FİNAL ÖNCESİ ÇÖZÜMLÜ DENEME

PARA VE BANKA
SORULAR
1- Değişimi yapılan finansal aracın hemen teslim edildiği ve ödemenin hemen yapıldığı piyasalar hangisidir?
A) Birincil Piyasa
B) İkincil Piyasa
C) Organize Piyasa
D) Tezgahüstü Piyasa
E) Spot Piyasa
2- Tahvilin fiyatı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tasarruf sahiplerinin serveti arttıkça azalır.
B) Tasarruf sahiplerinin serveti arttıkça yükselir.
C) Riski arttıkça artar.
D) Likiditesi düştükçe artar.
E) Faizi ile aynı yönde değişir.
3- Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin bulaşmasını açıklamaz?
A) Yatırımcıların finansal piyasalardaki eksik bilgi yüzünden sürü davranışı göstermesi.
B) Ülkeler arasındaki ticari bağlar yüzünden bir ülkedeki krizin diğer ülkenin ithalat ve ihracatını etkilemesi.
C) Bir ülkedeki döviz krizinin diğer ülkede de döviz krizine yol açması.
D) Kriz çıkan ülkenin tahvillerine olan talebin düşmesi sonucu diğer ülkenin tahvillerine olan talebin artması.
E) Uluslararası fon yöneticilerinin kriz çıkan ülkenin finansal piyasalarından çıkarken o ülkeye benzer ülkelerin finansal
piyasalarından da çıkmaları.
4- Bir bankanın eksi 40 milyon TL değerinde bir açığı (GAP) mevcut ise faizlerdeki 3 puanlık düşüş bankanın kârını nasıl etkiler?
A) 1,2 milyon TL düşürür.
B) 12 milyon TL düşürür.
C) 12 milyon TL arttırır.
D) 1,5 milyon TL arttırır.
E) 1,2 milyon TL arttırır.
5- Zorunlu rezerv oranı %15 ise basit mevduat çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 15
B) 6,67
C) 3,34
D) 1,5
E) 0,15
6- Dolaşımdaki para miktarı ile bankaların rezervlerinin toplamından oluşan değişkene ne ad verilir?
A) Para arzı
B) Zorunlu rezervler
C) Serbest rezervler
D) Reeskont kredileri
E) Parasal taban
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7- Merkez bankasının tahvil ve bono piyasasından kamu kesimi menkul kıymetlerini alıp satmasına ne denir?
A) Açık Piyasa İşlemleri
B) Kesin alım
C) Repo
D) Ters Repo
E) Reeskont kredisi
8- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılık oranının 0.20 olduğu durumda basit mevduat çarpanının değerini
gösterir?
A) 5,0
B) 2,5
C) 4,0
D) 2,0
E) 10,0
9- Aşağıdakilerden hangisi piyasa ve banka faiz oranlarının para politikası faiz oranlarındaki değişime tepki
verme hızı ve derecesini gösterir?
A) Faiz oranı geçişkenliği
B) Para politikasında iç gecikme
C) Para politikasında dış gecikme
D) Faiz kanalı
E) Kredi kanalı
10- Para politikası uygulamalarının üretim düzeyi ve enflasyon üzerinde etkili olmasına aracılık eden yönteme ne
ad verilir?
A) Para Kurulu
B) Faiz oranlarının geçişkenliği
C) Konjonktür teorisi
D) Likidite tercihi teorisi
E) Parasal aktarım mekanizması
11- Fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik
birimler tarafından anlaşılamaması nedir?
A) Enflasyon
B) Deflasyon
C) Dezenflasyon
D) Para Yanılgısı
E) Parasal Baskınlık
12- Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının para politikası uygulamalarının ekonomiye aktarımına aracılık
eden parasal aktarım mekanizması kapsamında değerlendirilen kanallardan biri değildir?
A) Altın
B) Faiz
C)Kur
D)Kredi
E)Bilanço
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13- Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin ön koşullarından biridir?
A) Merkez Banaksının bağımsız olması
B) Mali baskınlık olması
C) Borç stoğunun yüksek olması
D) Yüksek enflasyon olması
E) Düşük enflasyon olması
14- Parasal kontrolün en önemli amacı hangisidir?
A) Enflasyon beklentilerini şekillendirmek
B) Faizi düşürmek
C) Parayı değerlendirmek
D) Kredi hacmini arttırmak
E) Faizi yükseltmek
15- Sabit döviz kuru sistemi için hangisi yanlıştır?
A) Yerli paranın yabancı para karşısındaki değeri sabitlenir ve kamuoyuna ilan edilir.
B) Merkez bankası piyasada karşılanmayan döviz talebi varsa döviz satmak zorundadır.
C) Döviz kurunun değeri arz ve talep koşullarınca belirlenir.
D) Piyasada döviz bollaşıp döviz kuruna aşağıya doğru baskı yapıyorsa merkez bankası döviz almak zorundadır.
E) Sürdürülebilir olması hâlinde döviz kuru hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırır.
16- Para kurulu için hangisi doğrudur?
A) Merkez bankasının döviz rezervleri azaldığında yerli para arzı artar.
B) Merkez bankası kamuya kredi açtığında döviz rezervi artar.
C) Enflasyon hedefini para kurulu saptar.
D) Finansal gerginlik dönemlerinde bankaların likidite ihtiyacını gidermek için merkez bankası onlara kısıtlama olmaksızın yerli para likiditesi sağlar.
E) Merkez bankasının döviz rezervleri arttığında yerli para arzı artar.
17- Aşağıdakilerden hangisi likidite yönetimi araçlarından değildir?
A) Zorunlu karşılık oranları
B) Makro-Sakıngan önlemler
C) Açık Piyasa İşlemleri
D) Reeskont Kredileri
E) Araç Bağımsızlığı
18- Koridor sisteminde, Merkez Bankasının politika faizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Merkez Bankasının borç verme faizinden daha yüksek olmalıdır.
B) Döviz kuru kadar artmalıdır.
C) Merkez Bankasının borç alma faizinden daha düşük olmalıdır.
D) Zorunlu karşılık oranı kadar olmalıdır.
E) Merkez Bankasının borç alma faizinden daha yüksek olmalıdır.
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19- Hangisi Merkez Bankasının amaçları arasında yer almaz?
A) Fiyat istikrarı
B) Finansal istikrar
C) Varlık balonlarının oluşmasını engelleme
D) İşsizliği azaltma
E) Enflasyonu istikrarlı bir seviyede tutma
20- Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarsızlık kaynaklarından değildir?
A) Açık döviz pozisyonları
B) Vade uyumsuzluğu
C) Sorunlu krediler
D) Yetersiz sermaye
E) Yüksek vergi oranları
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ÇÖZÜMLER
Çözüm-1 (E)
Spot piyasalar değişimi yapılan finansal aracın hemen teslim edildiği ve ödemenin hemen yapıldığı piyasalardır.
Çözüm-2 (B)
Tasarruf sahiplerinin serveti arttıkça tahvil fiyatı yükselir.
Çözüm-3 (D)
Bu seçenek finansal krizlerin bulaşmasını açıklamaz.
Çözüm-4 (E)
40x0,03=1,2 milyon TL karı artar.
Çözüm-5 (B)
Basit mevduat çarpanı=1/0,15=6,67
Çözüm-6 (E)
Parasal taban (MB), dolaşımdaki para miktarı (C) ile bankaların rezervlerinin (R) toplamından oluşur.
Çözüm-7 (A)
Açık piyasa işlemleri, merkez bankasının tahvil ve bono piyasasından kamu kesimi menkul kıymetlerini alıp satmasıdır.
Çözüm-8 (A)
Basit mevduat çarpanı=1/0,20=5’dir.
Çözüm-9 (A)
Piyasa ve banka faiz oranlarının (kredi ve mevduat) para politikası faiz oranlarındaki değişime tepki verme hızı ve derecesine “faiz oranı geçişkenliği” denir.
Çözüm-10 (E)
PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI: Para politikası uygulamalarının üretim ve fiyatlar genel düzeyi değişenlerini
hangi kanallar aracılığıyla ne kadar bir gecikmeyle ne ölçüde etkilediğini incelemektedir.
Çözüm-11 (D)
Para Yanılgısı: Fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik birimler tarafından anlaşılamamasıdır.
Çözüm-12 (A)
Parasal Aktarım Mekanizması kapsamındaki kanallar:






Faiz Kanalı
Döviz Kuru Kanalı
Kredi Kanalı
o Banka Kredileri Kanalı
o Bilanço Kanalı
Varlık Fiyatları Kanalı
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Çözüm-13 (A)
İlk önkoşul merkez bankasının bağımsız olmasıdır.
Çözüm-14 (A)
Parasal kontrolde iki amaç var. Birincisi, enflasyon bekleyişleri şekillendirilmek isteniyor. İkincisi, hedef alınan enflasyonla uyumlu miktarda bir para miktarı sistemde dolaşsın amaçlanılıyor.
Çözüm-15 (C)
Dalgalı kurda döviz kurunun değeri arz ve talep koşullarınca belirlenir.
Çözüm-16 (E)
Para kurulunda, Merkez bankasının döviz rezervleri arttığında yerli para arzı artar.
Çözüm-17 (E)
LİKİDİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI; zorunlu karşılık oranları, makro-sakıngan önlemler, açık piyasa işlemleri ve reeskont
kredileridir.
Çözüm-18 (E)
Merkez Bankasının borç alma faizinden daha yüksek olması, koridor oluşması için gereklidir.
Çözüm-19 (D)
Merkez Bankasının işsizliği azaltma gibi bir amacı olamaz.
Çözüm-20 (E)
Çeşitli finansal istikrarsızlık kaynakları var. En önemlileri şunlar: Açık döviz pozisyonu, vade uyuşmazlığı, sorunlu krediler, yetersiz sermaye, likidite yetmezliği.
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