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FiNANSAL YÖNETiM A 
2010 BS 2300-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal 
amaçlarından biridir? 

A) işletmede istihdamı sürekli kılmak 
B) işletmenin piyasa payını artırmak 
C) işletmenin karını maksimize etmek 
D) işletmenin büyümesini sağlamak 
E) işletmenin değerini maksimize etmek 

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

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

3. Alacak devir hızı 4,3 olan bir işletmenin 

alacaklarını ortalama tahsil süresi kaç 
gündür? (1 yıl = 360 gün) 

A) 106 
B) 102 
C) 93 
D) 84 
E) 75 

4. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların 

sahip olması gereken özelliklerden biri 
değildir? 

A) Bilgilerin doğru ve güvenilir olması 
B) Bilgilerin genel ve özet olması, ayrıntılara 

yer verilmemesi 
C) Tüm işletmelerce aynı kurallara göre 

hazırlanması 

D) Bağımsız ve uzman kişilerce denetlenmesi 
E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

göre hazırlanması 

A 12 

5. Aylık 60.000 TL sabit giderle bir ürün üreten 
ABC işletmesi, aylık 30.000 birim satış 

hedefliyorsa ve birim değişken gideri 5 TL 
ise, ~ etmemek için satış fiyatını!!!. SI 
kaç TL olarak belirlemelidir? 

A) 7 
B) 7,5 
C) 8 
D) 8,5 
E) 9 

6. Bir işletmenin çalışma kaldıracı derecesi 1,2 
ve bileşik kaldıraç derecesi 3 ise finansal 
kaldıraç derecesi kaçtır? 

A) 1,6 
B) 1,8 
c) 2,2 
D) 2,5 
E) 3,6 

7. Tüm sorumluluk ve kin merkezleri için 
hazırlanan bütçelerin, bir ana bütçede 
birleştirilmesi gerektiğini ifade eden 
planlama ve bütçeleme ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

8. işletmelerin, grev, yangın, sel ve savaş gibi 
durumlarda karşılaştıkları güçlükleri kısmen 
gidermek ıçın bulundurdukları çalışma 

sermayesine ne ad verilir? 

A) Net çalışma sermayesi 
B) Sürekli çalışma sermayesi 
C) Çalışma sermayesi döngüsü 
D) Değişken çalışma sermayesi 
E) Olağanüstü çalışma sermayesi 
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9. Aşağıdaki durumlardan hangisi, işletmelerde 
nakit bulundurma gereksinimini artırmaz? 

A) Yeni bir yatırım yapılması 
B) Yüklü miktarda alım yapılması 
C) Kredi anapara ödemesi yapılması 
D) Alacak devir hızının yüksek olması 
E) Alışların peşin yapılması 

10. "5/10 net 60" ne anlama gel ir? 

A) 60 gün vade tanınan alacak 10 gün içinde 
ödenirse %5 indirim yapılır. 

B) Alacak 60 gün içinde ödenirse %5 indirim 
yapılır. 

C) 60 gün vade tanınan alacak 5 gün içinde 
ödenirse %5 indirim yapılır. 

D) 60 gün vade tanınan alacak 10 gün içinde 
ödenirse %10 indirim yapılır. 

E) Alacak 60 gün içinde ödenirse %10 indirim 
yapılır. 

11. Bir işletmede alacakların kontrol altında olup 
olmadığını belirlemek ıçın aşağıdaki 

oranlardan hangisine basvurulmaz? 

A) Alacak devir hızı 
B) Alacaklar / Toplam varlıklar 
C) Şüpheli alacaklar / Satışlar 
D) Alacakların ortalama tahsil süresi 
E) Alacaklar / Net kar 

12. Faaliyetleri birbirine bağımlı olan 
işletmelerde stokların yetersiz olması, 

aşağıdaki durumlardan hangisine ili acmaz? 

A) Stok giderlerinin artmasına 
B) Müşteri kaybına 
c) Üretimin durmasına 
D) Üretimin gecikmesine 
E) Siparişlerin gecikmesine 

A 13 

A 
13. Yenileme yatırımının tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yeni pazarlar ele geçirmek için yapılan 

yatırımlardır. 
B) Tamir ve bakıma rağmen çalışamaz hale 

gelmiş tesislerin yerine, aynı işi yapacak 
yeni tesislerin satın alınması için yapılan 
yatırımlardır. 

C) Mevcut mamullerin geliştirilmesi için yapılan 
yatırımlardır. 

D) Riskleri azaltmak için yapılan yatırımlardır. 
E) Maliyet tasarrufu sağlamak ve üretimin 

kalitesini artırmak için yapılan yatırımlardır. 

14. Geri ödeme dönemi yönteminin !!!. önemli 

A) Hesaplanmasının zor olması 
B) Gelecekteki nakit çıkışlarını 

C) 
D) 

E) 

almaması 

yol açması 

dikkate 

15. Bir yatırım projesının toplam net nakit 
girişleri 400.000 TL ve yatırım tutarı 100.000 
TL dir. Hurda değer 50.000 TL ve ekonomik 
ömür 4 yıl ise, ortalama yıllık gelirin ortalama 
yatırıma oranı kaç olur? 

A) 3 
B) 4 
c) 5 
D) 6 
E) 7 

16. Bir yatırımcının yapacağı yatırımdan 

sağlayacağı getirinin, beklenen getirinin 
altında veya üstünde gerçekleşmesi 

olasılığına ne ad verilir? 

A) Belirlilik 
B) Verimsizlik 
C) Değişim 

D) Belirsizlik 
E) Risk 
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17. (AL Projesi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Beklenen Getiri (TU 
2.000 
3.000 
3.500 

Getiri Olasılığı (%) 

25 
50 
25 

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

Al 2.000 
Bl 2.150 
cı 2.470 
OL 2.875 
El 2.950 

18. Aşağıdakilerden hangisi belirlilik eşitliği 

katsayısını gösterir? 

Al Belirli nakit girişi i işletme sermayesi 
B) Belirli nakit girişi i Riskli net nakit girişi 
CL Belirli nakit girişi i Yatırım tutarı 
OL Belirli nakit girişi i Net nakit çıkışı 
El Belirli nakit girişi i Asgari nakit çıkışı 

19. Herhangi bir ödeme olmaksızın, satıcının malı 
teslim etmesi ve alıcıya ödeme için belirli bir 
süre tanıması sonucunda oluşan kredi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Açık kredi 
Bl Spot kredi 
CL Iskonto kredisi 
D) Rotatif kredi 
E) Satıcı kredisi 

20. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan 
fonlardan biri değildir? 

A) Ödenecek vergiler 
Bl Peşin ödenmiş ücretler 
CL Ödenecek kredi faizleri 
OL Alınan depozitolar 
El Alınan teminatlar 

A 14 

A 
21. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

A) Hamiline veya nama yazılı olabilir. 
Bl Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümleri kapsamındadır. 
cı Sabit getirili bir menkul kıymettir. 
D) Sahiplerine, Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre bir takım haklar sağlar. 
El Anonim şirketler tarafından ihraç edilir. 

22. Kiralama yoluyla finansmanla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Kiralamada yatırımcı, belirlenen ödeme 
planı çerçevesinde satın alınan mala ilişkin 

kiraları leasing firmasına öder. 
B) 

sözleşmedir. 

CL Kiralama, özellikle enflasyonist 

sağlar. 
OL Finansal Kiralama Kanunu'na göre, her 

türlü taşınır veya taşınmaz mallar ile maddi 
olmayan haklar da kiralama konusu olabilir. 

E) Kiralamaya konu olan malın bağımsız ve 
üzerinden amortisman ayrılabilecek bir 
özellik taşıması gerekmektedir. 

23. Mal ve hizmet ihracatından doğan, belirli bir 
ödeme planına göre tahsil edilebilecek 
alacakların bir finansman kurumu tarafından 
satın alınması esasına dayanan orta ve uzun 
vadeli finansman aracı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Factoring 
Bl Akreditif 
CL Forfaiting 
OL Leasing 
E) Sendikasyon 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye 
maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir? 

A) iştirak amacıyla alınan hisse senetleri 
B) işletmenin çıkarmış olduğu hisse senetleri 
C) Uzun vadeli borçlar 
D) Dağıtılmayan karlar 
E) Amortismanlar 

25. Vergi oranının %20 olması durumunda, %16 
faizli banka kredisinin vergi sonrası maliyeti 
yaklaşık yüzde kaçtır? 

A) 9 
B) 11 
C) 13 
D) 15 
E) 17 

26. Risksiz menkul kıymetlerin beklenen getirisi 
%25, piyasa üzerinden beklenen getiri %35 
ve beta katsayısı 1,2 ise, Finansal Varlıkları 
Fiyatlama Modeline göre "k" değeri yüzde 
kaçtır? 

A) 33 
B) 37 
C) 42 
D) 45 
E) 48 

27. Arbitraj nedeniyle, sermaye 
değistirilemeyeceğini savunan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Modigliani-Miller yaklaşımı 
B) Geleneksel yaklaşım 
C) Net faaliyet geliri yaklaşımı 
D) Net gelir yaklaşımı 
E) Fisher yaklaşımı 

A 

maliyetinin 
yaklaşım 

15 

A 
28. Hedef sermaye yapısı ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Hisse senedi sahiplerinin servetini 
maksimize etmeyi amaçlar. 

B) Sermaye maliyetini en aza indirmeyi 
amaçlar. 

C) işletmenin hisse senedi fiyatını maksimize 
etmeyi amaçlar. 

D) Risk ve getiri oranları arasında denge kurar. 
E) işletmenin vergi ödemelerini en aza 

indirmeyi amaçlar. 

29. Aşağıdakilerden hangisi, TTK hükümlerine 
göre kar dağıtımı ile ilgili temel ilkelerden 
biridir? 

A) Sabit giderlerin karşılanması ilkesi 
B) Özsermayenin yeterli olması ilkesi 
c) Karın sermayeye eklenmesi ilkesi 
D) Şirketin, borçlarını ödeme gücüne sahip 

olması ilkesi 
E) Alacakların zamanında tahsil edilmesi ilkesi 

30. Dönem karı 30.000 TL olan bir işletmenin, 

kanunen kabul edilmeyen giderleri 8.000 TL 
ve vergiden muaf gelirleri 3.000 TL olduğuna 
göre, bu işletmenin mali karı kaç TL dir? 

A) 22.000 
B) 27.000 
C) 35.000 
D) 38.000 
E) 42.000 
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