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FiNANSAL YÖNETiM A 
2009 BS 2300-A 

1. Finans yöneticisinin, finansman ve yatırım 

kararları alırken öncelikle dikkate alması 

gereken konu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Karlılığın nasıl etkileneceği 

Bl işletmenin piyasa değerinin nasıl 
etkileneceği 

CL işletmenin varlıklarının nasıl etkileneceği 
OL işletmenin yükümlülüklerinin nasıl 

etkileneceği 
El Kar paylarının nasıl etkileneceği 

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

Al 20 
Bl 22 
CL 24 
OL 25 
E) 27 

3. %15 yıllık bileşik faizle bankaya yatırılan 

10.000 TL mevduat, 3 yıl sonunda kaç TL 
olur? 

Al 13.225 
Bl 14,049 
CL 14.429 
OL 15,209 
El 15,609 

4. 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 satıs tutarı kaç TL 
olur? 

A 

Al 5,000 
Bl 50,000 
CL 10,000,000 
OL 50,000,000 
El 100 000 000 

5. Oran analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Mümkün olduğunca çok oran 
hesaplanmaııdır. 

BlOranlar amaca uygun şekilde 

yorumlanmaııdır. 

cı Oranlar üzerindeki mevsimlik etkiler dikkate 
alınmalıdır. 

OL Oranlardaki değişimler, ek bilgilerle 
desteklenerek yorumlanmaııdır. 

El Oranların sonuçları, oranda yer alan 
değerlerin tutarları da dikkate alınarak 

yorumlanmaııdır. 

6. Aşağıdakilerden hangisi planlama ve 
bütçeleme ilkelerinden biri değildir? 

Al Bütünlük ilkesi 
Bl Esneklik ilkesi 
CL Birlik ilkesi 
OL Dönemseilik ilkesi 
El iktisadilik ilkesi 

7. Bir işletmenin faaliyete başlayabilmesi ve 
faa liyetlerini sürdüre bilmes i iç in kullanılan, 

kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip 
varlıklara ve bu amaçla yapılan harcamalara 
ne ad verilir? 

Al Yatırım sermayesi 
Bl Net yatınm semıayesi 
CL Özsemıaye 
OL Çalışma sermayesi 
El Net çalışma sermayesi 
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8. Faiz oranlarındaki değişimlerden ve menkul 
kıymetlerin fiyat artışlarından yararlanmak 
için nakit bulundurmak, aşağıdaki nakit 
bulundurma amaçlarından hangisine 
örnektir? 

A) Spekülasyon 
B) Tedbir 
C) ihtiyat 
D) Yatırım 

E) işlem 

9. Aşağıdakilerden hangisi müşterinin borcunu 
geri ödeme kabiliyetini gösterir? 

A) Karakter 
B) Gelir 
C) Kapasite 
D) Teminat 
E) Koşul 

10. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin kredi 
değerliliği belirlenirken incelenmesi gereken 
temel konular arasında :i!L almaz? 

A) Müşterin in karakteri 
B) Müşterin in faaliyet konusu 
C) Müşterin in kapasitesi 
D) Ekonomik ve sektörel koşullar 
E) Teminatlar 

11. Aşağıdakilerden hangisi alacak düzeyini 
belirleyen faktörlerden biri değildir? 

A 

A) Sektördeki rekabet 
B) Kredili satışların toplam satışlar içindeki payı 
C) Kredi ve tahsilat politikası 
D) Ortaklık yapısı 

El Satışların hacmi 

A 
12. Bir sabit varlık yatırımından beklenen asgari 

verim veya karlılık oranına ne ad verilir? 

A) Faaliyet oranı 
B) Hassas oran 
C) istenen verim oran i 
D) Cari oran 
E) Hurda değer oranı 

13. Yatırımın ekonomik ömrü sonundaki değere 
ne ad verilir? 

A) Net bugünkü değer 
B) Gerçek değer 
C) Defter değeri 
D) Bugünkü değer 
E) Hurda değer 

14. Net bugünkü değeri negatif olan bir yatırım 
projesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Projenin karlılığı iç karlılık oranına eşittir. 
B) Proje karlı değildir. 
C) Projenin riski düşüktür. 
D) Proje kabul edilmez. 
E) Projenin karlılığı bilinemez. 

15. Enflasyon ile yatırım projeleri arasındaki 

ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Enflasyon, yaln iZ yatırım harcamaları için 
dikkate alınmalıdır. 

B) Enflasyon, yalnız nakit girişleri için dikkate 
alınmalıdır. 

C) Enflasyon, hem nakit girişleri, hem de nakit 
çıkışları için dikkate alınmalıdır. 

D) Enflasyon, proje değerlemede dikkate 
alınmamalıdır. 

E) Enflasyon, ekonomik ömrü üç yıldan fazla 
olan prOjeler için dikkate alınmalıdır. 
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16. Yabrım kararını belirleyen temel faktörler 
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru 

olarak verilmiştir? 

A) Risk ve getiri 
B) Risk ve belirsizlik 
C) Belirsizlik ve getiri 
D) Getiri ve karlılık 
E) Karlılık ve nakit akışı 

17. Riskle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Biryatırımın vadesi arttıkça riski de artar. 
B) Risk ve getiri ilişkisi doğrusaldır. 
C) Biryatırımın riski arttıkça getirisi de artar. 
D) Beklenen değerden olumsuz sapmalar risk 

iken, olumlu sapmalar risk değildir. 
E) Yatırımdan beklenen getiri kadar risk de 

dikkate alınmalıdır. 

18. Aşağıdakilerden hangisi ticari kredilerin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Ticari kredi kullanan işletmenin nakit 
ıskontosundan da yararlanması 

B) Teminat olarak senet alınmışsa ıskonto 

ettirilebilmesi 
C) Satış artımıa çabalarını desteklemesi 
D) Finansman imkanları sınırlı olan küçük 

işletmeler için önemli olması 
E) Belirli bir vadeye sahip olması 

19. Banka kredisi ile desteklenmiş finansman 
bonolarına ne ad verilir? 

A) A Tipi 
B) B Tipi 
C) C Tipi 
D) D Tipi 
E) E Tipi 

A 

A 
20. ithalatçının bankasının, ihracatçı tarafından 

keşide edilen poliçeyi kabul ederek, ithalatçı 
lehine açtığı gayri nakdi krediye ne ad 
verilir? 

A) Avans teminat mektubu 
B) Spot kredi 
C) ihracat faktoringi 
D) Kabul kredisi 
E) Döviz kredisi 

21. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan 
fonlardan biri değildir? 

A) Bayilerden alınan teminatlar 
B) Ödenecek vergiler 
C) Ödenecek kredi faizleri 
D) Bayilerden alınan depozitolar 
E) Peşin ödenmiş ücretler 

22. Aşağıdakilerden hangisi kiralama yoluyla 
finansmana konu olamaz? 

A) Hammaddeler 
B) Üretim için gerekli yer 
C) Üretim için gerekli ekipman 
D) Makineler 
E) Taşıt araçları 

23. Forfaiting piyasasında poliçeler rücusuz 
olarak kaç kez ciro edilebilir? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
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24. Aşağıdakilerden hangisi forfaiterin teklifinde 
belirtilmesi gereken konulardan biri değildir? 

Al Alacağın rücusuz alınacağına ilişkin beyan 
B) Alacak miktarı 
CL Tarafların hakları 

D) Teklif süresi 
E) Ku r farkları 

25. Risksiz faiz oranı belirlenirken, aşağıdaki 

yatırım araçlarından hangisi !!.!ll alınır? 

Al Özel sektör tahvilleri 
Bl Devlet tahvilleri 
CL Finansman bonoları 
Dl Gelir ortaklı ğı senetleri 
El Hisse senetleri 

26. Risksiz menkul kıymetlerin beklenen getirisi 
%30, piyasa üzerinden beklenen getiri %40 
ve beta katsayısı 1,2 ise, maliyet değeri 

yüzde kaç olur? 

Al 30 
Bl 40 
CL 42 
D) 76 
E) 78 

27. işletmenin ağırlıklı ortalama 

A 

maliyetinin, kullanılan kaldıraç 

bağımsız olduğunu savunan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Net faaliyet geliri yaklaşımı 
Bl Modem yaklaşım 
CL Net gelir yaklaşımı 
Dl Geleneksel yaklaşım 
El Modigliani-Milleryaklaşımı 

sermaye 
oranından 

yaklaşım 

17 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisi işletme riskinin 

artmasına neden olmaz? 

Al Talebin azalması 
Bl Satışların artması 

CL Rakiplerin artması 
D) Girdi fiyatlarının yükselmesi 
E) Satışların azalması 

29. Aşağıdakilerden hangisi 
politikasını etkile mez? 

kar 

Al Bankalardan kredi sağlama olanağı 
Bl Vergi oranları 
CL Amortisman oranları 
D) Likidite durumu 
E) Yasalar 

dağıtım 

30. Elde edilen karın dağıtılmayarak işletme 

bünyesinde tutulmasına ne ad verilir? 

Al Karıma finansman 
B) Orta süreli finansman 
C) Uzun süreli finansman 
D) Kısa süreli finansman 
E) Oto finansman 
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