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1. Aşağıdakilerden hangisi bir harcama kaydırıcı po-
litika aracı değildir?

A) Açık piyasa işlemleri
B) İthalat tarifeleri
C) Devalüasyon
D) İhracat sübvansiyonları
E) Döviz kontrolleri

2. Aşağıdakilerden hangisi korumacı dış ticaret poli-
tikası tezlerinden biri değildir?

A) Dış ticaret dengesini iyileştirmesi
B) Rant arayışını sona erdirmesi
C) Dış ticaret hadlerini iyileştirmesi
D) İşsizliği azaltması
E) Hazineye gelir sağlaması

3. Malın alıcı ülkenin limanına ulaştığı andaki fiyatına 
ne ad verilir?

A) Nominal fiyat
B) Reel fiyat
C) FOB fiyat
D) CIF fiyat
E) Marjinal fiyat

4. Aynı döviz kuru ile nominal gümrük tarifesi sebe-
biyle bir malın katma değerinde, tarifelerin olmadı-
ğı duruma göre ortaya çıkan yüzde artış aşağıdaki-
lerden hangisini ifade eder?

A) Marjinal dönüşüm oranı
B) Gelir değişim oranı
C) Fayda maliyet oranı
D) Etkin koruma oranı
E) Toplam gelir oranı

5. GATT 1947’ye taraf ülkelerin yükseltmemeyi taah-
hüt ettikleri tarife oranları aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Optimum tarife oranı
B) Bağlı tarife oranı
C) Otonom tarife oranı
D) Yasaklayıcı tarife
E) Seçici tarife

6. Gümrük birliğinin yarattığı hangi etki bir malı yük-
sek maliyetle üreten bir gümrük birliği üyesi ülke-
nin aynı malı daha düşük maliyetle üreten diğer 
gümrük birliği üyesi ülkeden satın aldığında ortaya 
çıkmaktadır?

A) Ticaret yaratma etkisi
B) Ticaret sapma etkisi
C) Artan rekabet etkisi
D) Ölçek ekonomisi etkisi
E) Yatırımları özendirme etkisi

7. Aşağıdakilerden hangisi Asya kaplanları olarak ni-
telendirilen ve neoliberal politikaların uygulandığı 
Asya Modelleri arasında başarılı olan ülkelerden 
biri değildir?

A) Güney Kore
B) Hong Kong
C) Singapur
D) Tayvan
E) Kuzey Kore

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de, ithal ikamesi-
ne dayalı sanayileşmeyi korumak ve özendirmek 
için alınan önlemlerden biri değildir?

A) Gümrük önlemleri
B) Düşük döviz kuru politikası
C) Kotalar
D) Yatırım indirimleri
E) Kredi kolaylıkları

9. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özellik-
lerinden biri değildir?

A) Döviz piyasaları örgütsüz piyasalardır.
B) Döviz piyasaları evrensel piyasalardır.
C) Döviz piyasasında alıcı ve satıcıların karşı karşıya 

geldiği yerdir.
D) Döviz piyasaları hiç kapanmayan piyasalardır.
E) Döviz piyasaları tam rekabet piyasasına yakın pi-

yasalardır.

10. Bir firmanın en uygun koşulda bulduğu kredinin fa-
izini, diğer bir firmanın başka bir para birimi cinsin-
den ödeyeceği kredi faizi ile değiştirmesi işlemine 
ne ad verilir?

A) Opsiyon
B) Futures işlem
C) Forward işlem
D) Faiz swapı
E) Döviz swapı
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11. Döviz kurlarının iki ülke enflasyon oranları farkı 
kadar değişmesi gerektiğini, bu nedenle enflasyon 
oranı yüksek olan bir ülkenin parasının bu ölçüde 
değer kaybetmesi gerektiğini açıklayan görüşe ne 
ad verilir?

A) Big Mac 
B) Nispi satın alma gücü paritesi yaklaşımı
C) Çapraz kur yaklaşımı
D) Faiz paritesi yaklaşımı
E) Sterilizasyon politikası yaklaşımı

12. Bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomiler-
de bulunan yerleşik kişiler ile belirli bir dönem için-
de yapmış oldukları ekonomik işlemlerin kayıtlarını 
gösteren rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cari işlemler
B) Ödemeler dengesi
C) Sermaye hesabı
D) Ekonomik işlemler
E) Resmi Varlıklar

13. IMF’nin yarattığı, belli bir sembolü olmayan ve 
sepet niteliğindeki hayali uluslararası rezerv para 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtibari para
B) Özel çekme hakları
C) Mal para
D) Kaydi para
E) Resmi para

14. Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru artışının etkile-
rinden biri değildir?

A) Ülkenin dış piyasalarda rekabet gücü artar
B) İhraç malları döviz cinsinden ucuzlar
C) İthalat malları ulusal para cinsinden pahalanır
D) İhracat artar
E) İthalat artar

15. I. Açık piyasa işlemleri
II. Kamu harcamaları
III. Zorunlu karşılık oranları
IV. Reeskont oranları
Yukarıdakilerden hangileri para politikası araçları 
arasında yer alır?
A) I, III ve IV
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I ve IV

16. Sabit döviz kuru sisteminin uygulandığı bir ekono-
mide dış açık söz konusu ise aşağıdakilerden han-
gisi uygulanır?

A) Ulusal para arzı arttırılır
B) Para talebi azaltılır
C) MB piyasaya döviz satışı yapar
D) MB reeskont oranını azaltır
E) MB piyasadan döviz alışı yapar

17. Sermaye hareketlerini serbestleştiren piyasa eko-
nomilerinin ya tam sabit ya da tam esnek döviz 
kuru politikalarını seçmeleri, ara kur sistemlerin-
den vazgeçmeleri gerektiğini ifade eden hipotez 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki kutup hipotezi
B) İmkansız üçlü hipotezi 
C) Mundell – Fleming hipotezi
D) Mundell’in tahsisler kuralı
E) Sterilizasyon politikası

18. Klasik altın standardı sisteminde, ödemeler bi-
lançosu fazla veren ülkenin merkez bankasının 
açık piyasa alımı yaparak; ödemeler bilançosu açık 
veren ülkenin merkez bankasının ise açık piyasa 
satışı yaparak yurt içi fiyat intibakını hızlandırma-
sına ne ad verilir?

A) Oyun kuralı
B) Sterilizasyon
C) Fiyat katılığı
D) Net-Work dışsallığı
E) Köşe çözümü hipotezi

19. Dünyada ilk Merkez Bankası olarak nitelendirilebi-
lecek olan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amerikan Merkez Bankası
B) Avrupa Merkez Bankası
C) Osmanlı Bankası
D) İngiltere Bankası
E) Almanya Bankası

20. Aşağıdakilerden hangisi dolar kıtlığına yol açan 
faktörlerden biri değildir?

A) Hammadde yetersizliği
B) Tasarruf oranlarının düşüklüğü
C) Politik istikrarsızlıklar
D) Girişim gücünün zayıflaması
E) Avrupa ülkelerinin ulusal paralarının aşırı değer 

kaybı yaşaması
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CEVAP ANAHTARI

1 A 11 B

2 B 12 B

3 D 13 B

4 D 14 E

5 B 15 A

6 A 16 C

7 E 17 A

8 B 18 A

9 C 19 D

10 E 20 E


