
PARA POLİTİKASI  / DÖNEM SONU

1

1. Fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesapla-
rına alacak veya borç kaydı verilmek yoluyla yaratı-
lan değişim ve ödeme aracına ne ad verilir?

A) Rezerv para
B) Kaydi para
C) Fiyat para
D) Sigara para
E) Kağıt para

2. Tek bir borçluya büyük miktarda kredi sağlamak 
üzere birden fazla finans kurumunun aralarında 
oluşturdukları geçici ortaklığa ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Sendikasyon
C) Senyoraj
D) Konfederasyon
E) Korporasyon

3. TCMB tarafından yapılan son ve en geniş tanımlı 
para arzı aşağıdakilerden hangisidir?

A) M1
B) M2
C) M3
D) M4
E) M5

4. Zorunlu karşılık oranı %9, vadesiz mevduat miktar 
¨800 milyar, dolaşımdaki para ¨600 milyar ve ser-
best rezervler ¨0.8 milyar iken para çarpanın değe-
rini kaçtır?

A) 0,15
B) 1,80
C) 3,58
D) 4,34
E) 2,08

5. I. 1980’li yıllarda ekonomilerde görülen enflasyon sü-
reci

II. İç ve dış borçlanmanın sürdürülebilir ölçülerden 
uzaklaşması

III. Makroekonomik istikrarsızlıklar
IV. Hükümetlerin çözüm diye uyguladıkları popülist po-

litikalar
Yukarıdakilerden hangileri merkez bankalarında ba-
ğımsızlık sorununun gündeme gelmesinin nedenle-
ri arasında yer alır?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
E) I, III ve IV

6. I. Atamalar
II. Merkez bankasının hükümetle olan ilişkileri
III. Kurumsal düzenlemeler
Yukarıdakilerden hangileri Merkez Bankası’nın poli-
tik bağımsızlığının ölçülmesinde kullanılan kriterler 
arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının amaçla-
rı arasında yer almaz?

A) Tam istihdam
B) Arzulanır bir ekonomik büyüme 
C) Fiyat istikrarı
D) Eksik istihdam
E) Finansal istikrar

8. Piyasada kalıcı likidite ihtiyacı söz konusu oldu-
ğunda, Merkez Bankası’nın bu likiditeyi kalıcı ola-
rak sağlamak için piyasadan menkul kıymet satın 
almasına ne ad verilir?

A) Doğrudan satım
B) Kesin satım
C) Geri alım vadiyle satım
D) Doğrudan alım
E) Geri satım vadiyle alım

9. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının kurala 
dayalı yürütülmesinin dayanakları arasında yer al-
maz?

A) Zaman tutarsızlığı sorununu artırması
B) Politika kararlarının açıklanmasını kolaylaştırması
C) Politika yapıcı ve yürütücüleri üzerindeki baskıları 

hafifletmesi
D) Geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması 
E) Enflasyonist bekleyişleri düşürmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi para kurulu sisteminin 
özellikleri arasında yer almaz?

A) Tam konvertibilitenin bulunması
B) Senyoraj gelirinin sadece faizden elde edilmesi
C) Esnek döviz kuru sisteminin geçerli olması
D) En son ödünç veren kurum özelliğinin bulunmama-

sı
E) Kredi verememesi
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11. Bir ekonomide yerli para yerine tamamıyla yabancı 
paranın kullanılmasına ne ad verilir?

A) Eurobond
B) Tam dolarizasyon
C) Kısmi dolarizasyon
D) Döviz çapası
E) Ortodoks para rejimi

12. Merkez Bakası’nın para politikasının amacını ken-
disinin belirleme yetkisine sahip olmasına ne ad 
verilir?

A) Amaç bağımsızlığı
B) Araç bağımsızlığı
C) Siyasi özerklik
D) Ekonomik bağımsızlık
E) Yarar bağımsızlığı

13. TCMB’nin enflasyon hedeflemesi rejimini tanıtmak 
amacıyla 2006 yılında hazırladığı kitapçıkta enflasyon 
hedeflemesi rejiminin temel özellikleri belirtmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyon he-
deflemesi rejiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Enflasyon hedeflemesi rejiminin toplum tarafından 

kolaylıkla anlaşılabilmesi ve izlenebilmesi amacıyla 
öncelikle sayısal bir enflasyon hedefi belirlenir.

B) Enflasyon hedeflemesi rejimi altında merkez ban-
kasının temel politika aracı uzun vadeli faiz oran-
larıdır. 

C) Enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında karar 
alma sürecinin kurumsallaşmasını sağlamak da en 
az enflasyon hedefini saptamak ve bu hedefi ka-
muoyuna açıklamak kadar önemlidir. 

D) Enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamasında enf-
lasyon tahminleri büyük önem taşımaktadır. 

E) Enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında merkez 
bankasının beklentileri iyi yönetmesi ve etkin bir 
iletişim politikası izlemesi önemlidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonda nokta hedef 
belirleyen ülkelerden biri değildir?

A) İngiltere
B) Norveç
C) Türkiye
D) Brezilya
E) Kanada

15. Farklı vadelerdeki menkul kıymetlerin faiz oranla-
rının, genel yapısını gösteren ve faiz oranlarının 
genel seyrinin görülmesine yardımcı olan eğri aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Lorenz eğrisi
B) Getiri eğrisi
C) Gider eğrisi
D) Marjinal maliyet eğrisi
E) Arz - talep eğrisi

16. Merkez bankalarının enflasyon ve üretim hedef-
lerine ulaşabilmek amacıyla para politikası aracı 
olarak kullandıkları kısa vadeli faiz oranlarının be-
lirlenmesine yönelik araç kuralı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Taylor kuralı
B) Okun yasası
C) Say yasası
D) Gini katsayısı
E) Keynes kuralı

17. Aşağıdakilerden hangisi gecikme türleri arasında 
yer almaz?

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

18. Kredi daralmasının nedenleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?

A) Başarısız mevduat kurumlarının faaliyetine devam 
edememesi

B) Banka denetimini üstlenen kurulun katı uygulama-
ları

C) Bankacılık sektöründe uygulanan zorunlu karşılık 
oranları

D) Bankacılık sektörünün kredi standartlarında yaşa-
nan değişimler

E) Banka sermayesinde yaşanan kötüleşme

19. Yatırımcıların kendi kişisel değerlendirmelerini 
göz ardı ederek diğer yatırımcıların görüşlerinden, 
davranışlarından etkilenip kendi fikirlerini değişti-
rilmeleri ve çoğunluğun hareketleri yönünde dav-
ranmalarına ne ad verilir?

A) Sürü davranışı
B) Spekülatif atak
C) Varlık balonu
D) Finansal bulaşıcılık
E) Yayılma

20. Aşağıdakilerden hangisi krize yol açan mikro eko-
nomik faktörlerden biri değildir?

A) Bankacılık sektörüne yönelik devlet garantisinin 
varlığı ve bunun ahlaki tehlike sorununu ortaya çı-
kartacak boyuta ulaşması

B) Yapılan yatırımların az olması
C) Vade yapısı ve toplam borç içinde dış borcun oranı
D) Bankacılık sektörünün problemleri 
E) Finans sektöründeki kurumsal ve yapısal zayıflıklar
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CEVAP ANAHTARI

1 B 11 B

2 B 12 A

3 C 13 B

4 E 14 E

5 D 15 B

6 C 16 A

7 D 17 E

8 D 18 C

9 A 19 A

10 C 20 B


