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1.ÜNİTE Ekonomi Bilimine Giriş
 

EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ 

İnsanlar eskiden beri tasarrufa, tutumluluğa, sahip olunan kaynakları dikkatli ve ölçülü kul-
lanmaya yönelik davranışları belirtmek için Ekonomi ve İktisat sözcüklerini kullanmıştır. Bu 
terimler, söz konusu insan davranışlarını tanımlamaları yanında; bir ülkenin bütün mal ve 
hizmet üretim faaliyetlerini (Türkiye Ekonomisi, ABD Ekonomisi, Japon Ekonomisi gibi.), insan 
ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçları karşılayacak araçlar ve kaynaklar ile bunlar arasındaki ilişkileri 
ince-leyen bir bilim dalını tanımlamak amacıyla da kullanılmaktadır.

Oikonomia: Eski Yunan yaşamında ev ve çiftlik ve işlerinin idaresi anlamına gelmektedir.

Khrêmatistik: Günümüzdeki ekonomi sözcüğüne daha yakın bir anlam taşımaktadır.

Günümüzde kullanılan ve kökenini Eski Yunancadaki oikonomia’dan alan Ekonomi terimine 
sonraki çağlarda Avrupalı yazarlar tarafından bu günkü anlamına yakın anlamlar yüklenmiştir. 
Bunlardan Fransız yazar Antoin de Montchrêtien 1615 yılında ekonomi ve siyaset sözcüklerini 
de birleştirerek êconomie politique ifadesini kullanmıştır. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde 
ülkenin refah ve zenginliği üzerinde yeni tezler ortaya koyan Fransız fikir adamlarına 
êconomiste denilmiştir.

TEMEL EKONOMİK KAVRAMLAR
İhtiyaç (Gereksinim) 

İnsan, gerek biyolojik olarak, gerekse sosyal olarak varlığını sürdürmek, bu varoluşu daha 2 nitelikli 
bir hale getirmek, devamlı kılmak ve geliştirmek amacıyla sürekli bir çaba içerisinde-dir. İnsanın bu 
çabası kendisi dışındaki bir takım unsurların varlığıyla mümkün olabilmektedir. 

İhtiyaçlar ile ilgili olarak şu tespitler yapılabilir:
• İhtiyaçlar sonsuzdur.
• İhtiyaçlar şiddet açısından farklılık gösterirler
• İhtiyaçların şiddeti tatmin edildikçe azalır.

Mal ve Hizmet
Mal ve hizmetler, insan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan, parayla veya diğer mal ve hizmet-
lerle değiştirilebilen ekonomik araçlardır.Bu kavramla ilgili olarak bazı noktalara dikkat edil-
melidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan unsurlar sayılırken genellikle öncelikle mallar söylenir ve 
hizmetler göz ardı edilir. Bunun nedeni mal kavramının öncelikle et, süt, yumurta, peynir gibi 
somut bir varlığı çağrıştırmasıdır. Oysa herhangi bir taşıma aracıyla örneğin besi sığırlarının 
kesimhaneye taşınması, tedavi hizmetleri, avukatlık, bankacılık gibi birer hizmet olan faaliyet-
lerde iktisadi anlamda maldır. Dolayısıyla iktisadi mal denildiğinde mallar yanında hizmetler 
de anlaşılmalıdır.

Tüketim ve Üretim
İktisadi mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kullanılmasına tüke-
tim denir. İnsanların yaşam düzeylerinin yükseldiğinin en önemli göstergesi tüketim seviyele-
rinin yükselmesidir.



Ekonomik anlamdaki tüketim ile halk arasında kullanılan tüketim kavramı arasında fark var-
dır. Halk dilinde tüketim denince bir şeyin bitirilip yok edilmesi anlaşılır. Oysa ekonomi bili-
mine göre tüketimde, insanların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan mal ve hizmetlerin 
yok olması gerekli değildir.İktisadi mal ve hizmetlerin çok büyük bir kısmı doğadaki mevcut 
şekliyle, hiç emek harcanmaksızın insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılamazlar. İktisa-
di mal ve hizmetler genellikle insan emeği ve sermayenin doğal kaynaklara uygulanması ile 
elde edilirler. İşte bu uygulamaya üretim adı verilmektedir.

Tüketim: Temelde bütün ekonomik faaliyetin nihai amacıdır.

Üretim: Emek ve sermayenin doğal kaynaklara uygulanmasıdır.

Karkas: Kasaplık hayvanların, kesilip, yüzüldükten, baş ile ayakları ayrıldıktan ve iç organları

çıkarıldıktan sonra geriye kalan gövdesidir.

Üretim Faktörleri
Üretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi, iktisadi mal ve hizmetlerle, bunlara ilişkin şekil, yer,  

zaman ve mülkiyet faydalarının yaratılması için gerekli unsurlara üretim faktörleri adı veril-  

mektedir. Üretim faktörleri dört ana başlık altında toplanırlar.

Emek
Emek insanların mal ve hizmet üretimine tahsis ettikleri zaman ve çabadır. Emek üretimin en
önemli unsurudur. Emek kavramına insanın mal ve hizmet üretiminde kullanılan fiziksel ve

düşünsel yetenekleri girer. 3  

Sermaye 

Sermaye iktisadi mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine, donanım, hayvan, bina, arazi 
ve aletlerdir. Üretimde emeğin verimliliğini artıran her çeşit unsur sermaye kapsamına gi-
rer.Halk arasında sıkça geçen sermaye kavramından genellikle nakit para, hisse senedi, tahvil, 
bono vb. finansal araçlar anlaşılır. Bunlar da iktisadi anlamda sermaye kavramının içinde yer 
alırlar. Ancak sadece bir kısmını oluştururlar.

Doğa (Tabiat)
Bu üretim faktörleri grubuna mal ve hizmet üretiminde kullanılan doğal kaynaklar girer. Bir 
üretim faktörü olarak doğa denildiğinde çayır ve meralar, tarım alanları, ormanlar, deniz ve 
göller, madenler ve atmosfer akla gelir. Doğa’nın üretimde kullanılması karşılığında elde edi-
len gelire rant adı verilir.

Girişimci (Müteşebbis) 

Girişimci bir işi düşünen, planlayan, etkin şekilde yürüten, diğer üretim faktörlerini bilinçli ve 
sistemli bir şekilde bir araya getiren, tüketici tercihlerine göre üretimi organize eden ve bu 
üretim ile ilgili riskleri üstlenen kişidir. Girişimci gerçek ya da tüzel bir kişilik olabilir. Girişim-
cinin gelirine kâr denir.

Mübadele (Değişim) 

Üretilen mal ve hizmetler genellikle sadece üreticinin kendi ihtiyacını karşılamakta kullanıl-

maz. Üretim miktarı, genellikle üreticinin o mala olan ihtiyacından fazladır. Tüketim fazlası



üretimin toplumdaki diğer kişilerin ihtiyacını karşılanmakta kullanılmak üzere pazara sunul-
ması (arzı) ve bedelini ödeyen ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekir. Bir mal ya da hizmetin 
başka bir mal ya da hizmet veya para ile değiştirilmesine mübadele adı verilmektedir.

Bölüşüm 

Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin üretime katılan unsurlar tarafından payla-

şılmasına gelir bölüşümü denir.

Gelir ve Tasarruf 

Gelir, bir üretim faktörünün, üretim sürecine katılması ile elde ettiği kazançtır. Üretime katı-
lım çeşitli biçimlerde olabilir. Örneğin insan üretime emeğiyle veya sahip olduğu sermaye 
araçlarıyla katılabilir ve bunun karşılığında ücret veya faiz elde eder.İnsanlar çeşitli şekillerde 
elde ettikleri gelirlerini ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri temin etmekte yani tüketimde kul-
lanırlar. Bir kişinin gelirinin tüketilmeyen bölümüne tasarruf denir. Başka bir deyişle tasarruf, 
gelir ile tüketim arasındaki olumlu farktır.

TEMEL EKONOMİK VARSAYIMLAR 

Ekonomide sorunların teorik düzeyde tartışmaları yapılırken genellikle konunun anlaşılmasını 

kolaylaştırıcı bazı varsayımlar yapılabilir. Bu varsayımlar şu şekilde özetlenebilir.

Kapalı Ekonomi Varsayımı 
Bu varsayımda bir ülkenin başka ülkelerle hiçbir ekonomik ilişkisinin bulunmadığı kabul edilir. 
Böylece o ulusal ekonomi ile ilgili değerlendirmeler yapılırken dış ticaret, yabancı sermaye 

girişi, dış yardımlar gibi etkiler bulunmaz. Uluslararası ilişkilerin yok sayılmasına kapalı eko- 4 nomi 
varsayımı denir. 

Devlet Müdahalesi Bulunmadığı Varsayımı 

Devletin ekonomik hayata hiçbir şekilde müdahale etmediği kabul edilir. Böylece devletin 
kamu otoritelerine dayanarak ekonomiyi etkilemesinden önce, sadece piyasa mekanizması-
nın otomatik işleyişinin yaratacağı sonuçlar incelenir.

Rasyonel Davranıldığı Varsayımı 

Ekonomik faaliyeti oluşturan unsurlar arası ilişkilerde karar birimlerinin her zaman rasyonel 
(akılcı) davrandıkları varsayılır. Ekonomik faaliyete katılan bu unsurlar gerçek kişiler olabile-
ceği gibi işletme, şirket, kurum ya da ülkeler gibi tüzel kişilikler de olabilir. Bu varsayıma göre 
tüketici kendisi için her zaman maksimum faydayı sağlamaya çalışırken üreticiler de maksi-
mum kâr sağlamaya çalışmaktadır.

Diğer Koşulların Değişmediği Varsayımı (Ceteris Paribus) 

Bazı ekonomik olayların incelenmesi sırasında, diğer olayların ve koşulların değişmediği, aynı 

kaldığı varsayılır. Böylece tartışılan konuların basitleştirilmesi mümkün olur.

Tam Rekabet Piyasası Varsayımı 

Bu varsayıma göre hem iktisadi mal ve hizmet piyasasında, hem de üretim faktörleri piyasa-
sında tam rekabet koşullarının mükemmel bir şekilde gerçekleştirildiği kabul edilir. Ancak 
özellikle monopol, oligopol, oligopson vd. eksik rekabet piyasalarına ilişkin konuların ince-
lenmesinde bu varsayım kabul edilmez.



Ölçeğin Sabit Getirisi Varsayımı
Üretim ile ilgili konuların incelenmesinde üretim ölçeği ’nin büyütülüp küçültülmesinin üre-
tim performansına etki etmeyeceği varsayılır. Buna göre üretim ölçeği hangi oranda artırılırsa 
üretim miktarı da o oranda artacaktır.

Para Kullanılmama Varsayımı 

Mikroekonomi konuları araştırılırken, ekonomik hayatta para kullanılmasından doğan sorun-

lara yer vermemek amacıyla bazen para kullanılmıyor varsayımı yapılır.

EKONOMİ BİLİMİNİN TANIMI VE SINIŞANDIRILMASI 

Bugün ekonomik faaliyet, geçmiş çağların küçük ölçülerinden artık tamamıyla çıkmış bulun-
maktadır. Gerek işletme seviyesinde gerekse devlet faaliyetinde hedefler ve sayılar giderek 
büyümektedir.

Ekonominin Araştırma Konusu 

İnsanların ihtiyaçları ve arzuları sınırsızdır. Var olan isteklere her an yenileri eklenir. Ancak 
bütün insanların bütün isteklerinin karşılandığı bir dünya, gerçekleştirilmesi mümkün olma-
yan bir hayaldir. Çünkü insan ihtiyaçlarını giderecek olan mal ve hizmetlerin üretiminde kul-
lanılabilecek üretim faktörleri sınırlı miktardadır; yani kıttır.

Ekonomi Biliminin Sınıflandırılması 
Ekonominin üzerinde durduğu konu, ana hatları ile ekonomik yaşam ve bunda da bireyin değil 
toplumun ekonomik yaşamıdır. Ancak zamanla araştırma konusu gelişme gösteren ekonomi, 

bireysel ekonomik girişimlerle de ilgilenir olmuştur. Buradan hareketle üretimde 5 bulunan 
işletmeler de zamanla ekonomi biliminin ilgi alanına girmiştir. Bu nedenle ekonomi-  

nin iki esas kolu, yani Makro Ekonomi ile Mikro Ekonomi ortaya çıkmıştır.Uygulamalı Ekonomi 
ise Teorik Ekonominin ortaya koymuş olduğu kanunların, çeşitli ekonomik faaliyet alanların-
da, değişik zaman ve mekânlardaki sonuçlarını inceleyerek bu faaliyetlerin istenilen şekilde 
ve düzgün olarak gerçekleşmesi için gerekli ekonomik önlemleri araştırır ve bunları uygulaya-
rak milli geliri yükseltme yollarını saptamaya çalışır. Bu bakımdan uygulamalı ekonomi bilimi-
ne, Ekonomi Politikası adı da verilmektedir. Örneğin bu ekonomi politikası, tarım, hayvancılık, 
sanayi, ticaret, ulaştırma politikaları vb. konularla uğraşır.

Ekonomi Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi 

Ekonomi bilimi, ekonomik problemleri iyi algılayabilmek ve onlar hakkında doğru bilgiler elde 
edebilmek için diğer bazı bilim dallarıyla ilişkilidir. Bunların başında matematik, istatistik, sos-
yoloji, mantık, hukuk gelmektedir. Matematik ve istatistik ekonomi bilimine özellikle metot 
bakımından önemli yararlar sağlar. Özellikle matematik, ekonomik incelemelerde ve analiz-
lerde başarı ile kullanılmaktadır.
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