
letmelerde ihtiyaç duyulan fon, para ya da
sermayenin sa lanmas na ne ad verilir?

Finans
Finansman
Finansal yönetim
Finansal analiz
Finansal denetim

letmelerde  fonlar n elde edildi i kaynaklar  ve
bu fonlar n  kullan m yerlerini gösteren finansal
tablolara ne ad verilir ?

Fon ak m tablosu
Nakit Ak m Tablosu
Bilanço
Gelir Tablosu
Özkaynak De im Tablosu

10 ay vadeli olarak % 80 faizle bankaya yat lan
600 lira kar nda kaç lira faiz al r?

200
250
300
350
400

Cari oran n hesaplanabilmesi için a daki
verilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

Haz r de erler
Ticari alacaklar
Stoklar
Uzun vadeli yabanc  kaynaklar

sa vadeli yabanc  kaynaklar

Hisse ba na kardaki yüzdelik de imin, faiz ve
vergi öncesi kardaki yüzdelik de imine
oranlanmas  ile a dakilerden hangisi elde
edilir?

Finansal kald raç
Birle ik kald raç
Çal ma kald raç derecesi
Faaliyet kald raç derecesi
Stok devir h

Kar pay  da m kararlar  finansal yönetimin
hangi fonksiyonu kapsam ndad r?

Stok yönetimi
Muhasebe denetimi
Mali analiz
Finansman kararlar
Kredi de erleme

Her dönem kazan lan faizin, anaparaya ilave
edilmesi ile her dönem de en sermayeler
üzerinden hesaplanan faiz türüne ne ad verilir?

Anüite
ç iskonto

Bile ik faiz
Basit faiz

 iskonto

dakilerden hangisi i letmelerin sahip
oldu u varl klar n ne kadar n yabanc
kaynaklarla finanse edildi ini gösteren oran
grubudur?

Likidite oranlar
Borçluluk oranlar
Faaliyet oranlar
Uzuna vadeli yabanc  kaynaklar
Özkaynaklar / Aktif toplam 



dakilerden hangisi kapsam na göre
finansal analiz türlerindendir?

Yönetim analizi
Yat m analizi
Kredi analizi
Statik analiz

 analiz

A i letmesinin sabit giderleri 500 000 TL dir.
Birim sat  fiyat  200 TL, birim de ken gideri
ise  100 TL’dir. Buna göre i letmenin ba aba
sat  miktar  kaçt r?

5 000
2 000
8 000
3 000
2 500

Sabit giderlerdeki azal  ba aba  analizinde
daki etkilerden hangisine neden olur?

Birim kar azal r
Toplam maliyetler azal r
De ken maliyetler artar

letmenin piyasa de eri artar
Ba aba  noktas na ula lan üretim düzeyi azal r

Sat lar ile finansal tablo kalemleri aras ndaki
ili kinin ortaya konabilmesi amac yla uzun
süreli finansal tablo bilgilerinden faydalanarak
proforma tablolar n haz rland  finansal
planlama yöntemi a dakilerden hangisidir?

Sat lar n yüzdesi yöntemi
Regresyon yöntemi
Korelasyon yöntemi
Simulasyon yöntemi
Kovaryans analizi

Bütçelerin haz rlanmas nda tahminlerin
gerçekçi varsay mlara dayand lmas
gerekti ini savunan bütçeleme ilkesi

dakilerden hangisidir?

Uzmanla ma
effafl k

Bütünlük
ktisadilik

Kesinlik

letmelerin üretim faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için, hammadde, stok, alacak
ve nakit de erlere yap lan k sa süreli yat mlara
ne ad verilir?

Çal ma sermayesi
Daimi sermaye
Ödenmi  sermaye
Net i letme sermayesi
Kay tl  sermaye

dakilerden hangisi i letmelerin nakit
bulundurma gereksinimini artt rmaktad r?

Sat lar n istikrarl  olmas
Stok devir h n yüksek olmas
Yeni bir yat m yap lmas
Borçlanma ko ullar n iyile mesi
Alacak devir h n yüksek olmas

Ekonominin ve i letmelerin tamam  etkileyen
risklere ne ad verilir?

Enflasyon riski
Sistematik risk
Sistematik olmayan risk

letme riski
Yönetsel risk



dakilerden hangisine i letmelerin uzun
vadeli finansman kaynaklar  aras nda yer
verilebilir?

Ticari krediler
Finansman bonosu
Factoring
Banka kredileri
Tahviller

Al n, finansal yükümlülüklerini yerine
getirmedeki yetene i a dakilerden hangisi
ile ifade edilir?

Karakter
Kapasite
Kapital
Kar k
Ko ul

5/10 net 60 alacak yönetiminde neyi ifade
etmektedir?

60 gün vadeli alacak 10 gün içinde ödenmezse
%5 faiz maliyeti olu ur
10 gün vadeli alacak 5 gün ödenirse % 60
iskonto yap lacak
60 gün vadeli alacak ilk 10 gün içinde ödenirse
% 5 iskonto yap lacak
5 gün vadeli alacak 60 gün içerisinde ödenirse
% 10 faiz i ler
60 gün vadeli alacak 5 gün içinde ödenirse % 10
faiz i ler

letmelerin rekabet gücünü artt rmak için,
Üretim veya pazarlama faaliyetlerinin ba ar

amalar n kazan lmas  amac yla
gerçekle tirdi i birle me türü a dakilerden
hangisidir?

Yatay birle me
Dikey birle me
Esnek birle me
Karma birle me
Pazar geni letme


