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FiNANSAL EKONOMi A 
2011 BS 4401-A 

1. Finansal sistemin riskin dağıtılması 

fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi aracılığı 
ile yerine getirilir? 

A) Yatırımlar 

B) Tasarruflar 
C) Faiz oranı 
D) Varlık fiyatları 

E) Finansal piyasalar 

2. Eksik bilgilenme nedeniyle finansal işlemin 

gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan 

maliyete ne ad verilir? 

A) Kötü niyet 
B) Dolaylı maliyet 
C) Finansman maliyeti 
D) Doğrudan maliyet 
E) Marjinal işlem maliyeti 

3. Menkul kıymet alım ve satımının yapıldığı 

spot ve vadeli piyasalar arasındaki ayırım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işleme konu olan menkul kıymetin tutarı 
B) Teslim işlem ve işlem tarihi 
C) işleme konu olan menkul kıymetin vadesi 
D) işleme konu olan menkul kıymetin cinsi 
E) işleme konu olan menkul kıymeti ihraç eden 

kurum 

4. Yüksek işlem maliyetleri aşağıdakilerden 

hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? 

A) Küçük tasarruf sahipleri ve potansiyel 
yatırımcılar finansal piyasa dışında kalır. 

B) Finansal aracıların kar maksimizasyonu 
amacına ulaşmaları kolaylaşır. 

C) Finansal sistemin yapısal özellikleri güçlenir. 
D) Finansal aracılarda gelir gider dengesini 

sağlar. 

E) Etkinlikten uzak küçük işlemleri engelleyerek 
ekonomik refaha katkı sağlar. 
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5. Gelecekte elde edilecek belirli bir miktar 
paranın bugünkü değeri ile faiz oranı 

arasındaki ilişki ile ilgi aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

6. 

A) 

B) 
C) 
D) 

Faiz oranı düştüğünde bugünkü değer 

azalır. 

Faiz oranı arttığında bugünkü değer azalır. 
Faiz oranı arttığında bugünkü değer artar. 
Faiz oranı düştüğünde bugünkü değer 

sabit kalır. 
E) Faiz oranı arttığında bugünkü değer sabit 

kalır. 

? 

/ 
Tahvil 
Talebi 

1--________ Talep 

o Miktarı 

Yukarıda verilen tahvil talebi eğrisinin pozitif 
eğimli çizilebilmesi ıçın, diğer şartlar 

sabitken, dikey eksende yer alması gereken 
değişken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Enflasyon oranı 
B) Risk 
C) Tahvil fiyatı 
D) Faiz oranı 
E) Vergi oranı 

7. i. 
ii. 
III. 

Faiz oranı sabittir. 
Geri ödemeler eşit miktarda yapılır. 
Sabit ödemeler hem anapara hem de faiz 
ödemesini içerir. 

Yukarıdakilerden hangileri sabit ödemeli 
kredilerin özelliklerindendir? 

A) Yalnız i 
B) i ve II 
C) i ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Beklenen getirinin hesaplanmasında 

aşağıdaki ortalama kavramlarından hangisi 
kullanılır? 

A) Aritmetik 
B) Geometrik 
C) Hareketli 
D) Ağırlıklı 

E) Medyan 

9. Cari dönem enflasyon beklentisinin, 
gelecekteki enflasyon beklentilerinden 
yüksek olması durumunda, çizilecek getiri 
egrısının doğru tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dikey eksene paralel 
B) Getiri eğrisi çizilemez. 
C) Negatif eğimli 
D) Pozitif eğimli 
E) Yatay eksene paralel 

10. Bir hisse senedinin piyasa değeri temel 
olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından 

belirlenir? 

A) Borsa yönetimi 
B) Firma yönetimi 
C) Defter değeri 
D) Arz ve talep 
E) Kar payı 

11. Türkiye'de özel sektör tahvillerinin alınıp 

satıldığı piyasanın henüz derinlesememis 
olmasının temel nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gelir dağılımındaki bozukluk 
B) Dışa açıklık oranının düşüklüğü 

C) Yüksek enflasyon 
D) Zayıf uluslararası ilişkiler 

E) Yüksek işsizlik 
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12. Bir değişkene ait beklentilerin 

oluşturulmasında mevcut tüm enformasyonun 
kullanılması ile optimal tahminlerin 
yapılacağını öne süren yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hicks bekleyişleri 
B) Rasyonel bekleyişler 
C) Adaptif bekleyişler 
D) Markow bekleyişleri 
E) Uyumcu bekleyişler 

13. Bekleyişlerin oluşumunda 
birimlerin en yakın geçmişi 

alacaklarını savunan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lucas bekleyişleri 
B) irrasyonel bekleyişler 
C) Markow bekleyişleri 
D) Rasyonel bekleyişler 
E) Uyumcu bekleyişler 

ekonomik 
göz önüne 

yaklaşım 

14. Yerli para biriminin yabancı paralar 
karşısında satın alma gucune göre 
düzeltilmiş değerine ne ad verilir? 

A) Döviz kuru 
B) Reel döviz kuru 
C) Satın alma gücü paritesi 
D) Nominal döviz kuru 
E) Efektif kur 

15. Bir birim yabancı para satın almak için 
ödenmesi gereken yerli para miktarının 

azalması sürecine ne ad verilir? 

A) Yabancı paranın değer kazanması 

B) Kur aşınması 
C) Yerli paranın değer kaybetmesi 
D) Devalüasyon 
E) Yerli paranın değer kazanması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Uzun dönemde denge döviz kurunun 
tamamen iki ülkedeki fiyat değişikliklerine 

bağlı olarak belirleneceğini öne süren teorik 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uluslararası sermaye hareketleri yaklaşımı 
B) Faiz paritesi yaklaşımı 
C) Satın alma gücü paritesi yaklaşımı 
D) Nispi faktör verimliliği yaklaşımı 
E) Nispi fiyat paritesi yaklaşımı 

17. Bir tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin 
tamamını elde etmek için gerekli olan 
ortalama süreyi gösteren ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Reel vade 
B) Kuponlu vade 
C) Geriye doğru vade 
D) Efektif vade 
E) Vadenin bugünkü değeri 

18. Opsiyon sözleşmelerinin piyasa fiyatına ne 
ad verilir? 

A) Prim 
B) Satın alma (calı) fiyatı 
C) Satma (put) fiyatı 
D) işleme koyma fiyatı 
E) Vade fiyatı 

19. Elinde bulunduran kişiye belli bir kıymeti 

belirli bir tarihte ve belirli bir fiyattan satın 
alma veya satma hakkı veren finansal 
sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parite sözleşmesi 
B) Forward sözleşme 
C) Opsiyon sözleşmesi 
D) Swap sözleşmesi 
E) Futures sözleşme 

A 15 
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20. Kredilere uygulayacağı faiz oranı üzerinde bir 

ölçüde kontrol gücü olan bankaya ne ad 
verilir? 

A) Pür rekabetçi banka 
B) Rasyonel banka 
C) Toplam rekabetçi banka 
D) Piyasa gücüne sahip banka 
E) Tam rekabetçi banka 

21. Pür rekabetçe bir bankacılık piyasasında 

kredilere uygulanacak denge faiz oranı 

aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi 

durumunda ortaya çıkar? 

A) Para arzı = Para talebi 
B) Gelir arzı = Maliyet talebi 
C) Kredi arzı = Kredi talebi 
D) Kredi arzı = Mevduat talebi 
E) Bono arzı = Bono talebi 

22. Pür rekabetçi bir bankacılık piyasasında 

faaliyet gösteren bir banka çizilecek gelir 
eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisini 
verir? 

A) Kredi talep esnekliği 
B) Toplam gelir 
C) Değişken gelir 
D) Marjinal gelir 
E) Fonların geri dönüş oranı 

23. Bankanın ilave kredi vererek elde ettiği ek 
gelir aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kredilerin marjinal geliri 
B) Kredilerin marjinal ürünü 
C) Kredilerin marjinal ürün değeri 
D) Kredilerin marjinal verimliliği 
E) Kredilerin marjinal maliyeti 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Mevduatlar ıçın çizilen marjinal ürün değeri 
eğrisi, banka açısından aşağıdaki eğrilerden 
hangisi ile özdeştir? 

A) Marjinal maliyet eğrisi 
B) Ortalama ürün eğrisi 
C) Kredi arz eğrisi 
D) Kredi talep eğrisi 
E) Mevduat talep eğrisi 

25. Bir bankanın varlıkları ile yükümlülüklerini 
karşılayamaz hale gelmesi aşağıdakilerden 
hangisini ifade eder? 

A) Gelir maksimizasyonu 
B) iflas 
C) Kar maksimizasyonu 
D) Etkinlik maksimizasyonu 
E) Maliyet minimizasyonu 

26. Bir banka ıçın bilançonun pasifi 
aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) Varlıkların dağılımını 

B) Fon kullanımını 
C) Eldeki menkul kıymetlerin dağılımını 
D) Alacakların dağılımını 

E) Fon kaynaklarını 

27. Bir bankanın varlıkları içerisinde likiditesi 2.!!. 
düsük olan varlık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Menkul kıymetler 
B) Krediler 
C) Mevduatlar 
D) Sermaye 
E) Rezervler 

28. Bir birim varlık için elde edilen net faiz 
gelirini gösteren etkinlik ve karlılık ölçütü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Net faiz marjı 
B) Net faiz maliyeti 
C) Net faiz sapması 
D) Net faiz etkinliği 
E) Net faiz açığı 
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29. Bankacılık sektöründe yüzen fonlar olarak 

adlandırılan fonların bankalar açısından 2.!!. 
önemli fonksiyonu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bankaların nakte kolayca dönüşebilecek 

fon sağlaması 
B) Bankalara uzun vadeli kaynak yaratması 
C) Bankalarda işgücü verimliliğinin artmasına 

katkıda bulunması 

D) Bankacılık sisteminde işlem hacminin 
artmasına olanak tanıması 

E) Ortalama kaynak maliyetini azaltması 

30. Gelir açığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) Faize duyarlı aktifler - Faize duyarlı pasifler 
B) Faize duyarlı aktifler x Faize duyarlı pasifler 
C) Faize duyarlı aktifler + Faize duyarlı pasifler 
D) Faize duyarlı aktifler i Faize duyarlı pasifler 
E) (1 + Faize duyarlı aktifler oranı) 1(1 + Faize 

duyarlı pasifler oranı) 

TEST BiTTi. 
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