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PARA TEORisi VE POLiTiKASı A 
2009 VS 1301-A 

1. Parayı di ğer fi nansal ve reel varlıklardan ayıran 
özellikaşağıdakilerden hangisidir? 

Al Değişim aracı olması 

Bl Hesap birimi olması 
CL Değer muhafaza aracı olması 
Dl Değerinin değişebilir olması 

El Değerinin sabit olması 

2. Değerli madenierden meydana gelen para 
sistemi ne ne ad verilir? 

Al Mal para 
Bl Kağıt para 
CL itibari para 
Dl Kaydi para 
El Rezerv para 

3. Mutlak rezerv bankacılığı yapan bir ticari 
bankanın açacağı kredi ler aşağıdaki ler den 
hangisi ne eşittir? 

Al Mevduat hacmi - Net sermayeye 
Bl Net sermaye - Mevduat hacmine 
CL Net sermayeye 
Dl Mevduat hacmine 
El Net sermaye + Mevduat hacmine 

4. Zorunlu rezervoranının %10 olduğu bir 
sistemde, basit mevduat çarpanının değeri 

kaçtır? 

Al 0,01 
BlO, 1 O 
CL 1 
Dl 10 
E) 100 

A 2 

5. i. Parasal taban 
ii. Zorunlu rezerv oranları 
iii. Nakit tercih oranı 

Yukarıda sıralanan parametrelerden hangileri 
para arzının belirlenme sürecinde merkez 
bankasının karar ve tercihlerini yansıtır? 

A) Yalnız iii 
B) i ve ii 
cı i ve iii 
D) ii ve iii 
E) I, ii ve iii 

6. Merkez Bankasının, tahvil ve bono 
piyasasında, devlete ait menkul kıymetleri 

alıp satmasına ne ad verilir? 

A) Kısmi rezerv bankacılığı 
B) Senyoraj 
cı Dolarizasyon 
D) Parasal taban 
E) Açık piyasa işlemleri 

7. Kaydi para genişlemesine temel teşkil eden 
parasal büyüklük aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) M2Y 
B) Parasal taban 
cı M2 
D) Dolaşımdaki nakit 
El M1 

8. Merkez bankasının üstlendiği likitidenin son 
kaynağı olma fonksiyonu aşağıdaki 

sorunlardan hangisini yaratabilir? 

A) Otorite kaybı 
Bl Devletin gelir kaybına uğraması 
cı Kötü niyet 
D) Karlılıkta azalma 
E) Merkez bankası bilançosunda daralma 
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9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'ne üye 
olduğu halde Euro bölgesine dahil olmayan 
ülkeler arasında yer alır? 

A) ispanya 
B) irlanda 
C) Yunanistan 
D) ingiltere 
E) Portekiz 

10. Aşağıdakilerden hangisi Euro kullanan 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin merkez 
bankaları ile birlikte Eurosistem'i oluşturan 
kurumdur? 

A) Avrupa Komisyonu 
B) Avrupa Merkez Bankası 
C) Genişleme süreci Merkez Bankaları 
D) Avrupa Parlamentosu 
E) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

11. Merkez bankasının reeskont oranını 

düşürmesinin, diğer koşullar sabitken, rezerv 
piyasasında yaratacağı etki aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Rezerv arzı ve faiz oranı değişmez 
B) Rezerv arzı artar, faiz oranı düşer 
C) Rezerv arzı ve faiz oranı artar 
D) Rezerv arzı azalır, faiz oranı artar 
E) Rezerv arzı azalır, faiz oranı düşer 

12. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının 
genel araçları arasında ~ almaz? 

A) Reeskont oranı değişiklikleri 
B) Repo ve ters repo işlemleri 
C) Zorunlu rezerv oranı değişiklikleri 
D) Açık piyasa kesin alım ve satım işlemleri 
E) Banka kredilerinin miktar olarak kontrol 

edilmesi 

A 3 
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13. Merkez Bankasının Kontrolü dışındaki 

faktörler nedeniyle parasal tabanda ve banka 
rezervlerinde meydana gelen değişiklikleri 
dengelemek amacıyla yürütülen açık piyasa 
işlemleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dinamik açık piyasa işlemleri 
B) Marjinal açık piyasa işlemleri 
c) Defansif açık piyasa işlemleri 
D) Kontrollü açık piyasa işlemleri 
E) Dolaylı açık piyasa işlemleri 

14. Bir ekonomide yaşanılan dengesizliklerden 
hangisinin yaşanması durumunda hedef 
seçimi bir sorun teşkil etmez? 

A) Harcama dengesizliği 
B) Arz yönlü dengesizlikler 
c) Portföy dengesizliği 
D) Para talebinden kaynaklanan dengesizlikler 
E) Para arzı dengesizliği 

15. i. 
ii. 
iii. 

Harcama dengesizliği 
Portföy dengesizliği 
Arz yönlü dengesizlik 

Yukarıda sıralanan ekonomik istikrarsızlık 

ortamların hangilerinde parasal büyüklükler 
para politikası için uygun faaliyet hedefi ve 
ara hedef niteliği taşır? 

A) Yalnız i 
B) i ve II 
c) i ve III 
D) 
E) 

II ve III 
, II ve III 

16. Aşağıdakilerden hangisi toplam 
eğrisinin yer değiştirmesine neden 
faktörlerden biri değildir? 

A) Enflasyon oranındaki artış 
B) Para arzındaki artış 
c) Kamu harcamalarındaki artış 
D) Otonam yatırım harcamalarındaki artış 
E) Otonam tüketim harcamalarındaki artış 

talep 
olan 
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17. Dolarizasyon uygulamasında aşağıdaki 

kavramlardan hangisi geçerliliğini yitirir? 

Al Devlet bütçesi 
Bl Para politikası 
CL ihracat 
OL Yerli para 
El Döviz 

18. Merkez bankasının döviz piyasasına müdahale 
sonrasında parasal tabanın değişmesi ne engel 
olması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 

Al Dolarizasyon 
Bl Seküritizasyon 
CL Sterilizasyon 
OL Deregülasyon 
El Monetizasyon 

19. Parasal yaklaşıma göre, döviz piyasasında 

yabancı para almak veya satmak şeklindeki 

merkez bankası müdahalesi sterilize edilirse, 
denge döviz kuru için aşağıdakilerden hangisi 
geçerli olur? 

Al Artar 
Bl Yerli para değer kaybeder 
CL Azalır 

OL Yerli para değer kazanır 
El Değişmez 

20. Enflasyon hedeflernesi stratejisinin !!! temel 
ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Döviz kurunun sabitlenmesi 
Bl işsizlik oranının düşük düzeyde seyretmesi 
CL Temel ürünlerde fiyat kontrollerinin devreye 

sokulması 

OL Merkez bankasının bağımsız olması 
El Faiz oranlarının tamamen idari kararlarla 

belirlenmesi 

A 4 

A 
21. Zaman tutarsızlığı sorununun ortaya çıkma 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Para otoritesinin bağımsız olmaması 
Bl iktisadi karar alınırken para politikasına 

ilişkin beklentilerin belirleyici rol oynaması 
cı Merkez bankası kararlarının piyasalar 

tarafından yanlış algılanması 
OL Ekonomik birimlerin geçmişe dönük 

indeksleme ile karar almaları 
El Ekonomik karar birimlerinin para hayaline 

kapılması 

22. Aşağıdakilerden hangisi 
hedeflernesi stratejisinin 
olumsuzluklardan biridir? 

enflasyon 
yaratabileceği 

Al Merkez bankasının tamamen pasif konuma 
getirilmesi 

Bl Üretim hacminde değişkenliği arttırması 
cı Para politikasının tamamen güçsüzleşmesi 
OL Sermaye hareketlerine engelolması 
El Merkez bankasının bağımsızlığını 

tamamıyla ortadan kaldırması 

23. Milton Friedman tarafından geliştirilen para 
talebi teorisine göre, para arzının nominal 
geliri belirleyen tek faktör haline gelmesi 
aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 

Al Dolaşım hızının istikrarlı olmasının 
Bl Para talebinin faizlerden ters yönde 

etkilenmesinin 
CL Para talebinin faizlerden doğru yönde 

etkilenmesinin 
OL Faiz oranlarının istikrarlı olmasının 
El Para arzının sabit olmasının 

24. Para politikası önlemlerinin ekonomiyi 
etkileme biçimi ve kanalına ne ad verilir? 

Al Portföy tercihi kanalı 
Bl Gelir - Harcama akımı 
cı Parasal aktarma mekanizması 
OL Para politikası oluşum mekanizması 
El Fiyat - Üretim mekanizması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Servetin değerinde gözlenen artışın cari 
tüketim harcamalarını arttırıcı etkisine ne ad 
verilir? 

A) Gelir etkisi 
B) Reel balans etkisi 
C) Servet etkisi 
D) ikame etkisi 
E) Fiyat etkisi 

26. ileriye doğru endeksleme uygulamasında 
esas alınacak enflasyon oranı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) En son gerçekleşen enflasyon oranı 
B) Beklenmeyen enflasyon oranı 
C) Ortalama enflasyon oranı 
D) Hedeflenen enflasyon oranı 
E) Beklenen enflasyon oranı 

27. Endeksleme uygulamasının 

beklentilerini uyarıcı etkisini 
kaldırmak için aşağıdakilerden 

uygulanmalıdır? 

enflasyon 
ortadan 
hangisi 

A) Endekslemenin tahvil faiz oranı ile 
sınırlandırılması 

B) Endekslemenin muhasebe kayıtları ile 
sınırlandırılması 

C) Endekslemenin ücretler ile sınırlandırılması 
D) Endekslemenin ekonomideki tüm fiyatlar için 

uygulanması 
E) Endekslemenin geriye değil ileriye doğru 

yapılması 

28. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının 

yürütülmesinde zaman tutarsızlığı sorununu 
gündeme getirir? 

A) Sosyal politikalar 
B) Aktivist olmayan politikalar 
C) iktisat politikaları 
D) Kurala göre yürütülen politikalar 
E) Aktivist politikalar 

A 5 
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29. Beklenen iktisat politikalarının üretim 

dalgalanmaları üzerinde etkili olmayacağı 

şeklindeki önermeye ne ad verilir? 

A) Bekleyiş etkinsizliği 
B) Paranın yansızlığı 
c) Beklenmeyen politikaların etkinsizliği 
D) Politika etkinsizliği 
E) Yeni Klasik etkinlik 

30. Yeni klasik modele göre, kamuoyunun 
beklediğinden daha düşük düzeyde 
genişlemeci bir para politikasının üretim ve 
fiyatlar üzerinde yaratacağı etki 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Fiyatlar Üretim 

A) Artar Azalır 
B) Artar Artar 
c) Azalır Artar 
D) Azalır Azalır 
E) Değişmez Değişmez 
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