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1. Giriş 
İnsanlık tarihinin içinde bulunduğumuz 

dönemini niteleyen kavramlardan biri de "bilgi 

çağıdır. Bu bilgi çağı nitelemesi, bilginin rolü ve 

konumunun önceki çağlara göre farklı olduğunu 

ifade etmektedir. Bu farklılık hem niceliksel hem 

de niteliksel boyutlar taşımakladır. Bilginin insan 

hayatının değişik alanlarındaki bu farklı rol ve 

işlerini açıklamaya yönelik her geçen gün ilginç ve 

yeni yaklaşımlar gündeme gelmektedir. 

 

İçinde yaşadığımız dönem, aynı zaman da, İktisadi 

faaliyetlerin de, eski dönemlere oranla, oldukça 

büyük farklılıklar gösterdiği bu dönemdir. 

Günümüzde iktisadi faaliyetler birey ve toplum 

hayatında görece büyük yer tutmakta, artık siyasal 

ve kültürel olarak nitelenen faaliyetler de birçok 

açıdan iktisadi faaliyet kapsamı içinde 

değerlendirilmektedirler. Başka bir ifadeyle, 

toplumsal olayların iktisadi boyutunda meydana 

gelen büyük genişleme iktisadi olan ve iktisadi 

olmayan ayırımını neredeyse ortadan 

kaldırmaktadır. Kültürel, sanatsal veya siyasal 

faaliyetler önemli iktisadi boyutlar taşımaktadır ve 

bu faaliyet alanları için her geçen gün yeni sektör 

ve alt sektörler oluşmaktadır. 
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Bilginin toplum hayatındaki yeni rolü ve işlevi 

ile bunun iktisadi boyutu birleştiğinde bilgi iktisadi 

(Economics of information) adıyla ilginç ve yeni bir 

çalışma alanı ortaya çıkmaktadır. Bir üretim 

faktörü olarak bilginin devreye sokulması 

durumunda geleneksel iktisat teorisinin açıklama 

biçimlerine de değişiklikler yapılması gündeme 

gelmekledir. Bilgi bir yandan ekonominin yapısını 

değiştirip dönüştürürken diğer yandan da iktisat 

teorisinin kavram çatısını zorlamakla ona yeni bir 

şekil verilmesinin zorunluluğuna işaret etmektedir. 

Bu yazı, bilgi ve iktisat ilişkisine bir kavramsal 

çerçeve sunmayı ve bilgi iktisadının ana 

başlıklarını okuyucuya tanıtmayı amaçlamaktadır. 

2. Bir Üretim Faktörü 

Olarak Bilgi 
Geleneksel iktisat teorisinde, üretim faktörleri, 

doğal kaynaklar, sermaye, emek ve girişim olmak 

üzere dört grupta toplanır. Üretimde kullanılan 

herhangi bir faktör sonuçta bu dört faktörden biri 

cinsinden ifade edilir. En genel anlamıyla "üretim 

yöntemi bilgisi" anlamına gelen teknoloji ise ya 

dışsal bir değişken ya da her bir incelenen somut 

durum için veri olarak kabul edilmektedir. Bu 

düşünce tarzında bağımsız bir üretim faktörü 

olarak bilginin, üretim sürecini ve sonucunu 

değiştirecek düzeyde etkin ve belirleyici olabileceği 

pek hesaba katılmamıştır. Ancak bugün bilgi, 

üretim faktörlerinin neredeyse en önemlisi haline 

gelmiştir. Artık geleneksel üretim faktörlerinden 

emek ve sermaye içinde düşünülmesi zor olan bu 

üretim faktörü, hem klasik piyasaların 

kavramsallaştırılmasını hem de bir bütün olarak 

iktisat teorisinin yeniden gözden geçirilmesini 

gerektirecek düzeyde kapsamlı etkiler meydana 

getirmektedir. 

 

Bilgi, birçok yönden diğer dört üretim 

faktörlerinden ayrılmakladır. Özellikle iktisadın 

tanımı içinde önemli yer tutan, üretimde 

kullanılabilecek kaynakların hem mutlak hem de 

nispi anlamda kıt olması, bilgi faktörü söz konusu 

olunca farklı bir nitelik kazanmaktadır. Bilgi aynen 

diğer faktörler gibi, kıt olmakla birlikte, artırılması 

görece kolay bir faktördür. Üretimin ağırlıklı 

olarak bilgi faktörüne dayalı olduğu ve son yıllarda 

hızlı gelişmeler kaydeden üretim alanlarında bu 

durum çok açık bir biçimde görülmektedir. Yoğun 

bilgi ve bilgi teknolojisi kullanan sektörlerde tam 



bir üretim patlaması görülmekte ve ekonomik 

kazanç ve servetin yaratılma alanları hızla bilgi 

sektörüne doğru kaymaktadır. Bu yönüyle bilgi, 

hem bir üretim faktörü hem de bir üretim sektörü 

meydana getirmekte, gelişen ekonomilerde bu bilgi 

ekonomisinin 1  payı (knowledge economy) hızla 

yükselmektedir. Bu noktada bir meta olarak bilgi 

gündeme gelmektedir. 

 

3. Bir İktisadi Meta Olarak 

Bilgi 
Bilgi çağında, bilgi sadece üretimi 

kolaylaştıran, hızlandıran bir unsur değil, bizzat 

üretilip tüketilen bir meta haline gelmiştir. Bilgi 

üretim ve tüketimi hem ulusal hem de dünya 

ölçeğinde, toplam üretim ve tüketim hacını içinde 

büyük oranlara ulaşmakta ve bu oran da her geçen 

gün daha da artmaktadır. Edebiyatçılarından köşe 

yazarlarına, sunucularından haber muhabirlerine, 

öğretmenlerden üniversite öğretim elemanlarına, 

reklamcılarından her türlü senaryo yahut metin 

yazarlarına, bilgisayar yazılımcılarından yeni 

model ve ürün tasarımcılarına kadar, birçok ve 

birbirinden oldukça farklı alanlara uzanan geniş 

bir yelpaze oluşturan bu bilgi ekonomisi2, her geçen 

gün daha fazla insanın istihdam edildiği, daha 

fazla kaynağın kullanıldığı ve daha fazla üretim ve 

dolayısıyla tüketimin yapıldığı dev bir sektör 

haline gelmektedir. Bu sektörde, insanlar önce, 

zihin dünyalarında kendilerine özgü özellikleri 

olan zihinsel manipülasyon ve hayal güçlerini, 

başkalarının da işine yarayacak ortak bir bilgiye 

çevirmekte, ardından da o bilgiyi ait olduğu bilgi 

piyasasında işlem görecek, alınıp satılabilecek bir 

mala dönüştürmekte ve pazarlamaktadırlar. 

Kullanılan en temel faktör insanın tahayyül gücü, 

bilgisi ve deneyimi olunca üretim imkânlarının 

                                            

1 Burada çoğu yerde eşanlamlı olarak da kullanılan 

ekonomi ve iktisat kelimelerinin farklı olarak 

tanımlandığını belirtmekte yarar var İktisat 

,İngilizce ekonomice ekonomi de economy'nin 

karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu ayrımdan 

yararlanılarak ,bilgi iktisadi bir disiplin ,bilgi 

ekonomisi ise disiplinin inceleme nesnesi 

anlamında kullanılmaktadır. 

 

 

artırılması tamamen insan unsurunun bilgi üretme 

ve başkalarının kullanımına sunma becerisine bağlı 

olmaktadır. Kuşkusuz özellikle bilgisayar 

teknolojisi başta olmak üzere bilginin çok hızlı 

aktarılmasını sağlayan yeni araçların geliştirilmesi 

de bilgi sektörünün genişlemesinde çok önemli rol 

oynamaktadır. 

 

4. Bilim ve İktisat: İktisadın 

Bilimi ve Bilimin İktisadı 
 

İktisatçıların bilim dallarıyla ilişkisi biraz 

döngüsel nitelik taşımaktadır. Bir yandan bir 

sosyal bilim dalı olarak iktisadın ne olduğu 

incelemeye konu edilirken diğer yandan da bir 

entellektüel kategori veya bir sosyal kurum olarak 

bizzat bilimin kendisi iktisadın inceleme nesnesi 

haline getirilmektedir. Bu bağlamda bazı bilim 

adamları iktisadın bilimselliğini tartışırken, bazı 

iktisatçılar da bilimin ne tür bir iktisadi faaliyet 

olduğunu incelemektedirler. Buradaki bilim 

kavramı çok özel bir tanımı olan bilgi türünü değil, 

ki bunu bilim felsefecileri hala belirleyemediler, 

literatürde bilim olarak nitelenen her şeyi içine 

alacak şekilde, oldukça gevşek ve geniş bir 

anlamda kullanılmaktadır Bu yüzden bilimin ne 

olduğu veya olmadığıyla ilgili tartışmalara hiç 

girilmeyecektir. 

İktisadın bir sosyal bilim olup olmadığı artık 

çok fazla tartışılmamaktadır. Hatta bazılarına göre 

iktisat sosyal bilimlerin fiziği mesabesindedir. Eğer 

doğa bilimlerine benzemek anlamında sosyal 

bilimler sıralanacak olursa, muhtemelen iktisat 

bunların başında gelecektir. İktisadın bu yönünün 

çok tartışılması ve bilinmesine karşılık bilimin 

iktisadi kategoriler ve analiz, mantığı ile 

çözümlenmesi biraz yeni bir olgudur. 

 

Kuşkusuz iktisadi bakış açısı ile bakıldığında 

bilimin de, neoklasik fayda ve maliyet ölçüleri 

çerçevesinde ele alınabilecek bir tür faaliyet olduğu 

görülmektedir. Doğal olarak, hem bireysel hem de 

toplumsal fayda ve maliyet ortaya çıkaran bu 

etkinlik türünün iktisatçıların ilgi alanı dışında 

kalması düşünülemez, İktisatçılar bir çok nedenle 

bilimi inceleme nesnesi haline getirmektedirler. 

 

İlk olarak, ortodoks tanımıyla bilim, bütün 

ülkelerin en önemli sorunlarından ve iktisat 



biliminin ana temalarından biri olan iktisadi 

büyümenin en önemli kaynaklarından biridir. 

Bilimsel faaliyetler teknolojiye, teknoloji de 

üretimin maliyeti, kapasitesi ve niteliğinin 

değişmesine yol açmaktadır. Bilimsel 

araştırmaların onaya koyduğu sonuçlar, üretim 

birimi olan firmalar tarafından, çoğu zaman da 

doğrudan bir bedel ödemeden, kullanılan girdi 

kalemleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle 

bilimsel ürünler, iktisadi gelişme ve özellikle de 

kalkınma için gerekli, fakat analize konu 

edilmeyen dışsal bir değişken olarak kabul 

edilmekledir. Aynı zamanda bilim, 

modernleşmenin ve makineleşmenin ön şartı 

konumunda olan bir iktisadi kaynaktır. İktisadı 

kalkınmada bir dışsal değişken olarak alınması da 

kamusal mal niteliğinde olmasından 

kaynaklanmakladır. Kamusal malların bir kişi veya 

bin kışı taralından kullanılması maliyeti 

değiştirmediği için, ekonomiyi doğrudan 

ilgilendiren bilimsel bilgiler hızlı biçimde 

dünyanın her yönüne doğru yayılmaktadır. 

Bilimin bu özelliği, iktisatçıların oldukça ilgisini 

çekmektedir. 

 

İkinci olarak, bilimsel emek piyasaları 

iktisatçılar için oldukça ilginç ve verimli bir 

araştırma zemini ortaya koymaktadır. Bilimsel 

bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve dolaylı da 

olsa bu yolla vasıfsız işgücünün vasıflı hale 

getirilmesinin mekanizmaları, iktisatçıların ilgi 

alanına girmektedir. Bu çerçevede eğitim 

kurumlarının verimliliği ve etkinliği, bilimsel 

araştırma faaliyetlerine ayrılan kaynakların nasıl 

ve ne düzeyde kullanıldığı gibi konular iktisatçılar 

için önemli tanışma konuları arasında yer 

almaktadır. Bilimin beşeri sermayenin oluşumuna 

olan katkısı da günümüz ekonomilerinde önemli 

sektörler haline gelen eğitim, sağlık, adalet vs. ile 

ilgili faaliyet gösteren kurumların anlaşılmasında 

da büyük yer tutmaktadır. 

 

Üçüncü olarak, bilimsel faaliyetlerde görülen 

ödül sistemi, piyasa sistemine gerek kalmadan 

bilim adamlarına toplumsal olarak faydalı 

görülecek tarzda çalışmalarına motivasyon 

sağladığı için iktisatçıların tipik bireyini esas alan 

modellerinden farklılaşması, iktisatçıların 

gündemine değişik bir davranış tarzı 

getirmektedir. Bu noktayı biraz açmak yararlı 

olacaktır. 

 

Modern dünyada bilim adamları, sekü- 

lerleşme sürecinde geleneksel dünyanın gizemli 

güç ve sorumluluğa sahip öncülerinin kısmen de 

olsa tasfiye edilmesinden doğan boşluğu 

doldurmaya çalışmakladırlar. Bu yönüyle bilim 

adamları, sadece toplumsal değeri olan bir mal 

veya hizmet üretmekle kalmayıp aynı zamanda 

diğer toplumsal kurum ve mekanizmalara da 

meşruiyet sağlamaktadırlar. Bu prestijli işlev, bilim 

adamlarına önemli bir motivasyon sağlamaktadır. 

Bu prestijin korunması için de bilim adamlarının 

katkıları ve öncülükleri kayda geçirilmekle, bir 

sonraki kuşaklara buluşları isimleriyle birlikte 

aktarılmaktadır. Bilimsel alanda görülen bu öncü 

veya ilk olma isteği, piyasa sisteminin ödüllerine 

denk, batta çoğu zaman onlardan daha da güçlü 

hır motivasyon sağlamaktadır. 

 

Ancak bilginin çok fazla bölünmesi ters bir 

işlev de görebilmektedir. Aynen bir fabrikada 

onlarca işlemden birini yaparak rutinleşen işi 

nedeniyle yabancılaşan işçiler gibi, faaliyetlerinin 

sonunda nelerin nasıl değişeceğine dair bilgi ve 

ilgisi olmayan bilim adamları da oldukça 

sorumsuz, biçimde davranabilmektedirler. Bu 

yüzden ileri sürdükleri görüşlerin ve yaptıkları 

buluşların toplumsal olarak nasıl kullanılacağı ile 

ilgilenmeyen, sadece işlerini iyi yapmaya ve bu 

özellikleri ile iyi birer bilim adamı olmaya çalışan 

kişilerin tüm insanlığın aleyhine olabilecek 

buluşlara da rahatlıkla imza atabildikleri 

görülmektedir. Bu nedenle diğer uğraş 

alanlarından farklı bir bilim etiği yaratılmaya 

çalışılmakta, bilim adamlarının değişik bireysel 

saik ve toplumsal eğilimlerin dışında kalarak bir 

üst söylem içinde oldukları izlenimi verilmeye 

çalışılmaktadır. Birçok insan için, bilim 

adamlarının sözleri itiraz edilemez en önemli belge 

niteliğindedir. Sosyal sorumluluk açısından 

bakıldığında bilimin prestijli bir uğraş olması 

nedeniyle kişilerin bu alanda kamusal fayda 

üretmeye yönelik oldukça istekli olmaları yanında 

sonuçta kamusal zarar getirecek faaliyetlere karşı 

da kayıtsız kalabildikleri görülmektedir. 

 

Bilimsel faaliyetler ve bilim adamlarının bu 

faaliyetleri yerine getirirken sahip oldukları 

motivasyonların, iktisadi bireylerinkilerden 

herhangi bir farkının olup olmadığı tartışmalıdır. 

Yani, her ne kadar bir bilim etiği yaratılmaya ve 



bilim adamlarının faaliyetlerinin sınırları bu etik 

tarafından çerçevelendirilmeye çalışılsa da bilim 

adamları da bilim dallarını seçerken, inceleme ve 

araştırma yaparken fayda maliyet analizi 

yapmakta ve faydası maliyetinden çok olduğu 

düşünülen faaliyetlere yönelmekledirler. Buradaki 

fayda, bireysel ve dar anlamda fayda değil, 

yukarıda da ifade edildiği üzere, alanında katkı 

niteliği taşıyan çalışmalar yapmış olmak, Nobel 

almak veya adının gelecek kuşaklar taralından 

anılması gibi unsurları da içerecek şekilde 

tanımlanan bir kavramdır. 

 

5. Bilgi: İktisadi Hayattaki 

Yeri, Rolü, Sınırları ve 

Maliyeti 

 

En genel anlamıyla bilgi, bilen özne ile bilinen 

nesne arasındaki ilişkidir. İnsan hayatı bir bilgi ağı 

ile kurulur. Her türlü faaliyet bir bilgi ortamında 

gerçekleştirilir ve yeniden üretilir. Bilgi düzeyi, 

insan faaliyetlerinin tasnif edilmesini mümkün 

kılan en önemli unsurlardan birisidir. İnsan 

birikim ve deneyiminin başkalarıyla paylaşılabilir 

hale getirilmesi, ortak bir davranış biçimine, 

kültüre veya kuruma dönüştürülebilmesi için bir 

bilgi ortamına ihtiyaç vardır. Bu ortam, bütün 

faaliyetlere çerçeve sağladığı için hepsiyle 

ayrıştırılamaz bir ilişki içindedir. 

 

Bu bağlamda bilgi iktisadi hayatın da en 

önemli unsurlarından birisidir. Üretim, reklam, 

pazarlama, mübadele, tüketim aşamalarının 

tümünde bilgi, iktisadi ilişkilerin 

gerçekleşebilmesinin ön şartıdır. Çünkü tüm diğer 

sosyal, kültürel, siyasal, ahlaki ve dinsel faaliyetler 

gibi, iktisadi faaliyetler bir bilgisel ortamda cereyan 

eder. Bu bilgi ortamının yapısı ve niteliği iktisadi 

ilişkileri derinden etkiler ve değiştirir. Ancak uzun 

yıllar iktisat teorisinde, bilgiyle ilgili basitleştirici 

varsayımlar nedeniyle bu konu üzerinde çok fazla 

durulmamıştır. Bilindiği üzere geleneksel iktisat 

teorisinin ideal piyasa modeli olan tam rekabet 

piyasasında faaliyette bulunan birimlerin en 

önemli özelliği, tam bilgiye sahip olmalarıdır. Tam 

bilgi, piyasada tüm karar vericilerin konu ile ilgili 

tüm bilgilere eşit düzeyde sahip oldukları anlamına 

gelmektedir. Buna göre alıcı ve satıcılar, işveren ve 

işçiler, devlet organları ve vatandaşlar, iktisadi 

sonucu olan tüm işlemlerle ilgili bilgilere eşit 

düzeyde ve eşzamanlı olarak sahip olmaktadırlar. 

Bu tam bilgi ortamı, bütün karar vericilerin en iyi 

karar vermelerinin ön şartıdır. Buna göre, 

sancıların malları hakkındaki bilgilerin aynısının 

alıcılar tarafından bilinmesi, hizmet üretenlerin, 

örneğin bir doktorun, bilgi ve tecrübe seviyelerinin 

o hizmetten yararlanacak olan kişiler, hastalar, 

tarafından eksiksiz olarak bilinmesi, fazla veya 

eksik bilgi nedeniyle taraflardan birinin kayba 

uğramasını önlemektedir. Bu şartlar altında herkes 

piyasanın oluşturduğu fiyatı kabul etmekte, bu 

fiyat da arz ve talep durumuna göre 

ayarlanmaktadır. Dolayısıyla, bu modele göre, 

bilgi ne bir avantaj ne de dezavantaj kaynağıdır. 

 

Ancak bilinmektedir ki, iktisadi hayatta 

herkesin aynı düzey ve kesinlikte sahip olduğu 

bilgiler ya çok azdır ya da hiç yoktur. Bunun birçok 

nedeni vardır. Bu nedenleri daha kolay görebilmek 

için bilgiyi ortak bilgi ve özel bilgi olmak üzere iki 

grupta ele almak yararlı olacaktır. 

 

Ortak bilgi, içinde yaşanılan toplumda, her 

bireyin aynı düzeyde yararlanma hakkı olan 

bilgidir. Toplumda geçerli bilgi görgü ve diğer 

ahlaki kurallar, kültürel faaliyetlere ilişkin bilgiler 

bu kategoride yer alır. Bütün ülkelerde zorunlu 

eğitim sistemi ile birlikle bu bilgi düzeyinin 

yükseltilmesine ve homojenleştirilmesine çalışılır. 

Ancak toplumdaki bütün bireylerin bu ortak 

bilgiden yaralanabilme imkânları birbirinden 

farklıdır. Bunun nedenlerini birkaç maddede 

özetlemek mümkündür. 

 

İlk olarak, insanların bilgi düzeyleri, aileden 

başlamak üzere içinde yaşadıkları sosyokültürel 

ortamlar tarafından belirlenmektedir. Bu farklılığın 

ortaya çıkmasında, bir veya birkaç dili iyi bilme, 

okuma yazma durumu, bilginin insanlara 

ulaştırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayan, 

gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon gibi görsel 

ve işitsel iletişim araçlarından yararlanabilme 

imkanı gibi bir çok faktör etkide bulunur. Yani, 

insanlar ortak bilgiden eşit düzeyde yararlanma 

hakkına sahip olmalarına karşın, bu yararlanmayı 

sağlayacak araçlara eşit düzeyde sahip değildirler. 

 

İkinci olarak, bilgi edinme belirli bir zamanı bu 

amaçla kullanabilmeyi gerektirmektedir. Halbuki 



insanların bilgilenmek için kullanabilecekleri 

zaman kişilerin durumlarına bağlı olarak değişir. 

Herkes bilgi edinmek için eşit düzeyde boş zamana 

sahip değildir. Fakir ve hayatını idame ettirebilmek 

için yoğun biçimde çalışmak zorunda olan insanlar 

ile sahip oldukları gelir veya servet ile uzun 

sayılabilecek bir süre çalışmadan hayatını 

sürdürebilme imkânı olanların kendilerini 

yetiştirmek için bilgi edinmeye ayırabilecekleri 

zaman doğal olarak farklı olacaktır. Bu da bu 

insanlar arasında bilgi düzeylerinin 

farklılaşmasına yol açacaktır. 

 

Üçüncü olarak, bilgi ilgi ile oluşur. İnsanların 

ortak bilgiden yararlanmaya yönelik ilgileri 

farklıdır Bu ilgi farklılığı da bilgilenme düzeyinin 

farklılaşmasına yol açar. 

 

Dördüncü olarak, ortak bilginin bir bireyin bir 

özelliği haline gelebilmesinde bireysel yetenekler 

önemli rol oynar. Bu nedenle bilgilenme imkân, 

araç, ilgi ve zamanı tamamen aynı olan insanların 

da bilgi düzeylerinin homojen olduğu söylenemez. 

Çünkü insanların bilgiyi işleyecek, içselleştirecek 

ve sonunda onu kendi hayatı içinde uygun şekilde 

değerlendirip kullanacak yetenekleri de farklı 

farklıdır. Bu yeteneklerin farklı olması, doğal 

olarak, ortak bilginin, değişik zihinsel yetenek ve 

kapasitelere sahip insanlar için farklı bir işlev 

görmesine yol açmaktadır. Sonuçta yetenek 

farklılıkları, herkesin kullanımına açık ortak 

bilgilerden yararlanabilme oranını değiştirmekte, 

bu oran değiştikçe de bireyler arasında bilgi 

dağılımı homojen olmaktan çıkmaktadır. 

 

Özel bilgi ise, bir toplumda yaşayan her bireyin, 

o bilginin bizzat doğasından kaynaklanan 

nedenlerle, aynı düzeyde elde etme ve kullanma 

hak ve imkânın olmadığı bilgidir. Çünkü bu 

bilgiler, iktisadi faaliyetlerde kendilerine sahip 

olan bireylere avantaj kazandıracak bilgilerdir. Bu 

avantajı herkesin kullanması onu özel bilgi 

olmaktan çıkarıp ortak bilgi haline getirecektir. 

Dolayısıyla bir bilginin ortak bilgi mi yoksa özel 

bilgi mi olduğu duruma göre değişir. Zamanla 

birçok özel bilgi ortak bilgiye dönüşmekledir. 

Ortak bilgi alanı genişledikçe, yeni yeni özel 

bilgiler ortaya çıkmakta ve belirli bir süre bu 

bilgiler kişilere avantaj sağlamaktadır. Bir bilgiyi 

özel bilgi yapan en temel özellik, anlaşılması ve 

hatırda tutulmasının görece zor ve elde 

edilmesinin de belirli bir maliyet gerektirmesidir. 

Bu nedenle, bir toplumda bireylere üstünlük veya 

avantaj sağlayan kullanışlı ve yararlı bilgilerin 

çoğu özel bilgi statüsündedir. 

 

Öte yandan, gerek ortak gerekse özel bilgi olsun 

bütün bilgilerin işe yararlılığı veya kullanışlılığı 

kesinliğine ve güvenirliliğine bağlıdır Satın 

aldığınız bir malın üzerinde muhteviyatı ile ilgili 

bilgiler ne kadar doğru ve güvenilirdir? Enflasyon 

tahminleri ne kadar kesindir? Hisse senetlerinin 

veya devlet tahvillerinin fiyatları ile ilgili bilgiler ne 

kadar güvenilirdir? Başka ülkelerdeki üretim ve 

çalışma imkânları ile ilgili elde ettiğiniz bilgi ve 

yorumlar ne kadar kesindir? Tüm bu sorular 

göstermektedir ki, iktisadi hayatla ilgili birçok bilgi 

kesinlik taşımamakta ve kesinlik düzeyinin 

belirlenmesi çoğu zaman ya imkânsız olmakta, ya 

da imkân dâhilinde ise bunun doğrulanması çok 

yüksek bir maliyet gerektirmektedir Bu nedenle 

belirsizlik de bilginin homojen dağılımı önündeki 

en büyük engellerden birisidir. Belirsizlik 

ortamlarında, sahip olunan kesin bilgi düzeyi 

farklılaşmakta, bu farklılaşmanın sağlanması da bir 

maliyet yüklemektedir Maliyet söz konusu 

olduğunda da maliyeti ödeyebilen ile ödeyemeyen 

kendiliğinden ayrışmakta ve farklı gruplara 

bölünmektedir. 

 

 

6. Bilgi ve Maliyet 
 

Bilginin tam (eksiksiz, mükemmel) ve maliyetsiz 

olduğu varsayımı altında geliştirilen iktisadi 

modellerde üretimi gerçekleştiren firmalar fiyat 

alıcı konumundadırlar. Piyasada oluşan fiyata 

müdahale edemedikleri gibi, bu fiyatın dışında bir 

fiyatla satmaları ya mümkün değildir, ya da 

karlarını maksimize etme amaçlarına hizmet 

etmez. Mümkün değildir, zira piyasa fiyatının 

üzerinde bir fiyatla malı satmaya kalktıklarında, 

aynı malı diğer firmalar daha düşük fiyattan 

sattıkları için, tüm müşterilerini kaybedecektir; 

kârlarını artırmalarına imkan vermez, zira fiyatı 

düşürdüklerinde her bir fazla ürünün maliyeti 

(marjinal maliyet) hasılatından (marjinal hasılat) 

fazla olması nedeniyle kar azalacaktır. Çünkü tam 

rekabet piyasasında fiyat, marjinal maliyeti tek bir 

birim daha üretmenin maliyeti) marjinal hasılata 

tek bir birim daha satmanın sağlayacağı gelir artışı) 



eşitleyen fiyattır. Tabii ki burada bütün firmaların 

maliyet yapılarının da aynı olduğu 

varsayılmaktadır. Fakat gerçek hayatta aynı malın 

farklı satış birimlerinde farklı fiyatlardan satıldığı 

bilinmektedir Hatta bazen aynı malı daha yüksek 

fiyatlardan satan mağazalar, daha düşük fiyattan 

satanlara göre daha çok müşteri 

toplayabilmektedirler. Bu durumun ortaya 

çıkmasına, ağırlıklı olarak, bilginin elde 

edilmesinin maliyetli olması yol açmaktadır. 

 

 

Tam bilginin olmadığı durumlarda, özellikle 

de gelecek söz konusu olduğunda, risk unsuru ile 

karşılaşılmaktadır. İktisadi faaliyetlerin maliyet ve 

kazanç ilişkisi eş zamanlı olarak gerçekleşmez. Bir 

faaliyetin gerçekleşmesi için çoğunlukla önce 

maliyete katlanılır. Ardından piyasa koşullarına 

göre ortaya çıkan üretim ve mübadele sonucu 

maliyeti asan bir hasıla ortaya çıkarsa faaliyet 

sürdürülür. Özellikle yatırım kararlarında risk çok 

büyük önem taşımaktadır Riskten sakınmak için 

belirli düzenlemeler yapılır. Özellikle sigorta 

faaliyetleri riskten sakınma eğiliminin bir 

sonucudur. Riskin ortadan kalkması, gelecekle 

ilgili bilgilerin tam olarak bilinmesi veya az hata ile 

talimin edilmesine bağlıdır. Eğer gelecek ile ilgili 

bilgiler tam olarak bilinmiyorsa, zamana yayılan 

iktisadi faaliyetlerde muhakkak risk söz 

konusudur. Belirsizliğin fazla olması, riskin fazla 

olmasını riskin fazla olması da kâr veya zararın 

fazla olmasını gerektirir. 

 

Buradan şu sonuca varabiliriz. Bilginin eksik 

ve sınırlı olması, insanlar arasında bilgi düzeyi 

farklılaşmalarına yol açmakta, dalın iyi bilgi sahibi 

olanların olmayanlara göre avantajlı duruma 

geçmeleri çok önemli iktisadi sonuçlar ortaya 

çıkarmaktadır. 

 

Bu yüzden tam bilgi varsayımı altında 

oluşturulan ideal piyasa ortamının gerçek hayatta 

ne düzeyde gerçekleştiği sorusu, farklı modellerin 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sonuçta 

bilginin hem ilgili taraflar arasında eşit 

dağıtılmamış olması, hem de elde edilmesinin 

belirli bir maliyeti gerektirmesi, iktisat teorisinde 

ileri sürülen modellerin yeniden gözden 

geçirilmesini ve bilgi maliyetleri doğrultusunda 

yeniden kurulmasını gerektirmektedir. 

 

Bilgi maliyetinin olmadığı veya bu maliyetin 

bütün bireyler ve birimler için eşil olduğu bir 

piyasa mümkün değil midir? Bunun mümkün 

olmadığı söylenemez. Alışverişlerin bilgisayar 

ortamında ve adrese teslim yapıldığı bir piyasa 

düşünelim. Bütün üreticiler, ürettikleri malları 

internet ortamında gerekli kalite standartlarını 

alarak müşterilerine sunmaktadırlar. Ödemeler 

kredi kartlarıyla yapılmaktadır. Deterjan almayı 

düşünen bir müşteri düşünelim. Müşteri evindeki 

bilgisayarının başına oturmakta ve internetten 

deterjan sayfasına girmektedir. Önce satın almak 

istediği deterjanı belirlemek için, deterjanların 

özelliklerinin belirtildiği dosyaya girip kendi işine 

yarayacak deterjanı seçmektedir. Eğer bu işi zaman 

alacağa benziyorsa, seçimi kolaylaştırmayı ve 

seçimin işlem maliyetini düşürmeyi amaçlayan, 

deterjanları belirli ölçütlere göre tasnif edip 

kategorize eden özel paket programlar da 

kullanabilir. Satın alınacak malın markası 

belirlendikten sonra sıra onun hangi markette 

hangi fiyattan satıldığını belirlemeye gelmektedir. 

Bunun için sadece bir tuşa basmak yeterlidir. En 

ucuz market tespit edildikten sonra kredi numarası 

ve siparişin iletmesi alışverişin gerçekleşmesine 

yetecektir. Çok kısa bir süre sonra marketin servis 

elemanı sipariş verilen malı, bilgisayar 

kayıtlarından elde ettiği ev adresine teslim 

etmektedir. Adres, sipariş verilirken internet 

yoluyla anında ilgili firmaya ulaştırılmakta ve 

market anabilgisayarından o adrese en yakın yerde 

bulunan servis birimine gerekli mesajı 

iletilmektedir. Bu, çok kısa bir süre sonra piyasaya, 

devasa alışveriş merkezlerinin yerine, yüksek işlem 

hızı olan bilgisayarların ve iyi bir dağıtım ağının 

olduğu yeni bir sistemin egemen olacağı anlamına 

gelmektedir. Bu hayali alışveriş sisteminde de 

bilgilenme maliyeti olmasına rağmen bugünkü 

sisteme göre oldukça düşük olacaktır. Tabii ki 

burada mega marketlerin görsel zenginlik sağlayan 

yönü göz önüne alınmamaktadır. 

İşte geleneksel iktisat teorisi, burada tasavvur 

ettiğimiz gibi işleyen bir piyasa varsayımına 

dayanmaktadır. Teorinin ona dayalı olarak 

geliştirildiği bu model piyasada olmadığı 

varsayılan ama gerçek hayatta ortaya çıkan 

maliyetler, piyasaların teorinin öngördüğünden 

farklı bir biçimde işlemesine yol açmaktadır. Bu 

nedenle, bu maliyetlerin de hesaba katıldığı yeni 

modeller geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 

maliyetleri ele alalım. 



 

a) Fiyat Araştırma Maliyeti 

 

Mal ve hizmet piyasalarında malların, 

özellikleri, kaliteleri ve fiyatları konusundaki, 

faktör piyasasında da üretim faktörlerinin özellik 

ve fiyatları konusundaki bilgilerin ilgili taraflar 

tarafından eşit biçimde bilinmesi piyasada tek bir 

denge miktar ve fiyatının oluşumu için çok 

önemlidir. Girişimcilerin neyi, niçin, ne zaman ve 

ne miktarda üreteceklerine, tüketicilerin de hangi 

malı ne zaman ve nereden alacaklarına ilişkin 

kararlarını oluşturmada kullanacakları bilgilerin 

bu belirleyici niteliği, onları elde etmenin maliyetli 

olup olmadığı sorununu gündeme getirmektedir. 

Daha önce ifade edildiği üzere, klasik ve neoklasik 

iktisat teorisi, bu sorunu tam bilgi varsayımıyla 

çözmektedir. Buna göre iktisadi işlemlere ilişkin 

her türlü bilgi, ilgili herkes tarafından anında ve 

aynı şekilde bilinmekledir. Bu varsayım, ideal 

dünyada bütün piyasaların “olması gerektiği 

biçimde" işlemesinin en temel şartıdır. Bu ideal 

dünyada, aynı malın iki farklı satış biriminde farklı 

fiyatlardan satılması mümkün değildir. Zira 

tüketiciler bunu anında öğrenmekte ve bütün talep 

aynı malı daha düşük fiyatla satan firmaya 

kaymaktadır. Bunu bilen firma sahipleri de fiyat 

belirlemede herhangi bir istismara yeltenmemekte, 

tam rekabet mükemmel bir şekilde işlemekledir. 

Hâlbuki gerçek hayatta hangi malın, hangi firmada 

hangi fiyattan satıldığının bilinmesi için belirli bir 

zaman, gayret veya para harcanmasını, yani belirli 

bir maliyet ödenmesini gerektirmektedir. Bunun 

için ya tek tek ilgili yerlerin dolaşılması veya tüm 

bu bilgileri derleyen broşür, teletext gibi görsel 

bilgi edinme imkânlarının kullanılması 

gerekmektedir. Tüm bunlar, hem zaman 

gerektirmekte hem de karar birimlerine az veya 

çok bir maliyet yüklemektedirler Bu maliyetlere, 

fiyat araştırma veya kısaca araştırma maliyeti (search 

cost) denmektedir. Bu maliyete katlanmayı göze 

almayan bireyler ile bu maliyete katlananlar 

arasında bilgi dağılımı bakımından farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. Bu farklılık piyasanın. 

ortodoks teorinin öngördüğü gibi işlememesine, 

yani aksamaların meydana gelmesine, yol 

açmaktadır. 

 

b) Bilgi Maliyeti ve Rasyonel 

Cahillik 
Bilgi edinmenin maliyetli olduğu bir ortamda 

bilgi edinip o maliyete katlanma ile bilgi 

edinmeden söz konusu bilginin sağlayacağı 

faydadan yoksun kalma arasında bir tercih sorunu 

gündeme gelmektedir. Bir kısım iktisadı karar 

birimleri, maliyetini ödeyerek ayrıntılı bilgi 

edindikten sonra, bir kısmı da bu maliyete 

katlanmayı göze alamadıkları için çok az bilgi ile 

karar vermektedirler. Bu durumu, rasyonel cahillik 

kavramı ile açıklamak mümkündür. Eğer bir 

bilginin edinme maliyeti, o bilginin kullanımı 

sonucu sağlanacak faydayı aşıyorsa, o bilgiden 

yoksun kalmak oldukça rasyonel bir davranış 

olacaktır. Bireylerin bu rasyonel olarak bilgisizliği 

tercih etmeleri piyasalarda aksaklıkların ortaya 

çıkmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Bazılarının semt pazarını baştan sona dolaştıktan 

sonra, bazılarının da pazarın girişindeki herhangi 

bir tezgahtan alışveriş yapmalarının, aynı cadde 

üzerinde olmasına rağmen, köşe başlarındaki 

dükkanların kiralarının diğerlerinden hatırı sayılır 

biçimde yüksek olmasının da sebebi budur. 

Köşedeki dükkan, müşteriye daha düşük bir bilgi 

maliyetiyle ulaştığı için, ara sokaklardakilerle aynı, 

hatta bazen daha yüksek fiyatların daha çok satış 

yapabilmektedir. Bir çok kişinin mahalle bakkalı 

yerine büyük süper veya mega marketlerden 

alışveriş yapmalarında da fiyat araştırma 

maliyetinin görece düşük olması büyük rol 

oynamaktadır. Çünkü büyük mağazalarda aynı 

rafta bir çok değişik markayı ve farklı kalitelerdeki 

malları, fiyatlarıyla birlikte gören alıcı, kısa yoldan 

ve doğrudan mallar konusunda bilgilenmekte, 

kararını oluştururken daha rasyonel 

davranabilmektedir. 

 

c) Bilgi Maliyeti ve Marka 

Bağımlılığı 
 

Marka, piyasa ortamında bireylerin 

kararlarının oluşmasında çok önemli yer tutar. 

Birçok alıcı satın alım işlemi sırasında markalara 

bakarak karar verir. Markalar alıcılara yol 

gösterirler. Markalar tüketici için iki yönden önem 

taşır. 

 



Birincisi, marka bir toplumsal prestij 

göstergesidir. Tüketiciler belirli markaları, o 

markayı taşıyan malın ihtiyaçlarını daha iyi 

karşılayacağı için değil, o markalan taşıyan malları 

kullanmanın kendilerine bir statü sağlayacağını 

düşünerek tercih ederler. Bu yüzden marka 

bağımlısı tüketiciler, satın aldıkları malın 

markasının bilinmesinden hoşlanır ve bu amaçla 

onu teşhir ederler. Üreticiler de, sonuçta kendi 

reklamlarını yapacağı için, bu teşhirin kolay 

yapılabilmesine imkân sağlamak için markalarını 

tüketim malının görünür bir yerine iliştirirler. 

 

İkinci olarak, markalar tüketici için bir standart 

ve kalite göstergesidir. Belirli bir marka, 

tüketicinin, o mal konusunda kısa ve doğrudan 

bilgi edinmesini sağlar. Bu yüzden marka 

bağımlılığı, tüketicinin bilgilenme maliyetini 

düşürücü bir boyut taşımaktadır. Daha önce 

kullanılan ve özellikleri bizzat test edilen malların, 

tekrar elde edilebilmesi için, markalar tüketicilere 

yardımcı olmakta, her alışveriş sırasında yeniden 

bir nitelik ve içerik araştırması yapmanın önüne 

geçmektedirler. Bu yönüyle markalar, malların 

tüketici tarafından değerlendirilmesinde referans 

noktası oluşturarak, alıcıların bilgilenme maliyetini 

önemli ölçüde düşürücü bir işlev görmektedirler. 

 

Ancak marka bağımlılığı bazen maliyet artırıcı 

bir işlev de görmektedir. Çünkü marka bağımlılığı, 

bir yandan bilgilenme maliyetini düşürürken öte 

yandan da tüketicinin zevk ve kararlarının 

sabitlenmesini sağlamaktadır. Sonuçta tüketici, 

marka bağımlılığı yoluyla ihtiyacını en iyi 

giderecek mal ve hizmetleri araştırmanın 

maliyetini azaltırken, zaman içinde kullanageldiği 

markalara bağımlı hale gelmektedir Bu, çoğu 

zaman, tüketicinin belirli bir süre sonra kendisi için 

tekel konumuna gelen marka için, eşdeğer veya 

ikame mallara kıyasla yüksek bir maliyet 

ödemesiyle sonuçlanmaktadır. Bir marka mal ve 

hizmeti satın almak için tüketicinin ödediği bedelin 

ne kadarı bilgi maliyetinin düşürülmesinin, ne 

kadarı da bağımlı olduğu markanın tüketicinin 

zevk ve tercihleri üzerinde elde ettiği tekel 

gücünün bir sonucu olduğunu belirlemek oldukça 

zordur. Bu yönüyle marka bağımlılığı, iki yönlü bir 

işlev görmekte, bazı durumlarda bilgi maliyetini 

düşürerek toplumsal maliyeti azaltırken, bazı 

durumlarda da tekel gücünün oluşmasına yol 

açarak bir ek toplumsal maliyet ortaya 

çıkarabilmektedir. 

 

d) Bilgi Maliyeti ve Ölçü ve 

Tartı Aletleri 

 

Serbest piyasanın işlediği bütün ekonomilerde, 

mübadelelerin sağlıklı işleyebilmesi için kilogram, 

metre, hektar gibi standart ölçü ve tartı birimleri ve 

bu birimlerin geçerli olduğu ölçü ve tanı aletleri 

bulunmaktadır. Bunlar, mübadeleye konu olacak 

malların belirli birimlerle ölçülmesini sağlarlar. 

Eğer insanlar mübadele sırasında alacakları malın 

miktarı ve özellikleri konusunda bir ölçü aletine 

gerek kalmadan onu rahatlıkla değerlendirebilecek 

yeteneklere sahip olsalardı, ortak ölçü birimleri ve 

o birimlere uygun ölçüm yapan araçların 

geliştirilmesine hiç gerek olmazdı. Her birey 

karşısındaki malın kendisine sağlayacağı fayda ile 

malın maliyetini mukayese eder; eğer fayda fiyata 

denk veya fazla ise alır, düşük ise almazdı. Bu 

durumda o malın birimi çok büyük önem 

taşımazdı. Ama insanlar malların nitelikleri ve 

kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme özellikleri 

konusunda bilgilenirken, hem bir maliyet 

ödemekle, hem de bu konudaki yetenekleri 

konusunda birbirinden farklılaşmaktadırlar. İşte 

bu standart ölçü ve tartı birimleri, bireylerin 

aldanmamasını ve mübadelenin sağlıklı 

yapılmasını sağlarlar. Her dönemde devletlerin 

ölçü ve tartı araçlarında bir standart getirme ve 

belirli aralıklarla bunları denetleyecek 

düzenlemeler yapmalarında, bu asimetrik bilgiyi 

azaltma ve bilgi maliyetlerini düşürme amacı 

vardır. Piyasanın sağlıklı işlemesi ve tarafların hak 

ve hukukunun korunmasında bu birimlerin kabul 

görmesi ve korunması hayati önem taşımaktadır. 

Aynı şekilde malların kutuları üzerinde 

muhteviyatının ve kullanım süresinin yazılmasının 

nedeni de, yine müşterilerin bilgi maliyetini 

azaltmaktır. Zira her malın niteliğine ilişkin 

bilginin ambalajı dışında bir yerlerden sağlanması 

durumunda alıcıların karar verebilmeleri için 

katlanmaları gereken bilgi maliyeti önemli ölçüde 

artacaktır. 



e) Bilgi Maliyeti ve 

Alışkanlıklar 

 

Alışkanlıkların niçin oluştuğu konusunda da 

işlem ve bilgi maliyetleri bize bazı ipuçları 

vermektedir. Denebilir ki, alışkanlıklar karmaşık 

gündelik hayatın içinde insanların uzun uzun 

hesap kitap yapmalarını önlemektedir. Kazanılan 

alışkanlık sayesinde insanlar, birçok konuda çok az 

maliyetle çok rahat karar vermektedirler. 

Tüketicilerin tüketim kalıpları konusunda 

herhangi bir alışkanlık edinmeden önündeki 

binlerce yahut milyonlarca tüketim alternatifi 

arasında her an yeniden muhakeme ve mukayese 

yaparak karar vermeye çalıştıklarında çok fazla 

zaman, zihinsel enerji ve kaynak harcamaları 

gerekecektir. Zamanla edinilen alışkanlıklar, 

bireylerin kolay karar vermesini sağlayarak önemli 

bir maliyet düşürücü işlev görmektedirler. 

 

f) Bilgi Maliyeti, Kalite ve 

Standart Belgeleri 

 

Ülke içinde ve ülkeler arasında mal ve 

hizmetlerin kalite standartlarını gösteren belgeler 

de bilgi maliyeti bakımından önemli bir fonksiyon 

icra etmektedir. Bu kalite standartlarına uygunluk 

belgeleri, alıcıların, ayrıntılı bir kalite ve nitelik 

araştırması yapmaya gerek duymadan, kısa 

zamanda, kolayca ve aldatılma korkusu taşımadan 

karar vermelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla bu 

belgeler, taraflar açısından bilgi maliyetini önemli 

ölçüde düşürmektedir. 

Standart ve kalite belgelerinin yanı sıra, 

diploma ve sertifikalar da bu çerçevede 

değerlendirilebilir. Karşınızda hukuki 

sorunlarınızı çözeceğini söyleyen bir kişinin bunu 

gerçekten yapıp yapamayacağını öğrenmeniz, 

ancak bir dizi deneyim ve önemli parasal harcama 

sonunda gerçekleşebilir. Çünkü onun 

yapabileceğini söylediği şeyleri yapma yetenek, 

deneyim ve birikime sahip olup olmadığını 

öğrenmek kolay değildir. Bazen bunun tümüyle 

bilinmesi imkânsız bile olabilir. Bu durumda onun 

aldığı diploma, derece ve ödüllere bakarak 

yapmayı taahhüt ettiği işi ne düzeyde iyi bildiği ve 

yapabileceği konusunda bilgi edinilmesini 

sağlamaktadır. Bu yüzden özellikle de hizmet 

sektöründe çalışan fırına ve bireyler, aldıkları ödül 

ve diplomaları çerçeveleyip teşhir ederler. Bu 

belgeler yoluyla, müşterilerin kendilerine güven 

duymalarını ve kendileri lehine karar vermelerini 

sağlamaya çalışırlar. 

 

g) Bilgi Maliyeti ve Rating 

Kurumları 
Bilgi maliyeti, mal ve hizmet piyasasının yanı 

sıra para ve sermaye piyasalarında da büyük önem 

taşımaktadır. Kredi kuruluşları kendilerinden borç 

isteyenlere ödünç kaynak sağlarken, sadece onların 

ödemeyi taahhüt ettikleri faiz oranına bakarak 

karar vermezler. Tasarrufunu ödünç verecekler 

için, ödünç almak isteyenlerin taahhütlerini yerine 

getirmelerinin mümkün olup olmadığı, en az 

taahhüt edilen faiz oranı kadar, hatla ondan daha 

da önemlidir. Bunun için, kredi başvurusunda 

bulunanların durumları ayrıntılı bir biçimde 

incelenir ve onlara birer not verilir. Kredi limiti 

buna göre ayarlanır. Fon ödünç veren kurumların 

isabetli seçim yapmalarında, müşterilerini bu 

yönleriyle iyi tanıyıp tanıyamamalarının büyük 

önemi vardır. Bunu her bir ödünç vermek isteyen 

kişinin tek başına yapması büyük maliyetler 

getirmektedir. Bu nedenle, ilgili özel veya tüzel 

kişiler hakkında bilgi toplayan ve onları 

değerlendiren bağımsız ekonomik istihbarat 

birimleri kurulmaktadır. Bu firmaların görevi, 

kendilerine başvuruda bulunan birimlere düşük 

maliyetle bilgi sunmaktır. Bu amaçla ülkelere kredi 

notu veren uluslararası derecelendirme (rating) 

kuruluşları ortaya çıkmaktadır. Ülkeler bu 

kuruluşlardan aldıkları kredi puanı ile uluslararası 

piyasalardan borçlanmaya çalışmaktadırlar. 

 

h) Bilgi Maliyeti ve Toptancı ile 

Perakendeciler 

 

Sezon sonlarında veya belirli dönemlerde 

indirim yapan firmaların sloganlarından birisi 

’imalattan halka satış’tır. Bu ifade, toptancının 

araya girmemesi durumunda malın daha ucuza 

satılacağı imasını taşımaktadır. O zaman akla şöyle 

bir soru gelmektedir; “Toptancıların varoluş 

nedeni nedir?” “Herhangi bir iktisadı işlevleri yok 



mudur?” Biraz yakından bakıldığında 

toptancıların, firmalardan malları alarak 

perakendecilere aktarırken çok önemli işlevler 

yerine getirmekte oldukları görülmektedir. Burada 

bilgi maliyetlerinin azaltılmasının önemli bir yer 

tuttuğu söylenebilir. 

 

İlk olarak toptancılar, üretici firmalardan 

aldıkları malları perakendecilere aktarmada 

önemli kaynak tasarrufu sağlarlar. Örneğin 10 

değişik firmanın 100 perakendeciye mallarını araya 

toptancıları sokmadan ilettiklerini düşünelim. Bu 

durumda 10 adet dağıtım birimi kurulacak ve her 

firmanın bir perakendeciyi ayda bir kez ziyaret 

etmesi durumunda ayda 1000 ziyaret yapılacaktır. 

Araya bir toptancının girmesi ve 10 üretici firma ile 

100 perakendeci arasındaki iletişimi sağladığını 

düşünelim. Bu sefer. l0'u, toptancı ile üretici 

arasında 100'ü de toptancı ile perakendeciler 

arasında olmak üzere her ay toplam 110 ziyaret 

yapılmış olacaktır. İletişini için yapılacak yazışma 

veya telefon görüşmeleri, borçlanma için senet ve 

çek işlemlerinin getireceği maliyet bunun 

dışındadır. 

 

İkinci olarak toptancılar, bir yandan üretici 

firmaların mallarının tanıtım ve reklamını 

yaparken diğer yandan da perakendecilerden 

toplandıkları siparişler yoluyla tüketici tercihlerini 

bu firmalara ileterek, firmaların mallarına olan 

talebi kolay bir biçimde ve ek bir maliyete 

katlanmadan öğrenmelerini sağlarlar. Dolayısıyla 

toptancılar üretici firmanın hem dağılım 

maliyetlerini azaltır hem de mallarıyla ilgili talep 

konusunda bilgilenmelerini sağlarlar. 

 

i) Fiyat Öğrenme ve Oluşturma 

Maliyeti 

 

Ortodoks iktisat teorisi, firmaların mallarına 

olan talep eğrisini bildiklerini varsaymakladır. Bu 

tam bilgi varsayımının doğal sonucudur Piyasanın 

temizlenmesi için üreticilerin, tüketicilerin hangi 

fiyattan ne kadar mal satın almaya niyetli 

olduklarını gösteren piyasa talep eğrisini, 

tüketicilerin de, üreticilerin hangi fiyattan ne kadar 

mal satmaya niyetli olduklarını gösteren piyasa arz 

eğrisini bilmeleri gerekir. Alıcı ve satıcıların bu 

isteklerini karşılayan piyasa fiyatı, denge üretim 

düzeyini belirler. Bu durumda firmalar, arz ve 

talep eğrilerini bildikleri için piyasada arz ve talep 

fazlalığı oluşturmayacak denge fiyatını belirleme 

konusunda oldukça rahat karar vermektedirler. 

Mübadele sonunda, hem alıcılar hem de satıcılar 

piyasadan memnun olarak ayrılacaklardır. Ancak 

gerçek hayatta durum hiç de öyle değildir. 

Firmalar, içinde faaliyet yürüttükleri piyasanın 

hem arz, hem de talep eğrisini bilmemektedirler. 

Bu, diğer firmaların maliyet yapılarını da 

bilmedikleri anlamına gelmektedir. Ancak onları 

diğer firmalardan ziyade kendi ürettikleri mala 

olan talep ilgilendirmektedir. Çoğu zaman firmalar 

kendi mallarına olan talebin miktar ve fiyat 

kombinezonunu uzun bir süre alan deneme 

yanılma sonucu öğrenirler. Önce yüksek bir fiyat 

koyar, ardından da oluşan talebe göre fiyatı 

düşürürler Deneme yanılma yoluyla oluşan bu 

fiyat belirleme yönteminin iki tür maliyeti söz 

konusudur. 

 

İlk olarak, fiyatların düşeceğini bekleyen 

müşterilerin bir kısmı, çok zorunlu olmadıkça mal 

satın almaz, satın alımlarını fiyatlar düşünceye 

kadar ertelerler. Bu erteleme işlemi satıcıların mal 

satmalarında ve elde edecekleri hasılatların 

tahsilinde gecikmelere yol açar. Malın gecikmeli 

satılması üretici için bir maliyettir. 

 

İkinci olarak, fiyatların düşeceği beklentisiyle 

sürüm azalır ve mallar stoklarda bekletilir. Bu da 

stok maliyetlerini artırır. Sonuçta mallarına olan 

talep eğrisini bilmeyen firmalar optimal satış 

fiyatını belirlemek için belirli bir maliyete 

katlanmak zorunda kalırlar. Bu maliyet bilgi 

belirsizliği olduğu durumlarda daha da artar. Arz 

ve talep yönünden sürekli dinamizm içinde olan 

bir piyasada bir firmanın kendi malı için en uygun 

fiyatı öğrenmesi hep belirli bir zaman geçtikten 

sonra gerçekleşirse, bu durum firmanın işlem 

anında malına olan talep kombinezonunu (talep 

eğrisinin konumunu) hiçbir zaman tam olarak 

bilememesi sonucunu bile verebilir. 

 

j) Bilgi Maliyeti ve Fiyatlar 

 

Bilgi maliyetinin düşmesi, fiyatların da 

düşmesini getirecektir. Çünkü aynı kalite malın, 

farklı satış birimlerindeki fiyatlarının 



farklılaşmasına yol açan bilgilenme ve fiyat 

araştırma maliyeti arttıkça, üreticilerin yüksek 

fiyatlardan satış yapmaları durumunda çok fazla 

müşteri kaybına sebep olmayacakları için ortalama 

fiyatlarda yükselme eğilimi görülecektir. Tersine, 

eğer fiyat farklılıkları anında tüm müşteriler 

tarafından kolayca öğrenilebiliyorsa, o zaman da 

ortalama fiyatlar düşük olacaktır. Dolayısıyla bilgi 

maliyetleri düştükçe, fiyatlar da düşecektir. 

 

Bu yüzden iyi işleyen piyasalarda, çoğu zaman 

bilgi maliyetini düşürücü yasal düzenlemelerin 

neredeyse o piyasanın bir asli unsuru haline 

geldiği görülmektedir. 

7. Asimetrik Bilgi ve 

İktisadi Sonuçları 
İktisadi karar birimleri (firmalar ve hane 

halkları) aynı konuda farklı bilgilere sahip 

olabilirler. Bir satıcı sattığı malın özellikleri 

konusunda alıcıdan daha fazla bilgi sahibidir. Bu 

yüzden alıcı ile pazarlık ederken bilgi 

üstünlüğünden dolayı satıcı avantajlı duruma 

geçer. Bu noktadan itibaren piyasanın aksamaya 

başladığı görülür. Mal ve faktör piyasalarında, 

finansal piyasalardaki bu asimetrik bilgi durumu 

taraflara ek maliyetler yüklemektedir. Asimetrik 

bilgi yüzünden meydana gelen kaybın asgariye 

indirilmesi için, bilgi asimetrisini giderecek yeni 

kurumlar ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla çok 

sayıda kalite kontrol birimleri, uzman ekipler, 

danışmanlar istihdam edilmektedir. Bu çerçevede 

her geçen gün yeni yeni hizmet piyasaları 

oluşmaktadır. Dolayısıyla tam bilgi varsayımının 

öngördüğü piyasa düzenine yaklaşabilmek için, 

yeni alt piyasaların oluşması ve iyi çalışması 

gerekmektedir. Bilgi piyasasındaki asimetriyi 

gidermek için oluşturulan piyasaların da aynı bilgi 

sorunu nedeniyle aksaklığa uğraması yüzünden 

pratikte asimetrinin ortadan kaldırılarak tam 

bilginin sağlanması mümkün olamamaktadır. 

 

a) Asimetrik Bilgi ve Asıl-Vekil 

Sorunu 

 

İktisadi faaliyetlerin çoğu başkalarının 

katkılarıyla yürütülür. Sadece bir birey ile başlayıp 

biten iktisadi faaliyet sayısı oldukça sınırlıdır. 

Dolayısıyla bireylerin bir konudaki bilgilerinin 

farklılaşması, uzmanlaşma getirmenin yanı sıra, 

daha karmaşık durumlar da ortaya çıkarmaktadır. 

Uzmanlaşma ve işbölümü, iktisadi faaliyette 

bulunan insanların bir kısmının başkaları adına 

işlem yapmasını zorunlu kılar. Burada karşımıza 

asıl ve vekil olmak üzere iki tıp insan çıkmaktadır. 

Asıl, bir işi yaptırmak için başka bir kimseyi 

çalıştıran; vekil ise başkası adına bir iş gören kişidir. 

Asıl ile vekil arasındaki ilişki bir açık veya gizli 

sözleşme ile belirlenir. Bir mağaza sahibi asıl, orada 

çalışan mağaza müdürü vekildir. Ancak aynı 

mağazada tam yetkili bir müdür asıl, tezgâhtar ise 

vekil durumundadır. Müvekkil asıl, avukat ise 

vekildir. Evini satan asıl, emlakçı vekildir. Asıl ile 

vekil arasındaki ilişkide vekilin dürüst davranıp 

davranmaması önemli iktisadi sonuçlar ortaya 

çıkarır. 

 

b) Asimetrik Bilgi ve Aldatılma 

Riski (Ahlaklı Davranış) 
 

Aldatılma riski, moral bozardı vekilin asılın 

amaçlarına uygun olarak gereken gayreti 

göstermemesi ve asılın vekilin eylemlerini 

gözlemleyememesi durumunda ortaya çıkar. Asıl 

vekilin davranışlarını değil de sonuçları gözlemler. 

Beklediği sonuçlar ile gerçekleşen sonuçlar 

arasındaki farka göre vekilin davranışları 

konusunda bir bilgi sahibi olur. Eğer vekil asılın 

amaçlarını gerçekleştirmek için yeterince bir çaba 

içinde değilse o zaman asıl ile vekil ilişkisi yeniden 

gözden geçirilir. Ya vekilin ilişkisine son verilir ya 

da onu motive edecek ek imkânlar teklif edilir. 

Böylece vekil, tüm gayretini asılın belirlediği 

amaçlar için harcar ve aldatılma riski ortadan 

kalkmış olur. 

 

Bir işveren çalıştırdığı işçilerin 

yapabileceklerinin en iyisini yapıp yapmadıklarını 

bilemeyebilir. Ev sahibi emlakçının kendi 

menfaatini en iyi biçimde koruyacak bir fiyata 

satmaya çalışıp çalışmadığını tam olarak 

bilmeyebilir. Anlaşma kurallarına tam uygun 

davranılmadığı durumlarda aldatılma riski daima 

mevcuttur. 

 

Sigorta örneğini ele alalım. Burada sigorta 

şirketi asıl, sigortalı da vekil durumundadır. 



Sigorta şirketi, sigortalının kazalardan korunmak 

için elinden gelen gayreti sarf edip sarf etmediğini 

bilmemektedir. Bu yüzden sigorta kapsamını ihmal 

ve kasıt gibi durumlarda yükümlülük 

getirmeyecek biçimde düzenler. Her hal-ü karda 

tazminat ödemeyen sigorta şirketi, bu davranışı ile 

müşterisinin dikkatli olmasını temin etmeye çalışır. 

 

Garanti belgeleri de benzer özellikler taşır. 

Tam garanti, müşterinin malını korumak için 

yeterli tedbir almaması, hatta bilerek hor 

kullanması sonucunu getirebilir. Bu yüzden 

satıcılar garantinin kullanım hatalarını 

kapsamamasına özellikle dikkat ederler. Bu 

yüzden garanti belgeleri iki yönlü bir etkide 

bulunurlar. Bir yandan müşterilerin güvenini 

kazanıp rekabet imkânlarını artırırken, diğer 

yandan müşterilerin kullanım süresince malı daha 

az dikkatli kullanmalarına yol açarlar. Bunun 

nedeni de bilgi eksikliği sonucu ortaya çıkan 

ahlaklı davranış sorunudur. 

 

c) Asimetrik. Bilgi ve Ters Seçim 

(Adverse Selection) 

 

Ters seçim, bir iktisadi sözleşmenin, ilgili 

bilgileri edinmenin maliyetinin, söz konusu 

işlemin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu belirmenin 

zorlaştıracak kadar yüksek olması yüzünden, eksik 

ya da yanlış bilgi üzerine kurulması nedeniyle 

taraflardan birinin aleyhine olacak biçimde 

oluşmasıdır. Aldatılma riski, asılın vekilin 

eylemleri konusunda eksik bilgiye sahip olması 

durumunda ortaya çıkar. Ters seçimde de yine 

eksik bilgiden kaynaklanan ancak nitelik olarak 

oldukça farklı bir durum söz konusudur. Buradaki 

iktisadi ilişkide taraflardan birinin bildiği belirli bir 

bilgiyi, diğeri bilmemektedir. Örneğin, araba 

pazarında ikinci el arabalar satılmaktadır. 

Arabasını satmak isteyen kişinin onu beğenmediği 

için mi, yoksa modelini yenilemek için mi sattığını 

tam olarak bilmek mümkün değildir. Doktor ile 

basta, eşyasını tamir ettiren ile tamirci arasındaki 

ilişkide de aynı durum söz konusudur. Taraflardan 

biri, mübadeleye konu olan mal veya hizmet 

konusunda diğerine göre daha fazla bilgi sahibidir. 

Bu gizli bilgi, sahip olunan tarafı avantajlı duruma 

sokmakta ve mübadelenin tam bilgi altındakinden 

farklılaşmasına yol açmaktadır. Örneğin bir 

tamirci, bozuk eşya konusunda mal sahibine oranla 

daha fazla bilgiye sahiptir. Buradaki gizli bilgi 

sonucu, mal sahibi aldatılmamak tamirci de 

mümkün olduğu kadar yüksek tamir parası almak 

için çaba sarf edeceklerdir. 

 

İktisadi mübadele veya sözleşmelerde 

tarafların biri aleyhine sonuçlar doğuracak gizli 

bilgi nedeniyle ortaya çıkan ters seçim olgusu, 

piyasaların işleyişinde önemli aksamalara yol 

açmaktadır. Bu aksama, mal, hizmet, faktör ve 

kredi piyasalarında açıkça görülmektedir. Örneğin 

herhangi bir işe müracaat eden kişinin yetenekleri 

ve sahip olduğu özellikleri, işveren tarafından tam 

olarak bilinmemektedir, işveren çok düşük bir 

ücret teklif ederse vasıflı elemanlar müracaat 

etmeyecektir. Çok yüksek ücret teklif ederse o 

zaman da bunu hak etmeyen birilerinin işe alınma 

riski vardır. Bu riski azaltmak için personel 

değerlendirme mekanizmaları geliştirilmiştir. 

Diploma, referans mektubu ve iş sınavları ilk akla 

gelenlerdir. Ancak bütün bunlara rağmen ters 

seçim olgusunu tamamen ortadan kaldırmak 

mümkün değildir. Bu yüzden firmalar, görece 

düşük ücretten işe başlatıp, belirli bir deneme 

süresinden sonra ücret artırımına giderek bu 

sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. 

 

Ters seçim olgusu kredi piyasasında da söz 

konusudur. Özellikle kredi kartlarında yüksek risk 

sahibi ile düşük risk sahibi müşterileri ayrıştırmak 

oldukça zordur. Kuşkusuz bunun için de birçok 

yöntem geliştirilmektedir ama yine de müşterilerin 

risk durumunu tam olarak belirlemek pek 

mümkün değildir. Bankalar kredi kartı verdikleri 

müşterilerin risk durumlarını tam olarak 

bilmedikleri için, bir risk payı hesap ederek faiz 

oranlarını belirlerler. Kredilerin ödenmemesi 

durumunda katlanılması gereken avukat, posta ve 

diğer maliyetler arttıkça faiz oranı da 

yükselmektedir. Sonuçta risk payı yüksek 

kesimlerin kredi kartı talebinin artması, faizlerin 

yükselmesine yol açmaktadır. Düşük risk sahibi 

müşteriler de bu faizlerden etkilenmekte, zamanla 

faizler bu gruptaki kişilerin tamamen piyasanın 

dışında kalmasına bile neden olabilmektedir. 

Çünkü faiz oranlarının yüksekliği, düşük risk 

sahibi gruplan, kredi talebinden tamamen 

alıkoymaktadır. 

 

Benzer bir durum sigorta alanında da söz 



konusudur. Kazalara karşı sigortalanmak, 

piyasalarda güvenin oluşmasına yol açmaktadır. 

Beklenmedik hastalık veya kazalar için sağlık 

sigortası yapmak neredeyse modern toplumlarda 

en temel vatandaşlık kurumlan arasında yer 

almaktadır. Biraz yakından bakıldığında, zorunlu 

sigorta dışında gönüllü sigorta hizmetlerinde hem 

aldatılma riski, hem de ters seçim olgusunun 

birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Daha önce 

ifade edildiği üzere sigortalı kişiler daha dikkatsiz 

davranmakla optimal kaza veya riskleri 

artırmaktadırlar. Bu aldatılma riski bağlamında ele 

alınmıştı Sigortalanma aşamasında kişilerin 

amaçları ve risk durumları konusunda asimetrik 

bilgi varsa, o zaman da ters seçim olgusu gündeme 

gelmektedir. Başka bir ülkeye giden, yaşlanan, 

alkollü araç kullanan, fizyolojik ve ruh sağlığı 

bozuk, yani yüksek risk sahibi kişileri diğerlerine 

göre daha çok sigortalanmak istemektedirler. Eğer 

bu kişilerin durumuna uygun bir prim sitemi 

geliştirilirse, düşük risk sahibi kişiler için bu 

primler caydırıcı olacak ve büyük bir kısmı 

sigortalanmamayı tercih edeceklerdir. Ortalama 

risk oranı yükseldikçe de sigorta şirketinin 

maliyetleri yükselecek, buna karşılık karlılığı 

azalacaktır. Bu sorunu çözmek için sigorta 

şirketleri sigorta tarifelerinde değişiklikler 

yaparak, düşük risk gruplarını sigortalanmaktan 

caydırmayacak bir prim belirmekte ve bunun 

kapsamını daraltmaktadır. Yüksek risk grupları 

için de daha yüksek primler öngören alternatifler 

geliştirerek denge kurmaya çalışmaktadırlar. Tüm 

bu uygulamaların nedeni, sigortalanmak isteyenler 

ile sigorta şirketlerinin sahipleri arasında asimetrik 

bilginin varlığıdır. Asimetrik bilgi olmadığı zaman 

tüm bunlara gerek kalmayacaktır. 

 

d) Asimetrik Bilgi ve İkinci El 

Piyasaları 

 

Ortodoks iktisat ideal tek bir piyasa (tam 

rekabet piyasası) varsayımı üzerine kurulmuştur. 

Diğer piyasalar (tek satıcı, tek alıcı, oligopol, tekelci 

rekabet, vb.) bu piyasanın aksaması sonucu 

oluşurlar. Bu aksama da satıcı sayısı veya alıcı 

sayısındaki farklılaşmalara bağlı olarak gerçekleşir. 

Çok sayıda alıcı karşısında tek satıcı olursa tekel, 

çok sayıda satıcı karşısında tek alıcı olursa alıcı 

tekel, çok sayıda alıcı karşısında sınırlı sayıda satıcı 

olursa oligopol piyasa ortaya çıkar. Piyasaların 

farklılaşmasında en temel faktör alıcı ve satıcı 

sayılarının değişmesidir. 

 

En çok kitap ve dayanıklı tüketim mallarının 

satıldığı ikinci el piyasanın işleyişi bu ayırımlar 

dışında başka bazı özellikler taşımaktadır. Ticari 

ilişkilerde özellikle de araba piyasasında büyük 

hacimlere ulaşan ikinci el piyasalardaki arz, talep 

ve fiyatların oluşumunda asimetrik bilgi çok 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Diyelim ki, çok 

önemli bir başka yatırımınız için ihtiyaç 

duyduğunuz parayı temin etmek amacıyla, 

kullanmakta olduğunuz arabanızı hemen satmaya 

karar verdiniz. İkinci el araba piyasasına arabanızı 

çektiniz. Acil nakit para ihtiyacı nedeniyle, biran 

önce satılması için aynı marka ve aynı model 

arabaların ikinci el piyasasından biraz düşük bir 

fiyat istediniz. Bu durumda, alıcılar kendilerinin 

bilmediği bir arıza nedeniyle fiyatı 

düşürdüğünüzü düşünecek ve düşük fiyata 

rağmen onu satın almaya yanaşmayacaklardır. 

Tersine aynı arabayı, uygun bir müşteri çıkarsa 

satmak amacıyla muadillerinde daha yüksek bir 

fiyatla araba pazarına çıkardığınızda, arabanızın 

nitelikleri konusunda sizinle aynı bilgilere sahip 

olmayan birçok alıcı, sizin diğer arabalardan daha 

üstün özellikler taşıması nedeniyle arabanıza 

yüksek fiyat biçtiğinizi düşünerek onu satın 

alabilecektir. Burada malın kalitesi ile fiyatı 

arasında müşteri doğrusal bir ilişki kurar. Böyle bir 

durumda açık bir biçimde bir piyasa başarısızlığı 

ortaya çıkmaktadır. Zira aynı mal düşük fiyat 

biçilince satılmamakta, yüksek fiyat biçilince 

satılmaktadır, işte ikinci el piyasalardaki bu piyasa 

başarısızlığının nedeni, asimetrik bilgidir. 

 

Bunu bir örnek yardımıyla açıklamaya 

çalışalım. Aynı marka ve aynı model iki araba 

düşünelim. Kötü kullanılmış olanın ikinci el 

piyasadaki gerçek değerinin 100 iyi kullanılmış 

olanın da 150 birim olduğunu varsayalım. Piyasaya 

sürülen arabanın iyi mi yoksa kötü mü kullanılmış 

olduğu bilinmediği için minimum fiyatı 100 

maksimum fiyatı ise 150 olacaktır. Alıcıların riske 

kutlanmak istememeleri halinde, bütün ikinci el 

arabalar 100 birimden müşteri bulacaktır. Bu 

durumda da arabasının 150 birimlik olduğunu 

düşünenler satmaya yanaşmayacak, piyasadan 

çekileceklerdir. Fakat piyasaya sürülen arabaların 

hepsinin kötü olmadığı bazılarının iyi kullanılmış 



olmalarına rağmen başka nedenlerle satışa 

sunulduğu görülünce, alıcılar şanslarını denemek 

için bazı arabalara minimum fiyat olan 100’ün 

üzerinde de fiyatlar ödemeye razı olacaklardır. Bu 

işi tamamen şansa bırakmamak için de arabadan 

anlayan, motor veya kaporta ustalarına arabayı 

göstererek asimetrik bilgi nedeniyle aldatılmamaya 

çalışacaklardır. Ancak, simetrik bilginin tamamen 

giderilmemesi durumunda ikinci el piyasalarda 

piyasa başarısızlığının ortadan kalkması mümkün 

değildir. 

 

e) Asimetrik Bilgi ve Gözetim 

Maliyetleri 

 

Neoklasik tam rekabet modelinde karar 

vericilerin kararlarını biçimlendirirken göz önünde 

tuttukları maliyetler içerisinde gözetim maliyetleri 

(monitoring cost) yoktur. Gözetim maliyeti, 

iktisadi faaliyetlerin sözleşmelerle yürütülen 

kısımlarında tarafların sözleşmede öngörülen 

şartlan aynen yerine getirip getiremeyeceklerini 

önceden belirlemek ve sözleşme yürürlüğe 

girdikten sonra tarafların hukukunun korunmasını 

sağlamak için katlanılan maliyetlerdir. Bir işveren 

işe aldığı kişinin verimli çalışıp çalışmadığını ya 

bizzat gözleyecek ya da bu işi yapacak bir başka 

kişiyi de işe alarak ona bu işi yaptıracaktır. Her iki 

durumda da bir maliyet söz konusudur. İş hacmi 

büyüdükçe ve işbölümü anlıkça gözelim 

maliyetleri de artmaktadır. İşlerin iyi yürümesi ve 

çalışanların sözleşme şanlarına uygun davranıp 

davranmadığının gözetlenmesi için harcanacak 

para, emek ve teknolojik yatırım, belirli üretim 

alanlarında büyük boyutlara ulaşmaktadır. 

Özellikle hiyerarşik denetim gerektiren çalışma 

alanlarında bu maliyetler diğer faktör maliyetleri 

ile yarışacak kadar yüksek meblağlara 

ulaşabilmektedir. 

 

f) Asimetrik Bilgi ve Güven 

 

Gözetim maliyetlerinin onaya çıkmasında ve 

boyutlarının ne düzeyde olduğunda belirleyici 

unsur güvendir. İktisadi karar birimleri kararlarını 

oluştururken özellikle geleceğe ilişkin taahhüt 

gerektiren durumlarda güvene önem verirler. 

Sözleşmelerin gereğinin tam olarak yapıldığı 

konusunda kuşkucu yaklaşımlar güvensizlik 

doğurmakla ve güvensizliğin anması yeni gözetim 

maliyetlerinin onaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Güven sorununu çözmek için de piyasa 

kurallarının işletilmesi, güvensizlik doğuran eylem 

ve kararların maliyetinin yüksek olması, 

kendiliğinden bir denge ortaya çıkarmaktadır. Bu 

denge, güvenin sağlam bilgilere dayandırılması ve 

güveni suiistimal edecek davranışların ağır bir 

biçimde cezalandırılmasını gerektirmektedir. 

Örneğin senedini ödemeyen kişilerle ilgili bilgiler 

bilgisayar ortamında toplanmakta ve kişilerle ilgili 

bir güven kriteri sağlamaktadır. Dolayısıyla çek 

veya senedini ödemeyen kişiler, sadece o çek veya 

senet ile ilgili karşı tarafın güvensizliğini 

kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer 

kişilerin de bu davranışı nedeniyle kendilerine 

güvenmeyecekleri bir güvensizlik imajı 

oluşturmaktadırlar. Bu tür bilgilerin rahatça elde 

edilmesi, güveni ihlal eden davranışların 

azalmasına yol açacaktır. Çünkü güvensizlik 

yüksek bir maliyet meydana getirecektir. 

Güvensizlik asimetrik bilgi arttıkça artmaktadır 

Güvenin sağlanabilmesi asimetrik bilginin 

azaltılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

 

g) Asimetrik Bilgi ve Tayınlama 

 

Gözetim maliyetleri, özellikle kredi 

piyasasında önem taşımaktadır. Kredi 

müracaatında bulunan firma veya bireylerin 

durumlarının incelenmesi, gerekli ön hazırlıkların 

yapılması ve ardından talep edilen kredinin 

verilmesi aşamalarında gözetim işlemlerinin 

titizlikle yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Kredi piyasasında asıl gözetim, geri ödemelerin 

yapılma aşamasında söz konusu olmaktadır. Ön 

hazırlıkların çok iyi yapılmış olması kredinin geri 

dönüşünü garanti etmemektedir. Burada karşımıza 

tayınlama olgusu çıkmaktadır. Ortodoks ideal 

model, cari faiz oranından borç almak isteyen 

bütün müşterilerin istedikleri kadar borç 

alabileceklerini varsaymaktadır. Çünkü piyasa faiz 

oranı, ödünç almak isteyenler ile ödünç vermek 

isteyenlerin arz ve talebi sonunda oluşur. Ödünç 

almak isteyenler fazla ise faiz oranı yükselir, ödünç 

vermek isteyenler fazla olursa faiz oranı düşer. 

Dolayısıyla cari faiz oranından isteyen istediği 



kadar borç verebilir, isteyen istediği kadar da 

borçlanabilir. Tabii ki burada asimetrik bilgi hesaba 

katılmamaktadır. Ödünç işleminde iki taraf var 

Ödünç almak isteyenler ve ödünç vermek 

isteyenler. Burada ödünç verenlerin ödünç verme 

saikleri çok önemli bir sorun ortaya 

çıkarmamaktadır. Bu yüzden hiç kimseye niçin 

bankaya para yatırmak istediği sorulmaz. 

Kazancının meşruluk sorunu olmayan herkes 

dilediği kadar parayı cari faiz oranına razı olmak 

koşulu ile ödünç verebilir. Ama ödünç almak 

isteyenler için aynı şeyi söylemek mümkün 

değildir. Cari faiz oranına razı olan herkes istediği 

kadar ödünç para alamaz. Bu durum, tayınlama 

olgusunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Bilindiği gibi finans kurumlan, kendilerinden kredi 

talep edenleri araştırarak onlara bir not verirler. Bu 

nota göre de kredi limiti tahsis ederler. Bu nedenle 

bir kişi veya firmanın veri dönemde istediği kadar 

ödünç fon bulması mümkün değildir Çok yüksek 

faiz ödemeye razı olsa bile, bu dimim ödünç veren 

kurumların risk maliyetini artıracağı için, fon 

temin etmesini kolaylaştırmak yerine zorlaşacaktır. 

Bu durum yüksek faiz vaadiyle ödünç fon 

toplamak isteyen finans kurumlan için de söz 

konusudur. Çok yüksek faiz teklif eden bir banka 

veya başka bir aracı kurum, ödünç verecek 

durumdaki müşterilerine yeterince güven 

sağlamadığı sürece büyük ilgi görmeyecektir. 

Çünkü borç ilişkisi, vadeyi gündeme 

getirmektedir. Vade gündeme girince tarafların 

vade sonuna kadar yaptıkları sözleşmenin 

şartlarına harfiyen uyup uymayacaklarının 

belirlenebilmesi gerekir. Gelecekte ne olacağının 

bugünden tam bilinmemesi, geleceğe yönelik 

sözleşmelerde riski azaltmaya yönelik olarak bu 

sınırlamanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

da bilginin tam olmadığı piyasalarda riski 

dağıtmak veya azaltmak için tayınlama olgusunun 

kaçınılmaz olarak gündeme geleceğini 

göstermektedir. Belirlilik artıp, risk azaldıkça 

tayınlama da azalacaktır. 

 

8. Sonuç 
 

Son yıllarda iktisatçılar, bilginin insan 

hayatındaki yeri ve iktisadi ilişkilerin 

şekillenmesindeki rolü ile daha çok ilgilenmeye 

başlamışlardır. Bilginin iktisat biliminin bir nesnesi 

haline gelmesi, konuyla ilgili çok yönlü bir 

literatürün onaya çıkmasına neden olmuştur. 

Bilginin iktisatçıların gündemine girmesi 

paradoksal bir sonuç onaya çıkarmıştır. Bir yandan 

bir meta olarak bilgi de Ortodoks analizin çerçevesi 

içinde yeni bir uygulama alanı olarak 

değerlendirilirken, öte yandan da bilginin iktisadi 

ilişki ve faaliyetlerdeki merkezi konumunun 

belirginleştirilmesi, Ortodoks iktisat teorisinin 

birçok modelinin yeniden gözden geçirilmesi 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Gerek iktisadi 

faaliyetleri kuşatan çerçeve veya ortam, gerek 

üretimin gerçekleşmesini sağlayan bir üretim 

faktörü ve gerekse bir meta olarak bilgi, iktisatçılar 

için yeni sorunlar kadar yeni ufuklar açıcı bir 

özellik taşımaktadır. 
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