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Gündem

• Temel makroekonomi esasları ve tanımlamaları

• Enerji sektörü ekonomisi
• «Merit order» Eğrisi

• Petrol Piyasası

• Doğal Gaz Piyasası

• Kömür Piyasası

• Referanslar



Temel Tanımlamalar & 
Esaslar



Makroekonomi nedir?

• Bir ekonominin performansını, yapısını, davranışını ve karar verme 
sürecini
• Bölgesel
• Ulusal
• Küresel

açıdan bir bütün olarak inceleyen ekonomi alanıdır

• Genel ekonominin nasıl işlediğini anlamaya çalışır
• Gelir, satın alma gücü, fiyat ve para gibi toplam değişkenler arasındaki ilişki

• Tekil haneler ve şirketler tarafından verilen tüm mikroekonomik
kararların toplamıdır
• Bütün, parçaların toplamından çok daha karmaşıktır 



Makroekonomi

• Bölgeler, ülkeler, devletler, 
dünya

• Toplam arz& talep

• Ulusal hesaplar, ekonomik 
büyüme, fiyat endeksleri

Microeconomics

• Tekil haneler ve şirketler

• Tekil ve/veya pazar arz & talebi 
(tek ürün/hizmet)

• Miktarlar, fiyatlar, ücretler

Makroekonomi vs. Mikroekonomi



Makroekonomi nedir?

• Makroekonominin analiz odağı (ilgi alanları):

• Ekonomik Büyüme
• İşsizlik
• Enflasyon/Deflasyon/Hiperenflasyon

• (İş Gücü) Üretkenlik

• Pozitif analiz ekonomi politikasının ekonomik sonuçlarını inceler, ancak istenenleri 
sağlayıp sağlamadığına değinmez

• Normatif analiz, belli bir ekonomi politikasının kullanılmasının gerekip 
gerekmediğini belirlemeye çalışır



Tarihsel Gelişim

• Klasik ve neoklasik ekonomi (18. ve19. yüzyıl)

• Keynesyen ekonomi (1930’lar)

• Konservatif ekonomi (1960’lar-1970’ler)



Klasik yaklaşım vs. Keynesyen Yaklaşım

• Basit klasik modeller 1929'da
başlayan Büyük Buhran sırasında
yaşanan uzun vadeli şiddetli
daralma ve yüksek işsizlik oranının
varlığını açıklayamamıştır

• Keynesyen ekonomi:
• Toplam talep, değişken ve istikrarsızdır

• İstikrarsızca davranır

• Üretimi, istihdamı ve enflasyonu etkiler

• Ücretler ve fiyatlar yavaşça uyum sağlar

• Ekonomik üretim, toplam talepten kısa 
vadede güçlü bir şekilde 
etkilenmektedir
• Piyasa ekonomisi genellikle ekonomik 

durgunluklar (düşük talep dönemi) ve 
enflasyon (yüksek talep dönemi) şeklinde 
verimsiz makroekonomik sonuçlar 
yaşayacaktır

• Bu nedenle, piyasalar uzun süreler 
boyunca denge dışına çıkabilir ve işsizlik 
devam edebilir



Keynesyen Yaklaşım

• Ekonomi kendi kendine doğal denge durumuna dönmeyecektir 

• «Ani Yükseliş ve Düşüş» → Ekonomiler daralır ve genişler

• Hükümetler ekonomiye müdahale edebilir ve üretim ve istihdam 
düzeyini etkileyebilir → enflasyonu ve işsizliği düzenleyebilir;  «İnce 
ayar»
• Düşük özel sektör talebi (Düşüş) dönemlerinde, hükümet ekonomiyi 

durgunluktan çıkarmak için toplam talebi canlandırabilir
• Üretim  talebini ve işsizliği canlandırmak için mal ve hizmet satın alır ve vergileri 

düşürür

• Yüksek özel sektör talebi (Yükseliş) dönemlerinde hükümet, talebi 
düşürmek için vergileri artırabilir veya harcamaları azaltabilir

John Maynard Keynes (1936), The 
General Theory of Employment, 

Interest and Money



Konservatif Yaklaşım

• 1970'lerin stagflasyonundan - yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon -
sonra, modernize klasik (neoklasik) bir yaklaşım yeniden ortaya çıktı
• konservatif prensiplere sahip neoklasik ekonomi 

• paraya ve para politikasının etkinliğine atfedilen merkezi rol

• Klasik ve Keynesyen yaklaşımlar arasında önemli bir iletişim ve iç içe 
geçme mevcuttur

• Keynesyen ve klasik iktisatçılar, fiyat ve ücretlerin denge 
düzeylerine uzun vadede geldiği konusunda görüş birliğindedir



Basit Dairesel Akış Modeli

• Pazar Alanları
• Mal ve hizmet Pazarı
• İş gücü Pazarı
• Finans Pazarı

• Keysesyen Model: Fiyatlar 
sabit → Arz talebi 
karşılamak üzere ayarlanır

• Neoklasik Model: Fiyatlar, 
arzın talebe eşit olması için 
ayarlanır 



Maliye politikası

• Hükümet harcamaları ve vergi politikalarının toplam talep, istihdam, 
enflasyon, ekonomik büyüme vb. makroekonomik koşulları etkilemek 
için kullanılması
• Genişletici – toplam talebi artırmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için vergi 

oranlarını düşürmek / devlet  harcamalarını (bütçe açığı) arttırmak
• Düşük vergi oranları → harcanacak daha fazla para→ daha yüksek talep→ daha düşük 

işsizlik, daha yüksek ücretler→ harcamak için daha fazla gelir→ daha yüksek talep→…
• Daha yüksek devlet harcamaları → daha yüksek istihdam, daha yüksek ücretler→

harcamak için daha fazla gelir→ daha yüksek talep →…
• Daraltıcı – Kamu harcamalarını azaltmak (bütçe fazlası) ve kamu sektörü 

ücretlerini veya istihdamını kesmek
• Nötr eğilim – ne genişletici ne de daraltıcı eğilim (ekonomi ne düşüşte ne de 

yükselişte)

• Para politikası genel olarak daraltıcı maliye politikası yerine 
kullanılmaktadır



Parasal politika

• Bir ülkenin parasal otoritesinin (ör: merkez bankası) kısa vadeli 
borçlanma maliyetini veya parasal tabanı kontrol ettiği süreç

• Genellikle fiyat istikrarını ve para birimine güveni sağlamak için enflasyon 
oranını veya faiz oranını hedeflenmesidir
• faiz oranlarının düzenlenmesi,
• devlet tahvillerinin alım satımı,
• döviz kurlarının düzenlenmesi,
• bankaların rezerv olarak tutmaları gereken para miktarının değiştirilmesi

• Temel amaç: Ekonomiye tam istihdam ve enflasyon dışı denge 
sağlamada yardımcı olmak

• Mali ve parasal politikalar birbiriyle çelişebilir



Parasal politika

• Genişletici – Harcamaları arttırmak için daha düşük faiz oranları 
• Düşük faiz oranları → daha fazla tüketici harcaması → daha fazla para arzı → daha 

düşük işsizlik, daha yüksek ücret → harcamak için daha fazla gelir → daha yüksek 
talep →…

• Düşük faiz oranları → daha fazla yatırım → daha yüksek istihdam, daha yüksek 
ücret → harcamak için daha fazla gelir → daha yüksek tüketici harcaması →…
• Kolay Para – hafifleyen durgunluk (resesyon) ve artan ekonomik büyüme

• Artan para arzı → enflasyon

• Daraltıcı – para arzını azaltmak ve tasarruf sağlamak için daha yüksek faiz 
oranları
• Daha yavaş ekonomik büyüme, daha fazla işsizlik ancak daha düşük enflasyon

• Sıkı Para – hafifleyen enflasyon ve yavaş büyüme



Para

• Paranın Fonksiyonu
• Değişim aracı - «yasal ödeme aracı» veya genel ve belirli bir değer olarak 

kabul edilme
• Kredi kartları (para benzeri) - değişim işlevini yerine getirir, ancak bir değer ölçüsü 

değildir; kredi şeklinde, depolama aracı olarak kullanılabilir

• Değer ölçüsü - değerin standart ve evrensel olarak anlaşılmış bir standart 
olarak ifade edilmesine izin verir

• Değerin depolanması - Çok az risk, düşük bozulma şansı ve hemen hemen 
sıfır maliyet ile saklanabilir ve daha sonra bu olumlu depolama özellikleri 
olmadan mal alımında kullanılabilir
• Değerli metaller (para benzeri) – değer depolanır, ancak kolayca bozulamaz
• Hisse senetleri ve tahviller (para benzeri) - kazanç araçlarıdır ancak değer depolama 

aracı olarak kullanılabilir



Para Arz & Talebi

• Para arz eğrisi dikeydir çünkü 
paranın kaynağı Federal 
Rezerv/Merkez Bankası 
tarafından dışsal olarak 
belirlenir

• Para talebi eğrisi aşağı ve sağa 
doğru (elastik) eğimlidir

• Para arz ve talep eğrilerinin 
kesişimi para piyasasında 
dengeyi temsil eder ve faiz 
oranını belirler (paranın fiyatı)

Faiz
Oranı

Para
Arzı

Para
Talebi

Dolar



Makroekonomi nedir?

• İş çevrimleri

• Genişleme (büyüme)

• Daralma
• Durgunluk

• Depresyon

• Stagflasyon



İş Çevrimleri

• Piyasa ekonomilerinde gözlemlenen, ekonomik aktivitede görülen 
tekrarlı iniş ve çıkışlar
• Çukur kısımlar, durgunluk (resesyon- gerileme dönemi) sırasında istihdam 

ve üretimin dibe vurduğu yerlerdir

• Pikler, bir iyileşme (yükselme) dönemi sırasında istihdamın ve üretimin en 
yüksek olduğu yerlerdir

• Trendler uzun vadeli (genellikle makroekonomik verilerde 25 veya daha 
fazla yıl) trendlerdir



İş Çevrimleri

• Genişleme ya da yükseliş, iş çevriminde, 
üretim ve istihdamın yükseldiği, bir 
çukurdan bir pike kadar olan dönemdir

• Bir daralma, durgunluk ya da çöküş 
(düşüş), iş çevriminde, üretim ve 
istihdamın düştüğü, bir tepe 
noktasından bir çukura kadar olan 
dönemdir
• Depresyon – ekonomik faaliyette devamlı 

ve uzun vadeli düşüş
• durgunluğun sıradışı ve aşırı şekli

• Stagflasyon - enflasyon oranının yüksek 
olduğu, ekonomik büyüme hızının 
yavaşladığı ve işsizliğin yüksek olduğu 
durum
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Toplam Arz ve Talep

• Toplam talep: bir ekonomideki 
mal ve hizmetler için toplam 
talep

• Toplam arz: bir ekonomideki 
mal ve hizmetler için toplam arz

• Toplam arz-talep eğrileri, pazar 
arz-talep eğrilerinden daha 
karmaşıktır
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Toplam Talep

• Fiyat seviyesi ile yerel üretim arasındaki ters yöndeki ilişkiyi 
gösteren aşağı doğru eğimli fonksiyon
• Servet veya reel denge etkisi - Yüksek fiyat seviyesi tüketicinin birikmiş 

finansal varlıklarının reel alım gücünü düşürür
• Faiz-oranı etkisi - Sabit para arzı varsayımı altında, fiyat seviyesinde bir artış 

faiz oranlarını arttırır, dolayısıyla mal ve hizmetlerde faize duyarlı 
harcamaları (dayanıklı tüketim malları, arabalar vb.) düşürür

• Dış alım etkisi – yerli malların fiyatları yabancı mallara göre artarsa, yerli  
tüketiciler ikame olarak daha fazla yabancı ürün satın alacaktır

• Tekil pazarların talep eğrilerindeki gibi ikame ve gelir etkileri DEĞİL 
(mikroekonomide)



Toplam Talep

• Toplam talep eğrisinin yönünü değiştiren faktörler
• Reel gelir veya enflasyon ile ilgili beklentiler (iş sektöründeki yatırımların 

kârları da dahil),
• Tüketici borçlanması,
• Kişisel vergiler,
• Faiz oranları,
• Teknolojideki değişimler,
• Endüstrideki mevcut fazla kapasitenin miktarı,
• Devlet harcamaları,
• Net ihracat,
• Yurtdışındaki ulusal gelirler
• Döviz kurları



Toplam Arz

• Her fiyat seviyesindeki mevcut 
yerli üretim miktarını gösterir
• Keynesyen bölge – fiyat ve 

ücretlerdeki aşağı doğru 
değişmezliğin (rijiditenin) 
sonucudur

• Klasik bölge - klasik ekonomistler 
toplam arz eğrisinin üretimin tam 
istihdam seviyesinde dikey yönde 
gittiğine inanmışlardır

• Ara bölge - toplam arzda üretimin 
yükselen fiyat seviyeleri ile 
beraber arttığı bölgedir

Toplam
Arz

Üretim

Klasik 
Bölge

Fiyatlar

Keynesyen
Bölge

Ara 
Bölge



Toplam Arz

• Toplam Arzın belirleyici etkenleri toplam arz eğrisinin kaymasına 
neden olur
• Girdi fiyatlarındaki değişiklikler,

• Girdi üretkenliğindeki değişiklikler,

• Yasal/kurumsal çevredeki değişiklikler



Toplam Arz

• Mandal etkisi - toplam talepte 
bir düşüş meydana geldiği 
zaman, üreticiler fiyatları 
düşürmeyi kabul etmeye 
isteksizdir (değişmez fiyatlar ve 
ücretler) → toplam arz eğrisinin 
kayması (ara ve Keynesyen
bölgelerde düşüş) → aynı fiyat 
seviyesinde daha düşük üretim
• Fiyatlarda (ileriye doğru) 

yükselmeler olabilir ancak (geriye 
doğru) düşüş olamaz

Toplam

ArzFiyat

Üretim



Dara Kaybı

• Bir mal veya hizmet için denge 
(Pareto optimum) elde 
edilemediği durumlarda 
ekonomik etkinlikte meydana 
gelen kayıp 

• Bu duruma şunlar yol açabilir:
• Tekel fiyatlandırma
• Vergi veya sübvansiyon
• Bağlayıcı bir tavan fiyatı veya 

taban fiyatı 
• Dışsallık

Fiyat

Dengedeki piyasa fiyatı 

Denge miktarı

Serbest pazar denge noktası

Dara Kaybı

Tavan fiyat

Tüketici
fazlası

MiktarTavan fiyatı altında piyasa miktarı

Talep 
eğrisi

Arz eğrisi

Üretici
fazlası
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Talebin Fiyat Esnekliği (Tfe) için önemli değerler

• “Katsayı” = talebin fiyat esnekliği değerleri

• Tfe = 0→ tam inelastik talep – fiyat değiştiğinde talep hiçbir şekilde 
değişmez - talep eğrisi dikey olur

• 0 < Tfe < 1 → esnek olmayan (inelastik) talep – talepteki değişim oranı 
(%), fiyattaki değişim oranından (%) daha küçük

• Tfe = 1→ birim elastik talep – talepteki değişim oranı (%), fiyattaki 
değişim oranı (%) ile tam olarak aynı (ör: fiyattaki % 15'lik bir artış, talepte 
% 15'lik bir daralmaya yol açacaktır; toplam harcama sabit kalır)

• Tfe > 1 → elastik talep – talep fiyattaki değişime orantılı olarak daha fazla 
cevap verir (ör: bir malın fiyatında % 10'luk bir artış, talep miktarında 
%30'luk bir düşüşe yol açarsa fiyat esnekliği –3’tür)

𝜀𝐷 =
%∆𝑄

%∆𝑃



Talep esnekliği –Tfe = 0 ve Tfe = 1

Fiyat FiyatTalep

Talep

Miktar Miktar

Sıfır fiyat esnekliği Birim fiyat esnekliği

𝜀𝐷 =
%∆𝑄

%∆𝑃



Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

• Bir ülkenin ekonomisini ölçmek için temel bir araç ve ulusal kalkınma ve 
ilerlemenin bir göstergesidir

• «Belirli bir zaman diliminde bir ülke içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin 
toplam piyasa değeridir»

• OECD Tanımı: üretimde yer alan tüm yerleşik ve kurumsal birimlerin toplam 
brüt katma değerinin (artı tüm vergiler ve eksi tüm sübvansiyonlar) toplamına 
eşit olan toplam üretim ölçüsü

• Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA2008): GSYİH’yi ölçmek üzere IMF, AB (Eurostat), 
OECD, BM ve DB tarafından hazırlanan uluslararası standart

• Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Belirli bir zaman diliminde bir ulusun sahip olduğu tüm 
üretim faktörleri tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri

• GSMH = GSYİH + Dünyanın Geri Kalanından Kazanç – Dünyanın Geri Kalanına Ödeme
• Dünya GSYİH = Dünya GSMH



Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

• Hane halkı tarafından sağlanan hizmetler gibi pazar dışı işlemler 
veya takaslar GSYİH'ye dahil değildir

• Boş zaman faaliyetleri ekonomik bir maldır ancak işten uzak zaman 
sayıma katılmaz; sinema biletleri, kayaklar ve serbest zamanlarda 
kullanılan diğer mallar sayılır

• Ürün kalitesi - ürün veya hizmet kalitesini hesaba katmak için 
GSYİH’da herhangi bir düzeltme yapılmaz



Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

• Üretim (Çıktı) Yöntemiyle GSYİH

• Gelir Yöntemiyle GSYİH

• Harcama Yöntemiyle GSYİH

• Satınalma Gücü Paritesi (SAGP)

• Nominal vs. Reel GSYİH → enflasyona göre düzeltme (cari fiyatlar 
vs. sabit fiyatlar)
• GSYİH Deflatörü



Üretim Yöntemiyle GSYİH

• Brüt katma değer = brüt üretim değeri - ara tüketim değeri
• Ara tüketim: nihai mal veya hizmeti üretmek üzere kullanılan malzeme, 

teçhizat ve hizmetlerin maliyeti 

• Üretim değeri = mal ve hizmetlerin toplam satış değeri + stoktaki 
değişikliklerin değeri

• Faktör maliyetinde GSYİH = çeşitli ekonomik faaliyetlerde oluşan 
brüt katma değerin toplamı

• Üretici fiyatında GSYİH = faktör maliyetindeki GSYİH + dolaylı 
vergiler – sübvansiyonlar



Gelir Yöntemiyle GSYİH

• Gayri Safi Yurt İçi Gelir (GSYİG) olarak da adlandırılır

• GSYİH’nin, firmaların üretim faktörleri için hanehalkına ödediği gelirlerin 
toplamı şeklinde ölçülmesi – işçi ücretleri, sermaye faizi, arazi kirası ve 
girişimcilik kârı 

• Faktör maliyetinde Net Yurt İçi Gelir (NYİG)  = ücretler, maaşlar ve 
tamamlayıcı iş gücü gelirleri + şirket kârları + faiz ve çeşitli yatırım gelirleri 
+ tarımsal gelirler + tarım dışı yerleşik işletmelerden elde edilen gelirler

• Pazar fiyatlarında NYİG = faktör maliyetinde NYİG + dolaylı vergiler -
sübvansiyonlar

• GSYİG =  NYİG + Amortisman



Gelir Yöntemiyle GSYİH

• GSYİH = ÇÜ + BİF + BKG + Vergiler– Sübvansiyonlar
• ÇÜ (Çalışan ücretleri)  - Yapılan iş için çalışanlara ödenen toplam ücret tutarı 

• ücret ve maaşlar, 

• Sosyal güvenlik ve diğer benzeri programlar

• BİF (Brüt işletme fazlası) - anonim şirket sahipleri dolayısıyla fazlalık; 
çoğunlukla kâr olarak adlandırılır

• BKG (Brüt karma gelir) – anonim olmayan şirketler için BİF; çoğu küçük 
işletmeyi kapsar

• ÇÜ + BİF + BKG = Toplam Faktör Geliri
• = çalışan ücretleri + kuruluş kârı + mal sahibinin geliri + kira geliri + net faiz



Harcama Yöntemiyle GSYİH

• GSYİH = Tüketim + Yatırım + Devlet Harcamaları + Net İhracat
• = C + I + G + X – M

• C: toplam nihai tüketim harcaması

• I: mülk değişimi hariç ekipmanlara yapılan yatırım ve finansal yatırım 
(tasarruf) hariç hane halkları tarafından yeni konut alımına yapılan 
harcamalar

• G: sosyal güvenlik ve işsizlik yardımları hariç maaşlar dahil nihai mal ve 
hizmetlere  ilişkin devlet harcamalarının toplamı

• X – M: Brüt ihracat – brüt ithalat



Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

• GSYİH – Amortisman = NYİH (Net Yurtiçi  Hasıla)

• NYİH + Yurtdışından kazanılan gelirler – Dolaylı vergiler = Ulusal 
Gelir

• Ulusal Gelir – Sosyal Güvenlik – Şirket Gelir Vergileri – Dağıtılmayan 
Şirket Karları + Transfer Ödemeleri = Kişisel Gelir

• Kişisel Gelir – Kişisel Vergiler = Harcanabilir Gelir



Nominal GSYİH vs. Reel (Sabit) GSYİH

• Nominal GSYİH – cari fiyatlar üzerinden hesaplanır

• Reel GSYİH – Enflasyon / deflasyon etkilerini de içeren fiyatlar üzerinden 
hesaplanır

• GSYİH deflatörü: GSYİH’yi cari değerden sabit değere dönüştürmek için 
kullanılan faktör
• Enflasyon / deflasyondan farklıdır (TÜFE: Tüketici mallarının fiyatındaki değişim)

• Yatırım malları, devlet hizmetleri, dayanıklı tüketim malları da dahil yurtiçinde 
üretilen tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri ölçer

• GSYİH büyümesi reel (sabit) GSYİH kullanılarak hesaplanır



Satınalma Gücü Paritesi (AGP)

• «iki ülke arasındaki döviz kuru, ilgili para birimlerinin satın alma güçleri oranına eşittir»
• iki ülkenin para birimlerinin satın alma gücünün eşit olması için iki para birimi arasındaki döviz 

kurunun ne olacağının tahminidir
• ülkeler arasında malların kalite farkları dikkate alınmaz

• GSYİH (SAGP), temel olarak bir ülkenin üretim düzeyinin daha doğru bir tasvirini 
mümkün kılarak, farklı geçim maliyetleri ve fiyat seviyelerini kontrol eder
• «uluslararası dolar»

• X ülkesinin Y ülkesine göre SAGP Kur oranı: 

• 𝑆𝐴𝐺𝑃𝑋,𝑡 =
𝑆𝐴𝐺𝑃𝑋,0∙

𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑑𝑒𝑓𝑋,𝑡
𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑑𝑒𝑓𝑋,0

𝑆𝐴𝐺𝑃𝑌,0∙
𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑑𝑒𝑓𝑌,𝑡
𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑑𝑒𝑓𝑌,0

• Ülke GSYİH’lerinin, para biriminin SAGP döviz kurlarına göre dönüştürülerek 
karşılaştırılması



Nominal GSYİH vs. Reel (Sabit) GSYİH

Kişi başına Nominal GSYİH (2015)

Veri yok



Nominal GSYİH vs. Reel (Sabit) GSYİH

Kişi başına 2017$ GSYİH (SAGP)

Veri Yok



Ekonomik Büyüme

• Toplam (GSYİH) ve kişi başına (kişi başına GSYİH) olarak tanımlanır
• kişi başına GSYİH → yaşam standardı

• Uzun vadeli, sürekli bir trenddir

• Gelişmekte olan ekonomiler (DB)
• Düşük gelirli ülkeler: kişi başına GSYİH $1.025 altında

• Afrika’nın çoğu, Afganistan, Kuzey Kore, vb.

• Alt-Orta gelirli ülkeler : kişi başına GSYİH $1.025 ve $4.035 arasında
• Kuzey Afrika ülkeleri, bazı Kafkas ülkeleri, Hindistan, Suriye, Ukrayna, vb.

• Üst-Orta gelirli ülkeler: kişi başına GSYİH $4.035 ve $12.475 arasında 
• Türkiye, Çin, Brezilya, Azerbaycan, Rusya, İran, vb.



Reel GSYİH (Türkiye)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI), Kasım 2018
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Gelir Dağılımı

• Lorenz Eğrisi - nüfusun 
genelinde gelir dağılımını 
gösterir
• kümülatif olarak nüfusun en alt 

%x'i tarafından kazanılan toplam 
gelirin oranı

• 45 derece çizgisi – nüfus 
genelinde eşit gelir dağılımı

• Ancak Lorenz eğrisi 45 derece 
çizgisinin altına düşer;
• Düşük gelirli insanların toplam 

geliri, zenginlerden daha azdır

Nüfus
Yüzdeliği

45 derece

Lorenz
Eğrisi

Ekonomideki gelir 
yüzdesi



Income Distribution

• Gini Katsayısı / Endeksi - Bir 
ülkenin gelir dağılımı, tamamen 
eşit dağılımdan ne kadar 
sapmaktadır?
• Eşitlik çizgisi ile Lorenz eğrisi 

arasındaki alanının ,eşitlik 
çizgisinin altında yer alan toplam 
alana oranı

• 𝑮 =
𝑨

𝑨+𝑩
• G≈ 0 → gelir (neredeyse) eşit 

olarak dağıtılmıştır; G≈ 1 → gelir 
eşit olarak dağıtılmamıştır

A

B

Nüfus
Yüzdeliği

45 derece

Lorenz
Eğrisi

Ekonomideki gelir 
yüzdesi



İşsizlik

• Arızi (friksiyonel) – iş arayan ya da yakın bir gelecekte istihdam 
edilmek için bekleyen insanların neden olduğu arama ve bekleme 
kaynaklı işsizliklerden oluşur

• Yapısal - üretim kompozisyonundaki, teknolojideki veya talebin 
yapısındaki bir değişiklikten kaynaklanır

• Döngüsel – durgunluklara (iş çevrimleri) bağlı olarak gerçekleşir

• Tam istihdam: >0% işsizlik oranı
• Doğal işsizlik oranı (NAIRU) – yaklaşık % 4 olduğu ve yapısal + arızi işsizlikten 

değerlendirilmektedir
• İşsizlik oranı NAIRU’dan küçük olduğunda enflasyon artışı hızlanmaktadır



İşsizlik

• İşsizlik oranı – istihdam edilmemiş işgücünün yüzdesi

• İşgücü - istihdam edilmiş, istihdama istekli, çalışabilecek durumda 
olan ve iş arayan işsiz kişiler; işgücü toplam nüfusun yaklaşık % 
50'sidir
• Yarı-zamanlı istihdam - 40 saatlik iş (veya eşdeğeri) yapabilme imkanı/vakti 

bulunmayanlar

• Cesareti kırılmış işçiler - kabul edebilecekleri bir iş bulamadıkları için 
işgücüne dahil olmayan kimseler

• Yanlış arama - işsizlik tazminatı, işsizlik maaşı vb. faydalar elde edebilmek 
için istihdam arayışında olduğunu iddia edip aslında olmayan kimseler



Okun Yasası*

• «Okun’un temel kuralı» olarak da adlandırılır

• Reel GSYİH'de %2'lik artış, döngüsel işsizlik oranındaki %1'lik bir düşüşe, 
işgücüne katılımda %0,5'lik bir artışa, çalışan başına çalışma saatlerinde 
%0,5'lik bir artışa, ve çalışılan saat başına üretimde (işgücü verimliliği)
%1'lik bir artışa karşılık gelmektedir 

• Doğal oranın üzerindeki her %1'lik işsizlik oranı için gerçek GSYİH ile 
potansiyel GSYİH arasında %2,5'lik bir fark olacaktır (işsizlik oranındaki 
her %1'lik artış için, ülkenin GSYİH'si potansiyel GSYİH'den yaklaşık %2 
daha düşük olacaktır)

*Arthur Melvin Okun, Amerikalı Ekonomist
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İşsizlik vs. Enflasyon

• Phillips Eğrisi* – işsizlik ve 
enflasyon arasındaki (kısa 
vadeli) istatistiksel ilişki
• Artan enflasyon ile artan işsizlik 

arasındaki ödünleşme; 
• Düşük enflasyon ve düşük işsizliğin 

aynı anda olması mümkün değildir

*A. W. Phillips (1958), Yeni Zelandalı Ekonomist

Enflasyon

Phillips Eğrisi
Kısa vadeli ödünleşme

İşsizlik



İşsizlik vs. Enflasyon

• Phillips Eğrisi – uzun vadede doğal 
işsizlik oranında dikey olduğu iddia 
edilir
• insanların sürekli olarak mevcut 

ekonomik koşullara uyum sağladıkları ve 
beklentilerinin “uyarlanabilir” 
düzeltmelere tabi olduğu düşüncesine 
dayanır

• Geçici Phillips Eğrisi – insanların hem 
beklentilerini hem de davranışlarını 
yeni ekonomik gerçekliklere 
uyarladıkları için pozitif eğimlidir →
«stagflasyon»; Milton Friedman* 
tarafından 1970'lerdeki durgunluk 
döneminin tanımlanması için 
önerilmiştir

*Milton Freedman, Amerikalı Ekonomist

Enflasyon Uzun vadeli, Dikey
Phillips Eğrisi

Doğal
oran

İşsizlik



02Enerji Sektörü
Ekonomisi



Enerji Ekonomisi

• Ekonomik prensiplerin ve araçların, konuların/sorunların iyi bir 
şekilde anlaşılmasını sağlamak için mantıklı ve sistematik olarak 
analiz edildiği uygulamalı ekonominin bir dalıdır
• Ekonomide sınırlı kaynakların tahsisi ile ilgili temel ekonomik sorunlarla 

ilgilenir
• Makroekonomik kaygılar: yatırım, finansman ve ekonominin geri kalanıyla bağlantılar

• 1970'lerde ilk petrol şokuna kadar özelleşmiş bir dal olarak gelişmemiştir



Enerji Ekonomisi

• Enerji ekonomisi odak noktasının evrimi
• 1970’ler: enerji endüstrisini (özellikle petrol endüstrisini), enerji ikamesini 

ve bir dereceye kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını anlamak

• 1980’ler: enerji kullanımı ve ekonomik kalkınma ile ilgili çevresel kaygılar

• 1990’lar: enerji piyasalarının serbestleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması 
ile iklim değişikliği

• 2000’ler: yüksek petrol fiyatları, enerji kıtlığı, arz güvenliği ve devlet 
müdahalesi üzerine tartışmalar



Enerji Ekonomisi

• (Küresel) enerji sektörü üzerindeki etkiler
• Enerji ticareti – Enerji emtiaları ilgili ticari işlemler, ülkelerdeki enerji 

kaynaklarının varlığı ve kullanılabilirliği ile ülke içi arz ve talep arasındaki 
farklılıklar; enerji kaynaklı kirleticiler

• Uluslararası kurumsal etkiler – yasal çerçeveler, antlaşmalar ve sözleşmeler, 
uluslararası örgütler (ör: BM, DB ve IMF), hukuki sistem

• Diğer etkileşimler – hükümetleri veya şirketleri içeren işbirliği, rekabet ve 
çatışmalar

• Ekonomik faaliyetler ve enerji arasındaki karşılıklı bağımlılık – enerji 
sektörü, diğer sektörlerden gelen girdileri kullanır ve aynı zamanda 
sektörlerin çoğu için önemli bir girdidir



Enerji Sektörünün Özellikleri

• Yenilenebilir olmayan enerjilere bağımlılık,

• Yatırımların sermaye yoğunluğu,

• Parçalı santral büyüklükleri,

• Uzun oluşum dönemi,

• Ölçek ekonomisi,

• Göreceli olarak daha yüksek gelir potansiyeline sahip bazı malların 
ticaretinin yapılabilirliği,

• Yükseliş-Düşüş döngüsü fenomeni

• → kararlar geleceğe yönelik olarak çok önceden alınmalıdır



«Merit Order» Eğrisi

• Üretilecek enerji miktarı ile birlikte 
(üretimin kısa vadeli marjinal 
maliyetlerini yansıtan) fiyata göre 
artan şekilde mevcut enerji 
kaynaklarını sıralayan bir yöntem

• Talebi karşılamak üzere ilk olarak 
en düşük marjinal maliyete sahip 
santraller devreye alınacaktır

• En yüksek marjinal maliyete sahip 
olanlar ise en son devreye 
alınacaktır

Wainstein ve Bumpus (2016), Business Models as Drivers of the Low Carbon Power 
System Transition: A Multi-Level Perspective, Journal of Cleaner Production 126.

YEK OLMADAN TOPTAN SATIŞ FİYATLARI

MERİT ORDER ETKİSİ ALTINDA TOPTAN SATIŞ FİYATLARI

toptan satış (spot) fiyatı

Üretim Kaynak Kapasitesi

Talep
(ör: gün ortası)

Petrol

Doğal Gaz

Taş Kömürü

Linyit

Nükleer

HES

Kaynaklar

Kısa dönem
değişken maliyet

ÜRETİCİLERİN
KÂR MARJI KAYBI

yeni
fiyat

Fazla kapasite

Yeni
Talep

(ör: gün ortası)

Eski
Talep

Enerji Verimliliği &
Sayaç-sonrası PV Etkisi

RES+GES
Girişi



«Merit Order» Eğrisi

E
le

k
tr

ik
 F

iy
at

ı

Santral Kurulu Gücü (GW)

Talebi karşılamak üzere kullanılan 
santraller «X»

Talebi karşılamak için ihtiyaç olmayan 
santraller «X»

Talebi karşılamak 
üzere devreye alınan 
son santral «X»

belirli bir zamandaki talep  
«X»

Elektrik fiyatını belirler

m
arjin

al e
le

k
trik

 san
trali

doğal gaz

taş kömürü
linyit

nükleerYenilenebilir 
enerji



«Merit Order» Eğrisi
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Santral Kurulu Gücü (GW)

Talebi karşılamak üzere kullanılan 
santraller «X»

Talebi karşılamak için ihtiyaç olmayan 
santraller «X»

Talebi karşılamak 
üzere devreye alınan 
son santral «X»

belirli bir zamandaki talep  
«X»

Elektrik fiyatını belirler
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taş kömürü
linyit

nükleerYenilenebilir 
enerji

• Yenilenebilir enerji kaynakları çok düşük marjinal maliyete sahiptir (güneş 
ve rüzgar bedavadır)

• Nükleer enerjinin işletme maliyeti düşüktür
• Düşük (veya mevcut olmayan) karbon fiyatları varlığında, bir kömür

santralinin işletme maliyetleri, tipik olarak kombine çevrim doğal gaz
santralinin (KÇDG) maliyetlerinden daha düşüktür

• Nadir görülen puant talebi (ör: son derece soğuk bir kış günü) karşılamak 
için yararlanılan puant yük santralleri, genellikle dizel veya benzinle
çalıştırılır ve dolayısıyla en yüksek işletme maliyetine sahiptir
• Yenilenebilir enerji tekliflerindeki artış, piyasa takas fiyatını (PTF) düşürecektir

(«merit order» etkisi)
• Piyasayı dengeleme noktasındaki santral marjinal maliyetini alırken, diğer

santraller için PTF işletme maliyetlerinden daha yüksektir



«Merit Order» Eğrisi
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• Yenilenebilir enerji kaynakları çok düşük marjinal maliyete sahiptir (güneş 
ve rüzgar bedavadır)

• Nükleer enerjinin işletme maliyeti düşüktür
• Düşük (veya mevcut olmayan) karbon fiyatları varlığında, bir kömür

santralinin işletme maliyetleri, tipik olarak kombine çevrim doğal gaz
santralinin (KÇDG) maliyetlerinden daha düşüktür

• Nadir görülen puant talebi (ör: son derece soğuk bir kış günü) karşılamak 
için yararlanılan puant yük santralleri, genellikle dizel veya benzinle
çalıştırılır ve dolayısıyla en yüksek işletme maliyetine sahiptir
• Yenilenebilir enerji tekliflerindeki artış, piyasa takas fiyatını (PTF) düşürecektir

(«merit order» etkisi)
• Piyasayı dengeleme noktasındaki santral marjinal maliyetini alırken, diğer

santraller için PTF işletme maliyetlerinden daha yüksektir

2017 Noel’inde Almanya'daki negatif elektrik 
fiyatları

• Enerji arzı > elektrik talebi,
• İşletmeler çoğunlukla kapalı (hafta sonu ve Noel 

sebebiyle)

• Negatif fiyat dönemleri→ yıl içinde daha düşük
elektrik faturaları

• Bazı üretim tesisleri ve ofislere elektrik kullanımı
için teşvik verildi



Petrol Piyasası ve Fiyatları

• Dünyanın aktif ticareti en 
çok yapılan emtiası

• Ham Petrol Piyasaları için üç 
temel belirleyici
• Batı Teksas Bölgesi (WTI)
• Brent Karışımı
• Dubai Ham Petrolü

• Petrol fiyatlarının belirleyen 
etkenler
• göreceli volatilite (yüksek API 

ağırlığı daha değerlidir),
• tatlılık/tuzluluk (düşük kükürt 

oranı daha değerlidir),
• taşıma maliyetleri



Petrol Piyasası ve Fiyatları

• Batı Teksas Bölgesi (WTI)
• öncelikle ABD’de kullanılır
• hafif (API ağırlığı) ve tatlıdır (düşük kükürtlü)

• Brent Ham Petrolü
• Kuzey Denizi'ndeki 15 farklı petrol sahasından elde edilen ham petrol karışımıdır
• Çoğunlukla Avrupa'da kullanılan temel belirleyicidir
• ayrıca dünya çapında kullanılan OPEC referans sepetinde de kullanılmaktadır

• Dubai ve Umman
• Dubai'den elde edilen ağır, tuzlu ham petroldür
• uzun yıllar Orta Doğu'da serbestçe işlem gören tek petrol türüydü; kademeli olarak spot 

piyasası gelişti

• WTI, tipik olarak Brent'e oranla bir veya iki dolar, OPEC sepetine göre ilave 1-2 
dolar daha yüksek fiyattan işlem görür

• 2011’den beri, WTI Brent’ten daha düşük fiyatlardan işlem görmektedir



Petrol Vadeli İşlem Sözleşmeleri

• Önceden belirlenmiş bir tarihte belirli sayıda varil petrolü önceden 
belirlenmiş bir fiyatla satın alma veya satma anlaşması

• Son kullanıcılar vadeli işlem piyasasında petrol alımı yaparak bir 
fiyatı sabitlerler

• Yatırımcılar vadeli sözleşmeleri, gelecekte fiyatın ne kadar olacağı 
konusunda risk alıp, doğru tahmin ederek kâr elde etmek amacıyla 
satın almaktadır

• WTI ham petrolü için New York Ticaret Borsası (NYMEX)

• Brent Ham Petrolü için Kıtalararası Değişim (ICE)



Petrol Fiyatları
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Petrol Fiyatı Tahminleri
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Doğal Gaz Piyasası ve Fiyatları

• Petrolden daha bol ve yaygındır

• Çok daha az zorlu jeolojik koşullar 
gerektirir

• Çeşitlendirilmiş kaynak 
kullanılabilirliği

• Gaz Tedarik Zinciri
• üretim,

• keşif ve sondaj dahil
• toplama,
• depolama,
• boru hattı taşımacılığı,
• dağıtım, 
• son kullanıcılara tedarik etme

• Doğal Gaz piyasaları genellikle hazır 
değildir ve geliştirilmeleri gerekir
• Uygulanabilir projeler geliştirebilmek 

için büyük tüketicilerin varlığı 
gerekmektedir

• Satıcılar ve alıcılar arasında sağlam 
taahhütler gereklidir

• Taşınması maliyetlidir ve arz ile talep 
merkezleri arasında fiziksel bir 
bağlantı gerektirir
• küresel gaz piyasası oluşumunun 

zorluğu
• arz ve talep taraflarını entegre etme 

eğilimi
• doğal gazın üretim kaynağına yakın 

yerlerde tüketilmesi



Doğal Gaz Piyasası ve Fiyatları

• Doğal gaz için üç bölgesel pazar 
bulunmaktadır
• Kuzey Amerika pazarı, 

• Avrupa pazarı, 

• Asya-Pasifik pazarı

• Avrupa pazarı
• En büyük pazardır
• Birkaç büyük aktör tarafından yönetilmektedir

• Almanya, İtalya ve Fransa
• İspanya, İngiltere ve Türkiye

• Rusya ve Norveç, Cezayir ve Hollanda

• Kuzey Amerika pazarı
• Önemli bir üretici ve tüketicidir
• Üreticiler: Kanada, Meksika ve ABD
• Meksika ve ABD, üretimden daha fazlasını 

tüketmektedir

• Asya-Pasifik pazarı
• İkinci büyük pazardır, LNG-hakimdir
• Tüketiciler: Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan
• Doğal Gaz Tedarikçileri: Orta Doğu, Endonezya, 

Malezya ve Brunei
• LNG Tedarikçileri: Katar ve Avustralya



Doğal Gaz Fiyatları

0

2

4

6

8

10

12

14

19
6

0

19
6

2

19
6

4

19
6

6

19
6

8

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
8

0

19
8

2

19
8

4

19
8

6

19
8

8

19
9

0

19
9

2

19
9

4

19
9

6

19
9

8

20
0

0

20
0

2

20
0

4

20
0

6

20
0

8

20
10

20
12

20
14

20
16

$/
M

M
B

T
U

(R
E

E
L

20
10

$)

Natural gas, US Natural gas, Europe

Kaynak: Dünya Bankası, Yıllık Emtia Fiyatları (The Pink Sheet), Kasım 2018
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Doğal Gaz Piyasası ve Fiyatları

• Tüm türevler birincil kaynaklarının fiyatları ile tam korelasyon 
gösterdiği için, ham petrolün fiyat tahmini geri kalan sıvı yakıtların 
fiyatlarının tahmin edilmesinde temel olmaktadır.
• Bunlar arasında, elektrik üretimi konusunda en önemli olan, doğal gaz 

fiyatlarıdır



Kömür Piyasası ve Fiyatları

• Fosil yakıtın en eski ve en ucuz hali

• Çoğunlukla üretildiği ülkelerde tüketilir 

• İki pazar vardır
• Atlantik pazarı

• İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Batı Avrupalı ithalatçılar

• Pasifik Pazarı
• Çin, Japonya, Güney Kore

• Avustralya ve Endonezya iki önemli ihracatçıdır

• Rusya, Kolombiya, Güney Afrika ve ABD



Kömür Fiyatları
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Coal, Australian Coal, South Afican

Kaynak: Dünya Bankası, Yıllık Emtia Fiyatları (The Pink Sheet), Kasım 2018
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Kömür Fiyatı Tahminleri
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