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FiNANSAL YÖNETiM A 
2010 AS 2300-A 

1 - 3. sorular aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplandırılacaldır. 

(Y) işletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki 

gibidir: 

Net Satışlar 
Satışların Maliyeti 
Kredili Satışlar 
Stoklar 
Ticari Alacaklar 
Maddi Duran Varlıklar 

10,000 TL 
7,000 TL 
6,000 TL 
3,000 TL 
2,000 TL 
5,000 TL 

1. Bu bilgilere göre (Y) işletmesinin stok devir 
hızı kaçtır? 

A) 2,33 
B) 2,13 
CL 1,93 
Dl 1,83 
El 1,73 

2. Yukarıdaki bilgilere göre (Y) işletmesinin 

alacak devir hızı kaçtır? 

A) 2 
Bl 3 
CL 4 
D) 5 
E) 6 

3. Yukarıdaki bilgilere göre (Y) işletmesinin 

maddi duran varlık devir hızı kaçtır? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
Dl 5 
El 6 

A 13 

4. Bir işletmenin asit-test oranı, aşağıdakilerin 
hangisinden etkilenir? 

A) Peşin duran varlık alımından 
B) Tahvil satışından 
cı Kredili satıştan 
D) Hisse senedi ihracından 
E) Peşin duran varlık satışından 

5. iki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi 
tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan 
ortakların sorumluluğu koydukları sermay~ 
ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan ticari 
ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adi komandit ortaklık 
B) Limitet ortaklık 
cı Anonim ortaklık 
D) Kollektif ortaklık 
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

ortaklık 

6. Anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Borçlarından dolayı yalnızca mal varlığı ile 
sorumludur. 

B) Sermayesi paylara bölünmüştür ve bu 
paylar hisse senetleriyle temsil edilir, 

cı Ani ya da tedrici olarak kurulabilir. 
D) Halka açı k ya da kapalı olabilir, 
E) Ortaklarının bir kısmının sorumluluğu sınırlı 

bir kısmının ise sınırsızdır. 

7. Anonim şirketlerde sermaye artırımı kararını 
hangi organ alır? 

A) Finans komitesi 
B) Ticaret Mahkemesi 
cı Yönetim kurulu 
D) Genel kurul 
E) Sermaye Piyasası Kurulu 
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8. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ile 
finansmanın avantajlarından biri değildir? 

A) Faaliyetlerden kar elde edildiği halde, genel 
kurul kararıyla karın dağıtılmamasının 
mümkün olması 

B) Anapara ödemesinin olmaması 
C) Kar payı ödemelerinin 

düşülebilmesi 

D) Vadenin olmaması 
E) Faiz ödemesinin olmaması 

vergiden 

9. Muhasebe ve fi na ns fonksiyonları nı n farklı 

yöneticiler tarafından yürütüldüğü 

işletmelerde, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi 
genellikle finans yöneticisi tarafından 

gerçekleştirilmektedir? 

A) Banka ilişkileri 
B) Vergiler 
C) Kayıtların korunması 

D) Bordro işlemleri 
E) iç denetim 

10. Vergi ve diğer masraflar hariç olmak üzere, 
aylık % 2 olarak ilan edilen tüketici kredisi 
faizinin yıllık efektiffaizi kaçtır? 

A) 23,9 
B) 24 
C) 25,6 
D) 26,8 
E) 27 

11. Bir bankaya % 40 basit faizle yatırılan 10.000 
TL karşılığında, kaç ay sonra 13.333 TL geri 
alınır? 

A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 10 
E) 11 

A 14 

A 
12. 9 ay vadeli olarak 40.000 TL ye işletmede 

kullanmak üzere satın alınan bir aracın, faiz 
oranının %30 olması durumunda peşin fiyatı 
kaç TL olur? 

A) 32.653 
B) 32.863 
c) 34.682 
D) 45.015 
E) 45.125 

13. Enflasyondan arındırılmış getiriye ne ad 
verilir? 

A) Anüite 
B) Ortalama getiri 
c) Bileşik getiri 
D) Nominal getiri 
E) Reel getiri 

14. Nominal faiz oranı %30 iken, %4 reel faiz elde 
edebilmek için enflasyon oranının yüzde kaç 
olması gerekir? 

A) 21 
B) 23 
c) 25 
D) 27 
E) 29 

15. Aşağıdakilerden hangisi sabit giderlerden 
biridir? 

A) Hammadde giderleri 
B) Sigorta giderleri 
c) Direkt işçilik giderleri 
D) Yardımcı madde giderleri 
E) işletme malzemesi giderleri 
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16. Sabit varlıkların üretimde kullanılmaları ile 
uğradıkları değer kaybına ne ad verilir? 

A) Ekonomik değer kayıpları 
B) Amortisman 
C) Teknik değer kayıpları 
D) Faaliyet kaybı 
E) Sabit değer kayıpları 

17. Faiz ve vergi öncesi kardaki değişimin satış 
tutarındaki yüzde değişime bölünmesiyle 
elde edilen değer aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Brüt kaldıraç 
B) Finansal kaldıraç 
C) Bileşik kaldıraç 

D) Başabaş noktası 
E) Çalışma kaldıracı 

18. Bir işletmenin sabit giderleri 300.000 TL, 
birim değişken giderleri 10 TL ise, bu 
işletmenin 60.000 adet üretim miktarında 

başabaş noktasına gelebilmesi için birim 
ürün satış fiyatının kaç TL olması gerekir? 

A) 5 
B) 15 
C) 25 
D) 30 
E) 45 

19. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin 
yararlarından biri değildir? 

A) işletmenin, elindeki nakdi etkin bir şekilde 
kullanıp kullanmadığını göstermesi 

B) işletmede en az ne kadar nakit 
bulundurulması gerektiğini göstermesi 

C) işletmenin yabancı kaynağa ihtiyaç 
duyacağı zamanı göstermesi 

D) işletmenin elde edeceği karı göstermesi 
E) işletmenin kar payı verebileceği zamanı 

göstermesi 

A 15 

A 
20. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu 

ile ilgili bütçelerden biridir? 

A) işgücü bütçesi 
B) Satış bütçesi 
c) Satın alma bütçesi 
D) Yatırım bütçesi 
E) Nakit bütçesi 

21. Geçmiş satışlar ile finansal tablo kalemleri 
arasındaki ilişkinin gelecekte de benzer 
şekilde devam edeceğini varsayan finansal 
planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Korelasyon yöntemi 
B) Miller-Orr yöntemi 
c) Proforma yöntemi 
D) Oranlar yöntemi 
E) Satışların yüzdesi yöntemi 

22. Aşağıdakilerden hangisi planlama 
bütçeleme ilkeleri arasında ~ almaz? 

A) Uzmanlaşma ilkesi 
B) Bütünlük ilkesi 
c) iktisadilik ilkesi 
D) Gizlilik ilkesi 
E) Kesinlik ilkesi 

ve 

23. Çalışma sermayesinin finansmanında 

uygulanan aşağıdaki stratejilerin hangisinde, 
çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren 
kısmı kısa vadeli kaynaklarla, sürekli 
çalışma sermayesi ve duran varlıklar ise 
uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir? 

A) ihtiyatlı finanslama stratejisi 
B) Tutucu finanslama stratejisi 
c) Dengeli finanslama stratejisi 
D) Atak finanslama stratejisi 
E) Atılgan finanslama stratejisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. işletme faaliyetlerinin en üst düzeyde 
bulunması halinde, faal iyetlerin aksamadan 
yürütülmesine olanak tanıyan mınımum 
dönen varlıklar toplamına ne ad verilir? 

A) Net çalışma sermayesi 
B) Değişken çalışma sermayesi 
C) Olağanüstü çalışma sermayesi 
D) Çalışma sermayesi 
E) Sürekli çalışma sermayesi 

25. ve 26. sorular aşağıdaki bilgilere 
göre cevaplandırılacaktır. 

(c) işletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Hazır Değerler 

Alacaklar 
Stoklar 
Sabit Varlıklar 
Kısa Vadeli Borçlar 
Özkaynaklar 

100,000 TL 
200,000 TL 
100,000 TL 
200,000 TL 
100,000 TL 
500,000 TL 

25. Yukarıdaki bilgilere göre, (c) işletmesinin 
çalışma sermayesi kaç TL dir? 

A) 600,000 
B) 400,000 
C) 300,000 
D) 200,000 
E) 100,000 

26. Bu bilgilere göre, (C) işletmesinin net çalışma 
sermayesi kaç TL dir? 

A) 500,000 
B) 400,000 
C) 300,000 
D) 200,000 
E) 100,000 

A 16 

A 
27. Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışlarını 

kontrol altına almak amacıyla alınabilecek 

önlemlerden biri değildir? 

A) Vadeli satış yapılmaması 
B) Nakit bütçesi hazırlanması 
c) Ödeme yetkisinin belirli kişilerde olması 
D) Personelin eğitilmesi 
E) Ödemelerin belirli günlerde toplanması 

28. Bir işletmenin, 

lerden veya 
artışlarından 
bul undurması, 
amaçlarından 

alır? 

faiz oranlarındaki değişim
menkul kıymetlerin fiyat 
yararlanmak ıçın nakit 
aşağıdaki nakit bulundurma 
hangisinin kapsamında yer 

A) Tedbir amacı 
B) işlem amacı 
c) ihtiyat amacı 
D) Spekülasyon amacı 
E) Yatırım amacı 

29. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisinin 
faiz getirisi yoktur? 

A) Hazine bonosunun 
B) Finansman bonosunun 
c) Tahvilin 
D) Reponun 
E) Hisse senedinin 

30. Aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurma 
gereksinimini artırmaz? 

A) Alacak devir hızının düşük olması 
B) Para piyasasının gelişmiş olması 
c) Stok devir hızının düşük olması 
D) Sektörde rekabetin yoğun olması 
E) Üretim girdilerinin çeşitliliğinin fazla olması 
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