
MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE 

Mal ve para 
piyasalarında eşanlı 
denge; IS ile LM’in 
kesiştiği noktada 

gerçekleşir. 



DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA 
DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER 

Genişletici maliye politikaları; (Kamu 
harcamalarının arttırılası, Transfer ödemelerinin 
arttırılması, vergilerin azaltılması) IS eğrisini 
sağa doğru kaydırır. 
 
Genişletici para politikaları; (Para arzının 
arttırılması, kredi kartı kullanımının 
yaygınlaşması) LM eğrisini sağa doğru kaydırır. 



DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA 
DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER 



MAL VE PARA PİYASALARINDAKİ DENGESİZLİKLERİN 
GİDERİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKALAR 



Dışlama Etkisi 
Uygulanan bir politika veya ekonomide yaşanan bir gelişme 
neticesinde, bazı firmaların, sektörün dışına itilmesine 
(sektörden çıkmak zorunda kalmalarına) dışlama etkisi denir. 
 
Bunun en net örneğini kamu harcamalarını artırılmasında 
görebiliriz. Kamu, harcamalarını artırırken, özel sektörün 
kullanacağı bir kısım finansal sermaye (bu etki özellikle kamu 
harcamaları, iç piyasadan borçlanarak finanse edildiğinde 
ortaya çıkar), ara malı, makine-teçhizat ve işgücünü de 
kullanacaktır. Bu durumda, söz konusu üretim faktörlerinin 
maliyeti artacak, özel sektörün yatırım ve üretim maliyetleri 
artacak, karlılığı azalacaktır. Bunun sonucu olarak özel sektör, 
bir kısım yatırım kararlarından vaz geçecektir. İşte, artan 
kamu yatırımları nedeniyle özel sektörün bir kısım 
yatırımlarından vazgeçmesine, kamunun, özel sektörü 
dışlaması adı verilmektedir. 
 



Dışlama Etkisi 

Not: Bu grafik Yrd. Doç. Dr. Hasan Göcen’in web 
sayfasından alınmıştır. 



 (G) kamu harcamalarının artması IS’yi sağa 
kaydıracaktır.  

 E1 noktasında mallar için aşırı talep vardır.  

 Hasıla ile birlikte faiz oranları yükselir, zira 

gelirdeki genişleme para talebini arttırır. Yeni 

denge E2 noktasında oluşur.  

 Gelir düzeyindeki artış (Y2-Y1), basit çoğaltan 

mekanizmasının yol açacağı etkiye (Y3-Y1) göre 

daha azdır, zira artan faiz oranları yatırım 
harcamalarını kısmen dışlamıştır. 

Dışlama Etkisi 



Sterilizasyon, ekonomiye tıp biliminden geçmiş bir 
deyimdir. Tıpta sterilizasyon, bir cismin içindeki ya da 
üzerindeki mikropları bir takım temizleyici maddeler 
aracılığıyla temizlemek, etkisiz hale getirmek 
anlamına geliyor. 

 
 
Ekonomi biliminde sterilizasyon; uygulanan bir 
ekonomik programın zararlı yan etkilerini ortadan 
kaldırabilmek için, kamu otoritelerince uygulanan  ek 
politikalara denir.  
 

STERİLİZASYON POLİTİKALARI  
(Tam Monetarist Yaklaşım) 



Sterilizasyon Politikaları 
 
Örneğin; Kamu harcamaları artırıldığında, faiz 
oranları da artmaktadır. Bu durum, bir kısım özel 
yatırım harcamalarını dışlayarak ekonomiye zarar 
verebilmektedir (ya da kamu harcamalarından 
beklenen yararın tam olarak ortaya çıkmasını 
engellemektedir). Bunu ortadan kaldırabilmek için, 
maliye politikalarının, dengeleyici bir para politikası 
ile desteklenmesi gerekmektedir. İşte uygulanacak 
olan bu para politikası, bir sterilizasyon politikası 
olmaktadır. 



Sterilizasyon Politikaları 
𝐋𝐌𝟎 

1. Kamu harcamalarının 
artırılmasıyla IS sağa 
kayar, AE ve Y artar. 
Bu durumda para 
talebi artar ve faiz 
oranı yükselir.  

2. Artan faizlerin, özel 
yatırımları 
dışlamaması için para 
arzı, para talebini 
dengeleyecek şekilde 
artırılır, LM sağa 
kayar. 

3. Böylece, genişletici 
maliye politikasının 
zararlı etkileri ortadan 
kaldırılmış olur 
(sterilizasyon). Son 
denge E2’de oluşur.  

Not: Bu grafik Dr. Murat Aslan’ın web sayfasından alınmıştır. 



Para ve Maliye Politikalarının Güçlü ve 
Zayıf Yanları 

• Uygulanan bir politika neticesinde milli gelir artıyor 

ve arttığı bu seviyeden geri gelmiyorsa (dışlama 

etkisi yoksa), bu politika tam etkindir. 

 

• Uygulanan bir politika neticesinde milli gelir 

artmıyorsa (tam dışlama etkisi varsa), bu politika  

etkin değildir. 

 



Para Politikasının Tam Etkin Olduğu 
Durumlar 

1) LM dikken, para politikası tam etkindir. 



Para Politikasının Tam Etkin Olduğu 
Durumlar 

2) IS eğrisi yatıkken, para politikası tam etkindir. 
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Para Politikasının Etkinsiz Olduğu 
Durumlar 

1) LM yatıkken para politikası tam etkinsizdir. 



Para Politikasının Etkinsiz Olduğu 
Durumlar 

2) IS dikken para politikası tam etkinsizdir. 



Maliye Politikasının Tam Etkin Olduğu 
Durumlar 

1) IS dikken maliye politikası tam etkindir. 
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Maliye Politikasının Tam Etkin Olduğu 
Durumlar 

2) LM yatıkken maliye politikası tam etkindir. 
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Maliye Politikasının Tam Etkinsiz 
Olduğu Durumlar 

1) IS yatıkken maliye politikası tam etkinsizdir. 
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Klasik Ekonomi 
Teorisindeki 
durum budur.  



Maliye Politikasının Tam Etkinsiz 
Olduğu Durumlar 

2) LM dikken maliye politikası tam etkinsizdir. 
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LM EĞRİSİNİN FARKLI DURUMLARI  



• Denge gelir düzeyi ve denge faiz oranı IS ve LM eğrilerinin 

kesişim noktasında belirlenir. Bu denge değerlerini veren 

ifadeleri IS ve LM eğrilerinin denklemlerini kullanarak 

türetebiliriz.  

 

 

 

 

 

• IS ve LM eşitliklerini sağlayan gelir düzeyi ve faiz oranı 

çifti para ve mal piyasalarında dengeyi aynı anda sağlar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS-LM MODELİNİN FORMÜLASYONU 

  eğrisi: 

1
 eğrisi: 
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• IS’in eğimi; 
𝜕𝑖

𝜕𝑌
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• LM’in eğimi; 
𝜕𝑖

𝜕𝑌
|𝐿𝑀 =

𝑘

ℎ
 

 

Burada b; yatırımların faize olan duyarlılığını,  

            k; para talebinin gelire olan duyarlılığını, 

            h; para talebinin faize olan duyarlılığını ifade etmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS-LM MODELİNİN FORMÜLASYONU 



• LM eğrisinden faiz oranına eşit olan ifadeyi IS 

denkleminde yerine koyalım: 

 

 

 
 

• Bu son ifadeyi Y için çözersek denge gelir 

düzeyini bulmuş oluruz:  
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IS-LM MODELİNİN FORMÜLASYONU 

b M
Y A kY

h P

  

    
  

Maliye Politikası 
Çarpanı 

Para Politikası 
Çarpanı 



Örnek Sorular 

Soru: 1) (KPSS 2004) IS ve LM eğrilerinin hangi 
durumlarında ; Likidite tuzağı, Klasik durum ve 
Yatırımların faize  duyarsız olması sonuçları ortaya 
çıkar? 

 
Likidite 
Tuzağı 

Klasik 
Durum 

Yatırımın Faize 
Duyarsız Olması 

A) LM Düşey LM Yatay IS Düşey 

B) LM Yatay IS Düşey LM Düşey 

C) LM Düşey IS Düşey LM Yatay 

D) LM Düşey LM Yatay LM Düşey 

E) LM Yatay LM Düşey IS Düşey 



Soru: 2) IS-LM modeli çerçevesinde kamu harcaması 
değişmeden, eşanlı olarak  para arzının artması ve vergi 
oranlarının azalması sonucu gelir (Y), faiz oranı (i), 
tüketim (C) ve yatırım (I) nasıl değişir? 

 

Y i C I 

A) Artar Azalır Artar Artar 

B) Artar Belirsiz Artar Belirsiz 

C) Azalır Belirsiz Azalır Belirsiz 

D) Belirsiz Azalır Belirsiz Artar 

E) Belirsiz Artar Azalır Azalır 


