
FiNANSAL EKONOMI A 
2010 AS 4401-A 

1. Fon ihtiyacı olan ekonomik birimiaris fon 
sabnak isteyen ekonomik birimleri karşı 

karşıya getiren ortama ne ad verilir? 

Al Portföyler 
Bl Ekonomi 
c) Menkul kıymetler 
OL Finansal piyasalar 
El Finansal kıymetler 

2. Çeşitli varlıklardan oluşan varlık sepetine ne 
ad verilir? 

Al Portföy 
Bl Risk 
c) Çeşitlendirme 

OL Likidite 
El Ortaklık 

3. Vadesi bir yıldan kısa olan ve ıskontoyla 

sablan devlete ait iç borçlanma senetleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Devlet tahviii 
Bl Yatınm fonu 
CL Hazine bonosu 
Dl Finansman bonosu 
El Gelir ortaklığı senedi 

4. Bir varlığın bir ödeme aracına dönü§üm hızı 

ve kolaylığına ne ad verilir? 

Al Likidite 
GL Getiri 
c) Çeşitlendirme 

Dl Vade 
El Risk 
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5. Bir şirkete ait olan sermayenin belli bir 
oranını temsil eden ve sahiplerine o oranda 
ortaklık hakkı sağlayan , belirli şekil 

şartlarına sahip menkul kıymet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Inlifa senedi 
Bl Tahvil 
c) Hisse senedi 
OL Finansman bonosu 
El Gelir ortaklığı senedi 

6. Bir varlığın gelecekteki değeri konusunda 
mevcut olan belirsizliğe ne ad verilir? 

Al Portföy 
Bl Likidile 
c) Vade 
OL Risk 
El Çeşillendione 

7. Eksik bilgilenme nedeniyle bir finansal 
işlemin gerçekleştirilmesinden önce ortaya 
çıkan maliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ters seçim 
Bl Eksik bilgilenme 
CL Kötü niyet 
OL işlem maliyeti 
El Faiz maliyeli 

8. Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinde 

harcanan para ve zamana ne ad verilir? 

Al r-on rrıaliyeti 

Gl Yatırım maliyeti 
cı Eksik bilgi maliyeti 
OL işlem maliyeti 
El Faiz oranı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, i. 
ii 
iii. 

Sigorta şirketleri 
Emeklilik fonlan 
Yatınm fonlan 

Yukarıda sıra lanan finansal aracıla rdan 
hangileri sözleşmeli tasarruf kurumları 

arasında yer alır? 

A} Yalnız i 
Bl i ve ii 
c) i ve iii 
Dl ii ve iii 
El I, ii ve iii 

10. Aşağıdakilerden hangis i finansal sistemin 
yoğun biçimde düzenlemeye tabi tutulma 
nedenleri arasında yer alır? 

A} Fon hareketlerini kontrol etmek 
Bl Finansal aracılann kannı maksimize etmek 
c) Doğru karar alınabilmesi için gerekli 

enfonrıasyonu arttımıak 

Dl Devletin vergi gelirlerini arttınrıak 
El Devletin borçlanmasını kolaylaştımıak 

11 . Bir finansal aracı kurumun kullanılması ile 
gerçekleşen dotaylı finansman sürecine ne 
ad verilir? 

A} Finansal işlem 
Bl Maliyet transferi 
c) Finansal piyasa 
Dl Fon transferi 
El Finansal aracılık 

12. Yatırım sermayesi eksiklerini gidermek ve 
teknik yardım sağlamak amacıyla kurulan 
finansal aracılar aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Emeklilik fonları 
Bl Ticari bankalar 
CL Yatırım fon ları 

Dl Kalkınma ve yatınm bankalan 
El Sigorta şirketleri 
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13. Borçlanılan miktarın yüzdes i ile ifade edilen 

borçlanma maliyeti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Borç o ranı 

Bl Faiz oranı 
c) Asimetrik bilgi maliyeti 
OL işlem maliyeti 
El Murabaa 

14. Günümüz ekonomilerinde kullanılan tüketici 
kredileri hangi tür kredi grubuna girer? 

Al Basit kredi 
Bl Iskontolu kredi 
c) Sabit ödeme li kredi 
OL Kuponlu kredi 
El Iskontolu tahvil ihracı 

15. Aşağıdakilerden hangisi ı skontolu tahvil 
terimi yerine kullanılır? 

Al Değişken geri ödemeli tahvil 
Bl Sigortalı tahvil 
CL Basit tahvil 
OL Ticari tahvil 
El Sıf ı r kuponlu tahvil 

16. Yıllık faiz oranı yüzde 10 iken bugün bankaya 
yatırılan 2 yı l vadeli 1000 liranın vade 
sonundaki değeri ka ç TL dir? 

Al 1100 
Bl 1175 
CL 1210 
OL 1255 
El 1333 

17. Bugün bankaya yatırılan 900 liranın bir yıl 
sonra 1000 TL ye uta şabilmes i için faiz oranı 
yakla ~ık olarak yüzde kaç olmalıdır? 

Al 11 ,11 
Gl 20 ,20 
c) 30 ,33 
OL 40 ,25 
El 50 ,35 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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18. Bir bononun sabn alınma tarihinden vadenin 
dolmasına kadar geçecek sure 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Durasyon 
Bl Kotasyon 
cı Efektif vade 
OL Valör 
El Vadeye kalan gün 

19. Bir bireyin sahip olduğu 

tamamına ne ad verilir? 

Al Para 
Bl Servet 
cı Varlık 
OL Gelir 
El Likidite 

kaynakların 

20. Bilgi edinme maliyetleri ile varlık talebi 
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak v.rilmi~tir? 

MOIiıIOL r.ı.o 

Al Artar Azalır. 

Bl Artar Artar. 
cı Azalır Azalır. 

Dl Artar Değişmez. 

El Azalır Değişmez . 

21. Çizilen bir grafikte dikey eksene faiz oranı 
konulduğunda , tahvil talebi eğrisinin pozitif 
eğimli elde edilmesinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Tahviltalebinin talep kanununa uymaması 
Bl Tahvil fiyatı ile faiz oranının aynı yönde 

dQğişlTlQsi 

CL Tcıhvil miktcın ilo fcıiz orcınının cıynı yöndo 
değişmesi 

Dl Tahvil miktarı ile faiz oranının ters yönde 
değişmesi 

El Tahvil fiyatı ile faiz oranının ters yönde 
değişmesi 
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22. Ödünç verilebilir fonlar kuramına göre denge 

faiz oranı aşağıdakilerden hangisinin ortaya 
çıkması durumunda gerçekleşir? 

Al Tahviltalebi = Ödünç verilebilirfon arzı 
Bl Tahvil arzı = Para alZl 
cı Tahviltalebi = Para talebi 
OL Tahvil arzı = Tahviltalebi 
El Tahvil arzı = Ödünç verilebilirfon talebi 

23. Aşağıdakilerden hangisi tahvil 
etkileyen faktörlerden biri değild ' r? 

Al Kamu kesimi borçlanma ihtiyacı 
Bl Yatınmlardan beklenen karlılık 
cı işletmelerle ilgili vergiler 
OL Beklenen enflasyon 
El Likidite 

arzını 

24. Beklenen enflasyonda meydana gelecek bir 
artı şın tahvil talebi ve tahvil arZl üzerinde 
yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

Al Tahvil arzı ve talebi değişmez. 
Bl Tahvil arzı azalır , tahvil talebi artar. 
CL Tahvil arzı ve talebi artar. 
OL Tahvil arzı arlar, tahvil talebi azalır. 
El Tahvil arzı ve talebi azalır. 

25. Aşağıdakilerden hangisi geri ödenmeme riski 
ta§ımayan sabit getirili menkul kıymet olarak 
kabul edilir? 

Al Özel sektör tahviii 
Gl Hazine bonosu 
cı Hisse senedi 
OL Döviz 
El Finansman bonosu 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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26. Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk , likidite, 
vergi ayrıcalıkları ve vade özelliklerindeki 
farklılığın faiz oranına nasıl yansıdığının 

incelenmesine ne ad verilir? 

Al Faiz oranlarının düzeyi 
Bl Faiz oranlarının dengesi 
c) Faiz oranlarının anlamı 
Dj Faiz oranlarının değeri 
El Faiz oranlarının yapısı 

27. Belirli bir tarihte piyasalarda alınıp satılan 

devlete ait borçlanma senetlerinin vadeleri 
ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi gösteren 
eğri aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Laffer eğrisi 
Bl Getiri egrisi 
c) Talep eğrisi 
Dl Lorenz eğrisi 
El Risk eğrisi 

28. Vergi öncesi faiz oranı 'Y020 iken, faiz geliri 
üzerinden %10 oranında vergi alınma s ı 
durumunda vergi sonrası faiz oranı yüzde 
kaçtır? 

Al 14 
Bi 15 
CL 18 
Dj 22 
Ei 24 

29. Farklı vadelere sahip tahviller arasında 

ikame ilişkisi bulunmadığını savunan 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

Al [)ölünmü~ piyasalar hipotezi 
Bl Bekleyişler hipotezi 
CL Likidite primi hipotezi 
Dl Vade tercihi hipotezi 
El Pür bekleyişler hipotezi 

A 17 
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30. Daha az tercih edilen vadeye sahip bir 

menkul kıymeti satın almaları için 
yatırımcılara ödenecek ek faize ne ad verilir? 

Al Vergi primi 
Bl Vade primi 
c) Risk primi 
OL Likidite primi 
El Nakit primi 

TEST BITTI. 


