
Enflasyonun yukselmesi ile birlikte ulusal 

para biriminin taşıması gereken ozelliklerinin 

yıpranması ve paranın fonksiyonlarını yerine 

getirememeye başlaması sonucunda ulusal para 

yerine yabancı para kullanımının yaygınlaşması 

surecine ne ad verilir? 

A) Revalüasyon 

B) Devalüasyon 

C) Konvertibilite 

D) Deflasyon 

E) Para İkamesi (Dolarizasyon) 

İki taraf arasında yapılan ve icinde hem spot hem 

de forward işlemlerin yer aldığı değişim 

anlaşmalarına ne ad verilir? 

A) Benchmark 

B) Swap 

C) Açık Pozisyon 

D) Spekülasyon 

E) Piyasa Yapıcılığı 

Nominal faizin enflasyondan arındırılmış 

haline ne ad verilir? 

A) Bileşik faiz 

B) İskonto oranı 

C) Basit faiz 

D) Reel faiz 

E) İç kârlılık oranı 

Ulusal para biriminin, diğer yabancı paralar ve 

altına serbestce donuşturulebilmesine ne ad verilir? 

A) Konvertibilite 

B) Parite 

C) Çapraz kur 

D) Devalüasyon 

E) Revalüasyon 

 

Ekonomi biliminin alt dalı olan "makro 

ekonomi" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Ülke ve dünya ekonomisi ile ilgilenir. 

B) 1929 Ekonomik Buhranı ile birlikte ekonomi bilimi 

içerisinde ağırlık kazanmaya 

başlamıştır. 

C) Tüketicilerin ve firmaların farklı piyasa 

koşullarındaki davranış farklılıkları makro 

ekonominin inceleme konularındandır. 

D) Bir malın piyasa fiyatının nasıl belirlendiği 

makro ekonominin inceleme konularından 

biri değildir. 

E) Ekonomik büyüme, kalkınma, istihdam, gelir 

dağılımı, deflasyon, enflasyon gibi 

kavramlar makro ekonomi dalında irdelenen 

kavramlardandır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi olcum ve 

karşılaştırma kriterleri anlamında 

kullanılmaktadır? 

A) Dolarizasyon 

B) Sterilizasyon 

C) Benchmark 

D) Risk primi 

E) Kur riski 

 

Bankalarca daha once iskonto edilmiş, diğer 

bir ifadeyle kırdırılmış, bir senedin TC Merkez 

Bankası'nca iskonto edilmesine ne ad verilir? 

A) Reeskont 

B) Moratoryum 

C) Piyasa yapıcılığı 

D) Sterilizasyon 

E) Valör 

 

Turkiye'de kapasite kullanım oranına ilişkin 

veriler Turkiye İstatistik Kurumu tarafından 

hangi başlık altında yayınlanmaktadır? 

A) İmalat Sanayii EğilimAnketi 

B) Reel KesimBeklenti Anketi 

C) Sanayi Üretimİndeksi 

D) Reel KesimYönelimAnketi 

E) Sanayi Profil Anketi 

 

TC Merkez Bankası tarafından her hafta 

yayınlanan bilancoya ne ad verilir? 

A) Haftalık Parasal Taban 

B) Haftalık Parasal Gelişmeler 

C) Haftalık Vaziyet 

D) Haftalık Rezerv Para Tablosu 

E) Haftalık Parasal Büyüklükler Tablosu 

 

Aşağıdakilerden hangisi bir ulkenin dışa 

acıklık oranını olcmek amacıyla kullanılır? 

A) Faktör gelirleri / GSYH 

B) Dış ticaret dengesi / GSYH 

C) Cari İşlemler dengesi / GSYH 

D) (İhracat + İthalat) / GSYH 

E) Net sermaye girişi / GSYH 

 

Aşağıdakilerden hangisi Turkiye'de butce 

acıklarının finansmanı icin kullanılabilecek 

yontemler arasında yer almaz? 

A) Eurobond satışı ile borçlanmak 

B) Uluslar arası tahvil satışı ile borçlanmak 

C) Bono satarak borçlanmak 

D) Merkez bankasından borçlanmak 

E) Tahvil satarak borçlanmak 

 

Sıcak para girişinin devam etmesi icin 

aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin bir 

arada gercekleşmesi gerekir? 

A) Değerli yerli para, düşük yurtiçi faiz oranı 

B) Değerli yerli para, yüksek yurtiçi faiz oranı 

C) Sadece düşük yurtiçi faiz oranı 

D) Değer kaybetmiş yerli para, yüksek yurtiçi 

faiz oranı 

E) Değer kaybetmiş yerli para, düşük yurtiçi 

faiz oranı 

 

 

 

 



Devletin vergileri azaltıp, kamu harcamalarını 

arttırdığı bir politikaya ne ad verilir? 

A) Genişlemeci para politikası 

B) Daraltıcı maliye politikası 

C) Daraltıcı para politikası 

D) Genişlemeci maliye politikası 

E) Denk bütçe politikası 

 

Turkiye'de ic borc faiz odemeleri aşağıdaki 

harcama kalemlerinden hangisi icerisinde 

yer alır? 

A) Konsolide harcamalar 

B) Transfer harcamaları 

C) Yatırımharcamaları 

D) Parafiskal harcamalar 

E) Cari harcamalar 

 

Aşağıdakilerden hangisi para politikası 

araclarından biri değildir? 

A) Açık piyasa işlemleri 

B) Disponibilite oranı 

C) Zorunlu karşılık oranı 

D) Reeskont oranı 

E) Vergi gelirleri 

 

Konsolide butce harcamalarının konsolide 

butce gelirlerinden fazla olması durumunda 

ortaya cıkan eşitsizliğe ne ad verilir? 

A) Kamu açığı 

B) Cari açık 

C) Dış finansman açığı 

D) Bütçe açığı 

E) Tasarruf açığı 

 

Ekonomik birimlerin karar alma sureclerinde 

etkili olmayacak olcude duşuk ve istikrarlı 

bir enflasyon oranını aşağıdakilerden hangisi 

ifade eder? 

A) Enflasyon risk primi 

B) Fiyat istikrarı 

C) Benchmark 

D) Çekirdek enflasyon 

E) Finansal derinleşme 

 

Fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar 

uzerinden yapılacak alım satım işlemlerinden 

kar sağlanacağı beklentisiyle risk 

ustlenilerek bugunden alım satım işlemi 

yapmaya ne ad verilir? 

A) Manipülasyon 

B) Akreditif 

C) Arbitraj 

D) Spekülasyon 

E) Konsolidasyon 

 

Bir ulkede milli gelir dağılımının adaletli olup 

olmadığını olcmeye yarayan katsayı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Solow artığı 

B) Beta katsayısı 

C) Gini katsayısı 

D) Lukas çarpanı 

E) Risk primi 

 

Belirli bir donemde ithal veya ihrac 

edilebilecek mal miktarına veya değerine 

konulan kısıtlamalara ne ad verilir? 

A) Tarife 

B) Karşılaştırmalı üstünlük 

C) Mutlak üstünlük 

D) Çift taraflı tarife 

E) Kota 

 

Uretici Fiyat Endeksinin hesaplanmasında en 

yuksek ağırlığa sahip olan sektor 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hizmetler 

B) Madencilik 

C) Elektrik, Su, Gaz 

D) Sanayi 

E) Tarım 

 

Safi milli hasıladan milli gelire ulaşmak icin 

aşağıdakilerden hangisi safi milli hasıla 

değerinden cıkartılmalıdır? 

A) Dolaylı vergiler 

B) Amortismanlar 

C) Direkt vergiler 

D) Kar payı ödemeleri ve transferler 

E) Faktör gelirleri 

 

Aşağıdakilerden hangisi maliyet 

enflasyonunun gostergesi olarak kullanılır? 

A) Tüketici Fiyat Endeksi 

B) Üretici Fiyat Endeksi 

C) Perakende Satış Endeksi 

D) Toptan Eşya Fiyat Endeksi 

E) Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi 

 

Merkez bankasının parasal tabanda 

değişiklik oluşmaması amacıyla piyasada 

doviz alım satımı yaparken bir yandan da 

acık piyasa işlemi yapmasına ne ad verilir? 

A) Konvertibilite 

B) Konversiyon 

C) Sterilizasyon 

D) Konsolidasyon 

E) Ters repo 

 

İc ve dış borc faiz odemeleri konsolide butce 

gider kalemlerinden hangisi icinde yer alır? 

A) Cari harcamalar 

B) Dolaylı harcamalar 

C) Dolaysız harcamalar 

D) Transfer harcamaları 

E) Yatırımharcamaları 

 

 

 

 



Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide 

toplam harcamaları arttıran bir etkiye sahip 

değildir? 

A) Tüketimdeki artış 

B) Kamu harcamalarındaki artış 

C) Vergilerdeki azalış 

D) Vergilerdeki artış 

E) Yatırımlardaki artış 

 

Cok duşuk olan faiz oranları nedeniyle, para 

arzındaki artışların yatırım ve tuketim 

harcamaları uzerinde etkili olamadığı 

ekonomik ortama ne ad verilir? 

A) Bekleyiş odaklanması 

B) Reel konjonktür sapması 

C) Likidite tuzağı 

D) Nakit hayali 

E) Nakit sapması 

 

 

Bir ekonomide toplam talebin toplam arzı 

aşarak surekli fiyat artışına neden olması 

halinde ortaya cıkan duruma ne ad verilir? 

A) Sürünen enflasyon 

B) Basamaklı enflasyon 

C) Maliyet enflasyonu 

D) Talep enflasyonu 

E) Hiperenflasyon 

 

Mevduat kabul eden finansal kurumların bu 

mevduata karşılık olarak merkez bankasında 

tutmak zorunda oldukları mevduatının 

kanunen saptanan oranına ne ad verilir? 

A) Reeskont oranı 

B) Rezerv oranı 

C) Zorunlu karşılık oranı 

D) Disponibilite oranı 

E) Para çarpanı 

 

 

Kurun hicbir mudahale olmadan tamamen 

piyasada oluşan arz ve talep koşullarında 

belirlendiği sisteme ne ad verilir? 

A) Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate 

System) 

B) Dalgalı (serbest) Kur Sistemi (Free Floating) 

C) Dolarizasyon 

D) Sürünen Kur (Crawling Peg) Sistemi 

E) Yönetilen Dalgalı Kur Sistemi (Managed 

Float) 

 

Ekonomik buyumenin belirli bir sure negatif 

ya da yavaş olmasını ifade eden kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dezenflasyon 

B) Revalüasyon 

C) Resesyon 

D) Devalüasyon 

E) Deflasyon 

 

Aşağıdakilerden hangisi bir kıymetin 

fiyatındaki değişkenliği ifade eder? 

A) Opsiyon 

B) Riske maruz değer 

C) Oynaklık (volatilite) 

D) Sterilizasyon 

E) Deflatör 

 

Uluslararası Para Fonu'nun, bir uye ulkeye 

uygulanması zorunlu istikrar programına 

bağlı olarak belirli koşullarla veya 

ekonominin işleyişinde IMF denetimini kabul 

etmesi şartıyla, verdiği krediye ne ad verilir? 

A) Eximbank kredisi 

B) Akreditif kredisi 

C) Spot kredi 

D) Prefinansman kredisi 

E) Stand-by kredisi 

 

Devletin kamu harcamalarını 100 milyon TL 

arttırdığı ve bu artışı butce acığı 

yaratmayacak bicimde vergi artışı ile finanse 

ettiği bir ekonomide denge gelir duzeyi 

bundan nasıl etkilenir? 

A) Çarpan değeri bilinmeksizin karar verilemez. 

B) Değişmez. 

C) 100 milyon TL artar. 

D) 50 milyon TL artar. 

E) 100 milyonTL azalır. 

 

Genişlemeci bir maliye politikasının fiyatlar 

uzerinde yaratacağı nihai etki 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

ifade edilmiştir? 

A) Toplamarz eğrisi sağa kayar, fiyatlar artar. 

B) Toplam talep eğrisi sağa kayar, fiyatlar 

artar. 

C) Toplam arz ve toplam talep eğrileri sağa 

kayar, fiyatlar değişmez. 

D) Toplamarz eğrisi sola kayar, fiyatlar artar. 

E) Toplamtalep eğrisi sola kayar, fiyatlar artar. 

 

 

 


