1.

Menkul kıymetlerin sabşında teslim ve
ödemenin hemen yapıldığı piyasalara ne ad
verilir?

Al

Borsa

Bl

Para piyasası
Vadeli piyasa
Sennaye piyasası

5. Sabit getirili bir menkul kıymetin getiri oranı
faiz oranından düşükse aşağıdakilereten
hangisi söz konusudur?
Düşük döviz kuru
Yüksek reel faiz
c) Sermaye kaybı
D) Düşük reel faiz
E) Finansal kriz

Al

B)

c)
OL
El 5pot piyasa

2. Bir yıldan daha
verilir?

Al
Bl
cı

OL
El

kısa

süreli vad&ye ne ad

6.

Aşağıdakilerden

Al

B)

7.

3. Türkiye'de mevduat sigorta sistemine ne ad
verilir?
Al
Bl

Bankalar Birliği Fonu
Merkez Bankası Sigorta Fonu

c)

Bankacılık

Dl
El

Federal Sigorta Şirketi A,Ş.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

yüzde 10 iken bugün bankaya
vadeli 1000 liranın vade
sonundaki değeri kaç TL dir?

Yıllık

El

A

2

yıl

1100
1175
CL 1210
OL 1255

Bl

yeni §ube açmararına
belirleyen
Kurum
hangisidir?

1333

bankaların

a ş ağıdakilerden

CL
Dl

oranı

Al

Düzenleme ve Denetleme Fonu

standartları

Bankacılık

Hazine

faiz

yatırılan

El

Al
Bl

eş

Ödünç verilebilir fon arzı
Ödünç verilebilirfon talebi
c) Para arzı
D) Para talebi
E) Tahvil arzı

Uzun vade

4. Türkiye'de

hangisi tahvil talebi ile

anlamlıdır?

Çok uzun vade
Nihai vade
Kısa vade
Orta vade

ilişkin
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8. Çe§itlendirme

ile

yok

bileşeni aşağıdakilerden

Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Al
Gl

Müsteşarlığı

Merkez Bankası
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Bakanlar Kurulu

c)

OL
El

15

edilemeyen
hangisidir?

risk

Stokastik risk
Sistematik risk
Optimal risk
Deterrninistik risk
Bileşik risk
izleyen sayfaya geçiniz.
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9, I stikrarlı

bir ekonomik ortamda ortaya
azalan getiri ağris i a şağıdakilerden
hangis inin gösterges i olarak kabul edilir?

13, Homojen malların farklı piyasalarda da olsa
aynı fiyattan s atılma s ı gerekti ği ni ifade eden
ilke a ş ağıdakilerden hangisidir?

çıkacak

Al
Bl

Sabit faiz oranlan

c)

Ekonomik canlanma
Ekonomik durgunluk
Yuksek enflasyon

Dl
El

10. Teknik analizin
a ş ağıdakilerden

Al
Bl

c)
Dl
El

Al
Bl

Gresham kanunu
Laffer kanunu
c) Say kanunu
Dl Tek fiyat kanunu
El Gossen kanunu

Duşuk işsizlik

kullandığı w:ııil

analiz

aracı

14. Bir hisse senedinin
ne ad verilir?

hangisidir?

Grafikler
Ekonometrik teknikler
içerden bilgilenme
Anomaliler
Sosyal tespitler

Al
Bl

c)
Dl
El

11. Belirli bir tarihte piyasalarda alınıp satılan
devlete ait borç lanma senetlerinin vadeleri
ile faiz oranları arasındaki ili~kiyi gösteren
eğri a şağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
CL
Dl
El

Tahvii I Bono
Prim eğrisi
Gel iri eğrisi

15.

değerine

Yazılı değer

herhangi bir finansal varlığa
teklif ettikleri fiyatına ne ad verilir?

Bankaların

Al
Bl

Vadeli fiyat
Opsiyon
c) Kotasyan
OL Spol fiyat
El Talep

eğrisi

eğrisi

16. Yerli

12. Bir hisse senedinin piyasa koş ulları altında
arz v e taleba göre belirlenmi§ de ğerine ne ad
verilir?

duzeltilmi ~

Al
Gl

c)
Dl
El

16

biriminin
yabancı
paralar
alma
gucune
göre
değerine ne ad verilir?

para

kar§ ısında

Al Piyasa değeri
GL Defter de ğ e ri
c) Gerçek değer
Dl Nominal değer
El Kayı tlı d eğer

A

gereken

Gerçek değer
Nominal deger
FilM değer
Defter değeri

ilişkin

Bekleyi~ eğrisi

Piyasa

olması

satın

Nominal döviz kuru
Reel döviz kuru
Denge döviz kuru
Efektif döviz kuru
Parite kuru
izleyen sayfaya geçiniz.
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17, Vadesinin
yazılı

dolmasına

bir

yıl

kalan , üzerinde

21. Piyasadaki
bankaların
karş ılıklı
olarak
birbirlerinin
kararlarına
bağımlılığının
derecesi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

100 lira olan iskontolu bir

değeri

tahvilin piyasa değeri 80 lira ise piyasa faiz
oranı yüzde kaçtır?
Al

Al Toplanma oranı
Bl Tekelleşme oranı
c) Yoğunlaşma oranı
Dl Bağımlılık oranı
El Oligopoloranı

10

Bi 15
c) 20
Dj 25

Ei 33

22. Eksik

18, Efektif vadesi

2

Al
B)
c)
D)
E)

bir tahvil ıçın
hangisi !.!!. yüksek

yılalan

a ş ağıdaki deği ş ikliklerden

sermaye

bilgilenmenin söz konusu olmas ı
durumunda bankacılık se ktörlinde ortaya
çıkacak
nihai
sonuç
aşağıdakilerden
hangisidir?

kazancı yaratır?

Al Ekonomide refah artışı
Bl Kredi hacminde daralma
c) Ekonomik etkinlikle artış
Dl Finansal aracılığın güçlenme si
El Ekonomik büyümede hızlanma

Faiz oranının %20 'den % 18'e düşmesi
Faiz oranının %20 'den %22 'ye yükselmesi
Efektif vadenin 2 yıldan 2 ,10 yıla uzaması
Faiz oranının %20 'den %30'a yükselmesi
Efektif vadenin 2 yıldan 2 ,50 yıla uzaması

23. Sadece iki

19.

Aşağıdakilerden

hangisi

faaliyet

bankanın

gösterdiği

bir

piyasaya ne ad verilir?

ef&ktif

kavramınl!..!l.lJ.i açıklar?

Al
B)

CL

Kupon ödeme sayısıdır.
Ağırlıklı ortalama süredir.
Nakit ödemelerin bugünkü

Al Monopol
Bl Monopson
c) Düopol
Dl Düopson
El Oligopson

değerlerinin

toplamıdır.

D) Vadeye kalan gün sayısıdır.
E) Nakit ödeme süresidir.

24.

kredi hacmi artış
oranının
hacmi artı ş oranının gerisinde
kalmasının
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?
Ba nkaların

mevduat
20. Bir tahvilin kupan oranının yükselmesi efektif

vadesini
Al
Bl

nasıl

etkiler?

Al
Gl

Kupon ora nı faiz oranından büyükse artar
Değişmez

cı

CL Artar
Dl
El

A

Dl
El

Kupon ora nı faiz oranından düşükse artar
Azalır

17

Güçlü rekabetin varlığı
Azalan marjinal verim
Artan mar;nal maliyet
Azalan toplam gelir
Piyasaya girişin sınırlı olması
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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25. Pür rekabet

29, Bir

ile yukumlulüklerini
hale gelmes i aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?

koşullannda

faaliyet gösteren bir
mevduat talep egrı s ı için
a ş ağıdakilerden hangisi geçerlidir?
bankaya

Al
Bl

Sıfır

esnektir.
Pozitif egimlidir.
cı Önce artan , sonra azalan eğime sahiptir.
OL Negatif eğimlidir.
El Sonsuz esnektir.

Al
Bl
cı

OL
El

cı

OL
El

27.

Al
B)

karlılık oranı

cı

Semıaye karlılık oranı

OL
E)

Likit

varlıkları

Gelir maksimizasyonu
iflas
Kar maksimizasyonu
Etkinlik maksimizasyonu
Maliyet minimizasyonu

30. Bir birim varlık için elde edilen net faiz
gelirini gösteren etkinlik ve karlılık ölçLıtü
a ş ağıdakilerden hangisidir?

26. Bir liralık varlık için ne kadar ve rgi s onrası
net kar elde edildiğini gös teren etkinlik ölç ütu
a § ağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl

bankanın

karş ılayamaz

ait

Hisse karlılık oranı
Özkaynak karlılık oranı
Aktif karlılık oranı

Net faiz açıgı
Net faiz maliyeti
Net faiz etkinligi
Net faiz sapması
Net faiz marjı

aktifi ve pasifi nedeniyle faiz oranı
ne ölçüde etkileneceğinin
belirlenmes i amacıyla gerç ekle ştirilen analiz
a ş a ğıdakilerden hangisidir?
Bankanın

değişikliklerinden

Al
Bl

Oran analizi
Aktif-Pasif analizi
cı Karlılık analizi
OL Açık ana lizi
El Faiz yapısı analizi

28.

Bankacılık

sektöründe yüzen fonlar olarak
bankalar açı s ından !.!!.
fonksiyonu
a ş ağıdakil e rden

adlandırılan fonların

önemli
hangis idir?
Al
Bl
CL

Bankalann nakte kolayca dönüşebilecek
fon sağlaması
Bankalara uzun vadeli kaynak yaratması
Bankalarda i~gücü verimliliğinin artmasına
katkıda bulunması

OL

Bankacılık

sisteminde
işlem
hacminin
olanak tanıması
Ortalama kaynak maliyetini azaltması
artmasına

El

A
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TEST BITTI.

