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FiNANSAL YÖNETiM A 
2009 VS 2300-A 

1. Halka açık şirketler, aşağıdaki kurumlardan 
hangisinin denetimindedir? 

A) Sermaye Piyasası Kurulunun 
B) Hazine Müsteşarlığının 
C) istanbul Menkul Kıymetler Borsasının 
D) Rekabet Kurulunun 
E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

2. Halka açık şirketlerin sermayelerini daha az 
formaliteyle artırmasına olanak sağlayan 

sisteme ne ad verilir? 

A) Esas sermaye sistemi 
B) Ödenmemiş sermaye sistemi 
C) Ödenmiş sermaye sistemi 
D) Sabit sermaye sistemi 
E) Kayıtlı sermaye sistemi 

3. 500 milyar $ GSMH'ya sahip bir ülke GSMH'nı 
5 yıl arka arkaya %5 artırırsa, 5 yıl sonunda 
söz konusu ülkenin GSMH'sı kaç milyar $ a 
yükselir? 

A) 607,8 
B) 615,4 
C) 624,6 
D) 638,1 
E) 640,9 

4. Yıllık mevduat faiz oranının %15 ve beklenen 
enflasyon oranının %10 olması durumunda, 
Fisher Yaklaşımı'na göre mevduatın reel 
getirisi yüzde kaç olur? 

A) 4 
B) 4,5 
C) 5 
D) 5,5 
E) 6 
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5. işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü 
ölçmek ıçın hesaplanan oranlar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karlılık oranları 

B) Faaliyet oranları 
c) Likidite oranları 
D) Kaldıraç oranları 

E) Finansal yapı ile ilgili oranlar 

6. Aşağıdakilerden hangisi, ortakların karlılığı 
ölçülürken kullanılan bir orandır? 

A) Net karl Satışlar 
B) Net karl Özkaynaklar 
c) Dönen varlıkları Uzun vadeli borçlar 
D) Dönen varlıkları Kısa vadeli borçlar 
E) Toplam borçları Toplam kaynaklar 

7. Bir işletmenin sabit giderleri 60.000.000 TL 
birim satış fiyatı 200.000 TL birim başına 

değişken giderleri 80.000 TL ise bu 
işletmenin başabaş noktasındaki satışı kaç 
adettir? 

A) 500 
B) 50.000 
c) 100.000 
D) 500.000 
E) 100.000,000 

8. Yeni kurulmuş olduğu için geçmiş yıllara 
ilişkin verisi olmayan bir işletmenin finansal 
planlama çalışmalarında hangi finansal 
planlama tekniğinin kullanılması gerekir? 

A) Korelasyon yöntemi 
B) Eğilim yüzdeleri yöntemi 
c) Oranlar yöntemi 
D) Regresyon yöntemi 
E) Proforma yöntemi 
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9. işletmelerin mevsimlik ve devresel 
dalgalanmalar sonucu sürekli çalışma 

sermayesinden ayrı olarak ihtiyaç duydukları 
çalışma sermayesine ne ad verilir? 

A) Brüt çalışma sermayesi 
B) Net çalışma sermayesi 
C) Gerekli çalışma sermayesi 
D) Değişken çalışma sermayesi 
E) Olağanüstü çalışma sermayesi 

10. Aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurma 
gereksinimini artırmaz? 

A) Yüklü miktarda alım yapılması 
B) Yeni biryatırım yapılması 
C) Borçların vadesinin gelmesi 
D) Alışların peşin yapılması 

E) Nakit girişlerinin hızlanması 

11. Stokların yetersiz olması, aşağıdaki 

durumlardan hangisine ~ acmaz? 

A) Üretimin kalitesinin düşmesine 
B) Müşteri kaybına 

C) Üretimin gecikmesine 
D) Üretimin durmasına 
E) Maliyetlerin artması na 

12. Aşağıdakilerden hangisi hammadde stoku 
bulundurmayı etkileyen faktörlerden biri 
değildir? 

A) Hammadde fiyatlarındaki beklentiler 
B) işletmenin depolama kapasitesi 
C) Stok bulundurma maliyetleri 
D) Kredili satışların hacmi 
E) Üretimin mevsimlik oluşu 

13. Aşağıdakilerden hangisi kredi politikasının 

esnekleştirilmesinin doğuracağı sonuçlardan 
biri değildir? 

A) Tahsil edilemeyen alacakların oranının 

artması 
B) Alacaklara bağlanan fonların azalması 
C) Alacak tahsil maliyetlerinin artması 
D) Satışların artması 

E) Stok bulundurma maliyetlerinin artması 
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14. Yatırım projelerinin analizi ve en uygun 

yatırım kararının verilmesi sürecine ne ad 
verilir? 

A) Sabit varlık yatırımı 
B) Dönen varlık yatırımı 
c) Sermaye bütçelemesi 
D) Finansal yönetim 
E) Geri ödeme dönemi 

15. Tamir ve bakıma rağmen çalışamaz hale 
gelmiş bir tesisin yerine, aynı işi yapacak 
yeni bir tesisin satın alınması için yapılan 
yatırıma ne ad verilir? 

A) Genişleme yatırımı 
B) Mamul yatırımları 
c) Stratejik yatırım 
D) Modernizasyon yatırımı 
E) Yenileme yatırımı 

16. Bir işletme net 45 koşulu ile günlük 1.000 TL 
lik alım yaparsa kendiliğinden yaratılan fon 
tutarı kaç TL olur? 

A) 45.000 
B) 75.000 
c) 80.000 
D) 90.000 
E) 95.000 

17. (X) işletmesi 500.000 TL nominal değerli 

finansman bonosunu % 60 ıskonto oranıyla 
satmak istemektedir. Finansman bonosunun 
vadesi 1 Ocak 2009 olduğuna ve iç ıskonto 
yöntemine göre, 2 Aralık 2008 tarihinde bu 
finansman bonosunun satış fiyatı kaç TL 
olur? (1 yıl = 360 gün) 

A) 376.191 
B) 396.197 
c) 476.190 
D) 496.197 
E) 511.191 
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18. Projenin sağlayacağı beklenen nakit 
girişlerinin, gerçekleşen nakit girişlerinden 

farklılık göstermesi olasılığına ne ad verilir? 

A) Belirsizlik 
B) Belirlilik 
C) Farklılık 

D) Risk 
E) Sistematik risk 

19. Bir projenin net nakit girişleri ve riskli net nakit 
girişleri aşağıdaki gibidir. 

Yıllar Belirli net Riskli net 
nakit giri§leri (TL) nakit giri§leri (TL) 

1 90 100 
2 110 130 
3 140 150 

Bu bilgilere göre, söz konusu projenin her bir 
yıl ıçın belirlilik eşiti katsayıları 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru 
olarak verilmiştir? 

A) 0.90,0.86,0,92 
B) 0.90,0.85,0.93 
C) 0.80,0.90, 0.95 
D) 0.80,0.85, 0.90 
E) 0.75,0.85,0,94 

20. Aşağıdakilerden hangisi kiralama yoluyla 
finansmanın faydalarından biri değildir? 

A) Vergi avantajı sağlaması 
B) Riski azaltması 
C) Maliyetinin düşük olması 
D) Likiditeyi artırması 
E) Bilanço içi işlem olması 

21. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin 
sahiplerine sağladığı haklardan biri değildir? 

A) Yönetim ve denetim organlarını ibra etme 
B) Kar payı alma 
C) Şirketin bilanço ve gelir tablolarını onaylama 
D) Şirketin iflasını isteme 
E) Şirket genel kuruluna katılma 
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22 24. sorular aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplandırılacaktır. 

Dolaşımda 1 Milyon adet hisse senedi bulunan 
(Z) işletmesinin, % 20 faizli 700.000 TL borcu 
vardır. işletmenin dönem içerisinde 
faaliyetlerinden beklemiş olduğu gelir 800.000 TL 
dir. (Z) işletmesinin ortakları, yapmış oldukları 

yatırımlarda en az %30 getiri beklemektedirler. 
işletme ayrıca mevcut borçlarını 250 Milyon TL 
daha artırarak yeni bir yatırma gitmeyi 
düşünmektedir. 

22. Yukarıdaki bilgilere ve Net Gelir Yaklaşımı'na 
göre, işletmenin ilave borç kullanmadığı 

durumda hisse senetlerinin piyasa değeri 
kaç TL olur? 

A) 2.000.000 
B) 2.200.000 
c) 2.320.000 
D) 2.480.000 
E) 2.625.000 

23. Yukarıdaki bilgilere ve Net Gelir Yaklaşımı'na 
göre, işletmenin ilave borç kullanmadığı 

durumda işletmenin piyasa değeri kaç TL 
olur? 

A) 2.500.000 
B) 2.800.000 
c) 2.900.000 
D) 3.120.000 
E) 3.700.000 

24. Yukarıdaki bilgilere ve Net Gelir Yaklaşımı'na 
göre, işletmenin ilave borç kullanmadığı 

durumda toplam kaynaklar içerisinde öz 
kaynakların payı yüzde kaçtır? 

A) 55,45 
B) 60,35 
c) 70,55 
D) 75,86 
E) 81,25 
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25. Orta vadeli banka kredileri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Ödemeler genellikle eşit taksitler halinde 
yapılır. 

B) Teminat istenmeksizin kullandırılır. 
C) Vade bir yıldan daha uzundur. 
D) Geri ödemesi, ödeme planına uygun olarak 

üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak yapılır. 
E) En önemli avantajı esnek olmasıdır. 

26. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye 
maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir? 

A) Satın alınan hisse senetleri 
B) Dağıtılmayan karlar 
C) Kısa vadeli borçlar 
D) Uzun vadeli borçlar 
E) işletmenin çıkarmış olduğu hisse senetleri 

27. (X) işletmesi 10 TL den imtiyazlı hisse senedi 
ihraç etmiştir. Hisse başına 2 TL çıkarım 
maliyeti olduğuna ve her bir hisse senedi ne 4 
TL kar payı dağıtıldığına göre, söz konusu 
imtiyazlı hisse senetlerinin maliyeti yüzde 
kaçtır? 

A) 10 
B) 20 
C) 30 
D) 40 
E) 50 

28. 6 YTL den ve %15 ihraç gideriyle hisse 
senedi ihraç eden bir işletmede, bugün için 1 
YTL kar payı dağıtılması ve karlardaki 
büyüme oranının yıllık %20 olması 

durumunda, söz konusu hisse senetlerinden 
elde edilen fonların maliyeti yüzde kaç olur? 

A) 25,4 
B) 33,3 
C) 39,6 
D) 55,5 
E) 57,2 
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29. Sabit miktarda kar payı dağıtım politikası ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Enflasyon dönemlerinde, yatırımcıyı değer 

azalışına karşı korur. 
B) Riski sevmeyen yatırımcılar tarafından tercih 

edilir. 
c) Yatırımcıları, 

kurtarır. 
geleceğin belirsizliğinden 

D) Hisse senetleri, sabit getirili yatırım 

araçlarına dönüşür. 

E) Hisse senetlerinin piyasa değerinin de sabit 
bir düzeyde kalmasına yol açabilir. 

30. Kar dağıtım politikası oluşturulurken temel 
amaç ne olmalıdır? 

A) Yatırımları artırmak 

B) Likiditeyi bozmamak 
c) Borçları azaltmak 
D) Müşterilere güven vermek 
E) Piyasa değerini yükseltmek 
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