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FiNANSAL EKONOMi A 
2009 BS 4401-A 

1. Menkul kıymet alım ve satımının yapıldığı 

spot ve vadeli piyasalar arasındaki ayırım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al işleme konu olan menkul kıymetin tutarı 
Bl Teslim işlem ve işlem tarihi 
CL işleme konu olan menkul kıymetin vadesi 
OL işleme konu olan menkul kıymetin cinsi 
El işleme konu olan menkul kıymeti ihraç eden 

kurum 

2. Borç almak isteyen tarafın borç verecek 
tarafın sahip olmadığı bazı bilgilere sahip 
olması ve gerçekleştirilecek finansal 
işlemlerde bunun avantajını kullanmasına ne 
ad verilir? 

Al Piyasa yanılgısı 
Bl Manipülasyon eğilimi 
CL irrasyonel davranış 
OL Eksik bilgilenme 
E) Spekülatif hareket 

3. Türk bankacılık sisteminde bankaların 

bilançolarını kamuoyuna açıklama sıklığı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Üç ayda bir 
B) Ayda bir 
CL Altı ayda bir 
D) Yılda bir 
El iki yılda bir 

4. Eksik bilgilenme nedeniyle finansal işlemin 

A 

gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan 

maliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Simetrik maliyet 
Bl Ters seçim 
CL Expost maliyet 
OL Marjinal maliyet 
E) Kötü niyet 

5. Menkul kıymet po rtföy ü işletmek üzere 
kurulan anonim ortaklığa ne ad verilir? 

Al Aracı kurum 
Bl Kalkınma bankası 

CL Yatırım bankası 
OL Yatırım ortaklığı 

E) Sigorta şirketi 

6. Belirli bir miktar ödünç verilebilir fonun, 
nispeten kredi riski düşük bir borçluya 
verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

Al Ters seçim maliyetine engelolunmuştur. 
Bl Kötü niyet maliyetine engelolunmuştur. 
CL Risk maliyetine engelolunmuştur, 
D) Risk çeşitlendirme ile azaltılmıştır, 
E) Tam bilgilenme maliyetine engel 

olunmuştur, 

Faiz oranı 7. i. 
ii. 
III, 

Sermaye kazancı oranı 
Enflasyon oranı 

Yukarıdaki unsurlardan hangileri menkul 
kıymetin nominal getiri oranını hesaplamak 
amacıyla kullanılır? 

Al Yalnız III 
Bl i ve II 
CL i ve III 
D) II ve III 
E) 1,11 ve III 

8. Ülkemiz para piyasalarında en çok işlem 
gören menkul kıymet aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Hazine bonosu 
Bl Finansman bonosu 
CL Varlığa dayalı menkul kıymet 
D) Hisse senedi 
E) Devlet tahviii 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com
ferhat
http://acikogretimx.com



http://acikogretimx.com

2009 BS 4401-A 

9. Bir ekonomide reel faiz oranı hesaplanır iken, 
gerçekleşen enflasyon verileri kullanıyor ise, 
hesaplanan reel faiz oranı aşağıdakilerden 
hangisi ile tanımlanır? 

A) Gerçekleşen reel faiz oran i 
B) Ex-ante reel faiz oran i 
C) Ex-post reel faiz oranı 
D) Enflasyon primi 
E) Cari reel faiz oranı 

10. Aşağıdakilerden hangisi tahvil arz eğrisi 

üzerinde hareket edilmesini gerektirir? 

A) Kamu kesimi borçlanma gereksinimindeki 
değişmeler 

B) Faiz oran i değişiklikleri 
C) işletmelerle ilgili vergilerdeki değişmeler 
D) Yatırımların karlılığındaki değişmeler 

E) Beklenen enflasyondaki değişmeler 

11. Denge faiz oranının belirlenmesini para arzı 
ve talebini kullanarak açıklayan faiz kuramı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğal faiz kuramı 
B) Klasik faiz kuramı 
C) Bölünmüş piyasalar kuramı 
D) Ödünç verilebilir fonlar kuramı 
E) Likidite tercihi kuramı 

12. Tahvillerden beklenen getirinin artması, diğer 
koşullar sabitken, para talebi eğrisini nasıl 

etkiler? 

A) Eğri sola kayar. 
B) Eğri daha yatık birhalalır. 
C) Eğri sağa kayar, 
D) Eğri daha dik bir hal alır, 
E) Eğri üzerinde daha yukarıda bir noktaya 

hareket edilir, 

il 1A 

A 
13. Uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz 

oranlarından küçük olması durumunda 
çizilecek getiri eğrisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

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

14. Cari dönem enflasyon beklentisinin, 
gelecekteki enflasyon beklentilerinden 
yüksek olması durumunda, çizilecek getiri 
egrısının doğru tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dikey eksene paralel 
B) Getiri eğrisi çizilemez, 
C) Negatif eğimli 
D) Pozitif eğimli 
E) Yatay eksene paralel 

15. Menkul kıymetlerin risk yapıları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Risk primi, risk dışında tüm özellikleri aynı 
olan iki menkul kıymetin faiz oranı arsındaki 
farktı r, 

B) Risk primindeki bir artış, tahvil talep eğrisini 
sola kaydırır, 

C) Riskten bağımsız kabul edilen devlet 
tahvilleri faiz oran i riski taşı rlar, 

D) Risk yapıları finansal aktiflerin faiz oranların i 
etkiler, 

E) Bir menkul kıymetin geri ödenmeme riskini 
belirleyebilmek için, geri ödenmeme riski 
olmayan bir men kul kıymete ihtiyaç vardır, 

16. ileriye dönük tahmin yapma yöntemlerinden 
birini oluşturan teknik analizin kullandığı 

temel araç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonometrik modeller 
B) Firma modelleri 
C) Grafikler 
D) Anketler 
E) içerden alınan bilgi 
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17. Bir varlığın piyasa fiyatının bu varlıkla ilgili 
her türlü enformasyonu içerdiğini savunan 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bölünmüş piyasalarhipotezi 
B) Likidite primi hipotezi 
C) Bekleyişler hipotezi 
D) Ödünç verilebilir fonlar hipotezi 
E) Etkin piyasalar hipotezi 

18. Etkin piyasalar hipotezine göre, bir varlığın 
fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Piyasa değeri tarafından belirlenir. 
B) Ekonomik birimlerin geleceğe yönelik 

beklentilerini yansıtır. 
C) Varlığa ilişkin tüm enformasyonu yansıtır. 
D) Teknik analiz yöntemiyle tespit edilir. 
E) Varlığın uzun dönemli trendini yansıtır. 

19. Diğer koşullar sabitken yurtiçi faiz oranlarının 
artması yerli varlıklardan beklenen getiriyi ve 
yerli paranın değerini nasıl etkiler? 

A) Beklenen getiri artar, yerli para değer 
kazanır. 

B) Beklenen getiri artar, yerli para değer 

kaybeder. 
C) Beklenen getiri azalır, yerli para değer 

kazanır. 

D) Beklenen getiri azalır, yerli para değer 

kaybeder. 
E) Beklenen getiri ve yerli paranın değeri 

değişmez. 

20. Diğer koşullar sabitken, yurtiçi reel faiz 
oranında meydana gelecek artış, faiz paritesi 
yaklaşımına göre yerli varlıkların getirisini ve 
paranın değerini nasıl etkiler? 

A 

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

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

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

D) Yerli varlıkların getirisini arttıracağı için yerli 
para değer kazanır. 

E) Yerli varlıkların getirisini ve yerli paranın 

değerini etkilemez. 

A 
21. Uzun dönemde denge döviz kurunun 

tamamen iki ülkedeki fiyat değişikliklerine 

bağlı olarak belirleneceğini öne süren teorik 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nispi faktör verimliliği yaklaşımı 
B) Satın alma gücü paritesi yaklaşımı 
C) Uluslararası sermaye hareketleri yaklaşımı 
D) Faiz paritesi yaklaşımı 
E) Nispi fiyat paritesi yaklaşımı 

22. Opsiyon sözleşmelerinin piyasa fiyatına ne 
ad verilir? 

A) işleme koyma fiyatı 
B) Satın alma (calı) fiyatı 
C) Prim 
D) Satma (put) fiyatı 
E) Vade fiyatı 

23. Bir tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin 
tamamını elde etmek için gerekli olan 
ortalama süreyi gösteren ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Efektif vade 
B) Reelvade 
C) Geriye doğru vade 
D) Kuponlu vade 
E) Vadenin bugünkü değeri 

24. Aşağıdakilerden hangisi kredi piyasasında 

eksik bilgilenmenin neden olacağı 

sonuçlardan biridir? 

A) Batık kredi sorununun ortadan kalkması 
B) Riski düşük müşterilerin piyasadan çekilmesi 
C) Bankacılık sektöründe zarar olasılığını 

ortadan kaldırması 
D) Bankaların ekonomik refaha katkılarını 

maksimum düzeye çıkartması 
E) Faiz oranlarının minimum düzeye inmesi 
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25. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık 

sektöründe piyasa gücü elde edilmesine 
neden olan faktörlerden biridir? 

A) Bankaların özkaynak yapıların ın yetersizliği 
B) Bankacılık sektöründe kar marjlarının 

düşüklüğü 
C) Faiz oranlarının kamu otoritesi tarafından 

belirlenmesi 
D) Bankacılık sektöründe ölçek ekonomilerinin 

varlığı 

E) Bankaların açabileceği kredi miktarına 

sınırlama getirilmesi 

26. Banka panikleri ile mücadele etmede merkez 
bankasının yerine getirmesi beklenen 
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Para miktarını düzenleme 
B) Banka rezervlerini değerlendirme 
C) Ekonomik büyümeyi destekleme 
D) Devletin bankacılığını yapma 
E) Likiditenin son kaynağı olma 

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

A) Bankanın faiz oranları üzerinde kontrol 
gücünün olması 

B) Bankanın azalan marjinal maliyetlere uyum 
göstermesi 

C) Bankan ın azalan marjinal gelire sahip 
olması 

D) Bankanın fiyat kabullenici olması 
E) Bankan ın azalan kaynak maliyeti ile 

çalışması 

28. Mevduatıarda meydana gelen değişikliğin, bu 
mevduatıarın maliyetinde neden olduğu 
değişikliğe ne ad verilir? 

A) Marjinal faaliyet maliyeti 
B) Marjinal faiz maliyeti 
C) Marjinal ürün maliyeti 
D) Marjinal arz maliyeti 
E) Marjinal kaynak maliyeti 

A 

A 
29. Bir birim varlık için elde edilen net faiz 

gel irini gösteren etkinlik ve karlılık ölçütü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

30. Banka varlıkları içerisinde geri ödenmeme 
riski m yüksek olan varlık aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Zorunlu rezervler 
B) Döviz mevcutları 
C) Hazine bonoları 
D) iştirakler 
E) Krediler 
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