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PARA TEORisi VE POLiTiKASı A 
2011 BS 1301-A 

1. Çek yazılabilen mevduat hesaplarının temel 
özelliği aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir? 

A) Toplam bir değer ifade etmesi 
B) Para sözcüğü ile eşanlamda kullanılması 
C) iktisat literatüründe özel bir anlam taşıması 
D) istendiği anda nakde dönüştürülebilmesi 
E) Ödemelerde genel kabul görmesi 

2. Günlük dilde para ve gelir eşanlamlı 

kullanılabilmesine karşın, iktisadi açıdan 

aralarında bulunan cok önemli fark 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) Gelir toplam mal varlığını, para sadece 
nakdi tanımlar. 

B) Gelir bir akım değişken, para bir stok 
değişkendir. 

C) Gelir genel bir anlam, para özel bir anlam 
taşır. 

D) Gelir soyut bir kavram, para somut bir 
kavramdır. 

E) Gelir belli bir zaman dilimindeki kazancı, 

para sürekli kazancı ifade eder. 

3. Paranın üstlendiği hangi fonksiyonu mal ve 
hizmetlerin el değiştirmesi sırasında 

harcanan zamanı ortadan kaldırması 

nedeniyle ekonomik etkinliği artırmaktadır? 

A) Ekonomiye müdahale etme 
B) Hesap birimi olma 
C) Likit olma 
D) Değişim aracı olma 
E) Değer muhafaza aracı olma 

4. Bankaların aktifleri içerisinde !!.!!. önemli 
kalem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Krediler 
B) Menkul kıymetler 
C) Nakit 
D) Zorunlu rezervler 
E) Serbest rezervler 

A 2 

5. Bir ticari bankanın çeşitli kaynaklardan elde 
ettiği fonların kullanım yapısı ile ilgili bilgi 
aşağıdakilerin hangisinden elde edilir? 

A) Bilançonun pasifi 
B) Kar/Zarar tablosu 
C) Gelir tablosunun giderler kısmı 
D) Bilançonun aktifi 
E) Gelir tablosunun gelirler kısmı 

6. Merkez Bankası'nın Abankasına 1 milyon TL 
reeskont kredisi açtığı kabul edilmektedir. 

Bu işlem sonucunda merkez bankasının 

bilançosunda aşağıdaki değişikliklerden 

hangisi ortaya çıkar? 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Aktif 

Rezervler 
....... 

Aktif 

Merkez Bankası 
(bin TL) 

+1000 Reeskont kredileri 
...... 

Merkez Bankası 
(bin TL) 

Pasif 

+1000 

Pasif 

Reeskont kredileri +1000 Rezervler +1000 

Aktif 

...... .......~~~ 

Merkez Bankası 
(bin TL) Pasif 

Zorunlu rezervler +200 Reeskont kredileri +1000 
Krediler +800 ________ 

Aktif 

~ ----

Merkez Bankası 
(bin TL) Pasif 

Reeskont kredileri +1000 adesiz mevduat +1000 ----------------
Aktif 

Merkez Bankası 
(bin TL) Pasif 

Serbest rezervler +1000 Reeskont kredileri +1000 -------- --------
izleyen sayfaya geçiniz. 
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7. Para arzını oluşturan bileşenler içerisinde 2.!!. 
büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Kısa vadeli hazine bonoları 
B) Döviz mevduat hesapları 
C) Dolaşımdaki nakit 
D) Finansman bonoları 
E) Mevduatlar 

8. Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının 
2.!!. önemli para yaratma tekniği ve elindeki 2.!!. 
esnek para politikası aracı niteliğindedir? 

A) Kamu kesimine verilen krediler 
B) Bankacılık sistemine verilen krediler 
C) Açık piyasa işlemleri 
D) Uluslararası rezervler 
E) Dolaşımdaki nakit 

9. Geniş tanımlı para arzını aşağıdakilerden 

hangisi göstermektedir? (Dolaşımdaki nakit 
miktarı C, vadesiz mevduatlar DO, vadeli 
mevduatlar TO) 

A) M2 = 1 - (C i DO + TO) 
B) M2 = C + DO + TO 
C) M2 = C - (DO + TO) 
D) M2 = (C + DO) - TO 
E) M2 = 1 i C + (DO - TO) 

10. Aşağıdakilerden hangisi nakit tercih oranını 
etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Reeskont oranı 
B) Gelir düzeyi 
C) Enflasyon oran i 
D) Vadesiz mevduatıara ödenen faiz oranı 
E) Banka panikleri ve yasalolmayan faaliyetler 

A 3 

A 
11. i. Mülkiyet hakları sisteminde gerekli 

düzenlemeler yapılması 
ii. iflas yasalarında gerekli düzenlemeler 

yapılması 

III. Adalet sisteminde gerekli düzenlemeler 
yapılması 

Yukarıdakilerden hangileri bazı iktisatçılara 

göre, gelişmekte olan ülkelerde merkez 
bankası bağımsızlığının enflasyon üzerinde 
olumlu etki yaratabilmesi için yerine gelmesi 
gereken ön koşullardır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

12. i. Kamu açıklarının finansmanında merkez 
bankası kaynaklarının kullanılmaması 

gerekliliği 

ii. Bir ülkede para politikasının, kimseye karşı 
sorumluluk taşımayan bir seçkinler grubu 
kontrolünde yürütülmesinin demokratik 
olmadığı 

III. Maliye politikası ile para politikasının 

ekonomik amaçlar doğrultusunda, 

koordineli bir şekilde çalışmasının gerekliliği 

Yukarıdakilerden hangileri merkez 
bankalarının bağımsızlığına karşı çıkanların 

görüşleridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

13. Merkez Bankası açısından izlenecek hükümet 
politikalarına kredi verilmesi ya da diğer 

biçimlerde destek sağlanması konusunda, 
hükümetten gelen taleplere direnebilmeyi 
aşağıdakilerden hangisi ifade eder? 

A) Aktif rol alma bağımsızlığı 
B) Ekonomik bağımsızlık 
C) Fiyat istikrarı sağlamada bağımsızlık 
D) Hazineye karşı bağımsızlık 
E) Politik bağımsızlık 
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14. 2001 yılı Merkez Bankası Kanunu 
değişikliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) TC Merkez Bankası para politikasının 

yürütülmesinde en esnek ve en etkin para 
politikası aracıyla para politikasını yürütme 
olanağı elde etmiştir. 

B) iMKB bünyesinde oluşturulan piyasalar 
çerçevesinde açık piyasa işlemi yapabilme 
olanağına kavuşturulmuştur. 

C) Gerçekleştirilen yapısal reform çerçevesinde 
TC Merkez Bankası'nın para ihraç etme 
yetkisini düzenleyen maddenin kapsamı 

daraltılmıştır. 

D) Reeskont penceresi ve zorunlu rezerv 
sistemlerinde köklü değişiklikler 

gerçekleştirilmiştir. 

E) TC Merkez bankası'nın orta ve uzun vadeli 
reeskont kredisi kullandıramayacağı ilkesi 
getirilmiştir. 

15. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılı 

ayından sonra uygulamaya konan 
Ekonomiye Geçiş Programı"nın 

amaçları arasında yer almaz? 

Nisan 
"Güçlü 

temel 

A) Faiz oranlarıyla döviz kurlarında istikrarın 

sağlanması 

B) Parasal büyüklüklere ilişkin hedeflerin 
belirlenmesi 

C) iktisadi etkinliği sağlayacak yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi 

D) Bankacılık sektörüne ilişkin tedbirlerin 
süratle alınarak mali piyasalardaki 
belirsizliğin azaltılması 

E) Makro ekonomik politikaların enflasyonla 
mücadelede etkin bir şekilde kullanılması 

16. 1970-1987 döneminin TC Merkez Bankası 

açısından !!!!. önemli özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Altın ve döviz rezervlerini koruması 
B) Paranın iç ve dış değerini korumaktan 

uzaklaştırılması 

C) Açık piyasa işlemleri yapamaması 
D) Hükümetin mali ajanlığı ve müşavirliğini 

yapması 

E) Ekonominin likiditesini ayarlayamaması 

A 4 

A 
17. i. Bankaların serbest rezerv bulundurma 

konusundaki tercihlerinde meydana gelen 
değişiklik 

ii. Reeskont kredisi kullanma konusundaki 
tercihlerinde meydana gelen değişiklik 

III. Fiyat istikrarında meydana gelebilecek bir 
değişiklik 

Para arzı dengesizliği yukarıdakilerden 

hangileri sonucunda yaşanabilir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

18. Ekonomide arz şoklarından kaynaklanan bir 
dengesizlik olduğunda aşağıdakilerden 

hangisinin ara hedef ve faaliyet hedefi olarak 
kullanılması doğru değildir? 

A) Parasal büyüklüklerin 
B) Faiz oranının 
C) Rezerv büyüklüğünün 
D) Parasal büyüklük ve faiz oranının 
E) Rezerv büyüklüğü ve faiz oranının 

19. Aşağıdaki lerden hangisi nde fi nansal serveti n 
yerli para olarak değeri gösterilmiştir? (Yerli 
para M, yerli para üzerinden tahviller S, 
yabancı üzerinden tahviller SF, döviz kuru E 
olarak gösterilmiştir.l 

A) W = M + S + (E / SF) 
B) W = M + S + (E x S ) 
c) W = M + S x (E - SF) 
D) W = M - S x (E / SF) 
E) W = M / S x (E + SF) 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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20. I, Para çarpanının değeri (m) düşerse 
ii. Merkez bankasının net iç varlıkları (NDA) 

artarsa 
LLL, Merkez bankasının net dış varlıkları (NFA) 

azalırsa 

IV, Yabancı ülkedeki fiyatlar (pF
) artarsa 

Parasal yaklajım çerçevesinde 
E=mx(NOA+NFA)/kxP xY eşitliğine göre 
yukarıdakilerden hangisinde değişiklik 

gerçekleşirse denge döviz kuru düşer? 

A) i ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) I, III ve LV 
E) I, II, III ve LV 

21. Para politikası izleme konusundaki çabaları 
engelleyen narin bankacılık sistemi ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Finansal sektör reformları sonrasında ortaya 
çıkan olumsuz sonuçlar, bankacılık 

sisteminin izlenecek para politikaları 

üzerinde olumsuz etkiler doğurmasına 

neden olabilir, 
B) Bankacılık sektöründe yaşanan krizlerin, 

gelişmiş ülkelere göre, gelişmekte olan 
ülkelerde daha yıkıcı etiler yarattığı ortaya 
çıkmıştır, 

C) Finansal liberalizasyonun ilk aşamalarında 

para politikası amaçları açık bir şekilde 

ortaya konmalıdır, 
D) Uzun yıllar devam eden finansal baskılar 

sonucunda, bankacılık sistemi her türlü 
krize açık narin bir yapıya sahip 
görünümdedir, 

E) Finansal baskı yurtiçi sermaye piyasalarının 
gelişimi arasında ters yönlü bir ilişki 

yaratacaktır, 

A 5 

22. I, 
ii. 
III, 

Enflasyon hedeflemesi stratejisi 
Senyoraj gelirine bağımlılık 
Sığ finansal piyasalar 

A 

Yukarıdakilerden hangileri maliye politikası 

bağımlılığının bilinen göstergeleridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

23. Bir birim paranın yılda ortalama kaç kez el 
değiştirdiğini gösteren kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dolaşım hızı 

B) Harcama çarpanı 
C) Harcama katsayısı 
D) Para dönüşüm hızı 
E) Parasal hızlandıran 

24. i. Bir ekonomideki genç ve yaşlı kuşağın 

elinde bulundurduğu toplam para miktarı, 

piyasa faiz oranlarından ters yönde 
etkilenmektedir, 

ii. Toplam para talebi gelirden pozitif yönde 
etkilenmektedir, 

III, Toplam para talebi tüketimden negatif 
yönde etkilenmektedir, 

Ardışık kuşaklar modeli, finansal piyasaları 

da kapsayacak şekilde genişletildiğinde 

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız III 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. "Bankacılık sistemi bilançosunun pasifinden 
yararlanarak elde edilen parasal 
büyüklüklerle ilgili bilgi, para politikasının 

toplam harcamalar ve GSMH üzerindeki 
etkisini değerlendirebilmek için yeterlidir." 
Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Kredi kanalı görüşü 
B) Keynesyen yaklaşım 
C) Monetarist yaklaşım 
D) Reel konjonktür yaklaşımı 
E) Geleneksel para kanalı görüşü 

26. Finansal piyasalarda, tarafların birbirlerini 
tam olarak tanımamaları ve hareketlerini 
doğru olarak tahmin edememeleri sonucu 
ortaya çıkan sorunlara ne ad verilir? 

A) Asimetrik enformasyon 
B) Ters seçim 
C) Ahlaki riziko 
D) Kötü niyet sorunları 
E) Mali sıkıntı olasılığı 

27. i. 
ii. 
iii. 

Fiyatlar genel düzeyi yükselir. 
Süreklik gösteren bir süreçtir. 
Para değer kaybeder. 

Enflasyon kavramından söz edebilmek için 
yukarıdaki ifadelerden hangileri dikkate 
alınmalıdır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

28. Ekonomik birimlerin daha az nakit tutarak 
katlanacakları ilave maliyetlere ne ad verilir? 

A) Ayakkabı eskitme maliyetleri 
B) Mönü maliyetleri 
C) Enflasyon vergisi 
D) Dezenflasyon 
E) Soğuk hindi 

A 6 

A 
29. Duruma göre para politikası yürütülmesi ile 

başlangıçta olumlu sonuçlar doğuran 

genişlemeci politikaların, uzun dönemde 
olumsuzluklara neden olmasına ne ad verilir? 

A) Soğuk hindi 
B) Servet etkisi 
C) Tam dışlama 
D) Politika etkinsizliği 
E) Zaman tutarsızlığı 

30. Belirli bir politika izleyebilmek için, yapılması 
gereken yasal düzenlemeleri ilgili 
organlardan geçirinceye kadar geçen süreyi 
ifade eden açık piyasa işlemleri gibi, birçok 
para politikası tedbiri açısından söz konusu 
olmayan gecikme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Teşhis gecikmesi 
B) Etkinlik gecikmesi 
C) Düzenleme gecikmesi 
D) Yürütme gecikmesi 
E) Veri gecikmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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