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FiNANSAL YÖNETiM A 
2009 AS 2300-A 

1. Borçla finansmanın en önemli avantajı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faiz ödemelerinin sabit olması 
B) Kar payı oranlarının yükseltilmesi 
C) Hisse senediyle finansmana göre daha az 

riskli olması 
D) Vadesinin olması 
E) Faiz giderlerinin vergiden düşülebilmesi 

2. Finans yöneticisinin, finansman ve yatırım 

kararları alırken öncelikle dikkate alması 

gereken konu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işletmenin piyasa değerinin nasıl 
etkileneceği 

B) Kar paylarının nasıl etkileneceği 
C) işletmenin yükümlülüklerinin nasıl 

etkileneceği 

D) işletmenin varlıklarının nasıl etkileneceği 
E) Karlılığın nasıl etkileneceği 

3. Muhasebe ve fi na ns fonksiyonları nı n farklı 

yöneticiler tarafından yürütüldüğü 

işletmelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisi 
genellikle muhasebe yöneticisi tarafından 

gerçekleştirilmektedir? 

A) Karpayıödeme~ri 
B) Finansman 
C) Mali tabloların hazırlanması 
D) Nakit yönetimi 
E) Kredi yönetimi 

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal 
amaçlarından biridir? 

A) işletmenin vergi ödemelerini azaltmak 
B) Mal ve hizmet üreterek toplumun refahını 

artırmak 

C) işletmenin nakit akışını artırmak 
D) işletme yatırımlarının karlılığını artırmak 
E) işletme yatırımlarının riskini azaltmak 
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5. %15 yıllık bileşik faizle bankaya yatırılan 

10.000 TL mevduat, 3 yıl sonunda kaç TL 
olur? 

A) 13.225 
B) 14.049 
c) 14.429 
D) 15.209 
E) 15.609 

6. Aylık %2 faiz oranı ile alınan tüketici 
kredisinin yıllık efektiffaiz maliyeti yüzde kaç 
olur? 

A) 20 
B) 22 
c) 24 
D) 25 
E) 27 

7. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarını 

etkilemez? 

A) Temeltü oranları 
B) Enflasyon 
c) Ödenmeme riski 
D) Paranın zaman değeri 
E) Vade riski 

8. Enflasyondan arındırılmış getiriye ne ad 
verilir? 

A) Nominal faiz 
B) Reel faiz 
c) Basit faiz 
D) Bileşik faiz 
E) Anüite 
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9. 500 milyar $ GSMH'ya sahip bir ülke GSMH'nı 
5 yıl arka arkaya %5 artırırsa, 5 yıl sonunda 
söz konusu ülkenin GSMH'sı kaç milyar $ a 
yükselir? 

A) 607,8 
B) 615,4 
C) 624,6 
D) 638,1 
E) 640,9 

10 - 12. sorular aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplandırılacaktır. 

(X) işletmesi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Hazır değerler 
Menkul değerler 
Alacaklar 
Stoklar 
Duran varlıklar 
Kısa vadeli borçlar 
Uzun vadeli borçlar 

10.000 TL 
30.000 TL 
70.000 TL 
90.000 TL 

300.000 TL 
150.000 TL 
250.000 TL 

10. Yukarıdaki bilgilere göre (X) işletmesinin aktif 
toplamı kaç TL dir? 

A) 200.000 
B) 300.000 
C) 400.000 
D) 500.000 
E) 600.000 

11. Yukarıdaki bilgilere göre, (X) işletmesinin 
özkaynaklar toplamı kaç TL dir? 

A) 100.000 
B) 200.000 
C) 300.000 
D) 400.000 
E) 500.000 

12. Yukarıdaki bilgilere göre (X) işletmesinin cari 
oranı kaçtır? 

A) 1,00 
B) 1,10 
C) 1,33 
D) 1,50 
E) 2,00 
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13. Oran analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

A) Oranların sonuçları, oranda yer alan 
değerlerin tutarları da dikkate alınarak 
yorumlanmaııdır. 

B) Oranlardaki değişimler, ek bilgilerle 
desteklenerek yorumlanmaııdır. 

c) Mümkün olduğunca çok oran 
hesaplanmaııdır. 

D) Oranlar üzerindeki mevsimlik etkiler dikkate 
alınmalıdır. 

E) Oranlar amaca uygun şekilde 

yorumlanmaııdır. 

14. Aşağıdakilerden hangisi finansal analizin 
amaçlarından biri değildir? 

A) Faaliyet sonuçlarını görmek 
B) Üretimi artırmak 
c) Planlar hazırlamak 
D) Çalışanların performansını ölçmek 
E) Çalışanları denetlemek 

15. işletmenin sabit giderleri 60.000.000 TL, 
birim satış fiyatı 20.000 TL, birim başına 

değişken giderleri 8.000 TL ise bu işletmenin 
başabaş noktasındaki satış tutarı kaç TL 
olur? 

A) 5.000 
B) 50.000 
c) 10.000.000 
D) 50.000.000 
E) 100.000.000 

16. Bir işletmenin sabit giderleri 32.000.000 TL, 
birim başına değişken giderleri 14.000 TL ve 
başabaş noktasındaki üretim miktarı 2.000 
adet ise, bu işletmenin ürettiği malların satış 
fiyatı kaç TL dir? 

A) 10.000 
B) 20.000 
c) 30.000 
D) 32.000 
E) 40.000 
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17. Faiz ve vergiden önceki karı 218.750 TL olan 
bir işletmenin satışları 600.000 TL, toplam 
değişir giderleri 250.000 TL ve finansal 
kaldıraç derecesi 2 ise, bu işletmenin bileşik 
kaldıraç derecesi kaçtır? 

A) 1,24 
B) 1,48 
C) 2,48 
D) 3,20 
E) 4,40 

18. Sermaye yapısının hisse başına kara etkisini 
ölçmek ıçın kullanılan analiz tekniği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansal kaldıraç 
B) Bileşik kaldıraç 

C) Faaliyet kaldıracı 
D) Başabaş noktası 
E) Fon akım tablosu 

19. Aşağıdakilerden hangisi bütçeiemenin 
sakıncaları arasında ll.2r. almaz? 

A) Giderlerin azaitılmaya çalışılması nedeniyle 
büyüme hedeflerini arka plana itmesi 

B) izlenecek işletme politikalarının önceden 
belirlenmesini gerektirmesi 

C) Üst yönetimin, alt kademe yöneticileri 
üzerinde baskı yapmasına yol açması 

D) Verimsiz harcamaların gizlenmesinde araç 
olabilmesi 

E) Hayallerin de bütçe olarak ifade edilebilmesi 

20. Finansal planlama süreci aşağıdakilerden 

hangisi ile başlar? 

A) Sermaye yapısına ilişkin karar alınması 
B) Alternatiflerin ortaya konulması 
C) Optimal seçeneklerin belirlenmesi 
D) Gelir ve giderlerin tahmini 
E) Alternatif ve sonuçların analiz edilmesi 
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21. Yeni kurulmuş olduğu için geçmiş yıllara 

ilişkin verisi olmayan bir işletmenin finansal 
planlama çalışmalarında hangi finansal 
planlama tekniğinin kullanılması gerekir? 

A) Oranlar yöntemi 
B) Korelasyon yöntemi 
c) Regresyon yöntemi 
D) Eğilim yüzdeleri yöntemi 
E) Proforma yöntemi 

22. Bütçelerin ilgili kişilerin gerekli bilgilere 
kolaylıkla ulaşabilecekleri nitelikte 
hazırlanması, aşağıdaki bütçeleme 
ilkelerinden hangisinin gereğidir? 

A) Uzmanlaşma ilkesi 
B) iktisadilik ilkesi 
c) Birlik ilkesi 
D) Kesinlik ilkesi 
E) Şeffaflık ilkesi 

23. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi 
yetersizliğini gidermek için alınabilecek 

tedbirlerden biri değildir? 

A) Stok devir hızının artırılması 
B) Üretim kapasitesini etkilemeyecek şekilde 

duran varlıkların azaltılması 
c) Kısa vadeli kaynak sağlanması 
D) Alacak devir hızının artırılması 
E) Satış fiyatlarının yeniden ayarlanması 

24. Aşağıdakilerden hangisi brüt çalışma 

sermayesini ifade eder? 

A) Duran varlık toplamı 
B) Kısa vadeli borçlar 
c) Devamlı sermaye 
D) Dönen varlık toplamı 
E) Aktif toplamı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi çalışma 

sermayesinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Kısa vadeli olması 
B) Hareketli olması 
C) Riskinin düşük olması 
D) Likit olması 
E) Bölünemez olması 

26. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi 
yetersizliğinin bir göstergesi değildir? 

A) Müşterilere uygun vade tanınamaması 
B) işletmenin, dış gelişmelere ayak 

uydurabilmesi 
C) Stokların, müşteri taleplerini karşılamaya 

yetmemesi 
D) Borçların zamanında ödenememesi 
E) Net işletme sermayesinin negatif olması 

27. Faiz oranları yükseldiğinde. aşağıdaki 
durumlardan hangisinin ortaya çıkması 

beklenir? 

A) Repo getirisinin azalması 
B) Mevduat getirisinin azalması 
C) Tahviiierin değerinin düşmesi 
D) Hisse senetlerinin değerinin artması 
E) Hazine bonolarının değerinin artması 

28. Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler 

arasında y.!..!: almaz? 

A) Posta pulları 
B) Damga pulları 
C) Tahsil edilecek banka havaleieri 
D) Vadesi gelmiş tahvil kuponları 
E) Yatırım fonları 
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29. Stok alımı, vergi ödemeleri, ücret ödemeleri 

ve faiz ödemeleri için nakit bulundurmak, 
aşağıdaki nakit bulundurma amaçlarından 
hangisine örnektir? 

A) işlem 
B) Tedbir 
c) ihtiyat 
D) Spekülasyon 
E) Yatırım 

30. Aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurma 
gereksinimini artırmaz? 

A) Borçların vadesinin gelmesi 
B) Nakit girişlerinin hızlanması 
c) Yeni bir yatırım yapılması 
D) Yüklü miktarda alım yapılması 
E) Alışların peşin yapılması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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