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FiNANSAL YÖNETiM A 
2011 VS 2300-A 

1. işletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanarak 
uygun varlıklara yatırılmasına ne ad verilir? 

Al Finansman 
B) Finansal planlama 
C) Finansal yönetim 
D) Finansal denetim 
E) Sermaye bütçelemesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin halka 
kapalı ya da halka açık olarak 
tanımlanmasında dikkate alınması gereken 
kriterlerden biri değildir? 

Al Yöneticilerin uzmanlık alanları 
B) Hisse senetlerinin borsaya kote edilip 

edilmediği 

cı Ortak sayısı 
D) Yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup 

bulunmadığı 
E) Pay sahipliğinin devredilebilirliği 

3. Bir senedin paraya dönüştürülmesine ya da 
ıskonto ettirilmesine ne ad verilir? 

Al Nakit avansı 
B) Leasing 
C) Nakit ıskontosu 
D) Reeskont 
E) Senedin kırdınlması 

4. 90 gün vadeli ve basit iç ıskontoyla 100 TL 
nominal değerli olarak 95,2 TL den satışa 
sunulan bir hazine bonosunu satın alan 
yatırımcının getiri oranı yaklaşık yüzde kaç 
olur? (1 Yıl = 360 gün) 

Al 25 
B) 20 
cı 14 
D) 10 
E) 8 
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5. işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü 
ölçmek için hesaplanan oranlar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faaliyet oranları 
B) Kaldıraç oranları 
C) Finansal yapı ile ilgili oranlar 
D) Likidite oranları 
E) Karlılık oranları 

6. Bir işletmenin sabit giderleri 32.000 TL, birim 
başına değişken giderleri 14 TL ve başabaş 
noktasındaki üretim miktarı 2.000 adet ise, bu 
işletmenin ürettiği malların satış fiyatı kaç TL 
dir? 

A) 10 
B) 20 
cı 30 
D) 32 
E) 40 

7. Bir işletmede planlanan faaliyetler ile 
gelecekteki nakit gırış ve çıkışlarının 

gerçekçi varsayımlara dayanması, aşağıdaki 
planlama ve bütçeleme ilkelerinden 
hangisinin gereğidir? 

A) Bütünlük ilkesi 
B) Kesinlik ilkesi 
C) Birlik ilkesi 
D) iktisadilik ilkesi 
E) Uzmanlaşma ilkesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma 

sermayesinin yetersiz olmasına yol açan 
faktörlerden biri değildir? 

A) Uzun vadeli borçların ödenmesi 
B) iş hacminin genişlemesi 
C) Girdi fiyatlarının yükselmesi 
D) Menkul değerlerin değerinin düşmesi 
E) Sermayenin artırılması 
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9. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde 
yüksek miktarda nakit bulundurulmasının 

maliyetlerinden biri değildir? 

Al Gereksiz harcamalar yapılması 
B) Bankalardan uzaklaşılması nedeniyle 

işletmenin kredi değerliliğinin düşmesi 
CL Borçların ödenmemesi nedeniyle faiz 

yükünün artması 
D) Ortaya çıkacak karlı yatırım fırsatlarının 

değerlen dirilememesi 
E) Faiz getirisinden mahrum kalınması 

10. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde alacak 
düzeyini belirleyen faktörlerden biri değildir? 

A) Satışların hacmi 
B) işletmenin büyüklüğü 
CL Ortaklık yapısı 

D) Kredili satışların toplam satışlar içindeki payı 
E) Kredi ve tahsilat politikası 

11. Stok yetersizliğinin üretimde aksamalara yol 
açması nedeniyle katlanılan stok maliyetine 
ne ad verilir? 

Al Stok bulundurmama maliyeti 
B) Stok bulundurma maliyeti 
cı Stok tedarik maliyeti 
D) Stok fiyatı 
E) Hizmet maliyeti 

12. Üretime sevk edilen stokların ilk satın alma 
partisinden yapıldığı varsayımına dayanan 
stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Ortalama maliyet yöntemi 
B) ilk giren ilk çıkar yöntemi 
CL Son giren ilk çıkar yöntemi 
D) Standart maliyet yöntemi 
E) Piyasa fiyatı yöntemi 
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13. Yatırım tutarı 800.000 TL ve toplam nakit 

girişlerinin bugünkü değeri 1.000.000 TL olan 
bir yatırım projesinin karlılık endeksi kaçtır? 

A) 0,58 
B) 0,80 
CL 1,08 
D) 1,25 
E) 1,52 

14. işletmelerde, satışların artması olasılığına 
karşı yeni pazarlar ele geçirmek amacıyla 
yapılan yatırımlara ne ad verilir? 

A) Genişleme yatırımı 

B) Modernizasyon yatırımı 
CL Mamul yatırımı 
D) Stratejik yatırım 
E) Yenileme yatırımı 

15. işletmelerde bir yıldan daha uzun bir süreyle 
üretim faaliyetlerinde kullanılacak bina, 
makine gibi varlıklara yapılan yatırımlara ne 
ad verilir? 

A) Yıllık yatırımlar 

B) Genel yatırımlar 
C) Dönen varlık yatırımları 
D) Mamul yatırımları 
E) Sabit varlık yatırımları 

16. (A) projesinin beklenen nakit akışları ve 
olasılıkları aşağıdaki gibidir. 

Olasılık 

0,25 
0,40 
0,35 

Net Nakit Akısı 
100 
300 
400 

Bu bilgilere göre (A) projesinin beklenen 
getirisi kaç TL dir? 

A) 250 
B) 260 
cı 270 
Dl 285 
El 295 
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17. Enflasyonun yatırım kararlarına etkisi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Enflasyon, yatırım projelerinin 
değerlendirilmesinde özel bir risk türü olarak 
dikkate alınmalıdır. 

B) Enflasyon yatırım projeleri seçimini 
zorlaştırmaz. 

c) Enflasyon sadece nakit çıkışlarına 

uygulanmalıdır. 

D) Enflasyon sadece nakit girişlerine 

uygulanmalıdır. 

E) Enflasyon sadece yatırım tutarına 
uygulanmalıdır. 

18. ithalatçının bankasının, ihracatçı tarafından 
keşide edilen poliçeyi kabul ederek, ithalatçı 
lehine açtığı gayri nakdi krediye ne ad 
verilir? 

A) Spot kredi 
B) Kabul kredisi 
c) Avans teminat mektubu 
D) Döviz kredisi 
E) ihracat faktoringi 

19. Aşağıdakilerden hangisi faktoringin 
unsurlarından biri değildir? 

A) Faktoring şirketi 
B) Müşteri (Satıcı) 

C) Borçlu (Alıcı) 
D) Faktoring sözleşmesi 
E) Lessor 

20. Menkul kıymetlerin beli i bir vadede geri satım 
taahhüdüyle alımına ne ad verilir? 

A) Faktoring 
B) Sendikasyon 
C) Forfaiting 
D) Ters repo 
El Repo 
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21 ·23. sorular aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplandırılacaktır. 

(X) AŞ. 150.000 TL lik fon ihtiyacını, ana paranın 
tamamı vade sonunda tek bir defada ödemeli, 5 
yıl vadeli ve %20 faizli tahvil çıkararak karşılamak 
istemektedir. Tahviller, 10 TL nominal bedelle 
ihraç edilecek ve başabaştan satılacaktır. Şirket, 
nominal tutarın %3 ü oranında komisyon, %2 si 
oranında da tahvil çıkarım giderine katlanacaktır. 
Vergi oranı %20 dir. 

21. Bu bilgilere göre, tahvil ihracı yoluyla 
işletmeye sağlanacak fon girişi kaç TL olur? 

A) 122.500 
B) 130.000 
C) 142.500 
D) 145.000 
E) 150.000 

22. Yukarıdaki bilgilere göre, vergi etkisi 
nedeniyle yıllar itibariyle sağlanacak vergi 
tasarrufu kaç TL dir? 

A) 6.000 
B) 12.000 
c) 14.000 
D) 16.000 
E) 18.000 

23. Yukarıdaki bilgilere göre, 5. yılın sonunda 
işletmenin net nakit çıkışı kaç TL olur? 

A) 122.500 
B) 130.000 
C) 162.500 
D) 174.000 
E) 180.000 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi leasingin 
unsurlarından biri değildir? 

A) Kiralayan (Lessor) 
B) Kiracı (Lessee) 
c) Kiralama döneminin başında mülkiyetin 

kiracıya devri 
D) Sözleşme 

E) Kiralama döneminin başında zilyetliğin 
kiracıya devri 

25. Aşağıdakilerden hangisi kiralama yoluyla 
finansmana konu olamaz? 

A) Üretim için gerekli yer 
B) Üretim için gerekli donanım 
c) Makineler 
D) Taşıt araçları 

E) Hammaddeler 

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

A) Şirket adına borçlanma 
B) Sermaye artırımlarında, hisse senetlerini 

öncelikli olarak satın alma 
c) Kar payı alma 
D) Şirket faaliyetleri ile ilgili bilgi alma 
E) Genel kurula katılma 

27. Borçların maliyetinin tüm borçfözsermaye 
bileşimlerinde aynı olduğu varsayımına 

dayanarak, işletmenin ağırlıklı ortalama 
sermaye maliyetinin, borçların ve 
dolaşımdaki hisse senetlerinin değerinin, 
kullanılan kaldıraç oranından bağımsız 

olduğunu savunan sermaye yapısı yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geleneksel yaklaşım 
B) Net faaliyet geliri yaklaşımı 
C) Gordon-Linter yaklaşımı 
D) Modern yaklaşı m 
E) Net gelir yaklaşımı 
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28. işletmelerin, istedikleri anda uygun vade ve 

koşullarla fon sağlama yeteneğine ne ad 
verilir? 

A) Sermaye yapısı 
B) Faaliyet kaldıracı 
C) Finansal esneklik 
D) Finansal yönetim 
E) Finansal kaldıraç 

29. Dönem karı 20.000 TL olan bir işletmenin 

kanunen kabul edilmeyen giderleri 5.000 TL 
ve vergiden muaf gelirleri 3.000 TL ise, mali 
karı kaç TL dir? 

A) 4.000 
B) 6.000 
c) 12.000 
D) 14.000 
E) 22.000 

30. Ödenmiş sermayesi 60.000 TL ve dönem karı 
100.000 TL olan halka ~ olmayan bir 
işletmenin, kanunen kabul edilmeyen 
giderleri, geçmiş yıl zararları, istisna ve 
indirime tabi gelirleri yoksa, bu şirketin yasa 
hükmü ve ana sözleşme gereği ortaklarına 

dağıtacağı I.Temettü tutarı kaç TL olur? 

A) 2.500 
B) 3.000 
C) 4.000 
D) 5.000 
E) 10.000 
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