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1_ Orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp 
satıldığı piyasaya ne ad verilir? 

A) Tezgah üstü piyasa 
B) Spot piyasa 
cı Sermaye piyasası 
D) Para piyasası 
E) Vadeli piyasa 

2. Servetin çeşitli varlıklar 

dağıtılmasına ne ad verilir? 

A) Vade 
B) Portföy 
cı Likidite 
D) Çeşitlendirme 

E) Ortaklık anlaşması 

arasında 

3. Finansal işlemlerin gerçekleştiri l mesinde 

harcanan para ve zamana ne ad verilir? 

A) Finansman maliyetleri 
B) Aracılık maliyetleri 
cı Fonlama maliyetle ri 
D) Dolaylı maliyetler 
E) işlem maliyetleri 

4. Aşağıdakilerden hangisi mevduat toplayan 
kurumlar arasında yer alır? 

A) Ticari bankalar 
B) Sigorta şirke t leri 
C) Kamu emeklilik fonlan 
D) Yatırım fonları 

E) Finansman şirketleri 

A 
13 

5. Piyasa faiz oranında meydana gelen 
değişmeler sonucu sabit getirili bir menkul 
kıymetin değerinde gözlenen dalgalanmaların 
neden o lduğu belirsizliğe ne ad verilir? 

A) Parite riski 
B) Anapara riski 
cı Faiz oranı riski 
D) Kur riski 
E) Kredi riski 

6. i faiz oranını ve r gelir vergısı oranını 

göstermekte iken, aşağıdakilerden hangisi 
vergi sonrası faiz oranını hesaplama amacıyla 
kullanılır? 

Al i(1 + T) 
Bl i - T 
CL i+T 
OL i(1 + T) 
El il T 

7. Standart sapma adı verilen istatistiki ölçüt, 
finansal ekonomide aşağıdakilerden 

hangisini değerlendirmek amacıyla 

kullanılır? 

A) Talep 
B) Getiri 
cı Likidite 
D) Risk 
E) Vade 

8. Aşağıdakilerden hangis i va rlık talebini 
etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Bilgi edinme maliyeti 
B) Bütçe açığı 
C) SeNet 
D) Risk 
E) Likidite 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Ekonomide cari 1 yıl vadeli tahvillerin faiz 
oranı yüzde 10, gelecek yıl aynı tahviller için 
gerçekleşmesi beklenen faiz oranı yüzde 14 
ise, 2 yıl vadeli tahviilere ilişkin cari yıllık 
faiz oranı yüzde kaçtır? 

Al 4 
Bl 10 
c) 12 
OL 14 
El 24 

10. Aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin faiz 
oranları arasındaki farklılığın açıklanmasına 

ne ad verilir? 

Al Faiz oranlarının vade yapısı 
Bl Faizoranlarının risk yapısı 
c) Faiz oranlarının talep yapısı 
Dl Faiz oranlarının arz yapısı 
El Faiz ora nlarının fark yapısı 

11. Ekonomik birimlerin bir değişkene ilişkin 

beklentilerini oluştururken mevcut tüm 
enformasyonu kullanarak optimal tahmini 
yapacaklarını savunan görüş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Markow bekleyişleri 
Bl Uyumcu bekleyişler 
c) Kardinal bekleyişler 
OL Adaptif bekleyişler 
El Rasyonel bekleyişler 

12. Firmanın muhasebe kayıtlarına göre ortaya 
çıkan değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Piyasa değeri 
Bl Defter değeri 
CL Gerçek değer 
Dl Kazanç değeri 
El Reel değer 

A 
14 

A 
13. Bir hisse senedine ilişkin fıyat kazanç oranı 

2,5 ve beklenen kazanç 5 lira ise, bu hisse 
senedinin gerçek değeri kaç TL'dir? 

Al 0,50 
Bl 2 
c) 7,50 
OL 12,50 
El 50 

14. Piyasada 1$ = 2,00 TL ise, 1 TL kaç $'dır? 

Al 0,50 
Bl 1 
cı 2 
Dl 4 
El 5 

15. Yurtdışı faiz oranının %10 olduğu ve yerli 
paranın 'Y02 oranında değer kazanmasının 

beklendiği bir ekonomide, faiz paritesi 
koşuluna göre yurtiçi faiz oranı yüzde kaçtır? 

Al O 
Bl 5 
cı B 
OL 12 
El 20 

16. Bir ekonomide faiz oranının %20'den 'Y015'e 
düşmesi durumunda, efektif vadesi 4 .30 yıl 

olarak hesaplanan tahvilin piyasa 
değerindeki artış yüzde kaçtır? 

Al 5 
Bl 10 
CL 12 
Dl 18 
El 29 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Reel döviz kuru sabitken, ABD Doları f Tl döviz 
kurunu belirleyen faktör aşağıdakilerden 

hangisidir? C. yurtiçi enflasyon oranını, .f 
ABD'deki enflasyon oranı ifade etmektedir) 

A) 'it. 'ltf 

B) 'It '+'-i 
cı ( • • " y ,l 
OL 'it x-i 
El ('""l - 1 

18. Belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya 
finansal varlığın sözleşme tarihinde 
belir lenmiş fiyattan alım satımını hükme 
bağlayan standartlaştırılmış anlaşma 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) caıı sözleşmesi 

Bl Parite sözleşmesi 
cı Opsiyon sözleşmesi 
DI Swap wzl~şm~şi 
El Futures sözleşme 

19. Piyasa faiz oranının % 8'den 'Yo 10'a çıkması 
durumunda üzerinde yazılı degerleri 100 lira 
olan aşağıdaki tahvillerden hangisi en 
yüksek sermaye kaybı doğurur? 

A) Vadesine 5 yıl kalan 
Bl Vadesine 4 yıl kalan 
cı Vadesine 3 yıl kalan 
OL Vadesine 2 yıl kalan 
El Vadesine 1 yıl kalan 

20. Piyasada sadece birkaç bankayla rekabet 
eder konumdaki bir bankaya ne ad verilir? 

A) Tam rekabetçi banka 
Bl Tekelci banka 
C) Pür rekabetçi banka 
DI Monopsoncu banka 
El Oligopolcü banka 

A 
15 

A 
21. Bir banka simetrik enformasyona sahip 

olması durumunda kötü kredi riski olan 
müşteriye %40, ıyı kredi geçmiş i olan 
müşteriye 'Y030 kredi faiz oranı uyguluyorsa, 
bu bankanın asimetrik enformasyona sahip 
olması durumunda uygulayacağı kredi faiz 
oranı yüzde kaçtır? 

Al 10 
Bl 30 
cı 35 
D) 40 
El 70 

22. Bankaların piyasada fiyat ustlenic i konumda 
olabilmeleri iç in her bir bankanın taşıması 
gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Anonim şirket olarak kurulmuş olması 
B) Çok sayıda müşteri ile çalışıyor olması 
cı Hisse seneııerinin piyasada işlem görüyor 

olması 
D) Piyasaya giriş için ilgili kurumardan izin 

alınmış olması 
E) Piyasanın bütününe göre küçük ölçekte 

olmalan 

23. Pur rekabetçi bir bankacılık sisteminde bir 
bankaya ait maliyet fonksiyonunun maliyet 
eksenini sıfırın uzerinde bir noktada kesmes i 
aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

Al Marjnal maliyeti 
B) Değişken maliyetleri 
C) Ortalama değişken maliyeti 
D) Sabit maliyetleri 
E) Ortalama maliyeti 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Büyük sayılar kanununun bankaçıhk 

sektörüne uygulanması durumunda, bu 
kanunun geçerli olabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi ön koşul 

niteliğindedir? 

A) Müşterilerin belirli bir gelir düzeyine ulaşmış 
olması 

B) Müşteri davranışlarının birbirinden bağımsız 
olması 

cı Bankalann tam rekabet koşullan altında 
ça lışıyor olması 

D) lVIüşterilerin belirtenen min imum parayı 

hesaplannda tulması 
E) Sınırlı sayıda müşterinin çok sayıda 

hesabının olması 

25. Banka panikleri ile mücadele etmede merkez 
bankasının hangi fonksiyonu yerine getirmesi 
beklenir? 

A) Fiyat istikrarını sağlama 
B) Hazine fonları nı tutma 
cı likiditenin son kaynağı olma 
D) Devletin bankacılığını yapma 
E) Ekonomik büyümeye destek olma 

26. Pür rekabet koşullarında çalışan bir banka 
için mevduatıarın marjinal ürün değeri eğrisi 
aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir? 

A) Toplam gelir eğrisi 
B) Toplam maliyet eğrisi 
cı Mevduat arz eğrisi 
D) Marjrıal maliyel eğrisi 
E) Mevduat talep eğrisi 

27. Işlemleri yerine getirmek amacıyla bankada 
tutulan mevduat türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Resmi mevduat 
B) Vadesiz mevduat 
C) Döviz levdiat hesabı 
D) Vadeli mevdual 
E) Bankalar mevduatı 

A 
16 

28. Bir banka ıçın bilançonun 
aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) Borçlann dağıl ımını 
B) Sermayenin oluşumunu 
cı Fon kaynaklannı 
D) Fon kullanımını 
E) Mevduatın yapısını 

A 
aklifi 

29. Bir bankanın varlıklarının değeri 120 milyon 
lira, borçlarının toplam değeri 108 milyon lira 
iS8, bu bankanın net değeri kaç milyon 
liradır? 

Ai 6 
B) 12 
cı 108 
D) 120 
E) 228 

30. Gelir açığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) Faize duyarlı aktifler 4 Faize duyartı pasifler 
B) Faize duyarlı aktifler x Faize duyarlı pasifier 
c) Faize duyarlı aktifler + Faize duyarlı pasifier 
D) Faize duyarlı aktifler i Faize duyartı pasifler 
E) (1 + Faize duyart ı aktifler oran ı) i (1 + Faize 

duyartı pasifler ora nı ) 

TEST BinI. 


