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V

önsöz

Son yıllarda iktisat, artık sadece iktisatçıların uğraş alanı olmak-
tan çıktı. Sokaktaki sıradan vatandaş bile bir yerinden iktisat ile ilgili 
kavramlara bulaşıyor, bulaşmak zorunda kalıyor. Bunun bir sonucu 
olarak yazılı ve görsel basında ekonomi ile ilgili bilgiler, yorumlar 
daha dikkat çekici hale geldi. Neredeyse tüm televizyon kanalların-
da ekonomi programları ve onların yorumcuları var. 

İktisat bölümü öğrencileri ise okulda öğrendikleri iktisat teo-
rileri ile ekonomik gerçekleşmeler arasında bağlantılar kurmaya 
çalışıyorlar; ancak, zaman zaman, teori ile gerçekleşmelerin neden 
uyumlu olmadığı sorusunu sormaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. 

İktisat eğitimi almamış olanlar da,  tüm bu bilgi yoğunluğu için-
de konuşulanları ve yazılanları irdelemeye çalışırlarken profesyonel 
iktisatçıların kullandıkları kavramları anlamakta zorlanıyorlar. Bu 
da iktisatı zor bir alan haline getiriyor ya da anlaşılmaz kılıyor.

Bu kitabın amacı makro ekonomideki gerçekleşmelerin nasıl 
algılanması ve yorumlanması gerektiğini temel kavramları açıklaya-
rak anlatmaktır. Bu anlamda kitap makro ekonomiye ilişkin verileri 
anlamayı kolaylaştıracak bir kılavuz niteliğindedir.

Kitabın bu niteliği okuyucu kitlesini de oldukça genişletmekte-
dir. Doğrusu amacımız da budur. Yani ekonomiyi anlaşılır kılmak. 
Umarız hedefimize ulaşmışızdır.



VI

Makro ekonomik göstergelerin yorumlanması

Çalışmanın boyutu geniş olmamasına karşın kısa ve kolay anla-
şılır bir dil tutturabilme çabası kitabın tamamlanma süresini uzattı 
ve yorucu kıldı. Kitabın yazımı sonrasında düzeltmelere katkı sağla-
yan Bevran Belgin Alhas’a, dizgiyi üstlenen Türkan Sarı’ya ve kapak 
tasarımını yapan Meryem Kocabay’a teşekkür ediyoruz. Son teşek-
kür ise eşlerimiz Fethiye Çolak ve Tülay Aktaş’a. 

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak

Alaattin Aktaş  
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1

Türkiye’de yaşayanların ekonomi ile ilgili konuştukları konuların 
başında enflasyon ve işsizlik geliyor. Vatandaşlar bunu yaparken 
sürekli olarak elde ettikleri gelirleri ile yaşamlarını sürdürmekte 
zorlandıklarını, üniversiteyi yeni bitirmiş olan çocuklarının da işsiz 
olduğunu dile getiriyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 
açıkladığı enflasyon rakamlarını pek inandırıcı bulmayan vatandaşlar, 
kullandıkları bir çok mal ve hizmetin fiyatının açıklandığı gibi yüzde 
10’lar düzeyinde değil, çok daha yüksek oranda arttığını belirtiyorlar. 
Vatandaş, her 100 gençten 30’nun işsiz olduğunun da farkında. 

Türk halkı bu tür yorumları yaparken aynı zamanda yaşadığı 
iktisadi dünyayı da sorguluyor. Araştırmacı kimliğe sahip bir kişi 
bu sorgulamadan yola çıkarak iktisatçılara birçok soru sorabilir. 
Ancak, sorulara almış olduğu yanıtları algılayabilmesi için bazı 
kavramları bilmek zorunda olduğunu hemen fark edecektir. Bu 
temel kavramlar genel çoğunluğun sürekli konuştuğu enflasyon 
oranı, faiz oranı ve döviz kurundan ibaret değildir. Hatta konuşulan 
olguların bağlantıları, nedenleri çoğu zaman bilinmez ya da ihmal 
edilir. Bizim bu çalışmadaki amacımız bu kurguyu, yani temel 
makro ekonomik göstergeler ile fiyatlar (döviz kuru, enflasyon 
oranı, ücret) arasında oluşan ilişkiyi belirlemek ve makro ekonomiyi 
anlamayı ve anlatmayı kolaylaştırmak olacaktır.

giriş
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ı.1.��GSYH’YE�İlİşkİn�TEmEl�kavramlar

Makro ekonomik analizde kullanılan temel değişken-
leri; toplam üretim, fiyatlar genel düzeyi, istihdam, 
faiz oranı, döviz kuru, bütçe, para arzı ve cari açık 

başlıkları altında toplayabiliriz. Toplam büyüklükler olarak sıralamış 
olduğumuz bu değişkenlere okuyucularımız çok yabancı olmamalı. 
Çünkü; anlamlarını belleğimize tam oturtamamış olsak da bu kav-
ramlar her gün televizyonlarda, gazetelerde karşımıza çıkmaktadır.

Bir ekonominin gücünü (büyüklüğünü) göstermek açısından 
gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) en iyi ölçütlerinden birisidir. 
Basit bir tanımlama ile GSYH, bir ekonomide belli bir dönemde 
(genellikler bir yılda) üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal 
değeridir. Üretilen mal ve hizmetlerin değerini cari yıl fiyatları yani 
bugünkü fiyatlarla ölçersek nominal GSYH’ye, temel olarak alınan 
bir yılın fiyatları ile ölçersek reel GSYH’ye erişiriz.

GSYH’nin ölçümünde nihai mal ve hizmet üretimi esas alınır. 
Dolayısıyla GSYH’nin hesaplanmasında yediğiniz döner yer 
alırken, döner için kullanılan et bu hesaba katılmaz. Hesaplamanın 
bu şekilde yapılmasının nedeni çift saymanın (Double Counting) 
engellenmek istenmesidir.

ı.  GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASıLA, MİLLİ 
GELİR VE İSTİHDAM
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GSYH akım bir değişkendir. Tıpkı nehirden akan bir su gibi gö-
rülebilir. Çünkü, ölçülebilmesi için belli bir zaman aralığına ihtiyaç 
duyulur. Buna karşın stok değişkenler, bir baraj gölünde biriken su 
gibidir. Bundan dolayı da stok değişkenler özellikle belli bir zaman-
da ölçülür.

GSYH’nin belirlenmesinde yapmış olduğumuz tanımlamayı 
daha iyi netleştirebiliriz. GSYH, bir ekonomide belli bir dönem-
de yaratılan katma değerler toplamı veya bir ekonomide belli bir 
dönemde iktisadi faaliyetler sonrasında elde edilen gelirler topla-
mıdır.

GSYH hesaplanmasında ekonomideki tüm faaliyetleri biliyoruz 
ancak bu faaliyetlerle yaratılan katma değeri hesaplamamız her za-
man mümkün olmayabilir. Evimize temizliğe gelen işçiye vermiş 
olduğumuz ücretin hiçbir kaydı yoktur. Yine sokak simitçisinden 
almış olduğumuz simidin de kaydı olmadığından, bu faaliyetler 
sonrasında ortaya çıkan katma değer ancak yapılan tahminler ile 
belirlenmeye çalışılır. Yine polis memurlarının, itfaiyecilerin, millet-
vekillerinin hizmetleri tam olarak belirlenemeyeceğinden bunların 
yarattıkları katma değer aldıkları ücretler ile ölçülür.

Ne Zaman Açıklanır?

Milli gelir verileri TUİK 
tarafından üçer aylık 
dönemlerin bitişinden 
sonraki üçüncü ayın 
sonucunda yayınlanır.

Nasıl Ulaşılır?

Milli gelir verilerine TUİK 
web sayfasından haber 
bültenleri kısmından 
ulaşılabilir. Ayrıca çeyrek ve 
yıllık olarak TCMB’nin EVDS 
sisteminde de görülebilir.

Nasıl Değerlendirilir?

Milli gelir farklı şekillerde 
tanımlanır. Özellikle 
GSYH bir ülkenin makro 
ekonomik büyüklüğünü 
ifade ettiği için 
performans göstergesidir. 
Kişi başına GSYH ülkelerin 
gelişmişlik göstergesi 
olarak kullanılır.

GSYH hesaplanırken yaşanan bir başka zorluk da bazı mal 
ve hizmetlerden elde edilen gelirlerin devletten gizlenmesidir.  
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Örneğin; uyuşturucu ve kaçakçılıktan elde edilen gelirler devletten 
gizlenir. Bu tür gelirler genel olarak “kara para” olarak adlandırılır-
ken, faaliyet gösterdikleri alana da yer altı ekonomisi denir.

ı.2.  GSYH’Yİ�HESaPlama�YÖnTEmlErİ

TUİK, gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) 3 yöntemle hesaplar. 
Bunlar:

 • Üretim Yöntemi
 • Harcama Yöntemi

Gelir Yöntemidir. •

Farklı yöntemlerle GSYH hesaplanmasının nedeni bir yöntem 
ile hesaplanamayan bir katma değerin diğer bir yöntem ile hesapla-
nabiliyor olmasıdır. Örneğin buzdolabı üretimi ile ortaya çıkan kat-
ma değer, üretim yöntemi ile hesaplanırken, bir öğretmenin yarattı-
ğı katma değer, gelir yöntemi ile hesaplanır. Diğer yandan devletin 
yatırım harcamaları harcama yöntemi ile hesaplanır.

GSYH’nin üretim yöntemine göre hesaplanması ile ekonomi-
deki sektörlerin ülkenin yarattığı katma değere katkısını da görmek 
mümkündür. Örneğin 2001 krizi sonrası tarım sektörüne yönelik 
uygulanan politikalar nedeni ile tarım sektörünün GSYH içindeki 
payı sürekli olarak azalmış ve 2008 yılı sonunda yüzde 4 düzeyine 
gerilemiştir.

Gelir yöntemine göre GSYH ile de ülkede elde edilen faiz, kira, 
ücret ve kâr gelirlerinin düzeyi belirlenmektedir. Örneğin bir ülke-
de ücret ve kâr gelirleri düşerken faiz gelirleri artıyorsa o ülkenin 
bütçesinde sorun olduğunu, bütçe açığının borçlanma ile kapatıl-
dığını, bundan dolayı ülkenin borç yükündeki artış ile birlikte faiz 
yükünün de artığını söyleyebiliriz. Böyle bir borç yönetimine sa-
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hip olan ülkeler bu yapılanmalarını uzun süre devam ettiremezler. 
Nitekim 1990’lı yılların başından itibaren ülkemiz hızla benzer bir 
yapılanmanın içine düşmüş, sonuçta 2001 krizini yaşamak zorunda 
kalmıştır. Kriz sonrası uygulanan politikalar Türkiye’ye borç bu-
labilme olanağı sağlamış ise de bu politikalar daha büyük bir borç 
stoku ile karşı karşıya kalınmasına yol açmıştır. Bu durum bütçe 
verileri incelenirken ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

GSYH farklı yöntemlerle hesaplansa da sonuçta aynı gelir 
düzeyine ulaşılır. Ancak GSYH ile toplam harcamalar ve toplam 
gelir birbirine eşit olmaz. 

ı.3.��rEEl�GSYH, nomİnal�GSYH�vE�GSYH�DEflaTÖrü

TUİK, GSYH’yi ülkede üretilen mal ve hizmetlerin değerlerinin 
toplamı olarak hesaplar. Bunu basit olarak;

GSYH =  (Ayakkabı Fiyatı x Üretilen Ayakkabı Miktarı) + 
(Gömlek Fiyatı x Üretilen Gömlek Miktarı) +  
şeklinde gösterebiliriz.

Bu eşitlikten yola çıktığımızda fiyatlardaki veya üretim 
miktarındaki artışın GSYH’yi de artırdığını söyleyebiliriz. Ancak, 
yapılan bu hesaplama GSYH için bize eksik bilgi vermektedir. 
Çünkü, mal ve hizmet üretimi artmasa da fiyatlardaki artış GSYH’yi 
arttırır. Bundan dolayı GSYH hesaplamasına farklı bir boyuttan 
yaklaşmak gereklidir. GSYH’yi bu yaklaşımda nominal (cari) 
fiyatlarla değil, fiyat değişmelerinden arındırarak sabit fiyatlarla 
hesaplarız.

GSYH’yi fiyat değişmelerinden arındırarak sabit fiyatlar ile 
hesapladığımızda reel GSYH’ye ulaşırız. Böylece, ülkede mal 
ve hizmet üretiminin gerçekte ne kadar değiştiğini de belirlemiş 
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oluruz. Örneğin; 1997 yılı fiyatlarını temel olarak aldığımızda 2008 
yılı reel GSYH’yi şöyle hesaplarız:

Reel GSYH =  (1997 Yılı Ayakkabı Fiyatı x 2008 Yılı Ayakkabı 
Üretimi Miktarı) + (1997 Yılı Gömlek Fiyatı x 
2008 Yılı Gömlek Üretim Miktarı)

İzlediğimiz bu yöntem ile 2008 yılında üretilen ayakkabı ve 
gömlek miktarının, GSYH’ye yapmış olduğu katkıyı reel olarak 
görebiliriz.

Nominal GSYH ile reel GSYH’yi kullanarak bir başka ölçüt 
olan GSYH deflatörüne erişebiliriz. GSYH deflatörü (Örtük Fiyat 
Deflatörü de denir) basit olarak şöyle açıklanabilir:

GSYH Deflatörü =
Nominal GSYH

Reel GSYH
Bu durumda nominal GSYH’yi yeniden tanımlayabiliriz:

Nominal GSYH = Reel GSYH x GSYH Deflatörü
Gelmiş olduğumuz bu aşamada şu anahtar cümleyi yazabiliriz: 

Nominal GSYH, bir ekonomideki üretimin cari fiyatlarla parasal 
değeridir. Reel GSYH ise ekonomideki üretim miktarıdır. Bu üretim 
miktarı sabit temel yıl fiyatları ile çarpılarak parasal değerine ulaşır.

 ı.4.  GSYH, GSmH,�nmG,�kBmG�vE�ToPlam�
Harcamalar

GSYH (Y), iktisatçılar tarafından dört bileşene ayrılır. Bunlar; 
Tüketim Harcamaları (C), Özel Kesim Yatırım Harcamaları (I), 
Kamu Harcamaları (G) ve Net İhracattır (NX).

Bu harcamaların toplanması ile iktisatçıların sık sık kullandıkları 
GSYH denklemine ulaşılır.

Y = C + I + G + NX
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Tüketim harcamalarını hanehalkı, firmalar ve devlet yapar. 
Burada yeri gelmişken çoğu zaman tanımı yanlış yapılan hanehalkı 
kavramının tanımını verelim. TUİK’e göre “Hanehalkı, aralarında 
akrabalık bulunsun veya bulunmasın, aynı evde veya aynı evin bir 
kısmında yaşayan, aynı kazandan yemek yiyen, hanehalkı hizmet 
ve yönetimine iştirak eden, gelir ve giderlerini ayırmayan, bir veya 
birkaç kişinin teşkil ettiği topluluktur. Aralarında akrabalık bağı 
bulunmamakla beraber, masraf  ve kazançlarını ayırmadan devamlı 
olarak çeşitli nedenlerle birlikte yaşayanlar (öğrenci, işçi, bekar vb.) 
bir hanehalkı sayılırlar.” (www.tuik.gov.tr). Aralarında akrabalık 
bulunmakla beraber ayrı evlerde oturanlar aynı hanehalkından 
sayılmazlar. Yine aynı konutta oturan, aralarında aile bağı bulunan, 
fakat ayrı kazanlardan yemek yiyenler, gelir ve giderlerini ayıranlar 
aynı hanehalkı olarak kabul edilmezler.

Özel kesim yatırım harcamaları (I) ise, özel kesimin yapmış 
olduğu makine ve teçhizat harcamaları ile satın alınan yeni konutları 
ve firmaların ürettikleri yeni malları içerir. Kamu harcamaları, 
belediye ve hükümetin yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarını, 
yatırımları ifade eder. Net ihracat da, yurt dışına satılan mal ve 
hizmetler (ihracat) ile yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerin 
(ithalat) farkına eşittir.

GSYH, ekonomide (ülkede) yerleşiklerin tümünün ürettiği mal 
ve hizmetlerin toplamının bir ölçütüdür. Buna karşılık yurt dışın-
da yerleşik Türk firmaların üretimlerini içermez, ancak Türkiye’de 
yerleşik yabancıların üretimleri kapsanmaktadır. Bu ayrımı belirgin-
leştirmek için kullanılan bir başka milli gelir ölçütü gayri safi milli 
gelirdir (GSMH), GSMH; bir ülkenin yurttaşlarının ürettiği mal ve 
hizmetleri içerir. Dolayısıyla GSMH, Türkiye’deki yabancıların üret-
tiği mal ve hizmetleri içermez iken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larının yurtdışında ürettikleri mal ve hizmetleri kapsar. Buna göre:

GSMH = GSYH + Net Dış Alem Faktör Gelirleri


