemeler dengesini iyileştirmek ve adil gelir 
dağılımı gerçekleştirmektir.  

7. Ekonomi politikalarının gerçekleştirmeye çalıştığı 
amaçlarda sapmalar olması hangi sorunları meydana 
getirir? 
Cevap: Ekonomi politikalarının gerçekleştirmeye 
çalıştığı amaçlarda sapmalar olduğunda ekonomi işsizlik, 
büyüme sorunları, enflasyon ve dış denge sorunlarıyla 
karşılaşır.  

8. İstikrar programları temel olarak hangi unsurları 
içermektedir? 
Cevap: İstikrar programları temel olarak beş unsuru 
içermektedir: 

• Program sonrası enflasyon hedefi, 
• Mali istikrarın şekli ve büyüklüğü, 
• Uygun para politikası, 
• Döviz kurunun hedefle uyumu ve seviyesi, 

• Gelirler politikasının kullanımı. 

9. Ortodoks istikrar programlarında hangi uygulamalar 
yer almaktadır? 
Cevap: Ortodoks istikrar programlarında para arzının 
kontrolü, kamu açıklarının azaltılması, döviz kurunun 
devalüasyonu, fiyatların serbest bırakılması gibi 
uygulamalar yer almaktadır. 

10. Heteredoks istikrar programlarında hangi 
uygulamalar yer almaktadır? 
Cevap: Heteredoks istikrar programlarında geçici 
toplumsal uzlaşma ile ücret, faiz ve döviz kurundaki 
artışlar dondurulmakta ve gelirler politikası 
uygulanmaktadır.  

11. IMF destekli istikrar programlarında hangi 
uygulamalar yer almaktadır?  
Cevap: IMF destekli istikrar programlarında temel olarak 
ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve fiyat istikrarının 
sağlanmasına yönelik uygulamalar yer almaktadır. 

12. IMF destekli istikrar politikalarının amaçları nelerdir? 
Cevap: IMF destekli istikrar politikalarının amaçları üç 
başlık altında toplanmaktadır: 

• Dış ödemeler dengesinin sağlanması, 
• Enflasyonda düşüşün sağlanması, 
• Ekonomide sürdürülebilir bir büyümenin 

sağlanması. 

EKONOMİ POLİTİKASI TANIMI 
13. Klasik iktisat teorisine göre ekonomi politikasının 
amacı nedir?  
Cevap: Klasik iktisat teorisi liberalizm felsefesini 
savunmaktadır ve bu görüşe göre ekonomi politikasının 
amacı ekonomik sistemin serbest işleyişini önleyen ve 
rekabet ortamına zarar veren etkileri ortadan kaldırmaktır. 

14. Monetarist makro teorinin ekonomi politikalarına 
bakış açısı nedir? 
Cevap: Monetarist teori, ekonomideki istikrarsızlıkların 
temel nedenini devletin uyguladığı kurumsal ve yasal 
düzenlemelere bağlayarak devletin ekonomi 
politikalarından uzak durması gerektiğini savunmaktadır.  

15. Keynesyen ekonominin ekonomi politikalarına bakış 
açısı nedir?  
Cevap: Keynes ekonomik sistemin kendi başına 
bırakıldığında sağlıklı işlemeyeceğini, ekonominin işleyiş 
sürecinde yaşanan aksaklıkları gidermek için ekonomiye 
çeşitli politikalarla müdahale edilmesi gerektiğini 
savunmaktadır.  

16. Bir ekonomi politikasının başarıya ulaşabilmesi için 
gerekli temel şartlar nelerdir? 
Cevap: Başarılı bir ekonomi politikası uygulaması için 
gerekli şartlar şöyle sıralanabilir: 

• İlke ve amaçlar kesin ve çelişkisiz şekilde 
belirlenmelidir, 

• Belirlenen ilkelere bağlı kalınmalıdır, 
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• Mevcut duruma göre amacın optimal şekilde 
gerçekleşmesini sağlayacak araçlar 
kullanılmalıdır, 

• Seçilecek araç mümkün olduğu kadar basit 
olmalıdır. 

EKONOMİ POLİTİKASI AMAÇLARI 
17. Fiyat istikrarı kavramı nasıl tanımlanabilir?  
Cevap: Fiyat istikrarı bir ekonomide ortalama fiyat 
düzeyinde sürekliliğin sağlanması şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

18. Devalüasyon fiyatlar genel düzeyini nasıl etkiler? 
Cevap: Devalüasyon bilindiği üzere ulusal paranın 
yabancı para karşısında değerinin düşürülmesidir. Ulusal 
paranın değer kaybı satın alma gücünü azaltarak fiyatlar 
genel düzeyinde bir artış meydana getirecektir.  

19. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nedir?  
Cevap: Tüketici fiyat endeksi, tüketiciler tarafından satın 
alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen 
endekstir.  

20. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nasıl hesaplanır?  
Cevap: Tüketici fiyat endeksi hesaplanırken öncelikle 
ülkenin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl 
içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı 
hesaplanmaktadır. Bu sonuca göre harcama gruplarına 
endeks içerisinde farklı ağırlıklar verilmektedir. Böylece 
bu örnek kitle tarafından yüksek oranda tüketilen mal ve 
hizmetler daha yüksek bir ağırlığa sahip olurken daha az 
tüketilenler daha düşük bir ağırlığa sahip olmaktadır. Yılın 
her ayının belirli günlerinde ve belirli yerlerden alınan mal 
ve hizmet fiyatlarındaki değişim, bu ağırlıklara göre 
ölçülerek, ilgili ayın tüketici enflasyonuna ulaşılmaktadır.  

21. Enflasyon nedir? 
Cevap: Enflasyon fiyatlar genel düzeyindeki sürekli 
artışlar şeklinde tanımlanmaktadır. 

22. Deflasyon nedir? 
Cevap: Deflasyon fiyatlar genel düzeyindeki sürekli 
azalışlar şeklinde tanımlanmaktadır. 

23. Gelişmiş ülkelerde fiyat istikrarının bozulmasının 
temel nedenleri nelerdir? 
Cevap: Gelişmiş ülkelerde fiyat istikrarının bozulması 
genellikle konjonktüre bağlı toplam talep ile toplam arz 
arasındaki dengesizliklerden doğmaktadır.  

24. Gelişmekte olan ülkelerde fiyat istikrarının 
bozulmasının temel nedenleri nelerdir? 
Cevap: Gelişmekte olan ülkelerde fiyat istikrarının 
bozulması bu ülkelerdeki yapısal sorunlara 
dayanmaktadır. Bu yapısal sorunlardan; 

• Birincisi gelişmekte olan ülkelerin sanayilerinin 
yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bu nedenle 
sanayi üretimi miktar ve çeşit yönünden toplam 
talebi karşılayamamaktadır ve sanayi ürünlerini 
fiyatları sürekli yükselmektedir.  

• İkinci temel yapısal sorun ise bu ülkelerdeki 
tarımsal üretimin yeterince modernize 
olamayışıdır. Bu nedenle tarımsal ürünlerin 
üretimi iklim koşullarından büyük ölçüde 
etkilenmekte ve fiyatlarda devamlı dalgalanmalar 
yaşanmaktadır.  

25. Deflasyonun üretim ve istihdam üzerindeki etkileri 
nelerdir? 
Cevap: Deflasyon fiyatlar genel düzeyindeki sürekli 
azalışlar şeklinde tanımlanır. Fiyatlar genel seviyesi 
düştüğünde yerli para değer kazanır ve para talebi artar. 
Bu durumda mal ve hizmetlerin talebi azalarak üretim 
hacmi düşer. Diğer taraftan talep yetersizliği ekonomik 
sistemi yavaşlatarak yeni yatırımların önünü keser ve 
işsizliğe neden olur.  

26. Geniş anlamda tam istihdam kavramı nasıl 
tanımlanabilir?  
Cevap: Geniş anlamda tam istihdam bir ülkedeki mevcut 
üretim faktörlerinin (emek, sermaye, toprak, girişimci) 
tamamının üretimde kullanılması şeklinde tanımlanır.  

27. Dar anlamda tam istihdam kavramı nasıl 
tanımlanabilir? 
Cevap: Dar anlamda tam istihdam yalnızca emek 
faktörünün tam istihdamı şeklinde tanımlanmaktadır.  

28. Ekonomik büyüme kavramı nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Ekonomik büyüme, sermaye stokundaki artış, 
teknolojik ilerleme, üretim faktörlerinin verimliliğinin 
artması ve doğal kaynaklarının gelişimi ile reel milli 
gelirin yıldan yıla artması şeklinde tanımlanmaktadır. 

29. Büyüme hızı nedir? 
Cevap: Reel milli gelirdeki yıllık artışın oransal 
büyüklüğüne büyüme hızı denir. 

30. Ödemeler bilançosu nedir? 
Cevap: Ödemeler bilançosu, bir yıl için ülke ekonomisi 
ile diğer ülkeler arasında yapılan her türlü ödemenin 
durumunu gösteren bilançodur.  

31. Dış ödemeler dengesinde açığın oluşmasının temel 
nedenleri nelerdir? 
Cevap: Dış ödemeler dengesinde açığın oluşmasındaki 
temel nedenler şöyle sıralanabilir: 

• Ham madde yönünden dışa aşırı bağımlılık, 
• Lüks malların ithalatının fazlalığı, 
• Sanayileşmenin tamamlanmamış olması, 
• İhracat imkânlarının sınırlı olması. 

32. Para arzındaki daralma ödemeler bilançosunu nasıl 
etkiler? 
Cevap: Para arzındaki daralma faiz oranlarının artmasına 
neden olur. Bu durumda yatırım harcamaları azalır. 
Yatırımlardaki azalma ithalatı azaltır. Böylece ihracatın 
ithalatı karşılama oranı artar. Aynı zamanda faiz 
oranlarındaki artış ülkeye yabancı sermaye girişini teşvik 
eder. 
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33. Gelir dağılımı kavramı nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Gelir dağılımı kısaca bir ekonomide üretilen 
toplam gelirin üretim faktörleri, bireyler veya aileler 
arasındaki dağılımı şeklinde tanımlanmaktadır.  

34. Adil gelir dağılımının sağlanmasında kullanılan 
ekonomi politikası araçları nelerdir?  
Cevap: İlgili politika araçları şöyle sıralanabilir: 

• Transfer ödemeleri, 
• Kamu harcamaları, 
• Vergiler, 
• Ücret ve fiyatlar. 

EKONOMİ POLİTİKASI AMAÇLARI 
ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER 

35. Bir ekonomide yüksek oranlı büyüme hızının muhtemel 
sonuçları nelerdir? 
Cevap: Bir ekonomide yüksek bir büyüme hızının 
yaşanması, işsizliğin azalmasına ancak enflasyonun 
yükselmesine neden olur. Bu nedenle ekonomi 
politikalarının ekonomik büyüme amacıyla fiyat istikrarı 
amacı birbiriyle çelişmektedir.  

36. Bir ekonomide fiyat istikrarının sağlanmasının 
muhtemel sonuçları nelerdir? 
Cevap: Bir ekonomide fiyat istikrarının sağlanması milli 
gelirde bir azalışla birlikte yüksek oranlı işsizliğe de neden 
olabilir. Buna göre ekonomi politikalarının fiyat istikrarı 
amacıyla büyüme ve tam istihdam amaçları 
çelişebilmektedir.  

37. Bir ekonomide tam istihdamın sağlanmasının 
muhtemel sonuçları nelerdir? 
Cevap: Bir ekonomide tam istihdamın sağlanması milli 
gelirde artış sağlar ancak enflasyonun yükselmesine neden 
olur. Bu nedenler ekonomi politikalarının tam istihdamı 
sağlama amacıyla fiyat istikrarı amacı çelişmektedir.  

38. Bir ekonomide ödemeler dengesinin iyileştirilmesinin 
muhtemel sonuçları nelerdir?  
Cevap: Bir ekonomide ödemeler dengesinin 
iyileştirilmesi yatırımlarda ve milli gelirde bir azalmaya 
neden olabilir. Bu nedenle ekonomi politikalarının 
ödemeler dengesinin sağlanması ve ekonomik büyüme 
amaçları çelişebilmektedir.  

39. Philips Eğrisi neyi ifade etmektedir? 
Cevap: Philips Eğrisi enflasyon arttıkça işsizliğin 
azalacağı ya da işsizlik arttıkça enflasyonun azalacağını 
ifade eder (S:20, Şekil 1.2). Philips Eğrisi ekonomi 
politikalarının fiyat istikrarı amacıyla tam istihdam 
amacının birlikte gerçekleşmesinin zorluğunu açıklar. 

EKONOMİ POLİTİKASI ARAÇLARI 

40. Ekonomi politikası araçları hangi başlıklar altında 
sınıflandırılmaktadır?  
Cevap: Ekonomi politikası amaçlarına ulaşmak için 
kullanılan araç değişkenler genel olarak para ve maliye 
politikası şeklinde gruplandırılmaktadır.  

PARA POLİTİKASI 
41. Para politikası nedir?  
Cevap: Para politikası kısaca belirli ekonomik amaçları 
gerçekleştirebilmek için merkez bankası tarafından para 
ve kredi koşullarını kontrol etmek için yapılan işlemler 
şeklinde tanımlanmaktadır. 

42. Para politikası araçları nelerdir?  
Cevap: Para politikası araçları şöyle sıralanabilir: 

• Açık piyasa işlemleri, 
• Reeskont politikası, 
• Zorunlu karşılıklar. 

43. Açık piyasa işlemleri (APİ) kavramı nasıl 
tanımlanabilir? 
Cevap: Açık piyasa işlemleri hazine bonosu, devlet 
tahvili, merkez bankası senetleri, birinci derece özel sektör 
senetleri gibi finansal enstrümanların açık piyasada 
merkez bankası tarafından ya da birincil veya ikincil 
piyasada alınıp satılması şeklinde tanımlanabilir.  

44. Repo nedir? 
Cevap: Repo merkez bankası tarafından menkul 
kıymetlerin belirli bir süre sonunda geri satım vaadiyle 
alınması işlemine verilen addır. 

45. Ters repo nedir?  
Cevap: Ters repo merkez bankası tarafından menkul 
kıymetlerin belirli bir süre sonunda geri alım vaadiyle 
satılması işlemine verilen addır. 

46. Reeskont politikasının temel amacı nedir? 
Cevap: Reeskont politikasının temel amacı merkez 
bankalarının finansal sistem için son ödünç verme mercii 
fonksiyonunu yerine getirmesidir. Bu şekilde bankalar 
merkez bankası tarafından belirlenen genelde kısa vadeli 
senetleri, yine merkez bankası tarafından belirlenen faiz 
oranlarından ıskonto ettirerek ihtiyaçları olan likiditeyi 
sağlayabilirler.  

47. Reeskont oranı nedir?  
Cevap: Reeskont oranı merkez bankası tarafından 
reeskont uygulamalarında kullanılan faiz oranıdır.  

48. Bankacılık sistemine sağlanan reeskont kredilerinin 
temel amaçları nelerdir? 
Cevap: Bankacılık sistemine sağlanan reeskont kredileri 
üç temel amaç için kullanılır: 

• Mali açıdan güç durumda olan bankalara yardım 
sağlamak, 

• Para ve kredi koşullarını kontrol etmek, 
• Selektif kredi politikalarını etkilemek. 

49. Reeskont oranının yükselmesi para arzını nasıl etkiler?  
Cevap: Reeskont oranlarının yükselmesi bankaların 
borçlanma maliyetlerinin artması anlamına gelir. Bu 
durumda bankalar merkez bankası tarafından borç almak 
istemeyeceklerdir ve para arzı daralacaktır. 
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50. Reeskont oranının düşmesi para arzını nasıl etkiler?  
Cevap: Reeskont oranının düşmesi bankaların borçlanma 
maliyetlerini düşürür. Bu durumda bankaların merkez 
bankasından borçlanma eğilimleri artar ve para arzı artar. 

51. Zorunlu karşılıklar kavramı nasıl tanımlanabilir?  
Cevap: Mevduat kabul eden finansal kurumlar topladıkları 
bu mevduatların merkez bankası tarafından belirlenen oran 
kadarki kısmını merkez bankasında tutmak zorundadırlar. 
Ayrılan bu tutar zorunlu karşılıklar olarak adlandırılır.  

52. Sterilizasyon nedir?  
Cevap: Sterilizasyon merkez bankalarının para arzını 
dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir.  

53. Zorunlu karşılıkların temel fonksiyonları nelerdir?  
Cevap: Zorunlu karşılıkların genel kabul görmüş beş 
temel fonksiyonu şöyle sıralanabilir: 

• Bankacılık sisteminin riskinin azaltılması, 
• Para arzını ayarlamak, 
• Kısa vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı 

olmak, 
• Likidite yönetimi, 
• Senyoraj geliri elde etmek. 

54. Senyoraj kavramı nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Senyoraj paranın üretim maliyeti ile üzerinde 
yazılı değer arasındaki farktır. Devletler bu farkı 
kasalarına gelir olarak kaydederek herhangi bir 
borçlanmaya veya vergi gelirine gerek duymadan 
harcamalarını kısmen finanse edebilmektedirler.  

MALİYE POLİTİKASI 
55. Maliye politikası nedir?  
Cevap: Maliye politikası devletin ekonomide ortaya 
çıkan dengesizlikleri ortadan kaldırmak veya daha yüksek 
bir dengeye ulaşabilmek amacıyla kamu kesimi gelir, 
gider ve borçlanmalarını kullanarak uyguladığı 
politikaların tümüdür.  

56. Maliye politikasının temel amaçları nelerdir?  
Cevap: Devletin maliye politikası uygulamalarıyla 
hedeflediği amaçlar aşağıdaki başlıklar altında 
özetlenebilir: 

• İşsizliğin ve enflasyonun önlenmesi, 
• Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesi, 
• Dış ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi, 
• Kalkınma hızının yükseltilmesi, 
• Gelir dağılımında adaletin sağlanması. 

57. Maliye politikasının uygulama şekilleri nelerdir?  
Cevap: Maliye politikası iki şekilde uygulanabilir: 

• Otomatik stabilizatörler aracılığıyla ve 
• İsteğe bağlı politikalarla. 

58. Eğer bir ekonomide durgunluk söz konusuysa ne tür 
maliye politikaları uygulanmalıdır? 
Cevap: Eğer ekonomide bir durgunluk söz konusuysa 
uzun dönem toplam arz toplam talep dengesinden 

uzaklaşılmış demektir. Bu durumda toplam talebi arttırıcı 
maliye politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Örneğin kamu harcamalarının arttırılması yoluyla toplam 
talep arttırılabilir ve toplam arz toplam talep dengesine 
ulaşılabilir. Buna göre resesyon dönemlerinde genişletici 
maliye politikalarının ekonominin canlanmasında önemli 
bir rol oynadığını söyleyebiliriz.  

59. Enflasyonist bir ortamda ne tür maliye politikaları 
uygulanmalıdır?  
Cevap: Enflasyonist bir ortamda kamu harcamalarının 
azaltılması gibi toplam talebi daraltıcı maliye 
politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

GELİRLER POLİTİKASI 
60. Gelirler politikasının temel amacı nedir? 
Cevap: Gelirler politikası, üretim faaliyeti sonucunda 
meydana gelen toplam hasılanın üretim faktörleri 
arasındaki bölüşümü sırasında kaynaklanan sorunları, 
makroekonomik bir çerçevede, ekonomide oluşacak ücret, 
kar ve fiyat kavramlarını etkileyerek ve ekonomi için en 
uygun koşulları sağlayarak çözmeyi amaçlamaktadır.  

İSTİKRAR PROGRAMLARI 
61. Başlıca ekonomik istikrarsızlık türleri nelerdir?  
Cevap: Başlıca ekonomik istikrarsızlık türleri şunlardır: 

• Enflasyon, 
• İşsizlik, 
• Ödemeler dengesi açık ve fazlalıkları, 
• Kamu açıkları. 

62. İstikrar programlarının temel amacı nedir? 
Cevap: İstikrar programlarının temel amacı enflasyonla 
mücadele, işsizliğin önlenmesi, bütçe açığını azaltma ve 
dış açık veya fazlaları giderme şeklinde özetlenebilir.  

63. Ortodoks istikrar programları hangi ekonomi 
politikası uygulamalarını içermektedir? 
Cevap: Ortodoks istikrar programlarında, para arzının 
kontrolü, kamu açıklarının azaltılması, döviz kurunun 
devalüasyonu, fiyatların serbest bırakılması ve 
sübvansiyonların kaldırılması gibi uygulamalar yer 
almaktadır. 

64. Ortodoks istikrar programlarının temel amacı nedir?  
Cevap: Ortodoks istikrar programlarının temel amacı 
enflasyonu düşürmek ve ödemeler dengesini düzeltmektir.  

65. Ortodoks istikrar programlarında hangi araçlar 
kullanılmaktadır? 
Cevap: Ortodoks istikrar programlarında enflasyonu 
kontrol altına almak ve ödemeler bilançosunu iyileştirmek 
için kullanılan araçlar şöyle sıralanabilir: 

• Sıkı para politikası, 
• Kamu açıklarının azaltılması, kamu gelirlerinin 

arttırılması, 
• Döviz kurunun devalüasyonu, 
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• Fiyat kontrollerinin kaldırılması ve ücret 
kontrolleri, 

• Sübvansiyonların kaldırılması. 

66. Ortodoks istikrar programları kapsamında uygulanan 
politikalarla ulaşılmak istenen sonuçlar nelerdir? 
Cevap: Ortodoks politika uygulamalarıyla ulaşılmak 
istenen sonuçlar özetle şöyle sıralanabilir: 

• Devalüasyon ile ödemeler dengesinde iyileşme 
sağlama, 

• Sıkı para politikası ile fiyatlar üzerinde baskı 
oluşturma, 

• Kamu harcamalarını daraltarak parasal 
genişlemeyi frenleme, 

• Ücret kontrolleri ile karlılığın yükseltilmesi. 

67. Resesyon kavramı nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Resesyon kısaca ekonomik büyümenin belirli bir 
süre negatif olması veya yavaşlaması şeklinde 
tanımlanabilir. Bu durumdaki bir ekonomide atıl kapasite 
mevcuttur ve ekonomi uzun dönem büyüme oranının 
altında bir oranda büyümektedir.  

68. Heteredoks istikrar programlarının amacı nedir? 
Cevap: Heteredoks istikrar programlarının amacı 
enflasyonu hızlı ve kalıcı bir şekilde düşürmektir.  

69. Heteredoks istikrar programlarının araçları nelerdir?  
Cevap: Heteredoks istikrar programlarının yürütülmesi 
temel olarak üç araca dayanmaktadır: 

• Fiyat ve ücretlerin dondurulması, 
• Sabit döviz kuru, 
• Mali disiplin ve parasal reform. 

70. Çapa politikası nasıl tanımlanabilir? 
Cevap: Heteredoks şok programları ile fiyat ve ücretler 
dondurulduğunda döviz kurları da sabitlenmiş olur. Bu 
politikaya çapa politikası adı verilir. Çapa politikasının 
temel amacı hızlı döviz kuru değer kayıp bekleyişlerini 
kırmaktır.  

ORTODOKS VE HETEREDOKS 
PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
71. Ortodoks ve heteredoks istikrar programlarının 
performansları büyüme, işsizlik ve enflasyon üzerinden 
nasıl karşılaştırılabilir?  
Cevap: Ortodoks istikrar programları GSMH’nin 
büyüme oranını ve endüstriyel büyüme oranını 
düşürürken, heteredoks istikrar programlarında daha 
yüksek bir büyüme hızına ulaşılır. Yine ortodoks istikrar 
programları ekonomide durgunluk ve işsizlik meydana 
getirirken, heteredoks programlarda daha düşük işsizlikle 
karşılaşılır.  

Diğer taraftan heteredoks istikrar programları enflasyonun 
düşürülmesinde ortodoks istikrar programlarına göre daha 
etkilidir. Enflasyon, heteredoks uygulamaların başında 
hızla düşerken, ortodoks uygulamada yavaş yavaş 
gerilemektedir.  

72. IMF tipi istikrar politikaları hangi uygulamaları 
içermektedir?  
Cevap: IMF tipi istikrar programları, bir ülkenin dış 
ekonomik ilişkilerinin istikrarını sağlamaya yönelik 
koordineli bir para, maliye ve döviz kuru politikasını 
içermektedir.  

73. IMF tipi istikrar politikalarının temel uygulama 
araçları nelerdir? 
Cevap: IMF tipi istikrar programlarının temel uygulama 
araçları şöyle sıralanabilir: 

• Ulusal paranın devalüasyonu, 
• Sıkı para politikası, 
• Maliye politikası, 
• Ticaretin serbestleştirilmesi, 
• Ücretlerin kontrolü. 


