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111...    BBBÖÖÖLLLÜÜÜMMM   

İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR 

  

11..TTEEMMEELL  İİKKTTİİSSAADDİİ  KKAAVVRRAAMMLLAARR  
İktisat sonsuz olan insan ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla en iyi bir 

biçimde karşılanma çabası olarak tanımlanabilir. Bu 
tanım iktisadın en dar tanımıdır. İktisatın tanımını 
genişletmek istersek;  

1. Para, banka, servet ve sermayenin incelenmesi 
2. Ulusal ve uluslar arası ticaretin incelenmesi  
3. Üretici ve tüketici davranışlarının incelenmesi 
4. Gelirin elde ediliş sürecinin incelenmesi 
5. İnsan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için malların üretimini, tüketimini ve değişimini içeren faaliyetlerin 

incelenmesidir.  
 
İktisadın temel uğraşısı kıtlıktır. Bu nedenle iktisat bir kıtlık bilimi olarak da adlandırılır. 
 
İktisadın Bölümleri 
İktisat Mikroiktisat ve Makroiktisat olmak üzere ikiye ayrılır.  
Mikroiktisat: İktisadi etkinlikleri bireysel temellerde ele alır. Ekonominin mevcut durumunu inceleyerek insan 

davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen 
bölümüdür.  

Makroiktisat: İktisadın, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplumlaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen bölümüdür. 
Yani, ekonominin bütünleşik bir biçimde analiz edilmesidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozitif ve Normatif İktisat Ayrımı 
Pozitif İktisat: Ekonominin mevcut durumunu inceleyerek ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı 

içermeyen bölümüdür. Bu yönü ile pozitif iktisat, ekonomide neden – sonuç ilişkisini inceler.  
Normatif İktisat: Toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için ne olması gerektiğini inceleyen bölümüdür.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2008) 
Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? 
 
A) İşsizlik   B) Dış ticaret açığı   C) Üretim makzimizasyonu  D) Bütçe Açığı  E) Enflasyon 
 

Yanıt C seçeneğidir. 

 
1.1.İktisadın Özellikleri 
1. İnsan davranışlarının ekonomik yönünü inceler.  
2. İktisat sosyal bir bilimdir. Bu nedenle incelemelerini 

gözleme dayandırır.  
3. İktisat analitik bir bilimdir. Çünkü iktisat ekonomide ortaya 

çıkan sorunlara birden çok çözüm üretir.  
4. İktisat, malların üretimi, tüketimi ve dağıtımı ile ilgilenir.  
5. İktisat tarihsel ve pozitif bir bilimdir.  

Kıt; olması gerekenden az olan demektir. Kıt 
olan her şeyin bir değeri vardır. Ekonomik mal 
kavramı kıtlık olgusundan ortaya çıkar. 
Dolayısıyla kıt olan her şeyin bir ekonomik 
değeri vardır. Yani, para ile alınan her şey kıttır.  

İktisadın Bölümleri 

Mikroiktisat 
- Firmalar 
- Üretici ve Tüketici Davranışları 
- Piyasalar  
- Nispi fiyat oluşumu 
- Üretim maliyetleri vs. 

Makroiktisat 
- Enflasyon 
- İşsizlik  
- Para ve Fiyatlar genel düzeyi 
- Ekonomik büyüme 
- Dış ödemeler dengesizliği vs. 

İktisat, kıt kaynakların seçenek kullanımları 
arasındaki akılcı insan davranışlarının 
incelenmesidir. Bu bakımdan, iktisat 
incelemelerinde sadece ilgili gerçeklerden 

hareket eder.  
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Soru Tarzı 
Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz? 
 
A) İktisat, sadece insan davranışlarının ekonomik yönünü inceler 
B) İktisadın temel uğraşısı kıtlığa çözüm bulmaktır 
C) İktisat, malların üretimi, tüketimi ve dağıtımı ile ilgilenir 
D) İktisat, ekonomik sorunlara birden çok çözüm üretebilir 
E) İktisat, sosyal bir bilim olarak incelemelerinde gözlem yapar  
 
Yanıt: İktisadın temel uğraşısı kıtlıktır. Bu uğraşı iktisadın özelliği değil, amacı kıtlığa çözüm bulmaktır. Yanıt B 

seçeneğidir. 
 
Soru tarzı 
Aşağıdakilerden hangisi iktisat bilimi için yapılan tanımlamalar arasında yer almaz?  
A) İktisat, para, banka, servet ve sermayenin incelenmesidir 
B) İktisat, neyi, nasıl ve kimin üretileceğine toplumun nasıl karar verdiğini inceler 
C) İktisat, kıt kaynakların seçenek kullanımları arasındaki akıllı insan davranışlarının incelenmesidir 
D) İktisat, gelirin elde ediliş sürecinden harcanmasına kadar geçen sürede tüketici ve üretici tercihlerini inceler 
E) İktisat, birlik ve beraberliğin güçlenmesi amacıyla vatanseverlik ve sadakat hakkında yol gösterir  
 
Yanıt: İktisat, bir olayı incelerken, olayın kendisini en çok ilgilendiren kısımlarını soyutlar ve tüm gerçeklerle değil, 

sadece ölçülebilir, ilgili gerçeklerden hareket eder. İktisat, vatanseverlik, aşk ve sadakat gibi ölçülemeyen 
unsurları dikkate almaz. Yanıt E seçeneğidir.  

 
 TEMEL İKTİSADİ BİRİMLER 

TÜKETİCİ 

(Hane Halkı) 

DEVLET DİĞER DEVLETLER ÜRETİCİ 

(Firmalar) 

Aynı çatı adlında yaşayan 
ve ortak finansal karar alan 
ekonomik birimdir. İktisadi 
faaliyetin hem objesi hem 
de subjesidir. 

- Mal ve hizmet üretenlerdir. 
Üretici, kaynakları kullanan 
ve ne üreteceğine karar 
veren şahıs şirketlerinden 
devlete kadar tüm üretici 
birimlerdir. 
 

Ekonomiyi düzenlemek 
amacıyla ekonomik faaliyete 
katılır. 
-  Vergi toplama ayrıcalığına 
sahip olan ekonomik bir 
birimdir. 
 

 
1.2.İktisatta İzlenen Yöntemler 
Ekonomide iktisadi bir sorun ortaya çıktığında bu sorunu çözmek amacıyla 3 aşamalı bir yöntem kullanılır. 

 
 

1.AŞAMA 
 

GERÇEKLERİ TOPLAMA 
İktisadi sorun ile ilgili her türlü bilginin 
araştırılıp toplanmasıdır. 
Ekonomik gerçeklerin araştırılıp 
toplanmasına BETİMLEYİCİ İKTİSAT 
denir. 

2.AŞAMA 
 

TEORİ OLUŞTURMA VE TEST ETME 
(Ekonomik Analiz) 
1.Ekonomik bir olay seçilir. 
2.Değişkenler tespit edilir. 
3.Varsayım oluşturulur.  
4.Hipotez oluşturulur.  
 
Varsayım: Doğru olduğu kabul edilen 
önermedir.Fiyat artarsa talep edilen mal miktarı 
azaltılır. 
Hipotez: Doğru olduğu kabul edilen şartlı bir 
önermedir. Gelir sabitken fiyatların artması talep 
edilen mal miktarını azaltır. 

3.AŞAMA 
 

İKTİSAT POLİTİKASI  
(Uygulamalı İktisat) 
Belirli ekonomik sorunların çözümüne 
veya bu sorunların ortaya çıkmasını 
önlemeye dönük politikaların 
oluşturulması sürecidir. 
 
Tümdengelim: Genel yargılardan 
özel sonuçlar 
Tümevarım: Özel yargılardan genel 
sonuçlar 
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1. İstatistiksel Yöntem: Geçmişte derlenmiş veriler arasında kurallar bulmaya ve buradan bir yorum yapma 
çabasıdır. İstatistiksel yöntem daha çok doğa bilimlerinde kullanılır, sosyal bilim olan iktisatta da kullanılması 
kötü ikame olarak adlandırılır.  

2. Mantıksal Akıl Yürütme: Gerçeklerin değişmesi halinde, iktisadi kuram yardımıyla sonuçlarda ne gibi değişiklik 
olacağı mantık yoluyla saptanmasıdır. iktisatta kullanılan temel yöntemdir ve tek başına kullanılabilir.  

 
1.3.İktisadi Düşünce İlkeleri 
1. Rasyonellik İlkesi: İktisadi birimin kendisi için en uygun olanı seçmesidir. İktisadi düşünce tarzının temel ilkesi 

karar alıcıların rasyonel davrandıklarının varsayılmasıdır.  
2. Karar Alma: İktisadi birim bir eylemi yerine getirirken o eylemin yarar (fayda) ve maliyetlerini göz önüne 

almasıdır. Alınan kararda fayda maliyeti aşıyorsa rasyonel davranış, maliyet faydayı aşıyorsa irrasyonel davranış 
söz konudur.  

3. Marjinal Analiz: Mevcut durum değiştiğinde ortaya çıkan yeni durumunda tekrar gözden geçirilerek 
incelenmesidir.  

 

Dikkate alınan her bir seçenek ya da alternatifin maliyetinin karşılaştırılmasına rasyonel seçim denir. Yani ekonomik 
birim bir eylemi yerine getirirken o eylemin faydası maliyetinden büyük ise rasyonel davranmış olacaktır. Aksi 
halde, eylemin faydası maliyetinden az ise irrasyonel davranmış olacaktır.  

 
Soru Tarzı: 
İktisadi birim bir eylemi yerine getirirken o eylemin faydası maliyetini aşıyorsa söz konusu eylem için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 
A) Rasyoneldir  B) İrrasyoneldir  C) Hatalıdır D) Verimsizdir  E) Geçersizdir 
 
Yanıt: Rasyonellik ilkesi gereğince, iktisadi birim kendi hedefine en uygun olanı seçmesi ile elde edeceği tatmini 

maksimumlaştıracaktır. Eylemin faydası, eylemin maliyetini aştığı için iktisadi birim uygun seçim yapmıştır. Yanıt 
A seçeneğidir.  

 
 
Soru Tarzı 
Bir üretici işçi sayısını artırarak üretimin artacağı düşüncesi ile maliyet ve gelirlerini karşılaştırmış ve daha 

fazla işçi kullanmaya karar vermiştir. Buna göre, üreticinin uyguladığı analiz yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir?  

 
A) Başabaş Analizi  B) Gelir – Gider Analizi  C) Marjinal Analiz  D) Faktör Analizi  E) Fayda – Maliyet Analizi 
 
Yanıt: Üretici işçi sayısının değiştirdiğinde üretimin ne kadar artacağına bakar. Bu süreçte üretici daha çok işçi 

kullanıldığında üretim maliyetlerinin ne kadar artacağını ve dolayısıyla karının ne kadar artacağı ya da azalacağı 
ile ilgilidir. Dikkat edilirse üretici, mevcut durumda meydana gelecek değişmelerin sonuçlarını göz önüne alarak 
karar vermektedir. Dolayısıyla yapılan analiz marjinal analizdir. Yanıt C seçeneğidir.  

 
 
1.4.İktisadi Düşünce Tarzında Yapılan Hatalar 
1. Ceteris Paribus: Ele alınan ekonomik incelemelerde yalnızca tekbir değişkenden hareket edilmesi diğer tüm 

unsurların ise sabit kabul edilmesidir. Örneğin, bir X malının fiyatı arttığında tüketicilerin bu X malına olan talep 
miktarının azalması varsayımında değişken yalnızca fiyat kabul edilmiştir. Ancak tüketicinin geliri, zevk ve 
tercihleri vb. gibi nedenler göz önüne alınmayarak hatalı bir sonuca gidilebilir.  

2. Korelasyon (Birlikte Değişim-Nedensellik) Hatası: Birbiri ile ilgisi olmayan iki büyük değişkenin tesadüfen aynı 
anda artması ya da azalması nedeniyle bir biriyle alakalı olarak görülerek değerlendirilmesidir. Bu durum neden-
sonuç hatası olarak da algılanabilir.  

3. Tümleme Yanılgısı: Birey için doğru olanın toplum içinde doğru kabul edilmesidir.  
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Soru Tarzı: 
İstanbul’da konut sorununun çözümü ile ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre; İstanbul’da evlenenler ile 

İstanbul’da feribotla karşıdan karşıya geçenler arasında 0,97 gibi yüksek bir korelasyon katsayı çıkmıştır. 
Bu araştırma sonucu oluşan durum aşağıdakilerden hangisi ile net bir şekilde açıklanabilir? 

 
A) İstanbul’da evlenenler feribotta tanışmaktadır. 
B) Ceteris-Paribus varsayımı sonucu değişkenler arasında aranan ilişki sonucu oluşan bir hatadır. 
C) İktisadi düşüncede var olan marjinal analiz çerçevesinde mevcut şartların değişmesi sonucu ortaya çıkan 

marjinal bir durumdur. 
D) İktisadi karar vericiler ölçülebilir gerçeklerden hareket ettikleri için ortaya çıkan durum iktisadi düşünce açısından 

önemsizdir. 
E) İktisadi düşünce çerçevesinde yer alan birlikte değişim hatasına en iyi bir örneği oluşturmaktadır. 
 
Yanıt: İstanbul’a turist en çok yaz aylarında gitmektedir. Bu durumda yaz aylarında İstanbul’da feribota binen kişi 

sayısı artmaktadır. Yine yaz aylarında düğün sayısında da artış yaşanmaktadır. Kış aylarında ise İstanbul’a giden 
turist sayısı azalmaktadır ve feribota binen kişi sayısıda azalmaktadır. Benzer şekilde kış aylarında da düğün 
sayısında da azalma yaşanmaktadır. İşte bir biri ile ilgisi bulunmayan iki değişkenin tesadüfen aynı anda artması 
ya da azalmasına nedensellik (birlikte değişim) hatası denir. Yanıt E seçeneğidir.  

 
2.İKTİSAT BİLİMİNİN AMAÇLARI 
1.Yüksek İstihdam 
Bir ekonomide çalışmayan kişiler ne kadar çok ise, çalışmayanların çalışmaları sonucunda üretebileceği mal  ve 

hizmet üretiminden vazgeçilmesi anlamına gelir. Bu durumda ekonomiye hem bir maliyet yüklenmekte hem de 
israf ortaya çıkmaktadır. İşsizlik ne kadar çok ise ve uzun sürerse ekonomide de o kadar az üretim olacağından, 
ekonomi o derece depresyonda demektir. Tam istihdamın sağlanması toplumsal huzur açısından çok önemlidir.  

 
2.Fiyat İstikrarı 
Toplumdaki üretici ve tüketici birimlerin ekonomik faaliyetlerini serbestçe yapabilmeleri açısından önemlidir. Fiyatların 

sürekli arttığı durumda enflasyon, sürekli azaldığı durumda ise ortaya çıkan sorun deflasyondur. Fiyat istikrarı 
amacı aynı zamanda ekonomik serbestlik ile yakından ilgilidir. Çünkü, ekonomide fiyatlar istikrarsız bir yapı içinde 
olduğunda tüketiciler tüketim kararlarını ve üreticilerde üretim kararlarını serbestçe veremeyeceklerdir. Bu 
durumda üretimde ve tüketimde etkinsizlik ortaya çıkıcaktır.  

 
3.Etkinlik 
Etkinlik, en düşük maliyet ile en yüksek üretiminin yapılmasıdır. Ekonomide etkinlik, hem üretim faktörlerinin 

fiyatlarına hem de teknolojiye bağlıdır.  
 
4.Adil Gelir Dağılımı 
Ekonomik birimler arasında gelir ve servetin dengesiz dağılmasının doğal sonucu toplumsal huzursuzluktur. Bu 

durumda toplumsal huzuru sağlamak için gelirin dengeli dağıtılması önemlidir.  
 
5.Ekonomik Büyüme ve Verimlilik 
Ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarının artırılmasını ifade eder.  
 
6.Ekonomik Serbestlik 
Üretici ve tüketicilerin ekonomik faaliyetlerini serbestçe yapabilmeleridir. Fiyat istikrarı ile yakından ilişkilidir.  
 
Soru Tarzı  
En az maliyetle en çok üretimin yapılması şeklinde ifade edilen iktisadi amaç aşağıdakilerden hangidir?  
 
A) Yüksek İstihdam   B) Etkinlik  C) Ekonomik Serbestlik   
D) Fiyat İstikrarı   E) Verimlilik 

Yanıt B seçeneğidir.  
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3.İHTİYAÇ VE ÖZELLİKLERİ 
İhtiyaç; Karşılandığında haz ve tatmin, karşılanmadığında ise ızdırap veren duygulardır. İhtiyaçlar, insan yaşamının 

devamını sağlayan zorunlu ihtiyaçlar ve karşılanmaları hayatsal olmayan ancak karşılandıkları zaman zevk 
veren zorunlu olmayan ihtiyaçlar şeklinde ikiye ayrılır. 

 
İhtiyaçların özellikleri;  
1. Sonsuzdur. 
2. İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir.  
3. Bazı ihtiyaçlar tatmin edildikçe şiddeti azalır (yemek yemek, uyku uyumak vb). Tatmin edildikçe ihtiyaçların 

şiddetinin azalması kavramı değer teorisinin temelini oluşturur.  
4. Bazı ihtiyaçlar karşılandıkça şiddeti artar (alkol tiryakiliği, uyuşturucu bağımlılığı vb). 
5. İhtiyaçları tatmine yarayan araçlar ikame edilebilir.  
6. İhtiyaçlar süreklidir. 
7. İktisat bilimi açısından ihtiyaçların ahlaki yönü yoktur. Bir alkol bağımlısının alkol kullanamadığı durumunda 

ızdırap çekeceğinden, iktisat bilimi bunu bir ihtiyaç olarak kabul eder. 
 
İnsanlar ihtiyaçlarını mal ve hizmet tüketerek karşılarlar.  
 
4.MAL ve HİZMETLER 
Mal: İhtiyaçları tatmin özelliği olan fiziksel varlıklardır.  
 
Mal Çeşitleri: 
Mallar 3 kategoride değerlendirilir; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ekonomik Mallar: Elde edilmesi için bir bedel ödenen mallardır. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının 

nedeni kıtlık sorunudur. Otomobil, cep telefonu vb. Ekonomik mal kavramı kıtlık olgusunu karşımıza çıkarır. Bu 
anlamda eğer bir mal “para” ile elde edilebiliyorsa o mal kıttır.  

2.Serbest Mallar: Doğada hazır halde bulunabilen ve her istendiğinde herhangi bir bedel ödemeden elde edilebilen 
mallardır. Hava, güneş ışığı vb. Bir bireyin serbest mal tüketimini artırması bir başka bireyin tüketiminin 
azalmasına sebep olmaz. Serbest malların fiyatı yoktur.  

3.Üretici Malı: Üretim ya da tüketim malları üretiminde kullanılan mallardır. Bu mallara sermaye malları, yarı mamul 
mal veya hammadde gibi isimlerde verilir. Petrol, makine vb.  

4.Tüketici Malı (Nihai Mal): Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır. Yani, bir başka sınai işleme 
gerek kalmaksızın direkt olarak kullanılan mallardır. Ekmek, cep telefonu vb. 

5.Dayanıklı Mal: Elde edildikten sonra uzun süre fayda sağlayan mallardır. Yani, fiziki bütünlüğü tüketirken 
bozulmayan mallardır. Buzdolabı, otomobil vb.  

6.Dayanıksız Mal: Fayda sağlandığında yok olup biten mallardır. Yani, fiziki bütünlüğü tüketilirken bozulan mallardır. 
Ekmek, simit vb. 

 
Hizmet; İnsan ihtiyaçlarını karşılayan her türlü fiziki olmayan varlıklardır. Hizmetler 2’ye ayrılır; 
1. Kişisel Hizmet: Berber, dişçi ve hizmetçilik gibi o an yalnızca bir kişinin yararlanabildiği hizmetlere kişisel hizmet 

denir.  
2. Ticari Hizmet: Bankacılık, ulaşım ve ticaret gibi o an birden fazla kişinin yararlanabildiği hizmetlere ticari hizmet 

denir.  
 
 

Mal Çeşitleri 

BEDEL ÖDENİP 
ÖDENMEMESİNE GÖRE 

1. Ekonomik Mallar 
2. Serbest Mallar 

FİZİKİ BÜTÜNLÜĞÜNE 
GÖRE 

1. Dayanaklı Mal 
2. Dayanaksız Mal 

KİM TARAFINDAN 
KULLANILDIĞINA GÖRE 

1. Üretici Malı 
2. Tüketici Malı 
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5.ÜRETİM VE TÜKETİM 
İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet tüketir. Tüketim; İktisadi mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarını 

doğrudan doğruya tatmin etmek üzere kullanılmasıdır. Ekonomik mal ve hizmet ise, elde edilirken bir bedelin, bir 
fiyatın ödendiği mal ve hizmetleri ifade eder. Tüketici ise; ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli mal ve 
hizmetleri bir bedel karşılığı alıp kullanan ve fayda sağlayan ekonomik birimdir. 

İnsanlar ihtiyaçlarını mal ve hizmet tüketerek karşılarken fayda elde eder. İnsanların ihtiyaçlarını gidermesi ve bir 
fayda elde etmeleri için mal ve hizmetlerin üretilmesi gerekir. Üretim; insan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve 
hizmetleri çeşitli girdiler kullanarak meydana getirmektir. Mal ve hizmetler insanlara fayda sağladığına göre 
üretim de, bir fayda yaratma eylemi olarak tanımlanabilir. Üretim ise, üretim faktörleri ile yapılmaktadır.  

 
5.1.Üretim Faktörleri: 
1. Emek: Mal ve hizmet üretmek için kullanılan tüm fiziksel ve zihinsel çabalardır. Emek üretime katılarak üretimden 

aldığı pay ücret geliridir.  
2. Sermaye: Diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalardır. Ekonomi biliminde sermaye 

kavramı ile fiziksel sermaye malları kavramı kast edilir. Finansal sermaye fiziki sermaye üzerinde mülkiyet 
hakkını ifade eder. Beşeri sermaye çalışanların elde ettikleri tecrübe ve deneyimi ifade eder. Sermayenin üretim 
sürecinden aldığı paya faiz denir.  

3. Toprak: Doğada hazır halde bulunan her şeydir. Yani üretim sürecinde kullanılan hammaddeleri ifade eder. 
Toprak üretim sürecine katılarak rant gelirini elde eder.  

4. Girişimci: Emek, toprak ve sermaye üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimin gerçekleşmesine katkı 
sağlayan ekonomik birimdir. Girişimci üretim sürecinde riski üstlenen kişidir ve üretimi gerçekleştirerek kar gelirini 
elde eder.  

 
5.2.Üretim Sonucu Ortaya Çıkan Faydalar; 
1. Şekil Faydası: Hammadde ve yarı mamullerin üretim süreci sonunda şeklini değiştirerek yeni mamul elde 

edilmesidir.  
2. Yer Faydası: Elde edilen ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.  
3. Zaman Faydası: Bir ürünün stoklanarak en çok istenildiği anda alıcıya hazır hale getirilmesi sonucu ortaya çıkan 

faydadır.  
4. Mülkiyet Faydası: Ürüne en fazla değer verenlerin sahip olmasıdır. Yani, bir mal ve hizmete sahip olunması 

nedeniyle faydasından yalnızca sahip olanın yararlanması diğerlerinin ise yararlanamamasıdır.  
 
Soru Tarzı 
Ürünün stoklanarak tüketicilerin en çok istendiği anda sunulması sonucu oluşan faydaya ne ad verilir? 
 
A) Mülkiyet Faydası   B) Şekil Faydası   C) Yer Faydası  
D) Zaman Faydası   E) Üretim Faydası  

Yanıt D seçeneğidir. 
 
6.TERCİH ve FIRSAT MALİYETİ 
Alternatif (Fırsat) Maliyet: Bir kararı uygularken vazgeçilen 

diğer karardır. Örneğin cebinizde 5 TL. var, 5 TL ile ya 
sinemaya gideceksiniz ya da öğlen yemeği yiyeceksiniz. 
Eğer öğle yemeği yerseniz sinemaya 
gidemeyeceksinizdir. Dolayısıyla sinemadan vazgeçmiş 
olacağınızdan sinema öğle yemeğinin fırsat maliyeti 
olacaktır. Öğle yemeğine harcadığınız 5 TL ile ise öğle 
yemeğinin parasal maliyetini oluşturur.  

Bu durum üretim içinde geçerlidir. Bir üretim kararının 
alınması o üretime sevk edilecek kaynakların başka bir 
üretim sürecine sevk edilememesi demektir. Bu durum karşımıza fırsat maliyeti 
kavramını çıkaracaktır.  

Üretimde fırsat maliyeti karşımıza en iyi bir biçimde üretim olanakları eğrisinde 
kendisini gösterir.  Toplumun elindeki kaynaklar ile yalnızca tank ve buğday 
üretebildiğini varsayalım. Toplum elindeki kaynakların tamamını tank üretimine 
sevk ederse buğday üretemeyecektir. Bu durumda tank üretmenin fırsat maliyeti buğday üretimidir.  

İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olması ancak bu 
ihtiyaçları karşılayacak kaynakların (emek, 
sermaye, toprak) kıt olması ne üretileceği 
konusunda bir tercih yapılmasını gerektirir. 
Kaynakların kıtlığı nedeniyle ortaya çıkan tercih 
kavramı karşımıza alternatif maliyet (fırsat 
maliyeti) olgusunu çıkarır. 

Parasal Maliyet: Bir malı 
satın almak için 
vazgeçilen TL miktarıdır. 
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Üretim imkanları eğrisi: Üretim faktörleri ve üretim teknolojisi sabit iken, belirli bir dönemde ekonominin maksimum 
düzeyde üretebileceği çeşitli mal ve hizmet bileşimi gösteren eğridir.  

 
 
 

Üretim imkanları eğrisi üzerindeki her noktada; A, B, C ve D 
noktalarında toplum elindeki tüm kaynakları etkin ve verimli bir 
şekilde kullanmaktadır. Bu noktalarda üretim maksimum ve tam 
istihdam geçerlidir. 

 
 
 
 
 

 
Üretim imkanları eğrisi içindeki E noktasında daha çok 

buğday üretebilecek iken daha az üretmiştir. Toplum 
elindeki kaynakların tamamını üretime sevk etmemiş, 
kullanılmayan kaynak mevcuttur. Bu durumda üretim 
imkanları eğrisi içindeki noktalarda atıl kaynak kullanımı 
söz konusu olur ve eksik istihdam geçerlidir.  

Üretim imkanları eğrisinin dışındaki F noktasını ifade 
eden mal bileşimi üretmeye toplumun kaynakları 
yetmeyecektir. Dolayısıyla toplumun elindeki kaynaklar ile 
bu mal bileşimi üretilemeyecektir. Şayet bu mal bileşimi 
üretilmiş ise eğer bu durumda kaynaklar aşırı ölçüde 
kullanılmış demektir. Bu durumda da aşırı istihdam geçerlidir.  

Toplum B noktasında 400 br. tank ve 600 br. buğday üretmektedir. Toplum C noktasında ise 100 br. tank ve 800 br. 
buğday üretmektedir. B noktasından C noktasına geçişte tank üretimini 300 br. azaltırken buğday üretimini 200 
br. arttırmıştır. Yani 200 br daha fazla buğday üretmek için 300 br tanktan vazgeçmiş dolayısıyla 200 br buğdayın 
fırsat maliyeti 300 br tank olmuştur.  

Üretim imkanları eğrisinin gösterdiği fırsat maliyeti marjinal dönüşüm oranı ile ölçülür. Marjinal dönüşüm oranı; bir 
maldan 1 birim daha fazla üretebilmek için diğer maldan ne kadar vazgeçilmesi gerektiğini gösterir. 
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Marjinal dönüşüm oranının negatif çıkması üretim imkanları eğrisinin negatif eğimli olmasından kaynaklanır. Marjinal 

dönüşüm oranının 
2

3
 olması; 2 birim daha fazla buğday üretmek için 3 birim tank üretiminden vazgeçilmesi 

gerektiğini gösterir. Yani 2 birim buğdayın fırsat maliyeti 3 birim tank üretimidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (İdari Yargı Hakimliği 2003) 
Aşağıdakilerden hangisi, iktisadi analizlerde, “var olan kaynaklar ve teknoloji ile belirli bir dönemde üretilebilecek 

iki nihai mal ve hizmetin değişik bileşimlerini” gösterir?  
 
A) Üretim olanakları eğrisi   B) Üretim faktörleri   C) Üretim fonksiyonu  
D) Kayıtsızlık eğrisi    E) Üretim faktörleri gelirleri  

 
Yanıt: Üretim olanakları eğrisi, teknoloji sabitken mevcut kaynaklar (var olan, sabit kaynaklar) ile belirli bir dönemde 

Ekonomide kaynakların kıt olması, toplumun ne 
üreteceği konusunda seçim yapmasına neden 
olacak ve bu durumda da karşımıza çıkan 
sorun fırsat maliyeti olacaktır. Eğer toplumun 
kaynakları kıt değilse, ne üretilecek konusunda 
seçim yapılmasına gerek kalmayacağından 

fırsat maliyeti kavramı önemsiz olacaktır.  
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üretilebilecek N malı temsilen iki nihai mal ve hizmetin değişik bileşimlerini gösteren gösteren noktaların 
geometrik yeridir. Yanıt A seçeneğidir.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (İdari Yargı Hakimliği 2005) 
Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bir nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 
A) Tam istihdam söz konusudur  B) Gelirin maksimize olduğu bir noktadır  
C) Etkin bir noktadır    D) Etkin olmayan bir noktadır  
E) Ulaşılamayan bir noktadır  

 
Yanıt:  

 
Üretim imkanları eğrisi üzerindeki her noktada; A, B, C ve D 
noktalarında toplum elindeki tüm kaynakları etkin ve verimli bir 
şekilde kullanmaktadır. Bu noktalarda üretim maksimum ve tam 
istihdam geçerlidir. Aynı zamanda üretim imkanları eğrisi üzerindeki 
tüm noktalar için toplam arz eğrisi yatay eksene diktir.  

 
Üretim imkanları eğrisi içindeki E noktasında daha çok 

buğday üretebilecek iken daha az üretmiştir. Toplum elindeki 
kaynakların tamamını üretime sevk etmemiş, kullanılmayan kaynak 
mevcuttur. Bu durumda üretim imkanları eğrisi içindeki noktalarda atıl 

kaynak kullanımı söz konusu olur ve eksik istihdam geçerlidir. Dolayısıyla üretim imkanları eğrisi içinde 
noktalarda toplum kaynakları tam etkin kullanılmadığından etkin olmayan bir noktadır. Yanıt D seçeneğidir.  

Üretim imkanları eğrisinin dışındaki F noktasını ifade eden mal bileşimi üretmeye toplumun kaynakları 
yetmeyecektir. Dolayısıyla toplumun elindeki kaynaklar ile bu mal bileşimi üretilemeyecektir. Şayet bu mal 
bileşimi üretilmiş ise eğer bu durumda kaynaklar aşırı ölçüde kullanılmış demektir. Bu durumda da aşırı istihdam 
geçerlidir.  

 
6.1.Artan, Azalan ve Sabit Fırsat Maliyeti Durumunda Üretim İmkanları Eğrisi 
 

Artan Fırsat Maliyeti; Bir birim daha fazla X malı üretmek için Y malı 
üretiminden daha fazla vazgeçilmesi gerektiğini ifade eder. Bu durumda üretim 
imkanları eğrisi orijine göre içbükey olur ve marjinal dönüşüm oranı 1’den 
büyük olacaktır. 

Marjinal dönüşüm oranı üretim imkanlarının eğrisinin eğimi ifade eder. 
Yandaki şekilde sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe üretim imkanları eğrisinin 
eğimi artmaktadır. Üretim imkanları eğrisinin eğiminin artması; üretimde 
kullanılan kaynakların Y malından X malına aktarılması durumunda, Y malı 
üretimindeki azalma X malı üretimindeki artışdan daha fazla olacaktır. 
Dolayısıla üretim kaynaklarının bir üretimden diğer üretime aktarılması 

durumunda kaynaklar arasındaki ikame artan oranda olacaktır.  
 

 
Azalan Fırsat Maliyeti; Bir birim daha fazla X malı üretmek için Y malı 
üretiminden daha az vazgeçilmesi gerektiğini ifade eder. Bu durumda üretim 
imkanları eğrisi orijine göre dışbükey olur ve marjinal dönüşüm oranı 1’den 
küçük olacaktır. 

Yandaki üretim imkanlar eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya 
inildikçe üretim imkanları eğrisinin eğimi azalmaktadır. Üretim imkanları 
eğrisinin eğiminin azalması; üretimde kullanılan kaynakların Y malından X 
malına aktarılması durumunda, Y malı üretimindeki azalma X malı üretimindeki 
artıştan daha az olacaktır. Dolayısıyla üretim kaynaklarının bir üretimden diğerin 
üretime aktarılması durumunda kaynaklar arasındaki ikame oranı azalan oranda 

olacaktır.  
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Sabit Fırsat Maliyeti; Bir birim daha fazla X malı üretmek  için Y malından hep 
aynı oranda vazgeçilmesi gerektiğini ifade eder. Üretim imkanları eğrisinin şekli 
azalan eğime sahip bir doğru şeklinde olurken, marjinal dönüşüm oranı sabit bir 
sayı olacaktır. Bu durumda kaynaklar bir üretimden diğerine mükemel bir şekilde 
ikame ettirileiblir.  
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi üretim imkanları eğrisi üzerinde sol yukarıdan 
sağ aşağıya inildikçe üretim imkanları eğrisinin eğimi değişmemektedir (sabittir). 
Bu durumda marjinal dönüşüm oranı da sabit olacaktır. Yani üretimde kullanılan 
kaynaklar Y üretiminden X üretimine mükemmel bir şekilde ikame edilebilir.  

 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2003) 
Aşağıdaki durumların hangisinde fırsat maliyeti kavramı önemsiz hale gelir?  
A) Kaynak tahsisi piyasa mekanizması tarafından gerçekleştiriliyorsa 
B) Kaynaklar devlet tarafından tahsis ediliyorsa 
C) Üretim imkanları eğrisi dışbükeyse 
D) Üretim imkanları eğrisi doğrusalsa  
E) Kaynaklar kıt değilse  

 
Yanıt: İnsan ihtiyaçlarının sonsuz buna karşılık bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların kıt olması, ne üretileceği 

konusunda seçim yapılmasına neden olur. Bu durumda kaşılaşılacak sorun fırsat maliyetidir. Eğer toplum 
kaynakları kıt olmasaydı ne üretileceği konusunda seçim yapılmasına gerek kalmayacağından fırsat maliyeti 
önemini yitirecektir. Yanıt E seçeneğidir.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2001) 
Üretim olanakları eğrisinin negatif eğime sahip düz bir çizgi olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?  
 
A) İki ürünün aynı piyasa fiyatına satıldığını  
B) Tüketiciler açısından her iki ürününde aynı ölçüde önemli olduğunu  
C) İktisadi kaynakların etkin olarak kullanılmadığını  
D) Eğri üzerindeki her noktada iki ürünün eşit miktarda üretildiğini  
E) İktisadi kaynakların, bir üretimden diğerine mükemmel bir şekilde kaydığını 

 
Yanıt:  

 
 
Şekilde de görüldüğü gibi, üretim imkanları eğrisinin negatif eğime 

sahip düz bir çizgi olması demek, üretim imkanları eğrisinin eğiminin her 
noktada aynı olması demektir.  

Bu durumda marjinal dönüşüm oranıda her noktada aynı olacaktır. 
dolayısıyla kaynaklar bir üretimden diğerine mükemmel bir şekilde ikame 
edilebilecektir. Yanıt E seçeneğidir.  

 
 

 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2003) 
Aşağıdakilerden hangisi üniversiteye gitmenin fırsat maliyeti değildir? 
 
A) Üniversite harçları  
B) Üniversiteye gitmeme durumunda çalışılacak bir işten sağlanacak gelir  
C) Üniversiteye giderken yapılacak yiyecek giderleri  
D) Ders çalışmak için kullanılan zamanın, alternatif alanlarda kullanımı  
E) Üniversitede dersler için yapılan kitap ve kırtasiye harcamaları  
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Yanıt: Alternatif maliyet (fırsat maliyeti), bir kararı uygularken vazgeçilen diğer karardır. Toplum kaynakları kıt ancak 
insan ihtiyaçları sonsuzdur. Bir üretim kararının alınması o üretime sevk edilecek kaynakların başka bir üretim 
sürecine sevk edilememesi demektir. Bu durum karşımıza fırsat maliyeti kavramını çıkaracaktır. Fırsat maliyeti 
üretimde olabilceği gibi tüketimde de olabilir.  

Soruda üniversiteye gitmenin fırsat maliyeti değildir diye sorulmamaktadır. Bu durumda;  
A seçeneği; Üniversite harçları, üniversitede okumak için ödenen harç üniversitede okunmasada idi, mal ve hizmet 

alımında kullanılabilirdir. O halde harç olarak ödenen tutarın alternatif maliyeti satın alınamayan mal ve 
hizmetlerdir.  

B seçeneği; Üniversiteye gidilmesi bir işte çalışılmasını engeller ve çalışılarak elde edilecek gelirden mahrum kalınır 
ki bir fırsat maliyeti oluşturur.  

C seçeneği; Üniversiteye ister gidilsin ister gidilmesin birey muhakkak yemek yemek zorundadır. Bu nedenle 
üniversiteye gidilirken yapılan yemek giderleri fırsat maliyeti değildir. Yanıt C seçeneğidir.  

D seçeneği; Üniversiteye giderken ders çalışmak için ayrılan zaman başka bir şekilde değerlendirilebilir. Örneğin 
sinemaya gidilebilir, çalışılabilir. Bu nedenle ders çalışmak için ayrılan zamanın alternatif alanlarda kullanımı bir 
fırsat maliyeti oluşturur.  

E seçeneği; Üniversite okumak için alınan kitap ve kırtasiye malzemeleri için harcanan paraların alternatif alanlarda 
kullanımı vazgeçilen mal ve hizmetlerdir ve karşımıza yine fırsat maliyeti kavramı çıkmaktadır.  

 
 
Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 03.04.2010) 
Bursa’da faaliyette bulunan bir işletme X, Y ve Z siparişlerini almıştır. İşletme mevcut kapasite durumu 

sebebiyle, bu siparişlerden sadece bir tanesini seçebilecek olup, diğer iki sipariş reddedilecektir. Bu 
siparişlere ilişkin olarak beklenen kar rakamları aşağıdaki şekildedir. 

 

         X Siparişi         Y Siparişi            Z Siparişi 

       10.000 TL        11.000 TL          15.000 TL 

 
 Buna göre; Z siparişini kabul etmenin alternatif maliyeti kaç TL’dir?  
 
A) 6.000 B) 10.000   C) 11.000 D) 21.000 
 
 
Yanıt:  
Alternatif (Fırsat) Maliyeti): Bir kararı uygularken vazgeçilen diğer karardır. İşlet X, Y ve Z siparişlerinden Z 

siparişini kabul etmiştir. Sorumuzda işletme bu üç siparişten sadece 1 tanesini kabul edebileceği belirtilmiştir. Bu 
durumda işletme Z siparişini kabul ederek ya X siparişinden ya da Y siparişinden vazgeçeceğinden bunlardan biri 
alternatif maliyettir. Hangisinin olacağı ise en yüksek fırsat maliyetine sahip olan sipariştir. Vazgeçilen 
siparişlerden en yüksek değere sahip sipariş Y siparişidir ve alternatif maliyetimiz Y siparişi olacaktır. Yani, Z 
siparişini kabul ederek alternatif maliyetimiz 11.000 TL olacaktır. Yanıt C seçeneğidir.  

 
6.2.Ekonomik Büyüme Ve Üretim İmkanları Eğrisi 
Üretim imkanları eğrisi ülkenin üretim kapasitesini gösterir. Üretim kapasitesindeki artış üretilen mal ve hizmet 

miktarının artması anlamına gelecektir. Bu durum ekonomik büyümeyi gösterir ve üretim imkanları eğrisi bir 
bütün olarak orijinden uzaklaşır. Aksine, ülkenin üretim kapasitesindeki azalma ise, üretilen mal ve hizmet 
miktarının azalması ve dolayısıyla ekonomik daralmayı ifade eder.  

 
 
 

Ekonomik Daralma; üretilen mal hizmet miktarındaki azalmayı ifade 
eder. Ekonomik daralmaya işgücü verimliliğinde ortaya çıkan azalma 
neden olabilir. 
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Ekonomik Büyüme; üretilen mal ve hizmet miktarındaki artışı ifade eder 
ve ekonomik büyümenin kaynakları: 

►Teknolojik ilerleme  ►Sermaye miktarındaki artış 
►Emek gücündeki artış   ►İş gücü verimliliğindeki artış 
►Okur yazar oranının artması  ►Üretim faktörü miktarındaki 

artış 
 
6.3.İktisadi Sistemler 
Her ekonominin karşı karşıya kaldığı ana ekonomik sorunlar; 
Tam kullanım sorunu: Ekonomideki mevcut kaynakların tümünün 

üretime sevk edilmesidir. Temel ekonomik amaç olarak tam kullanım 
sorunu tam istihdamı gerçekleştirmeyi amaçlar. Mevcut kaynakların 
tam olarak ekonomiye sevk edilmemesi, bazı kaynakların atıl 
kalması, ekonomik israfı işaret eder.  

Etkin kullanım sorunu: Ekonomideki mevcut kaynakların toplum 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak biçimde üretime sevk 
edilmesini ifade eder. Bir başka ifade ile, üretime sevk edilen 
kaynakların alternatif maliyetinin en az olması gerektiğini ifade eder.  

Üretim kapasitesinin arttırılması sorunu: Mevcut kaynaklar ile üretilen 
mal ve hizmet miktarının artırılmasıdır. Veri kaynaklar ile üretim 
miktarının artırılması, ya üretime sokulan kaynakların verimliliğinde 
artış sağlayacak yöntemleri bulmak ya da verimlilik artışı sağlayacak 
teknolojik gelişme ile gerçekleşir.  

 
İktisadın cevap aradığı 3 temel soru vardır. Bunlar; 
Ne Üretilecek?  
Nasıl Üretilecek?  
Kim İçin Üretilecek?  
 
Bu üç soruya verilen cevaplar ekonomik sistemleri oluşturur. Ekonomik 

sistemler içinde bu üç soruya üç farklı cevap ortaya çıkmıştır. Bunlar;  
 
6.3.1.Piyasa Ekonomisi (Kapitalist Sistem) 
Neyin, nasıl ve kimler için üretileceği sorularına birbirinden bağımsız 

olarak hareket eden tüketiciler, üreticiler, devlet ve diğer 
organizasyonların kararlarına bağlı olarak cevap bulunan ekonomik 
sistemdir. Bu sistemde temel koordinasyon fiyat tarafından sağlanır. 
Bu sistemde fiyatın üstlendiği görevler; 

1. Tüketim ve üretime yönelik teşvik görevi  
2. Neyin üretileceği ve tüketileceği konusunda sinyal görevi 
3. Bölüşüm konusunda görevler.  
Piyasa ekonomisinin iyi bir şekilde işlemesi fiyat düzeyinin istikrarlı 

olmasına bağlıdır.  
 
Piyasa ekonomisi sisteminde, devletin görevleri iç ve dış güvenlik 

hizmetleri ile sınırlandırılmış, ekonomideki faaliyetler özel mülkiyete 
yüklenmiştir. Yani üretim faktörleri sahipliği özel mülkiyettedir. Devlet, 
özel mülkiyetin oluşumuna katkı sağlar. Bu sistemde devlet ancak 
piyasa başarısızlığı durumunda ekonomiye müdahale edebilir, aksi 
durumda devletin ekonomiye müdahalesine karşı çıkılmıştır.  

 
6.3.2.Emir Kumanda Ekonomisi (Sosyalist Sistem) 
Temel ekonomik sorunlara ilişkin kararların merkezi otorite tarafından 

alındığı sistemdir. Bu sistemde üretim faktörlerinin mülkiyeti 
devlettedir. Merkezi bir plan çerçevesinde ekonomik birimlerin hangi 
faaliyete katılacağını, üretim ve tüketim tercihlerini ve gelirin nasıl 

Etkin Kullanım Sorunu 3 temel 
sorunu içinde barındırır; 
 
1.Hangi Mal ve Hizmetler, Ne 
Kadar Üretilecek? 
Toplum refahını en çok artıracak 
mal bileşiminin üretilmesini ifade 
eder. Bu sorun Fiyat Teorisi ile 
çözümlenmeye çalışır.  
 
2.Üretim Hangi Yöntemlerle, 
Nasıl Yapılacak? 
Üretimin kimler tarafından, hangi 
kaynakları kullanarak 
yapılacağının tespit edilmesidir. 
Üretici Teorisinin konusunu 
oluşturur.  
 
3.Üretim Kimler İçin Yapılacak? 
Üretilen mal ve hizmetlerin 
toplumdaki bireyler arasında 
nasıl bölüşeleceği ile ilgilidir. 
Bölüşüm Teorisinin konusunu 
oluşturur.  
 
Ekonomik Etkinlik: Mevcut 
kaynaklar ile en yüksek üretim 
düzeyine ulaşılmasını ifade eder. 
Refah Teorisinin konusunu 
oluşturur.  
 
Ekonomik Sistemler: Ülkeler 
arasındaki farklı ekonomik yapı 
ve kurumların organizasyonu ile 
çeşitli çıkar grupları arasındaki 
ilişkileri inceleyen iktisat 

bölümüdür.  
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bölüşüleceği devlet belirli bir plan çerçevesinde belirler ve kontrol altında tutar.  
 
6.3.3.Karma Ekonomik Sistem 
Kamu mülkiyeti ile birlikte özel mülkiyetin üretim faktörleri üzerinde kontrol gücünün olduğu, üretim ve dağıtım ile ilgili 

kararların fiyat mekanizması ve devlet planlaması tarafından farklı ölçülerde kararların verildiği sistemdir.  
 
ÖZET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İktisat, sonsuz insan ihtiyaçlarını kıt kaynaklar ile 

nasıl karşılanacağını inceleyen sosyal bir 
bilimdir. Bunun yanında iktisat, ulusal ve 
uluslararası ticaret, para, banka servet, 
sermaye, malların üretimi ve tüketimi gibi 
konuları inceler. İncelemelerini sosyal 
bilimlerde olduğu gibi gözleme dayandırır.  

 
Sosyal bir bilim olan iktisat, ekonomide ortaya 

çıkan sorunlara birden fazla çözüm yolu 
üretir. Bu yönüyle de analitik bir bilimdir. 
İktisat ilgilendiği konu ile ilgili gerçeklerden 
hareket eder. Ortaya çıkan sorunu çözerken 
önce gerçekleri toplama, gerçeklerden 
hareketle teori oluşturma ve test etme ve en 
nihayetinde sorunu ortadan kaldırmak için 
iktisat politikası oluşturur.  

 
İktisadi düşünme sistemi, rasyonel davranışlara, 

karar alma sürecinde kararın fayda ve 
maliyetlerinin karşılaştırılması ve değişen 
durumlar karşısında marjinal analize dayanır. 
Bunun yanında analizlerinde diğer şeylerin 
sabit kabul edilmesi, birlikte değişim ilişkisi ve 
birey için doğru olanın toplum içinde doğru 
kabul edilmesi gibi hataların göz önüne 
alınması gerekir.  

 

Genel olarak iktisat bilimi, küçük ekonomik 
birimleri inceleyen mikroiktisat, 
toplumlaştırılmış davranışları inceleyen 
makroiktisat olmak üzere ikiye ayrılır.  

 
İktisat biliminin incelemelerine ekonomik birimler 

hane halklarını, firmalar ve devletin ekonomik 
faaliyet üzerindeki etkileri ve tercihleri 
girmektedir. 

 
İnsanlar tatmin ettiklerinde haz ve mutluluk, 

tatmin edilmediği zaman ızdırap çektiği 
ihtiyaçlarını mal ve hizmet tüketerek 
karşılarlar. Mal ve hizmetler, insan 
ihtiyaçlarını karşılayan fiziki ve fiziki olmayan 
varlıklardır. İnsanlar mal ve hizmet tüketerek 
fayda elde ederler. Fayda, mal ve hizmetlerin 
ihtiyaçları karşılama özelliğidir. İnsanların 
fayda elde edebilmesi ve ihtiyaçlarını 
karşılaması için mal ve hizmetlerin üretilmesi 
gerekir. Mal ve hizmetler üretim faktörleri ile 
üretilir.  

 
Üretim faktörleri toplumun sahip olduğu emek, 

sermaye, toprak ve girişimciden oluşur. Her 
toplumda farklı derecede kıt olan bu 
kaynaklar sonsuz olan insan ihtiyaçlarından 
hangisinin üretileceği konusunda bir tercih 

İktisat = Sonsuz insan ihtiyaçları + Kıtlık 

Mal ve Hizmet 

Üretim 

Fayda 

Üretim Faktöleri 

Emek 
Sermaye 
Toprak 

Girişimci 

Tercih Fırsat Maliyeti Üretim 
İmkanları 
Eğrisi  

İki mal 
maksimum 
üretim bileşimi 

Marjinal Dönüşüm Oranı (MDO) 

MDO > 1 Artan fırsat maliyeti 
MDO < 1 Azalan fırsat maliyeti 

MDO = 1 Sabit fırsat maliyeti 

Ne Üretilecek? 

Nasıl Üretilecek? 

Kim İçin Üretilecek? 

İktisadi 
Sistemler 

Kumanda Ekonomileri = Devlet 
Piyasa Ekonomisi = Özel Mülk 

Karma Ekonomi = Özel Mülk + Devlet 

Şekil, Yer, Zaman, 
Mülkiyet Faydası 

KIT 
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doğrultusunda üretime sevk edilir. Bu durum 
fırsat maliyetini karşımıza çıkarır. Fırsat 
maliyeti ise en iyi olarak iktisat biliminde 
üretim imkanları eğrisinde karşılık bulur.  

 
Üretim imkanları eğrisi, mevcut kaynak ve 

teknoloji ile toplumun üretebileceği 
maksimum mal bileşimini veren eğridir.  

 
İktisat bilimi için 3 temel soru; Ne üretilecek? 

Nasıl Üretilecek? Kim için üretilecek? Bu 
sorulara verilen cevaplar ekonomik sistemleri 

oluşturur. Ekonomik sistemler içinde bu üç 
soruya 3 faklı cevap çıkmıştır. Üretim ve 
dağıtım ile ilgili kararları merkezi bir plan 
çerçevesinde devletin aldığı emir kumanda 
ekonomileri, üretim ve dağım ile ilgili 
kararlara fiyatların yol gösterdiği piyasa 
ekonomisi ve hem fiyat mekanizmasının 
üretimi yönlendirdiği hem de yoğun bir 
biçimde devletin müdahale ettiği karma 
ekonomik sistem.  

 
 
 

1. BÖLÜM TESTİ 
1. İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olmasına rağmen 

ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması 
nedeniyle insanlar ihtiyaçlarını karşılarken çeşitli 
alternatifler arasında tercih yapmak 
zorundadırlar. Bu yönüyle iktisat nasıl bir 
bilimdir? 

 
A) Kıtlık bilimidir  B) Sosyal bilimdir 
C) Tercih bilimidir  D) Analitik bir bilimdir 
E) Doğal bilimdir 
 
Yanıt: İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olması ancak bu 
ihtiyaçları karşılayacak kaynakların (emek, sermaye, 
toprak) kıt olması ne üretileceği konusunda bir tercih 
yapılmasını gerektirir. Kaynakların kıtlığı nedeniyle ortaya 
çıkan tercih kavramı karşımıza alternatif maliyet (fırsat 
maliyeti) olgusunu çıkarır. Bu yönü ile iktisat bir tercih 
bilimidir. Yanıt C seçeneğidir. 
 
 
2. Bir ülkede insanların elmas talebi fazla iken 

ülkenin bunu karşılayacak kaynakları yetersiz ise 
o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 
A) Yoksul bir ülkedir 
B) Ülkede kıtlık sorunu vardır 
C) Ülke ekonomik olarak gelişmemiştir 
D) Ülkenin madenciliği gelişmemiştir 
E) Ekonomik olarak kalkınmış bir ülkedir 
 
Yanıt: Bir ülkede insan ihtiyaçlarını karşılayacak 

kaynakların sınırlı olması kıtlık ile açıklanır. Kıtlık, 
olması gerekenden az demektir. İnsan ihtiyaçları 
sonsuzdur. Ancak bu ihtiyaçları karşılayacak 
kaynakların sınırlı olması bu ülkede kıtlığın 
olduğunun işaretidir. Yanıt B seçeneğidir.  

 
3. Aşağıdakilerden hangisi kıtlık kavramının tanımını 

tam olarak içermektedir? 
 

A) İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olmasına karşın mallar 
sınırlıdır 

B) İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler 
yetersizdir 

C) İnsan ihtiyaçları sonsuz iken, bu ihtiyaçları karşılayan 
kaynaklar sınırlıdır. 

D) Doğada bulunan ve mal ve hizmet üretiminde 
kullanılan kaynaklar sınırlıdır. 

E) İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için sınırsız mal ve 
hizmete ihtiyaç duyarlar.  

 
Yanıt: İktisadi anlamda kıtlık; sonsuz olan insan 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet 
üretiminde kullanılan kaynakların sınırlı olmasıdır. 
Yanıt C seçeneğidir.  

 
4. “Bireyler ve toplumların sınırlı kaynaklarını, 

sınırsız ihtiyaçlarının karşılamak için, nasıl 
dağıttıklarının incelenmesi.” tanımı hangi 
kavrama aittir? 

 
A) Kıtlık B) Ekonomik analiz 
C) Marjinal analiz D) İktisat 
E) Mikro iktisat 
 
Yanıt: İktisat, Sonsuz olan insan ihtiyaçlarını kıt 

kaynaklar ile en iyi bir biçimde karşılanma çabasıdır. 
Bu tanımdan hareketle iktisat; kıt kaynakların 
seçenek kullanımları arasındaki akılcı insan 
savranışlarının incelenmesi biçiminde tanımlanır. 
Yanıt D seçeneğidir.  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın temel özellikleri 

arasında yer almaz? 
 
A) Sosyal bilim olma 
B) Malların üretimi, tüketimi ve dağıtımıyla ilgili olma 
C) Analitik olma 
D) Deneysel olma 
E) İnsan davranışlarının ekonomik yönünü inceleme 
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Yanıt: İktisadın özellikleri;  
1 Sosyal bir bilimdir. İktisat, insanı incelediğinden 

sosyal bir bilimdir.  
2. Analitik bir bilimdir. İktisat, ortaya çıkan sorunlara 

birden çok çözüm yolu üretebilmektedir.  
3. Malların üretimi, tüketimi ve dağıtımı ile ilgilenir.  
4. İnsan davranışlarının sadece ekonomik yönünü 

inceler.  
5. Pozitif ve tarihsel bir bilimdir.   
D seçeneğinde yer alan “deneysel olma” ifadesi yanlıştır. 

Çünkü deney fen bilimlerinde yapılmaktadır. İktisat 
sosyal bir bilim olarak incelemelerinde sadece 
gözlem yapar. Yanıt D seçeneğidir.  

 
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) İktisat matematiksel yöntemlerden yararlanır 
B) İktisat sosyal bir birimdir 
C) İktisadi önermeler mantık ve gerçeklere dayanır 
D) İktisat insan davranışlarını her yönüyle inceler 
E) İktisat analitiktir 
 
Yanıt: A seçeneği, İktisat, incelemelerini yaparken 

matematiksel yöntemlerden yararlanır. İktisadi 
analizlerde tek başına kullanılabilen ve temel yöntem 
mantıksal akıl yürütme yöntemidir. Mantıksal akıl 
yürütme yöntemi, gerçeklerin değişmesi halinde, 
iktisadi kuram yardımı ile sonuçlarda ne gibi değişiklik 
olacağının mantık yolu ile saptanmasıdır. Bunun 
dışında iktisadi analizlerde matematiksel 
yöntemlerden yararlanılarak değişkenler arasındaki 
ilişkiler incelenir.  

B seçeneği, İktisat, insan davranışlarını incelediği için 
sosyal bir bilimdir.  

C seçeneği, iktisadın konusuna sadece ilgili gerçekler 
girmektedir. Dolayısıyla iktisadi önermeler mantık ve 
gerçeklere dayanmaktadır.  

D seçeneği, İktisat insan davranışlarının her yönünü 
değil, sadece ilgili gerçek olarak ekonomik yönünü 
inceler. Yanıt D seçeneğidir.  

E seçeneği, iktisat analitik bir bilimdir. Ortaya çıkan 
sorunlara birden çok çözüm yolu ve her bir çözüm 
yolunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya 
koymaktadır.  

 
7. İktisatçının ilk olarak belli bir ekonomik soruna 

ilişkin tüm gerçekleri araştırıp toplamasına ne 
denir? 

 
A) Betimleyici iktisat  B) Ekonomik Analiz 
C) Marjinal Analiz  D) Analitik iktisat 
E) İktisat politikası 
 
Yanıt: Ekonomide mevcut gerçeklerin araştırılıp 

toplanmasına “betimleyici iktisat” denir. Yanıt A 
seçeneğidir.  

 
8. İktisadın belirli ekonomik sorunların çözümüne 

yönelik politikalar oluşturması veya bu sorunların 
ortaya çıkmasını önleyici politikalar oluşturması 
yönüne ne denir? 

 
A) Ekonomik analiz  B) Normatif iktisat 
C) Pozitif iktisat  C) Betimleyici iktisat 
E) İktisat politikası  
Yanıt: Ekonomide işsizlik, enflasyon veya deflasyon gibi 

ortaya çıkan ekonomik sorunları ortadan kaldırmak 
ya da bu sorunların ortaya çıkmasını önlemeye 
yönelik uygulanan politikalara “iktisat politikası” denir.  

 
9. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi düşünce tarzının 

temel ilkelerinden biri değildir? 
 
A) Rasyonel davranış ilkesi 
B) Tercihlerin kıtlık koşullarında yapılması ilkesi 
C) Karar alma ilkesi 
D) Yorumlama ilkesi 
E) Marjinal analiz ilkesi 
 
Yanıt: İktisadi düşünce tarzının ilkeleri;  
1. Rasyonellik ilkesi; İktisadi birimin kendi hedefine en 

uygun davranmasıdır. Bu bağlamda bir üretici karını 
maksimize eden üretimi yapacak ve bir tüketici de 
sınırlı geliri ile faydasını maksimize eden tüketimi 
yapacaktır. Dolayısıyla rasyonellik ilkesi aynı zaman 
da tercihlerin kıt koşullar altında yapıldığını ifade 
eder.  

2. Karar alma ilkesi: İktisadi birim bir eylemi yerine 
getirirken o eylemin fayda ve maliyetlerini 
karşılaştırmasıdır.  

3. Marjinal analiz: Mevcut koşullar değiştiğinde ortaya 
çıkan yeni durumun tekrar gözden geçirilmesidir.  

Yanıt D seçeneğidir.  
 
10. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi düşünce tarzında 

yapılan hatalardan değildir? 
 
A) Tümleme yanılgısı 
B) Diğer şartlar sabitken varsayımı 
C) Karar alma 
D) Birlikte değişim-nesnellik ilişkisini ayıramama 
E) Tümevarım 
 
Yanıt: İktisadi düşünce hataları;  
1. Ceteris Paribus Hatası: Diğer şeyler sabit.  
2. Nedensellik (Birlikte Değişim, Korelasyon) Hatası. 
3. Tümleme Yanılgısıdır. Yanıt C seçeneğidir.  
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11. Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın konusu 
değildir? 

 
A) Bir firmanın kar maksimizasyonunu hangi üretim 

düzeyinde sağlanacağı 
B) Ailenin zorunlu olmayan tüketim malları masraflarını 

kısması 
C) Devletin vergi toplama etkinliğini arttırmak için yaptığı 

çalışmalar 
D) Otomotiv piyasasında kâr maksimizasyonunun nasıl 

sağlandığı  
E) Tüketicilerin faydalarını maksimum kılmak için 

gelirlerini nasıl harcayacaklarının belirlenmesi 
Yanıt: Mikroiktisat; İktisadi etkinlikleri bireysel temellerde 

ele alır. Ekonominin mevcut durumunu inceleyerek 
insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma 
ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili 
tercihlerini inceleyen bölümüdür.  

C seçeneğinde yer alan “devletin vergi toplama etkinliğini 
artırmak için yaptığı çalışmalar” ifadesi genel 
ekonomi ile ilgili kavram olarak makroiktisadın içinde 
incelenir. Yanıt C seçeneğidir.  

 
12. Aşağıdakilerden hangisi hane halkının 

özelliklerinden değildir? 
 
A) Aynı çatı altında olmak 
B) Ev almak 
C) Ortak finansal kararalar almak 
D) Tüketici veya üretim kaynaklarının sahibi veya arz 

edicisi olmak 
E) Bir veya birden çok kişiden oluşmak 
 
Yanıt: Hane halkı, aynı çatı altında yaşayan ve ortak 

finansal kararlar alan ekonomik birimdir. Bu tanımdan 
hareketle hane halkı kavramının özellikleri;  

1. Aynı çatı altında yaşamak 
2. Ortak finansal kararlar almak  
3. Bir veya birden çok kişiden oluşabilir  
4. İktisadi faaliyetin hem objesi hem de subjesidir. Yani 

ekonomik faaliyette hem tüketici hem de emeğini arz 
ederek üretici olarak yer alır.  

Yanıt B seçeneğidir.  
 
13. “Üretici kaynakları kullanan ve ne üretileceğini 

kararlaştıran şahıs şirketlerinden devlete kadar 
tüm üretici birimler” tanımı aşağıdakilerden 
hangisine aittir? 

 
A) Hane halkı B) Firma 
C) Şirket  D) Toplum  
E) Devlet 
 
Yanıt: Ekonomide üretim ve dağıtım ile ilgili karar veren 

ekonomik birimlere “firma” denir. Yanıt B 
seçeneğidir.  

14. Aşağıdakilerden hangisinin incelenmesi normatif 
iktisada girer? 

 
A) Düşük vergilerin toplum üzerinde olumlu etkiler 

bıraktığı 
B) Gelir adaletini sağlamak için yeni Maliye Politikası 

önermek 
C) Enflasyonu düşürmek için izlenmesi gereken iç 

politikalar 
D) Daha düşük enflasyonun hükümete güveni arttırması 
E) Milli gelirin tasarruflara oranının belirlenmesi 
 
Yanıt: Normatif iktisat, iktisadın değer yargısı içeren 

bölümüdür. Yani, toplumsal refahın en üst düzeyde 
sağlanabilmesi için olması gerekeni inceler. Bu 
açıdan bakıldığında “gelir adaletini sağlamak için yeni 
maliye politikası önermek” normatif iktisat içinde yer 
alır. Yanıt B seçeneğidir.  

 
15. “Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin 

edilmediğinde, acı ve sıkıntı veren duygu” tanımı 
aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 
A) Zorunluluk  B) İhtiyaç 
C) Zorunlu olmayan ihtiyaç D) Zorunlu ihtiyaç 
E) Amaç 
 
Yanıt: İhtiyaç; tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin 

edilmediğinde acı ve üzüntü veren dugulardır. Yanıt 
B seçeneğidir.  

 
16. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların 

özelliklerinden değildir? 
 
A) İhtiyaçlar süreklidir 
B) Bazı ihtiyaçlar şiddeti tatmin edildikçe azalır 
C) Bazı ihtiyaçlar şiddeti tatmin edildikçe  artar 
D) İhtiyaçları karşılayan araçlar ikame edilebilir 
E) İhtiyaçlar şiddet bakımından benzerlik gösterir 
 
Yanıt: İhtiyaçlar, insan yaşamı için zorunlu olan ve insan 

yaşamı için zorunlu olmayan ihtiyaçlar olmak üzere 
ikiye ayrılır. İhtiyaçların özellikleri ise;  

1. Sonsuzdur. 
2. İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir.  
3. Bazı ihtiyaçlar tatmin edildikçe şiddeti azalır (yemek 

yemek, uyku uyumak vb). Tatmin edildikçe 
ihtiyaçların şiddetinin azalması kavramı değer 
teorisinin temelini oluşturur.  

4. Bazı ihtiyaçlar karşılandıkça şiddeti artar (alkol 
tiryakiliği, uyuşturucu bağımlılığı vb). 

5. İhtiyaçları tatmine yarayan araçlar ikame edilebilir.  
6. İhtiyaçlar süreklidir. 
7. İktisat bilimi açısından ihtiyaçların ahlaki yönü yoktur. 

Bir alkol bağımlısının alkol kullanamadığı durumunda 
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ızdırap çekeceğinden, iktisat bilimi bunu bir ihtiyaç 
olarak kabul eder. 

Yanıt E seçeneğidir.  
 
17. Aşağıdakilerden hangisi karşılandıkça şiddeti 

azalan ihtiyaçlardan biri değildir? 
 
A) Uyuma  B) Kültürel aktiviteler 
C) Yemek yeme  D) Sigara tiryakiliği 
E) Barınma 
 
Yanıt: Uyumak, yemek yemek, barınmak ve kültürel 

aktiviteler karşılandıkça şiddeti azalan ihtiyaçlardır. 
Ancak bağımlılık yaratan sigara tiryakiliği, alkol 
bağımlılığı gibi ihtiyaçlar karşılandıkça şiddeti artar. 
Yanıt D seçeneğidir.  

 
18. Spor yapma ihtiyacını, tenis oynamak yerine, 

voleybol oynayarak tatmin etmek, ihtiyaçların 
hangi özelliğinin sonucudur? 

 
A) İhtiyaçlar ve ihtiyaç tatmine yarayan araçların ikame 

edebilmesi 
B) İhtiyaçların sonsuz olması 
C) İhtiyaçların şiddetlerinin farklı olması 
D) Bazı ihtiyaçların şiddetlerinin tatmin edildikçe 

azalması 
E) Bazı ihtiyaçların şiddetlerinin tatmin edildikçe artma 
 
Yanıt: İhtiyaçları tatmine yarayan araçlar ikame edilebilir. 

Soruda da bu durum ortaya konulmuştur. Spor 
yapma ihtiyacını, tenis yerine voleybol ile ikame 
edilmiştir. Yanıt A seçeneğidir.  

 
19. Aşağıdakilerden hangisi malın tanımını tam 

olarak verir? 
 
A) İhtiyaçları tatmin eden varlıklara mal denir 
B) İhtiyaçları tatmin etmeye yarayan maddi özelliği 

olmayan şeylere denir. 
C) İhtiyaçları tatmin eden maddi (fiziki) varlıklardır. 
D) Maddi varlıklara mal denir. 
E) İhtiyaçları tatmin eden, belli bir ekonomik değeri olan 

fiziki varlıklardır. 
 
Yanıt: Mal, İnsan ihtiyaçlarını karşılayan fiziki varlıklardır 

ve her ekonomik malın bir değeri vardır. Bu anlamda 
mal, insan ihtiyaçlarını karşılayan ve bir ekonomik 
değeri olan fiziki varlıklardır. Yanıt E seçeneğidir.  

 
 
 

20. Tüketicinin ihtiyacını doğrudan karşılayan mal 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Üretici malları  B) Serbest mallar 
C) Dayanıksız mallar D) Ekonomik mal 
E) Nihai mallar 
 
Yanıt: Doğrudan doğruya tüketici ihtiyaçlarını karşılayan 

mallara “tüketici malı” denir. Bu mallar başka bir 
herhangi sınai işleme gerek olmadan tüketicinin 
tüketimine sunulduklarından “bitmiş mallar ya da 
nihai mallar” olarak da adlandırılırlar. Yanıt E 
seçeneğidir.  

 
21. Hangisi kişisel hizmete bir örnek değildir? 
 
A) Bankacılık B) Hizmetçi 
C) Berber D) Dişçi 
E) Operatör doktor 
 
Yanıt: Kişisel Hizmet; Bir hizmetten o an sadece bir kişi 

yararlanabiliyorsa söz konusudur. Berber, dişçi, 
hizmetçi ve operatör doktor hizmetleri kişisel hizmet 
içinde yer alır.  

Ticari Hizmet; Bir hizmetten aynı anda birden çok kişi 
yararlanabiliyorsa söz konusudur. Bankacılık 
hizmetlerinde bir banka aynı anda biden çok 
müşterisine aynı ya da farklı bir biçimde hizmet 
sunabileceğinden ticari hizmettir. Yanıt A 
seçeneğidir.  

 
22. İktisatçılar tarafından kullanılan araştırma süreci, 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Gereçleri toplama  Tahmin yapma  Teori 
oluşturma 

B) Verileri toplama  Tahmin yapma  Sonuçları 
değerlendirme 

C) Gerçekleri toplama  İktisat politikaları  Teori 
oluşturma ve test 

D) Verileri değerlendirme Teori oluşturma ve test 

etme  İktisat politikaları oluşturulur 

E) Gerçekleri toplama Teori oluşturma ve test etme  

 İktisat politikası oluşturma 
 
Yanıt: İktisatçılar tarafından kullanılan araçtırma süreci 

sırası ile şu şekildedir;  
 

Gerçekleri toplama Teori oluşturma ve test etme   
İktisat politikası oluşturma 
Yanıt E seçeneğidir.  
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BÖLÜM 2 

TÜKETİCİ TEORİSİ 
 
Anahtar Kavramlar 
Fayda, Kardinal Fayda Analizi, Ordinal Fayda Analizi, Toplam Fayda, Marjinal Fayda, Bütçe Doğrusu, Farksızlık 

Eğrisi, Fayda Fonksiyonları, Tüketici Dengesi, Tüketici Dengesindeki Değişmeler 
 
 
TÜKETİCİ TEORİSİ 
Tüketici teorisi; tüketicilerin tüketim davranışları ve talebi belirleyen etkenlerin açıklanmasıdır. Tüketiciler ihtiyaçlarını 

karşılamak için mal ve hizmet tüketir. Mal ve hizmet tüketimi sonucu tüketici fayda elde eder. Fayda; mal ve 
hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliğidir. Dolayısıyla tüketicinin amacı sınırlı geliri ile faydasını 
maksimize etmektir. Fayda ile ilgili iki yaklaşım vardır; 

1. Kardinal Fayda Analizi 
2. Ordinal Fayda Analizi 
 
1.KARDİNAL FAYDA ANALİZİ 
 
Tüketici davranışlarını açıklamaya çalışan ilk fayda 

yaklaşımıdır. Klasik iktisat içinde temsilcileri; W.S. 
Jevons, Leon Walras, A. Marshall vb.  

 
Kardinal Fayda Analizinin Varsayımları 
1. Fayda Ölçülebilir (Ölçülebilirlik): Kardinal fayda 

analizine göre, fayda ölçülebilen objektif bir kavramdır. 
Fayda ölçüm birimi olarak UTİL kavramını ortaya 
atmışlardır. 

2. Toplanabilirlik: Tüketicilerin her bir mal ve hizmet 
tüketiminden elde ettikleri faydanın toplanabileceğini ifade 
eder.  

3. Azalan Marjinal Fayda İlkesi: Bir maldan tüketilen mal 
miktarı arttıkça o maldan elde edilen ek faydanın 
azalmasıdır. Örneğin; ders arasında çay içmeyi seven bir 
öğretmen ilk bardak çaydan aldığı haz kadar ardı ardına 
içtiği üçüncü bardak çaydan aldığı haz aynı olmayacaktır.   

4. Rasyonellik: Tüketici kısıtlı geliri ile kendisine en yüksek 
faydayı sağlayacak mal ve hizmet bileşimini tüketir.  

 
Toplam ve Marjinal Fayda Analizi 
Toplam Fayda (TU): Tüketicinin tükettiği her bir mal ve 

hizmetlerden elde ettiği marjinal faydaların toplamıdır.  
 
TU = MU1 + MU2 + MU3 + … + MUn → Tek bir mal tüketen tüketici için toplam fayda.  
TU = f(q1, q2, q3,…q4) → 1’den fazla mal tüketen tüketici için toplam fayda.  
 
Tüketilen mal miktarı arttıkça tüketicinin toplam faydası önce artar daha sonra azalır. Çünkü, tüketilen mal miktarı 

arttıkça son birim malın sağladığı fayda giderek azalır. Toplam fayda fonksiyonun maksimum olduğu nokta 
tüketicinin doyum noktasıdır.  

 
Marjinal Fayda (MU): Belirli bir maldan tüketilen son birimden elde edilen faydadır. Yani marjinal fayda, ilave bir 

birim mal tüketilmesi ile toplam fayda da ortaya çıkan değişmedir. Tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda azalır. 
Marjinal faydanın azalmasına azalan marjinal fayda ilkesi (I. Gossen Yasası) denir. Örneğin acıktığınızda 
yemek yeme ihtiyacı duyarsınız. Yediğiniz yemek miktarı arttıkça doyum noktasına ulaşıldıkça yediğiniz 
yemekten aldığınız haz azalır ki, bu marjinal faydanın azaldığını gösterir.  

 

Kardinal Fayda (Sayısal Fayda) Analizi; 
1. Fayda ölçülebilir. 
2. Fayda objektif bir kavramdır. 
3. Fayda ölçüm birimi UTİL’dir.  
4. İnsanların zevk ve tercihleri aynıdır.  
5. Bir malın sağlayacağı fayda diğer malın 
sağlayacağı faydayı etkilemez. 
6. Aynı maldan eşit miktarda tüketen herkes 
aynı faydayı elde eder.  
7. Fayda sayısal bir değerle ifade edilip 
karşılaştırılabilir. 

Kardinal fayda analizi iktisadi insan 
(homoeconomicus) varsayımına dayanır. 
İktisadi insanın özellikleri; 
1. Çoğu aza tercih etme 
2. Tercihleri arasında tutarlı olma 
3. Tam bilgiye sahip olma 
4. Seçici olmadır. 
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MU = TU’(q) 

dQ

dTU

QQ

TUTU

Q

TU
MU 
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Marjinal fayda, toplam fayda fonksiyonun Q’ya göre kısmi türevine eşittir 

ve tüketim miktarındaki değişikliğin toplam fayda da yarattığı 
değişmeyi gösterir.  

 
Tablo2.1: Toplam ve Marjinal Fayda 

Q TU MU 

0 0 0 

1 5 5 

2 9 4 

3 12 3 

4 14 2 
5 15 1 

6 15 0 

7 14 -1 

 
Tüketim miktarındaki artış toplam faydayı maksimuma ulaştıktan sonra 

azaltır. Ancak marjinal fayda sürekli azalır ve belirli bir tüketim 
düzeyinden sonra negatif olur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplam fayda ile Marjinal fayda 
arasındaki ilişkiler: 
1.Toplam fayda maksimum iken 
marjinal fayda 0 olur. Bu nokta 
tüketici doyum noktasıdır. 
 
2.Toplam fayda azalırken marjinal 
fayda negatif olur. 
 
3.Toplam fayda artarken marjinal  
fayda azalmakta ancak pozitif olur. 
 
4.Tüketilen ilk malda toplam fayda ile 

marjinal fayda birbirine eşittir. 

TU 

TU 

MU 

MU 

15 

6 

6 

5 

1 

Q 

Q 

TU’ = 0 

TU’ < 0 

TU’ > 0 

 
Kardinal Fayda Analizi; Neo 
Klasik İktisat içinde hayat 
bulmuştur. Bu yaklaşım aynı 
zaman da marjinalist 
devrimin öncüsüdür.  
 
 
I. Gossen Yasası: Bir malın 
tüketim miktarı arttıkça o 
maldan elde edilen toplam 
faydanın artması ancak 
marjinal faydanın azalmasıdır 
(Azalan Marjinal Fayda 
Yasası).  
 
 
II. Gossen Yasası: Tüketicinin 
tükettiği malların marjinal 
faydalarının eşit olmasıdır (Eş 
Marjinal Fayda İlkesi). 
 
 
UYARI 
W.S Jevons’a göre tüketici, 
malların marjinal faydalarının 
eşit olduğu noktada dengeye 
gelir.  
 
 
UYARI 
Carl Menger’e göre tüketici, 
malların fiyatları eşit olduğu 
durumda malların marjinal 
faydaları birbirine eşit olduğu 
noktada dengededir. 
Menger’e göre tüketici 
dengesi, her bir mala 
harcanan paranın marjinal 
faydası eşitlendiğinde 
sağlanır.  
 
 
UYARI 
Kardinal fayda analizinde 
tüketicinin parasal geliri 
analize dahil edilmemiştir. 
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Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 27.10.2007) 
Bir birim daha fazla mal tüketimi sonucu, toplam faydada yaratılan değişikliğe ne ad verilir?  
 
A) Marjinal fayda B) Ordinal fayda C) Artan fayda D) Kardinal fayda 
 

Yanıt A seçeneğidir.  

 
Soru 1. Yalnızca X malı tüketen tüketici 12 birim X malı tükettiğinde toplam faydası 50 birim, 13 birim X malı 

tükettiğinde toplam faydası 52 birim ise marjinal faydası kaçtır?  
 

Çözüm:   2
1213

5052












Q

TU
MU  

 
Soru 2.  

Miktar TUX MUX 

1 10 A 

2 B 5 

3 18 C 

4 D 0 

 
Yukarıdaki tabloda tüketicinin X malı tüketimine ilişkin veriler verilmiştir. Buna göre A, B, C ve D kaçtır? 
 
Çözüm: Tüketilen ilk malda toplam fayda ile marjinal fayda eşit olacağından A=10 olacaktır. Marjinal fayda toplam 

faydadaki değişmeyi göstermektedir. 2. birim malda marjinal fayda 5 ise, toplam faydadaki değişme 5 birim 
demektir. O halde  B=15 olur. B=15 ise, 3. birim malda toplam fayda 18 ve değişim 3 olacağından C=3 olur. 4. 
birim malda marjinal fayda 0’dır. O halde toplam faydada bir değişme olmayacağından D=18 olacaktır. 

 
Soru Tarzı 
Gossen, Jevons ve Walras gibi iktisatçıların şiddetle savunduğu objektif esaslar üzerinde kurulmuş yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Eşürün analizi    B) Gelir ve ikame etkisi analizi  C)Sabit oranlı üretim fonksiyonu 
D) Kardinalist fayda analizi   E) Tekelci piyasa analizi  

Yanıt D seçeneğidir. 
 
Soru Tarzı 
I. Gossen Yasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
 
A) Fiyat ile tüketim arasındaki ters yönlü ilişkiyi  
B) Tüketim miktarı artıkça sağlanan faydanın azalmasını  
C) Tüketim miktarı artıkça sağlanan faydanın sürekli artması  
D) Fiyat ile tüketim miktarı arasındaki doğru yönlü ilişkiyi  
E) Para miktarı ile fiyatlar arasındaki doğru yönlü ilişkiyi  

Yanıt B seçeneğidir.  
 
Soru Tarzı 
Marjinal fayda ve toplam fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda sıfır değerini alır 
B) Toplam fayda azalırken marjinal fayda negatif olur 
C) Toplam fayda artarken marjinal fayda azalmakta ancak pozitif olur 
D) Tüketilen ilk malda toplam fayda ve marjinal fayda birbirine eşittir 
E) Tüketim miktarı artıkça toplam fayda değişmiyorsa marjinal fayda maksimum olur 

Yanıt E seçeneğidir. 
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Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2006) 
Azalan marjinal fayda kuralının geçerli olduğu bir durumda, bir mal ya da hizmet, son birimin sağladığı fayda 

sıfır oluncaya kadar tüketildiğinde toplam fayda nasıl değişir?  
 
A) Artar   B) Azalır   C) Değişmez  D) Sıfır değerini alır E) Negatif bir değer alır 

 
Yanıt: Toplam fayda, bireyin tükettiği her bir maldan elde ettiği faydaların toplamıdır. Marjinal fayda ise, belirli bir 

maldan yapılan tüketim miktarı arttıkça toplam faydada ortaya çıkan değişmedir. Marjinal fayda aynı zamanda 
ilave birimin mal tüketiminden sağlanan fayda olarak tanımlanır. Her ilave birimin toplam faydaya katkısı giderek 
azalır. Bu nedenle her ilave mal tüketilmesi nedeniyle marjinal fayda sürekli azalır. Her ilave birimin sağladığı 
faydanın azalmasına azalan marjinal fayda kanunu (Gossen Yasası) denir. Bu durumda toplam fayda ile 
marjinal fayda arasındaki ilişkiyi şu şekilde gösterebiliriz;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, marjinal fayda sürekli azalır. Marjinal faydanın sıfır oluncaya kadar azaldığı 

bölgede toplam fayda sürekli artmaktadır. Yanıt A seçeneğidir.  
 
Kardinal Fayda Analizinde Tüketici Dengesi (Fayda Maksimizasyonu) 
Kardinal fayda analizinde tüketici dengesi, tüketicinin her mala harcadığı paranın marjinal faydası birbirine eşit 

olduğunda tüketici dengeye gelecektir.  
Paranın marjinal faydası (λ), malın marjinal faydasının malın fiyatına bölünmesi ile bulunur. Kardinal iktisatçılara göre 

paranın marjinal faydası sabittir.  

P

MU
  

Dolayısıyla tekbir mal tüketen ve gelirinin tamamını harcayan tüketicinin dengeye gelebilmesi için malın marjinal 
faydasının malın fiyatına eşit olması gerekir.  

MU = P 
 
Tüketici birden çok mal tükettiği zaman tüketicinin dengeye gelebilmesi her bir mala harcanan paranın marjinal 

faydalarının eşit olduğu noktada belirlenir.  
 


Y

Y

X

X

P

MU

P

MU ya da 
Y

X

Y

X

P

P

MU

MU  

 
Tüketici denge koşuluna “eş marjinal fayda ilkesi” veya “Walras Teoremi” denir.  
 
 

Toplam fayda ile Marjinal fayda 
arasındaki ilişkiler: 
1.Toplam fayda maksimum iken 
marjinal fayda 0 olur. 
 
2.Toplam fayda azalırken marjinal 
fayda negatif olur. 
 
3.Toplam fayda artarken marjinal  
fayda azalmakta ancak pozitif olur. 
 
4.Tüketilen ilk malda toplam fayda ile 

marjinal fayda birbirine eşittir. 

TU 

TU 

MU 

MU 

15 

6 

6 

5 

1 

Q 

Q 

TU’ = 0 

TU’ < 0 

TU’ > 0 
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Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2006) 
X malının fiyatı Y malının fiyatına eşitken tüketici faydasını maksimize ediyorsa, X ve Y mallarıyla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A) X’in marjinal faydası Y’ninkine eşittir.   B) Tüketilen X malı miktarı Y malı miktarına eşittir.  
C) X ve Y malları tam ikame mallardır.   D) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.  
E) Gelirin arttığı durumda bile tüketilen X ve Y malları miktarı değişmez.  

 
Yanıt:  
Tüketici her bir mala harcadığı paranın marjinal faydalarını eşitlediğinde dengeye geldiğine göre; X ve Y malı tüketen 

tüketici için denge koşulu; 
   

  

 
   

  

 

 
X malının fiyatı Y malının fiyatına eşitse; PX = PY olacaktır. Bu durumda yukarıdaki denklemin eşit olabilmesi için 

MUX=MUY olması gerekir. Yanıt A seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2012) 
Tüketici dengesinin sağlandığı durumda, aşağıdakilerden hangisi her mal için aynıdır?  
 
A) Tüketilen malların marjinal faydaları  
B) Tüketilen malların marjinal ikame oranları  
C) Tüketilen malların fiyatları ile marjinal faydalarının çarpımları  
D) Tüketilen malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranları 
E) Tüketilen malların marjinal faydalarının tüketicilerinin gelirine oranları  

 
Yanıt: Kardinal fayda analizinde tüketici dengesi, tüketicinin her mala harcadığı paranın marjinal faydası birbirine eşit 

olduğunda tüketici dengeye gelecektir.  
Paranın marjinal faydası (λ), malın marjinal faydasının malın fiyatına bölünmesi ile bulunur. Kardinal iktisatçılara göre 

paranın marjinal faydası sabittir.  

P

MU
  

Tüketici birden çok mal tükettiği zaman tüketicinin dengeye gelebilmesi her bir mala harcanan paranın marjinal 
faydalarının eşit olduğu noktada belirlenir.  

 


Y

Y

X

X

P

MU

P

MU ya da 
Y

X

Y

X

P

P

MU

MU  

 
Tüketici denge koşuluna “eş marjinal fayda ilkesi” veya “Walras Teoremi” denir.  
 
Yukarıda da görüldüğü gibi tüketici dengesi sağlandığında, tüketilen malların marjinal faydalarının fiyatlarına 

oranları eşittir. Yanıt D seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2004) 
Tüketici denge koşulu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? (MU: Marjinal Fayda ve P: Fiyat)  
 
A) MUa / Pa > MUb / Pb B) MUa / Pa < MUb / Pb  C) MUa / Pa = MUb / Pb  
D) MUa / Pa = MUb / Pa E) MUa / Pb > MUb / Pa  

 
Yanıt: Kardinal fayda analizinde tüketici dengesi, tüketicinin her mala harcadığı paranın marjinal faydası birbirine eşit 

olduğunda tüketici dengeye gelecektir.  
Paranın marjinal faydası (λ), malın marjinal faydasının malın fiyatına bölünmesi ile bulunur. Kardinal iktisatçılara göre 

paranın marjinal faydası sabittir.  
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P

MU
  

Dolayısıyla tekbir mal tüketen ve gelirinin tamamını harcayan tüketicinin dengeye gelebilmesi için malın marjinal 
faydasının malın fiyatına eşit olması gerekir.  

MU = P 
 
Tüketici birden çok mal tükettiği zaman tüketicinin dengeye gelebilmesi her bir mala harcanan paranın marjinal 

faydalarının eşit olduğu noktada belirlenir.  
 


Pb

MUb

Pa

MUa ya da 
Pb

Pa

MUb

MUa  

 
Tüketici denge koşuluna “eş marjinal fayda ilkesi” veya “Walras Teoremi” denir. Yanıt C seçeneğidir.  
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2004) 
Muz ve ekmek tüketen Elif için tüketici dengesi aşağıdaki durumlardan hangisinde sağlanır? (Fm: Muzun 

fiyatı, Fe: Ekmeğin fiyatı, TFm: Muzdan aldığı toplam fayda, TFe: Ekmekten aldığı toplam fayda, MFm: Muzdan 
aldığı marjinal fayda, MFe: Ekmekten aldığı marjnal fayda)  

 
A) MFm / TFm = MFe / TFe   B) MFm / Fe = MFe / Fm   C) MFm / Fm = MFe / Fe  
D) TFm / Fe = TFe / Fe   E) MFm / TFe = MFe / TFm  

 
Yanıt: Tüketici birden çok mal tükettiği zaman tüketicinin dengeye gelebilmesi her bir mala harcanan paranın marjinal 

faydalarının eşit olduğu noktada belirlenir.  
Bu durumda tüketici dengesi;  

   

  

 
   

  

 

 
Dolayısıyla soruda Elif için verilen muzun ve ekmeğin marjinal faydaları ile muzun ve ekmeğin fiyatları yerine 

koyulduğunda;  
   

  
 

   

  
 

Yanıt C seçeneğidir.  
 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2012) 
Yalnızca bir mal tüketen tüketicinin toplam fayda fonksiyonu ax – x2 dir. (x miktarı gösterirken, a pozitif bir 

katsayıdır.)  
Bu tüketicinin doyum noktası 2 birim olduğuna göre, a kaçtır?  
 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 

 
 
 
Yanıt: Tüketici doyum noktası toplam faydanın maksimum olduğu noktadır. Toplam faydanın maksimum olduğu 

tüketim düzeyinde ise marjinal fayda sıfırdır.  
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Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, tüketici fayda fonksiyonu;  
 
TU = ax – x2  
 
Olarak verilmiş ve doyum noktası 2 birim olduğu soruda 

verilmiştir.  
Doyum noktasında marjinal fayda sıfır olduğuna göre, toplam 

fayda fonksiyonunun (ax – x2) türevinin sıfıra eşitlenmesi ile a katsayısı 
bulunur. Buna göre;  

 
            

 
Ayrıca doyum noktasındaki tüketim miktarı 2 ise, x yerine 2 yazıp 

sıfıra eşitlersek;  
 

                       
 

Yanıt D seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 16.06.2007) 
A ve B mallarını tüketen bir kimse için, A malının marjinal faydasının B malının marjinal faydasına oranı 3 ve 

B malının fiyatı 60 TL ise, tüketicinin denge noktasına gelebilmesi için A malının fiyatı ne olmalıdır?  
 
A) 20    B) 180 C) 60 D) 90 

 
Yanıt: Kardinal fayda analizine göre tüketici her mala harcadığı paranın marjinal faydasını eşitlediğinde dengeye 

gelir.  
Paranın marjinal faydası = λ  

  
   ı                 ı

   ı       ı
 

 
Tüketici A ve B gibi iki mal tüketiyorsa; 
A ve B malına harcanan paraların marjinal faydaları sırasıyla;  
 

   

  
    

   

  
 

 
Bu durumda tüketici dengesi; 

   

  
 

   

  

 

Olacaktır.  
Sorumuza geldiğimizde; 
MUA/MUB = 3 ve PB = 60 olarak verilmiştir. Bu ifadeleri tüketici denge denkleminde yerine koyduğumuzda; 
 

   

  
 

   

  

                
   

   

 
  
  

 ş           ı         

 

  
  
  

                            ı   

Yanıt B seçeneğidir.  
 
 

TUx 

TU= ax – x2 

MUx 

MU 

2 

2 

Qx 

Qx 

TU’ = 0 

TU’ < 0 

TU’ > 0 
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Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 16.06.2007) 
Bütçenin tamamı harcandığında MUA/PA > MUB/PB ise, tüketicinin dengeye gelebilmesi için en uygun 

davranış aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) A malından tükettiği miktarı azaltması  B) A malından tükettiği miktarı artırması  
C) B malından tükettiği miktarı artırması  D) A malından tükettiği miktarı değiştirmemesi  

 
Yanıt: Tüketici dengesi; 

   

  
 

   

  

 

Olduğunda sağlanacaktır.  
Sorumuzda;  
 

   

  
 

   

  

 

 
Olarak verilmiştir. Bu durumda tüketici dengeye gelebilmesi için ya büyük olan MUA/PA kısmını küçültmeli ya da 

küçük olan MUB/PB kısmını büyütmelidir.  
 
Tüketici malın fiyatını değiştiremeyeceğine göre bu durumda tükettiği mal miktarını değiştirerek mallardan elde ettiği 

marjinal faydaları değiştirerek dengeye gelebilir. Aşağıda iki mala ait verilmiş marjinal fayda grafikleri vardır. Bu 
grafiklerden hareketle;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A malının tüketim miktarındaki artış A malının marjinal faydasını azaltacağından MUA/PA oranını azaltacaktır. Aynı 

şekilde B malının tüketimdeki azalış B malının marjinal faydasını artıracağından MUB/PB oranını artıracaktır.  
Şekilde de görüldüğü gibi tüketicinin dengeye gelebilmesi için ya A malı tüketimi  MUA/PA=MUB/PB eşitliği 

sağlanıncaya kadar arttırması ya da B malı tüketimini MUA/PA=MUB/PB eşitliği sağlanıncaya kadar azaltması 
gerekir. Yanıt B seçeneğidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUB 

QB 

MUB 

0 1 2 

B malının Marjinal  
Faydası 

B tüketimindeki azalış B malının 

marjinal faydasını arttırır. 

QA 

MUA 

MUA 

MU1 

0 1 2 

A malının Marjinal  
Faydası 

A tüketimindeki artış A malının 
marjinal faydasını azaltır. 

MU2 

MU1 

MU2 
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Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 28.01.2012) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kardinal fayda yaklaşımına göre yukarıda yer alan tabloda X ve Y mallarının tüketim miktarları (Q) ve 

marjinal faydaları (MUX ve MUY) gösterilmiştir. X ve Y mallarının fiyatları PX=4  ve PY=2 tüketicinin geliri 
ise C = 16’dır. Bu bilgiler ışığında tüketicinin faydasını maksimize edecek X ve Y bileşiminde elde edeceği 
toplam fayda ne kadardır? 

 
A) 204    B) 170                     C) 134  D) 128 
 
 
Yanıt: X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici, her bir mala harcadığı paranın marjinal faydalarını eşitlediğinde dengeye 

gelir. Tüketici denge koşulu;  
 

   

  

 
   

  

 

 
Tüketici denge koşulu bulabilmek için malların marjinal faydalarını malların fiyatlarına bölerek, her bir mal için 

harcanan paranın marjinal faydası bulunur ve her mal için harcanan paranın marjinal faydalarını eşitleyerek 
tüketici denge koşulu bulunur. Aşağıdaki tablodan hareketle;  

 
 
 

X 
Tüketim 
Mik. 

MUX PX MUX/PX Y 
Tüketim 
Mik. 

MUY PY MUY/PY 

1 32 4 8 1 22 2 11 

2 28 4 7 2 20 2 10 

3 24 4 6 3 18 2 9 

4 16 4 4 4 14 2 7 

5 12 4 3 5 12 2 6 

6 8 4 2 6 10 2 5 

7 4 4 1 7 8 2 4 

 
Tabloda da görüldüğü gibi MUX/PX = MUY/PY eşitliği 7, 6 ve 4 olarak gerçekleşmiştir.  
 
MUX/PX = MUY/PY eşitliğinin 7 olduğu noktada tüketicinin X tüketim miktarı 2 ve Y tüketim miktarı 4 birimdir. Bütçe 

denkleminde bu miktarları yerine koyduğumuzda bütçeyi verirse denge noktamız bu noktalar demektir. Tüketici 
dengesi 16 olduğuna göre bütçe denkleminden hareketle; 

 
            

 
           

 
      

 

Q MUx MUy 

1 32 22 

2 28 20 

3 24 18 

4 16 14 

5 12 12 

6 8 10 
7 4 8 
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Olduğuna göre tüketici dengesindeki tüketim miktarlarını bulduk demektir. Bu noktada tüketicinin X malı tüketiminden 
sağladığı marjinal fayda 28 ve Y malı tüketiminden sağladığı marjinal fayda 14 (Util) birimdir.  

Soru toplam faydayı sorduğuna göre; 
Toplam Fayda (TU) = Tüketicinin tükettiği her bir maldan elde ettiği marjinal faydaların toplamından oluşur. Yani X 

tüketiminden elde ettiği marjinal faydalar ile Y tüketiminden elde ettiği marjinal faydaların toplamıdır.  
 
Bu durumda tüketici 2 birim X malı tükettiğinde X malından elde ettiği toplam fayda; 
1. Birimin MU = 32 
2. Birimin MU = 28 ve iki birimin sağladığı toplam fayda 60 olacaktır.  
 
Tüketici 4 birim Y malı tükettiğinde Y malından elde ettiği toplam fayda; 
1. Birimin MU = 22 
2. Birimin MU = 20 
3. Birimin MU = 18  
4. Birimin MU = 14 ve dört birimin sağladığı toplam fayda 74 birim olacaktır.  
 
Her iki malın toplam faydası; 60 + 74 = 134 olacaktır. Yanıt C seçeneğidir.  
 
Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 16.06.2007)  

Mallar Fiyat 
(TL) 

Marjinal Faydalar 

1 2 3 4 5 

Çanta  100 150 130 100 20 5 

Gömlek 50 80 50 20 5 0 

Yukarıda yer alan tabloda çanta ve gömlek fiyatları ile tüketilen her birimden elde edilen marjinal faydalar 
verilmiştir. Tablodaki verilere göre 400 TL’si olan bir tüketicinin denge noktasına ulaşması için belirtilen 
mallardan kaçar birim tüketmesi gerekir?  

 
 Çanta  Gömlek  
A) 4    5 
B) 4 0  
C) 3 2  
D) 1 3 
Yanıt: Tüketici dengesi her bir mal için harcanan paranın marjinal faydası eşit olduğunda sağlandığına göre, tüketici 

denge koşulu;  
       

      

 
        

       

 

 
Ayrıca soruda tüketici bütçesi 400 TL olarak verilmiştir. Bu durumda tüketici dengesinde harcama sınırı 400 TL’dir. 
Tüketici dengesini bulabilmek için soruda verilen tablodan hareketle malların marjinal faydalarının fiyatlara oranı;  
 

Çanta 
Tüketim 
Mik. 

MUÇanta PÇanta MUÇanta/PÇanta Gömlek 
Tüketim 
Mik. 

MUGömlek PGömlek MUGömlek/PGömlek 

1 150 100 1,5 1 80 50 8/5 

2 130 100 1,3 2 50 50 1 

3 100 100 1 3 20 50 2/5 

4 20 100 1/5 4 5 50 1/10 

5 5 100 1/20 5 0 50 0 
 
Yukarıdaki tabloda;  

       

      

 
        

       

                                

 
Bu durumda tüketici 3 adet çanta ve 2 adet gömlek tükettiğinde dengeye gelecektir. Yanıt C seçeneğidir.  
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Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 19.11.2011)  
Mallar Fiyat (TL) Marjinal Faydalar 

1 2 3 4 5 

X 2 16 14 12 10 8 

Y 1 11 10 9 8 7 

Yukarıda yer alan tabloda X ve Y mallarının fiyatları ile tüketilen her birimden elde edilen marjinal faydalar 
verilmiştir. Tablodaki verilere göre 9 TL’si olan bir tüketicinin denge noktasına ulaşması için X ve Y 
mallarından sırasıyla kaçar birim tüketmesi gerekir?  

 
 X Y 
A) 4 1     
B) 3 3 
C) 3 2         
D) 2 5   
 
Yanıt: X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici dengesi;  

   

  

 
   

  

 

Soruda verilen malların marjinal faydalarını malların fiyatlarına bölmemiz lazım ve eşit olan değerleri bütçe ile 
karşılaştırmamız gerekir. Şimdi verilen X ve Y mallarının marjinal faydalarını sırasıyla fiyatlara bölelim; 

 

X 
Tüketim 

Mik. 

MUX PX MUX/PX Y 
Tüketim 

Mik. 

MUY PY MUY/PY 

1 16 2 8 1 11 1 11 

2 14 2 7 2 10 1 10 
3 12 2 6 3 9 1 9 

4 10 2 5 4 8 1 8 

5 8 2 4 5 7 1 7 

 
Tabloda da görüldüğü gibi MUX/PX = MUY/PY eşitliği iki noktada sağlanmıştır. Bunlar; 8 ve 7 olan noktalardır.  
Eşitliğin 8 olduğu noktada X tüketimi 1 birim ve Y tüketimi 4 birimdir. 
Bu durumda tüketici bütçesi; M = Px.X + Py.Y denkleminden hareketle;  
 
M = 2 x 1 + 1 x 4 ≠ 9 olduğundan bu noktada tüketici dengesinden söz edilemez. Çünkü tüketici bu durumda mevcut 

bütçesinin 6 TL’sini harcamıştır.  
 
Eşitliğin 7 olduğu noktada X tüketimi 2 birim ve Y tüketimi 5 birimdir. 
Bu durumda tüketici bütçesi; 
 
M = 2 x 2 + 1 x 5 = 9 olduğundan tüketici dengesi sağlanmıştır.  
 
Bu durumda tüketici dengede olduğu noktada 2 birim X ve 5 birim Y malı tüketmektedir. Yanıt D seçeneğidir.  
 
Tüketici Denge Koşulunun Değişmesi 
Kardinal fayda görüşüne göre tüketici dengesi; 
1. Tüketici gelirinin değişmesi 
2. Malların fiyatlarının değişmesi  
3. Tüketicinin tükettiği maldan elde ettiği marjinal faydanın değişmesi durumunda değişir. 
 
X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici X malının fiyatı düştüğünde tüketici dengesi; 
 

Y

Y

X

X

P

MU

P

MU
 şeklinde bozulacaktır. 
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Nedeni; X malının fiyatının düşmesi nedeniyle X malına 
harcanan paranın marjinal faydası artarken Y malına 
harcanan paranın marjinal faydası düşecektir. Rasyonel 
tüketici fiyatı düşen X malından ikame ve gelir etkileri 
nedeniyle daha çok, fiyatı sabit kalan ve göreceli olarak 
pahalılaşan Y malından daha az alacaktır. X malının 
tüketiminin artması X malından sağlanan marjinal 
faydayı azaltacak, Y malından daha az alınması Y 
malından sağlanan marjinal faydayı arttıracaktır. Bu 
davranış her iki mala harcanan paranın marjinal 
faydalarını eşitleyinceye kadar devam edecek ve 
sonuçta tüketici dengeye gelecektir.  

 
Kardinal Fayda Analizinde Tüketici Dengesindeki Değişme Sonucunda Dengeye Yönelme 
 

Tüketicinin dengede olabilmesi için 

Y

Y

X

X

P

MU

P

MU
 olması gerekir.  

Y

Y

X

X

P

MU

P

MU


 
 
Durumunda tüketicinin dengeye gelebilmesi için ya büyük olan MUX/PX kısmını küçültmek ya da küçük olan MUY/PY 

kısmını büyütmek gerekir. 
Tüketici malların fiyatlarını değiştiremeyeceğine göre, tükettiği mal miktarını değiştirerek elde ettiği marjinal faydaları 

değiştirip dengeye gelebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekilde de görüldüğü gibi tüketicinin dengeye gelebilmesi için ya X malı tüketimi arttırması ya da Y malı tüketimini 

azaltması gerekir.  
 
Soru Tarzı 
X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici dengede iken, X malının fiyatının düşmesi sonucu tekrar dengeye 

gelebilmesi için nasıl davranmalıdır?  
 
A) X malı tüketimi sabitken Y malı tüketimini artırmalı B) Fiyatı düşen X malından daha çok tüketmeli 
C) X malı tüketimini azaltırken Y malı tüketimi artırmalı D) X malı ve Y malı tüketimi azaltmalı 
E) X malı tüketimini azaltırken Y malı tüketimini sabit tutmalı  

Yanıt B seçeneğidir. 
 

İkame Etkisi: Bir malın fiyatının artması 
sonucunda tüketicilerin pahalılaşan bu maldan 
daha az, ucuz olan maldan daha çok satın 
almasıdır.  
Gelir Etkisi: Gelir sabitken, bir malın fiyatındaki 
artışın gelirin satın alma gücünün ve bu 
nedenle satın alınmak istenen mal miktarının 
azalmasıdır. 

MUX 

QX 

MUX 

30 

20 

0 2 3 

MUY 

QY 

MUY 
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20 

0 2 3 

X malının Marjinal 
Faydası 

Y malının Marjinal 
Faydası 

X tüketimindeki artış X malının 

marjinal faydasını azaltır. 

Y tüketimindeki azalış Y malının 

marjinal faydasını arttırır. 
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Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2004) 
A tüketicisi X, Y ve Z malından bir tüketim sepeti oluşturarak dengeye ulaşmıştır. Tüketicinin X ve Y malından 

elde etmiş olduğu marjinal sırasıyla 14 ve 8 birimdir. Y ve Z malının fiyatı ise 4 ve 8’dir.  
Buna göre X malının fiyatı (PX) ve tüketicinin Z malından elde etmiş olduğu marjinal fayda (MUZ) kaçtır?  
 
 PX  MUZ 
A) 7  16 
B) 7  14 
C) 4  14 
D) 5  10 
E) 14  4 

 
Yanıt: Kardinal fayda analizinde tüketici dengesi, tüketicinin her mala harcadığı paranın marjinal faydası birbirine eşit 

olduğunda tüketici dengeye gelecektir. Üç mal tüketen tüketici için tüketici denge koşulu ise;  
 

   

  
 

   

  

 
   

  

 

 
Soruda verilen değerleri yerlerine yazdığımızda;  
 

  

  

 
 

 
 

   

 
 

 
Soruda verilenlerden hareketle istenen PX ve MUZ şu şekilde hesaplanır;  
 

  

  

 
 

 
     

      

 
   

 
 

 
 

   

 
      

     

 
    

 
Görüldüğü gibi X malının fiyatı PX = 7 ve Z malının marjinal faydası MUZ = 16 olarak bulunmuştur. Yanıt A 

seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2004) 
A’nın marjinal faydası B’den fazlaysa tüketici öncelikle hangi malı satın alır?  
 
A) Tüketici öncelikle A malı satın alır  
B) B malının fiyatı A malının fiyatından daha azsa tüketici öncelikle B malı satın alır  
C) A malının marjinal faydası B malınınki düzeyine erişene kadar, A malı satın alır  
D) A ve B mallarından toplam faydası maksimum olacak miktarda aynı anda satın alır  
E) Malların marjinal fayda fiyat oranına bakar. Malların marjinal fayda fiyat oranları daha büyük olan malı öncelikle 

satın alır  

 
Yanıt: Kardinal fayda analizinde tüketici dengesi, tüketicinin her mala harcadığı paranın marjinal faydası birbirine eşit 

olduğunda tüketici dengeye gelecektir. A ve B gibi iki mal tüketen tüketici için tüketici dengesi;  
 

   

  
 

   

  

 

 
Soruda A malının marjinal faydası B malının marjinal faydasından büyük olduğu vurgulanmıştır. Bu durumda tüketici 

dengeye gelebilmek için, yukarıdaki denge denkleminde de gösterildiği gibi, malların marjinal fayda ve fiyat 
oranlarına bakar. Malların marjinal fayda fiyat oranı daha büyük olan mal durumunda, örneğin; 
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Yukarıdaki durumda tüketici dengesi sağlanamamış, bu durumda ya büyük olan MUA/PA oranını küçültmeli ya da 

küçük olan MUB/PB oranını büyütmesi gerekir. Bunun için;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, A malı tüketimindeki artış A malının marjinal faydasını azaltacağından eşitsizlik 

eşitlik haline gelir. Ya da B malının tüketimindeki azalma B malının marjinal faydasını artıracağından eşitsizlik 
eşitlik haline gelir.  

 
Eğer tam tersi olsaydı;  

   

  
 

   

  

 

 
Bu durumda da yukarıdaki durumun tam tersi olarak, tüketici A malının tüketimini azalttığında A malının marjinal 

faydası artacağından eşitsizlik eşitlik haline gelerek tüketici dengesi sağlanacaktı. Ya da B malı tüketimini 
artırdığında B malının marjinal faydası azalacağından eşitsizlik eşitlik haline gelir ve tüketici dengesi sağlanır.  

 
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi A malının marjinal faydası B malının marjinal faydasından büyükse 

tüketici malların marjinal faydalarının fiyatları oranına bakar ve hangisi daha büyükse o malın tüketimini 
artırır. Yanıt E seçeneğidir.  

 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2000) 
A malına harcanan son liranın marjinal faydası, B malına harcanan son liranın marjinal faydasından 

yüksekse, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A) Tüketicinin A malından daha çok satın alması toplam faydasını arttırır  
B) A malının fiyatının B malına kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıkar  
C) Rasyonel bir tüketici, A malından daha az satın almaya başlar  
D) B malının düşük mal olduğu noktaya çıkar  
E) B malının fiyatının A malına kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıkar 

 
Yanıt: Kardinal fayda analizinde tüketici dengesi, tüketicinin her mala harcadığı paranın marjinal faydası birbirine eşit 

olduğunda tüketici dengeye gelecektir.  
Paranın marjinal faydası (λ), malın marjinal faydasının malın fiyatına bölünmesi ile bulunur. Kardinal iktisatçılara göre 

paranın marjinal faydası sabittir.  

MUA 

QA 

MUA 

30 

20 

0 2 3 

MUB 

QB 

MUB 

30 

20 

0 2 3 

A malının Marjinal 
Faydası 

B malının Marjinal 
Faydası 

A tüketimindeki artış A malının 

marjinal faydasını azaltır. 

B tüketimindeki azalış B malının 

marjinal faydasını arttırır. 
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P

MU
  

Bu durumda A ve B gibi iki mal tüketen tüketici için tüketici dengesi; 
 

   

  
 

   

  

 

 
Soruda, A malına harcanan son liranın marjinal faydası, B malına harcanan son liranın marjinal faydasından yüksek 

olduğu belirtildiğine göre, bu durumda;  
 

   

  
 

   

  

 

 
Bu durumda tüketici dengeye gelebilmesi için ya büyük olan MUA/PA oranını azaltmalı ya da küçük olan MUB/PB 

oranını büyütmelidir.  
MUA/PA oranını azaltmak için tüketici A malı tüketimini artırır. Bu durumda A malının marjinal faydası azalırken, A 

malının toplam faydası artacaktır.  
MUB/PB oranını artırmak için tüketici B malı tüketimi azaltır. Bu durumda B malının marjinal faydası artarken, B 

malının toplam faydası azalır.  
Yanıt A seçeneğidir.  
 
Kardinal Fayda Analizinde Talep Eğrisi 
Talep eğrisi; gelir etkisi, ikame etkisi ve azalan marjinal fayda ilkesi kullanılarak çıkarılmıştır.  
Tüketici fiyatı düşen maldan daha çok tüketmekte ancak bir maldan tüketilen miktar arttıkça o maldan sağlanan 

marjinal fayda azalacaktır. Bu nedenle marjinal fayda grafiği negatif eğimli olmaktadır. Ayrıca bir malın fiyatının 
düşmesi nedeniyle tüketicinin o malı tüketim miktarının arttığını unutmamak gerekir. Bu nedenle;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolayısıyla negatif eğimli bireysel talep eğrisi, gelir ve ikame etkileriyle birlikte azalan marjinal fayda ilkesiyle 

doğrudan ilişkilidir.  
Talep eğrisi ile marjinal fayda eğrisi özdeştir. Yani, her talep eğrisi aynı zamanda marjinal fayda eğrisidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUX 

MUX PX 

MU1 

MU2 

P1 

P2 

QX QX 
Q1 Q2 Q1 Q2 

X Malının Marjinal 
Faydası 

X Malının Talep 
Eğrisi 
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2.ORDİNAL FAYDA ANALİZİ 
Ordinal fayda analizi; faydanın ölçülemeyeceği, malların faydalarına göre sıralanabileceğini savunmuştur. Fayda 

kişiye göre değişebilen subjektif bir kavramdır. Ordinal fayda analizinin temsilcileri arasında; V. Pareto, R. Hicks, 
Edgewort, Antonelli, İrving Fisher ve R.G.D. Allen gibi iktisatçılar bulunmaktadır. Ordinal fayda analizinde tüketici 
tercihleri incelenirken N malı temsilen tüketicinin iki mal tükettiği varsayılır. 

 
Ordinal Fayda Analizinin Varsayımları 
1.Tercihlerin Bütünlüğü: Tüketici, tüketim kümesine giren tüm 

mal bileşimlerini bilmekte ve tercihlerini bu kümeden 
yapmaktadır. X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici; ya X malını Y 
malına tercih eder, ya da Y malını X malına tercih eder, ya da 
iki mal arasında kayıtsız kalır. Ancak tüketicinin kararsız 
kalması söz konusu değildir.  

 
2.Tercihlerin Geçişliliği: Tüketici A malını B’ye, B malını C’ye 

tercih ediyorsa o halde her zaman A malını C malına tercih 
eder. Bu durum tüketicilerin tutarlı olduğunun göstergesidir.  

 
3.Tercihlerin Doymazlığı: Tüketici her zaman çoğu aza tercih eder. Burada dikkat edilmesi gereken malların kötü 

mallar olmamasıdır. Çoğu aza tercih edilmesi farksızlık eğrisinin negatif eğimli olmasını sağlayan etkenlerden 
biridir.  

 
4.Tercihlerin Sürekliliği: Tüketici bir mal bileşimini tüketmekten vazgeçtiği zaman, mümkünse aynı bileşimde 

değilse ona yakın faydayı veren başka bileşimi bulabilmesidir.  
 
5.Tercihlerin Dışbükeyliği: Tüketicinin tüketim bileşiminin dengeli olduğunu ifade eder.  
Ordinal fayda analizi yukarda ki 5 temel varsayıma dayanır. Bu 5 varsayım sağlanmadığı zaman tüketici davranışları 

fayda fonksiyonu ile ifade edilemez. 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2006) 
Bir tüketici A mal sepetini B mal sepetine, B mal sepetini ise C mal sepetine tercih etmektedir. Dolayısıyla 

tüketici, A’yı C’ye tercih etmiş olmaktadır. Bu tüketici davranışı aşağıdaki varsayımlardan hangisine 
dayanır? 

 
A) Tamlık varsayımına      B) Geçişlilik varsayımına  
C) Kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olduğu varsayımına  D) Ekonomide kötü mal olmadığı varsayımına  
E) Azalan marjinal ikame oranı varsayımına  

Yanıt B seçeneğidir. 

 
Ordinal Fayda Analizinde Tüketici Dengesi 
Ordinal fayda analizi; tercihlerin bütünlüğü, geçişliliği, doymazlığı, sürekliliği ve dışbükeyliği varsayımları altında 

tüketici dengesini incelerken 2 temel analizi kullanır. Bunlar; 
1. Farksızlık eğrisi  
2. Bütçe doğrusu  

Farksızlık Eğrisi: Tüketiciye aynı toplam fayda düzeyini sağlayan 
farklı mal bileşimlerinin geometrik yerini ifade eden eğridir.  

 
Farksızlık Eğrilerinin Özellikleri 
1.Üzerindeki her nokta aynı toplam faydayı gösterir. 
2.Eğriler sol yukarıdan sağ aşağıya inerler, yani, negatif eğimlidirler. 

Bu durum, iki mal arasında ikame olduğunu gösterir. Negatif eğimli 
olmasının sonucu; tüketici bir maldan daha fazla tüketmek istediğinde diğer 
maldan tüketimini azaltmasını gerektirir. Tercihler ile ilgili varsayımlar ele 
alındığında farksızlık eğrilerinin negatif eğimli olasının nedeni; tercihlerin 
doymazlığı (çoğu aza tercih etme) varsayımıdır.  

A 

B 

Y1 

Y2 

X1 X2 

X malı 

Y malı 

U 

Ordinal Fayda Analizi 
1. Fayda ölçülemez. 
2. Fayda sıralanabilir. 
3. Fayda subjektif bir kavramdır. 
4. İnsanların zevk ve tercihleri birbirinden 
farklıdır. 
5. Bir malın sağlayacağı fayda diğer 
malın faydasını etkiler. 
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3. Eğriler birbirlerini ve eksenleri kesmezler. Geçişkenlik varsayımının sonucu olarak ortaya çıkar. 
4. Eğriler dışbükeylerdir. Bu durum iki mal arasında azalan ikameyi gösterir. Mallar arasındaki ikame ilişkisi 

Marjinal İkame Oranı ile ifade edilir. Farksızlık eğrilerinin orijine göre dış bükey olmasının nedeni tüketim arttıkça 
azalan marjinal fayda kanununun geçerli olmasıdır.  

5. Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek tüketimi göstereceğinden daha yüksek fayda düzeyini, 
orijine yaklaştıkça daha düşük tüketimi göstereceğinden daha düşük fayda düzeyini gösterir.  

6. Mal kümesinin her noktasından bir farksızlık eğrisi geçer.  
 
Marjinal İkame Oranı (MRS): Tüketicinin bir maldan daha fazla tükettikçe, aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için 

diğer maldan vazgeçmesi gereken miktarı gösteren orana denir ve farksızlık eğrisinin eğimine eşittir.  
 

         İ         ı  
     ç      ü            ı

İ             ü            ı
 

  

  
 

   

   

 

 
 
Marjinal ikame oranı aynı zamanda malların marjinal faydaları oranına eşittir.  
 
U = f(X, Y) fayda fonksiyonunda eğimi bulmak için türevini alırsak;  

dY
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Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2005) 
Tüketicinin bir birim daha çok x malı tüketmek için vazgeçmesi gereken y malı miktarını veren değişim oranı, 

aşağıdakilerden hangisine eşittir?  
(Px: x malının fiyatı, MUx: x malının marjinal faydası, Py: y malının fiyatı, MUy: y malının marjinal faydasıdır.) 
 
A) -Px/Py  B) –Py/Px  C) MUx/MUy D) MUy/MUx E) PxMUy/PyMUx  

 
Yanıt: Tüketicinin bir birim daha çok x malı tüketmek için vazgeçmesi gereken y malı miktarını veren değişim oranına 

marjinal ikame oranı denir. Marjinal ikame oranı (MRS);  
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Marjinal ikame oranı aynı zamanda malların marjinal faydaları oranına eşittir.  
 
U = f(X, Y) fayda fonksiyonunda eğimi bulmak için türevini alırsak;  
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Yanıt C seçeneğidir.  
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Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2003) 
Kayıtsızlık eğrisinin dış bükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Tüketicilerin gelirlerinin sınırlı düzeyde olması  
B) Azalan marjinal fayda kanununun geçerli olması  
C) “Fazla miktar her zaman iyidir.” Düşüncesinin hakim olması  
D) Tecihlerin sabit olması  
E) Tercihlerin değişken olması  

 
Yanıt:  

 
Şekilde tüketici A noktasından B noktasına geçtiğinde Y malı 

tüketimi Y1’den Y2’e azaltmıştır. Y malı tüketimindeki azalma Y malından 
elde edilen marjinal faydanın artması anlamına gelir. Yine aynı şekilde A 
noktasından B noktasına geçildiğinde X malı tüketimi X1’den X2’ye 
artmıştır. X malının tüketimindeki artış ise, X malından elde edilen marjinal 
faydanın azalmasına anlamına gelir. Dolayısıyla farksızlık eğrisi üzerinde 
sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe Y malının (dikey eksendeki malın) 
marjinal faydası artar, X malının (yatay eksendeki malın) marjinal faydası 
azalır.  

Sonuç olarak; Farksızlık eğrilerinin orijine göre dış bükey 
olmasının nedeni azalan marjinal ikame oranı ile azalan marjinal fayda 

ilkesidir. Yanıt B seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (İdari Yargı Hakimliği 2005) 
Bir kayıtsızlık eğrisinin orijine göre dış bükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Azalan verimler yasasının geçerli olması  
B) Tüketici tercihlerinin geçişli olması  
C) Azalan marjinal fayda yasasının geçerli olması  
D) Daha çok olanın her zaman daha iyi olması  
E) Tercihlerin sabit olması  

 
Yanıt:  

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi tüketici farksızlık eğrisi üzerinde 

bir noktadan başka bir noktaya geçtiğinde bir malın tüketimi artarken diğer 
malın tüketimi azalmaktadır. Tüketimi artan maldan elde edilen marjinal 
fayda azalırken, tüketimi azalan maldan elde edilen marjinal fayda 
artmaktadır.  

B noktasından sonraki X tüketimi arttıkça, tüketicinin Y malı 
tüketimi en aza inmiştir ve artık Y malından vazgeçmek istemeyecektir. 
Çünkü Y malının marjinal faydası yüksektir. Ancak X malı tüketimi çoktur. 
Bu nedenle X malının marjinal faydası oldukça düşüktür. Bu noktada Y 
malı için X malından daha kolay vazgeçebilir.  

Sonuç olarak; Farksızlık eğrilerinin orijine göre dış bükey 
olmasının nedeni azalan marjinal ikame oranı ile azalan marjinal fayda ilkesidir. Yanıt C seçeneğidir.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Mali Hizmetler Uzman Yardımıcılığı 2008) 
Kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre kesin dış bükey olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Tüketici tercihlerinin geçişliliği varsayımı   B) Tüketici tercihlerinin monoton olduğu varsayımı  
C) Tüketici tercihlerinin tam olduğu varsayımı   D) Azalan marjinal ikame oranı varsayımı  
E) Tüketilen malların normal mallar olması  
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Yanıt: Kayıtsızlık eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan negatif eğimli eğrilerdir. Sol yukarıdan sağ aşağıya 
inildikçe bir malın tüketimi azalırken diğer malın tüketimi artmaktadır. Tüketimi azalan malın marjinal faydası 
artar, tüketimi artan malın marjinal faydası ise azalır. Ayrıca farksızlık eğrileri azalan marjina l fayda kanunu ve 
azalan marjinal ikame oranı nedeniyle orijine göre dış bükeylerdir. Yanıt D seçeneğidir.  

 

Örnek: Fayda fonksiyonu XYYXfU  ),( biçiminde olan bir tüketici X malından 10, Y malından 40 birim 

tüketiyorsa marjinal ikame oranı kaçtır?  
 

Çözüm: 5,05,0),( YXYXfU   
 
Fayda fonksiyonunda MUX, fonksiyonun X’e göre türevini, MUY, fonksiyonun Y’ye göre türevini ifade eder.  
 

       
   

   

 
                                   

                                    
 

  
  
  
  

 
            

           
 

 

 
 

  

  

   
 
 
 

Örnek: Fayda fonksiyonu XYYXfU  ),(  biçiminde olan bir tüketici X malından 10 birim, Y malından 40 

birim tüketmektedir. X malından tükettiği miktarı 15 birim artırır, Y malından tükettiği miktarı 15 birim azaltırsa 
marjinal ikame oranı kaç olur?  

 

Çözüm: 5,05,0),( YXYXfU  fayda fonksiyonu şeklinde düzenlersek; 

X malı tüketimi 15 birim arttırılırsa 25 birime, Y malı tüketimi 15 birim azaltılırsa 25 birime düşmektedir. Bu durumda 
marjinal ikame oranı; 
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olur. 
 
 
 
 
Özel (Tipik Olmayan) Farksızlık Eğrileri 
Malların birbirleriyle olan ilişkisine göre iki grup maldan bahsedilir. Bunlar 

ikame ve tamamlayıcı mallardır. 
 İkame (rakip) mallar, belirli bir ihtiyacın karşılanmasında birbirlerinin 

yerine kullanılabilen mallardır. Çay-kahve, Kola-Gazoz vb. Bu 
durumda mallar arasında ikame ilişkisinden bahsedilir ve farksızlık 
eğrileri sol yukarıdan sağ aşağı inen negatif eğimli tipik bir eğridir. 
Ancak bu durumda mallar arasındaki ikame azalan bir biçimdedir. 
Yani, bir malın tiketimi artırıldıkça vazgeçilen malın tüketim miktarı 
azalan oranda azalmaktadır. Fayda fonksiyonu ise en çok kullanılan 
Cobb-Douglas tipi fonksiyondur. 

 
 
 
 
 
 
 

Y Malı 

X Malı 

I1 
I2 

I3 

Cobb-Douglas Fayda Fonsksiyonu 
Mallar arasında azalan ikame söz 
konusudur ve MRS < 1 olacaktır. 
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Cobb-Douglas fayda fonksiyonu, 
YXU    (α, β >0) 

şeklinde gösterilir.  ve   mallara harcanan paranın tüketici bütçesindeki 

payıdır ve toplamları 1’e eşittir. Cobb-Douglas fayda fonksiyonununda 
MRS oranı değişen oranlı olarak azalır.  

 
Malların birbirleri yerine ikamelerinin çok kolay olması (mükemmel ikame) 

durumunda da tam ikame mallar var demektir. Billur tuz-kristal tuz, 
pancar şekeri-kamış şekeri, vb. Bu durumda MRS sabittir ve azalan 
MRS ilişkisi geçersizdir. Bir malın tüketimi artırıldıkça diğer maldan 
hep aynı miktarda vazgeçildiğini ifade eder. Fayda fonksiyonu 
Doğrusal Fayda Fonksiyonudur:  

 
YXU     (α, β >0) Doğrusal Fayda Fonksiyonu 

Tam ikame ilişkisinin varlığı veya doğrusal fayda fonksiyonu söz konusu 
iken, farksızlık eğrileri azalan eğime sahip bir doğru şeklinde olacaktır.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2004)  
Aralarında sabit marjinal ikame olan iki mal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 
A) Tam ikame mallardır   B) Tam tamamlayıcı mallardır   
C) Birbirlerinden bağımsız mallardır  D) Orijine göre dışbükeydir  
E) Düşük mallardır 

Yanıt A seçeneğidir. 

 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2010) 
Tam ikame olan X ve Y mallarının kayıtsızlık eğrileri için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?  
 
A) Geçişlilik    B) Tamlık   C) Monotonluk  
D) Azalan marjinal ikame oranı  E) Kayıtsızlık eğrilerinin eğiminin sabit olması  

 
Yanıt: Tam ikame mallar, birbirlerinin yerine mükemmel bir şekilde ikame edilebilen, birbirlerinin yerine kullanılabilen 

mallardır. Bu durumda farksızlık eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan negatif eğimli doğru olacaktır ve fayda 
fonksiyonu;  

                                                  
 
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi doğrusal fayda fonksiyonu, 

durumunda farksızlık eğrilerinin her noktasında eğimleri aynıdır. Marjinal 
ikame oranı aynı zamanda farksızlık eğrisinin eğimi olduğuna göre; tam 
ikame mallarda farksızlık eğrilerinin eğimi her noktada aynı olacağından 
marjinal ikame oranıda aynıdır, yani sabittir. Dolayısıyla azalan marjinal 
ikame oranı geçerli değildir. Yanıt D seçeneğidir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Malı 

X Malı I1 I2 I3 

Doğrusal Fayda Fonsksiyonu 
Mallar arasında sabit ikame söz 
konusudur ve MRS sabit bir 
sayıdır. 

Y Malı 

X Malı I1 I2 I3 
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Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 16.06.2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki şekilde yer alan farksızlık eğrisi hangi tür mallara aittir?  
 
A) Tamamlayıcı mallar         B) İkame imkanı olamayan mallar  
C) Birbirini tam ikame eden mallar    D) Tekel mallar  
 
Yanıt: Malların birbirleri yerine ikamelerinin çok kolay olması (mükemmel 

ikame) durumunda da tam ikame mallar var demektir. Billur tuz-kristal 
tuz, pancar şekeri-kamış şekeri, vb. Bu durumda MRS sabittir ve azalan 
MRS ilişkisi geçersizdir. Bir malın tüketimi artırıldıkça diğer maldan hep 
aynı miktarda vazgeçildiğini ifade eder. Fayda fonksiyonu Doğrusal 
Fayda Fonksiyonudur:  

 
YXU     (α, β >0) Doğrusal Fayda Fonksiyonu 

Tam ikame ilişkisinin varlığı veya doğrusal fayda fonksiyonu söz konusu 
iken, farksızlık eğrileri azalan eğime sahip bir doğru şeklinde olacaktır.  

 
Yanıt C seçeneğidir.  
 
 
 
 Tamamlayıcı mallar ise, belirli bir ihtiyacın karşılanmasında birlikte 

kullanılan mallardır. Çay-şeker, araba-benzin, tabanca-mermi vb. 
 
Eğer mallar belirli bir ihtiyacın karşılanmasında birlikte ve aynı oranda 

kullanılıyorsa bu durumda da tam tamamlayıcı mallar söz 
konusudur. Ayakkabının bir teki ile diğeri, gömleğin bir kolu ile diğeri, 
otomobilin iç lastiği ile dış lastiği, vb. Bu durumda mallar arasında 
ikame ilişkisi olmadığı için MRS sıfırdır, dolayısıyla azalan MRS 
yasası geçersizdir. Bu durumda fayda fonksiyonu Leontief Fayda 
Fonksiyonudur.  

 

 YXU  ,min  (α, β >0) Leontief Fayda Fonksiyonu 

 
Mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi veya Leontief fayda fonksiyonunun 

varlığı halinde farksızlık eğrileri kolları eksenlere pararlel uzanan ve 900 
açı yapan L şeklinde olacaktır. 

 
Bu tip farksızlık eğrileri söz konusu ise, mallar arasında sabit oransal bir 

ilişki vardır. Mallardan birinden tüketilen miktar hangi oranda artırılırsa, 
diğeri de aynı oranda artırılmak durumundadır. Farksızlık eğrisinin 
yatay ve dikey bölümlerinde, ilgili mallar için marjinal faydalar sıfırdır.  

 
Bunların dışında beraber kullanıldığında tükecide büyük bir hoşnutsuzluk 

ayrı ayrı kullanıldığında ise haz ve doyum yaratan mallar (bağımlılık 

Y Malı 

X Malı 

I1 

I2 

I3 

Leontief Fayda Fonsksiyonu 
Mallar arasında tamamlayıcılık 
ilişkisi söz konusudur ve MRS = 0 
olacaktır. 

Y Malı 

X Malı 

Mallar arasında artan ikame 
durumu. Orijine göre içbükey 
farksızlık eğrisi. MRS > 1 

A Malı 

B Malı 0 

Y Malı 

X Malı I1 I2 I3 

Doğrusal Fayda Fonsksiyonu 
Mallar arasında sabit ikame söz 
konusudur ve MRS sabit bir 
sayıdır. 
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yaratan mallar) için farksızlık eğrileri orijine göre iç bükey olacaktır. Bu durumda mallar arasında MRS oranı 
azalmak yerine artar. Örneğin, ayran ve kola ayrı ayrı tüketildiğinde tüketicide büyük bir haz yaratırken aynı anda 
tüketildiğinde tükecide büyük bir hoşnutsuzluk yaratır. Tüketici sadece ayranı ya da sadece kolayı seçtiğinde o 
malın bağımlısı olmuştur. Sadece ayran seçildiğinde koladan tamamen vazgeçildiği için marjinal ikame oranı 
artan olmaktadır.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 19.11.2011) 
I-Azalan Marjinal İkame Oranı 
II-Sabit Marjinal İkame Oranı  
III-Artan Marjinal İkame Oranı  
 
Yukarıda yer alan ikame oranlarına uygun farksızlık eğrileri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?  
 
A) Orijine göre içbükey – Negatif eğimli düz çizgiyi – Orijine göre dışbükey  
B) Negatif eğimli düz çizgi – Orijine göre dışbükey – Orijine göre içbükey   
C) Orijine göre içbükey – Orijine göre dışbükey – Negatif eğimli düz doğru  
D) Orijine göre dışbükey – Negatif eğimli düz doğru – Orijine göre içbükey  

 
Yanıt:  
 
 
I-Azalan marjinal ikame oranı, X ve Y gibi iki mal tüketen tüketicinin X 

malı tüketimini 1 birim artırdığında Y malı tüketiminden 1 birimden 
daha az vazgeçmesidir. Bu durumda farksızlık eğrisi orijine göre 
dışbükey olacaktır. Fayda fonksiyonu Cobb – Douglas fayda 
fonksiyonu olacaktır.  

 
 
 
 
 
II-Sabit marjinal ikame oranı, X ve Y gibi iki mal tüketen tüketicinin X 

malı tüketimini 1 birim artırdığında Y malı tüketiminden hep aynı 
miktarda vazgeçmesidir. Bu durumda farksızlık eğrisi azalan 
eğime (negatif eğimli) sahip bir doğru olacaktır. Fayda fonksiyonu 
doğrusal fayda fonksiyonu olacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
III-Artan marjinal ikame oranı, X ve Y gibi iki mal tüketen tüketicinin X 

malı tüketimini 1 birim artırdığında Y tüketiminden 1 birimden daha 
çok vazgeçmesidir. Bu durumda da farksızlık eğrisi orijine göre 
içbükey olacaktır.  

 
 
Yanıt D seçeneğidir.  
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Farksızlık Eğrisi Üzerinde Hareket 
Tüketici farksızlık eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya geçmesi, bir malın tüketimini artırmak ve ancak 

başka bir malın tüketimini azaltmak pahasına gerçekleştirir.   
 
Şekilde tüketici A noktasından B noktasına geçtiğinde Y malı 

tüketimi Y1’den Y2’e azaltmıştır. Y malı tüketimindeki azalma Y malından 
elde edilen marjinal faydanın artması anlamına gelir. Yine aynı şekilde A 
noktasından B noktasına geçildiğinde X malı tüketimi X1’den X2’ye 
artmıştır. X malının tüketimindeki artış ise, X malından elde edilen marjinal 
faydanın azalmasına anlamına gelir. Dolayısıyla farksızlık eğrisi üzerinde 
sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe Y malının (dikey eksendeki malın) 
marjinal faydası artar, X malının (yatay eksendeki malın) marjinal faydası 
azalır.  

 
Marjinal ikame oranı malların marjinal faydaları oranı olduğuna 

göre (MRS = MUX/MUY), sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe X’in marjinal faydası azalıp, Y’nin marjinal faydası 
artacağından marjinal ikame oranı azalır. Benzer bir biçimde sağ aşağıdan sol yukarı gidildikçe marjinal ikame 
oranı artar.  

 
Özetle farksızlık eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe;  
 

    
   

   

 
                              

                               
             

 
Buna azalan marjinal ikame ilkesi denir. Azalan marjinal ikame ilkesi (prensibi) farksızlık eğrisinin orijine göre dış 

bükey olduğu durumda geçerlidir.  
 
Marjinal ikame oranı farksızlık eğrisinin eğimini gösterir. Dolayısıyla, eğri üzerinde aşağıya hareket marjinal ikame 

oranını azalttığından eğim azalır, yukarı hareket eğimi artırır.  
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2006) 
Orijine göre dışbükey olan bir kayıtsızlık eğrisi boyunca aşağı doğru hareket edildiğinde, kayıtsızlık eğrisinin 

eğiminin mutlak değeri nasıl değişir?  
 
A) Sabit kalır   B) Artar    C) Azalır  
D) Önce artar sonra azalır  E) Önce düşer, sonra artar 

Yanıt C seçeneğidir.  

 
 
 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 16.06.2007) 
Bir farksızlık eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya doğru gidildiğinde marjinal ikame oranının mutlak 

değerinin azalması farksızlık eğrisinin hangi özelliğini göstermektedir?  
 
A) Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek toplam fayda sağlaması  
B) Orijine göre dışbükey olması  
C) Eğrilerin birbirlerini kesmemeleri  
D) Negatif eğimli olması  

 

A 

B 

Y1 
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X1 X2 

X malı 

Y malı 
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Yanıt: Farksızlık eğrisi, farklı mal tüketim bileşimlerinde tüketiciye aynı toplam tatmin düzeyini gösteren noktaların 
geometrik yeridir. Farksızlık eğrisi, iki mal arasında azalan ikameyi gösterdiğinden dolayı orijine göre dış 
bükeylerdir. Yani; Tüketici farksızlık eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya geçmesi, bir malın tüketimini 
artırmak ve ancak başka bir malın tüketimini azaltmak pahasına gerçekleştirir.   

 
Şekilde tüketici A noktasından B noktasına geçtiğinde Y malı 

tüketimi Y1’den Y2’e azaltmıştır. Y malı tüketimindeki azalma Y malından 
elde edilen marjinal faydanın artması anlamına gelir. Yine aynı şekilde A 
noktasından B noktasına geçildiğinde X malı tüketimi X1’den X2’ye 
artmıştır. X malının tüketimindeki artış ise, X malından elde edilen marjinal 
faydanın azalmasına anlamına gelir. Dolayısıyla farksızlık eğrisi üzerinde 
sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe Y malının (dikey eksendeki malın) 
marjinal faydası artar, X malının (yatay eksendeki malın) marjinal faydası 
azalır.  

 
Marjinal ikame oranı malların marjinal faydaları oranı olduğuna 

göre (MRS = MUX/MUY), sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe X’in marjinal faydası azalıp, Y’nin marjinal faydası 
artacağından marjinal ikame oranı azalır. Benzer bir biçimde sağ aşağıdan sol yukarı gidildikçe marjinal ikame 
oranı artar.  

 
Özetle farksızlık eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe;  
 

    
   

   

 
                              

                               
             

 
Buna azalan marjinal ikame ilkesi denir. Azalan marjinal ikame ilkesi (prensibi) farksızlık eğrisinin orijine göre dış 

bükey olduğu durumda geçerlidir. Yanıt B seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2002) 
Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre dış bükey olmasının nedenidir?  
 
A) Marjinal teknik ikame oranı  B) Azalan marjinal fayda ilkesi C) Engel yasası  
D) Gelir etkisi    E) İkame etkisi  

 
Yanıt: Kayıtsızlık eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşayığa inildikçe, bir malın tüketimi artırırlır ve diğer malın 

tüketimi azaltılır. Tüketimi artan malın marjinal faydası azalırken, tüketimi azalan malın marjinal faydası artar. 
Dolayısıyla farksızlık eğrisinin dış bükey olması, bir malın tüketimi sabit olsa bile tüketimi artan malın marjinal 
faydasındaki azalmadan kaynaklanır. Yani azalan marjinal fayda ilkesindenden kaynaklanır. Yanıt B 
seçeneğidir.  

  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2004) 
Hangisi eş fayda eğrisinin özelliği değildir? 
 
A) Negatif eğimlidir   B) Orijine göre dış bükeydir   C) Birbirlerini kesmezler  
D) Eğri boyunca eğim aynıdır  E) Fayda düzeyinin ne kadar olduğu ölçülemez 

 
Yanıt: Farksızlık eğrisi, X ve Y gibi iki farklı malı değişik miktarlarda tüketilmesi durumunda tüketiciye aynı toplam 

fayda düzeyini veren noktaların geometrik yeridir. Farksızlık eğrisinin özellikleri;  
1. Sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan negatif eğimlidirler. Bu durum iki mal arasında ikame olduğunu gösterir.  
2. Orijine göre dış bükeylerdir. Bu durum iki mal arasında azalan ikame olduğunu gösterir.  
3. Birbirlerini ve eksenleri kesmezler. Bu durum tüketici tercihleri arasında geçişliliği ifade eder.  
4. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek tüketim ve fayda düzeyini, orijine yaklaştıkça daha düşük tüketim ve fayda 

düzeyini gösterir.  
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Farksızlık eğrisi analizi Anotelli, Fisher ve Edgoworth gibi temsilcilerinin olduğu Ordinal fayda analizine dayanır. 
Ordinal fayda analizinde tüketicilerin mallardan elde ettiği fayda düzeyi ölçülemez. Ancak, tüketiciler mallardan 
elde ettiği faydaya göre sıralama yapabilir. Bu nedenle E seçeneğide doğrudur.  

 
Farksızlık eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe eğimleri azalır. Farksızlık eğrisinin eğimi aynı zamanda 

marjinal ikame oranını ifade eder. Yanıt D seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2010) 
Tüketicinin fayda fonksiyonu U(X, Y) = X0,5Y0,25 ise ve tüketici, mallardan X = 2 ve Y = 6 birim tüketiyorsa X’in 

Y için marjinal ikame oranı (MRSX, Y) kaçtır?  
 
A) 1/12  B) 1/6  C) 2  D) 6  E) 12 

 
Yanıt: Marjinal ikame oranı, fayda fonksiyonunda iki mal arasındaki değişim oranıdır. Şu şekilde hesaplanır;  
 
Fayda fonksiyonunda MUX, fonksiyonun X’e göre türevini, MUY, fonksiyonun Y’ye göre türevini ifade eder.  
 

       
   

   

 
                                   

                                    
 

  
  
  
  

 
             

              
 

   

    
 
 

 

   
 

 
   

Yanıt D seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2011) 
Tercihleri U(X, Y) = 10X + 5Y fayda fonksiyonu ile temsil edilen bir tüketici, 10 birim X malı ve 9 birim Y malı 

tüketmektedir.  
Tüketicinin X malı tüketimi 1’e düşerse tam olarak eski refah düzeyinde kalabilmesi için kaç birim Y malı 

tüketmesi gerekir?  
 
A) 16  B) 27  C) 32   D) 37   E) 43 

 
Yanıt: Fayda fonksiyonu U(X, Y) = 10X + 5Y şeklinde ifade edildiğinde doğrusal fayda fonksiyonu söz konusudur ve 

farklı miktarlarda X ve Y mal bileşimleri tüketilsede aynı toplam faydanın elde edildiği fayda fonksiyonudur.  
 
Öncelikle 10 birim X ve 9 birim Y malı tüketildiğinde elde edilen toplam fayda bulunur. Bunun için fayda 

fonksiyonunda değerleri yerlerine yazdığımızda;  
 

                
 
Tüketici X malı tüketimini 1’e düşürdüğünde yine aynı toplam fayda düzeyi olan 145 birim toplam fayda düzeyinde 

kalabilmesi için fayda fonksiyonundan hareketle; X yerine 1 ve fayda düzeyine yerine 145 yazdığımızda Y 
tüketim miktarını şu şekilde olacaktır;  

 
             

 
             

Yanıt B seçeneğidir.  
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Çıkmış Sınav Sorusu (Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı 2010) 
Tüketicinin fayda fonksiyonu U(X, Y) = XY olduğu durumda, tüketici mallardan X = 4 ve Y = 2 birim 

tüketiyorsa X’in Y için marjinal ikame oranı (MRSx, y) aşağıdakilerden hangisine eşittir?  
 
A) 1/4  B) 1/2   C) 1  D) 3/3   E) 2 

 
Yanıt: Marjinal ikame oranı, fayda fonksiyonunda iki mal arasındaki değişim oranıdır. Şu şekilde hesaplanır;  
 
Fayda fonksiyonunda MUX, fonksiyonun X’e göre türevini, MUY, fonksiyonun Y’ye göre türevini ifade eder.  
 

       
   

   

 
                                   

                                    
 

  
  
  
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Yanıt B seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2011) 
Elma (E) ve Armut (A) tüketen bir bireyin fayda fonksiyonu U(E, A) = E2 + A2 şeklindedir.  
Bireyin kayıtsızlık eğrisi üzerindeki iki noktadan biri 15 E, 16 A noktası ise aynı kayıtsızlık eğrisi üzerindeki 

diğer nokta aşağıdakilerden hangisidir?  
 
 Elma (E) Armut (A) 
A) 4  36 
B) 8  24 
C) 16  12 
D) 20  9 
E) 24  6 

 
Yanıt: Fayda fonksiyonu U (E, A) = E2 + A2 şeklinde ifade edildiğinde orijine göre dış bükey kayıtsızlık eğrisi söz 

konusudur. Kayıtsızlık eğrisinin üzerindeki her noktada tüketicinin 
elde ettiği toplam fayda aynıdır.  

 
Görüldüğü gibi farksızlık eğrisi üzerindeki her noktada 

tüketici aynı toplam faydayı elde ettiğine göre, A ve B noklarının 
faydaları aynıdır. Tüketici A noktasında 16 birim armut ve 15 birim 
elma tüketiyorsa elde ettiği toplam fayda;  

 

        
 

                      
 

Yani, farksızlık eğrisi üzerindeki her noktada tüketici 481 birim toplam fayda elde edecektir. Bu durumda da B 
noktasındaki A2 ve E2 mal bileşiminden de tüketici 481 birim toplam fayda elde edecektir. Bu durumda tüketici 
farksızlık eğrisi üzerindeki bir başka noktayı verilen şıklardan haraketle buluruz. U = E2 + A2 fayda 
fonksiyonundan hareketle; şıklardaki verileri yerlerine yazdığımızda sonucu 481 olan tüketim bileşimi bir diğer 
noktayı verecektir.  

 
A seçeneği → 42 + 362 = 1.312 > 481 olduğuna göre bu mal bileşimi farksızlık eğrisi üzerinde değildir.  
B seçeneği → 82 + 242 = 640 > 481 olduğuna göre bu mal bileşimi farksızlık eğrisi üzerinde değildir.  
C seçeneği → 162 + 122 = 400 < 481 olduğuna göre bu mal bileşimi farksızlık eğrisi üzerinde değildir.  
D seçeneği → 202 + 92 = 481 = 481 olduğuna göre bu mal bileşimi tüketici farksızlık eğrisi üzerindedir. Bu durumda 

diğer nokta 20 birim elma ve 9 birim armuttur. Yanıt D seçeneğidir.  
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Farksızlık Eğrisinin Özel Durumu (Tek Mal Tüketen Tüketici) 
Farksızlık eğrisi analizinde tüketicinin iki mal tükettiğini ve bu iki malı farklı 

miktarlarda tüketse dahi aynı toplam faydayı sağladığı noktaların geometrik 
yerine farksızlık eğrisi denir şeklinde tanımlamıştık. Tüketici iki maldan 
sadece birini tüketiyor ve eksendeki diğer malı hiç tercih etmiyorsa 
(sevmiyorsa) bu durumda tercih edilmeyen mal tüketici açısından faydasızdır 
ve farksızlık eğrisi tüketicinin arzu ettiği malın (sevdiği) ekseninden çıkan bir 
doğru olacaktır.  

 
Tüketici sadece bir malı tercih ediyorsa, tüketicinin toplam faydasıda sadece 

tercih edilen mal tarafından belirlenir ve fayda fonksiyonu; U = A şeklinde olur. 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2004) 
Farksızlık eğrileri dikeyse (yatay eksende A malı, dikey eksende B malı vardır) hangisi doğrudur?  
 
A) A ve B malları tam ikame mallardır 
B) A ve B malları tam tamamlayıcı mallardır  
C) Tüketici A malını çok seviyor ve B malından hiç tüketmek istemiyor 
D) Tüketici B malını çok seviyor ve A malından hiç tüketmek istemiyor 
E) Tüketici kararsız, beklemeyi tercih ediyor 

Yanıt C seçeneğidir. 

 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2008) 
X ve Y malları için tüketicinin fayda fonksiyonu U = X şeklinde ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A) Y malı kötü maldır  
B) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır  
C) X ve Y malları tam ikame mallardır  
D) X malının yatay eksende yer aldığı bir grafik üzerinde, tüketicinin kayıtsızlık eğrileri pozitif eğimli doğrular 

şeklindedir  
E) X malının yatay eksende yer aldığı bir grafik üzerinde, tüketicinin kayıtsızlık eğrileri dikeydir  

 
 
 
Yanıt: X ve Y malları için tüketici tüketici fayda fonksiyonu U = X şeklinde ise, tüketici sadece X malını tüketiyor ve X 

malından fayda elde ediyor. Y malını tüketmiyor ve Y malından fayda elde etmiyordur. Yani Y malı tüketici için 
faydasız bir maldır. Bu durumda yatay eksende X malı ve dikey eksende Y malı olmak üzere U = X fayda 
fonksiyonunun farksızlık eğrileri;  

 
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, farksızlık eğrisi X malının yatay 

eksende yer aldığı grafikte, tüketicinin kayıtsızlık eğrileri dikeydir. Yanıt E 
seçeneğidir.  
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Farksızlık Eğrisinin Özel Durumu (Kötü Mal)  
Kötü Mal: İki mal tüketen tüketicinin bu iki maldan 

birini daha çok tüketmek istiyor, diğeri ise 
tüketiciye (kendisine) zarar vermesi nedeniyle 
daha az tüketmek istiyor ise, tüketiciye zarar 
veren mal kötü maldır. Ancak tüketici bu iki 
malı aynı anda tüketmektedir. Kötü maldan 
zarar görmekte ancak diğer maldan bir fayda 
elde etmektedir. Her iki mal birlikte kullanıdığı 
için farksızlık eğrisi pozitif eğimlidir. Ancak 
farksızlık eğrisi kötü mal ekseninden değil, 
diğer mal ekseninden çıkmaktadır. Tüketicinin tercih ettiği mal, tüketim artışı karşısında kötü mala göre daha 
fazla tüketilmektedir.  

 
Bu mala en güzel örnek çayı çok seven birisi için çay tercih edilen bir maldır. Ancak plastiğe alerjisi olan birisi için 

plastik tercih edilen bir mal değildir. Çayın plastik bardakta içilmesi ise tüketici için plastik zarar verici ancak çay 
tercih edilen (zevk veren) mal olması nedeniyle her tüketim artışı nedeniyle plastik bardağı daha az cam bardağı 
daha çok kullanmak isteyecektir.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2011) 
Tüketicinin tükettiği iki maldan biri kötü mal niteliğindeyse kayıtsızlık eğrilerinin alacağı şekille ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 
A) Negatif eğimlidirler   B) Pozitif eğimlidirler  C) Yatay eksene paraleldirler  
D) Dikey eksene paraleldirler   E) Orijine göre dışbükeylerdir  

Yanıt B seçeneğidir. 

 
 
 
Farksızlık Eğrisinde Aykırı Durum: Geçişlilik Varsayımın İhlali 
Geçişililik varsayımına göre tüketici A mal sepetini B mal sepetine tercih ediyorsa, 

B mal sepetini de C mal sepetine tercih ediyorsa o zaman her zaman A mal 
sepetini C’ye tercih eder. Bu durum farksızlık eğrilerinin kesişmemelerinin 
göstergesidir. Eğer farksızlık eğrileri yandaki şekilde olduğu gibi kesişiyorsa, X 
noktasında elde edilen fayda ile Z noktasında elde edilen fayda aynı farksızlık 
eğrisi üzerinde olduğu için aynıdır. Ancak Y noktasında elde edilen fayda ile X 
noktasında elde edilen fayda arasında bir fark ortaya çıkmayacaktır ki bu 
durumda X mal sepeti ile Y mal sepeti arasında hiçbir fark olmayacağı 
anlamına gelir ki bu durum geçişlilik varsayımna aykırıdır.  

 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2006) 
Kayıtsızlık eğrilerinin kesiştiği noktada aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?  
A) Tüketici, faydasını minimize etmiştir     
B) Azalan marjinal ikame oranı varsayımı ihlal edilmektedir  
C) Azalan marjinal fayda varsayımı ihlal edilmektedir 
D) Kayıtsızlık eğrileri orijine göre dışbükey değillerdir 
E) Geçişlilik varsayımı ihlal edilmektedir  

Yanıt E seçeneğidir. 

 
 
Farksızlık Eğrisinde Aykırı Durum: Doymazlık Varsayımın İhlali  
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Doymazlık varsayımı, tüketicinin her zaman çoğu aza tercih etmesidir. Bu durumda farkızlık eğrileri her zaman 
negatif eğimli olacaktır. Eğer farksızlık eğrisi yandaki şekilde olduğu gibi pozitif eğimli olduğunda, bu durumda A 
noktasında elde edilen fayda ile B noktasından elde edilen fayda aynı olacaktır. A noktasındaki tüketim B 
noktasındaki tüketime göre daha azdır. Bu durumda tüketici doymazlık varsayımına yani, daha çoğun daha aza 
tercih edileyeceği varsayımına aykırıdır.  

 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2011) 
Pozitif eğimli bir kayıtsızlık eğrisi, tüketici tercihleri ile ilgili yapılan varsayımlardan hangisini ihlal eder?  
A) Daha çoğun daha aza tercih edilmesini  B) Maksimum fayda noktasında olmamasını  
C) Geçişlilik     D) Tamlık 
E) Yansıtıcılık  

Yanıt A seçeneğidir.  

  

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2010) 
X ve Y malları tüketen bir tüketici için fayda fonksiyonu U(X, Y) = (XY)1/2 şeklinde ise X malının marjinal 

faydasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?  
 
A) Pozitif olamaz     B) X malı tüketimi arttıkça azalmaz  
C) Daha fazla Y malı tüketildikçe artar   D) Tüketilen Y malı miktarından bağımsızdır  
E) Tüketilen X malı miktarından bağımsızdır  

 
Yanıt: Cobb-Douglas fayda fonksiyonu, 

YXU    (α, β >0) 

şeklinde gösterilir.  ve   mallara harcanan paranın tüketici bütçesindeki payıdır ve toplamları 1’e eşittir. Cobb-

Douglas fayda fonksiyonununda MRS oranı değişen oranlı olarak azalır ve orijine göre dış bükeylerdir.  
 
Soruda verilen fayda fonksiyonu U = (XY)1/2 fayda fonksiyonu, U = X1/2Y1/2 şeklinde yazıldığında bir Cobb – Douglas 

fayda fonksiyonunu ifade eder ve şu şekilde çizilir;  
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, tüketici X malı tüketimini 

arttırdığında Y malı tüketimini azalmaktadır. Bu durumda; 
- Azalan marjinal fayda kanunu gereği, X malı tüketimi 

arttıkça X malının marjinal faydası azalır, Y malı tüketimi 
azalacağından Y malı marjinal faydası artar.  

 
Tüketici Y malı tüketimini arttırdığında X malı tüketimi 

azalmaktadır. Bu durumda;  
- Azalan marjinal fayda kanunu gereği, Y malı tüketimi 

arttıkça Y malının marjinal faydası azalır, X malı tüketimi 
azalacağından X malının marjinal faydası artar.  

Yanıt C seçeneğidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2007) 
İki mal için tüketiciye ait fayda fonksiyonu U = (xy)1/2 ise, x’in marjinal faydası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?  
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A) Negatiftir     B) Tüketilen x malı miktarı arttıkça azalmaz  
C) Tüketilen y malı miktarı arttıkça artar  D) Tüketilen y malı miktarından etkilenmez  
E) Tüketilen x malı miktarından etkilenmez  

 
Yanıt: Cobb-Douglas fayda fonksiyonu, 

YXU    (α, β >0) 

şeklinde gösterilir.  ve   mallara harcanan paranın tüketici bütçesindeki payıdır ve toplamları 1’e eşittir. Cobb-

Douglas fayda fonksiyonununda MRS oranı değişen oranlı olarak azalır ve orijine göre dış bükeylerdir.  
 
Soruda verilen fayda fonksiyonu U = (xy)1/2 fayda fonksiyonu, U = x1/2y1/2 şeklinde yazıldığında bir Cobb – Douglas 

fayda fonksiyonunu ifade eder ve şu şekilde çizilir;  
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, tüketici x malı tüketimini 

arttırdığında y malı tüketimini azalmaktadır. Bu durumda; 
- Azalan marjinal fayda kanunu gereği, x malı tüketimi 

arttıkça x malının marjinal faydası azalır, y malı tüketimi 
azalacağından y malı marjinal faydası artar.  

 
Tüketici y malı tüketimini arttırdığında x malı tüketimi 

azalmaktadır. Bu durumda;  
- Azalan marjinal fayda kanunu gereği, y malı tüketimi 

arttıkça y malının marjinal faydası azalır, x malı tüketimi 
azalacağından x malının marjinal faydası artar.  

Yanıt C seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2010) 
X ve Y mallarını tüketen bir tüketici için fayda fonksiyonu U = (X, Y) = (XY)1/2 şeklinde ise, X malının marjinal 

faydasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?  
 
A) Pozitif olmaz    B) X malı tüketimi arttıkça azalmaz 
C) Daha fazla Y malı tüketildikçe artar  D) Tüketilen Y malı miktarından bağımsızdır 
E) Tüketilen X malı miktarından bağımsızdır  

 
Yanıt: Cobb-Douglas fayda fonksiyonu, 

YXU    (α, β >0) 

şeklinde gösterilir.  ve   mallara harcanan paranın tüketici bütçesindeki payıdır ve toplamları 1’e eşittir. Cobb-

Douglas fayda fonksiyonununda MRS oranı değişen oranlı olarak azalır ve orijine göre dış bükeylerdir.  
 

Soruda verilen fayda fonksiyonu U = (XY)1/2 fayda fonksiyonu, U 
= X1/2Y1/2 şeklinde yazıldığında bir Cobb – Douglas fayda fonksiyonunu 
ifade eder ve şu şekilde çizilir;  

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, tüketici x malı tüketimini 

arttırdığında y malı tüketimini azalmaktadır. Bu durumda; 
- Azalan marjinal fayda kanunu gereği, X malı tüketimi 

arttıkça X malının marjinal faydası azalır, Y malı tüketimi 
azalacağından Y malı marjinal faydası artar.  

 
Tüketici y malı tüketimini arttırdığında x malı tüketimi 

azalmaktadır. Bu durumda;  
- Azalan marjinal fayda kanunu gereği, Y malı tüketimi arttıkça Y malının marjinal faydası azalır, X malı 

tüketimi azalacağından X malının marjinal faydası artar.  
Yanıt C seçeneğidir.  
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BBÜÜTTÇÇEE  DDOOĞĞRRUUSSUU  
Bütçe doğrusu, Tüketicinin sabit geliri ile satın alabileceği maksimum mal 

bileşimi gösteren noktaların geometrik yeridir.  
Tüketicinin tüm gelirini sadece X ve Y mallarına harcadığını varsayalım. Bu 

durumda bütçe kısıtı şöyledir: 
 

YPXPR YX    Bütçe Denklemi/Kısıtı 

 
Burada R geliri, PX: X malının fiyatını, PY: Y malının fiyatını, X ve Y ise iki malın 

miktarını gösterir.  
 
Tüketicinin tüm parasıyla satın alabileceği X ve Y malı miktarları ise şöyle olacaktır:  
 

             
 

  
 ü               ı          ığı       

 

            
 

  

 ü               ı          ığı       

 
Bütçe doğrusunda A noktası tüm gelirin Y malına, B noktası tüm gelirin X malına harcandığı noktalardır.  
 
A, B, C noktaları → Bütçe doğrusunun üzerindedir ve tüm gelir 

harcanmıştır.  
D noktası → Bütçe doğrusunun içindedir. Bu durumda tüketici 

tüm geliri harcamamıştır ve optimizasyon için uygun 
değildir.  

E noktası → Bütçe doğrusunun dışındadır. Bu mal bileşimini 
tüketmeye tüketici bütçesi yetmemektedir.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2001) 
Ali’nin 9 gazoz ile 10 çikolata alabilecek kadar parası 

vardır. Çikolatanın fiyatı gazozun fiyatının 3 katı 
olduğuna göre Ali, bütün parasını çikolata için harcarsa, kaç tane çikolata satın alabilir?  

 
A) 26  B) 19  C) 15  D) 13  E) 10 

 
Yanıt: Ali mevcut bütçesi ile 9 gazoz ve 10 çikolata alabiliyorsa Ali’nin bütçe denklemi;  
M: Bütçe G: Gazoz Miktarı PG: Gazozun Fiyatı  Ç: Çikolata Miktarı   PÇ: Çikolata Fiyatı 
 

            

 
Verilenleri bütçe denkleminde yerine yazdığımızda;  

           

 
Çikolatının fiyatı gazozun fiyatının 3 katı ise; PÇ = 3.PG olacaktır. Buradan da PÇ/3 = PG’dir. Soru, tüketicinin tüm 

bütçesini çikolata için harcarsa ne kadar çikolata satın alabileceğini sormaktadır. Bu durumda, tüketici bütçe 
denkleminde PG yerine PÇ/3 yazarsak, satın alınabilecek çikolata miktarını buluruz.  

 

    
  

 
       

 

Y 

R/PY 

R/PX 
X 

A 

B 

C 

D 

E 

. 
. 

. 
. 

. 

tanα  

Nominal (Parasal) Ücret: İşçilerin çalışmaları 
karşılığında, haftalık veya aylık olarak aldıkları 
para miktarıdır.  
Reel Ücret: Parasal ücret ile satın alınabilecek 
mal ve hizmet miktarıdır.  
 
Reel Gelir = Nominal Gelir / Fiyat 



  

ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

                     

 
Dolayısıyla tüketici tüm parasal gelirini çikolata için harcarsa satın alabileceği çikolata miktarı 13 adettir. Yanıt D 

seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KMS 2001) 
Bir tüketici, gelirinin tümünü harcadığında 6 birim X ve 14 birim Y veya 10 birim X ve 6 birim Y satın 

alabiliyor. Bu tüketici gelirinin tümüyle kaç birim Y satın alabilir?  
 
A) 34  B) 26  C) 24  D) 18  E) 16  

 
Yanıt: 
Tüketici bütçe denklemi M = PxX + PyY’dir. 
1.durumda; M = 6X + 14Y    2.durumda; M = 10X + 6Y 
 
Her iki durumda da tüketicinin bütçesi aynı olduğuna göre, bulduğumuz iki denklemde birbirine eşittir;  
 
6X + 14Y = 10X + 6Y ise; 
8Y = 4X yani X = 2Y’dir. Birinci denklemde X yerine 2Y yazılırsa; 
6.(2Y) + 14Y = 26Y Yanıt B seçeneğidir.  
 
Bütçe Doğrusunun Eğimi 
Bütçe doğrusunun eğimi iki yolla bulunur. Birinci yol, şekilde gösterilen α açısının tanjantını hesaplamaktır: 
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İkinci yol ise bütçe doğrusu denklemiyle olmaktadır. Denklemde Y’i yalnız bırakırsak; 
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   Bütçe Doğrusu 

Bütçe doğrusu denkleminin X’e göre türevinin alınması halinde bütçe doğrusunun 
eğimi bulunmuş olur: 

Y

X

P

P

dX

dY
   Bütçe Doğrusunun Eğimi 

 
Tüketicinin parasal geliri tüketicinin nominal gelirini ifade eder. Tüketicinin parasal geliri ile satın alabileceği mal 

miktarı ise tüketicinin reel gelirini ifade eder. Bütçe denkleminde yer alan parasal gelir bu anlamda nominal geliri 
gösterirken X ve Y mal miktarları ise reel geliri gösterir. Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği noktalar, satın 
alınabilecek mal miktarını gösterdiğinden, reel geliri ifade eder.  

 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KMS 2001) 
X1 ve X2 ürünlerine harcanabilecek 12 TL’lik bir gelir varsa ve X1 ürününün fiyatı 2 TL, X2 ürününün fiyatı 6 TL 

ise bütçe doğrusu denklemi aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) X1 / 2 + X2 = 12  B) 3X1 + X2 = 12  C) (X1 + X2) / 8 = 12 
D) 3X1 + 7X2 = 12  E) 8(X1 + X2) = 12 

 
Yanıt: 
X1 ve X2 mallarının fiyatı denklemlerde yerine konulduğunda 12 sonucunu sağlayan şık doğru seçenektir.  
A seçeneğinde; 2/2 + 6 ≠ 12  

Bütçe 
doğrusunun 
eğimi malların 
fiyatları 

oranına eşittir. 
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B seçeneğinde; 3.2 + 6 = 12 Yanıt B seçeneğidir.  
C seçeneğinde; (2 + 6) / 8 ≠ 12 
D seçeneğinde; 3.2 + 7.6 ≠ 12 
E seçeneğinde; 8.(2 + 6) ≠ 12 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2006) 
Bütçe kısıtında, tüketicinin reel gelirinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Bütçe doğrusunun eğimi    B) Kayıtsızlık eğrisinin eğimi  
C) İki malın piyasa fiyatlarının oranı   D) Bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisi arasında kalan alan  
E) Bütçe doğrusunun yatay ve dikey eksenleri kestiği noktalar  

 
Yanıt:  

 
Yandaki AB bütçe doğrusunda A noktası; tüketicinin nominal gelirinin 

Y malının fiyatına bölünerek bulunmuştur. Bu durum, tüketici tüm parasal 
geliri ile Y malı satın aldığında ne kadar Y malı satın alabileceğini yani reel 
gelirini ifade eder.  

 B noktası ise; tüketicinin nominal gelirinin X malının fiyatına 
bölünürek bulunmuştur. Yani, tüketici tüm parasal gelirini X malına 
harcadığında ne kadar X malı satın alabileceğini, bir diğer ifade ile reel 
gelirini gösterir.  

Dolayısıyla tüketicinin reel geliri, parasal (nominal) gelirinin fiyata 
bölünmesi ile bulunduğu için bütçe doğrusunun eksenleri kestiği noktalar 

tüketicinin reel gelirini ifade eder. Yanıt E seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2006) 
Bir bütçe doğrusu verildiğinde aşağıdakilerden hangisi reel gelirin ölçülmesinde kullanılabilir?  
 
A) Bütçe doğrusunun eğimi    B) Bütçe doğrusunun eksenlerden biriyle yaptığı açı  
C) Bütçe doğrusunun uzunluğu   D) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği noktalardan biri  
E) Bütçe doğrusunun esnekliği  

 
Yanıt:  

 
Nominal gelir, çalışılarak elde edilen parasal gelirdir.  
 
Yandaki AB bütçe doğrusunda A noktası; tüketicinin nominal gelirinin 

Y malının fiyatına bölünerek bulunmuştur. Bu durum, tüketici tüm parasal 
geliri ile Y malı satın aldığında ne kadar Y malı satın alabileceğini yani reel 
gelirini ifade eder.  

 B noktası ise; tüketicinin nominal gelirinin X malının fiyatına 
bölünürek bulunmuştur. Yani, tüketici tüm parasal gelirini X malına 
harcadığında ne kadar X malı satın alabileceğini, bir diğer ifade ile reel 

gelirini gösterir.  
Dolayısıyla tüketicinin reel geliri, parasal (nominal) gelirinin fiyata bölünmesi ile bulunduğu için bütçe doğrusunun 

eksenleri kestiği noktalar tüketicinin reel gelirini ifade eder. Yanıt D seçeneğidir.  
 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2010) 
Bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği noktayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?  
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

A) Bütçe doğrusunun eğimini verir  
B) Mallar arasındaki ikame oranını gösterir  
C) Yatay eksendeki malın marjinal faydasını gösterir  
D) Gelirin marjinal faydasını sıfır yapan mal demetini gösterir  
E) Gelirin tamamı yatay eksendeki mal için harcandığında bu maldan alınabilecek miktarı gösterir  

 
Yanıt:  

 
Nominal gelir, emeğin çalışarak elde ettiği parasal gelirdir. R nominal 

geliri göstermek üzere;  
Yandaki şekilde bütçe doğrusu B noktasında X eksenini kesmektedir. 

B noktası, tüketicinin nominal gelirinin (R), X malının fiyatına bölünmesi ile 
bulunmuştur. Bu nedenle B noktası tüketici gelirinin tamamını X malına 
harcadığında satın alabileceği X malı miktarını (reel gelirini) gösterir. Yanıt E 
seçeneğidir.  

 
 

 
Bütçe Doğrusunun Konumunun ve Eğiminin Değişmesi 
 
1. Gelirin Değişmesi 
Tüketici gelirindeki değişme bütçe doğrusu eğim değişmeksizin hareket ettirecektir. Gelirdeki artış bütçe doğrusunu 

sağa, azalış ise sola kaydıracaktır.  
 
2. Malların Fiyatlarının Değişmesi 
Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatındaki değişme, bütçe doğrusunu fiyatı değişen malın ekseninde hareket 

ettirir. Tüketici geliri sabit iken, mallardan birinin fiyatı arttığında, bütçe doğrusu fiyatı artan mal ekseninde orijine 
yaklaşır. Mallardan birinin fiyatı düştüğünde, bütçe doğrusu fiyatı azalan mal ekseninde orijinden uzaklaşır.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bütçe Doğrusunda Kaymalar 
 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 27.10.2007) 
Fiyatlar sabitken gelirdeki artış, bütçe doğrusunda aşağıdakilerden hangisine neden olur?  
 
A) İçeriye kayarak eğimin dikleşmesine  B) Dışarıya kayarak eğimin yatıklaşmasına 
C) Paralel olarak sola kaymasına     D) Paralel olarak sağa kaymasına  

 
 Yanıt:  
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

X ve Y mallarının fiyatları sabitken tüketici gelirindeki artış, tüketicinin tüketmekte olduğu mallardan daha fazla 
tüketeceği anlamına gelir. Dolayısıyla bütçe doğrusunun eğiminde bir değişme olmaksızın bütçe doğrusu bir 
bütün olarak sağa kayacaktır.   

 
Yanıt D seçeneğidir. 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2011) 
Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin bütçe doğrusunun sola doğru paralel kaymasına neden olur?  
 
A) Mallardan birinin fiyatının azalması   B) Her iki malın fiyatının farklı oranlarda azalması  
C) Mallardan birinin fiyatının artması   D) Mallardan birinden sağlanan faydanın azalması  
E) Tüketici gelirinde bir düşüşün olması  

 
Yanıt: Tüketicinin parasal gelirinin 100 TL olduğunu, X ve Y gibi iki mal tükettiğini, X malının fiyatının 10 TL olduğunu 

ve Y malının fiyatının 5 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda tüketici tüm parasal gelirini X malına harcarsa 
100/10 = 10 birim X malı alabilecektir. Tüm parasal gelirini Y malına harcarsa 100/5 = 20 birim Y malı satın 
alacaktır.  

Malların fiyatları sabitken tüketicinin parasal geliri 50 TL’ye düştüğünde; bu durumda tüm parasal gelir X malına 
harcandığında 50/10 = 5 birim X malı alabilecektir. Tüketici tüm parasal gelirini Y malına harcarsa bu durumda 
50/5 = 10 birim Y malı satın alabilecektir.  

Tüketici bütçe doğrusunu her iki durum için çizersek;  
 
Görüldüğü gibi, malların fiyatları sabitken tüketici geliri azalırsa bütçe 

doğrusu eğim değişmeksizin sola kayar.  
Eğer tüketici geliri sabitken her iki malın fiyatıda aynı oranda artarsa 

tüketici bütçe doğrusu yine eğim değişmeksizin sola kayacaktır. Yanıt E 
seçeneğidir.  

 
 
 

 
 
Örnek: Bir tüketicinin parasal geliri 500 TL, X malının fiyatı 50 TL ve Y malının fiyatı da 25 TL ise bütçe doğrusunun 

denklemi nedir? 

Çözüm: Bütçe doğrusunun denklemi YX PYPXR ..  olduğuna göre verilenleri yerine koyduğumuzda sonuca 

ulaşırız: 

                           ı         ö        
 

                   ı   ı    ığı ı     
 

         ü ç           
 
Örnek: Bir tüketicinin bütçe doğrusunun eğimi – 2’dir. Tüketici gelirinin tamamını harcadığında 50 birim Y malı satın 

alabilmektedir. X malının fiyatı 6 YTL olduğuna göre, tüketicinin Y malı için yaptığı toplam harcama kaç YTL’dir? 
 
Çözüm: Bütçe doğrusunun eğimi malların fiyatları oranına eşittir. Yani; 
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Çıkmış Sınav Sorusu (İdari Yargı Hakimliği 2010) 
Aşağıdakilerden hangisi bütçe doğrusunun eğiminde değişikliğine neden olur?  
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

 
A) Tüketicinin gelir düzeyindeki bir değişme  B) Mallardan birinin fiyatındaki değişme 
C) Mallarının fiyatlarının aynı oranda artması  D) Mallarının fiyatlarının aynı oranda azalması  
E) Tüketicinin fayda fonksiyonundaki değişme  

 
Yanıt:  

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi bütçe doğrusunun eğimi B 

noktasındaki tanjant açısı ile hesaplanır. Bu durumda da;  
 

     
                    

                    
 

 
Karşı kenar uzunluğu olan A noktası tüketici gelirinin Y malı fiyatına 

bölünmesi ile bulunur. Komşu kenar uzunluğu olan B noktası ise tüketici 
gelirinin X malı fiyatına bölünmesi ile bulunur.  

 

     

 
  

 
  

 
 

  

 
  

 
  

  

  

 

 
Görüldüğü gibi, bütçe doğrusunun eğimi malların fiyatları oranına eşittir. Mallardan birinin fiyatının değişmesi –PX/PY 

oranının değişmesine neden olacağından bütçe doğrusunun eğimi değişmiş olacaktır. Yanıt B seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2012) 
Malların fiyatları yüzde 50 ve tüketicinin geliri yüzde 25 oranında artarsa bütçe doğrusu için aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?  
 
A) Eğimi artar  B) Eğimi azalır  C) Eğimi değişmez  D) Sağa kayar E) Konumu değişmez 

 
Yanıt: Tüketici gelirindeki artış, bütçe doğrusunun eğimini değiştirmeden sağa, gelirdeki azalma ise bütçe 

doğrusunun eğimini değiştirmeden sola kaydırır. Tüketici gelirindeki %25’lik artış tüketici bütçe doğrusunu sağa 
kayıdırır. Ancak malların fiyatlarındaki artış tüketici gelirindeki artıştan daha çok olduğundan (%50) tüketici bütçe 
doğrusu sola kayacaktır. Şıklarda bu durum yoktur. O halde bütçe doğrusunun eğimini araştıralım. Tüketici bütçe 
doğrusunun eğimi;  

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi bütçe doğrusunun eğimi B 

noktasındaki tanjant açısı ile hesaplanır. Bu durumda da;  
 

     
                    

                    
 

 
Karşı kenar uzunluğu olan A noktası tüketici gelirinin Y malı fiyatına 

bölünmesi ile bulunur. Komşu kenar uzunluğu olan B noktası ise tüketici 
gelirinin X malı fiyatına bölünmesi ile bulunur.  

 

     

 
  

 
  

 
 

  

 
  

 
  

  

  

 

 
Görüldüğü gibi, bütçe doğrusunun eğimi malların fiyatları oranına eşittir. Mallardan birinin fiyatının değişmesi –PX/PY 

oranının değişmesine neden olacağından bütçe doğrusunun eğimi değişmiş olacaktır. 
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

 
Ancak soruda malların fiyatları aynı oranda ve % 50 artmıştır. Bu durumda;  
 

      
         

         
 

                 

                   
           

 
Görüldüğü gibi, bütçe doğrusunun eğimi malların fiyatları oranı olduğundan ve fiyatlardaki artış oranı aynı 

olduğundan bütçe doğrusunun eğimi değişmeyecektir. Yanıt C seçeneğidir.  
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KMS 2001) 
Bir tüketici gelirinin tümünü harcadığında 6 bitim X ve 14 birim Y veya 10 birim X ve 6 birim Y satın 

alabilmektedir. Buna göre tüketici gelirinin tamamıyla kaç birim Y satın alaiblir?  
 
A) 34   B) 26   C) 24   D) 18   E) 16 

 
 
Yanıt: Tüketicinin satın alabileceği maksimum Y malı miktarı Y=R/PY’dir. Tüketicinin geliri sabit olduğuna göre şu 

ilişki yazılıp işlem yapılmalıdır. 
                                   

 
Bu son bulunan değeri 1. Ya da 2. Bütçe denkleminde X yerine 2Y yazılırsa; 

               
 
Yani tüketici tüm gelirini Y malına harcadığında 26 birim Y malı satın alabilmektedir. Yanıt B seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2007) 
İki mallı bir ekonomide fiyatlar ve tüketicinin geliri iki kat arttığında bütçe doğrusunda meydana gelecek 

değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde bir artış olur  
B) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde bir azalma olur  
C) Bütçe doğrusunun eğimi azalabilir veya artabilir  
D) Bütçe doğrusunda herhangi bir değişiklik olmaz  
E) Bütçe doğrusunda meydana gelecek değişikliği bilebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır 

 
Yanıt: Tüketicinin X ve Y gibi iki mal tüketmesi durumunda, PX, X malının fiyatı ve PY, Y malının fiyatı ve M bütçe 

olmak üzere tüketicinin bütçe denklemi;  
 

            
 
Tüketicinin geliri ve malların fiyatları iki kat artarsa bunu bütçe denkleminde şu şekilde gösterebiliriz;  
 

                
 
Şeklinde ifade edebiliriz. Bu durumda;  

                                        
 
Görüldüğü gibi, tüketici geliri ve malların fiyatları iki kat arttığında bütçe denklemi değişmeyeceğinden bütçe 

doğrusunda bir değişiklik olmayacaktır. Yanıt D seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2002) 
Yatay eksende gıda, dikey eksende de giyecek gösteriliyorsa ve gıdanın fiyatı giyeceğinkine yükselmişse 



  

ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

bütçe doğrusu nasıl değişir?  
 
A) Daha yatay hale gelir   B) Daha dik hale gelir  
C) Dışarıya doğru kayar   D) Orijine doğru kayar  
E) Fiyatlarla gelir arasındaki ilişkiye bağlı olarak, daha dik veya daha yatay hale gelir 

 
Yanıt: Bütçe doğrusu, tüketicinin parasal geliri ile N malı temsilen iki malı hangi miktarlarda alabileceğini gösteren 

noktaların geometrik yeridir. Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği noktalar, tüketicinin parasal gelirinin malların 
fiyatlarına bölünmesi ile bulunur.  

Dikey eksende giyecek bulunuyor ise, bu durumda bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta; 
 

     

                
 

 
Yatay eksende gıda bulunuyor ise, bu durumda bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta;  
 

     

              
 

 
Yatay eksende bulunan gıda fiyatındaki artış, Bütçe / Gıdanın Fiyatı oranını azaltacağından bütçe doğrusu yatay 

eksende orijine yaklaşır. Yani;  
 

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi bütçe doğrusu gıda ekseninde 

orijine yaklaştığından daha dik hale gelmiştir (eğimi artmıştır).  
 
Yanıt B seçeneğidir.  
 
 
 
 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2002) 
Ali, fiyatı 2 TL olan X malından 100 birim ve fiyatı 4 TL olan Y malından 50 birim tüketmektedir. X malının 

fiyatı 5 TL’ye ve Y malının fiyatı da 8 TL’ye çıkarsa aynı miktarda X ve Y malı satın alabilmesi için Ali’nin 
geliri kaç TL artmalıdır?  

 
A) 350   B) 500   C) 600  D) 700   E) 1050 

 
Yanıt: Bütçe denkleminden hareketle;  
 

            
 
İlk durumda tüketici fiyatı 2 TL olan X malından 100 birim ve fiyatı 4 TL olan Y malından 50 birim alıyorsa, tüketici 

bütçesi;  
 

                         
 
İkinci durumunda, X malının fiyatı 5 TL’ye ve Y malının fiyatıda 8 TL çıktığında aynı miktarda X ve Y malı 

tüketebilmek için tüketici bütçesi;  
 

                        
 
Görüldüğü gibi, X ve Y mallarının fiyatlarındaki artış karşısında tüketici aynı miktarda X ve Y malı tüketebilmek için 
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tüketici geliri; 900 – 400 = 500 TL artması gerekir. Yanıt B seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (İdari Yargı Hakimliği 2002) 
Ali’nin geliri 40, elmanın fiyatı 5, muzunki 6 ise Ali’nin satın alabileceği en iyi ürün sepeti içinde kaç tane elma 

olur? 
 
A) 12  B) 10  C) 11  D) 8  E) 4 

 
Yanıt: Soru, en iyi ürün sepeti ile bütçe doğrusunun eksenleri kestiği noktayı ifade etmektedir. Ali’nin geliri 40, 

elmanın fiyatı 5 ve muzun fiyatı 6 olduğuna göre; Ali’nin bütçe denklemi;  
 

            
 

         
 
Ali tüm parasal gelirini elma için harcarsa satın alabileceği elma miktarı;  
 

     

              
 

  

 
   

 
Ali tüm parasal gelirini muz için harcarsa satın alabileceği muz miktarı; 
 

     

            
 

  

 
      

 
Görüldüğü bütçe doğrusunun elma eksenini kestiği nokta 8 ve tüketinin alabileceği en fazla elma miktarıdır. Yanıt D 

seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2003) 
X, yiyecek ve giyim için harcamak üzere haftalık 600 milyon TL’ye sahiptir. Yiyeceğin birim fiyatı 5 milyon TL 

ve giyeceğin birim fiyatıda 30 milyon TL’dir. Aşağıdakilerden hangisi X’in olası tüketim sepetlerinden 
biridir?  

 
A) 20 birim giyecek ve 50 birim yiyecek  B) 10 birim giyecek ve 125 birim yiyecek  
C) 10 birim giyecek ve 60 birim yiyecek  D) 0 birim giyecek ve 200 birim yiyecek  
E) 200 birim giyecek ve 10 birim yiyecek  

 
Yanıt: Geliri (R) 600 milyon TL olan, X’in tüketim sepetinde yiyeceğin miktarı Y ve fiyatı PY, giyeceğin miktarı G ve 

fiyatını da Pg olarak gösterirsek, bütçe denklemi;  
            

             
Elde ettiğimiz bu denklemi verilen seçeneklerde deneyerek doğru cevaba ulaşırız;  
 
A seçeneğinde; 600 ≠ 20.30 + 50.5 → 600 ≠ 850 olduğundan yanlış seçenektir. 
B seçeneğinde; 600 ≠ 10.30 + 125.5 → 600 ≠ 925 olduğundan yanlış seçenektir.  
C seçeneğinde; 600 = 10.30 + 60.5 → 600 = 600 olduğundan yanıt C seçeneğidir.  

OORRDDİİNNAALL  FFAAYYDDAA  AANNAALLİİZZİİNNDDEE  TTÜÜKKEETTİİCCİİ  DDEENNGGEESSİİ  



  

ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

Ordinal fayda analizinde tüketici dengesi; bütçe doğrusu ile farksızlık eğrisinin teğet olduğu noktada sağlanır.  
Ordinal yaklaşımda tüketici dengesi iki biçimde ele alınmaktadır. 

Bunlardan birincisi fayda maksimizasyonu, ikincisi harcama minimizasyonu 
yaklaşımıdır.  

Fayda maksimizasyonunda, 
tüketici veri bir bütçe ile elde 
edebileceği maksimum toplam faydayı 
araştırmaktadır. Grafiksel olarak tek bir 
bütçe doğrusu, çok sayıda farksızlık 
eğrisi vardır. Yandaki şekilde de 
görüldüğü gibi, U1, U2 ve U3 tüketici 
farksızlık eğrileridir. U1 farksızlık eğrisi 
bütçe doğrusunu K ve L noktalarında 
kesmektedir. Ancak aynı fayda 
düzeyini sağlayan M noktasında 
tüketici tüm parasal gelirini harcamamaktadır. U1 farksızlık eğrisi tüketiciye 
en yüksek fayda düzeyini sağlamamaktadır. D noktasında ise, U2 farksızlık 
eğrisi bütçe doğrusuna sadece bir noktada teğettir ve mevcut bütçe ile 
sağlanacak en yüksek fayda noktasını temsil etmektedir. Bu durumda D 
noktasında tüketici dengesi sağlanmıştır. U3 farksızlık eğrisi daha yüksek 
bir fayda düzeyini temsil etmektedir ancak tüketici bütçesi bu mal bileşimini 
tüketmeye yetmemektedir.  

Harcama minimizasyonunda 
ise tüketici belirli bir fayda düzeyini 
minimum harcama ile gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Tek bir farksızlık eğrisi, 
çok sayıda bütçe doğrusu bulunur. 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi 
tüketici en yüksek faydağı en düşük 
harcama ile gerçekleştirdiği D 
noktasında dengededir. Yine fayda 
maksimizasyon koşulunda olduğu gibi 
bütçe doğrusu farksızlık eğrisine 
teğettir.  

 
Her iki yaklaşımda da tüketici dengesi bütçe doğrusunun farksızlık 

eğrisine teğet noktasında sağlandığına göre, tüketici denge koşulu her 
ikisinde de aynı olmaktadır: Tüketicinin dengeye gelebilmesi için farksızlık 
eğrisinin eğimi ile bütçe doğrusunun eğimleri birbirlerine eşit 
olmalıdır. 

Farksızlık eğrisinin eğimi marjinal ikame oranına, bütçe 
doğrusunun eğimi de malların fiyatları oranına eşit olduğuna göre tüketici 
denge koşulu şöyle olacaktır:   
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   Tüketici Denge Koşulu 

O halde, rasyonel hareket eden bir tüketici, gelir düzeyi ve mal 
fiyatları veri iken, her maldan bu mallara harcadığı son liraların marjinal 
faydaları birbirine eşit olacak şekilde satın aldığında dengeye 
gelmektedir. 

 
Her iki yaklaşımda da aynı sonuca ulaşıldığına göre, tüketici dengesi neden iki ayrı biçimde ele alınmaktadır? Çünkü,  

her iki yaklaşımdan farklı talep fonksiyonları elde edilmektedir. Fayda maksimizasyonundan Marshall’gil talep 
fonksiyonları, harcama minimizasyonundan Hicks’gil talep fonksiyonları elde edilmektedir. 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2008) 
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Harcama Minimizasyonu 

Marshall’gil Talep Fonksiyonu 
A ve B gibi iki mal tüketen 
tüketicinin denge koşulu 
Lagrange Yöntemi ile bulunur.  
 
Lagrange Fonksiyonu (L); 
L=[Amaç Fonksiyonu]+λ (Sıfıra 
Eşitlenmiş Kısıt Fonksiyonu)  
 
λ: Lagrange çarpanıdır ve 
paranın marjinal faydasını 
gösterir.  
 
Genel anlamda A ve B gibi iki mal 
tüketen tüketicinin Lagrange 
Fonksiyonu; 
L= f(A, B) + λ(R - PAA - PBB) 
 
Fonksiyonun A’ya ve B’ye göre 
türevlerinin bir birlerine 
eşitlenmesi tüketici denge 
noktasını gösterir.  
 
Fonksiyonun λ’a göre türevi ise A 
ve B malına olan Masrhall talep 
fonksiyonlarını verir.  
 
Marshall’gil talep fonksiyonu 
bayağı, sıradan, alışılmış talep 
fonksiyonlarıdır ve;  
1. Tüketicinin satın aldığı mal 
miktarlarını gelirin ve fiyatların 
fonksiyonu olarak gösterir. Bu 
nedenle hem gelir hem de ikame 
etkisine yer verir.  
2. Fiyata ve gelire göre sıfırıncı 
dereceden türdeştir.  
3. Fiyat ve gelirin tek değerli 
fonksiyonudur. Yani tüketiciye 
maksimum toplam fayda 
sağlayan tek bir X ve Y malı 
bileşimi vardır.  
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I. Fiyatlar  
II. Gelir  
III. Tüketicinin tercihleri  
IV. Marjinal ikame oranı 
Yukarıdakilerden hangileri bir tüketicinin elde edebileceği fayda düzeyini sınırlar?  
 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II   D) III ve IV  E) II, III ve IV 

 
Yanıt: Tüketicinin amacı faydasını maksimize etmektir. Tüketici ancak faydasını maksimize ettiğinde dengeye 

geldiğine göre, tüketicinin faydasını tükettiği mal miktarının sınırını belirleyen bütçe sınırlamaktadır. Ayrıca, 
tüketicinin elde ettiği parasal gelir ile ne kadar mal tüketebileceğini malların fiyatları belirler. Dolayısıyla tüketici 
faydasını sınırlayan iki unsur fiyatlar ve gelir (bütçe)’dir. Yanıt C seçeneğidir.  

 

Örnek: Fayda fonksiyonu 5,05,0 YXU  , malların fiyatları PX = 25, PY = 100 ve tüketicinin geliri R = 200 iken, talep 

edilen X ve Y malı miktarları kaçtır? Tüketicinin elde edeceği maksimum toplam fayda kaçtır? 
 
Çözüm: Tüketici dengesinde talep edilen X ve Y mal miktarılarını tüketici denge koşulu şu şekilde buluruz; 
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Tüketici bütçe denklemi ise; R = X.PX + Y.PY olacağından, 200 = 25.X + 100.Y bütçe denkleminde yukarıda 

bulduğumuz X yerine 4Y koyarsak tüketilen Y malı miktarını bulmuş oluruz.  
 

                                  
 
Y = 1 ise, 4Y = X eşitliğinde Y yerine 1 koyduğumuzda X = 4 olacaktır.  
 
Tüketicinin sağladığı toplam fayda ise, tüketim miktarlarını verilen fayda fonksiyonunda yerine koyduğumuzda 

buluruz; 
 

                              ş         ü           
 

          ü                       ı        ı     
  
  

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2004) 
X ve Y malı tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu aşağıda verilmiştir.  
 

                   
 
X malının fiyatı 2, Y malının fiyatı 4, tüketici geliri 270 ise, tüketicinin elde edeceği maksimum fayda değeri 

kaçtır?  
 
A) 140  B) 160  C) 270  D) 300  E) 640 

Yanıt: Soru tüketici dengesinde tüketicinin elde edeceği fayda düzeyini sormaktadır. Çünkü tüketicinin elde edeceği 
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maksimum fayda düzeyi ancak tüketici dengesinde sağlanmaktadır. Tüketici dengesi, bir farksızlık eğrisinin bütçe 
doğrusuna teğet olduğu noktada sağlanı ve bu durumda; bütçe doğrusunun eğimi marjinal ikame oranına 
eşittir.  

 
Yandaki şekilde de görüldüğü AB bütçe doğrusunun U farksızlık 

eğrisine teğet olduğu D noktasında tüketici faydasını makisimze ederek 
dengeye gelmiştir.  

Bütçe doğrusunun eğimi, malların fiyatları oranına eşittir. Yani;  
 

 
  
  

 

 
Farksızlık eğrisinin eğimi ise marjinal ikame oranıdır ve malların 

marjinal faydaları oranına eşittir;  
 

    
   

   

 

 
Denge durumunda ise;  

   

   

 
  

  

 

 
Tüketici dengesinde hareketle tüketicinin tükettiği X ve Y mal miktarı bulunur ve fayda fonksiyonunda yerine yazılarak 

tüketicinin elde ettiği fayda bulunmuş olur. MUX fayda fonksiyonunu X’e göre türevi ve MUY fayda fonksiyonunun 
Y’ye türevi alınarak bulunur.  

 

   
 
            

   
 
            

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
       

 
X malının fiyatı 2, Y malının fiyatı 4 olarak verilmiş ve tüketicinin parasal bütçeside 270 TL’dir. Bu durumda tüketicinin 

bütçe denklemi; 
 

                   
 
Yukarıdaki bütçe denkleminde x yerine bulduğumuz 3y = x eşitliğinden 3y yazılırsa;  
 

                                      
 
Y = 27 birim ise; 3y = x eşitlğinden; 3.27 = 81 ve x = 81 olacaktır.  
 
Bulduğumuz x ve y mal miktarlarını fayda fonksiyonunda yerine yazdığımızda tüketicinin toplam faydasını bulmuş 

oluruz. Buna göre;  
 
U = 10.x1/2.y1/3 olarak verilen fayda fonksiyonunda;  
 

           
 

                       
Yanıt C seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2009) 
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Kayıtsızlık eğrileri orijine göre kesin olarak dış bükey olan bir tüketicinin dondurma ve pasta tüketimine 
harcamak üzere 20 TL’si bulunmaktadır. Dondurmanın fiyatı 2 TL, pastanın fiyatı 4 TL’dir.  

Aşağıdakilerden hangisi bu tüketici için fayda maksimizasyonu sağlayan bir dondurma ve pasta bileşimidir?  
 
 Dondurma Pasta 
A) 2  4 
B) 4  4 
C) 5  0 
D) 6  3 
E) 9  0 

 
Yanıt: Kayıtsızlık eğrisi kesin olarak dış bükey olarak ifade edildiğinde, tüketici dengesi kayıtsızlık eğrisinin bütçe 

doğrusuna teğet olduğu noktada sağlanır. Yani;  
 

Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, soru E tüketici denge 
noktasında tüketilen dondurma ve pasta miktarını sormaktadır.  

Tüketici bütçe doğrusu üzerinde olan E noktası, tüketici bütçe 
denkleminden hareketle bulunur. Şöyleki;  

 
              

 
Soruda dondurmanın fiyatı 2 TL ve pastanın fiyatı 4 TL ve 

tüketici geliri ise 20 TL olarak verilmiştir. Bu verilenleri bütçe 
denkleminde yerine yazarsak;  

 
           

 
Tüketici denge noktası bütçe denklemi üzerindeki bir nokta olduğuna göre, D ve P noktalarıdaki tüketim miktarının 

bütçe ile alınabilecek miktarlar olması gerekmektedir. Bu durumda sorunun şıklarında verilen seçenekleri bütçe 
denkleminde yerine yazar ve eşitliği sağlayan seçenekteki tüketim miktarları doğru cevap olacaktır. O halde 
seçenekleri yerlerine yazarsak;  

 
A seçeneği; 20 = 2. 2 + 4.4 olduğundan Yanıt A seçeneğidir.  
Diğer seçenekler eşitliği sağlamamaktadır.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KPSS 2011) 
X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu U(X, Y) = 12X2.Y2 şeklindedir. X malının fiyatı 12, Y 

malının fiyatı 18 ve tüketicinin geliri 720’dir.  
Bu tüketicinin faydasını maksimum yapmak için tüketeceği Y malı miktarı kaçtır?  
 
A) 10  B) 20  C) 30  D) 40  E) 50 

 
Yanıt: Fayda fonksiyonu U = 12X2Y2 şeklinde verildiğinde, bu fayda fonksiyonu orijine dış bükey olan Cobb-Douglas 

fayda fonksiyonudur. Bu durumda tüketici dengeye geldiğinde faydasını maksimize edecektir ve tüketici dengesi 
bir farksızlık eğrisinin bir bütçe doğrusuna teğet olduğu noktada kurulur. Bu noktada marjinal ikame oranı 
olan malların marjinal faydaları oranı, malların fiyatları oranına eşittir. Yani;  

 
   

   

 
  

  

 

 
X malının marjinal faydası fayda fonksiyonu olan U = 12X2Y2 fonksiyonunun X’e göre türevi alınarak bulunur. Y 

malının marjinal faydası ise fayda fonksiyonunun Y’e göre türevi alınarak bulunur. Malların fiyatları oranı soruda 
verilmiştir. Bu durumda;  

 

Dondurma 

Pasta 

E 

U(P, D) 

0 

D =? 

P = ? 

A 

B 



  

ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

         

         
 

  

  
 

 
 

 
 

 

 
        

 
Tüketici bütçe denklemi;  

            
 
Olduğuna göre, soruda verilen tüketici geliri 720, X malının fiyatı 12 ve Y malının fiyatı 18, bütçe denkleminde yerine 

yazıldığında;  
            

 
Soru fayda maksimizasyonunda tüketicinin tükettiği Y malı miktarı sorulduğuna göre, yukarıda tüketici dengesinden 

bulunan 3Y = 2X eşitliğinden, X = 3Y/2 bütçe denkelinde yerine yazılırsa;  
 

       
  

 
     

 
            

 
                           

 
Yani tüketici faydasını maksimize ettiğinde 20 birim Y malı tüketmektedir. Yanıt B seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2011) 
A ve B mallarını tüketen bir bireyin fayda fonksiyonu U(A, B) = AB şeklindedir. Malların fiyatları sırasıyla 9 ve 

12 birim, geliri ise 360 birimdir.  
Buna göre, bireyin faydasını maksimum kılan B malı miktarı kaçtır?  
 
A) 10  B) 15  C) 20  D) 25  E) 30 

 
Yanıt: Tüketici denge koşulu bir farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktada sağlanır ve bu durumda 

tüketici A ve B malından elde ettiği fayda maksimumdur. A ve B gibi iki mal tüketen tüketici için tüketici  denge 
koşulu;  

 
   

   

 
  
  

 

 
MUA, fayda fonksiyonunun A’ya göre türevi alınarak ve MUB fayda fonksiyonunun B’ye göre türevi alınarak bulunur; 
 

 

 
 

 

  
   

 

 
 

 

 
                     

 
Tüketicinin geliri 360 birim ise tüketici bütçe denklemi;  

            
 
Verilenler bütçe denkleminde yerine yazılırsa;  
 

           
 
Yukarıda tüketici denge eşitliğinden bulduğumuz 4B = 3A eşitliğinden hareketle, soru bize B malı miktarını sorduğu  

için A = 4B/3 olarak bulunur ve bütçe denkleminde A yerine 4B/3 ifadesi yazıldığında;  
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Yanıt B seçeneğidir.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2007) 
Tüketici dengesi üzerinde bulunmayan bir öğrenci tüketici dengesinin gerektirdiğinden daha fazla film 

seyretmekte, buna karşılık daha az kitap okumaktadır.  
Bu öğrenci tüketici dengesine doğru hareket ettikçe filmlerden ve kitaplardan elde ettiği marjinal faydalar 

nasıl değişir? (MF: Marjinal Fayda)  
 
 MF (Filmler)  MF (Kitap) 
A) Azalır  Azalır 
B) Artar   Azalır  
C) Azalır   Artar  
D) Artar   Artar  
E) Değişmez  Değişmez 

 
Yanıt: Tüketici denge koşulu, bir farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktada sağlanır.  
Tüketici mevcut tüketiminde farksızlık eğrisi üzerinde olabilir. Ancak bu tüketim miktarı bitçe doğrusu üzerinde 

olmayabilir. Bu durumda tüketici dengesi sağlanamamıştır.  
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi öğrenci mevcut tüketim 

miktarı farksızlık eğrisi üzerindeki F noktasında iken tüketici dengesi 
sağlanamıştır.  

Bu durumda tüketici dengesi sağlanabilmesi için, öğrenci 
tükettiği film miktarını azaltmalı ve kitap miktarını artırmalıdır. Yani 
farksızlık eğrisi üzerinde aşağıya doğru hareket edilecektir.  

Farksızlık eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe 
film tüketimi azalırken, kitap tüketimi artmaktadır. Aynı zamanda 
farksızlık eğrisinin eğimi azalacaktır. Farksızlık eğrisinin eğimi malların 

marjinal faydaları oranı olduğuna göre, sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe film tüketimi azalacağından kitap 
tüketimi artacağından, tüketicinin film ve kitap tüketiminden elde edeceği marjinal faydalar;  

 
                                                             

                                                          
 

    

    
            

 
Yanıt B seçeneğidir.  
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Tüketici Dengesinde Köşe Çözümü 
Farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun teğet olduğu noktada tüketici 

dengesi sağlanmış olacaktır. Tüketici farksızlık eğrileri içbükey ya da azalan 
eğime sahip bir doğru olduğunda tüketici dengesi köşe çözümü ile bulunur. 
Yandaki şekilde AB tüketici bütçe doğrusudur. Bütçe doğrusu M noktasında U1 
farksızlık eğrisine teğettir. Bu noktada tüketici dengesi sağlanamamıştır. Çünkü M 
noktasından orijinlere doğru gidildikçe K ve L noktaları daha yüksek faydayı 
sağlamıştır. K ve L noktaları U1 farksızlık eğrisinden daha yukardaki bir farksızlık 
eğrisi üzerindedir.  

K ve L noktalarından bütçe doğrusu üzerinde orijinlere doğru gidildikçe A 
ve B noktaları U3 farksızlık eğrisi üzerinde daha yüksek faydayı sağlamaktadır. O 

halde tüketici AB kısıtlı bütçesi ile en yüksek faydayı A ve B noktalarında sağlamaktadır ve tüketici dengesi 
sağlanmaktadır.  Bu noktalardan A noktası seçildiğinde tüketici sadece 0A kadar Y malı, B noktası seçildiğinde 
0B kadar X malı tüketmektedir. Farksızlık eğrisi orijine göre içbükey olduğu durumda  tüketici dengedeyken 
mallardan sadece birini tüketmektedir.  

 
Bu çözüm farksızlık eğrisi azalan eğime sahip bir doğru iken, ancak farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusu çakışmadığı 

durumda da kullanılır.  
 
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, AB bütçe doğrusu K noktasında U2 

farksızlık eğrisini kesmektedir. Ancak tüketici mevcut bütçesi ile K noktasında 
faydasını maksimize edemez. K noktasında bütçe doğrusu üzerinde yukarı hareket 
edilirse L noktasında tüketici sadece Y malı tüketerek daha yukardaki bir farksızlık 
eğrisine ulaşabilmektedir. Yani tüketici L noktasında faydasını maksimize etmiştir.  

 
 
 
 

 

Eğer farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusu üst üste çakışık ise (farksızlık eğrisinin azalan eğime sahip doğru olduğu 
durum), bu durumda bütçe doğrusu üzerindeki her noktada denge söz konusudur.  

 
 
Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 27.10.2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki şekle göre tüketici D noktasında dengede iken, OL kadar B malının, A malı cinsinden alternatif 

maliyeti nedir? (PN: Bütçe Doğrusu, I: Farksızlık Eğrisi) 
 
A) OP  B) RP  C) OR  D) LN 
 
Yanıt: Tüketici tüm parasal gelirini A malı için kullandığında 0P kadar A malı, B malı için kullandığında 0N kadar B 

malı satın alabilecektir. Tüketici denge koşulu I farksızlık eğrisinin PN bütçe doğrusuna teğet olduğu D 
noktasında sağlanmıştır. D denge noktasında tüketici 0L kadar B malı tüketmekte ve 0R kadar A malı 
tüketmektedir.  
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Fırsat (alternatif maliyet), bir kararı uygularken vazgeçilen diğer karar, bir tüketim yapılırken vazgeçilen diğer tüketim 
olarak tanımlanır (bu durum üretimde de geçerlidir).  

 
Tüketici tüm parasal gelirini A malına harcadığında A malı tüketim miktarı 0P kadardır. Ancak denge noktasında 

tüketici 0L kadar B malı tüketebilmek için RP kadar A malından vazgeçmiştir. Dolayısıyla 0L kadar B malı 
tüketmenin fırsat maliyeti RP kadar A malıdır. Yanıt B seçeneğidir.  

 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2007) 
Kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre içbükey olması durumunda tüketici dengesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?  
A) Mallardan sadece biri tüketilir  
B) Mallardan hiçbiri tüketilmez  
C) Her iki mal da tüketilir  
D) Bütçe doğrusunun eğimine bağlı olarak mallardan biri veya her ikisi de tüketilebilir  
E) Denge, kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktada oluşur  

 
Yanıt:  

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi tüketici AB bütçe doğrusuna sahip 

olduğunda, mevcut bütçe ile faydasını maksimize edebilmek için en yukarıdaki 
farksızlık eğrisi olan U3 farksızlık eğrisine ulaşmak isteyecektir. Tüketici U3 
farksızlık eğrisine ulaştığında faydasını maksimize ettiği noktalar A noktası ile B 
noktasıdır. Tüketici ister A noktasını seçmiş istersede B noktasını seçmiş olsun, 
her iki durumda da mallardan sadece birini tüketebilmektedir. Yanıt A 
seçeneğidir.  

 
 

 
 
 

OORRDDİİNNAALL  FFAAYYDDAA  AANNAALLİİZZİİNNDDEE  TTÜÜKKEETTİİCCİİ  DDEENNGGEESSİİNNDDEE  DDEEĞĞİİŞŞMMEELLEERR 
 
Tüketici dengesini belirleyen üç faktör vardır: Tüketicinin geliri, 

malların fiyatları ve tüketicinin zevk ve tercihleridir. Bunlar 
değiştiğinde tüketici dengesi de değişir.  

 
 
1.Gelirin Değişmesi  

Tüketicinin gelirinin artması bütçe doğrusunun eğiminin değişmeden 
sağa kaymasına ve daha yukarıdaki bir farksızlık eğrisine ulaşarak daha 
yüksek bir tatmin düzeyi sağlamasına neden olur. Tüketici gelirindeki 
azalma ise, bütçe doğrusunun eğim değişmeden sola kaymasına ve daha 
aşağıdaki bir farksızlık eğrisine ulaşılarak tekrar fayda maksimizasyonunun 
sağlanmasına neden olur.  

Şekilde AB bütçe doğrularını göstermek üzere, gelir artışları bütçe 
doğrusunu sağa (A1B1’den A3B3’e), gelir azalışları ise sola (A1B1’den 
A2B2’ye) kaydırmıştır. Her gelir değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge 
noktalarının birleştirilmesi ile gelir tüketim eğrisi elde edilmiştir. 

Gelir-Tüketim Eğrisi, malların fiyatları sabitken tüketicinin 
gelirindeki değişmeler sonucunda tüketiciye en yüksek tatmini veren mal 
bileşimlerinin geometrik yeridir.  

Gelir-Tüketim eğrisi, tüketicinin gelirindeki değişmeler karşısında iki mal için gelir-talep ilişkisini gösterir. Buradan 
hareketle tek bir mal için gelir-talep ilişkisini gösteren Engel Eğrisi elde edilmektedir.  

Tüketici Dengesinin Değişmesi 
1. Gelirdeki Değişme 
2. Malların Fiyatlarının Değişmesi 
3. Zevk ve Tercihlerin Değişmesi 
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

Her iki eğrinin şekli, malların normal/üstün ve düşük/fakir mallar olup 
olmadığına göre değişmektedir. 

 
Normal/Üstün Mallar: Gelir arttığında talebi artan, gelir azaldığında 

talebi azalan mallardır. Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, gelir artışı 
karşısında X malı tüketimi artmıştır. Bu durumda Engel Eğrisi pozitif eğimlidir. 
O halde engel eğrisi normal mallarda her zaman pozitif eğimli olacaktır.  

 
Düşük/Fakir Mallar: Gelir seviyesi düşükken kullanılan, gelir arttıkça 

tüketiminden vazgeçilen mallardır. Tahıl ürünleri, margarin, patates, ekmek, 
vb. mallar düşük mallardır. Kısaca gelir arttığında tüketimi azalan ya da gelir 
azaldığında tüketimi artan mallardır. Bu durumda engel eğrisi negatif eğimli 
olacaktır.  

 
Engel eğrisi tek mallı modellerde ifade edildiğinde (eksenlerden biri 

gelir düzeyi diğeri tüketilen mal miktarı) pozitif eğimli engel eğrisi normal malı, 
negatif eğimli engel eğrisi düşük malı gösterir.  

 
İki mallı bir modelde yani, eksenlerden biri X malı diğeri Y malı iken, 

Gelir – Tüketim Eğrisi hangi eksene yaklaşıyorsa o eksendeki mal normal 
mal, hangi eksenden uzaklaşıyorsa o eksendeki mal düşük mal olacaktır. İki 
modelli bir modelde mallardan ikisi normal mal olabilir. Bu durumda gelir 
tüketim eğrisi pozitif eğimli olur. Gelir tüketim eğrisi negatif eğimli olduğunda 
mallardan biri düşük, diğeri normal maldır. İki mallı bir modelde mallardan 

her ikisi birden düşük mal olamaz.  
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2011) 
Gelir tüketim eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?  
A) Bir malın değişik tüketim miktarına karşılık gelen gelir bileşimlerini  
B) Gelir talep eğrisini  
C) Bir malın değişik tüketim miktarına karşılık gelen fiyat-gelir oranlarını  
D) Bir malın farklı gelir düzeylerine karşılık gelen, fayda maksimizasyonu sağlayan tüketim miktarlarını 
E) Bir malın farklı gelir-fiyat oranlarına karşılık gelen, fayda maksimizasyonunu sağlayan tüketim miktarlarını 

Yanıt D seçeneğidir.  

 
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, tüketici geliri arttıkça bütçe doğrusu 

A1B1’den A2B2’ye sağa kaymıştır. Gelir artışı karşısında Y malı tüketimi 
artarken X malı tüketimi azalmıştır.  

 
Tüketici geliri artarken talebi artan Y malı normal mal, talebi azalan X 

malı ise düşük maldır.  
 
Görüldüğü gibi gelir tüketim eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan 

negatif eğimlidir.  
 
Gelir tüketim eğrisinden hareketle X malına ilişkin çizilen engel eğrisi 

de negatif eğimlidir. Bu durum gelir artıkça X malının tüketiminin azaldığını ve 
X malının düşük mal olduğunu göstermektedir.  
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2000) 
Sadece X ve Y mallarının bulunduğu bir ortamda gelir-tüketim eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  
 
A) Gelir – tüketim eğrisi, değişik gelir seviyelerinde tüketicinin talep edeceği X ve Y miktarlarını gösterir.  
B) Gelir – tüketim eğrisi elde edilirken kullanılan varsayımlara göre, her iki malın da düşük mal olması mümkündür.  
C) Belirli bir gelir düzeyinden sonra X malı düşük mal olursa, gelir – tüketim eğrisi Y eksenine doğru bükülür.  
D) Belirli bir gelir düzeyinden sonra Y malı düşük malı olursa, gelir – tüketim eğrisi X eksenine doğru bükülür.  
E) X ve Y normal mallarsa gelir – tüketim eğrisinin her bölümü pozitif eğimdir. 

 
Yanıt:  
A seçeneği; Tüketilen mal ve hizmet fiyatları sabitken, tüketicinin gelirinin değişmesi sonucunda ulaşılan yeni denge 

noktalarında tüketilen mal ve hizmet miktarlarının geometrik yerine gelir – tüketim eğrisi denir. A seçeneği 
doğrudur.  

B, C, D ve E seçenekleri;  
 
Yandaki şekilde görüldüğü gibi, gelir tüketim eğrisi negatif eğimli 

olduğunda her gelir artışı karşısında X malı tüketimi artmış ancak Y malı 
tüketimi azalmıştır.  

Bu durumda gelir arttıkça tüketimi azalan Y malı düşük mal, gelir 
arttıkça tüketimi artan X malı ise normal maldır.  

Gelir tüketim eğrisi gelir artışı karşısında Y malından uzaklaşarak 
Y malı tüketiminin azaldığını göstermektedir. O halde gelir tüketim eğrisi 
hangi eksenden uzaklaşırsa o eksendeki mal düşük maldır. Bu nedenle D 
seçeneği doğrudur.  

Gelir tüketim eğrisi her gelir artışında X malı eksenine yaklaşarak 
X malı tüketiminin arttığını göstermektedir. O halde gelir tüketim eğrisi 

hangi eksene yaklaşırsa o eksendeki mal normal maldır. Bu nedenle C seçeneği doğrudur.  
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, gelir tüketim eğrisi pozitif eğimli 

olduğunda her gelir artışı karşısında hem Y malı tüketimi artmış hem de X 
malı tüketimi artmıştır. Dolayısıyla her iki mal da normal maldır.  

 
İki mallı bir modelde mallardan her ikisi birden düşük mal 

olamacağı için Yanıt B seçeneğidir.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2006) 
Gelir tüketim eğrisi X=Y ve bütçe doğrusu da 120 = X + 4Y olan bir tüketicinin faydasını maksimize 

edebilmesi için X malından kaç birim tüketmesi gerekir?  
 
A) 0  B) 24   C) 30  D) 48   E) 60 

 
Yanıt: Gelir tüketim eğrisi üzerindeki her noktada tüketici faydası maksimize edildiğinden bütçe doğrusu 

denkleminde, verilen X = Y ifadesindeki Y yerine X’i koyarak tüketilen X malı miktarı bulunur.  
 

                            
Yanıt B seçeneğidir.  
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı (27.10.2007) 
Tüketicinin gelirinin değişmesi durumunda ulaşabileceği yeni tüketici denge noktalarını gösteren eğriye ne 

ad verilir? 
A) Fiyat-tüketim eğrisi B) Gelir-tüketim eğrisi  
C) Bütçe doğrusu   D) Farksızlık eğrisi 

 
Yanıt:  

 
Tüketicinin gelirinin artması bütçe doğrusunun eğiminin 

değişmeden sağa kaymasına ve daha yukarıdaki bir farksızlık eğrisine 
ulaşarak daha yüksek bir tatmin düzeyi sağlamasına neden olur. Tüketici 
gelirindeki azalma ise, bütçe doğrusunun eğim değişmeden sola 
kaymasına ve daha aşağıdaki bir farksızlık eğrisine ulaşılarak tekrar fayda 
maksimizasyonunun sağlanmasına neden olur.  

Şekilde AB bütçe doğrularını göstermek üzere, gelir artışları bütçe 
doğrusunu sağa (A1B1’den A3B3’e), gelir azalışları ise sola (A1B1’den 
A2B2’ye) kaydırmıştır. Her gelir değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge 
noktalarının birleştirilmesi ile gelir tüketim eğrisi elde edilmiştir. 

Gelir-Tüketim Eğrisi, tüketicinin gelirindeki değişmeler sonucunda 
tüketiciye en yüksek tatmini veren mal bileşimlerinin geometrik yeridir.Yanıt B seçeneğidir.  

 
 
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2008) 
İki mal tüketen bir tüketici için gelir-tüketim eğrisi negatif eğimli ise bu mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?  
A) Her iki mal da düşük maldır  
B) Her iki mal da normal maldır  
C) Her iki mal da Giffen tipi düşük maldır  
D) Mallardan biri normal diğeri düşük maldır  
E) Malların normal veya düşük mal olup olmadıkları konusunda bir şey söylenemez  

 
Yanıt: 

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi tüketici gelirindeki artış tüketici 

bütçe doğrusunu A1B1’den A2B2’ye kaydırmıştır. Bu durumda tüketici 
daha yukardaki farksızlık eğrisine ulaşmış ve tüketici denge noktası 1 
nolu noktadan 2 nolu noktaya gelmiştir.  

Tüketici gelrindeki değişme sonucunda oluşan yeni denge 
noktalarının birleştirilmesi ile elde edilen eğriye gelir tüketim eğirisi 
denir. Yine şekilde de görüldüğü gibi gelir tüketim eğrisi sol yukarıdan sağ 
aşağıya uzanan negatif eğimlidir.  

Bu durumda;  
1 nolu denge noktasından 2 nolu denge noktasına gelindiğinde 

tüketicinin tükettiği Y malı miktarı Y1’den Y2’ye azalmıştır. Yani gelir artışı 
karşısında tüketicinin tükettiği Y malı miktarı azalmıştır. Gelir arttığında tüketimi azalan bu mala düşük mal denir. 
O halde Y malı düşük maldır.  

1 nolu dende noktasından 2 nolu denge noktasına geçişte tüketicinin tükettiği X malı miktarı X1’den X2’ye azalmıştır. 
Yani gelir artışı karşısında tüketicinin X malı tüketimi artmıştır. Gelir arttığında tüketimi artan mala normal mal 
denir. O halde X malı normal maldır.  

Dolayısıyla soru, negatif eğimli bir gelir tüketim eğrisi ile ilgili mallar sormaktadır. Görüldüğü gibi gelir tüketim eğrisi 
negatif eğimli olduğunda mallardan biri mutlaka düşük mal, diğeri ise normal maldır. Yanıt D seçeneğidir.  
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2010) 
Pozitif eğimli bir Engel Eğrisi üzerinde yukarıya doğru hareket edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile aynı 

anlama gelir?  
A) Kayıtsızlık eğrilerinin pozitif eğimli olması  
B) Kayıtsızlık eğrilerinin kesişmesi  
C) Bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta sabit kalırken dikey ekseni kestiği noktanın yer değiştirmesi  
D) Bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta sabit kalırken yatay ekseni kesiği noktanın yer değiştirmesi  
E) Bütçe doğrusunun paralel olarak kayması  

 
Yanıt:  

 
 
 
 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, pozitif eğimli engel eğrisi üzerinde 

sol aşağıdan sağ yukarı hareket edilmesi demek;  
 
Gelir artışı nedeni ile bütçe doğrusunun sağa kayması ve daha 

yukarıdaki bir farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun teğet olarak yeni bir 
denge noktasına ulaşılması demektir.  

 
Dolayısıyla yandaki şeklinde alt kısmında görülen engel eğirisi 

üzerinde yukarı hareket etmek demek şeklin üst kısmında da görüldüğü gibi 
gelir artışı nedeniyle bütçe doğrusunun paralel olarak sağa kayması demektir.  

Yanıt E seçeneğidir.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı 2010) 
Engel Eğrisi türetilirken, malların fiyatlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A) Sabit tutulurlar    B) Değişken alınırlar  C) Gelirler aynı oranda artırılırlar  
D) Gelirle aynı oranda azaltılırlar  E) Azalabilir veya artabilirler  

 
Yanıt: Gelir-Tüketim Eğrisi, malların fiyatları sabitken tüketicinin gelirindeki değişmeler sonucunda tüketiciye en 

yüksek tatmini veren mal bileşimlerinin geometrik yeridir.  
Gelir-Tüketim eğrisi, tüketicinin gelirindeki değişmeler karşısında iki mal için gelir-talep ilişkisini gösterir. Buradan 

hareketle tek bir mal için gelir-talep ilişkisini gösteren Engel Eğrisi elde edilmektedir.  
Engel eğrisi gelir tüketim eğrisinden türetildiğine göre ve gelir tüketim eğrisi çizilirken malların fiyatları sabit alındığına 

göre Yanıt A seçeneğidir.  
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ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

 
2. Fiyatların Değişmesi 

 
 
Tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatı değişirse, bütçe 

doğrusu fiyatı değişen mal ekseninde sağa/sola kayar. Bu durumda farksızlık 
eğrisi de kayarak tüketici dengesi değişir.  

 
Yandaki şekilde de görüldüğü gibi, X malının fiyatındaki düşme 

sonucu bütçe doğrusunu X malı ekseninde sağa kaydırmaktadır. X malının 
her fiyat değişimi sonucu oluşan yeni denge noktalarının birleştirilmesi ile 
elde edilen eğriye fiyat-tüketim eğrisi denir.   

 

Fiyat-Tüketim Eğrisi, mallardan birinin fiyatı değiştiğinde, tüketiciye en 
yüksek tatmini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir.  

 
Fiyat-tüketim eğrisi mallardan birinin fiyatındaki değişme karşısında iki 

maldan talep edilen miktar değişmelerini gösterir. Yani iki mal için 
fiyat-miktar ilişkisini verir. Buradan hareketle tek bir mal için fiyat-
miktar ilişkisini gösteren Bireysel Talep Eğrisi türetilmektedir.  

Bireysel Talep Eğrisi, tüketicinin tercihleri, geliri ve diğer malların 
fiyatları veri iken, herhangi bir maldan çeşitli fiyatlardan satın 
alınmak istenen mal miktarını gösterir.  

Yandaki şekilde de görüleceği gibi, X malının fiyatı düştükçe talep edilen 
miktar artmaktadır. Fiyatı düşen bir maldan daha çok talep 
edilmesinin nedeni, Gelir ve İkame etkileridir.  

 
 Gelir Etkisi: Tüketicinin parasal geliri sabitken, malın fiyatı düşünce 

tüketicinin reel geliri (satın alma gücü) artar. Bu nedenle söz konusu 
maldan daha çok satın alır. 

 İkame Etkisi: Tüketicinin, malın fiyatı düştüğünde diğer mallara göre 
ucuzlayan maldan daha çok satın almasıdır. Ucuzlayan mal görece 
pahalı olan mallar yerine ikame edilmektedir.  

İkame ve gelir etkilerinin işareti normal ve düşük mallara göre farklı 
olmaktadır:  

 İkame etkisi, hem normal hem de düşük mallar için daima negatif 
işaretlidir. Yani, malın fiyatı düşünce talep edilen miktar, bu etki 
nedeniyle mutlaka artmaktadır.  

 Gelir etkisi ise, normal mallar için yine negatif işaretli iken; düşük 
mallar için pozitif işaretlidir.  

 
- X malı normal mal ise; fiyat düştüğünde talep edilen miktar mutlaka 

artar. 
- X malı düşük mal ise; fiyat düştüğünde talep edilen miktarın artıp 

artmayacağı, söz konusu malın Giffen malı olup olmadığına bağlıdır. 
 
Toplam Etki (Fiyat Etkisi) = İkame Etkisi (-) + Gelir Etkisi (+) 
Giffen malı dışında kalan pek çok düşük mallarda gelir etkisi ikame 

etkisinden küçüktür. Bu nedenle malın fiyatı düşünce talep edilen miktar 
artmaktadır.  

Giffen mallarında ise, gelir etkisi ikame etkisinden büyüktür. Bu durumda 
malın fiyatı düşse bile talep edilen miktar düşmektedir. Normal talep 
yasasına ters düşen bu duruma da Giffen Paradoksu denir. Giffen 
paradoksunun ortaya çıkmasının nedeni, bu tür malların tüketici 
bütçesindeki payının büyük olmasıdır.  
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Ancak her düşük mal bir giffen 
mal değildir. Ayıran özellik, gelir 
etkisinin ikame etkisinden 

büyük olup olmamasıdır.  

Düşük Mal;  
İkame Etkisi (-) > Gelir Etkisi (+) 
 
Giffen Mal;  

İkame Etkisi (-) < Gelir Etkisi (+) 



  

ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

Fiyat Düşüşü Karşısında Gelir ve İkame Etkileri aşağıdaki tabloda görülmektedir: 
PX ↓ İkame Etkisi Gelir Etkisi Toplam Etki 

Normal Mal ( - ) qX ↑ ( - ) qX ↑ ( - ) qX ↑ 

Lüks Mal ( - ) qX ↑ ( - ) qX ↑ ( - ) qX ↑ 

Düşük Mal ( - ) qX ↑ ( + ) qX ↓ ( - ) qX ↑ 

Giffen Mal ( - ) qX ↑ ( + ) qX ↓ ( + ) qX ↓ 

 
 
Fiyat Artışı Karşısında Gelir ve İkame Etkileri aşağıdaki tabloda görülmektedir: 

PX ↑ İkame Etkisi Gelir Etkisi Toplam Etki 

Normal Mal ( - ) qX ↓ ( - ) qX ↓ ( - ) qX ↓ 

Lüks Mal ( - ) qX ↓ ( - ) qX ↓ ( - ) qX ↓ 

Düşük Mal  ( - ) qX ↓ ( + ) qX ↑ ( - ) qX ↓ 

Giffen Mal  ( - ) qX ↓ ( + ) qX ↑ ( + ) qX ↑ 

 Gelir etkisi ikame etkisinden büyükse, yani söz konusu mal Giffen malı ise talep eğrisi pozitif eğimlidir. 
 O halde talep eğrisinin pozitif eğimli olabilmesi için, o malın hem düşük mal hem de gelir etkisinin ikame 

etkisinden büyük olması gerekir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2004) 
Fiyat etkisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?  
A) Yalnızca ikame etkisine    B) İkame etkisi artı gelir etkisine 
C) Marjinal ikame oranı eksi göreceli fiyatlara  D) Reel gelirdeki değişme eksi nominal gelirdeki değişmeye  
E) İkame etkisi eksi gelir etkisine  

 
Yanıt: Fiyat etkisi (Toplam Etki) = İkame Etkisi + Gelir Etkisi  
Yanıt B seçeneğidir.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2006) 
Bir giffen malı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
A) Gelir etkisinin ikame etkisinden daha büyük olduğu düşük bir maldır 
B) İkame etkisinin gelir etkisinden daha büyük olduğu düşük bir maldır 
C) Gelir etkisinin ikame etkisinden daha büyük olduğu normal bir maldır  
D) İkame etkisinin gelir etkisinden daha büyük olduğu normal bir maldır 
E) Giffen malı, gelir ve ikame etkilerinin hangilerinin büyük olduğundan bağımsız olarak normal veya düşük bir mal 

olabilir  

 
Yanıt: Giffen mal; gelir arttıkça talebi azalan, gelir azaldıkça talebi artan ve ayrıca gelir etkisinin ikame etkisinden 

büyük olduğu bir düşük maldır. Dolayısıyla her Giffen Mal bir düşük mal olurken, her düşük mal bir Giffen Mal 
değildir. Yanıt A seçeneğidir.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Kaymakamlık 2011) 
I. Düşük bir maldır 
II. İkame ve gelir etkilerinin yönleri birbirine terstir  
III. Mutlak değer cinsinden, ikame etkisi gelir etkisinden büyüktür  
Pozitif eğimli talep eğrisi olan bir mal için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  
 
A) Yalnız I   B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III 

 
Yanıt: Pozitif eğimli talep eğirisi fiyat artışı karşısında talep artışını ve fiyat azalışı karşısında talep azalışını ifade 

ederki bu durum talep yasasına aykırıdır. Talep yasasına aykırı bu durumda sadece giffen mallarda ortaya çıkar. 
Giffen mallarda; İkame Etkisi < Gelir Etkisi’dir. Bu nedenlede talep eğrisi pozitif eğimli olacaktır. Ayrıca gelir etkisi 
ile ikame etkisi ters yönlü ilişki içindedir. Yani II nolu öngel doğrudur.  

Her giffen mal bir düşük mal ancak her düşük mal bir giffen mal olmadığından dolayıda I nolu öngelde doğrudur.  
Dolayısıyla Yanıt C seçeneğidir.  
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İkame ve Gelir Etkilerinin Ayrıştırılması 
Gelir ve ikame etkisi konusunda ilk çalışmayı Eguen E. Slutsky yapmıştır. Slutsky gelir ve ikame etkilerini 

matematiksel denklemler yardımıyla incelemiş, Hicks ise geometriksel analizini yapmıştır.  
 

Çıkmış Sınav Sorusu (KMS 2001) 
Slutsky denklemi aşağıdakilerden hangisinin matematiksel gösterimidir?  
 
A) Fayda fonksiyonu  B) Gelirinin marjinal faydasının  C) Talep eğrisinin  
D) Gelir genişleme yolunun  E) İkame ve gelir etkisinin   
 

Yanıt E seçeneğidir. 

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2006) 
Slutksky denklemi matematiksel olarak aşağıdakilerden hangisini temsil eder?  
 
A) Fayda fonksiyonunu   B) Parasal gelirin marjinal faydasını  
C) Faydanın marjinal maliyetini  D) Gelir ve ikame etkilerini  
E) Talep fonksiyonunu  

Yanıt D seçeneğidir. 

 
Hicks Yaklaşımı 
Bu yaklaşıma göre reel geliri sabitlemenin yolu, tüketiciyi başlangıçtaki fayda 

düzeyinde tutmaktır. Bunun nasıl olduğunu yandaki şekil yardımıyla 
açıklayalım. 

 
Başlangıçta tüketici A noktasında dengede iken, X malının fiyatı düştüğünde AB 

bütçe doğrusu sağa kayar (AB1) ve farksızlık eğrisi de kayarak denge c 
noktasında gerçekleşir. Bu arada X malı talebi de artarak X3 miktarına çıkar. 
X1 – X3 toplam etkidir.  

İkame ve gelir etkilerini ayrıştırmak için, yeni bütçe doğrusuna paralel ve fakat U1 

farksızlık eğrisine teğet olan telafi edilmiş bütçe doğrusu (TT) 
çizilir. Yeni bütçe doğrusunun eğimi değişmediği için reel gelir 
aynıdır. Tüketici bu durumda B noktasında dengeye gelir ve X 
malı talebi X2 olur. İşte talepteki X1 – X2 kadarlık artış ikame 
etkisidir. Geriye kalan X2 – X3 gelir etkisidir.  

 
 
 
 

Bu iki etkiyi ayrıştırmanın pratik faydası, denge 
noktalarından hareketle alışılmış ve telafi edilmiş talep eğrilerinin 
elde edilmesidir. Toplam etki dikkate alınarak yani a ve c 
noktalarına denk gelen X malı miktarları birleştirilerek 
Alışılmış/Marshallgil (Düzeltilmemiş) Talep Eğrileri; a ve b 
noktalarındaki X malı miktarları fiyat-miktar eksenine taşındığında 
Telafi Edilmiş/Hicksgil (Düzeltilmiş) Talep Eğrileri elde edilir.  

 

NOT: Telafi edilmiş talep eğrisi sadece ikame etkisine yer 
verir ve bu nedenle daima negatif eğimlidir. 

Y 

X 

A 

B B1 

T 

T X1 X2 X3 

U1 
U2 

a 

b 
c 

Hicks’gil Talep Fonksiyonu 
Telafi edilmiş talep fonksiyonu olarak 
isimlendirilir.  
Tüketicinin satın alacağı mal miktarları, 
fiyatlar ve fayda düzeyinin fonksiyonu 
olarak ele alınır.  
Hicks’gil talep fonksiyonu sadece ikame 
etkisine yer verir. Bu nedenle daima 
negatif eğimlidir.  
Fayda düzeyi sabit kabul edildiği için, fiyat 
değişmeleri karşısında telepteki 
değişmeleri yansıtır.  
Yalnızca tek bir farksızlık eğrisi üzerinde 
hareket söz konusudur.  
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Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2011) 
Hicksgil talep eğrisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
 
A) Yalnız ikame etkisini içerir   B) Yalnız gelir etkisini içerir 
C) Hem gelir hem ikame etkisini içerir D) Giffen malına ilişkin talep eğrisidir  
E) Pozitif eğimlidir  

Yanıt A seçeneğidir. 

 
 
Slutsky Yaklaşımı 
İkame ve gelir etkilerini ayrıştırmanın bir diğer yolu, reel geliri başlangıç düzeyinde 

tutmaktır. Bu yaklaşımda, yandaki şekilde de görüldüğü gibi; fiyat 
değişmesinden sonra kayan yeni bütçe doğrusuna paralel ve ilk denge 
noktasından (a noktasından) geçen yeni bütçe doğrusu (telafi edilmiş bütçe 
doğrusu) çizilmektedir. Böylece reel gelir aynıdır ve başlangıçtaki bileşim satın 
alınabilmektedir. Toplam etki X1 – X3 kadardır. X1 – X2 ikame etkisi, X2 – X3 
gelir etkisidir. 

 
 
Hicks ve Slutsky Yaklaşımlarının Benzerlikleri ve Farklılıkları  
Hem Hicks analizi hem de Slutsky analizi fiyat değişmeleri sonucu tüketicinin tüketim miktarındaki değişmeyi gelir ve 

ikame etkileri ile açıklar. Her iki analizde de telafi edilmiş bütçe doğrusu negatif eğim lidir ve ikame etkisini 
gösterir. Bu yönüyle iki analiz bir birine benzemektedir. İki analizin bir birinden ayrıldığı noktalar ise;  

1. Hicks analizinde fiyat değişmesi sonucunda ikame etkisi telafi edilmiş bütçe doğrusunun ilk farksızlık eğrisine teğet 
olduğu noktada gösterilirken, Slutsky analizinde telafi edilmiş bütçe doğrusu ilk farksızlık eğrisine göre daha 
yukarıda ancak ikinci farksızlık eğrisini göre daha aşağıda olan başka bir farksızlık eğrisi üzerinde gösterilir.  

2. Hicks analizinde fiyat değişmesi sonucu ikame etkisi ilk farksızlık eğrisi üzerinde açıklanmasının sonucu olarak 
tüketicinin fayda düzeyinin değişmeyeceği kabul edilirken, Slutsky analizinde fiyat değişmesi sonucu yeni bir 
farksızlık eğrisi üzerinde ikame etkisi açıklanarak tüketicinin fayda düzeyinin değişeceği kabul edilmiştir.  

 

Çıkmış Sınav Sorusu (Sayıştay 2011) 
İkame etkisine yönelik olarak Hicks ve Slutsky yaklaşımları arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Slutsky fiyat değişiminden sonra tüketicinin nominal gelirinin değişmediğini varsayarken Hicks nominal gelirin 

değiştiğini varsayar  
B) Slutsky fiyat değişiminden sonra tüketicinin fayda düzeyinin değiştiğini varsayarken Hicks fayda düzeyinin 

değişmediğini varsayar  
C) Slutsky fiyat değişiminden sonra tüketicinin tercihlerinin değiştiğini varsayarken Hicks tercihlerinin değişmediğini 

varsayar  
D) Slutsky fiyat değişiminden sonra tüketicinin satın aldığı mal bileşiminin değiştiğini varsayarken Hicks mal 

bileşiminin değişmediğini varsayar  
E) Slutsky fiyat değişiminden sonra tüketicinin reel gelirinin değiştiğini varsayarken Hicks tüketicinin nominal gelirinin 

değiştiğini varsayar  
Yanıt E seçeneğidir. 

 
3. Tüketici Tercihlerinin Değişmesi  
Tüketici tercihlerinde bir değişme olduğunda, farksızlık eğrisinin konumu, 

böylece denge değişir. Örneğin tüketicinin daha fazla X malı tüketmeyi tercih 
etmesi, denge noktasının E1 yerine E2 olarak gerçekleşmesine yol açar. 
Dolayısıyla tüketici tercihlerindeki değişme bütçe doğrusu üzerinde farksızlık 
eğrisinin aşağı ya da yukarı hareketi ile sonuçlanır.  
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Çıkmış Sınav Sorusu (Gelir Uzman Yardımcılığı 27.10.2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki şekle göre aynı bütçe doğrusu üzerinde A noktasından B noktasına geçen bir tüketici açısından 

nasıl bir değişmeden söz edilebilir? (KL: Bütçe Doğrusu, I, II: Farksızlık Eğrileri) 
 
A) Teknoloji  B) Fiyat  C) Zevk ve tercihler D) Gelir  
 

Yanıt C seçeneğidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İktisat = Sonsuz insan ihtiyaçları + Kıtlık 

Mal ve Hizmet 

Üretim 

Fayda 

Farksızlık Eğrisi ve Bütçe Doğrusu Analizi 

Kardinal Fayda Analizi (Sayısalcı) 

Gossen, Jevons, Wallras, Menger 
-Fayda ölçülebilir 
-Fayda ölçüm birimi UTİL 
-Fayda objektif bir kavramdır 

-İnsanların zevk ve tercihleri aynıdır 
 

Toplam ve Marjinal Fayda Analizi 

Ordinal Fayda Analizi (Sırasalcı) 
Anotelli, Fisher, Edgewort 
-Fayda ölçülemez 

-Fayda sıralanabilir 
-Fayda subjektif bir kavramdır 
-İnsanların zevk ve tercihleri farklıdır 
 

Fayda Yaratma 
Eylemi 

Tüketici dengesi; Her bir mala harcanan 

paranın marjinal faydaları eşitlendiğinde 

Farksızlık eğrisi bütçe doğrusuna teğet 

olduğunda 

   

  

 
   

  

     
  

  

       
   

   

 
   

  
 

   

  

 

Tüketici dengesindeki değişme;  
1.Malların Fiyatlarını değişirse 

2.Malların Marjinal Faydaları değişirse 

Tüketici dengesindeki değişme; 
1.Gelir değişirse  

2.Malların Fiyatları değişirse  

3.Tüketici Zevk ve Tercihleri değişirse 

Y Malı 

X Malı 

K 

L 
0 

I 

A 

B 

II 



ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

İnsanlar mal ve hizmet tüketerek fayda elde eder. 
Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını 
karşılama özelliğidir. Fayda ile ilgili iki 
yaklaşım hayat bulmuştur.  

 
Klasik iktisat içinde ortaya çıkan Kardinal fayda 

analizi, tüketici tercihlerini iktisadi insan 
varsayımına dayandırmıştır. Kardinal fayda 
analizi, tüketicilerin mal ve hizmet tüketerek 
faydalarını maksimize etme çabalarını toplam 
ve marjinal fayda kavramı ile açıklamıştır. 
Ayrıca, Kardinal faydacılara göre, paranın 
marjinal faydası sabittir ve tüketici her bir 
mala harcadığı paranın marjinal faydasını 
eşitlediğinde dengeye gelecektir. Kardinal 
fayda analizinde gelir ya da tüketicinin 
parasal olanakları göz ardı edilmiştir. Bu 
durumda tüketici dengesi, malların marjinal 
faydaları değiştiğinde ya da malların fiyatları 
değiştiğinde değişecektir.  

 
Modern iktisat içinde hayat bulan Ordinal fayda 

analizi, tüketici tercihlerini açıklarken yine 
iktisadi insan varsayımından hareket eder. 
Ordinal fayda analizinde tüketici dengesi 
farksızlık eğrileri ve bütçe kısıtı kullanılarak 
açıklanır. Bu analizde tüketici ya fayda 
maksimizasyonuna ya da harcama 
minimizasyonuna giderek dengeye gelecektir. 
Her iki analizde de tüketici dengesi farksızlık 
eğrisinin bütçe kısıtına teğet olduğu noktada 
sağlanır. Tüketici dengesindeki değişme ise, 
tüketicinin gelirindeki değişme, malların 
fiyatlarındaki değişme ve tüketici zevk ve 
terchilerindeki değişmeye bağlı olarak ortaya 
çıkar.  

 
Farksızlık eğrisi, iki mal tüketen tüketicinin bu iki 

malı farklı miktarlarda tüketse dahi aynı 

toplam faydayı sağladığı noktaların geometrik 
yeridir. Malların ikame mal, mükemmel ikame 
edilebilen mallar, tamamlayıcı mallar ya da 
bağımlılık yaratan mallar olmasına göre şekli 
değişir. Genellikle orijine göre dış bükey 
kabul edilir. Nedeni, tercihlerin kesinlikle dış 
bükeyliği varsayımından dolayıdır. Üzerinde 
sol yukarıdan sağ aşağıya inildikçe iki mal 
arasındaki ikame ilişkisi güçleşeceğinden, 
marjinal ikame oranı azalır, dolayısıyla eğimi 
azalır.  

 
Bütçe doğrusu, iki mal tüketen tüketicinin bu iki 

malı hangi miktarlarda kullanabileceğini 
gösteren sınırdır. Rasyonel tüketicinin amacı 
fayda maksimizasyonu olduğuna göre, 
analizde tüketici tüm gelirini harcadığı kabul 
edilir. Gelir değişmesi bütçe doğrusunun 
eğimi değiştirmeden sağa-sola kaydırırken, 
mallardan birinin fiyatının değişmesi bütçe 
doğrusunun eğimi değiştirecektir.  

 
Mallardan birinin fiyatının değişmesi, iki etki 

ortaya çıkarır. Gelir ve ikame etkileri. Gelir ve 
ikame etkilerini ilk kez Slutsky matematiksel 
olarak incelemiş, Hicks ise geometriksel 
analizini yapmıştır. Yani, Slutsky ve Hicks 
analizleri, gelir ve ikame etkilerini ifade eder. 
Hem Hicks analizinde hem Slutsky analizinde 
telafi edilmiş bütçe doğrusu negatif eğimlidir 
ve ikame etkisini gösterir.  

 
Malların fiyatlarında ortaya çıkan değişme, malın 

lüks, normal, düşük ve giffen mal olmasına 
göre değişik etkiler ortaya çıkarır. Lüks ve 
normal mallarda gelir ve ikame etkileri aynı 
yönde iken, düşük ve giffen mallarda ikame 
ve gelir etkileri ters yönlüdür. Sadece giffen 
malda gelir etkisi ikame etkisinden büyüktür.  
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2. BÖLÜM TESTİ 

1. Gossen, Jevons ve Walras gibi iktisatçıların 
şiddetle savunduğu objektif esaslar üzerine 
kurulmuş yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?  

 
A) Eş ürün analizi  
B) Gelir ve ikame etkisi analizi  
C) Sabit oranlı üretim fonksiyonu 
D) Kardinalist fayda analizi  
E) Tekelci piyasa analizi  
 
Yanıt: Gossen, Jevons ve Walras Klasik iktisat içinde 

Marjinalist devrimin öncüsü olarak Kardinal Fayda 
Analizini savunmuşlardır. Kardinal fayda analizi 
tüketici dengesini toplam ve marjinal fayda kavramları 
ile ele almış ve tüketici her bir mala harcadığı paranın 
marjinal faydalarını eşitlediğinde dengeye geleceğini 
ifade etmiştir. Yanıt D seçeneğidir.  

 
2. Aşağıdakilerden hangisi kardinal fayda analizinin 

varsayımları arasında yer almaz? 
 
A) Ölçülebilirlik   B) Toplanabilirlik 
C) Azalan marjinal fayda ilkesi D) Rasyonellik 
E) Subjektiflik 
 
Yanıt: Kardinal fayda analizi varsayımları;  
1. Fayda Ölçülebilir (Ölçülebilirlik): Kardinal fayda 

analizine göre, fayda ölçülebilen objektif bir 
kavramdır. Fayda ölçüm birimi olarak UTİL kavramını 
ortaya atmışlardır. 

2. Toplanabilirlik: Tüketicilerin her bir mal ve hizmet 
tüketiminden elde ettikleri faydanın toplanabileceğini 
ifade eder.  

3. Azalan Marjinal Fayda İlkesi: Bir maldan tüketilen 
mal miktarı arttıkça o maldan elde edilen ek faydanın 
azalmasıdır. Örneğin; ders arasında çay içmeyi 
seven bir öğretmen ilk bardak çaydan aldığı haz 
kadar ardı ardına içtiği üçüncü bardak çaydan aldığı 
haz aynı olmayacaktır.   

4. Rasyonellik: Tüketici kısıtlı geliri ile kendisine en 
yüksek faydayı sağlayacak mal ve hizmet bileşimini 
tüketir.  

Subjektiflik varsayımı ordinal fayda analizinin 
varsayımıdır. Yanıt E seçeneğidir.  

 
3.  I. Gossen Yasası aşağıdakilerden hangisini ifade 

eder? 
A) Fiyat ile tüketim arasındaki ters yünlü ilişkiyi 
B) Tüketim miktarı arttıkça sağlanan faydanın 

azalmasını 
C) Tüketim miktarı arttıkça sağlanan faydanın sürekli 

artması 
D) Fiyat ile tüketim miktarı arasındaki doğru yönlü ilişkiyi 
E) Para miktarı ile fiyatlar arasındaki doğru yönlü ilişkiyi 

Yanıt: I. Gossen Yasası (Azalan Marjinal Fayda İlkesi): 
Her ilave tüketimin sağlayacağı faydanın azaldığını 
ifade eder. Yani, tüketicinin tüketim miktarını 
artırması durumunda toplam fayda düzeyi azalarak 
artarken marjinal faydanın sürekli azalmasıdır.  

 
5. Marjinal fayda ve toplam fayda ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda sıfır 

değerini alır 
B) Toplam fayda azalırken marjinal fayda negatif olur 
C) Toplam fayda artarken marjinal fayda azalmakta 

ancak pozitif olur 
D) Tüketilen ilk malda toplam fayda ve marjinal fayda 

birbirine eşittir 
E) Tüketim miktarı arttıkça toplam fayda değişmiyorsa 

marjinal fayda maksimumdur 
 
Yanıt:  
Toplam fayda (TU); tüketicinin belli bir tüketimden elde 

ettiği tatmin düzeyidir. Tüketilen mal miktarı arttıkça 
toplam fayda önce artar. Tüketici doyum noktasına 
ulaştığında ise toplam fayda bu noktadan sonra 
azalır.  

 
Marjinal fayda (MU); Tüketicinin her ilave tüketimden elde 

ettiği tatmindir. Her ilave tüketimin faydası bir önceki 
tüketime göre azalacağından marjinal fayda tüketim 
miktarı arttkça azalır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda

ki şeklin üst kısmı toplam faydayı, alttaki kısmı da 
marjinal faydayı göstermek üzere;  

1. Toplam fayda maksimum olduğunda marjinal fayda 
sıfırdır.  

TU 

TU 

MU 

MU 

Q 

Q 

TU’ = 0 

TU’ < 0 

TU’ > 0 
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2. Toplam fayda azaldığında marjinal fayda negatif 
olacaktır.  

3. Toplam fayda artarken marjinal fayda azalmakta 
ancak pozitif olacaktır.  

4. Tüketilen ilk mal biriminde toplam fayda ile marjinal 
fayda birbirine eşittir.  

 
Marjinal fayda ilave tüketim sonucunda toplam fayda da 

ortaya çıkan değişme olduğundan şu şekilde 
hesaplanır;  

 

   
   

  
 

       

     

     

 
Dolayısıyla tüketilen mal miktarı arttıkça toplam fayda 

düzeyi değişmediği durumda marjinal fayda sıfır 
olacaktır. Yanıt E seçeneğidir.  

 
6.  

Miktar TUX MUX 

1 10 A 

2 B 5 

3 18 C 

4 D 0 

Yukarıdaki tabloda tüketicinin X malı tüketimine 
ilişkin veriler verilmiştir. Buna göre A, B, C ve D 
sırasıyla hangi değerleri alırlar? 

 
A) 10 – 15 – 3 – 18  
B) 10 – 5 – 18 – 0  
C) 0 – 3 – 15 – 10  
D) 15 – 10 – 3 – 0  
E) 10 – 3 – 0 – 15  
 
Yanıt: Tüketilen ilk mal biriminde TU = MU olacağından 

A = 10 olacaktır.  
Marjinal fayda ilave bir birim mal tüketilmesi sonucunda 

toplam fayda da ortaya çıkan değişme olduğundan; 2 
tüketiminde toplam faydaki değişme 5 ise; B = 15 
olacaktır.  

3. tüketim miktarında toplam fayda 18’dir ve 2 tüketim 
miktarında toplam faydayı 15 olarak hesaplamıştık. 
Bu durumda C = 18 – 15 = 3 olacaktır.  

4. tüketim miktarında MU = 0 olduğuna göre toplam fayda 
da bir değişme olmamıştır. Bu durumda toplam fayda 
3. Tüketimdeki toplam fayda düzeyi ile aynıdır ve D = 
18 olacaktır. Yanıt A seçeneğidir.  

 
7.  “Walras Teoremi” aşağıdakilerden hangisini ifade 

eder? 
A) Ordinal fayda analizinde tüketici dengesini 
B) Kardinal fayda analizinde tüketici dengesini 
C) Tüketici tercihlerinin kesinlikle dışbükeyliğini 
D) Tüketim miktarı arttıkça marjinal faydanın azalmasını 
E) Tüketici tercihlerinin kesinlikle sürekliliğini  

Yanıt: Walras, Neo-Klasik iktisat içinde hayat bulmuş ve 
marjinalist devrim olarak isimlendirilen Kardinal 
Fayda Analizini geliştiren iktisatçılar içinde yer alır.  

Walras’a göre tüketici dengesi; tüketicinin her bir mala 
harcadığı paranın marjinal faydaları birbirine eşit 
olduğu durumda sağlanır (fayda maksimizasyonu 
gerçekleşir).  

Yani iki mal tüketen tüketicinin denge koşulu;  
   

  

 
   

  

 

Yanıt B seçeneğidir.  
 
8. I. Gelir etkisi 

II. İkame etkisi 
III. Azalan marjinal fayda ilkesi 

 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kardinal 
fayda analizinde talep eğrisi elde edilirken 
kullanılır? 

 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II 
D) I – II – III E) II ve III 
 
Yanıt: Kardinal fayda analizi talep eğrisini; gelir etkisi, 

ikame etkisi ve azalan marjinal fayda ilkesi 
yardımıyla elde eder. Yanıt D seçeneğidir. 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi ordinal fayda analizinin 

varsayımları arasında yer almaz? 
 
A) Tercihlerin bütünlüğü 
B) Tercihlerin geçişliliği 
C) Tercihlerin dışbükeyliliği 
D) Tercihlerin doymazlığı 
E) Tercihler arasında tutarlı olma 
 
 
Yanıt: Ordinal fayda analizi Moders İktisat Teorisi içinde 

hayat bulmuş, Anotelli, Fisher ve Edgewort gibi 
iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Ordinal fayda 
analizi tüketici dengesini farksızlık eğrileri ve bütçe 
doğrusu yardımı ile açıklarken şu varsayımlara 
dayanır;  

1.Tercihlerin Bütünlüğü: Tüketici, tüketim kümesine 
giren tüm mal bileşimlerini bilmekte ve tercihlerini bu 
kümeden yapmaktadır. X ve Y gibi iki mal tüketen 
tüketici; ya X malını Y malına tercih eder, ya da Y 
malını X malına tercih eder, ya da iki mal arasında 
kayıtsız kalır. Ancak tüketicinin kararsız kalması söz 
konusu değildir.  

 
2.Tercihlerin Geçişliliği: Tüketici A malını B’ye, B malını 

C’ye tercih ediyorsa o halde her zaman A malını C 
malına tercih eder. Bu durum tüketicilerin tutarlı 
olduğunun göstergesidir.  
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3.Tercihlerin Doymazlığı: Tüketici her zaman çoğu aza 
tercih eder. Burada dikkat edilmesi gereken malların 
kötü mallar olmamasıdır. Çoğu aza tercih edilmesi 
farksızlık eğrisinin negatif eğimli olmasını sağlayan 
etkenlerden biridir.  

 
4.Tercihlerin Sürekliliği: Tüketici bir mal bileşimini 

tüketmekten vazgeçtiği zaman, mümkünse aynı 
bileşimde değilse ona yakın faydayı veren başka 
bileşimi bulabilmesidir.  

 
5.Tercihlerin Dışbükeyliği: Tüketicinin tüketim 

bileşiminin dengeli olduğunu ifade eder.  
Ordinal fayda analizi yukarda ki 5 temel varsayıma 

dayanır. Bu 5 varsayım sağlanmadığı zaman tüketici 
davranışları fayda fonksiyonu ile ifade edilemez. 

 
E seçeneğinde yer alan tercihler arasında tutarlı olma 

ifadesi Tercihlerin Geçişliliği varsayımı içinde yer alır. 
Bu nedenle Yanıt E seçeneğidir.  

 
 
10. Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal 

bileşimlerinin geometrik yerini ifade eden eğriye 
ne ad verilir? 

 
A) Bütçe doğrusu 
B) Farksızlık eğrisi 
C) Marjinal fayda eğrisi 
D) Toplam fayda eğrisi 
E) Talep eğrisi 
 
Yanıt: X ve Y gibi iki farklı mal tüketen tüketicinin bu iki 

malı farklı miktarlarda tüketse dahi aynı toplam 
faydayı elde ettiği noktaların geometrik yerine 
“farksızlık eğrisi” denir. Yanıt B seçeneğidir.  

 
11. Tüketicinin bir maldan daha fazla tükettikçe, aynı 

fayda düzeyinde kalabilmesi için diğer maldan 
vazgeçmesi gereken miktarı gösteren orana ne ad 
verilir? 

A) Marjinal dönüşüm oranı  
B) Vazgeçilen tüketim oranı  
C) İkame edilen tüketim oranı 
D) Marjinal ikame oranı 
E) Marjinal teknik ikame oranı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yanıt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farksızlık eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan 
negatif eğimli ve orijine göre dış bükey bir eğridir. 
Farksızlık eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir 
noktaya geçildiğinde bir malın tüketim miktarındaki 
artış ancak diğer malın tüketim miktarındaki azalma 
ile mümkündür. Farksızlık eğrisi üzerinde iki nokta 
arasındaki malların değişim oranı aynı zamanda 
farksızlık eğrisinin eğimini ifade eder ve Marjinal 
İkame Oranı olarak şu şekilde hesaplanır;  

 

    
  

  
 

     
     

 
   

   

 

 
Yanıt D seçeneğidir.  
 

12. Fayda fonksiyonu XYYXfU  ),(  
biçiminde olan bir tüketici X malından 10 birim, Y 
malından 40 birim tüketmektedir. X malından 
tükettiği miktarı 15 birim artırır, Y malından 
tükettiği miktarı 15 birim azaltırsa marjinal ikame 
oranı kaç olur?  

 
A) 0  B) 0,5  C) 1 D) 1,5  E) 2 
 

Yanıt:              şeklinde verilen fayda 
fonksiyonu Cobb-Douglas tipi fayda fonksiyonudur. 
Fayda fonksiyonu Cobb-Douglas şeklinde ifade 
edildiğinde farksızlık eğrisi analizi söz konusudur. Bu 
durumda marjinal ikame oranı (MRS), malların 
marjinal faydaları oranına eşittir. Şu şekilde 
hesaplanır;  

 

    
   

   

 
                          

                          
 

 

Verilen fayda fonksiyonunu    
 

  
 

  şeklinde 
düzenlersek;  

 

A 

B 

Y1 

Y2 

X1 X2 

X malı 

Y malı 

U 



  

ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

    

 
 
  

 
  

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
Olacaktır. 
Buradan da gerekli düzenlemeler yapıldığında;  
 

    
 

 
 

 
Olacaktır. Tüketici başlangıçta X malından 10 birim ve Y 

malından 40 birim tüketmektedir. Tüketici tüketim 
miktarını X malında 15 birim artırmıştır. Bu durumda 
X malı tüketim miktarı 10 + 15 = 25 birime çıkacaktır.  

Y malı tüketim miktarını ise 15 birim azaltmıştır. Y malı 
tüketim miktarı ise 40 – 15 = 25 olacaktır.  

 
Bu durumda X ve Y tüketim miktarları bulunan yukarıdaki 

denklemde yerine konulduğunda MRS oranı 
bulunmuş olacaktır;  

 

    
 

 
 

  

  
              

Yanıt C seçeneğidir.  
 
13. Tüketicinin tüketim durumu bütçe doğrusunun 

içinde yer alıyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?  

A) Tüketici mevcut bütçesi ile maksimum fayda 
sağlamıştır 

B) Tüketici mevcut tüketimi yapabilmek için 
borçlanmıştır 

C) Tüketici tüm geliri harcamıştır 
D) Tüketici tasarruf ettiği için faydası optimizasyona 

uygun değildir 
E) Tüketici gelirinin tamamını tasarrufa ayırmıştır 
 
Yanıt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tüketici faydasını maksimize ettiğinde dengeye 

gelecektir. Tüketici faydasını ise mevcut bütçesi ile 
ulaşabildiği en yukarıdaki farksızlık eğrisine teğet 
olduğunda maksimize eder. Yukarıdaki şekilde AB 
bütçe doğrusu olmak üzere tüketici bütçe doğrusu 

üzerindeki A, K, D, L ve B noktalarında gelirinin 
tamamını harcamıştır. D noktasında U2 farksızlık 
eğrisine ulaşarak faydasını maksimize etmiştir.  

 
Bütçe doğrusu içinde yer alan M noktasında ise tüketici 

tüm geliri harcamamaktadır. Bu durumda tüketici 
tasarruf yapmaktadır ve U1 farksızlık eğrisi üzerinde 
yer almaktadır. Ancak bu M noktası tüketici fayda 
maksimizasyonunu sağlamamaktadır. Çünkü tüketici 
mevcut bütçesi ile daha yukarıdaki bir farksızlık 
eğrisine ulaşabilmekte ve faydasını artırabilmektedir. 
Bu nedenle M noktası fayda maksimizasyonu 
açısından optimal tüketim bileşimi değildir. Yanıt D 
seçeneğidir.  

 
14. X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici tüm geliri 

harcamaktadır. Yatay eksende X malı tüketim 
miktarı, dikey eksende Y malı tüketim miktarının 
gösterildiği bir grafikte, X malının fiyatının 
artması aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

 
A) Bütçe doğrusu yatay eksende orijinden uzaklaşır 
B) Bütçe doğrusu yatay eksende orijine yakınlaşır 
C) Y malı tüketim miktarı azalır 
D) Y malı tüketim miktarı artar 
E) Hem Y malı hem de X malı tüketim miktarı artar 
 
Yanıt: Soruda belirtildiği gibi yatay eksende X malı ve 

dikey eksende Y malı göstermek üzere bir bütçe 
doğrusu çizelim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yatay eksende bulunan B noktası tüketici gelirinin X 
malının fiyatına bölünmesi ile bulunur. X malı fiyatının 
artması tüketicinin satın alabileceği X malı miktarının 
azalmasına neden olur. Bu durumda R/PX oranı 
azalacağından, satın alınabilecek X malı miktarını 
gösteren B noktası orijine yaklaşır. Mevcut yeni bütçe 
doğrusu ise şu şekilde olacaktır;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U1 

U2 

U3 

X 

Y 

B 

A 

Y1 

X1 

D 

K 

L 

. 
. 

. 

Fayda Maksizmizasyonu 

. 
M 

Y 

R/PY 

R/PX 

X 

A 

B 

Y 

R/PY 

R/PX1 
X 

A 

B 

R/PX2 
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Görüldüğü X malının fiyatının artması durumunda bütçe 
doğrusu X malı ekseninde orijine yaklaşarak daha dik 
hale gelmiştir. Yanıt B seçeneğidir.  

 
 
15. Bir tüketicinin parasal geliri 500 TL, X malının 

fiyatı 50 TL ve Y malının fiyatı da 25 TL ise bütçe 
doğrusunun denklemi nedir? 

 
A) Y=20 – 2X   B) Y=20 – 5X C) Y = 50 – 2X  
D) Y=25 – 2X E) Y=10 – 2X 
 
Yanıt: Bütçe denklemi, tüketicinin mevcut geliri ile hangi 

miktarda mal satın alabileceğini gösterir. Bütçe 
denklemi;             şeklinde ifade edilir.  

 
Soruda verilenleri bütçe denkleminde yerine 

yerleştirdiğimizde;  
              

 
Denklemin her iki tarafını 25’e bölüp düzenlersek;  
 

        
 
Matematiksel olarak bir denklem yazmak istiyorsak 

denklemdeki Y terimini yalnız bıraktığımızda;  
 

        
 
Tüketici bütçe denklemi olacaktır. Yanıt A seçeneğidir.  
 
16.  Bir tüketicinin bütçe doğrusunun eğimi – 2’dir. 

Tüketici gelirinin tamamını harcadığında 50 birim 
Y malı satın alabilmektedir. X malının fiyatı 6 YTL 
olduğuna göre, tüketicinin Y malı için yaptığı 
toplam harcama kaç YTL’dir? 

 
A) 50 B) 100 C) 150 D) 250 E) 300 
 
Yanıt: Bütçe doğrusunun eğimi malların fiyatları oranına 

eşittir. Yani;  

                        
  

  

 

 
Tüketici gelirinin tamamı ile 50 birim Y malı satın 

alabiliyorsa tüketicinin geliri M = 50.PY olacaktır. 
Soruda X malının fiyatı verilmiştir (6 TL) ve bütçe 
doğrusunun değim denkleminden hareketle Y malının 
fiyatı bulunduğunda;  

 

    
 

  

                               

 
M = 50.PY tüketici bütçe denkleminde PY yerine bulunan 

3 yazıldığında tüketicinin Y malına yaptığı harcama 

miktarı bulunacaktır.  
 
M = 50 x 3 = 150 TL olacaktır. Yanıt C seçeneğidir.  
 

17. Fayda fonksiyonu 
5,05,0 YXU  , malların 

fiyatları PX = 25, PY = 100 ve tüketicinin geliri R = 
200 iken, talep edilen X ve Y malı miktarları 
sırasıyla kaçtır?  

 
A) 2 – 8  B) 3 – 5  C) 2 – 4 
D) 4 – 1  E) 1 – 1 
 

Yanıt:            şeklinde verilen fayda fonksiyonu 
Cobb-Douglas tipi fayda fonksiyonudur ve farksızlık 
eğrileri analizi ile tüketici dengesi analizi içinde yer 
alır. Farksızlık eğrileri analizinde tüketici dengesi 
bütçe doğrusunun farksızlık eğrisine teğet olduğu 
noktada sağlanır. Bu durumda farksızlık eğrisinin 
eğimi bütçe doğrusunun eğimine eşittir. Yani;  

 

    
   

   

 
  

  

 

 
X malının marjinal faydası (MUX) fayda fonksiyonunun 

X’e göre türevi alınarak, Y malının marjinal faydası 
(MUY) fayda fonksiyonunun Y’e göre türevi alınarak 
bulunur. Bu durumda;  

 
            

            
 

  

   
 

 

 
 

 
Gerekli düzenleme yapılırsa;  
 

 

 
 

 

 
                   

 
Tüketici bütçe denklemi ise;             

olduğuna göre ve 4Y = X eşitliği bilindiğine göre, 
ayrıca tüketici geliride 200 olarak verildiğine göre, 
bütçe denkleminde yerine yazılırlar ise;  

 
                                     

 
                 

 
                                   

 
4Y = X olduğuna göre X tüketim miktarıda 4 olacaktır. 

Yanıt D seçeneğidir.  
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18. Fayda fonksiyonu 
5,05,0 YXU  , malların 

fiyatları PX = 25, PY = 100 ve tüketicinin geliri R = 
200 iken, tüketicinin elde edeceği maksimum 
toplam fayda kaçtır? 

 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
 
Yanıt: Soru tüketici denge durumunda tüketici fayda 

düzeyini sormaktadır. Bu durumda öncelikle 
tüketicinin tükettiği X ve Y malları miktarları bulunur 

ve bu miktarlar            fayda fonksiyonunda 
yerine konularak tüketici fayda düzeyini bulunur.  

 

           şeklinde verilen fayda fonksiyonu Cobb-
Douglas tipi fayda fonksiyonudur ve farksızlık eğrileri 
analizi ile tüketici dengesi analizi içinde yer alır. 
Farksızlık eğrileri analizinde tüketici dengesi bütçe 
doğrusunun farksızlık eğrisine teğet olduğu noktada 
sağlanır. Bu durumda farksızlık eğrisinin eğimi bütçe 
doğrusunun eğimine eşittir. Yani;  

 

    
   

   

 
  

  

 

X malının marjinal faydası (MUX) fayda fonksiyonunun 
X’e göre türevi alınarak, Y malının marjinal faydası 
(MUY) fayda fonksiyonunun Y’e göre türevi alınarak 
bulunur. Bu durumda;  

 
            

            
 

  

   
 

 

 
 

 
Gerekli düzenleme yapılırsa;  
 

 

 
 

 

 
                   

 
Tüketici bütçe denklemi ise;             

olduğuna göre ve 4Y = X eşitliği bilindiğine göre, 
ayrıca tüketici geliride 200 olarak verildiğine göre, 
bütçe denkleminde yerine yazılırlar ise;  

 
                                     

 
                 

 
                                   

 
4Y = X olduğuna göre X tüketim miktarıda 4 olacaktır. 
 
Fayda fonksiyonunda Y yerine 1 ve X yerine 4 

yazıldığında;  
 

                        
Yanıt B seçeneğidir.  

19. Talep eğrisi aşağıdaki hangi durumda pozitif 
eğimli olur? 

 
A) Hem düşük hem de ikame etkisi gelir etkisinden 

büyük olan mallarda 
B) Hem düşük hem de ikame etkisi gelir etkisinden 

küçük olan mallarda 
C) Hem normal hem de ikame etkisi gelir etkisinden 

büyük olan mallarda 
D) Hem lüks hem de ikame etkisi gelir etkisinden büyük 

olan mallarda 
E) Hem zorunlu hem de ikame etkisi gelir etkisinden 

büyük olan mallarda 
 
Yanıt: Talep eğrisi; talep yasası, azalan marjinal fayda 

ilkesi, gelir etkisi ve ikame etkisinden dolayı negatif 
eğimlidir. Ancak Giffen Mallar talep yasasına aykırı 
bir durumu ifade eder ve bu malların talep eğrisi 
pozitif eğimlidir. Giffen mal, ikame etkisinin gelir 
etkisinden küçük olduğu bir düşük maldır. Yanıt B 
seçeneğidir.  

 
 
20. Gelir ve ikame etkilerini ayrıştırmak için aşağıdaki 

yöntemlerden hangisi kullanılır? 
 
A) Tüketicinin mal sepeti fiyatları oranına bakılır 
B) Tüketici denge noktasında marjinal faydaların 

fiyatlara oranına bakılır 
C) Farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusu analizi kullanılır 
D) Telafi edilmiş bütçe doğrusunun farksızlık eğsine 

teğet olduğu noktaya bakılır 
E) Telafi edilmiş bütçe doğrusunun tüketici bütçe 

doğrusunu kestiği noktaya bakılır 
 
Yanıt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüketici A 

noktasında dengede iken, X malının fiyatı 
düştüğünde AB bütçe doğrusu sağa kayar (AB1) ve 
farksızlık eğrisi de kayarak denge c noktasında 
gerçekleşir. Bu arada X malı talebi de artarak X3 
miktarına çıkar. X1 – X3 toplam etkidir.  

İkame ve gelir etkilerini ayrıştırmak için, yeni bütçe 
doğrusuna paralel ve fakat U1 farksızlık eğrisine teğet 
olan telafi edilmiş bütçe doğrusu (TT) çizilir. Yeni 
bütçe doğrusunun eğimi değişmediği için reel gelir 

Y 

X 

A 

B B1 

T 

T X1 X2 X3 

U1 
U2 

a 

b 
c 
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aynıdır. Tüketici bu durumda B noktasında dengeye 
gelir ve X malı talebi X2 olur. İşte talepteki X1 – X2 
kadarlık artış ikame etkisidir. Geriye kalan X2 – X3 
gelir etkisidir.  

 
Görüldüğü gibi ikame ve gelir etkilerini ayrıştırmada 

farksızlık eğrileri ve telafi edilmiş bütçe doğrusu 
kullanılmaktadır. Yanıt D seçeneğidir.  

 
21. Bireysel talep eğrisi aşağıdakilerden hangisinin 

yardımıyla elde edilir? 
A) Gelir tüketim eğrisi 
B) Engel eğrisi 
C) Farksızlık eğrileri 
D) Bütçe doğrusu 
E) Fiyat tüketim eğrisi 
 
Yanıt:  
Fiyat-Tüketim Eğrisi, mallardan birinin fiyatı 

değiştiğinde, tüketiciye en yüksek tatmini sağlayan 
farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir.  

 
Fiyat-tüketim eğrisi mallardan birinin fiyatındaki değişme 

karşısında iki maldan talep edilen miktar 
değişmelerini gösterir. Yani iki mal için fiyat-miktar 
ilişkisini verir. Buradan hareketle tek bir mal için fiyat-
miktar ilişkisini gösteren Bireysel Talep Eğrisi 
türetilmektedir. Yanıt E seçeneğidir. 

Bireysel Talep Eğrisi, tüketicinin tercihleri, geliri ve diğer 
malların fiyatları veri iken, herhangi bir maldan çeşitli 
fiyatlardan satın alınmak istenen mal miktarını 
gösterir.  

Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi, X malının fiyatı 
düştükçe talep edilen miktar artmaktadır. Fiyatı düşen 
bir maldan daha çok talep edilmesinin nedeni, Gelir 
ve İkame etkileridir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Gelir tüketim eğrisi pozitif eğimli bir doğru 
şeklinde ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
A) Eksenlerdeki mallar normal maldır 
B) Her iki eksendeki malda düşük maldır 
C) Eksendeki mallardan biri normal diğeri düşük maldır 
D) Tüketici her iki mal arasında kayıtsız kalmıştır 
E) Tüketicinin geliri arttıkça mallar arasındaki değişim 

oranı her noktada aynıdır 
 
Yanıt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuka

rıdaki şekilde de görüldüğü gibi tüketici gelirindeki 
artış bütçe doğrusunu sağa kaydırmış ve tüketici 
daha yukarıdaki bir farksızlık eğrisine ulaşarak yeni 
bir denge noktasına ulaşmıştır. Tüketici gelirindeki 
artış karşısında oluşan yeni denge noktalarının 
birleştirilmesi elde edilen noktaların geometrik yerine 
gelir tüketim eğrisi denir.  

 
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi pozitif eğimli gelir 

tüketim eğrisi söz konusu iken, her gelir artışı 
karşısında eksenlerde bulunan hem Y malı hem de X 
malı tüketimi artmıştır. Dolayısıyla gelir arttıkça 
tüketimi artan mallar normal mal olduğuna göre, 
pozitif eğimli gelir tüketim eğrisinde eksenlerdeki her 
iki malda normal maldır. Yanıt A seçeneğidir.  

 
23. Bir malın fiyatındaki değişmenin reel geliri 

değiştirmesi nedeniyle ortaya çıkan etkiye ne ad 
verilir? 

A) Talep etkisi B) Keynes etkisi 
C) İkame etkisi D) Gelir etkisi 
E) Pigou etkisi 
 
Yanıt:  

           
             

            
 

 
Gelir etkisi: Tüketicinin parasal geliri sabitken, malın 

fiyatı düşünce tüketicinin reel geliri (satın alma gücü) 
artar. Bu nedenle söz konusu maldan daha çok satın 
alır. Benzer bir şekilde parasal gelir sabitken, malın 

Y 
m
al
ı 

X 
m
al
ı 

0 B2 

A 

B1 B3 

. . . Fiyat Tüketim 

Eğrisi 

R 

X 
m
al
ı 

0 

P2 

X1 

P3 

P1 

X2 X3 

Bireysel Talep Eğrisi 

(Marshallgil / Alışılmış 

Talep eğrisi) 

Fiyat Tüketim ve Bireysel Talep 
Eğrisi 

X1 X2 X3 

Y Malı 

X Malı 0 

Gelir Tüketim 
Eğrisi 

U1 

U2 Y1 

Y2 

X1 X2 



  

ADEM KILIÇ İKTİSAT DERS NOTLARI 

fiyatındaki artış tüketicinin reel gelirini azaltacak ve 
söz konusu maldan satın alınabilecek miktar 
azalcaktır. Yanıt D seçeneğidir.  

 
 
24. Tüketicinin dengede olduğu nokta için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Farksızlık eğrisi bütçe doğrusuna teğettir 
B) Mallara harcanan son liraların marjinal faydaları eşittir 
C) Tüketici mevcut bütçesi ve veri fiyatlardan elde 

edeceği maksimum toplam faydaya ulaşmıştır 
D) Malların fiyatları en düşük düzeydedir 
E) Marjinal ikame oranı malların fiyatları oranına eşittir 
 
Yanıt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tüketici dengesi, bütçe doğrusunun ulaşabileceği en 
yukarıdaki farksızlık eğrisine teğet olduğu noktada 
sağlanır. Bu noktada bütçe doğrusunun eğimi 
farksızlık eğrisinin eğimine eşittir. Bütçe doğrusunun 
eğimi malların fiyatları oranını ve farksızlık eğrisinin 
eğimide marjinal ikame oranını ifade eder. 
Dolayısıyla mevcut denge durumunda;  

 
   

  

 
   

  

 

 
Olacağından, her iki malada harcanan son liraların 

marjinal faydaları birbirine eşit olacaktır. Yanıt D 
seçeneğidir.  

 
 
25. Gelire göre çizilen bir talep eğrisi gelir ekseninin 

her hangi bir noktasından başlıyorsa, 
aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklar? 

 
A) Bu mal düşük maldır, gelir arttıkça tüketimi azalır 
B) Bu mal normal maldır, gelir arttıkça tüketimi azalır 
C) Bu mal lüks maldır, gelir arttıkça talebi azalır 
D) Bu malı tüketebilmek için tüketicinin belirli bir gelir 

düzeyinde olması gerekir 
E) Tüketicinin hiç geliri olmasa bile bu malı belirli bir 

miktarda kullanmak zorundadır 

Yanıt: Gelire göre çizilen talep eğrisi için talep 
fonksiyonu;         şeklinde ifade edilir. Yani 
talebin sadece gelire bağlı olduğunu ifade eder. 
Talep miktarının gelire bağlı olduğunu ifade eden 
Engel Fonksiyonu ise;  

         
 
Şeklindedir. A; gelir sıfır iken talep miktarını, b; Engel 

talep fonksiyonunun eğimini ve G; geliri 
göstermektedir.  

 
Soruda “gelire göre çizilen talep eğrisi gelir ekseninin 

herhangi bir noktasından başlıyorsa” demiştir. Söz 
konusu talep fonksiyonu; 

 

 
 
Dikey eksen talep miktarını yatay eksende geliri 

göstermek üzere, gelir arttıkça talep edilen mal 
miktarı artacağından fonksiyon pozitif eğimlidir.  

 
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi tüketim miktarı gelir 

düzeyi G1’e gelinceye kadar sıfırdır. G1 gelir 
düzeyinden sonra söz konusu mala olan talep gelir 
arttıkçada artmaktadır. Dolayısıyla yanıt D 
seçeneğidir.  

 
 
 
 
26. Tüketici fayda fonksiyonu U(x,y)=20X0,5+10Y0,5 dir. 

Tüketici 25 birim X ve 9 birim Y malı tüketerek 
faydasını maksimize etmiştir. Tüketici X malı 
tüketimini 16 birime düşürürse aynı refah 
düzeyinde kalabilmek için ne kadar Y malı 
tüketmesi gerekir?  

 
A) 20 B) 25 C) 36 D) 49 E) 64 
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Yanıt:         şeklinde ifade edilen fayda 
fonksiyonu doğrusal fayda fonksiyonudur ve farksızlık 
eğrisi üzerinde her noktada tüketicinin toplam fayda 
düzeyi eşittir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Görüldüğü tüketici aynı farksızlık eğrisi üzerinde bir malın 

tüketimi azaltması durumunda diğer malın tüketimini 
artırır. Soruda tüketici 1. Tüketim bileşiminden 2. 
Tüketim bileşimine geçtiğinde aynı fayda düzeyinde 
kalabilmek için ne kadar Y malı tüketmesi gerektiği 
sorulmaktadır.  

 
Verilen fayda fonksiyonunda 1. Tüketim miktarları 

yerlerine yazıldığında tüketicinin toplam faydası 
bulunur. 2. Tüketim bileşiminde tüketicinin toplam 
faydası aynı olacağından ve 2. X malı tüketim miktarı 
verildiğinde Y malı tüketim miktarı bulunur. Yani;  

 
Fayda fonksiyonu;  

                
 
1. tüketim miktarı X = 25 ve Y = 9 yerlerine yazıldığında;  
 

                   
 
Tüketicinin toplam faydası 2.tüketim bileşimi için yerine 

yazıldığında;  
 

                 
 

            
 

                      
Yanıt B seçeneğidir.  
 
27. Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrisinin 

özelliklerinden biri değildir? 
A) Orijine göre dışbükeydir 
B) Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru uzanır 
C) İki mal tüketildiği varsayılır 
D) Eğri üzerindeki tüm noktalarda tüketici aynı marjinal 

faydayı sağlar 
E) Birbirlerini ve eksenleri kesmezler 

Yanıt: Farksızlık Eğrisi: Tüketiciye aynı toplam fayda 
düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik 
yerini ifade eden eğridir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farksızlık Eğrilerinin Özellikleri 
1. Üzerindeki her nokta aynı toplam faydayı gösterir. 

Yanıt D seçeneğidir.  
2. Eğriler sol yukarıdan sağ aşağıya inerler, yani, 

negatif eğimlidirler. Bu durum, iki mal arasında ikame 
olduğunu gösterir. Negatif eğimli olmasının sonucu; 
tüketici bir maldan daha fazla tüketmek istediğinde 
diğer maldan tüketimini azaltmasını gerektirir. 
Tercihler ile ilgili varsayımlar ele alındığında farksızlık 
eğrilerinin negatif eğimli olasının nedeni; tercihlerin 
doymazlığı (çoğu aza tercih etme) varsayımıdır.  

3. Eğriler birbirlerini ve eksenleri kesmezler. 
Geçişkenlik varsayımının sonucu olarak ortaya 
çıkar. 

4. Eğriler dışbükeylerdir. Bu durum iki mal arasında 
azalan ikameyi gösterir. Mallar arasındaki ikame 
ilişkisi Marjinal İkame Oranı ile ifade edilir.  

5. Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek 
tüketimi göstereceğinden daha yüksek fayda 
düzeyini, orijine yaklaştıkça daha düşük tüketimi 
göstereceğinden daha düşük fayda düzeyini gösterir.  

6. Mal kümesinin her noktasından bir farksızlık eğrisi 
geçer.  

 
 
28. Farksızlık eğrisinin orijine göre dışbükey 

olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eksenlerdeki mallardan birinin fiyatı arttığında 

tüketicinin diğer maldan daha fazla tüketmesi 
B) Tüketici aynı fayda düzeyinde kalabilmek için bir 

malın tüketim miktarını arttırdığında diğer malın 
tüketim miktarını azaltması gerektiğini 

C) Tüketici aynı fayda düzeyinde kalabilmek için bir 
malın tüketim miktarını arttırdığında diğer malın 
tüketim miktarından daha az azaltması gerektiğini 

D) Tüketicinin geliri arttığında tüketicinin her iki maldan 
daha fazla kullandığını 

E) Eksenlerdeki mallardan birinin fiyatı arttığında 
tüketicinin reel gelirinin artması 
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Yanıt: Tipik farksızlık eğrisi orijine göre dışbükeydir. 
Farksızlık eğrisininin negaitf eğimli olması iki mal 
tüketen tüketici için mallar arasında ikame ilişkisini 
gösterirken, dış bükey olması iki mal arasında azalan 
ikameyi göstermektedir. Yani tüketici bir malın 
tüketimini 1 birim artırdığında diğer malın tüketiminde 
1 birimden daha az vazgeçmesi gerektiğini ifade 
eder. Yanıt D seçeneğidir.  

 
29. X ve Y gibi iki mal tüketen tüketicinin fayda 

fonksiyonu U(x,y)=2X1,2Y1,2 ise, X malının marjinal 
faydası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Y malı tüketimi arttıkça artar 
B) X malı tüketimi arttıkça artar 
C) X malının marjinal faydası asla negatif olamaz 
D) X malının marjinal faydası Y malı tüketiminden 

bağımsızdır 
E) Y malı tüketimi azaldıkça artar 
 

Yanıt:             şeklindeki fayda fonksiyonu Cobb 
Douglas tipi fayda fonksiyonudur ve Cobb Douglas 
tipi fayda fonksiyonu şu şekilde çizilir; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü Cobb Douglas fayda 

fonksiyonu üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya 
inildikçe X malı tüketim miktarı artmakta ve Y malı 
tüketim miktarı azalmaktadır. X malının tüketim 
miktarının artması X malından elde edilen toplam 
faydayı artırırken, marjinal faydasını azaltacaktır. 
Dolayısıyla X malı tüketiminin artması ancak Y malı 
tüketiminin azalması ile mümkün olduğundan Y 
malının toplam faydası azalırken, Y malının marjinal 
faydası artacaktır.  

Görüldüğü gibi Y malı tüketimi azaldıkça; X malının 
toplamfaydası artar ve marjinal faydası azalır. Y malı 
tüketimi arttıkça; X malının toplam faydası azalır ve 
marjinal faydası artar. Yanıt A seçeneğidir.  

 
X malının tüketimi azaldıkça Y malının toplam faydası 

artar, marjinal faydası azalır. X malının tüketimi 
arttıkça Y malının toplam faydası azalır, marjinal 
faydası artar.  

 

30. Tüketicinin fayda fonksiyonu U(x,y)=4X0,5Y0,5 ise 
ve tüketici, 4 birim X ve 16 birim Y malı tükettiği 
durumda marjinal ikame oranı (MRSY,X) kaçtır? 

 
A) 8 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 
 
Yanıt:             fayda fonksiyonunda marjinal 

ikame oranı (MRS) malların marjinal faydaları 
oranına eşittir.  

 

    
   

   

 
                          

                           
 

 

    
              

              
 

 

 
 

 
Olacaktır. X malı tüketim miktarı 4 ve Y malı tüketim 

miktarı 16 birim olduğuna göre verilen değerleri 
bulduğumuz ifade de yerine yazdığımızda;  

 

    
 

 
 

  

 
              

 
Yanıt B seçeneğidir.  
 
31. İki mal tüketilen bir düzlemde mallar arasında 

sabit ikame olması aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanır? 

A) Farksızlık eğrisinin orijine göre içbükey olması ile 
B) Farksızlık eğrisinin orijine göre dışbükey olması ile 
C) Farksızlık eğrisinin azalan eğime sahip bir doğru 

olması ile 
D) Farksızlık eğrisinin artan eğime sahip bir doğru 

olması ile 
E) Farksızlık eğrisinin yatay eksene dik olması ile 
 
Yanıt: Marjinal ikame oranı (MRS), farksızlık eğrisinin 

eğimini ifade eder. Mallar arasında sabit ikame bu 
anlamda farksızlık eğrisi üzerinde her noktada 
eğiminin aynı olması demektir. Bu durumda farksızlık 
eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan negatif 
eğimli bir doğru olacaktır. Yanıt C seçeneğidir.  

 
 
32. İki mallı bir düzlemde mallar arasında tam ikame 

olması durumunda aşağıdakilerden hangisi 
geçerli değildir? 

A) Geçişkenlik 
B) Her noktada aynı eğim 
C) İki mal arasında sabit ikame 
D) İki mal arasında azalan marjinal ikame 
E) Monotonluk 
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Yanıt: İki mallı bir düzlem demek, tüketicinin N malı 
temsilen X ve Y gibi iki mal tüketmesi demektir. X ve 
Y iki mal arasında tam ikame ilişkisi söz konusu 

olduğunda fayda fonksiyonu         gibi 
doğrusal bir fayda fonksiyonu söz konusudur. Bu 
durumda faksızlık eğrisi;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan negatif eğimli bir 

doğru olacaktır. Dolayısıyla farksızlık eğrisi 
üzerindeki her noktada eğim aynı olacağından 
marjinal ikame oranıda (MRS) sabit bir sayı olacaktır. 
Yine farksızlık eğrileri bir birini kesmediği için 
geçişlilik varsayımı devam edecek ancak iki mal 
arasındaki değişim oranı sabit olduğundan 
monotonluk ortaya çıkacaktır. Marjinal ikame oranı 
sabit olduğu için iki mal arasında azalan ikame söz 
konusu değildir. Yanıt D seçeneğidir.  

 
 
33. Farksızlık eğrileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
A) Farksızlık eğrisinin negatif eğime sahip olması iki mal 

arasında ikame olduğunu gösterir 
B) Farksızlık eğrilerinin dışbükey olması iki mal arasında 

azalan ikame olduğunu gösterir 
C) Tamamlayıcı mallarda farksızlık eğrisi orijine göre 

içbükeydir 
D) Farksızlık eğrilerinin birbirini kesmemeleri geçişlilik 

özelliğinin bir sonucudur 
E) Farksızlık eğrisi doğru şeklinde ise iki mal tam ikame 

maldır 
 
Yanıt: A seçeneği, Farksızlık eğrilerinin negatif eğime 

sahip olması iki mal arasında ikame olduğunu 
gösterir.  

B seçeneği, Farksızlık eğrisinin dış bükey olması azalan 
marjinal ikame oranını yani, iki mal arasında azalan 
ikame olduğunu ifade eder.  

C seçeneği, Tamamlayıcı mallar durumunda fayda 
fonksiyonu               şeklinde gösterilen 
Leontief Fayda Fonksiyonudur. Bu durumda farksızlık 
eğrisi kolları eksenlere pararlel uzanan L harfi 
şeklinde olacaktır. Çünkü tamamlayıcı mallar bir 
birileri ile kullanılmak zorunda olan mallardır ve bu 
durumda mallar arasında ikame ilişkisi olmadığında 

marjinal ikame oranı (MRS) sıfır olacaktır. Yanıt C 
seçeneğidir.  

D seçeneği, Farksızlık eğrileri geçişlilik varsayımdan 
dolayı birbirileri ve eksenleri kesmezler.  

E seçeneği, Birbirlerini mükemmel şekilde ikame eden 
mallarda (tam ikame mallar) fayda fonksiyonu 

        şeklinde doğrusal fayda fonksiyonu 
olarak gösterilir ve azalan eğime sahip bir doğru 
olacaktır.  

 
34. X ve Y gibi iki mal tüketen tüketici için yatay 

eksende X malı ve düşey eksende Y malının 
bulunduğu bir grafikte farksızlık eğrisi düşey 
eksene paralel ise, aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 
A) Tüketici kararsızdır iki mal arasında tercih 

yapmamıştır 
B) Y malı tüketici için faydasız bir maldır 
C) X ve Y malları mükemmel ikame mallardır 
D) Tüketici her fiyat düzeyinde her zaman Y malını 

tercih etmektedir 
E) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır 
 
Yanıt:  
 
Farksızlık Eğrisinin Özel Durumu (Tek Mal Tüketen 

Tüketici) 
Farksızlık eğrisi analizinde tüketicinin iki mal tükettiğini ve 

bu iki malı farklı miktarlarda tüketse dahi aynı toplam 
faydayı sağladığı noktaların geometrik yerine 
farksızlık eğrisi denir şeklinde tanımlamıştık. Tüketici 
iki maldan sadece birini tüketiyor ve eksendeki diğer 
malı hiç tercih etmiyorsa (sevmiyorsa) bu durumda 
tercih edilmeyen mal tüketici açısından faydasızdır ve 
farksızlık eğrisi tüketicinin arzu ettiği malın (sevdiği) 
ekseninden çıkan bir doğru olacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüketici sadece bir malı tercih ediyorsa, tüketicinin 

toplam faydasıda sadece tercih edilen mal tarafından 
belirlenir ve fayda fonksiyonu; U = A şeklinde olur. 

 
Yanıt B seçeneğidir.  
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U1 U2 U3 
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35. X, Y ve Z gibi üç farklı mal sepeti ile karşı karşıya 
kalan tüketici X mal sepetini Y’ye ve Y mal 
sepetini ise Z’ye tercih etmiştir. Tüketicinin bu 
davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 

 
A) Tercihlerin bütünlüğü varsayımı ile 
B) Doyumsuzluk varsayımı ile 
C) Azalan marjinal fayda ilkesi ile 
D) Tüketici geliri ve mal fiyatlarının veri olması ile 
E) Geçişlilik varsayımı ile 
 
Yanıt: Tercihlerin Geçişliliği: Tüketici A malını B’ye, B 

malını C’ye tercih ediyorsa o halde her zaman A 
malını C malına tercih eder. Bu durum tüketicilerin 
tutarlı olduğunun göstergesidir. Yanıt E seçeneğidir.  

 
36. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarının hangisinde 

mallar arasında tam ikame vardır? 
 
A) U = X0,5Y0,5 B) U = min(X,Y)  
C) U = X + Y D) U= X/Y  
E) U = 2XY0,5 
 

Yanıt: Fayda fonksiyonu        şeklinde ifade 
edildiğinde Cobb Douglas fayda fonksiyonu söz 
konusudur.  

A, D ve E seçenekleri Cobb Douglas fayda fonksiyonunu 
göstermek üzere mallar arasında azalan ikameyi 
ifadeyi eder.  

Fayda fonksiyonu               şeklinde ifade 
edildiğinde Leontief Fayda fonksiyonu söz konusudur 
ve bu durumda mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi 
söz konusudur. B seçeneği tamamlayıcı malları ifade 
eden Lentief fayda fonksiyonudur.  

Fayda fonksiyonu         şeklinde ifade 
edildiğinde doğrusal fayda fonksiyonu söz konusudur 
ve mallar arasında mükemmel ikame (tam ikame) 
ilişkisi vardır. Yanıt C seçeneğidir.  

 
 
37. X ve Y gibi iki mal tüketen tüketicinin gelirinin 

tamamını harcadığında 10 birim X ve 5 birim Y 
malı satın alabilmektedir. Tüketicinin tüketim 
sepeti 8 birim X ve 4 birim Y malından oluşuyorsa 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
A) Tüketicinin tüketim bileşimi bütçe doğrusu üzerindeki 

bir noktadır ve dengededir 
B) Tüketicinin tüketim bileşimi bütçe doğrusunun 

dışındaki bir noktadır ve tüketici dengesi 
sağlanamamıştır 

C) Tüketicinin tüketim bileşimi bütçe doğrusunun 
içindeki bir noktadadır ve tüketici dengesi 
sağlanmıştır 

D) Tüketici tasarruf yapmaktadır bu durum fayda 
maksimizasyonuna aykırıdır 

E) Tüketici için paranın marjinal faydası malların 
marjinal faydasından daha çoktur ve tüketici 
dengededir 

 
Yanıt: Tüketici parasal gelirinin tamamını harcadığında 

tüketim bileşimi 10 birim X malı ve 5 birim Y malıdır. 
Ancak tüketicinin mevcut tüketim bileşimi 8 birim X 
malından ve 4 birim Y malından oluşmaktadır. Bütçe 
doğrusu yardımı ile;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekilde A noktası tüketicinin fayda maksimizasyonuna 

uygun davranarak tüm gelirini harcadığı noktayı 
göstermektedir. B noktası ise tüketicinin mevcut 
tüketim bileşimini göstermektedir ve bu noktada 
tüketici tüm geliri harcamamakta, tasarruf 
yapmaktadır. Bu durumda tüketici fayda 
maksimizasyonuna uygun davranmamıştır. Yanıt D 
seçeneğidir.  

 
38. Bütçe doğrusundan hareketle tüketicinin reel 

geliri nasıl tespit edilir? 
 
A) Bütçe doğrusunun farksızlık eğrisine teğet olduğu 

nokta ile 
B) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği nokta ile 
C) Bütçe doğrusundan hareketle bulunan gelir tüketim 

eğrisi yardımıyla 
D) Bütçe doğrusundan hareketle elde edilen fiyat 

tüketim eğrisi yardımıyla 
E) Bütçe doğrusunun eğimi ile 
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Yanıt: Nominal gelir, emeğin bir fiil çalışarak elde ettiği 
para miktarıdır. Emeğin (tüketicinin) elde ettiği para 
ile satın alabileceği mal miktarı ise tüketicinin reel 
gelirini ifade eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, Bütçe Doğrusu; 
tüketicinin mevcut parasal geliri ile X ve Y gibi malı 
hangi miktarlarda satın alabileceğini gösteren 
noktaların geometrik yeridir. 

 
Tüketici parasal gelirinin tamamını Y malı için 

harcadığında alabileceği Y malı miktarı, tüketici 
gelirinin Y malı fiyatına bölünmesi ile bulunur. Bu 
durumda R/PY noktası tüketicinin reel gelirini 
göstermektedir.  

 
Tüketici parasal gelirinin tamamını X malı için 

harcadığında alabileceği X malı miktarı, tüketici 
gelirinin X malı fiyatına bölünmesi ile bulunur. Bu 
durumda R/PX noktası tüketicinin reel gelirini 
göstermektedir.  

 
Dolayısıyla tüketicinin reel geliri bütçe doğrusunun 

eksenleri kestiği noktalar tarafından belirlenir. Yanıt 
B seçeneğidir.  

 
 
39. Aşağıdakilerden hangisi tüketici bütçe 

doğrusunun sağa kaymasına neden olur? 
 
A) Mallardan birinin fiyatının artması 
B) Mallardan birinin fiyatının azalması 
C) Mallardan birinin fiyatı artarken diğerinin azalması 
D) Her iki malında fiyatının aynı oranda azalması 
E) Her iki malında fiyatının aynı oranda artması 
 
Yanıt: Tüketici bütçe doğrusunun eğim değişmeden sağa 

kayması iki nedenle olur. Bunlar;  
1. Malların fiyatları sabitken tüketici gelirinin artması,  
2. Tüketici geliri sabitken malların fiyatlarının aynı anda 

ve aynı oranda azalmasıdır. Yanıt D seçeneğidir.  
 
Yukarıdaki nedenlerin tam tersi durumunda da tüketici 

bütçe doğrusu sola kayacaktır.  
 
 
 

40. Diğer şartlar sabitken, tüketicinin gelirindeki 
değişmeler sonucunda tüketiciye en yüksek 
tatmin düzeyini veren mal bileşimlerinin 
geometrik yerine ne ad verilir? 

 
A) Farksızlık eğrisi 
B) Engel eğrisi 
C) Gelir-Tüketim eğrisi 
D) Fiyat-Tüketim eğrisi 
E) Bütçe doğrusu 

 
 
Yanıt: Tüketici gelirinin değişmesi sonucunda oluşan 

yeni denge noktalarının birleştirilmesi ile elde edilen 
eğriye gelir tüketim eğrisi denir. Yanıt C seçeneğidir. 
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