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FiNANSAL EKONOMi A 
2011 VS 4401-A 

1. I. Menkul kıymetlerin likit olmasını sağlama 
ii. Menkul kıymetlerin fiyatını belirleme 
iii. Firmalara doğrudan fon sağlama 

Yukarıdaki unsurlardan hangileri ikincil 
piyasaların temel fonksiyonlarını oluşturur? 

Al Yalnız III 
Bl i ve II 
C) i ve III 
D) II ve III 
E) 1,11 ve III 

2. Bir ekonomide fon fazlası olanlardan fon açığı 
olanlara fonların transferi sürecinin 
gerçekleşmesinde !w. önemli rol 
aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Hanehalkı 

Bl Yabancılar 
C) Devlet 
Dl Finansal piyasalar 
E) işletmeler 

3. Yüksek işlem maliyetleri aşağıdakilerden 
hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? 

A) Etkinlikten uzak küçük işlemleri engelleyerek 
ekonomik refaha katkı sağlar. 

B) Finansal sistemin yapısal özellikleri güçlenir. 
c) Küçük tasarruf sahipleri ve potansiyel 

yatırımcılarfinansal piyasa dışında kalır. 
D) Finansal aracılarda gelir gider dengesini 

sağlar. 
El Finansal aracıların kar maksimizasyonu 

amacına ulaşmaları kolaylaşır. 

4. Eksik bilgilenme maliyetlerini minimize etme 
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi 
tarafından yerine getirilir? 

Al Finansal aracılar 
Bl Finansal piyasalar 
c) Fon fazlası olanlar 
D) Fon açığı olanlar 
E) Menkul kıymetler 

A 15 

5. Piyasa faiz oranında meydana gelen 
değişmeler sonucu sabit getirili bir menkul 
kıymeti n değerinde gözlenen dalgalanmaların 
neden olduğu belirsizliğe ne ad verilir? 

A) Anapara riski 
B) Kredi riski 
C) Parite riski 
Dl Faiz oranı riski 
E) Kur riski 

6. Faiz oranı %5 iken, bugünkü 100 TL'nin 2 yıl 
sonraki değeri kaç TL'dir? 

A) 89,75 
B) 105 
C) 110,25 
D) 115,76 
E) 124,15 

7. Değer muhafaza etme özelliği taşıyan 

mülkiyet unsurlarına ne ad verilir? 

A) Borç 
B) Varlık 

c) Portföy 
D) Servet 
E) Yükümlülük 

8. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde %20, ikinci 
6 aylık döneminde -%18 getiri sağlayan bir 
hisse senedinin bu yıl beklenen getirisi 
yüzde kaçtır? 

A) - 4 
B) 4 
C) 6 
D) 10 
E) 15 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Farklı borç senetlerinin likiditelerinin 
değerlendirilmesinde aşağıdakilerden 

hangisi gösterge olarak kullanılır? 

Al Nakit 
B) Yabancı tahviller 
CL Eurobond'lar 
D) Devlet tahvilleri 
E) Özel sektör tahvilleri 

10. Mevduatlar için çizilen marjinal ürün değeri 
eğrisi, banka açısından aşağıdaki eğrilerden 
hangisi ile özdeştir? 

Al Marjinal maliyet eğrisi 
B) Ortalama ürün eğrisi 
CL Kredi arz eğrisi 
D) Kredi talep eğrisi 
E) Mevduat talep eğrisi 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymeti n 
likiditesini etkileyen faktörler arasında yer 
alır? 

Al Yüksek getiri olasılığı 
B) Menkul kıymetin taşıdığı faiz oranı 
CL Birincil piyasada ödenen komisyonlar 
D) ikincil piyasanın genişliği 
E) Birincil piyasada tanınan ayrıcalıklar 

12. Bir hisse senedinin piyasa koşulları altında 
arz ve talebe göre belirlenmiş değerine ne ad 
verilir? 

Al Nominal değer 
B) Defter değeri 
cı Piyasa değeri 
D) Gerçek değer 
El Kayıtlı değer 

A 16 

13. Bekleyişlerin oluşumunda 

birimlerin en yakın geçmişi 

alacaklarını savunan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

A 
ekonomik 

göz önüne 
yaklaşım 

14. Satın alma gücü paritesi teorisine göre, bir 
ülkenin nispi verimlilik düzeyi ile yerli 
paranın değeri arasındaki ilişki 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Yerli para değer kazanırsa verimlilik azalır. 
B) Nispi verimlilik artarsa yerli para değer 

kazanır. 

C) Nispi verimlilik artarsa yerli para değer 

kaybeder. 
D) Nispi verimlilik azalırsa yerli para değer 

kazanır. 

E) Nispi verimlilik ve yerli para değeri arasında 
bir ilişki yoktur. 

15. Teknik analizin kullandığı temel analiz aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anomaliler 
B) içerden bilgilenme 
C) Ekonometrik teknikler 
D) Sosyal tespitler 
E) Grafikler 

16. Yabancı paraların birbirleri cinsinden 
değerine ne ad verilir? 

A) Direkt kur 
B) Çapraz kur 
C) Nominal kur 
D) Dolaylı kur 
E) Reel kur 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Alıs Satış 

$/TL 1.3 1.4 
30 Gün vadeli TL 0.15 0.18 
30 qün vadeli $ 0.05 0.08 

Bir banka tarafından açıklanan yukarıdaki 
kotasyon tablosuna göre, 30 gün vadeli $/TL 
alış kuru aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1.29 
B) 1.452 
C) 1.2873 
D) 1.3074 
E) 1.3574 

18. Bankaların herhangi bir finansal varlığa 

ilişkin teklif ettikleri fiyatına ne ad verilir? 

A) Vadeli fiyat 
B) Opsiyon 
C) Kotasyon 
D) Spot fiyat 
E) Talep 

19. Vadesinin dolmasına bir yıl kalan üzerinde 
yazılı değeri 100 lira olan iskontolu bir 
tahvilin satış fiyatı, piyasa faiz oranının %25 
olması durumunda kaç TL'dir? 

A) 75 
B) 80 
C) 100 
D) 120 
E) 125 

20. ı. Enflasyon oranı 
ıı. Piyasa faiz oranı 
ııı. Ana para 

Yukarıda sıralanan değişkenlerden hangisi 
bir tahvilin piyasa değerini hesaplamada 
kullanılan değişkenlerden biri değildir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
c) Yalnız iii 
D) i ve ii 
E) i, ii ve iii 

A 17 

A 
21. 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 

22. Bir bankanın kredi hacmi 200 TL, bu miktar 
kredinin bankaya maliyeti 30 TL ise, ortalama 
maliyet değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,15 
B) 6,66 
C) 15 
D) 110 
E) 230 

23. Mevduat sigorta sisteminin varlığı aşağıdaki 
asimetrik enformasyon (eksik bilgilenme) 
sorunlarından hangisinin doğmasına neden 
olur? 

A) Ortalama sermaye kaybı sorunu 
B) Ters seçim sorunu 
C) Marjinal sosyal maliyet sorunu 
D) Yüksek işlem maliyeti sorunu 
E) Kötü niyet sorunu 

24. Pür rekabetçi bir bankacılık piyasasında 

faaliyet gösteren bir banka için çizilecek 
maliyet eğrisinin eğimi aşağıdakilerden 

hangini verir? 

A) Toplam maliyet 
B) Marjinal maliyet 
C) Sabit maliyet 
D) Değişken maliyet 
E) Sosyal maliyet 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. 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 

26. Tam bilgilenmenin söz konusu olduğu bir 
piyasada iyi kredi geçmişine sahip bir 
m üşteriye uygulanacak kredi faiz oranı (iA) ile 
kötü kredi geçmişine sahip bir müşteriye 
uygulanacak kredi faiz oranı (i B) arasındaki 

ilişki aşağıdakilerden hangisidir? 

Al iA < iB 
B) iA > iB 

c) iA = iB 

D) iA = O, iB > O 
E) iA < O, iB > O 

27. Bankaların ek bir birim mevduat elde ederek 
yarattıkları krediye ne ad veril ir? 

A) Mevduatıarın marjinal maliyeti 
B) Mevduatıarın marjinal fırsat maliyeti 
C) Mevduatıarın marjinal ürünü 
D) Mevduatıarın marjinal geliri 
E) Mevduatıarın marjinal arzı 

28. Bankalar açısından yüzen fonlar olarak 
adlandırılan kaynağın .2.!!. önemli özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bankanın rezervlerini etkilememesi 
B) Yüksek kaynak maliyeti taşıması 
C) Tasarruf amacıyla bankaya aktarılması 
D) Bilanço dışında yer alması 
E) Bankada birkaç gün kalması 

A 18 

A 
29. Efektif vadesi 2 yılolan bir tahvil ıçın 

aşağıdaki değişikliklerden hangisi !ll yüksek 
sermaye kazancı yaratır? 

A) Faiz oranının %20'den %18'e düşmesi 
B) Faiz oranının %20'den %22'ye yükselmesi 
C) Efektif vadenin 2 yıldan 2,10 yıla uzaması 
D) Faiz oranının %20'den %30'a yükselmesi 
E) Efektif vadenin 2 yıldan 2,50 yıla uzaması 

30. Bankanın varlıkları nedeniyle ne miktarda 
risk üstleneceğine karar verilmesi sürecine 
ne ad verilir? 

A) Pasif yönetimi 
B) Kredi yönetimi 
C) Likidite yönetimi 
D) Sermaye yönetimi 
E) Aktif yönetimi 

TEST BiTTi. 
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