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1. Temelolarak bir nesnenin para olup 
olmadığına karar verirken aşağıdakilerden 

hangisi göz önüne alınarak değerlendirme 

yapılır? 

Al Bu nesnenin alternatif kullanım alanlannın 
olup olmadığı 

Bl Bu nesnenin değerli bir madane 
dönüştürülüp dönUştünJlemedigi 

c) Bu nesnenin ödeme aracı olarak kabul 
edilip edilmediği 

Dl Bu nesnenin değerinin sabit olup o lmadığı 

El Bu nesnenin uluslararası ödemelerde 
kullan ılıp kullanılamadıgı 

2. Parayı diğer finansal ve reel varlıklardan ayıran 
öze/lik aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Değerinin değişebilir olması 
Bl Değişim aracı olması 

CL Değer muhafaza aracı olması 
OL Değerinin sabit olması 
El Hesap birimi ol ması 

3. Para basma tekeline sahip olunması ned8fliyle 
elde edilen gelire ne ad verilir? 

Al Vflfg 
Bl Senyoraj 
CL Kaydi gair 
Dl Merkez Bankası karı 
El itibari [}dir 

4. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul gören 
ödeme aracı niteliği taşımaktadır? 

Al Hisse senedi 
Bl Devlet tahviii 
CL Vadeli mevduat 
Di Çek 
El Değerli rnadenler 

A 
2 

5. Fiyatlarla paranın satın alma gücü arasındaki 
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak ve birlikte verilmiştir? 

Fiyatlar Satın alma gücü 
Al Arta, Azalır 

Bl Arta, Artar 
CL Azalır Azalır 

DI Azalır Degişmez 

El Arta, Değişmez 

6. Bir ticari bankanın fon kullanım yapısı ile ilgili 
bilgi aşağıdakilerin hangisinden elde edilir? 

Al Gelir tablosun.m gderler kısmı 
Bl Kar/Zara- tablosu 
CL Bilaıçonun aktifi 
D 1 Bil CI"'IÇOI'lun pasi ii 
El Gelir tablosun.ın g91irler kısmı 

7. Bankaların yasalar geregı 

oldukları rezervler 
hangisidir? 

Al Zorunlu rezervler 
Bl Serbest rezervler 
CL Atıl rezervler 
Dl il1:iyari rezervler 
El Devresel rezervler 

tutmak zorunda 
aşağıdakilerden 

8. Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının 
bankacılık sistemine doğrudan rezerv sağlama 
yollarından biridir? 

Al Döviz kLl"U"Ia satıŞ yaparak müdahale Etmek 
Bl Zorunl u rezervoranını arttırmak 
CL Hazineye kısa vadeli avans vermek 
Dl Reeskort oranlarını yükseltmek 
El 8anl<:ala-dan kamu kesimine ait tahvil -bono 

satın almak 

9. Merkez bankasının piyasada tahvil-bono alıp 
sabnasına ne ad verilir? 

Al Ters reeskont ope ra syonu 
Bl Doğrudan müdahale 
CL Reeskont penceresi 
Dl Açık piyasa işlemi 
El Aktif yönetimi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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10. Zorunlu rezerv oranının %5 olduğu bir 
sistemde, merkez banka sının bankacılık 
sistemine aktardığı 100 liralık rezerv 
karşılığında , basit mevduat çarpanına göre 
yaratılabilecek kaydi para miktan kaç TL'dir? 

Al 5 
Bl 50 
c) 500 
Dl 1000 
El 2000 

11 . i. 

" iii. 

Parasal taban 
Zorunlu rezerv oranlan 
Nakit tercih oranı 

Yukarıda sıralanan parametrelerden hangileri 
para arZlnın bellrlenme s ürecinde merkez 
bankasının karar ve tercihlerini yansıtır? 

Al Yalnız iii 
Bl i ve ii 
c) i ve iii 
Dl ii ve iii 
El I, ii ve iii 

12. Aşağıdakilerden hangis i nakit tercih 
etkileyen faktörlerden biri değildir? 

Al Işsizlik katsayısı 
Bl Gelir düzeyi 
CL Enflasyon oranı 
Dl Banka panikleri 

oranını 

El Vadesiz mevduatıara ödenen faiz oranı 

13. TC Merkez Bankası a şağıdakilerden hangisini 
kullanarak para yaratma olanağına sahip 
değildir? 

Al Açık piyasa i$lemleri yaparak 
Bl Bankalara kredi vererek 
CL Döviz rezervi bulundurarak 
Dl Altın rezervi bulundurarak 
El Faiz oranlarını indirerek 

A 3 

A 
14. Gelişmekte olan ülkelerde sıkça karşılaşılan , 

merkez bankasının kamu kesimine kredi 
kullandırması şeklindeki uygulama, pratikte 
aşağıdaki amaçlardan hangi sine yönelik olarak 
kullanılmaktadır? 

Al Kamu kesim i bütçe açıgının finansmaıına 
Bl Vergilerin daha etkin biçimde lopIaımasına 
c) Finansal sistemin kaynak ihtiya::ı nın 

giderilmesine 
Dl Ülkedeki anti -enfIasycnist iktisat politikalarının 

desteklenmesine 
El Uluslararası ı:lyasalada uke riskinin 

ruşürülmesine 

15. Kaydi para genişlemes ine temel teşkil eden 
parasal bilyüklük aşaQıdakllerden 

hangisidir? 

Al M2Y 
Bl Parasallaban 
cı M2 
OL Dolaşımdaki nakit 
El M1 

16. TC Merkez 
yürütürken 
hangisidir? 

Bankasının para politikasını 

temel amacı aşağıdakilerden 

Al Bütçe aç ıklar ının finansmanını sagamak 
Bl Ekcnomik Wjümeyi sagamak 
CL Para basmak 
OL işsizlikle mücadele etmek 
El Fiyat istikrarını sağlarıak 

17. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez 
Bankası nın t emel görevlerinden biri değildir? 

Al Ülkerin alt ın ve döviz rezervlerini yönetrrıek 
G) Hazineye kısa vadeli avans vermek 
CL Açık piyasa işlemleri ya~ak 
D) Reeskort ve avans işlemleri ya~ak 
E) Mali pyasaları izlemek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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18. Aşağıdakilerden hangis i merkez bankalarının 
kar amacı gtrtmeyen kurumlar olarak 
kurulmasının nedenlerinden biridir? 

Al likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu 
üstlenmesi 

Bl Döviz piyasalannın denetimini üstlenmesi 
cı Bankacılık siteminin denetiminden sorumlu 

olması 
Dl Semıayesinin çoğunluğunun devlete ait 

olması 
El Devletin bankacılıgını üstlenmesi 

19. 1211 Sayılı TC Merkez Bankas ı Kanununa 
göre , bankanın sermayesinde devlete ait pay 
senederini temsil eden grup a şağıdakilerden 
hangisidir? 

Al D grubu 
Bl E grubu 
cı B grubu 
Dl A grubu 
El C grubu 

20. 1211 Sayılı TC Merkez Bankas ı Kanununa 
göre , fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para 
politikasının ilke ve stratejilerinin 
belirlenmes i görevini üsdenan birim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Başkanlık 

Bl Banka Meclisi 
CL Denetleme Kurulu 
Dl Para Politikası Kurulu 
El Yönetim Komitesi 

21. Diğer koş ullar sabitken, merkez bankasının 
tahvil-bono satı şının rezerv piyasasında 

yarataca ğ ı etki a ~ağıdakilerden hangisidir? 

Al RezelV arzı artar, denge faiz oran ı düşer. 

GL RezelV arzı azalır, denge faiz om nı dü~r. 
cı RezelV arzı artar, denge faiz oranı yükselir. 
Dl Rezerv arzı ve denge faiz oranı değişmez. 
El RezelV arzı azalır, denge faiz oranı yükselir. 

A • 

A 
22. Merkez bankasının döviz alıp ya da sabnayı 

piyasanın likiditesini düzenlemek için değil 
de döviz kuruna müdahale etmek için yaptığı 
ve aynı anda , dengeleyici açık piyas a i şlemi 
yaparak, banka rezervle r inin ve parasal 
tabanın değişmeden ka lmasını sağladığı 

işleme ne ad verilir? 

Al Dolarizasyon 
Bl Reeskont 
cı Senyoraj 
OL Risk 
El Sterilizasyon 

23. Merkez bankasının banka rezervlerini, 
parasal tabanı ve para arzını değiştirmek 

amacıyla yürüttüğü açık piya sa i şlemleri 
aşaQıdakilerden hangisidir? 

Al Ters açık piyasa işlemleri 
Bl Defansif açık piyasa işlemleri 
cı Eşleşmiş açık piyasa işlemleri 
Dl Dinamik açık piyasa işlemleri 
El Savunmaya dönük açık piyasa işlemleri 

24. Aç ık piyasa i ş lemlerinin 

yürtrtülebilmesi için gerekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

etkin 
olan 

biç imde 
on ı....ı 

Al Gelişmiş bir bono/tahvil piyasasının varlığı 
Bl Hisse senetleri piyasasında yüksek işlem 

hacmi 
cı Döviz kurunun serbestçe belirianmesi 
Dl Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi 
El Yoğun sıcak para akışı 

25. Reeskont oranı üç ay vadeli hazine bonosuna 
bağlanmış ('Y015) ve ceza i faiz 3 puan olarak 
belirlenmişse , reeskont ora nı 
a1ağıdakilerden hangisidir? 

Al %30 
Gl %20 
cı %18 
Dl %15 
El %5 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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26. Faiz Oranı 

i , 

M,M' Para Miktarı 

y ... k ... ~.d .. ki gr,,"C_ gör., P ""'" rnik~ • .-ını 

h.d.n ... n . n M ' du",_y inda .... "'.bllrTI .... i ç in 

rn9 Fk .... b .. nk ••• mn ,, ' .. cağ· para pol itikası 

önlemi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) Açık piyasa a l ımı 
B) Açık piyasa satışı 
C) Reeskont oranı artışı 
D) Reeskont kredilerine miktar sının 
E) Zorunlu rezerv oranı artışı 

27. i. Harcama dengesizliği 
II . Arz şoku 
iii. Portföy dengesizliği 

Yukarıdakilerden hangileri reel sektörde 
yaşanan istikrarsıZıığın kaynağı olabilir? 

A) Yalnız III 
Bl i ve II 
C) i ve II I 
Dl ii ve III 
El I, ii ve ii i 

28. Bir ekonomide yaşanan portföy dengesizliği 
ile aşağıdakilerden hangisindaki istikrarsızlık 

anlaşılır? 

Al Toplam az 
Bl Toplam talep 
CL Paa talebi 
D) Rezervarzı 
E) Pa-a arzı 

A 5 

A 
29, Tam istihdam durumunda aşağıdakilerden 

hangisinin gerçekleşmesi gerekir? 

A) Faiz oranı = Ekonomik büyüme oranı 
B) Para arzı = Para talebi 
C) Işgücü arzı = Işgücü talebi 
O) Sıfır işsizlik oran ı 

E) Faiz oranı = Enflasyon oranı 

30. Işgücü 3rZlnın işgücü talebine eşit olduğu bir 
ekonomik ortamda mevcut olan işsizl ik 

oranına ne ad verilir? 

A) Gizli işsizlik oranı 
B) Mevsimlik işsizlik oranı 
C) Yapısal işsizlik oranı 
O) Doğal işsizlik oranı 
E) Gayri iradi işsizlik oranı 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


