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GENEL  AÇIKLAMA 
1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: 
 Modül Kodu ve Adı Soru Sayısı Sayfa No 
 4700 Gayrimenkul Değerleme Esasları 25 2 
 4860 Temel Finans Matematiği 25 5 
 
2. Bu kitapçıkta yer alan her bir modül için cevaplama süresi 60 dakika, toplam süre 120 dakikadır.  
3. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 
4. Testlerde yer alan sorular 21 Şubat 2014 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) hazırlanmıştır. Bu tarihten 

sonra sınav konuları ile ilgili mevzuat değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu 
değişiklikleri dikkate almayınız. 

5. Cevaplamaya istediğiniz modülün, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap 
kâğıdında o modül için ayrılmış olan bölüme işaretlemeyi unutmayınız.  

6. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına 
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

7. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru 
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.  

8. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 
9. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o 

soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.  
10. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen 

seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 
11. Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm 

sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.  
12. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 
 

Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin sınav salonu dışına çıkarılması, tamamının veya 
bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa 
uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
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Gayrimenkul Değerleme Esasları
A

1. "Yarı kuru yapı ahşabı" olarak kabul edilen 
bir ahşabın içindeki rutubet miktarı hangi 
değerler arasında yer almalıdır? 

 A) %5-%10 

 B) %10-%20 

 C) %20-%35 

 D) %35-%40 

 E) %40-%50 

 

2. Genellikle mirasla intikallerde söz konusu 
olan, topluluk olarak hareket etme 
zorunluluğunu getiren mülkiyet şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Kısmi mülkiyet 

 B) Tam mülkiyet 

 C) Rehinli mülkiyet 

 D) Elbirliği mülkiyeti 

 E) Eşleştirilmiş mülkiyet 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal arazilerin 
değer belirleme ölçütleri arasında yer 
almaz? 

 A) Maliyet ölçütü 

 B) İkame fiyat ölçütü 

 C) Likidasyon ölçütü 

 D) Dönüşüm fiyat ölçütü 

 E) Tamamlayıcı değer ölçütü 

 

4. Asma çatılarda dikmelerden aldığı yükleri, 
bırakma kirişlerindeki düğüm noktalarına 
ileten eğimli çatı elamanına ne ad verilir? 

 A) Payanda 

 B) Mertek 

 C) Asık 

 D) Dikme 

 E) Kuşak 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki ilkeler 
altında değerlendirilmez? 

 A) Yetkinlik 

 B) Dürüstlük 

 C) Gizlilik 

 D) Tarafsızlık 

 E) Çıkar çatışmaları 

 

6. Ekonomik ömrü 50 yıl olarak tahmin edilen 
ve efektif yaşı 22 yıl olan bir binanın maliyet 
bedeli 900.000 TL olup binanın yapıldığı 
arazinin değeri 300.000 TL ise bu 
taşınmazın toplam mülk değeri kaç TL'dir? 

 A) 504.000 

 B) 582.000 

 C) 772.000 

 D) 804.000 

 E) 1.182.000 

 

7.

 
 
X, Y ve Z taşınmazlarına ait yukarıdaki 
tabloya göre, bu taşınmazların tümündeki 
toplam dolu birim sayısı 100 olduğunda Z 
taşınmazındaki boşluk kaybı oranı kaçtır? 
 

X Y Z

Boş birim sayısı 5 3 4

Boşluk kaybı oranı 0,1 0,12 ?

A) 0,10 
 B) 0,12 
 C) 0,13 
 D) 0,14 
 E) 0,16 
 

8. Beklenen ivme değeri 0,5 g olan bir yer 
kaçıncı derece deprem bölgesinde yer alır? 
(Yer çekimi; g=981 cm/sxs) 

 A) I. 

 B) II. 

 C) III. 

 D) IV. 

 E) V. 

 

9. Aşağıdaki mülkiyet türlerinden hangisi 
"Uluslararası Değerleme Standartları 
Kurulu"nun (UDSK) mülkiyet sınıflaması 
içinde yer almaz? 

 A) Taşınmaz mülkiyeti 

 B) Kamu mülkiyeti 

 C) Kişisel mülkiyet 

 D) Finansal haklar 

 E) Şirketler 

 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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10. Aşağıdaki verilerden hangisi "Maliyet 

Yöntemi"ne göre yapılacak değerleme 
çalışmasında kullanılmaz? 

 A) Boşluk kayıpları 

 B) Fiziksel yıpranmalar 

 C) Çevresel yıpranmalar 

 D) Güncelleme çarpanları 

 E) Tarihsel maliyetler 

 

11. 360.000 TL’ye alınan bir konut için 
kredi/değer oranı %60’tır. Borç maliyeti 
yıllık %14 ve özkaynak maliyeti yıllık %18 
olduğuna göre, değerlemeye konu mülkün 
kapitalizasyon oranı yüzde kaçtır? 

 A) 7,7 

 B) 11,6 

 C) 13,5 

 D) 15,6 

 E) 19,2 

 

12. 30 dönümlük arazide şeker pancarı tarımı 
yapan bir çiftçinin yıllık verimi 1.600 
kg/dönüm'dür. Bölgede şeker pancarı fiyatı 3,2 
TL/kg’dır. Çiftçi söz konusu verimi alabilmek 
için, sürüm ve gübrelemeye 300 TL/dönüm, 
etkim dikime 142 TL/dönüm, sulamaya 123  
TL/dönüm, hasat ve nakliyeye de 145 
TL/dönüm harcama yapmıştır. 
 
Buna göre, bölgedeki kapitalizasyon oranı 
%8 ise bu arazinin değeri yaklaşık kaç 
TL’dir? 
 A) 1.058.500 

 B) 1.320.300 
 C) 1.550.250 
 D) 1.553.125 
 E) 1.653.750 
 

13. Bir iş merkezinde 50 adet iş yeri bulunmaktadır. 
Her bir işyerinden 2.000 TL kira alınmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda iş merkezindeki yıllık 
sabit giderlerin 150.000 TL, boş ve tahsil 
edilememe oranının %10 olduğu tespit 
edilmiştir. Mülkün yıllık değişken giderleri 
40.000 TL’dir.  
 
Buna göre, mülkün net işletme geliri kaç 
TL'dir? 
 A) 810.000 

 B) 890.000 
 C) 930.000 
 D) 1.040.000 
 E) 1.080.000 
 

14. Halka arz yoluyla satılan gayrimenkul 
sertifikalarına ilişkin yatırımcı raporu 
imzalandığı günden itibaren sertifikalar itfa 
edilene kadar hangi aralıklar ile ihraççının 
internet sitesinde ve KAP’ta duyurulur? 

 A) 1’er aylık hesap dönemleri itibariyle 

 B) 3’er aylık hesap dönemleri itibariyle 

 C) 6’şar aylık hesap dönemleri itibariyle 

 D) 9’ar aylık hesap dönemleri itibariyle 

 E) Yılda bir kez duyurulur. 

 

15. Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarı, ihraç 
işlemine konut ve ticaret alanları aynı anda 
dahil edilirse, değerleme raporundaki 
değerinin yüzde kaçını aşamaz? 

 A) 15 

 B) 25 

 C) 40 

 D) 50 

 E) 75 

 

16. Gayrimenkul sertifikasına konu projenin 
zamanında gerçekleştirilemeyeceği 
anlaşıldığında zorlayıcı sebepler dışında 
kurulca verilebilecek ek süre en fazla kaç 
gündür? 

 A) 45 

 B) 60 

 C) 90 

 D) 120 

 E) 180 

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkulün 

değerini oluşturan içsel unsurlardan biri 
değildir? 

 A) Fayda 

 B) Kıtlık 

 C) Faiz oranı 

 D) Devredilebilirlik 

 E) Fiziki koşullar 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul 
finansman sistemleri arasında yer almaz? 

 A) Sözleşme yöntemi 

 B) Matrix finansman yöntemi 

 C) Dolaysız yöntem 

 D) İpotek bankası yöntemi 

 E) Mevduat finansmanı yöntemi 

 

19. Gayrimenkul piyasası analizinde en az 
dikkate alınan değişken aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Kira piyasaları 

 B) Boş arazi oranı 

 C) Mevduat faiz oranları 

 D) Yeni inşaatların başlangıç sayısı 

 E) Yeni arsa kazanımları oranı 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi ipotek teminatlı 
menkul kıymetler için oluşturulan teminat 
havuzunda kurulca uygun görülmediği 
sürece ikame varlıklar arasında yer almaz? 

 A) Nakit 

 B) Hazine bonoları 

 C) Devlet tahvilleri 

 D) Finansman bonoları 

 E) Hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul 
kıymetler 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiş 
ipotek kredilerine yatırım yapmış olanların 
karşılaştıkları risklerden biri değildir? 

 A) Kredi riski 

 B) Faiz oranı riski 

 C) Kur riski 

 D) Erken ödeme riski 

 E) Enflasyon riski 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul 
yatırımlarında kullanılan araçlardan biri 
değildir? 

 A) Konut sertifikaları 

 B) Varlık teminatlı menkul kıymetler 

 C) Gayrimenkul sertifikaları 

 D) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 

 E) Banka teminatlı gayrimenkuller 

 

23. Değerleme uzmanının işini yaparken 
"Uluslararası Değerleme Standartları" 
davranış kurallarının ahlaki ve mesleki 
gereklerine uygun hareket ettiği gerçeğini 
tasdik eden taahhüt niteliğindeki beyana ne 
ad verilir? 

 A) Doğruluk beyanı 

 B) Sorumluluk beyanı 

 C) Tarafsızlık beyanı 

 D) Uzmanlık beyanı 

 E) Uygunluk beyanı 

 

24. Taşınmanın ileride getireceği gelirlerden 
sağlanacak kârın bugüne dönüşümü olarak 
tanımlanabilen değer kavramına ne ad 
verilir? 

 A) Kayıtlı değer 

 B) Yatırım değeri 

 C) Maliyet değeri 

 D) Sürüm değeri 

 E) Bildirge değeri 

 

25. "Tek tek tanımlanması ve ayrı ayrı kabul 
edilme olanağı olmayan varlıklardan doğan 
gelecekteki ekonomik fayda" olarak 
tanımlanan kavrama ne ad verilir? 

 A) Şerefiye 

 B) Net bugünkü değer 

 C) Varlık esaslı değer 

 D) Gelecek değer 

 E) Yeniden değerleme 

 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Temel Finans Matematiği
A

1. Her yıl, yıl başında 20.000 TL elde 
edilebilmesi için, yıllık %10 faiz veren bir 
bankaya bugün yatırılması gereken tutar 
kaç TL’dir? 

 A) 220.000 

 B) 232.000 

 C) 235.000 

 D) 240.000 

 E) 242.000 

 

2. Toplamda 5.250 metrekarelik bir alana 
sahip olan bir apartmanda 40 daire 
bulunmaktadır. Apartmanın metrekare 
cinsinden toplam değeri 8,4 milyon TL ve 
metrekare fiyatlarının varyansı 6.400 ise, bu 
dairelerin metrekare fiyatlarının değişim 
katsayısı yüzde kaçtır? 

 A) 4 

 B) 5 

 C) 6 

 D) 7 

 E) 8 

 

3. Sıklık çizelgesi düzenlenmemiş nicel 
verilerin örneklem dağılımında gözlem 
değerleri küçükten büyüğe doğru 
sıralandığında, gözlem sayısı tek ise 
ortadaki değer, gözlem sayısı çift ise en 
ortadaki iki değerin ortalaması olarak ifade 
edilen değer aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Tepe değer 

 B) Aritmetik ortalama 

 C) Medyan 

 D) Sapan değer 

 E) Ağırlıklı ortalama 

 

4. 3 ay vadeli mevduata uygulanan yıllık 
nominal faiz oranı %12 ise, yıllık efektif faiz 
oranı yaklaşık  yüzde kaçtır? 

 A) 13,68 

 B) 13,09 

 C) 12,97 

 D) 12,55 

 E) 11,42 

 

5. Bir yatırımcı 8 yıl boyunca her yılsonunda 
tasarruflarından artırdığı 10.000 TL’yi 
bankaya yıllık %18 faiz oranı ile yatırıyor. 8. 
yılın sonunda yatırımcının hesabında 
yaklaşık kaç TL  birikmiş olur? 

 A) 142.460 

 B) 145.910 

 C) 153.270 

 D) 161.140 

 E) 163.810 

 

6. Bir finansal varlığın olması gereken değeri, 
diğer bir ifade ile ederi aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilir? 

 A) Piyasa değeri 

 B) Defter değeri 

 C) Parçalı değer 

 D) Gerçek değer 

 E) Tasfiye değeri 

 

7. Bir inşaat firmasında gelecek 2 yıl boyunca 
hisse başına kâr paylarının her yıl %10 
büyüme göstereceği, 3. yıl ise büyüme 
oranının %8 olacağı tahmin edilmektedir. 
Firmanın en son ödediği temettü 20 TL ise, 
%14 getiri bekleyen bir yatırımcı, hisse 
senedine yaklaşık kaç TL ödemelidir? 

 A) 268,21 

 B) 277,33 

 C) 284,68 

 D) 286,77 

 E) 288,45 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.



2014 SPK I.DÖNEM S-304-A A
8. Bir firmanın en son kâr payı dağıtımı hisse 

başına 10,4 TL olarak gerçekleşmiştir. Kâr 
payı dağıtımlarının yıllar itibariyle sabit %10 
artacağı ve yatırımcıların firmadan %14 
getiri bekledikleri kabul edilirse, hisse 
senedinin fiyatı kaç TL olacaktır? 

 A) 294 

 B) 293 

 C) 286 

 D) 275 

 E) 272 

 

9. Bir inşaat firmasının finansal verileri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 
 

 
 
Bu firmanın faaliyette bulunduğu sektörün 
fiyat kazanç ortalaması 11,5 ise, firmanın 
değeri kaç TL’dir? 
 

Vergiden sonraki kâr 7.542.000 TL

Sermaye 10.000.000 TL

Hisse senedi adedi 10.000 adet

Nominal değer 1.000 TL

Hisse başına kâr 2.418 TL

A) 289.390.000 
 B) 278.070.000 
 C) 261.406.000 
 D) 257.740.000 
 E) 242.180.000 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi duyarlılık 
analizinin eksik yönleri arasında yer 
almaz? 

 A) Sonucun duyarlılık gösterdiği parametrelerin 
değişme olasılıkları üzerinde durulmaz. 

 B) Projenin bir değişkene karşı duyarlılığının 
analizinde diğer değişkenler sabit 
tutulmaktadır. 

 C) Karar alıcıya hangi projenin kabul veya red 
edileceğine ilişkin bir ölçüt sunmamaktadır. 

 D) Duyarlılık analizinde değişkenler arasındaki 
olası korelasyon dikkate alınmamaktadır. 

 E) Duyarlılık analizinde yalnızca net bugünkü 
değer yönteminin kullanımı uygundur. 

 

11. Projenin nakit giriş ve çıkışlarını etkileyen 
çok sayıdaki değişkene ait tesadüfi 
değerlerin hesaplanarak yeni nakit 
akımlarının oluşturulduğu ve dağılım 
modelinden beklenen net bugünkü değer ve 
standart sapmanın hesaplandığı analiz 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Simülasyon analizi 

 B) Olasılık analizi 

 C) Senaryo analizi 

 D) Belirlilik analizi 

 E) Duyarlılık analizi 

 

12. Maliyeti üzerinden %55 kazanılarak 160.000 
TL’ye satılan bir daireden elde edilen kâr 
miktarı yaklaşık kaç TL’dir? 

 A) 65.206 

 B) 64.798 

 C) 61.414 

 D) 59.880 

 E) 56.774 

 

13. Dairesini satarak satış fiyatı üzerinden %30 
kazanan bir kişi, maliyet üzerinden yaklaşık 
olarak yüzde kaç kazanmış olur? 

 A) 34,14 

 B) 37,92 

 C) 39,65 

 D) 42,86 

 E) 44,61 

 

14. Yatırım tutarı 320.000 TL olan bir projenin 
faydalı ömrü 4 yıldır. Bu projenin, yıllık 
işletme giderleri 11.000 TL’dir. İskonto 
oranı %10 olduğunda projenin yıllık 
eşdeğer gideri yaklaşık kaç TL  olur? 

 A) 99.450,78 

 B) 103.820,56 

 C) 111.950,66 

 D) 121.270,92 

 E) 122.160,34 

 6 İzleyen sayfaya geçiniz.
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15. Aşağıdakilerden hangisi yatırım 

projelerinin değerlendirilmesinde riski göz 
önüne alan yaklaşımlardan biri değildir? 

 A) Yıllık eşdeğer gider yaklaşımı 

 B) Belirlilik eşiti yaklaşımı 

 C) Simülasyon yaklaşımı 

 D) Karar ağacı yaklaşımı 

 E) Olasılık dağılımı yaklaşımı 

 

16. Bir projenin nakit akışlarının %8 iskonto 
faktörüne göre net şimdiki değeri 1.160 TL, 
%10 iskonto faktörüne göre net şimdiki değeri 

ise 840 TL’dir.  
 
Bu projenin iç kârlılık oranı yüzde kaçtır? 
 A) 9,16 

 B) 8,98 
 C) 8,76 
 D) 8,24 
 E) 7,96 
 

17. Mevcut üretim kapasitesini artırmak ya da 
yeni bir üretim potansiyeli yaratmak 
suretiyle, kurulu işletmelerin mal ve hizmet 
kapasitesini genişletmek amacıyla 
gerçekleştirilen yatırımlara ne ad verilir? 

 A) Komple yeni yatırımlar 

 B) Entegrasyon yatırımları 

 C) Modernizasyon yatırımları 

 D) Yenileme yatırımları 

 E) Tevsii yatırımları 

 

18. Bir işletmenin 2013 yılına ilişkin finansal verileri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

 
 
Bu bilgilere göre özsermayeye olan nakit 
akımı kaç milyon TL olacaktır? 
 

Net Dönem Kârı 10,3 milyon TL

Amortismanlar      1,2 milyon TL

Yatırımlar 11,2 milyon TL

Kredi Ana Para Ödemeleri 2,5 milyon TL

Yeni Kredi Kullanımları 14,4 milyon TL

A) 13,8 
 B) 13,6 
 C) 12,8 
 D) 12,2 
 E) 11,8 
 

19. Başlangıç yatırım tutarı 160.000 TL ve 
ekonomik ömrü 2 yıl olan bir projeye ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

 
 
Bu projenin 1. ve 2. yıla ilişkin net nakit 
akışları sırasıyla kaç TL olacaktır? 
 

1. Yıl 2. Yıl

Nakit Girişi 350.000 TL 420.000 TL

İşletme Giderleri 75.000 TL 63.000 TL

Faiz Ödemeleri 12.000 TL 12.000 TL

Amortismanlar 80.000 TL 80.000 TL

Vergi Oranı 0,2 0,2

A) 210.800 - 301.100 
 B) 226.400 - 292.000 
 C) 234.500 - 306.400 
 D) 235.700 - 312.600 
 E) 242.000 - 284.300 
 7 İzleyen sayfaya geçiniz.
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20. Bir inşaat firması 4 milyon TL’lik yeni bir 

projenin finansmanını hedef sermaye yapısına 
göre %40 borç, %60 özsermaye ile finanse 
edecektir. Firmanın dağıtılmayan kârlarının 
maliyeti %18, borçların maliyeti %16 ve vergi 
oranı %20 dir. 
 
Bu projenin vergi sonrası maliyeti yüzde 
kaçtır? 
 A) 14,24 

 B) 14,68 
 C) 14,96 
 D) 15,04 
 E) 15,92 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz 
değerlemesinde kullanılan brüt kira çarpanı 
yöntemine ilişkin eleştirilerden biri 
değildir? 

 A) Ticari kullanımlı taşınmazların 
değerlemesinde kullanılması uygun değildir. 

 B) Tüm taşınmazlar vergi oranlarının farklı 
olduğu varsayılmaktadır. 

 C) Taşınmazların kalan ekonomik ömürlerinin 
eşit olduğu varsayılmaktadır. 

 D) Sınai kullanımlı taşınmazların 
değerlemesinde kullanılması uygun değildir. 

 E) Değerler belli bir tutarın üzerine çıktığında 
gösterge kira piyasası bulunamayabilir. 

 

22. Vade tarihine kadar olan süre içindeki 
herhangi bir tarihte işleme konulabilen 
opsiyon türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Egzotik opsiyon 

 B) Satın alma opsiyonu 

 C) Avrupa tipi opsiyon 

 D) Sentetik opsiyon 

 E) Amerikan tipi opsiyon 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon primini 
etkileyen faktörler arasında yer almaz? 

 A) Tarafların kredi değerliliği 

 B) Risksiz faiz oranı 

 C) Vadeye kalan süre 

 D) Dayanak varlığın piyasa fiyatı 

 E) Kullanım fiyatı 

 

24. 4.000.000 TL kâr elde eden ve hisse başına 
düşen kârı 120 TL olan bir işletme gelecek yıl 
kârının 4.800.000 TL, finansal kaldıraç 
derecesinin ise 1,8 olmasını hedeflemektedir.  
 
İşletmenin bu hedefe ulaşabilmesi için 
hisse başına düşen kârı gelecek yıl kaç TL 
olmalıdır? 
 A) 181,6 

 B) 177,4 
 C) 172,5 
 D) 163,2 
 E) 158,4 
 

25. Bir inşaat şirketinin faiz ve vergi öncesi kârı 
4.200.000 TL, faiz giderleri ise 1.100.000 
TL’dir. 
 
İmtiyazlı hisse senedi bulunmayan bu 
işletmenin finansal kaldıraç derecesi 
yaklaşık olarak kaçtır? 
 A) 1,22 

 B) 1,31 
 C) 1,35 
 D) 1,43 
 E) 1,48 
 8 TEST BİTTİ.
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not 

ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir. 
 
2. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden veya kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına 

yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.  
 
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını 

tamamlasalar bile hiç bir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 
15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınamaz. 

 
5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka 

kontrol ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra 
cevap kağıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı 
soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.  

 
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

Varsa özürlü soru kitapçığının değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Cevaplamaya geçmeden 
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve 
bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek 
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 
7. Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 
 
8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların sınavları geçersiz sayılır. 
 
9. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya 

çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 
 
10. Cevapların tümü cevap kağıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle 

değerlendirilmez. 
 
11. Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır.  
 
12. Sınavda alfabetik tuş takımı (a, b, c, …. v, y, z) olmayan, bilgisayar veya databank özelliği bulunmayan 

hesap makineleri kullanılabilir. Hesap makinelerinin üzerinde çeşitli matematik, istatistik, finansal 
fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunabilir, bu tür makinelerin kullanımına izin verilmektedir. Hesap 
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta 
bulunanların sınavları geçersiz sayılır. 

 
13. Adaylar sınav sırasında yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, databank, diz üstü 

bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü 
bilgisayar özelliği olan cihazlar ile silah ve benzeri teçhizat, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazları 
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar, sınava giremezler. Aksine davrananların 
sınavı geçersiz sayılır. 
 

14. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan 
ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 
 

15. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim 
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 

 
 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 
 
 


