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vS o r u l a r l a  M a k r o  İ k t i s a t  

 
 

Bugün ekonomi alanında eğitim alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci-
lerinin kendilerine yararlı olacak en kritik bilgileri kısa sürede öğrenmelerini 
sağlayacak kaynak sayısı ne yazık ki çok azdır. ‘Sorularla İktisat’ serisi, ekono-
mi biliminde temel alan bilgisine ulaşmak isteyenlerin bu ihtiyacını karşılamak 
amacıyla tasarımlanmıştır. Serinin en dikkat çekici özelliği, okuyucuya bir ikti-
sat kavramını ya da problemini parçalara bölerek anlatmasıdır. Böylece okuyu-
cu konunun tüm kritik yönlerini hiç sıkılmadan, kısım kısım çalışarak öğrenme 
olanağına kavuşacaktır. Ayrıca seri içindeyer alan kitaplarda sayısal, şekilsel ve 
kavramsal analizlerin sorular arasında dengeli bir şekilde dağıtılması ve oku-
yucunun konuyu her yönden kavraması amaçlanmaktadır. Ekonomi literatü-
ründe benzeri seriler mevcuttur. Örneğin, Schaum serisi benzer bir mantığa 
sahiptir. Bu seride yer alan kitaplarda konu birkaç sayfada özetlendikten sonra 
çoktan seçmeli ve kısa sorularla okuyucunun konuyu kavrayıp kavramadığını 
test edilmektedir. Oysa ‘Sorularla İktisat’ serisinde konunun kendisi de sorular 
ile okuyucuya kavratılmaktadır. ‘Sorularla İktisat’ serisini diğerlerinden ayıran 
bir diğer özellik de soruların yanıtlarının bazen sayfalar sürecek kadar detay-
lı olmasıdır. Böylece okuyucu o konu hakkında bilmesi gereken tüm önemli 
detayları öğrenme şansına kavuşmaktadır. Öyle umuyoruz ki ‘Sorularla İktisat’ 
serisi pek çok okuyucunun ekonomi alanındaki temel konuları öğrenmesine 
yardımcı olacaktır. 

Seri, ‘Sorularla Makro İktisat’ adlı çalışma ile başlayıp önümüzdeki yıllarda 
meslektaşlarımız tarafından yazılacak olan Mikro İktisat, Para Ekonomisi, Eko-
nomistler için İstatistik, Ekonometri, Matematiksel İktisat, Kamu Maliyesi ve 
Ekonomik Büyüme kitapları ile devam edecektir. Seri tamamlandığında ekono-
mi bilimine ilgi duyan ve bu bilimi öğrenmek isteyenlere kaynak teşkil edecek 
kapsamlı bir kitap serisinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. 

Seri Editörü

Dr. İ. Hakan Yetkiner

Urla, İzmir 2010

SERİYE ÖNSÖZ
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ÖNSÖZ

Elinizde tuttuğunuz kitap makroekonomi ile ilgili kavram ve konuları ağırlıklı 
olarak Keynesyen bakış açısı ile analiz eden bir içeriğe sahiptir. Keynesyen 
makro iktisat, 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında yükselen ve 1970’lerde 
yaşanan petrol şoklarına kadar makroekonomik politikalara yön veren temel 
yaklaşımın ve politikaların adı olmuştur. 1970’lerde yaşanan arz şokları ulusal 
ekonomileri yüksek enflasyon-yüksek işsizlik çıkmazına sürüklemiş, Keynes-
yen politikalar bu soruna bir çözüm bulamadığı için Neo-klasik makroiktisat 
kuramı ve politikası ekonomistler ve politikaya yön veren kişiler arasında gide-
rek daha popüler olmaya başlamıştır. 

O günden bugüne Keynesyen makroiktisat kuramı, iktisat politikalarına temel 
olmaktan yavaş yavaş uzaklaştıysa da makro iktisat eğitimindeki yerini koru-
muş, makro iktisat kuramını öğrenme konusunda ekonomi eğitimi alan öğren-
cilere temel teşkil etmiştir. Bunun başlıca üç nedeni vardır. Birincisi, Keynes-
yen makro iktisat doğrusal olması itibariyle basittir. Keynesyen makroekonomik 
yaklaşım, değişkenler arasında ağırlıklı olarak doğrusal ilişkiler kurmakta, bu 
da denklem sistemlerinin çözümünü kolay ve anlaşılır kılmaktadır. Bu neden-
le, eğitimine yeni başlayan ekonomi öğrencilerine makroekonomiyi öğretmek 
için Keynesyen yaklaşımı kullanmak diğer yaklaşımlara göre daha avantajlıdır. 
İkincisi, Keynesyen yaklaşım makro değişkenlerin davranışlarını ağırlıklı olarak 
gözleme dayalı kanıtlardan yola çıkarak tanımlamayı tercih etmektedir. Örne-
ğin, Keynesyen yaklaşıma göre tüketim gelirin bir fonksiyonudur. Gözleme 
dayalı kanıtlar bu varsayımın doğru olduğunu göstermektedir. Oysa Neo-klasik 
yaklaşım aynı sonucu çok karmaşık bir genel denge modelinden çıkarmak-
tadır. Dolayısıyla, makro değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrudan gözlem-
lerden yola çıkılarak tanımlanması, tıpkı doğrusal denklemlerin kullanılması 
gibi, Keynesyen makro iktisat kuramını daha anlaşılır kılmaktadır. Üçüncüsü, 
Keynesyen makro iktisat yaklaşımı ağırlıklı olarak statik (durağan) bir yapıya sa-
hiptir. Bir başka deyişle, Keynesyen modelin içinde genelde zaman değişkeni 
yoktur. Statik model bazı bilgi kayıplarına yol açsa da daha kolay anlaşılan bir 
iktisadi yapı sunmakta dolayısıyla da makro iktisada başlangıç yapmak için en 
ideal yaklaşımı oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak Keynesyen makro iktisat yaklaşımı, değişkenler arasında doğru-
sal, gözleme dayanan ve statik ilişkiler kurduğu için araştırma yöntemi olarak 
ekonomistler arasında çok fazla taraftar bulamasa da özellikle lisans düzeyin-
deki eğitimde önemini hala korumaktadır. Araştırma ve eğitim düzeyinde kul-
lanılan makro iktisadi teknik ve yaklaşımların farklılaşmasının aslında yabana 
atılır bir çözüm olmadığının altını çizmek gerekir. Bu bağlamda, lisans düze-
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yinde hem basit hem de gözleme dayalı gerçeklerden yola çıkan Keynesyen 
makro iktisat kuramının öğretilmesi daha doğru ve faydalıdır. Ayrıca, teknik 
düzeyi düşük olsa da Keynesyen makro iktisat yaklaşımı kullanılarak da makro 
boyuttaki pek çok iktisadi olayı sonuçları itibariyle doğru şekilde analiz etmek 
mümkündür. Elinizdeki bu kitap, içinde yer alan konuları kavrayan bir okurun 
günlük makro iktisadi olaylarla ilgili doğru analizler yapabilecek duruma gel-
mesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. 

İktisat öğrencilerinin ulaşabileceği İngilizce ve Türkçe pek çok makro iktisat 
ders kitabı piyasada mevcuttur. Bu ders kitaplarında analitik sorulara haklı ola-
rak yeterince yer verilememektedir. Ancak makro iktisadı alıştırma çözmeden-
kavrayabilmek pek mümkün değildir. Öğrenci, öğrendiği konu ile ilgili alıştır-
ma çözmeye ihtiyaç duyar. Sınavlara hazırlık kitaplarında yer alan sorular ise 
ağırlıklı olarak çoktan-seçme mantığı ile hazırlanmış, öğretici olmaktan uzak 
sorulardır. Bu kitapta makro iktisadi kavramların yanı sıra bu kavramlarla ilgili 
şekilli ve sayısal sorular ve bu soruların çözümlerini bulacaksınız. Sorulara 
ağırlıklı olarak Keynesyen makro iktisat yaklaşımını öğretmeyi amaçlayarak 
düzenlenmiştir (Neo-klasik makro iktisat yaklaşımı tamamen farklı bir kurguya 
sahiptir). Kitap, herhangi bir makro iktisat ders kitabını tamamlayacak şekilde 
kullanılabileceği gibi diğer tüm ders kitaplarından bağımsız olarak da kullanı-
labilir. Öte yandan, kurgusu itibariyle tamamlayıcı özelliğe sahip olmasının 
yanı sıra, kendi içinde de bütünlük arz etmektedir. Ana hedef kitlesi olarak 
ekonomi lisans öğrencileri seçilmiş olmakla birlikte, elinizdeki bu kitap yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri veya meslek ve doçentlik sınavlarına hazırlanan-
lar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir. 

Bu kitap, İzmir Ekonomi Üniversitesinde ‘Makro İktisat Kuramı’ adlı dersi verir-
ken öğrencilerim için yazdığım makro iktisat ile ilgili ders notlarını ve alıştırma 
setlerini temel alır. Kitabın hazırlık aşamasında taslak halindeki notları satır 
satır okuyarak pek çok düzeltme ve ekleme önerisinde bulunan meslektaşım 
Doç. Dr. Mustafa İsmihan’a; ikinci baskıda örnek KPSS sorularımı kontrol ede-
rek bazı yanıtlarımı daha anlaşılır kılan Yrd. Doç. Dr. Cemil Çiftçi’ye; kitabın 
yedinci bölümündeki bazı soruların ve yanıtlarının hazırlanmasına yardımcı 
olan Özgül Bilici’ye; başta Neriman Keske, Anıl Girinci, Nadir Çakır, Ebru 
Ağlamaz, Ali Şeker, Ahmet Engin Öğüt ve Onur Çağdaş Özgür olmak üzere 
ECON 202 dersimi alan ve kitabın ilk baskısında buldukları pek çok yazım 
hatasını benimle paylaşan bütün öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim. 
Üzerimde emeği olan, bu eserde yer alan bilgileri bana öğreten tüm hocala-
rıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Efil Yayınevi’nin tüm mensuplarına, 
eksilmeyen destekleri ve tüm emekleri için minnettarım. Son olarak, zorlu ki-
tap yazma süresince beni her zaman anlayışla karşılayan aileme kucak dolusu 
teşekkür ederim. Elbette eserdeki tüm hatalar tarafıma aittir. 

Dr. İ. Hakan Yetkiner

Urla, İzmir, 2012
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SORU 1

2  S o r u l a r l a  M a k r o  İ k t i s a t

Makroekonomi Nedir?
Makroekonomi (makro iktisat), ekonominin bütünüyle 
ilgili iktisadi analiz ve çalışmaları kapsar. 1930’lardaki 
büyük depresyonun bir sonucu olarak ortaya çıkmış-
tır. “Makro” kelimesi “büyük” anlamına gelmektedir.* 
Makroekonomiyi “toplam ya da toplu ekonomi” ola-
rak yorumlamak daha doğru olur. Makroekonominin 
en önemli büyüklükleri üretim/gelir, tüketim, tasarruf, 
yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası finans, ekono-
mik büyüme, istihdam, işsizlik, genel fiyat düzeyi ve 

enflasyon’dur. Doğal olarak yukarıda sayılan konular makroekonominin en te-
mel araştırma konularını oluşturmaktadır. Örneğin işsizlik ya da enflasyon ora-
nındaki değişmelerin ardındaki nedenleri makroekonomi çalışır. Makroekono-
minin temel hedefleri yüksek istihdam, sürekli üretim artışı ve fiyat istikrarı olarak  
özetlenebilir.
Makroekonominin nihai ölçütü toplam üretim, ya da teknik adıyla Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH)’dır. Nedeni basittir. GSYH geliri, gelirde tüketimi belir-
ler. Tüketim de bir toplumun refah seviyesini belirleyen en önemli büyüklük-
tür. GSYH sadece refah seviyesini değil, dış ticaretten işsizliğe kadar diğer pek 
çok makro büyüklük üzerinde etkilidir. En doğru şekilde ifade edilmek istenir-
se, GSYH diğer makro değişkenlerin bir nedeni ve sonucudur. İşte bu nedenle 
GSYH en önemli makro ölçüttür. Bunun bir yansıması olarak GSYH ile ilintili 
iki çalışma alanı makroekonominin önemli bir kısmını tanımlar: (i) GSYH’daki 
kısa vadeli hareketler (iş çevrimleri), (ii) GSYH’nın uzun vadeli hareketleri 
(ekonomik büyüme). Her ekonomi kısa vadeli oynaklıklara maruz kalır. Bu 
oynaklıklar pek çok makro değişkende belirsizliğe ve/veya istikrarsızlığa yol 
açar. İş çevrimlerini olabildiğince öngörmek ve engellenemediği durumda na-
sıl daha pürüzsüz hale getirilebileceği makroekonominin temel araştırma ko-
nularından birisidir. Benzer şekilde GSYH’nın uzun dönem performansı uzun 
dönem milli geliri, dolayısıyla refah seviyesini belirler. İşte ekonomik büyüme 
alanyazını, uzun dönem ekonomik büyüme performansının belirlenmesinde 
rol oynayan ekonomik büyüklükleri ve mekanizmalarını belirler.
Makroekonomi genel/ toplam ekonomik faaliyeti ölçtüğü için, tekil firma ya da 
tüketici değerleri yerine bunların toplamı ile ilgilenmektedir. Toplam değerler 
bazen basit toplamdan farklı anlam ifade etmektedir. Örneğin bir birey daha 
çok tasarruf yaparsa, bu ileride daha çok tüketim yapmasını sağlar. Oysa toplam 
tasarrufların artması bazen hem cari hem de gelecekteki gelirin azalmasına yol 
açabilir. Dolayısıyla firmaların ve tüketicilerin iktisadi faaliyetlerinin“anlamlı” 
toplamı gerekir. 
Makroekonomik politikanın en önemli araçları, para ve maliye politikalarıdır. 
Para politikaları merkez bankaları tarafından yürütülür. Para ve kredi arzını çe-
şitli yollarla kontrol ederek, merkez bankaları özellikle parasal büyüklüklerin 
istikrar içinde hareket etmesini sağlamaya çalışırlar. Maliye politikası hükümet 
harcamaları ve vergi gelirleri yoluyla ekonomik büyüklüklerin istikrar içinde 
hereket etmesini sağlamaya çalışır. 

* Makroekonomi İngilizce macroeconomics’den gelmektedir. Makro iktisat ise Arapça iktisat söz-
cüğünden türetilmiştir (http://tr.wiktionary.org/wiki/iktisat).
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Bir ülke sınırları içinde yaratılan hâsılanın değerine 
-bu değerin yaratılmasında kullanılan üretim faktör-
lerinin yerli ya da yabancı sahipliğine bakılmaksızın- 
Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH-GDP) adı verilir.* Eğer 

iP  bir malın fiyatını ve iQ  aynı malın üretim mikta-
rını gösteriyorsa ve bir ekonomide N  tane mal ve 

hizmet varsa, o ülkenin cari ya da nominal GSYH de-

ğeri belirli bir dönem (örneğin üç ay ya da bir yıl) için 
=

= ⋅∑
1

N

i i
i

Y P Q  şeklinde 

formüle edilebilir. Kısaca N  tane mal ve hizmetin belirli bir dönemdeki cari 
değerlerinin toplamı bize cari GSYH’yı vermektedir. Mal ve hizmetlerin ülke 
sınırları içinde üretilmiş olması koşulu sağlandığı sürece kim tarafından üretil-
diği önemli değildir. Örneğin Toyota Adapazarı fabrikasında çalışan bir Japon 
mühendisin ya da ABN-AMRO bankasının İstanbul’da ürettiği mal veya hizmet 
Türkiye’nin GSYH’sı içinde yer almaktadır. 

Cari GSYH değerini üretim kadar fiyatlar genel seviyesi de belirler. Bu nedenle 
ekonomistler cari GSYH rakamını ekonomik aktivite konusunda sağlıklı bilgi 
vermediği için bu haliyle değerlendirmezler.

Türkiye’nin cari GSYH’sı 1998-2006 yılları arasında aşağıdaki gibi gerçekleş-
miştir.

Tablo. Türkiye Cari GSYH, 1998-2011 (Milyar TL)

GSYH

649,0

758,3

843,2

950,1

952,6

1098,8

1294,9

Yıllar
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

GSYH

70,2

104,6

166,6

240,2

350,5

454,8

559,0

Yıllar
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Kaynak: TÜİK (Ulusal Hesaplar >> Harcama Yöntemi İle GSYH>>1998 Bazlı)

Türkiye’nin cari GSYH’nın yüksek hızda artmasına üretim artışı kadar fiyat artı-
şının da yol açabileceğine dikkat ediniz. Dolayısıyla bu veriyi kullanarak sağ-
lıklı bir sonuç çıkarmak söz konusu değildir.

* Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla için genellikle GSYİH kısaltması kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada GSYH 
kısaltmasını kullanmayı tercih edeceğiz.

 
 

SORU 2

Cari Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla (Nominal Gross 
Domestic Product) Ne-
dir?
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SORU 3

Yanda verilen her bir 
iktisadi eylemin GSYH 
hesaplarına girip girme-
diğini ve hangi alt kale-
me girdiğini belirleyin.

İktisadi Eylem

i) Hükümetin yaşlılara ‘yaşlılık maaşı’ vermesi 

ii) Evde yemekleri yapan aşçıya aylık olarak 500 TL 
vermeniz

iii) Evde yemekleri yapan eşinize harçlık olarak 500 
TL vermeniz

iv) Korsan DVD alınması

v) Hükümetin memurlarına maaş vermesi

vi) TV üreticisinin televizyon üretiminde kullanmak üzere TV tüpü satın alması

vii) Sizin yeni bir TV almanız

viii) Sizin ikinci el bir TV almanız

ix) TV üreticisi şirketin ürettiği 100 bin televizyonu stoklarında tutması

Yanıtlar aşağıdaki gibi olacaktır:

İktisadi Eylem GSYH Hesaplarına Etkisi

i. Hükümetin yaşlılara ‘yaş-
lılık maaşı’ vermesi 

Yok. Yaşlılık maaşı hükümet transfer ödemesidir (go-
vernment transfer payment/expenditure). Transfer 
ödemeleri Cari GSYH hesaplarının parçası değildir 
çünkü yaratılan gelirin yeniden dağıtımından başka 
bir anlam ifade etmez (elbette bu ödemelerin cari 
GSYH’yı çarpan etkisi vasıtasıyla dolaylı etkilemesi 
söz konusudur; ancak bu başka bir husustur. İleriki 
sayfalarda çok sayıda cari GSYH hesaplama örneği 
göstererek bu konuyu pekiştireceğiz).

ii. Evde yemekleri yapan aş-
çıya aylık olarak 500 TL 
vermeniz

Var. Kayıt altındaki ücret ödemeleri GSYH içinde yer 
almaktadır.

iii. Evde yemekleri yapan 
eşinize harçlık olarak 
500 TL vermeniz

Yok. Ev hanımları tarafından yapılan ve kayıt altında 
olmayan tüm ev işleri GSYH hesaplarında yer alma-
maktadır.

iv. Korsan DVD alınması Yok. Kayıt dışı işlemler GSYH hesaplarında yer alma-
maktadır.

v. Hükümetin memurlarına 
maaş vermesi

Var. Kayıt altındaki ücret ödemeleri GSYH içinde yer 
almaktadır.

vi. TV üreticisinin televiz-
yon üretiminde kullan-
mak üzere TV tüpü satın 
alması

Yok. Ara mallar GSYH hesaplarında yer almamakta-
dır. Sadece nihai mal ve hizmetler GSYH içinde yer 
alır.

vii. Sizin yeni bir TV almanız Var. Kayıt altındaki tüketim harcamaları GSYH içinde 
yer almaktadır.

viii. Sizin ikinci el bir TV al-
manız

Yok. İkinci el satışlar GSYH hesaplarında yer alma-
maktadır (ikinci el ürünü satan kişi/firma bir servis 
hizmeti üretirse bu GSYH içinde yer alır).

ix. TV üreticisi şirketin üret-
tiği 100 bin televizyonu 
stoklarında tutması

Var. Kayıt altındaki yatırım harcamaları GSYH içinde 
yer almaktadır (stok artışları yatırım olarak kabul edil-
mektedir).
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GSYH neyi ölçmez?
Öncelikle GSYH kayıt dışı işlemleri ölçmez. Buna 
alanyazında bazen gri ekonomi (grey economy) 
bazen de gayrı-resmi ekonomi (informal economy) 
adı verilmektedir. Örneğin evde yapılan özel ders 
hizmetleri genellikle kayıt dışıdır; yani gayrı-resmi 
ekonominin bir parçasıdır. Bir ekonomide kayıt dışı-
nın büyüklüğüne ters orantılı olarak GSYH’nin mak-
roekonomik büyüklüğü yansıtma gücü azalır. IMF 
tahminlerine göre Türkiye’de kayıt dışı ekonomi GSYH’nın %60’ına ulaşabil-
mektedir. IMF’e göre kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 2001 yılında 90 milyar 
dolarken, 2003 yılı değeri 130 milyar dolara ulaşmıştır. Kayıt dışı ekonomi 
bütün ekonomilerde mevcuttur. Ancak gelişmekte olan ülkelerde çok daha 
yüksek oranlarda olduğu bilinmektedir.

Aynı şekilde GSYH yasadışı (kanun dışı) işlemleri de ölçemez. Bu nedenle de 
bu tür ekonomik aktivitelerin büyüklüğüne bağlı olarak GSYH istatistiklerinin 
değeri azalır.

GSYH’nın ölç(e)mediği bir diğer olgu sosyal ve beşeri refah düzeydir. Suç ora-
nı, beklenen ömür, bebek ölüm oranları vb. gibi sosyal ve beşeri istatistikler 
GSYH’da yer almaz. Ancak genel doğru olarak GSYH’nın yüksek olduğu ülke-
lerde pek çok sosyal ve beşeri düzey istatistiği de yüksektir.

Ekonomik gelirin nasıl dağıtıldığı da GSYH hesaplarının içinde yer almayan 
bir konudur. Toplam üretim (gelir) ya da kişi başı üretim, yaratılan gelirin nasıl 
dağıtıldığı ile ilgili bir ipucu ver(e)mez. Örneğin bir ülkede yaratılan gelirin 
tümü tek bir kişide toplanabilir. İstatistiksel olarak kişi başına gelir hâlâ toplam 
gelirin toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilmeye devam eder. Bu da elbette 
yanıltıcı bir istatistiktir.

Bir diğer sorun bir ülkede yaratılan nihai mal ve hizmetlerin değerinin o ülke-
nin doğasına ne getirip ne götürdüğünün milli hesaplarda dikkate alınmadığı-
dır. Eğer GSYH yaratılırken çevre kirletildiyse, doğal barınma alanları yok edil-
diyse, bazı canlıların nesli tükendiyse ölçülen GSYH çevre maliyetini göz ardı 
etmiş demektir. Ancak yeşil (çevreci) milli hesap muhasebesi iktisat alanyazı-
nında uzun zaman önce önerilmekle birlikte çok da dikkate alınmamaktadır.

Son olarak, GSYH hesapları piyasa dışı mal ve hizmet üretimini dikkate alma-
maktadır. Bir ev kadınının evinde ürettiği mal ve hizmetler (yemek pişirilmesi, 
ortalığın temizlenmesi, çocuk bakımı vb.) milli hesaplarda -ölçülemediği için- 
göz ardı edilmektedir.
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Varsayalım ki bir ülke-
de sadece elma, armut 
ve ayva meyveleri üre-
tilmiş olsun. Aşağıdaki 
tabloda verilen bilgi-
lerden faydalanarak 
cari (nominal) GSYH’yı 
yıllar itibari ile hesapla-
yınız.

Elma Armut Ayva
Fiyat (TL) Miktar (Kg) Fiyat (TL) Miktar (Kg) Fiyat (TL) Miktar (Kg)

2003 2 10 1 15 2 20
2004 3 12 2 16 2 25
2005 2 16 2 20 3 30

Anımsanacağı üzere cari GSYH belirli bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin 
(cari üretimin) cari fiyatları ile çarpılması sonucu elde edilmektedir. Örneği-
mizde cari GSYH yıllar itibari ile aşağıdaki gibi olacaktır:

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

2003

2004

2005

2 10 1 15 2 20 75

3 12 2 16 2 25 118 

2 16 2 20

 

3 30 162 

Y TL

Y TL

Y TL

Cari GSYH’daki değişiklikler fiyat ve/veya miktar değişikliklerinden kaynak-
lanabilmektedir. Bu nedenle cari GSYH özellikle yüksek enflasyon yaşayan 
ülkelerde kendi başına anlamlı bir gösterge değildir.
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Gayri Safi Milli Hâsıla 
(GSMH) nedir?İktisatçılar bir ülke sınırları içinde üretilen mal ve 

hizmetlerin değeri kadar bir ülkenin sahip olduğu 
üretim faktörlerinin yarattığı hâsılanın değerini de 
merak ederler. Bu hâsılaya Gayri Safi Milli Hâsıla 
(Gross National Product-GNP) adı verilir. Örneğin 
Almanya’da çalışan Türk işçilerinin ürettikleri mal ve 
hizmetler Türkiye’nin GSYH içinde yer almazken bu 
Türk işçilerinin Türkiye’ye transfer ettiği faktör gelir-
leri GSMH içinde yer alırlar. Bu değeri hesaplamak için yapılması gereken şey 
yurtiçinde üretimde kullanılan yabancı faktörlerin ücret ve faiz gibi faktör kira-
lama maliyetlerini (Factor Payments-FP) GSYH’dan çıkarmak, ülkemizin sahip 
olduğu ancak yurtdışında istihdam edilen faktörlerin yarattığı gelirleri (Factor 
Receipts-FR) de GSYH’ya eklemektir. Dış Âlem Net Faktör Gelirleri (Net Fac-
tor Receipts-NFR) = −NFR FR FP  olarak tanımlanırsa, GSMH ve GSYH arasın-
daki ilişki = +GSMH GSYH NFR  denklemi ile gösterilebilir. Eğer NFR  negatif 
ise, yani ülkemizin yabancılara yaptığı faktör ödemeleri bizim yabancılardan 
kazandığımız faktör ödemelerinden fazla ise, <GSMH GSYH olur.

Türkiye’nin NFR değerleri 1968-2006 yılları arasında aşağıdaki gibi gerçekleş-
miştir.

Şekil. Türkiye’nin Dış Âlem Net Faktör Gelirleri

Türkiye'nin Dış Alem Net 
Faktör Gelirleri, 1968-
2006, 1987 fiyatları ile 
Milyon TL
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Kaynak: TÜİK (Ulusal Hesaplar >> Üretim Yöntemi İle GSYH>> 1987 Bazlı)

Şekilden de görüldüğü gibi NFR 1987 fiyatları ile +/- 3 milyon TL bandında 
değişmektedir. Bu değer yine 1987 fiyatları ile Türkiye’nin 1998’deki GSYH 
değerinin %3’üne eşittir. 2006 yılında ise bu oran -%2’ye düşmüştür. 

Pratikte Türkiye örneğinde de gösterdiğimiz gibi pek çok ülke için GSYH ve 
GSMH arasındaki fark ihmal edilebilecek düzeydedir. Biz de bu çalışmada 
gerekmedikçe sadece GSYH değerini kullanacağız.


