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FiNANSAL EKONOMi A 
2009 VS 4401-A 

1. Eurobondlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Borç ilişkisi düzenleyen bir sermaye piyasası 
aracıdır. 

B) Ortaklık ilişkisi düzenleyen bir para piyasası 
aracıdır. 

C) Ortaklık ilişkisi düzenleyen bir sermaye 
piyasası aracıdır. 

D) Borç ilişkisi düzenleyen bir para piyasası 

aracıdır. 
E) Borç ve ortaklık ilişkisi düzenleyen finansal 

bir araçtır, 

2. Bir şirketin karlılığında gözlenen artışı bu 
şirketin hisse senetlerinin fiyatlarına 

yansıması finansal sistemin üstlendiği 
fonksiyonlardan hangisine örnektir? 

A) Çeşitlendirme 
B) Risk 
C) Fon transferi 
D) Enformasyon 
E) Likidite 

3. i. 
ii. 
iii. 

Ters seçim 
Kötü niyet 
Kaybedilen zaman 

Yukarıdaki maliyet unsurlarından hangileri 
finansal piyasalarda eksik bilgilenme nedeni 
ile ortaya çıkacak maliyetler arasında yer 
alır? 

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

4. Finansman bonosu, hisse senedi ve tahvil 
ihraç ederek fon toplayan, bu fonları daha 
çok dayanıklı tüketim malı alımlarında kredi 
olarak kullandıran finansal aracılar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özel finans kurumları 
B) Finansman şirketleri 
C) Yatırım fonları 

D) Aracı kurumlar 
E) Yatırım bankaları 

A 14 

5. Gelecekte elde edilecek belirli bir miktar 
paranın bugünkü değeri ile faiz oranı 

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmektedir? 

A) Faiz oranı düştüğünde bugünkü değer 

sabit kalır. 
B) Faiz oranı düştüğünde bugünkü değer 

azalır, 
c) Faiz oranı arttığında bugünkü değer artar, 
D) Faiz oranı arttığında bugünkü değer azalır, 
E) Faiz oranı arttığında bugünkü değer sabit 

kalır, 

6. Bir menkul kıymetin fiyatında meydana gelen 
değişme sonucu uğranılacak kayba ne ad 
verilir? 

A) Getiri kaybı 
B) Nominal kayıp 
c) Sermaye kaybı 
D) Fiyat kaybı 
E) Kurumsal kayıp 

7. Sistematik riskin gösterildiği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) i3 
B) a 
c) y 
D) cr 
E) A 

simge 

8. Aşağıdakilerden hangisi tahvil arzını 

belirleyen faktörler arasında y!! almaz? 

A) Beklenen enflasyon 
B) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi 
c) Likidite 
D) Yatırımların karlılığı 
E) işletmelerle ilgili vergiler 
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9. Uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz 
oranlarından yüksek olması durumunda 
çizilecek getiri eğrisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tepe yapan 
B) Sabit 
C) Yatay 
D) Azalan 
E) Artan 

10. Farklı borç senetlerinin likiditelerinin 
değerlendirilmesinde aşağıdakilerden 

hangisi gösterge olarak kullanılır? 

A) Yabancı tahviller 
B) Nakit 
C) Devlet tahvilleri 
D) Eurobond'lar 
E) Özel sektör tahvilleri 

11. Bekleyişlerin oluşumunda 

birimlerin en yakın geçmişi 

alacaklarını savunan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

ekonomik 
göz önüne 

yaklaşım 

12. Bir şirketin geçen dönem hisse başına 150 
birim kar payı ödemesinde bulunduğu, kar 
payı ödemelerinin her yıl %20 artacağı ve 
piyasa faiz oranının %30 olduğu kabul 
edildiğinde, bu firmanın hisse senedinin 
değeri kaç TL dir? 

A) 180 
B) 195 
C) 1500 
D) 1800 
E) 1950 
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A 
13. Etkin piyasalar hipotezine göre, bir varlığın 

fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Varlığa ilişkin tüm enformasyonu yansıtı r. 
B) Varlığın uzun dönemli trendini yansıtır. 
c) Piyasa değeri tarafından belirlenir. 
D) Ekonomik birimlerin geleceğe yönelik 

beklentilerini yansıtır. 
E) Teknik analiz yöntemiyle tespit edilir. 

14. McDonald's tarafından üretilen hamburger 
ABD 'de 2$'a satılırken, Türkiye'de 3 TL ye 
satılıyorsa ve cari döviz kuru 1$ = 1.8 TL ise, 
satın alma gucu paritesine göre uzun 
dönemde döviz kuru ve TL nin değeri nasıl 
değişecektir? 

A) Kur ve TL değeri değişmez. 
B) Kur yükselir ve TL değer kazanır. 
c) Kur düşer ve TL değer kazanır. 
D) Kur yükselir ve TL değer kaybeder. 
E) Kur düşer ve TL değer kaybeder. 

15. Reel döviz kuru sabitken, nominal döviz 
kurunu belirleyen faktör aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) iki ülke enflasyon oranları arasındaki fark 
B) iki ülke faiz oranları arasındaki farlk 
c) iki ülke üretim düzeyleri arasındaki fark 
D) iki ülke ekonomik büyüme oranları 

arasındaki fark 
E) iki ülke ihracat gelirleri arasındaki fark 

16. Diğer koşullar sabitken, ABD Merkez 
Bankasının faiz oranlarını arttırması, faiz 
paritesi yaklaşımına göre, yerli paranın 

değerini nasıl etkiler? 

A) $ cinsi varlıkların getirisi düşeceği için yerli 
para değer kaybeder. 

B) $ cinsi varlıkların getirisi artacağı için yerli 
para değer kazanır. 

c) $ cinsi varlıkların getirisi ve yerli paranın 
değeri değişmez. 

D) $ cinsi varlıkların getirisi artacağı için yerli 
para değer kaybeder. 

E) $ cinsi varlıkların getirisi düşeceği için yerli 
para değer kazanır. 
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17. Diğer koşullar sabitken, yurtiçi reel faiz 
oranında meydana gelecek artış, faiz paritesi 
yaklaşımına göre yerli varlıkların getirisini ve 
paranın değerini nasıl etkiler? 

A) Yerli varlıkların getirisini düşüreceği için yerli 
para değer kaybeder. 

B) Yerli varlıkların getirisini arttıracağı için yerli 
para değer kaybeder. 

C) Yerli varlıkların getirisini düşüreceği için yerli 
para değer kazanır. 

D) Yerli varlıkların getirisini ve yerli paranın 

değerini etkilemez. 
E) Yerli varlıkların getirisini arttıracağı için yerli 

para değer kazanır. 

18. Yabancı paranın değerinin değişmesi 

nedeniyle ortaya çıkacak zarara ne ad 
verilir? 

A) Likidite zararı 
B) Pozisyon zararı 
C) Pozisyon açığı 
D) Evalüasyon zararı 
E) Parite kaybı 

19. Aynı vadeye sahip aşağıdaki tahvillerden 
hangisi !!! düsük faiz oranı riskine sahiptir? 

A) Sıfır kuponlu 
B) Yılda bir kupon ödemeli 
C) Altı ayda bir kupon ödemeli 
D) Üç ayda bir kupon ödemeli 
E) Ayda bir kupon ödemeli 

20. Elinde bulunduran kişiye belli bir kıymeti 

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

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

A 16 

A 
21. Pür rekabet koşulları altında çalışan bir 

banka kredilere %20 faiz uygularken bu 
fonların bankaya olan ortalama maliyeti %15 
ise, 100 liralık krediden elde edilecek kar 
kaç liradır? 

A) 5 
B) 20 
cı 15 
D) 10 
E) 35 

22. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık 

sektöründe piyasa gücü yaratan faktördür? 

A) Piyasaya devlet müdahalesinin yoğun 

olması 
B) Rekabetin yoğun olması 
cı Faiz oranının marjinal maliyeti yansıtması 
D) Piyasaya girişin sınırlı olması 
E) Ölçek ekonomilerinin varlığı 

23. Karını maksimize etmeyi amaçlayan bir 
banka aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşinceye kadar mevduat toplamaya 
devam eder? 

A) Kredi faiz oranı = Mevduat faiz oranı 
B) Mevduatıarın marjinal ürünü = Mevduat faiz 

oranı 

cı Mevduatıarın marjinal ürün değeri 

Mevduat faiz oranı 
D) Mevduatıarın marjinal ürün değeri = Kredi 

faiz oranı 
E) Mevduatıarın marjinal ürünü = Kredi faiz 

oranı 

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

A) Kredilerin marjinal ürün değeri 
B) Kredilerin marjinal maliyeti 
cı Kredilerin marjinal verimliliği 
D) Kredilerin marjinal ürünü 
E) Kredilerin marjinal geliri 
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25. Bir bankanın varlıklarının değeri 

yükümlülüklerinin değerinden küçükse, bu 
banka için aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Karını maksimize etmiştir. 
B) iflas etmiştir, 
C) Sermaye kaybına uğramıştır. 
D) Piyasa payı küçülmüştür, 
E) Piyasa payını arttırmıştır, 

26. Pür rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren 
bir bankanın piyasada karşılaştığı mevduat 
arzı eğrisinin tam esnek çizilme nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bankanın azalan marjinal gelire sahip 
olması 

B) Bankanın azalan kaynak maliyeti ile 
çalışması 

C) Bankanın fiyat kabullenici olması 
D) Bankanın faiz oranları üzerinde kontrol 

gücünün olması 
E) Bankanın azalan marjinal maliyetlere uyum 

göstermesi 

27. Türk bankacılık sisteminde bankaların en 
önemli fon kaynağı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Uluslararası kaynaklar 
B) Vadeli mevduatlar 
C) Vadesiz mevduatlar 
D) Merkez bankası kaynakları 
E) Bankalar arası kaynaklar 

28. istendiği zaman veya belirli bir vade sonunda 
geri alınmak üzere bankaya yatırılan fonlara 
ne ad verilir? 

A) Sermaye 
B) Mevduat 
C) Menkul kıymet 
D) Kredi 
E) Rezerv 

A 17 

A 
29. Bankanın aktifi ve pasifi nedeniyle faiz oranı 

değişikliklerinden ne ölçüde etkileneceğinin 
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen analiz 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karlılık analizi 
B) Faiz yapısı analizi 
c) Aktif-Pasif analizi 
D) Oran analizi 
E) Açık analizi 

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

A) Net faiz etkinliği 
B) Net faiz marjı 
c) Net faiz sapması 
D) Net faiz açığı 
E) Net faiz maliyeti 

TEST BiTTi. 
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