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1. Bir varhğın bir değişim aracına 
dönüştürülmesindeki nispi kolaylık ve s ürat 
aşağıdakile rden hangisiyle ile ifade edilir? 

Al Dolaşımdaki nakil miktan 
Bl Mal para 
c) Likidite 
OL itibari para 
El Nakit ikamesi 

2. Aşa ğıdakilerden hangis inde Dar Tanımlı Para 
Arz. doğru o larak verilmiştir? 

Al Dolaşımdaki Nakit + Yurt içi Yerleşiklerin 

Döviz Tevdial Hesaplan 
Bl Dolaşımdak i Nakit T Vade li Mevduatlar 1-

Merkez Bankasındaki Mevduatlar 
c) Dolaşımdaki Nakit+Döviz Tevdial Hesaplan 
Dj Dolaşımdaki Nakit + Vadeli Mevduatlar 
El Dolaşımdak i Nakit + Vadesiz Mevduatlar + 

Merkez Bankasındaki Mevduatlar 

3. TC Merkez Ba nkası tarafından yapılan para 
arZl tanımlarına göre, M2 değerinden M2Y 
değerine ulaşabilmek iç in a şa ğıdakilerden 
hangis i gereklidir? 

Al Vadeli mevduatıann düşülmesi 
Bl Döviz tevdiat hesapla n nın eklenmesi 
cı Repo hesaplannın eklenmesi 
OL Döviz tevdiat hesaplannın düşü lmesi 

El Vadeli mevduatıann eklenmesi 

4. Merkez Bankasının , bir ticari bankaya açbğı 
reeskont kredis i, ticari banka bilanços unun 
hangi kı smında yer alır? 

Al Bankanın borcunu ifade ettiği için aktifte 
Bl Bankanı n alacağını ifade ett iği için pasifte 
CL Bankanın alacağını ifade ettiği için aktifte 
OL Reeskont kredileri bilançoda yer almaz 
El Bankanın borcunu ifade ettiği için pasifte 

5. Aşağıdakilerden hangisi mevduat yarama 
sürec inde etkili olan ekonomik bi r imlerden 
biri değildir? 

Al Merkez Bankası 
Bl Bankalardan Borçlananıar 
cı Mevduat Kabul Eden Kurumlar 
OL Hazine Müsteşarlığı 
El Mevduat Sahipleri 

6. Bir banka nın mevduat borçlarına eşit 
miktarda rezerv bulundurma uygulama s ı 

a~ağıdakilerden hangis i ile ifade edilir? 

Al Kısmi rezerv bankacılığı 
GL Kaydi rezerv bankacılığı 
cı Mutlak rezerv bankacı lığı 
OL Mevduat bankacılığı 
El itibari rezerv bankacılığı 
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7. Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının 
para yarabna yöntemlerinden biri değildir? 

Ai Kamu kesimine açılan krediler karşılığında 
para yaratmak 

Bl Bankacılık kesimine verilen kredi ler 
karşılığında para yaratmak 

cı Mevduatıara yönelik sigorta uygu laması 
karşlllQında para yaratmak 

OL U luslararası rezervler karşılığında ,arn 
yaralmak 

El Açık piyasa işlemleri aracı lı ğıy la para 
yaralmak 

8. Para a rzının içsel olmas ı 

tabanda meydana gelecek 
üzerinde yaratacağı etki 
hangis idir? 

Al Eğri kınlma yapar. 

halinde, pa rasa l 
artış ın para arzı 

aşağıdakilerden 

Bl EQri üzerinde yukanya doQru hareket edilir. 
cı Eğri bir bütün olarak sola kayar. 
OL Eğri üzerinde aşağıya doğru hareket edilir. 
El Eğri bir bütün olarak sağa kayar. 

9. Diğer koş ullar sabitken, menkul kıymetiere 

ödenen faiz ora nında meydana gelecek 
artı şın serbest rezervoranı ve para çarpanı 
üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden 

hangis idir? 

Al Serbest rezerv oranı azalır, para çarpanı 

artar. 
Bl Serbest rezerv oranı artar , para çarpanı 

azalır. 

CL Serbest rezerv oranı ve para çarpanı artar. 
OL Serbest rezerv oranı ve para çarpanı azalır. 

El Serbest rezerv oranı ve para çarpanı 
değ işmez. 

10. Merkez bankasının likiditenin son kaynağı 

olarak fonksiyon üstlenmes ine neden olan 
özelliği aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Rezerv yaratma gücüne sahip olması 
Bl Bağımsız bir kurum olması 
CL Devletin bankacılığını üstlenmesi 
OL Ulus lararas ı ödemeleri yürütmesi 
El Kamu kurumu niteliğinde olması 

11. TC Merkez Bankasının örgütlenme yapısına 
göre, Yönetim Komites i üyes i 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ma liye Bakanlığı Yetkilisi 
Bl Başkan 
CL Hazine Müste~rı 

OL Bankalar Birliği Başkanı 
El Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu 

Başkanı 

izlayen sayfaya geçini z. 
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12. Merkez bankalannın üstlendiği likiditenin son 
kayna ğı olma fonks iyonunun neden 
olabileceği glumsuZıuk aşağıdakilerden 

hangis idir? 

A) Bankacılık sisteminin büyümesini 
engellemek 

Bl Merkez bankasının otoritesini zayıflatmak 
c) Bankalann aşın risk üstlenmesine neden 

olmak 
OL Uluslararası ödemelerde gecikmeye yol 

açmak 
El Ülkedeki para miktarının hesaplanmasını 

zorlaştırmak 

13. Rezerv piyasası denge şartı aşağıdakilerden 
hangi sidir? 

Al Nakit arzı = Naı:it talebi 
B) Rezerv arzı = Rezerv talebi 
c) Pa'"asal taban arzı = Parasal taban talebi 
OL Pa'"a arzı = Para talebi 
El Repo hacmi = Ters repo hacmi 

14. Gunümuz mer kez bankaları tarafından .!!ll 
mwı. olar ak kullanılan para politikası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Reeskaıt politikası 
Bl Faiz oranlarına tavan uyg..ılanması 
CL TıJ<etici kredileri p::ıIitikasl 
OL Zaınlu rezerv politikası 
El Açık piyasa i~lemleri 

15. Kamu kesimine ait vadesi 
bor çlanma senetleri 

1 yıldan kısa olan 
aşağıdaki lerden 

hangi sidir? 

Al Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi 
Bl Hazine Borıosu 
CL Mevd.ıat Sertifikası 
OL Finansman Barosu 
El Devlet Tahvili 

16. Aşağıdakilerden hangi si para politikasının 

amaçlarından biri değildir? 

Al Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi 

B) Fiyat istikrarı 
CL iktisadi büyüme 
OL Faiz oranlarında istikrar 
E) Döviz kurunda istikrar 

17. Aşağıdaki amaçlar dan hangisi 
politikalarına enflasyonist 
kalmaktadır? 

Al Döviz kurunda istikrar 
G) Fiyat istikrarı 
CL Faiz oranlarında istikrar 
OL Yii;sek istihdam 
El Finansal piyasalarda istikra'" 

A 
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18. Para politikasının amacı uzerinde direkt olarak 

etkili olduğu belirlenen değişken 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Operasyonel hedef 
B) Ara hedef 
Ci 
Di 
Ei 

Nihai hedef 
Konjonktürel hedef 
Faaliyet hedefi 

19. Döviz kuru çapasında ulke para sının değeri 
hangi ülke parasına karş ı sabldenmektedlr? 

Al Komşu ülke 
Bl En çok kayınlan ülke 
CL Ticaret partneri olan ülke 
OL Düşük enflasyona sahip ülke 
El HıZıı büyüme yaşayan ülke 

20. Gelişmekte olan ulkelerde, para kurulu 
uygulaması ile para politikasının kar şı kar şıya 

kaldığı hangi sorunlara çözüm aranmaktadır ? 

Al Açık piyasa işlemleri nin etkin oarak 
yürütülememasi 

B) Sürekli a'"tan bütçe açıkla'"1 
CL Kamu harcamalarının yüksekliği 
OL Vergi gelirlerinin Wşuklüğü 
E) Şeffaflık ve hedeflere bağlılık 

21. Hedeflenen enflasyon oranının hesaplanması 
ıçın tercih edilen fiyat indeks i 
aşağıdakilerden hangisini yansıtır? 

Al Bazı ülkelerde , çekirdek enflasyon hedefi 
kullanılırken , TÜFE 'n in hesaplanmasında 
kullanılan bazı bileşenlerin hesaba 
katılmasını 

Gl Enflasyon hedeflerine göre para 
politikasının düzenlendiği ölçüde, ortaya 
çıkan sonucu 

CL Ülkeler arasında , tüketici fiyat indeksinin 
hesaplanmasındaki metodolo;k farklılıkları 

ve TÜFE enflasyon oranının arz. şokları 
karşısındaki hassasiyetini 

OL Para politikası araçlanyla ekonomide tüm 
fiyat ve ücretlere ilişkin kararlar alınmasını 

El Enflasyon hedefinde, uygun aralık 
genişliğinin ne olması gerektiği sorununu 

22. i. 
ii. 
iii. 

Enflasyona neden olma 
Kalıcı düşük işsizlik yaratamama 
Kalıcı yüksek üretim yaratamama 

Aktivist para politikalan yukarıda 
olumsuz gelişmelerin hangilerini 
getirir? 

Al Yalnız III 
G) i ve ii 
CL i ve III 
ol ii ve III 
E) I, ii ve III 

sıralanan 

gündeme 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Friedman tarafından para talebi fonksiyonuna 
dahil edilen iÜLIIW..sı!ÜLkavramının iIl.onemli 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Istikrarlı olması 
Bl Kısa cbıemdeönemli s~alar g;lstermesi 
CL Faiz oranının bir fcnksiyonu dması 
OL Kcnjaıktürle birlikte dalgalaıması 
El Kısa dönemde sıfır darak kabul edilebilir 

olmas ı 

24. Bır bırım paranın yılda ortalama 
değiştirdiğini gösteren 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Harcama çarpanı 
Bl Harcama katsay ı sı 

CL Parasal hızlandıran 
OL Dolaşım hız ı 
E) Para dönüşüm h ı zı 

ka ç kez el 
kavram 

25. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen 
modelde kısa dönemde fiyatların tam esnek 
olmamasının nedenlerinden biridir? 

Al Tam rek~ koşullarının geçerli olması 
Bl Politika değişikliklerinin beklenmemesi 
CL Uzun dönemli sözleşmeler 
OL Uluslaraası sermaye hareketlerine gEtirilen 

"",,,'" 
El Pditika deği~ikliklerinin beklenmesi 

26. Monetarist Yaklaşımda genişlemed maliye 
politikalarının hangi etkisi dışlama etkis inin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır? 

Al Üretimi arttıncı 
Bl Faiz oranlarını arttıncı 
CL Fiyatlan arttıne ı 
D) Faiz oranlarını düşürücü 
El Üretimi azaltıcı 

27. Monetari st iktisatçılara göre, enflasyoni st bir 
sürecin ardında yatan değişken 

aşağıdakilerden hangi sidir? 

Al Ücret artışları 
Bl Verg çarpıklığı 
C) Arz şokl arı 
OL Parasal genişleme 
El Düşük verimlilik 

28. Bir varlıktan elde edilen vergi sonrası reel 
getiri ora nının enflasyon nedeniyle 
azalma sının nedeni aşağıdakilerden 
hangis idir? 

Al Vergi sisteminin nominal geliri esas alması 
GL Enflasyonun faiz oranını yükseltmesi 
cı Vergi sisteminde yeterli denetimin 

yapılamaması 
Dl Kayıt dışı ekonominin yaygınlaşması 
El Muhasebe kayıtlannın gecikmeli tutulması 

A • 

A 
29. Beklenen iktisat politikalarının üretim 

dalgalanmaları üzerinde etkili olmayacağı 

şeklindeki önarmeye ne ad verilir? 

Al Yeri Klasik etkinlik 
Bl Beklenmeyen politikaların etkinsizligi 
cı Paranın yanSIZliği 

OL Politika etkinsizlig 
El Bekleyiş etkinsizlig 

30. Iktisat politikalarının yürütülmesinde , karar 
alıcıların yenı bır polıtıka Izlemeye karar 
verdikten sonra, ııgili polıtıka aracını 

değiştirinceye kadar geçen sureye ne ad 
verilir? 

Al Yürütme gecikmesi 
Bl Teşhis gecikmesi 
CL Veri gecikmesi 
OL Etkinlik gecikmesi 
El Düzenleme gecikmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 


