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DIKKATI 
Bu d_sin lıap5amına giren bilZllrDnularda, 
It.rs kitabınızın bM.ma hazırlanmasında" 
sonra deQi,iklikyapımlf ohlbilir. Bununla 
biriikili, t_ttaki soruları, dws kitabınllCl. 
verilen bilgiı... g6re cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki diinn.m.lllrı. 
It.ği,mit alsa bile, kitaptaki bilgiye gare 

L doiru olan cevabı iearetllviniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede 
piyasasının gltlişebilmesi iç in 
koş ullardan biri değildir? 

sermaye 
gerekli 

Al Piyasada riski yüksek menkul degerlerin 
getirilerinin düşük olması 

Bl işletmelerin uzun süreli fonlara ihtiyaç 
duyması 

c) Menkul degerlere yalınm yapılması için 
uygun ortam olması 

Dl Ekonomide tasarruf düzeyinin yüksek 
olması 

El Çok sayıda halka açık anonim ortaklık 

olması 

2. Bir finansal varlığın en az hangi miktarda 
paraya çevrilebileceği ni gösteren özelliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Getiri sağlayabilirlik 
Bl Paylaşılabili rlik 
c) Geri dönülebilir1ik 
Dl Bölünebilirlik 
El Paraya çevrilebilir1ik 

3. Bir finansa l varlığın getirisindeki ölçülebilir 
belirs izlik veya oynaklığa ne ad verilir? 

A) Vade 
8 ) Risk 
C) Getiri 
D) Prim 
E) Koc 

A 2 

4. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin 
borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan 

piyasaya ne ad verilir? 

Al Dış piyasa 
Bl ikincil piyasa 
c) Dördüncül piyasa 
OL Birincil piyasa 
El Üçüncül piyasa 

5. Sermayenin üretimden aldığı paya ne ad 
verilir? 

A) Tahvil 
B) Bono 
cı Faiz 
D) Likit 
E) Geh; 

6. i. Sigorta kapsamındaki mevduat tuları 
75 ,000 TL dir. 

ii. Türkiye'de faaliyet gösteren , mevduat ve 
katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve 
yabancı kredi kuruluşlarındaki mevduat ve 
katılım fonlan sigorta kapsamındadır. 

II I. Sigorta primleri , ilgili kredi kuruluşu 

tarafından Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kuruluna ödenir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) i ve III 
OL ii ve III 
El ı. ii ve III 

7. Döviz kuru politikasının uygulanması yetkis i 
aşağı daki kurumlardan hangis ine aittir? 

Al Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kuruluna 

Bl Hazine Müsteşarlığına 
CL Bakanlar Kuruluna 
Dl TC Merkez Bankasına 
El Sermaye Piyasası Kuruluna 

izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
acikogretimx.com

ferhat
Oval

ferhat
Sticky Note

ferhat
Highlight

ferhat
Highlight

ferhat
Highlight



2010 AS 4421-A 

8, Devletin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz 
varlıkların sahibi ve yöneticisi konumunda 
olan ve devletin iç ve dış borçlanmasını 

yöneten kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Başbakanlık 

B) içişleri Bakanlığı 
c) TC Merkez Bankası 
Dj Dış Ticaret Müsteşarlığı 
E) Hazine Müsteşarlığı 

9. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş ve faaliyete 
geçmek için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 
izin almak zorunda olan kurumlardan biri 
değildir? 

Al Derecelendirme şirketleri 
Bl Portföy yönetim şirketleri 
c) Factoring şirketleri 
D) Gayrimenkul yatınm ortaklıklan 
El Aracı kurumlar 

10. Bankalarca iskonto edilmiş bir senedin TC 
Merkez Bankas ı tarafından iskonto 
edilmesine ne ad verilir? 

Al Mevduat 
Bl Valör 
cı Anüite 
OL Reeskont 
El Disponibilite 

11. likidite riskinin tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Fon ihtiyacını kısa vadede karşılayabilme 

gücü ile ilgili risktir. 
Bl Fon ihtiyacının uzun vadede 

karşılanmasıdır. 
CL Piyasada bol para bulunmasıdır. 
Dl Piyasada paranın kıt olmasıdır. 
El Merkez Bankası 'nın piyasaya müdahale 

etmesidir. 

A 3 

A 
12, Ticari kredinin tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al işletmelerin bankalara hesap açtırmalandır. 
Bl işletmelem, mal veya hizmet allmlannı 

peşin ödeme yerine vadeli yapmalandır. 
cı işletmelerin müşterilerinden peşin mal 

almalandır. 

OL işletmelerin müşterilerine peşin mal 
salmalandır. 

El işletmelerin bankalardan ticari kredi 
almalandır. 

13. Para piyasalarının !.!! önemli fonksiyonu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Riski düşük finansman sağlamak 
Bl Uzun vadeli fon sağlamak 
c) Kısa vadeli kredi vermek 
Dl Tasarruflara güvence vermek 
El Fon transferi yaparak ekonomik büyümeye 

katkı sağlamak 

14. Menkulleştirmenin tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Menkul kıymetlerin halka arz edilmesidir. 
Bl Finansman bonolannın halka arz 

edilmesidir. 
CL Hazine bonolannın doğrudan doğruya 

halka arz edilmesidir. 
Dl Likit olmayan varlıldann , yatınmcılar için likit 

ve pazarlanabilir varlıklar haline 
dönü ştürülmesidir. 

El Büyük kredi havuzlannın oluşturulmasıdır. 

15. Vade boyunca faiz ödemesi vaoılmayan 

tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ödenim fonlu tahviller 
GL Endeksli tahviller 
cı Sıfır kupanlu tahviller 
Dl Primli tahviller 
El ikramiyeli tahviller 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Tahvilin değeri ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında ilişki yoktur? 

Al Satış miktan 
Bl Piyasa faiz oranı 
cı Vade 
OL Enflasyon oranı 
El Nominal faiz oranı 

17. Valörun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Banka tarafından açılan kredinin vadesidir. 
Bl işletmelerin müşterilerine açtıkları kredinin 

vadesidir. 
cı Banka tarafından açılan kredinin toplam 

tutandır. 
OL Banka tarafından kredi veya mevduata 

uygulanacak faizin işletilmeye başlandığı 

tarihlir. 
El Bankadan kredi alan tarafın periyodik 

olarak ödemesi gereken borç miktandır. 

18. Tahvil ve bono piyasasında emirler nasıl 

eşleştirilir? 

Al Çok fiyat - sürekli müzayede ile 
Bl Çok fıyat usulü ile 
cı Valörlerine göre 
OL Fiyat ve oran adımları ile 
El Sürekli müzayede ile 

19. Kayıtlı sermayenin tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Esas sözleşmede belirtilmeyen sennayedir. 
Bl Şirket genel kurulunun sermaye tavanını 

yükseltmesidir. 
cı TTK 'ya göre artınlan sermaye ile oluşan 

toplam sermaye miktandır. 
Dl Anonim ~i rket genel kurulunun sermaye 

tabanını belirlemesidir. 
El Anonim şirketlerin sermaye artınmında TTK 

hükümlerine tabi olmadan çıkarabilecekleri 

azami sermaye miktandır. 

A • 

A 
20. Fiyat kazanç oranı yaklaşımına göre , bir 

şirketin hisse başına karı 8 TL , ortalama fiyat 
kazanç oranı 1,5 ise bu hisse senedinin 
piyasa fiyab kaç TL olur? 

Ai 5 
Bi 12 
cı 20 
Dj 22 
Ei 24 

21. Açığa sabşın tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Tahvillerin cuacı kurumlardan ödünç 
alınarak satışıdır. 

Bl Menkul kıymetlerin borsada satışıdır. 
cı Hisse senedinin nominal degerden satışıdır. 
OL Piyasadan alınan menkul kıymetlerin 

borsada satışı dır. 

El Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç 
alınarak satışıdır. 

22. (XL anonim şirketinin , nom inal değeri 1.000 
TL, piyasa fiyatı 10.000 TL olan hisse 
senetlerini geri alarak yerine nominal değeri 
250 TL olan 4 adet yeni hisse senedi vermesi 
aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

Al Halka arza 
Bl Dolaylı çıkanma 
CL Hisse senedi sayı sının çoğaltılmasına 
OL Underwritinge 
El Doğrudan çıkarıma 

23. Satma opsiyonunu kimler salın alır? 

Al Gelecekteki fiyatlar konusunda kararsız 

olan kişiler 
Bl Gelecekte fiyatlann düşeceğini düşünen 

kişiler 

CL Geleceğin beli~iz olduğunu dü~ünen ki şiler 
Dl Gelecekte fiyatlann değişmeyeceğini 

düşünen kişiler 

El Gelecekte fiyatlann yükselecegini düşünen 
kişiler 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Bir yatırımcı 20 Ocak'ta , piyasa fiyab 10 TL 
olan (XL hi sse senetlerini 20 Nisan'da 12 TL 
den sabn alma hakkı veren opsiyon 
sözleşmes ini , sözleşme başına 2 TL prim 
ödeyerek satın almı ştır . 20 Nisan tarihinde 
söz konusu hisse senedinin piyasa fiyab 11 
TL olursa, bu yatırımcı sözleşme baş ına kaç 
TL zarar ebniş olur? 

Al 0 ,2 
Bi 0,5 
cı l 
Di 2 
Ei 2,5 

25. Para swapının 
hangis idir? 

tanımı aşağıdakilerden 

Al Taraflann , anapara yükümlülüklerini belirli 
bir süre için degiştinneleridir. 

B) Kredi değerliliği düşük olan tarafın sabit 
faizle borçlanma olanağı kazanmasıdır. 

c) Ingiitem'de her gün belirlenen 
bankalararası faiz oranıdır. 

D) ABD 'de kredibilitesi yüksek işletmelere 

uygulanan faiz oranıdır. 
E) Taraflann , faiz yükümlülüklerini değiştir

meleridir. 

26. Vadeli I şlem ve Opsiyon Borsa sı'nda (VOB) 
pozisyon almak iç in gerekli olan teminat 
tutarına ne ad verilir? 

Al Nakit dışı teminat 
B) Sürdünne teminatı 
CL Olağanüstü durum teminatı 
OL Olağan durum teminatı 
E) Başlangıç teminatı 

27. I ş letmelerin , işletme sermayesi ihtiyaçlarını 
kar~ ılamak üzere çıkardıklan kısa vadeli 
menkul kıymetlere ne ad verilir? 

Al Hazine bonosu 
GL Tahvil 
c) Finansman bonosu 
OL Kar zarar ortaklığı belgesi 
El Banka bonosu 

A 5 

A 
28. Gayrimenkul sertifikasında belirtilen sürede, 

mülkiyetin gayrimenkul sertifikas ı sahibine 
geçirilmes i yükümlülüğüne ne ad verilir? 

Ai ihraç 
Bi Asli edim 
cı Tali edim 
Di Teslim 
Ei Garanti 

29. Kablma intifa senetleri (KlS) ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangis i doğrudur? 

Al Ortaklık lan n ç ı karabilecekleri Kis tutannda 
bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Bl Sadece nama yazılı çıkanlabilir. 
c) Kar payının , ~rı geç hesap dönemini 

izleyen 9 ay içinde ödenmesi gerekir. 
OL Primli olarak çıkanlamaz. 
El Her tert ip Ki s sahipleri tek bir genel kurul 

oluşturur. 

30. Takasbank veya SPK tarafından uygun 
görülen saklama kuruluşlarında depo edilen 
yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan 
ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları 
aynen sağlayan , hamiline yaz:11ı ve nominal 
değeri , temsil ettiği yabancı menkul kıymeti n 
para birimi cinsinden ifade edilen sermaye 
piyasası araçlarına ne ad verilir? 

Al Depo sertifikası 
Bl Yabancı hisse senedi 
CL Varlığa dayalı menkul kıymet 
OL Kıymetli evrak 
El Yabancı semıaye piyasası aracı 

izleyen sayfaya geçini z:. 
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