1. Bir

değiş im

aracı

paranın

olarak

getirdiği görevaşağıdakilerden

yerine
hangisidir?

5.

bir büyüklük olarak
savunan
iktisatçılara göre, bu tür bir tanımda ağırlığı
"1" olarak kabul edil8cek finansal varlık
aşağıdakilerden hangisidir?
Paranın ağırlıklandırılmış

hesaplanması

Işlem maliyetlerini minimize etmek
Sosyal fayda sağlamak
c) Ekonomik birimlere ek gelir yaratmak
DJ MaL ve hizmet fiyatla nnın artmasına engel
olmak
El Takas ekonomisini güçlendirmek

Al

BL

A)
B)

c)

OL
El

2.

olarak
standart

"Değişim aracı

değeri

Değerinin

kullanılacak

olmalıdır"

gerektiğini

Hazine bonolan
Vadeli mevduatlar
Nakit
Mevduat sertifikalan
Repo hesaplan

nesnenin
ifadas i

hangisi için gereklidir?

aşağıdakilerden

Al

A

PARA TEORisi VE POliTiKASı

2010 BS 1301·A

tarafından

herkes

kolayca

öğre n ilebilmesi

Bl
c)

Değerinin

sabit kalabilmesi

DJ

Uzun süre kullanılabilmesi
Çıkartan kuruma olan güvenin artınlabilmesi

El

Ta şıman ın kolaylaştınlab ilmesi

varlığın

3. Bir

değişim

dönüştürülmesindeki

nispi

kolaylık

satın alma gücünü elde
tutmaya olanak tanıma s ı paranın, hangi
fonksiyonunu ortaya ç ık anr?

6. Zaman içerisinde

A)
B)

aracına

ve

hıza

c)

ne ad verilir?

Al
Bl
c)

OL
El

Risk

D)
El

minimiıasyonu

Değer

muhafaza aracı olma
olma
Hesap birimi oma
Finansal araç olma
Standart bir değere sahip olma
Deg lşim aracı

Kon vertibilite
Likidite
Mobilite
Değer muhafaza

~

X

[3ımkıısl

31 11212008

Tıırihli [3ilıınçosu

7. Merke z

(milyarTL )
Aktif
Nakit

15

VadesiZ

Pasif
30

karşılığın ı

bulunan

Mevduatıar

Menkul Kıymetler
Krediler
aktifler
AKTIF TOPLAMı
Di{ıer

Banka sına

20

'"5
100

Vadeli
Mevduatıar
Dığer pasıtler

sermaye
PASIF TOPLAMı

Neı

bankasının

değerinde

va rsayılmaktadır.

55
10
5
100

Bu a ç ık piyasa iş leminin
bilançosunda
yaratacağı
a şağıdakilerden hangisidir?
A)

ait verilen

X bankasının
net
sonuç

Merkez bankasının pasifindeki reeskont
kradilari hesabında 1 milyar TL'Iik aza lı şl ır.
Merkez bankasının
aktifindeki serbest
rezervier hesabında 500 milyon TL'lik

bilanço bilgilerinden
mevduatıarından çok daha düşük bir miktan
karşılık olarak elinde tuttuğu görülme kt edir.

B)

Buna göre X Banka s ı için
hangisi söylenebilir?

c) Merkez

X

X bankasından 1 milyar TL
tahvil satın aldığını ve bunun
X bankasının merkez bankasında
hesabına
alacak
yazdığ ı

art ıştı r.
a,ağıdakilerden

kredileri

bankasının
hesabında

aktifindeki

1 milyar TL'Iik

reeskont
aza lı şt ır.

D) X
Al
Bl
cı

OL
El

A

Serbest rezerv

bankacılığı yapmaktadır.

Yatınm bankacılığı yapmaktadır.

Holding bankacıhğı yapmaktadır.
Kısmi rezerv bankacılığı yapmaktadır.
Mutlak rezerv bankacılığ ı yapmaktadır.

E)

,

bankasının elindeki menkul kıymetlerde 1
milyar TL 'lik azalış ve merkez bankasındaki
rezervler hesabında 1 milyar TL'lik artıştır.
X bankaSının elindeki me nkul kıymetlerde 1
milyar TL'lik artış ve mer1<ez bankaSında k i
rezervler hesabında 1 milyar TL'lik azalışt ır.

Izleyen sayfaya geçiniz.
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8.

Aşağıdakilerden
genişlemesi
varsayımlardan

A)

hangisi
basit
modeli
ıç ın
biri değildir?

Bankaların açtıkları

13. Avrupa Merkez Bankası ve Euro kullanan
birlik üyesi ülkelerin merkez bankalarının
birlikte oluşturdukları sisteme ne ad verilir?

mevduat
yapılacak

kredilerde nakit

şeklinde

A) Avrupa merkez bankaları sistemi
B) Riskbank
c) Merkez bankası meclisi
OL Eurosistem
El Euro alanı

bır sızıntı olmaması

B)
c)

Ban kalann serbest rezerv lulmaması
Bankacılık sisteminde tek bir bankanın
olması

D)

Bankaların,

sadece
vadesiz
mevduat
yükümlülÜk aması
Bankacılık sisteminde çift banka olması
şeklinde

E)

14. Merkez
9. Enflasyon

oranı

(TT) ve nakit tercih oranı (c)
hangisinde

aşağıdakilerden

arasındaki ilişki aşağıdakilerden
doğru

A)
B)
c)
D)
E)

10.

olarak

açıklanmaktadır?

nt => et
nt=> cı
nı => et

nt => c değişmez
=> c değişmez

nı

15.

A)
B)
c)
D)
E)

Eğri
Eğri
E ğri

E ğri
E ğri

hangisi Avrupa Birliği'ne üye
halde Euro bÖlgesine dahil olmayan
ülkeler arasında yer alır?

A) Portekiz
B) Ingiltere
c) Yunanistan
D) Ispanya
E) ırlanda

parasal
para arzı

Iıalinde ,

arbşın

16. Merkez

bankasının üstlendiği

likiditenin son
olma fonksiyonu, özellikle hangi tür
ekonomik ortamlarda ö nem kazanmaktadır?

a ş ağıdakilerden

kaynağı

bir bütün olarak sağa kayar.
bir bütün olarak sola kayar.
üzerinde yukarıya doğru hareket edilir.
üzerinde aşağıya doğru hareket edilir.
k ın lma yapar.

A) Konjonktürün genişleme evrelerinde
B) Enflasyonist dönemlerde
c) Finansal kriz ve paniklerde
Di Dezenflasyonist dönemlerde
Ei Deflasyonist dönemlerde

hangisi merkez bankalannın
gütmeyen
kurumlar
olarak
nedenlerinden biridir?

Aşağıdakilerden

kar

amacı

kurulmasının

A)

Sermayesinin

çoğunluğunun

devlete

17. Merkez
bankasının
reeskont
oranını
dü, ürme5inin, diğer ko,ullar 5abitken, rezerv
piyasasında yaratacağı etki aşağıdakilerden
hangisidir?

~it

olması

B)
c)

[Xjviz

denetimini üstlenmesi
sileminin denetiminden sorumlu

piyasalannın

Bankacılık

Al
B)
C)
OL
El

olması

D)
E)

A

Aşağıdakilerden
olduğu

Banka panikleri
Vadeli mevdual faiz oranı
Rezerv borçlanmanın maliyeti
A1ternatifyatınm araçlarının getirileri
Finansa l sisteme duyulan güven

11. Para arZlııın iç selolması
tabanda meydana gelecek
üzerinde yaratacağı etki
hangisidir?

12.

Al Likitidenin son kaynağı olma
B) Bankala nn bankası olma
C) Fon yönetme
Di Portföy yaratma
Ei Rezerv bankacıhğı yapma

Aşağıdakilerden
hangisi vadeli mevduat
tercih oranını etkileyen faktörler arasında.li!.
almaz?

A)
B)
c)
D)
E)

ticari
bankalara
hizmetleri
sunması
hangisi ile adlandırılır?

banka s ının

bankacılık

Devletin bankacıhğını üstlenmesi
Likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu
üstlenmesi

,

Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv
Rezerv

arzı
arzı

arzı
arzı
arzı

ve faiz oranı değişmez
ve faiz oranı artar
artar, faiz oranı düşer
azalır, faiz oranı artar
azalır, faiz oranı düşer
Izleyen sayfaya geçiniz.
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18, i.

ve döviz alım satımı
piyasa işlemleri
Vadeleri 9 ayı aşmayan tarım senetlerini
reeskonta kabul ederek para ihraç etmesi
LV, Bankalann tevdi ettiği , vadelerine en az
120 gün kalmış senetlerin reeskontu
karşılığı para ihraç etrne yetkisi

ii.
iii.

Altın

Açık

TC

2001
yılında
reform çerçevesinde,
para
ihra ç
etme yetkisini
duzenleyen
maddenın
kapsamı
daraltıldıktan
sonra
yukarıdakilerden
hangilerine
sahip
bir
kuruluş haline gelmiştir?

Merkez

22, Merkez bankasının kullandırdığı kredilerden
kaynaklanan net alacaklarına ne ad verilir?

A)
Bl
cı

OL
El

Net d ı ş varlıkla r
Nel pasifler
Net dış yükümlülükler
Nel iç varlıklar
Net Iç yUkUmlUIOkler

Bankası

gerçekleştirilen yapısal

Al
Bl
c)

ol
El

i ve ii
ii ve LV
i, ii ve iii
1, 11ve LV
1,11,111 ve LV

23, i.

Merkez

bankası

enflasyon
hedefi
para politikasını etkin bir
biçimde yürütebilmektedir,
ii. Enflasyon hedefi ihlal edildiğinde, merkez
bankası guvemörü devreye girmektedir,
iii. Bazı ülkelerde yasalar, merkez bankasına
çoklu amaçlann gerçekleştirilmesi görevin i
yüklemektedir.
LV, Enflasyon hedeflerne stratejisi hükümetin
desteğini gerektirmakte ve bazı durumlarda
hedef, mer1<ez bankasına maliye bakan ı
tarafından dikte ettirilmektedir,
kullanmaksızın,

Yukarıdakilerden

19, Para talebi eğrisinin beklenmedik bir şekilde

yer deği ş tirmesini ifade eden ekonomik
dengesizlik aşağıdakilerden hangisidir?
Al Arz yönlü dengesizlik
Bl Finansal dengesiılik
c) Portföy dengesizliği
OL Para arıı dengesizliği
El Harcama dengesizliği

hangileri
enflasyon
hedefleriyle ilgili gerekçeler ve enflasyon
hedeflerinin özellikleri veriyken, tüm merkez
bankalarının
enflasyonu
hedeflerneme
nedenleridir?

A)
BL
cı

OL
EL

i ve ii
ii ve LV
I, ii ve iii
1,IIIvelV
1,11 , 111 ve LV

24. Para politikası izleme konusundaki çabaları

20,

Aşağıdakilerden

eğrisinin

yer
faktörlerden biri

hangisi

toplam
tale p
değiştirmesine
neden olan

engelleyen narin bankacılık sistemi ile ilgili
olarak
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi

değildir?

yanlıstır?

Al Para arıındaki artı~
Bl Enflasyon oranındaki artış
c) Otonom yatınm harcamalanndaki artış
OL Kamu harcamalanndaki artış
EL Otonom tüketim harcamalanndaki artış

Filansal liberalizasyonun ilk aşamalarında
para politikası amaçlan açık bir şekilde
ortaya konma lı dır.
BL Finansal bask ı yurtiçi sermaye piyasalannın
gelişimi
arasında
ters yönlü bir ilişki

A)

yaratacaktır.
cı

Filansal sektör reformlan sonrasında ortaya
olumsuz
sonuçlar,
bankacılık
sisteminin
izlenecek
para
politikalan
üzerinde olumsuz etkiler doğ urmasına
neden olabilir.
Uzun yıllar devam eden finansal baskılar
sonuctında, bankacılık sistemi her türlü
açık
nam
bir
yapıya
sahip
krize
görünümdedir.
Ba n kacılık sektöründe yaşanan
krizlerin ,
gelişmiş ülkelere göre ,
gelişmekte
olan
ülkelerde daha yıkıcı etiler yarattığı ortaya
çıkan

21, Para

kurulu
uygulamasında
dolaşıma
nakdin karşılığı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
çıkanlan

Al
Bl
c)
OL
El

A

OL

Reeskont kredileri
Altın
Açık

piyasa alımları
Hazine bonosu
Döviz

El

çıkmıştır,

Izleyen sayfaya geçiniz.
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25. Klasik

görüşe

30. Beklenen
iktisat
politikalannın
üretim
dalgalanmalan üzerinde etkili olmayacağı
şeklindeki önermeye ne ad verilir?

göre para talebini belirleyen
hangisidir?

liıl:ı.iI.faktör aşagldakilerden

Faiz oranı
Be klenen faiz oranı
cı Fiyatlar
OL Beklenen enflasyon
EL Gelir
Al
Bl

Al
Bl

Yeni Klasik etkinlik

cı

Beklenmeyen

OL
El

Paranın yansıZhğl

Bekle yiş etkinsizli ği
politikaların etkin siz liği
Polıtı ka etklnSl:zılgl

26. Uzun dönemde beklenen ortalama geliri ifade
edeli "Sürekli Gelir" kavramı aşağıdakilerdeli
hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Al
Bl
cı

Dl
El

J. Tobin
J.M. Keynes
W. Baumol
A. Marshal
M.Fr1edman

2:1. Aşağıdaki

iktisat
yaklaşımlarından
hangisinde para kısa dönemde bile olsa
ekonomik faaliyetler üzerinde etkili değildir?
Al
Bl

Yeni Keynesyen Yaklaşım
Ree l Konjonktür Yaklaş ı mı
cı Keynesyen Yaklaşım
OL Monetarist Yaklaşım
El Yeni Klasik Yaklaşım

28. Uzun

süreden beri
giderek
ortama ne ad verilir?
artışlarının

devam
yavaşladığı

eden

fiyat

ekonomık

Al
BL

Stagf!asyon
Dezenflasyon
cı Hiperenflasyon
OL Detlasyon
El Tect"ici enflasyon

29.

Aş ağıdakilerden
hangisi
"q
Teorisi"
çerçevesinde öne sürülen parasal aktarma
mekanizmasını özetlemektedir?

A)
B)

c)
D)
E)

A

~t
t =>
~t
l =>
M<;t
t =>
~t
l =>
~t
t =>

=> Hisse
It => Yt
=> Hisse
li => Yt
=> Hisse
i! => Yl
=> Hisse
i! => YL
=> Hisse
It => YL

senedi fiyatlarıt => Tobin q'su
senedi fiyatlarıt => Tobin q'su
senedi fiyatlarıt => Tobin q'su
senedi fiyatlarıt => Tobin q'su
senedi fiyatlarıt => Tobin q'su

,

Izleyen sayfaya geçiniz.

