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1. Limitet ş irket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangis i ya n l~ştır? 

Al Ortaklara semıaye paylan için hisse senedi 
venlir. 

Bl Tahvil ihraç edemez. 
c) En az iki ortakla kurulabilir. 
Dj Ortaklann sorumluluklan sınırlıdır. 
El Semıaye artırımı için ortaklann aybinigi 

gereklidir. 

2. Aşağıdakilerden hangisi borç la finansmanın 
özelliklerinden bir i değildir? 

Al Faiz ödeme yükümıüıügünün olması 
Bl Hisse senedi ile finansmana göre daha az 

riskli olması 
c) Anapara ödeme yükümlülüğünün olması 
Dl Faizin , gider olarak vergiden düşülabilmesi 
El Belirli bir vadesinin olması 

3. Naminal faiz oranı 'Y030, yıllık enflasyon oranı 
%25 ise, ree i faiz oranı yüzde kaçtır? 

Al 2 
Bl 3 
CL 4 
OL 5 
El 6 

4. 5 yıl boyunca her yılın sonunda 15.000 TL net 
nakit girişi ya ratmas ı beklenen bir yabrımın , 

nakit girişlerinin yıllık ".10 faiz oranı ile 
iskonto edilmesi durumunda bugünkü değeri 
kaç TLolur? 

Al 47,548 
Bl 55 963 
CL 56,862 
Dl 58,768 
El 65 329 
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5. Aşağıdakilerden hangis i faaliyet oranları 
arasında :aLalmaz? 

Al işletme sermayesi devir hızı 
Bl Alacaklann ortalama tahsil süresi 
cı Maddi duran varlıklar devir hızı 
OL Stok devir hızı 
El Asit-test oranı 

6. Bir işletmenin birim değişken giderleri 1,5 TL, 
sabit giderleri 30 .000 TL ve ba ~a ba~ üretim 
hacmi 20 .000 adet ise bu işletmenin başabaş 
noktasındaki birim ürün satış fiyatı kaç TL 
olur? 

Al 2 
Bl 3 
cı 4 
OL 4,5 
El 6 

7. Satışlarla doğrudan bağlantılı olan bilanço ve 
gelir tablosu kalemleri arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı ve bilanço kalemlerinin, 
satışların bir fonksiyonu olarak ele alındığı 
finansa l planlama tekniği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Oranlaryöntemi 
Bl Korelasyon yöntemi 
cı Eğilim yüzdeleri yöntemi 
OL Regresyon yöntemi 
El Proforma yöntemi 

8. Aşağıdakilerden hangis i ç alışma sermayesi 
uns urlarını , sabit varlıklardan ayıran 

özelliklerden biri değ ildir? 

Al Daha likit olması 
Gl işletmenin risk derecesi üzerinde daha etkili 

olması 

CL Kısa vadeli olması 
OL Daha esnek kararlara olanak tanıması 
El Bölünebilir olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Aşağıdak ilerden hangis i hazır değerler 
arasında .ı!!. almaz? 

A) Kasa 
B) Alınan çekler 
C) Bankalar 
D) Damga pullan 
E) Hisse senetleri 

10. 3/15 net 30 kredi şartının 1 yıl içerisinde 
kullanılmamasını" müşteriye yıllık maliyeti 
yüzde kaçbr? (1 yll=360 gün) 

A) 74,2 
B) 68,7 
cı 67,9 
D) 66,3 
E) 65,8 

11. Ekonomik sipariş miktarı il. ilgili aşağıdak i 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Toplam stok maliyetlerini maksimize edecek 
sipariş miktannı belirlemeye yöneliktir. 

B) Toplam stok maliyetlerini minimize edecek 
sipariş miktannı belirlemeye yöneliktir. 

C) Toplam sipariş maliyetlerini minimize edecek 
sipariş miktannı belirlemeye yöneliktir. 

O) Toplam stok bulundurma maliyetlerini 
maksimize edecek sipariş miktannı 
belirlemeye yöneliktir. 

E) Toplam stok bulundumna 
minimize edecek sipariş 

belirlemeye yöneliktir. 

maliyetlerini 
miktannı 

12. Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme 
yöntemlerinden biri değildir? 

A) LI FO 
B) Piyasa fiyat ı 
C) ABC 
D) Standart maliyet 
El FIFO 
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13. Aşağıdaki durumların hangisinde iç karlılık 

oranı yönteminin kullanılması, hatalı yatı rım 
projeleri seçilmesine yol açabilir? 

A) Yatınmın hurda değerinin olması halinde 
B) Yatınmın nakit akışlarının yatı nm süresince 

sabit kalması halinde 
C) Yatınmın nakit akışlannda dalgalanma 

olmaması halinde 
D) Almaşık yatırım projelerinin 

değerlendirilmesinde 
E) Birbirinden bağımsız yatınm pro jelerinin 

değerlendirilmesinde 

14. lş lahnelarin, daha çok maliyet tasarrufu 
sağlamak ve üretim kalitesini yükseltmek 
amacıyla yapbkları yabrımlara ne ad verilir? 

A) Yenileme yatı rım ı 
B) Mam.JI yatırımları 
C) Almaşık yatınmlar 

D) Tamamlayıcı yatınmlar 
E) Modemizasyon yatırımları 

15. Ekonomik ömrü 3 yı ı olan bir yatırım 
projesinin toplam net nakit girişler i 450 ,000 
TL ve yatırım tutarı 150,000 TL isa, bu 
projenin yatırım karlılığı yüzde kaçtır? 

A) 1 
B) 2 
cı 3 
D) 4 
E) 5 

16. Belirlilik eşitliğ i k ....... y . . . h .. n gi d_ğ_ r'_" 

... ' -.... .. ii~ ..... y ........ ,,-7 

A l • .2 i l ... -+-.2 

B l 1 . 1 .. o 

CL -' il .... + 1 

D l Oi l. " 

~l o i l . + 2 
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17. Değiş im katsayısı hangi durumda 
hesaplanır? 

Al Yalınmıann slandart sapmalan eşiise 
Bl Yalınmıann geri ödeme süreleri eşilse 
cı Yatınmıann nakit çıkışlan eşitse 
OL Yatınmıann süreleri eşilse 
El Yatınmıann nakit girişleri eşitse 

18. Enflasyonun yatırım kararlanna etkisi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Enflasyon yatınm pro jeleri seçimni 
zorlaştırmaz. 

Bl Enflasyon sadece nakil girişlerine 

uygulanmalıdır. 
cı Enflasyon sadece nakit çıkışlanna 

uygulanmalıdır. 

OL Enflasyon sadece yatınm tutanna 
uygulanmalıdır. 

El Enflasyon, yatmm projelerinin 
değerlend irilmesinde özel bir risk türü olarak 
dikkale alınmalıdır. 

19. Ödenmiş sermayesi 60 .000 TL ve geçmi~ 
dönemlerde aynlan yedek akçe tutan 6 .000 
TL olan halka açık bir işlebne , bir önceki 
dönemde 8.000 TL zarar açıkladığına göre , bu 
işletmenin çıkarabileeeği 4H.WL finansman 
bonosu tutan kaç TL dir? 

Al 10.000 
Bl 14 000 
cı 44 000 
Dl 58.000 
El 62.000 

20. ıthalatçı ya da bankası tarafından ihracatçıya 
önceden haber verilmeksizin her zaman 
değiştirilebilen akreditif türü a şağıdakilerden 
hangis idir? 

Al Dönülebilir akreditif 
Bl Dönülemez akreditif 
CL Teyidli akreditif 
Dl Rolaıif akreditif 
El Devredilebilir akreditif 

A 15 

A 
21. Aşağıdaki finansal işlemlerden hangisi 

uluslararası havale niteliğindedir? 

Al Seküritizasyon 
Bl Factoring 
cı Mortgage 
OL Akreditif 
El Sendikasyon 

22. Özkaynaklan 50.000 TL , toplam borcu 30.000 
TL olan bir i§letmenin dola§ımdaki hisse 
senedi sayısı 10 .000 adet ise , bu i şletmenin 

hisse senetlerinin tasfiye değeri kaç TL olur? 

Ai 1 
Bi 2 
cı 3 
Di 4 
Ei 5 

23. Enflasyonist dönemlerde, aşağıdaki 

tahvillerden hangisinin satı§ ı diğe rlerine göre 
.siilbi. kolaydır? 

Al Değişken faizli tahvillerin 
Bl Sabil faizli tahvillerin 
cı Nama yazılı tahvillerin 
OL Hamiline yazılı tahvillerin 
El ikramyeli tahvil!erin 

24. Etkin piyasalarda , işletmelerin iş leyen 
te§ebbus değeri a§ağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

Al Hisse senetlerinin nominal değerine 
Gl Hisse senetlerinin ıasfiye degerine 
cı Hisse senetlerinin defter değerine 
OL Hisse senetlerinin gerçek degerine 
El Hisse senetlerinin piyasa degerine 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25, Imtiyazı! hisse senetleri ile ilgili a şağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlısbr1 

Al Kar payı ödeme zorunluluğu yoktur. 
Bl Tahvil gibi borç niteliğindedir. 
cı Vadesi yoktur. 
OL Adi hisse senedi ile tahvil arasında , karma 

nitelikli bir finansal araçtır. 
El Sahiplerine , adi hisse senedi sahiplerine 

kıyasla kimjan öncelikli payalma hakkı 

verir. 

26. Risks iz menkul kıymetlerin beklenan 
getirisinin 'ro 20 , piyasa üzerinden beklenen 
getirinin 'ro 30 ve beta katsayısının 1 ,2 olduğu 
varsayılırsa Finansal Varlıkları Fiyatlama 
Mode li'ne (CAPM) göre da~ıtılmayan karların 
mallyetl yilzde kaç olur? 

Al 30 
Bl 31 
cı 32 
OL 34 
El 36 

27. Işletmelerin , istedikleri anda uygun vade ve 
koşullarla fon sağlama yeteneğine ne ad 
verilir? 

Al Finansal kaldıraç 
Bl Fin ansal yönetim 
cı Faaliyet kaldıracı 
OL Finansal esneklik 
El Sennaye yapısı 

28. Varlıklar üzerinden gelecekte sağlanacak 

gelirlerin belirsizliğinden dolayı ortaya çıkan 
risk türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Finansal risk 
Bl Kur riski 
CL Likidite riski 
Dl Faiz riski 
El işletme riski 

A 16 

A 
29, Geçmiş dönemlerde 'Y015 sabit oranda kar 

payı dağıbm politikası benimseyen bir 
i şletmenin vergi önces i karı 100.000 Tl ve 
vergi oranı 'Y020 olduğuna göre , bu işletmenin 
gelecek dönem ortaklarına dağıtacağı kar 
payı tutan kaç Tl olur? 

Al 5.000 
Bl 10.000 
cı 12.000 
OL 20.000 
El 25.000 

30. Gordon-lintner kar payı ilişkisi yaklaşımı ile 
ilgili aşa ğıdaki ifadelerden hangisi vanlısbr? 

Al Kar dağıtım politikası , hisse senetlerinin 
fiyatını etkilemez. 

Bl Kar dağıtım politikası , işletme değerini 

etkiler. 
cı Yatınmcılar , gelecekteki sermaye kazançlan 

yerine bugünden kar payı almayı tercih 
eder. 

OL Kar payı kazançlan, sermaye 
kazançlanndan daha az risklidir. 

El Piyasadaki belirsizlikler, serma ye kazancının 
riskini arttınr. 

izleyen sayfaya geçiniz. 


