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TÜREV ARAÇLAR 
LİSANSLAMA SINAVI 

 

31 Mayıs – 1 Haziran 2014 – Cumartesi 09.30 
 

BİRİNCİ OTURUM 
 

TEST  GRUBUNUZ 

A 
CEVAP  KÂĞIDINIZA  İŞARETLEMEYİ  UNUTMAYINIZ. 

ADAYIN 
SOYADI : ................................................................................................................................................. 

ADI : ........................................................................................................................................................ 

TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................ 

SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: ..................................................... 

 

Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. 
 
GENEL  AÇIKLAMA 
1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: 
 Modül Kodu ve Adı Soru Sayısı Sayfa No 
 3580 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi 25 2 
 3600 Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma 25 6 
 3620 Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri 20 10 
 3560 Türev Araçlar 25 13 
 

2. Bu kitapçıkta yer alan her bir modül için cevaplama süresi 45 dakika, toplam süre 180 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



2014 SPK I.DÖNEM S-102-A 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
A

1. Belirli nitelikte ve miktardaki finansal veya 
ticari bir varlığın sözleşme tarihinde tespit 
edilmiş bir fiyattan gelecekte alım ya da 
satımını hükme bağlayan, standart olarak 
hazırlanan ve organize piyasalarda işlem 
gören sözleşmelere ne ad verilir? 

 A) Futures Sözleşmesi 

 B) Forward Sözleşmesi 

 C) Swap Sözleşmesi 

 D) Opsiyon Sözleşmesi 

 E) Forfaiting Sözleşmesi 

 

2. Teslim günü baz pozitif ise, 
aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem 
sözleşmesinde uzun pozisyon almış bir 
yatırımcı için söylenebilir? 

 A) Arbitraj fırsatı yoktur, zarar elde eder. 

 B) Yatırımcı başabaş noktasındadır, kâr ya da 
zarar yoktur. 

 C) Borsa teminat tamamlama çağrısında 
bulunur. 

 D) Arbitraj fırsatı vardır, kâr elde eder. 

 E) Manipülasyon fırsatı vardır. 

 

3. İçinde bulunulan anda alım ve satıma konu 
üründe gerçekleşen işlem fiyatına ne ad 
verilir? 

 A) Başlangıç Fiyatı 

 B) Cari Fiyat 

 C) Spot Fiyat 

 D) Kotasyon Fiyatı 

 E) Uygulama Fiyatı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem 
sözleşmelerinin kullanım amaçlarından biri 
değildir? 

 A) Manipülasyon 

 B) Korunma 

 C) Yatırım 

 D) Arbitraj 

 E) Hedging 

 

5. Borsa İstanbul’da Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda toplam teminatı, sürdürme 
teminatı tutarının altına düşen veya eksi 
nakit teminat oluşan hesaplar için ilgili 
üyelere yapılan çağrıya ne ad verilir? 

 A) Başlangıç Teminatı Çağrısı 

 B) Pozisyon Teminatı Çağrısı 

 C) Çapraz Teminat Çağrısı 

 D) Teminat Tamamlama Çağrısı 

 E) Dikey Teminat Çağrısı 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi uzun pozisyonlu 
alım opsiyonu için geçerli değildir? 

 A) Dayanak Varlık Fiyatı<Kullanım Fiyatı 

 B) Prim< Dayanak Varlık Fiyatı-Kullanım Fiyatı 

 C) Ödenen Prim<Asli Değer 

 D) Başabaş Noktası= Kullanım Fiyatı+Prim 

 E) Azami Kâr=Sınırsız 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay 
Piyasası’nda işlem gören pay senetlerine 
dayalı vadeli işlem sözleşmeleri için 
dayanak varlık kapsamında yer almaz? 

 A) T. Garanti Bankası A.Ş. 

 B) T. İş Bankası A.Ş. 

 C) Akbank T.A.Ş. 

 D) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

 E) Ziraat Bankası A.Ş. 

 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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8. Bir vadeli işlem sözleşmesinin sırasıyla 

satılması ve satın alınması durumunda 
ortaya çıkan pozisyonlara ne ad verilir? 

 A) Uzun Pozisyon-Yalın Pozisyon 

 B) Tam Pozisyon-Eksik Pozisyon 

 C) Kısa Pozisyon-Uzun Pozisyon 

 D) Spread Pozisyon-Yalın Pozisyon 

 E) Eksik Pozisyon-Tam Pozisyon 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul 
kıymettir? 

 A) Swap 

 B) Forward (Alivre) 

 C) Futures 

 D) Opsiyon 

 E) Varant 

 

10. Vadeli işlemlerin fiyatlamasında kullanılan 
yatırımcıların riske karşı duyarsız olduğunu 
ve vadeli fiyatın beklenen peşin fiyattan 
farklı olmayacağını varsayan modele ne ad 
verilir? 

 A) Taşıma Maliyeti Modeli 

 B) Beklentiler Modeli 

 C) Açığa Satış Modeli 

 D) Depolanma Modeli 

 E) Tüketim Modeli 

 

11. Taşıma maliyeti modeline göre vadeli fiyat 
aşağıdaki formüllerden hangisi yardımıyla 
hesaplanabilir? 

 A) (Spot fiyat + finans maliyeti) – ( depo 
maliyeti + sigorta maliyeti) 

 B) Spot fiyat – ( finans maliyeti + depo maliyeti 
+ sigorta maliyeti) 

 C) Spot fiyat + finans maliyeti + depo maliyeti - 
sigorta maliyeti 

 D) Spot fiyat + finans maliyeti + depo maliyeti + 
sigorta maliyeti 

 E) (Spot fiyat + finans maliyeti) / (depo maliyeti 
+ sigorta maliyeti) 

 

12. Bir ürünü belli bir vadede veya belli bir 
vadeye kadar alma ya da satma hakkı veren 
sözleşmelerde vadede alım veya satımda 
uygulanacak fiyata ne ad verilir? 

 A) Kullanım Fiyatı 

 B) Başlangıç Fiyatı 

 C) Spot Fiyat 

 D) Kotasyon Fiyatı 

 E) Uygulama Fiyatı 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem 
piyasalarındaki forward (alivre) 
sözleşmelerinin özelliklerinden biri 
değildir? 

 A) İki taraf arasındaki özel bir sözleşmedir. 

 B) Standarttır. 

 C) Kredi riski içerebilir. 

 D) Genellikle sadece bir teslim tarihi vardır. 

 E) Uzlaşma sözleşme bitimindedir. 

 

14. Opsiyonun dayanak varlık fiyatının bir 
birim değişmesi sonucunda opsiyon 
priminin ne kadar değişeceğini gösteren 
duyarlılık ölçütü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Gamma 

 B) Vega 

 C) Rho 

 D) Theta 

 E) Delta 

 

15. Aşağıdaki opsiyonlardan hangisi vade 
tarihinden önce kullanılabilir? 

 A) Avrupa Tipi Opsiyonlar 

 B) Amerikan Tipi Opsiyonlar 

 C) Afrika Tipi Opsiyonlar 

 D) Asya Tipi Opsiyonları 

 E) Antarktika Tipi Opsiyonları 

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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16. Dayanak varlığın değişkenliğinin 

(volatilitesinin) %1 değişimine karşılık 
opsiyon priminin ne kadar değişeceğini 
gösteren duyarlılık ölçütü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Gamma 

 B) Rho 

 C) Vega 

 D) Theta 

 E) Beta 

 

17. Opsiyon primini ödeyen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Opsiyon Satıcısı 

 B) Takas Kurumu 

 C) Aracı Kurum 

 D) Opsiyon Alıcısı 

 E) Borsa İstanbul 

 

18. Vadeli işlem piyasaları piyasa yapıcıları ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Birden fazla sözleşmede piyasa yapıcısı 
olunabilir. 

 B) Piyasa yapıcılık uygulaması enstrüman, 
sözleşme tipi, sözleşme bazında 
farklılaşmaz. 

 C) Bir sözleşmede birden fazla piyasa yapıcısı 
işlem yapabilir. 

 D) Piyasa yapıcılık faaliyetleri için kullanılan 
hesaplara piyasa yapıcı hesaplar adı verilir. 

 E) Piyasa Yapıcılık için kullanılacak hesaplar, 
Takasbank nezdinde açılır. 

 

19. Vadeli işlem piyasaları piyasa 
yapıcılığından geçici veya sürekli ayrılma, 
yetkilerin kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Piyasa yapıcılığı yetkisi borsa tarafından 
re’sen ya da üyenin başvurusu üzerine 
borsa tarafından belirlenen süre içerisinde 
iptal edilebilir. 

 B) Piyasa yapıcıları piyasa yapıcılığından 
sürekli veya geçici olarak ayrılma talebini 
borsaya yazılı olarak bildirir. 

 C) Borsa tarafından uygun görülerek piyasa 
yapıcılığı yetkisi iptal edilen üyeler, 
başvuruları halinde yeniden piyasa yapıcısı 
olabilirler.  

 D) Piyasa yapıcılığından sürekli veya geçici 
olarak ayrılma, borsa üyeliğini etkilemez. 

 E) Piyasa yapıcılarının piyasa yapıcılığından 
sürekli veya geçici olarak ayrılmaya ilişkin 
talepleri Genel Kurul tarafından 
değerlendirilir. 

 

20. Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri piyasa 
yapıcılarının yükümlülükleriyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Piyasa yapıcı hesabı kullanılarak en yakın iki 
vadede, seans süresince miktarı en az 10 
adet olan çift yönlü (alış/satış) emir 
bulundurulmalıdır. 

 B) Piyasa yapıcı hesabı aylık bazda en yakın iki 
vadede gerçekleşen toplam işlem hacmi 
sıralamasında ilk 10 hesap içinde yer 
almalıdır. 

 C) Piyasa yapıcı üyeler diğer vadelerde isteğe 
bağlı olarak emir giremezler. 

 D) Piyasa yapıcı hesabının en yakın iki 
vadedeki sözleşmelerin toplamı için emir 
gerçekleşme oranının en az % 5 olması 
gerekmektedir. 

 E) Yapılan performans değerlendirmesi sonucu 
piyasa yapıcı üyenin altın vadeli işlem 
sözleşmelerindeki işlem hacmi, derinlik ve 
likiditeye katkılarının olumlu bulunması 
gerekmektedir. 

 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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21. Sorumlu oldukları her sözleşme için, 

yönetim kurulunca belirlenen yetkiler 
çerçevesinde, alış ve satış emirleri veren ve 
bu emirler doğrultusunda işlem 
gerçekleştirip piyasaya likidite sağlayan 
borsa üyelerine ne ad verilir? 

 A) Piyasa Aracıları 

 B) Piyasa Spekülatörleri 

 C) Piyasa Denetleyicileri 

 D) Piyasa Fonlayıcıları 

 E) Piyasa Yapıcıları 

 

22. Bir X varlığı üzerine yazılan bir Avrupa Tipi 
Opsiyona ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir: 
 
İşlem tarihi      : 29 Nisan 2012 
Vade sonu      : 29 Temmuz 2013 
Prim                : 2 Türk Lirası 
Kullanım fiyatı : 50 Türk Lirası 
 
29 Temmuz 2013 tarihi itibariyle                    
X varlığının piyasa fiyatı 54 Türk Lirası ise 
alım opsiyonunda kısa pozisyon almış bir 
yatırımcının kâr/zararı kaç Türk Lirası 
olacaktır?  
 A) 2 Türk Lirası zarar 

 B) 1 Türk Lirası zarar 
 C) 1 Türk Lirası kâr 
 D) 2 Türk Lirası kâr 
 E) 2.5 Türk Lirası kâr 
 

23. Kâr/Zarar

Hisse Fiyatı

Başabaş Noktası

 

Yukarıdaki grafikte yer alan opsiyon türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Satın Alma Opsiyonu Satılması 

 B) Satma Opsiyonu Satılması 
 C) Satın Alma Opsiyonu Satın Alınması 
 D) Satma Opsiyonu Alınması 
 E) Asya Tipi Opsiyonu Alınması 
 

24. İki adet satın alma opsiyonu ve bir adet 
satım opsiyonu kombinasyonuyla 
oluşturulan yatırım stratejisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Staples 

 B) Straddle 

 C) Straps 

 D) Strangle 

 E) Strips 

 

25. Getirisi portföy halinde bulunan varlıkların 
getirisine dayalı ve işlem maliyetleri düşük 
olan yeni nesil opsiyon (exotic opsiyon) 
türüne ne ad verilir? 

 A) Asya Tipi Opsiyonlar 

 B) Barrier (Engelli) Opsiyonları 

 C) Gökkuşağı Opsiyonları 

 D) Basket (Sepet) Opsiyonları 

 E) Çoklu Varlık Opsiyonları 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Türev Araçlarla  Arbitraj ve Korunma
A

1. Bir yatırımdan beklenen gelecekteki 
getirilerin olasılık dağılımı daraldıkça o 
yatırımın risk derecesi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 A) Risk azalır. 

 B) Risk değişmez. 

 C) Risk artar. 

 D) Risk önce azalır, sonra artar. 

 E) Risk önce artar, sonra azalır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi çeşitlendirilerek 
azaltılabilen, sistematik olmayan risklerden 
biri değildir? 

 A) Firmayla ilgili yasal problemler 

 B) Yönetim değişiklikleri 

 C) Önemli ihaleleri almak ya da kaybetmek 

 D) Başarılı ya da başarısız pazarlama 
kampanyaları 

 E) Faiz oranlarındaki değişmeler 

 

3. Gerçekleşenin beklenenden pozitif ya da 
negatif yönlü sapma ihtimali 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Belirsizlik 

 B) Şans 

 C) Çarpıklık 

 D) Fırsat 

 E) Risk 

 

4. İşletmelerin borç ödeme yeterliliğinin 
azalmasını ifade eden risk türüne ne ad 
verilir? 

 A) Yönetim riski 

 B) Finansman riski 

 C) Piyasa riski 

 D) İşletme riski 

 E) Faiz riski 

 

5. Spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki 
fiyat farklılıklarından yararlanarak risk 
almadan kâr elde etmek amacıyla alım satım 
yapan kişilere ne ad verilir? 

 A) Arbitrajcı 

 B) Spekülatör 

 C) Manipülatör 

 D) Vadeli işlemci 

 E) Swap işlemci 

 

6. Jet yakıtı fiyatını izleyen bir havayolu 
şirketinin, jet yakıtı üzerine yazılan bir 
gelecek sözleşmesi bulamayıp, riskini 
dengelemek amacıyla başka bir dayanak 
varlık üzerine yazılan gelecek sözleşmesini 
almasına ne ad verilir? 

 A) Yatay riskten korunma 

 B) Çapraz riskten korunma 

 C) Dikey riskten korunma 

 D) Arbitraj 

 E) Manipülasyon 

 6 İzleyen sayfaya geçiniz.



2014 SPK I.DÖNEM S-102-A A
7. Bir yatırımcının karşı karşıya kaldığı toplam 

riskin temel bileşenleri aşağıdakilerden 
hangisinde birlikte ve doğru olarak 
verilmiştir? 

 A) Kur riski-Ülke riski 

 B) Finansal risk-Yönetim riski 

 C) Fiyat riski-Enflasyon riski 

 D) Kredi riski-Politik risk 

 E) Firmaya özgü risk-Piyasa riski 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi türev ürünler ile 
riskten korunma tekniklerinden biri 
değildir? 

 A) Futures sözleşmesi 

 B) Alivre sözleşmesi 

 C) Opsiyon sözleşmesi 

 D) Forfaiting sözleşmesi 

 E) Swap sözleşmesi 

 

9. Vadeli işlem piyasalarında riskini 
düşürmek için işlem yapan yatırımcılara ne 
ad verilir? 

 A) Forfaiter 

 B) Manipülatör 

 C) Franchisor 

 D) Dealer 

 E) Hedger 

 

10. Spot fiyat ile vadeli fiyat arasındaki farka ne 
ad verilir? 

 A) Ülke riski 

 B) Finansal risk 

 C) Baz riski 

 D) Enflasyon riski 

 E) Kredi riski 

 

11. Aşağıdaki stratejilerinden hangisi alım 
opsiyonun kullanım fiyatının, satım 
opsiyonun kullanım fiyatından büyük 
olduğu bir adet alım ve bir adet satım 
opsiyonundan oluşur? 

 A) Straddle 

 B) Straps 

 C) Strips 

 D) Strangle 

 E) Kelebek stratejisi 

 

12. Piyasanın düşeceğini bekleyen rasyonel bir 
yatırımcı, aşağıda sistematik riskin ölçütü 
olan beta katsayıları verilen hangi pay 
senedine yatırım yapmayı tercih eder? 

 A) Q Pay Senedi Beta Katsayısı -0,98 

 B) Y Pay Senedi Beta Katsayısı -1,15 

 C) W Pay Senedi Beta Katsayısı +1,15  

 D) X Pay Senedi Beta Katsayısı -1,45 

 E) Z Pay Senedi Beta Katsayısı +1,45 

 

13. Kur riskinden korunmak için dövize dayalı 
vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon 
alan bir yatırımcı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

 A) Döviz kurunun düşmesinden endişe eden bir 
ithalatçıdır. 

 B) Döviz kurunun yükselmesinden endişe eden 
bir ihracatçıdır. 

 C) Döviz kurunun düşmesinden endişe eden bir 
ihracatçıdır. 

 D) Döviz kurunun yükselmesinden endişe eden 
ve döviz cinsinden evini kiraya vermiş ev 
sahibidir. 

 E) Döviz kurunun yükselmesinden endişe eden 
ve bankada döviz cinsinden 1 ay vadeli 
mevduat hesabı bulunan yatırımcıdır. 

 7 İzleyen sayfaya geçiniz.
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14. Satma opsiyonu satarak yükümlülük altına 

giren yatırımcının dayanak varlığın fiyatı ile 
ilgili beklentisi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Fiyatın düşmesi 

 B) Fiyatın değişmemesi 

 C) Fiyatın önce düşmesi sonra sabit kalması 

 D) Fiyatın önce sabit kalıp sonra düşmesi 

 E) Fiyatın yükselmesi 

 

15. Bir yatırımcının dayanak varlık fiyatlarında 
yükselme beklentisi olduğu dönemlerde 
izleyeceği opsiyon stratejisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Satın alma opsiyonunda kısa pozisyon 

 B) Satım opsiyonunda uzun pozisyon 

 C) Satın alma opsiyonunda uzun pozisyon 

 D) Açığa satış 

 E) Çapraz hedging pozisyonu 

 

16. Riskten kaçan rasyonel bir yatırımcı 
aşağıdaki varyasyon katsayılarına sahip 
olan hangi portföye yatırım yapmayı tercih 
eder? 

 A) 0,65 

 B) 0,75 

 C) 0,85 

 D) 0,90 

 E) 0,95 

 

17. Vadeli işlemler piyasasında başlangıç 
teminatı 200 Türk Lirası olan bir vadeli 
işlem sözleşmesinin sürdürme teminatı kaç 
Türk Lirası olabilir? 

 A) 100 

 B) 150 

 C) 175 

 D) 250 

 E) 400 

 

18. Bir X varlığı üzerine yazılan bir Amerika tipi 
opsiyona ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: 

İşlem tarihi: 29 Nisan 2012 
Vade sonu: 29 Temmuz 2012 
Prim: 3 Türk Lirası 
Kullanım fiyatı: 100 Türk Lirası 

30 Nisan 2012 tarihinde X varlığının piyasa 
fiyatı 96 Türk Lirası ise satım opsiyonunda 
uzun pozisyon almış bir yatırımcının kârı 
veya zararı kaç Türk Lirasıdır? 
 A) 1 Türk Lirası Kâr 

 B) 1 Türk Lirası Zarar 
 C) 2 Türk Lirası Kâr 
 D) 3 Türk Lirası Zarar 
 E) 3 Türk Lirası Kâr 
 

19. BIST-100 endeksi ile A pay senedi 
arasındaki kovaryans değeri 0,019’dur. 
BIST-100 endeksinin varyansı 0,017 ise A 
pay senedinin sistematik risk ölçütü olan 
beta katsayısı kaçtır? 

 A) 0,02 

 B) 0,04 

 C) 0,89 

 D) 1,12 

 E) 1,29 
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20. Y sigorta şirketi için X bank pay senedinin 

fiyatı 11 Türk Lirası ve satım opsiyonun 
kullanım fiyatı 22 Türk Lirası ise, satım 
opsiyonunun gerçek değeri kaç Türk 
Lirası’dır? 

 A) 2 

 B) 10 

 C) 11 

 D) 22 

 E) 242 

 

21. Bir portföyde her birinin deltası +0,5 olan 
20 tane opsiyon vardır. Portföyün deltasını 
sıfır yapmak ve portföyün değerini varlık 
fiyatındaki değişmelere karşı tam korumak 
için her birinin deltası -0,25 olan kaç tane 
opsiyon alınmalıdır? 

 A) 10 

 B) 20 

 C) 30 

 D) 40 

 E) 50 

 

22. Opsiyondan doğan hakkın sadece vade 
sonunda kullanılabildiği opsiyon tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Amerikan tipi opsiyon 

 B) Avrupa tipi opsiyon 

 C) Asya tipi opsiyon 

 D) Afrika tipi opsiyon 

 E) Antarktika tipi opsiyon 

 

23. Bir X bankasının döviz swapının bir tarafı 
olmayı kabul etmesi sonucu kendi nam ve 
hesabına işlem yapmasıyla üstlendiği rol 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Spekülatör 

 B) Hedger 

 C) Dealer 

 D) Manipülatör 

 E) Broker 

 

24. Teslim tarihi 25 Kasım 2012 olan bir altın 
alım opsiyonu anlaşması yapılıyor. Teslim 
tarihinde altının kilosunu 900 Türk Lirası’na 
alma hakkı veren bu sözleşme için anlaşılan 
prim tutarının 150 Türk Lirası, spot fiyatın 
ise 1050 Türk Lirası olduğu bir durumda 
opsiyon sahibinin stratejisi ve kâr/zararı 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 A) Yatırımcı opsiyonu kullanır ancak opsiyon 
başabaştadır. 

 B) Yatırımcı opsiyonu kullanmaz çünkü opsiyon 
başabaştadır. 

 C) Yatırımcı opsiyonu kullanır ve 150 Türk 
Lirası kâr eder. 

 D) Yatırımcı opsiyonu kullanmaz ve 150 Türk 
Lirası kâr eder. 

 E) Yatırımcı opsiyonu kullanmaz ve 150 Türk 
Lirası zarar eder. 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon fiyatının 
duyarlılık parametrelerinden biridir? 

 A) Alfa 

 B) Gamma 

 C) Beta 

 D) Omega 

 E) Sigma 

 9 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri
A

1. I. Finansal riskten korunma aracının geçerli 
olduğu sürenin belli bir bölümü için 
tanımlanabilir. 

II. Korunma aracının bir kısmı, finansal riskten 
korunma aracı olarak tanımlanabilir. 

III. Tek bir finansal riskten korunma aracı, 
birden fazla risk türünden korunma amaçlı 
olarak gösterilemez. 

Türkiye Muhasebe Standartları 
düzenlemeleri çerçevesinde finansal 
riskten korunmaya ilişkin yukarıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 A) Yalnız I 

 B) I ve II 
 C) I ve III 
 D) II ve III 
 E) I, II ve III 
 

2. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, opsiyon kullanım talimatı 
verme son saati aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) 17.30 

 B) 17.45 

 C) 18.00 

 D) 18.45 

 E) 21.00 

 

3. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, üyelerin yatırmaları gereken 
garanti fonu sabit katkı payı tutarı kaç 
TL’dir? 

 A) 100.000 

 B) 200.000 

 C) 300.000 

 D) 400.000 

 E) 500.000 

 

4. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, işlem teminatı değerleme 
katsayılarına ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Devlet tahvili: 0,91 

 B) BIST 30 endeksi içerisindeki paylar: 0,76 

 C) Türk lirası: 1,00 

 D) Hazine bonosu: 0,94 

 E) Hisse yoğun yatırım fonu katılma belgesi: 
0,82 

 

5. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, üyenin kendisi ve müşterileri 
için almış olduğu tüm pozisyonlardan 
kaynaklı toplam bulunması gereken 
teminatının risk limitini aşıp aşmadığı ne 
sıklıkta kontrol edilir? 

 A) Günde en az bir kez kontrol edilir. 

 B) Günde en az iki kez kontrol edilir. 

 C) Haftada bir kez kontrol edilir. 

 D) Ayda bir kez kontrol edilir. 

 E) Yılda en az dört kez kontrol edilir. 

 

6. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, nakit takas son saati 
(temerrüt başlangıç saati) aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) 14.00 

 B) 14.30 

 C) 15.00 

 D) 15.30 

 E) 16.30 

 

7. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, garanti fonuna mal edilecek 
zararın, fon büyüklüğünün %50’sini aşması 
öngörüldüğünde, zararın karşılanması için 
üyelerden istenecek ilave katkı payının ne 
kadar sürede yerine getirilmesi 
zorunludur? 

 A)  3 işgünü 

 B)  5 işgünü 

 C)  7 iş günü 

 D) 10 işgünü 

 E) 15 işgünü 

 

8. Pay vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinde sicil bazında pozisyon 
limiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 A) Açık pozisyonların % 5’i 

 B) Açık pozisyonların % 10’u 

 C) Fiili dolaşımdaki pay miktarının % 4’ü 

 D) Fiili dolaşımdaki pay miktarının % 5’i 

 E) Fiili dolaşımdaki pay miktarının % 10’u 

 10 İzleyen sayfaya geçiniz.



2014 SPK I.DÖNEM S-102-A A
9. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 

çerçevesinde, üyelik teminatına ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (MKT: 
merkezi karşı taraf) 

 A) Genel MKT üyesi: 10.000 TL; doğrudan 
MKT üyesi: 5.000 TL 

 B) Genel MKT üyesi: 20.000 TL; doğrudan 
MKT üyesi: 10.000 TL 

 C) Genel MKT üyesi: 25.000 TL; doğrudan 
MKT üyesi: 15.000 TL 

 D) Genel MKT üyesi: 10.000 TL; doğrudan 
MKT üyesi: 20.000 TL 

 E) Genel MKT üyesi: 15.000 TL; doğrudan 
MKT üyesi: 25.000 TL 

 

10. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, garanti fonu katkı payı 
yükümlülüğü ne zaman hesaplanıp, 
güncellenir? 

 A) Her iş günü gün sonunda hesaplanıp, 
güncellenir. 

 B) Her haftanın son iş günü gün sonunda 
hesaplanıp, güncellenir. 

 C) Her haftanın son iş günü hesaplanıp takip 
eden haftanın ilk iş günü itibariyle 
güncellenir. 

 D) Her ayın son iş günü hesaplanıp takip eden 
ayın ilk iş günü itibariyle güncellenir. 

 E) Her ayın son iş günü gün sonunda 
hesaplanıp, güncellenir. 

 

11. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, “doğrudan merkezi karşı 
taraf üyeliği” işin Takasbank tarafından 
içsel derecelendirme notu (TBD) asgari 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 A) TBD 3 

 B) TBD 4 

 C) TBD 5 

 D) TBD 6 

 E) TBD 7 

 

12. Üyeler VİOP’da temerrüt yönetimi 
çerçevesinde kullanılmış olan yatırılmış 
garanti fonu katkı payı tutarlarını ne kadar 
sürede tamamlamak zorundadır? 

 A) Aynı gün 16.30’a kadar 

 B) 1 iş günü içerisinde 

 C) 2 iş günü içerisinde 

 D) 3 iş günü içerisinde 

 E) 4 iş günü içerisinde 

 

13. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, teminat yatırma son saati 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 15.00 

 B) 16.00 

 C) 16.30 

 D) 17.00 

 E) 17.30 

 

14. I. Taşınan açık pozisyonları izlemek için gün 
sonunda Takas Merkezi tarafından 
düzenlenir. 

II. Tüm hesap türleri için, müşteri bazında ayrı 
ayrı hesaplanır. 

III. Borsaca belirlenen limitler esas alınarak 
açık pozisyonlar değerlendirilir. 

Türev Piyasalar Pozisyon Limit Aşımı 
Raporu’na ilişkin yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız III 

 B) I ve II 
 C) I ve III 
 D) II ve III 
 E) I, II ve III 
 

15. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, bankalar için, “genel merkezi 
karşı taraf” üyeliği için asgari öz sermaye 
şartı kaç TL’dir? 

 A)   50 milyon 

 B) 100 milyon 

 C) 200 milyon 

 D) 250 milyon 

 E) 500 milyon 
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16. VİOP’da gerçekleştirilen işlemlerde 

Takasbank aşağıdaki takas yöntemlerinden 
hangisi ile merkezi karşı taraf hizmeti 
vermektedir? 

 A) Sözleşme yenileme yöntemi 

 B) Açık teklif yöntemi 

 C) Takasın tamamlanmasını işlem 
teminatlarıyla sınırlı garanti yöntemi 

 D) Takasın tamamlanmasını garanti fonu ile 
sınırlı garanti yöntemi 

 E) Takasın tamamlanmasını işlem teminatı ve 
garanti fonu ile sınırlı garanti yöntemi 

 

17. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, pozisyon limitlerinin 
aşılması durumunda, üyeye gün içinde 
yapılan bildirimi takiben ne kadar sürede 
kapatılmaz ise, re’sen pozisyon kapama 
kararı alınabilir? 

 A) Bildirimin yapıldığı andan itibaren 1 saat 
içerisinde 

 B) Bildirimin yapıldığı andan itibaren 2 saat 
içerisinde 

 C) Bildirimin yapıldığı andan itibaren 3 saat 
içerisinde 

 D) Bildirimin yapıldığı andan itibaren 5 saat 
içerisinde 

 E) Bildirimin yapıldığı günü takiben 1 gün 
içerisinde 

 

18. VİOP Merkezi Karşı Taraf Prosedürü 
çerçevesinde, yeni açılan bir hesabın BİAŞ 
VİOP’da işlem yapması için bu hesabın en 
geç ne zaman Takasbank nezdinde açılmış 
olması gerekir? 

 A) Bir önceki işlem günü saat 15.00’e kadar 

 B) Bir önceki işlem günü saat 16.30’a kadar 

 C) Bir önceki işlem günü saat 17.45’e kadar 

 D) İşlem günü saat 08.45’e kadar 

 E) İşlem günü saat 09.00’a kadar 

 

19. I. Sözleşmeler en az üç nüsha olarak 
düzenlenir. 

II. Müşteri isim/unvanlarında meydana gelen 
değişiklikler öğrenildiği tarihi izleyen 2 iş 
günü içinde yetkili takas ve saklama 
kurumuna bildirilir. 

III. Bir müşteriye verilmiş hesap numarası, 
çerçeve sözleşmesinin sona erme tarihi 
üzerinden beş yıl geçmedikçe başka bir 
müşteriye verilemez. 

Vadeli işlemler aracılık şirketlerinin 
çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü 
çerçevesinde yukarıdakilerden hangileri 
doğrudur? 
 A) Yalnız II 

 B) I ve II 
 C) I ve III 
 D) II ve III 
 E) I, II ve III 
 

20. I. Başlangıç teminatı, SPAN risk değerinden 
net opsiyon değerinin çıkarılması ile 
bulunur. 

II. Net opsiyon değerine esas olan fiyatlar 
Takasbank tarafından belirlenir. 

III. Net opsiyon değeri, uzun opsiyon 
pozisyonlar ile kısa opsiyon pozisyonları 
toplam değerlerinin farkıdır. 

Başlangıç teminatı hesaplamasına ilişkin 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız II 

 B) I ve II 
 C) I ve III 
 D) II ve III 
 E) I, II ve III 
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Türev Araçlar
A

1. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi 
opsiyon fiyatını etkileyen unsurlardan biri 
değildir? 

 A) Hisse senedi fiyatının değişkenliği 

 B) Opsiyonun kullanım fiyatı 

 C) Risksiz faiz oranı 

 D) Hisse senedinin nominal değeri 

 E) Opsiyonun geçerlilik bitimine kalan süre 

 

2. Alıcısına beklenen fiyatların ya da 
değerlerin gerçekleşmesi durumunda 
önceden belirlenen oranda sabit bir getiri 
sağlayan ancak beklenen fiyatların ya da 
değerlerin gerçekleşmemesi durumunda 
yatırılan tutarın belirli bir yüzdesini veya 
tamamını kaybetmeyle sonuçlanan 
opsiyona ne ad verilir? 

 A) Gökkuşağı opsiyon 

 B) İkili (binary) opsiyon 

 C) Asya opsiyon 

 D) Limitli opsiyon 

 E) Swap opsiyon 

 

3. Opsiyon priminin vadeye göre değişiminin 
ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Theta 

 B) Rho 

 C) Gamma 

 D) Lambda 

 E) Delta 

 

4. Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmeye 
konu varlığın spot (nakit) fiyatı ile sözleşme 
fiyatı arasındaki farka ne ad verilir? 

 A) Delta 

 B) Gamma 

 C) Lambda 

 D) Rho 

 E) Baz 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi opsiyonun 
deltasının, opsiyonun ilgili olduğu varlığın 
fiyatına göre değişiminin bir ölçüsüdür? 

 A) Rho 

 B) Gamma 

 C) Theta 

 D) Lambda 

 E) Delta 

 

6. Döviz akışının bir kısmının kısa, diğer 
kısmının uzun opsiyon süresinde yerine 
getirilebileceği anlaşma türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Üst üste vadeli forward opsiyonlar 

 B) Vade opsiyonlu forward 

 C) Swap opsiyon 

 D) İkili opsiyon 

 E) Asya opsiyon 

 

7. Bir dövizin başka bir döviz karşılığında 
gelecekte belirli bir tarihte teslim edilmesi 
şartıyla alımı veya satımı için bugünden 
yapılan sözleşmelere ne ad verilir? 

 A) Döviz swap 

 B) Döviz opsiyon 

 C) İtfa edilebilir swap 

 D) Döviz forward 

 E) Endeks opsiyonlar 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon alıcısına 
yabancı parayı önceden belirlenmiş kur 
üzerinden satın alma hakkı verir? 

 A) Put opsiyon 

 B) Swap opsiyon 

 C) Call opsiyon 

 D) Avrupa tipi opsiyon 

 E) Amerikan tipi opsiyon 
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9. Döviz future sözleşmeleri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 

 A) Hak sahibine gelecekte belirli bir tarihte 
önceden belirlenmiş bir kur üzerinden belirli 
tutarda dövizi alma ya da satma 
yükümlülüğü getiren standart sözleşmelerdir. 

 B) Belirli bir hisse senedi endeksinin nominal 
değeri üzerinden alınıp satılmasını sağlayan 
bir future sözleşme türüdür. 

 C) İki tarafın, iki ayrı para birimi üzerinden 
mevcut ya da muhtemel borçlarını veya 
alacaklarını değiştirmeye imkân veren 
sözleşmelerdir. 

 D) Belirli bir vadede veya öncesinde, 
belirlenmiş miktarda dövizi satın alma ve 
satma hakkı veren sözleşmelerdir. 

 E) Belirli bir zaman dilimi içinde alacaklarını, 
yükümlülüklerini, belirli bir para birimini ya da 
faiz ödemelerini değiştirmeyi sağlayan 
finansal nitelikli bir anlaşmadır. 

 

10. Faiz oranlarında gelecekte meydana 
gelebilecek değişmelerin etkisinin ortadan 
kaldırılması amacıyla, özellikle sabit faiz 
getirisi sağlayan finansal araçların önceden 
belirlenen faiz oranları esas alınarak, 
belirlenen değeri üzerinden alınması ya da 
satılması taahhüdüne dayanan 
sözleşmelere ne ad verilir? 

 A) Faiz koridoru sözleşmesi 

 B) Faiz future sözleşmesi 

 C) Faiz opsiyon sözleşmesi 

 D) Faiz yakası sözleşmesi 

 E) Faiz tabanı sözleşmesi 

 

11. Faiz swap sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Sahibine herhangi bir tarihten itibaren belirli 
bir faiz oranı üzerinden borçlanma veya borç 
verme hakkı veren sözleşmelerdir. 

 B) İki tarafın belirli bir zaman dönemi için faiz 
ödemelerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir 
sözleşmedir. 

 C) Ödenecek faiz oranına üst sınır getiren bir 
tezgâh üstü sözleşme türüdür. 

 D) Belirli bir faiz oranı üzerinden faiz oranı 
tavanı satın alıp, daha yüksek bir faiz oranı 
tavanı satma işlemidir. 

 E) Gelecekte meydana gelebilecek 
değişmelerin etkisini ortadan kaldırılması 
amacıyla sabit faiz getirisi sağlayan finansal 
araçların değeri üzerinden alınması ya da 
satılması taahhüdüne dayalı sözleşmelerdir. 

 

12. Taraflardan birinin dalgalı faizli bir endekse 
dayalı olarak elde edeceği faize karşılık 
sabit faiz ödemeyi kabul ettiği sözleşme 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Swaption 

 B) Para swap 

 C) Kupon swap 

 D) Mal swap 

 E) Para opsiyon 

 

13. Faiz opsiyonları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 

 A) İki tarafın belirli bir zaman dönemi için faiz 
ödemelerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir 
sözleşmedir. 

 B) Ödenecek faiz oranına üst sınır getiren bir 
tezgah üstü opsiyon türüdür. 

 C) Belirli bir faiz oranı üzerinden faiz oranı 
tavanı satın alıp, daha yüksek bir faiz oranı 
tavanı satma işlemidir. 

 D) Sahibine herhangi bir tarihten itibaren belirli 
bir faiz oranı üzerinden borçlanma veya borç 
verme hakkı veren opsiyonlardır. 

 E) Sabit faiz getirisi sağlayan finansal araçların, 
önceden belirlenen faiz oranları üzerinden 
alınması ya da satılması taahhüdüne dayalı 
işlemlerdir. 
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14. Hisse senedi ile hisse senedi opsiyonları 

arasındaki benzerliğe ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Her ikisinin de ömrü sınırlıdır. 

 B) Her ikisinde de sabit bir miktar söz 
konusudur. 

 C) Her ikisinde de sahipliği belgeleyen bir senet 
vardır. 

 D) Her ikisi de şirket organlarında temsil hakkı 
verir. 

 E) Her ikisinde de yatırımcılar fiyat hareketlerini 
ve işlem hacmini günlük öğrenme olanağına 
sahiptirler. 

 

15. Hisse senedi satın alma opsiyonu ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Hisse senedi satın alma opsiyonunun fiyatı 
opsiyonun iç değerine eşit veya küçük 
olmalıdır. 

 B) Hisse senedi satın alma opsiyonunun 
fiyatındaki değişim oranı, hisse senedi 
fiyatındaki değişim oranından küçüktür. 

 C) Aynı kullanım değerli ve aynı hisse senedi 
için yazılmış iki satın alma opsiyonu vadeye 
göre farklı tarihlerde fakat aynı hisse senedi 
fiyatı ile kullanılırsa, vadeye göre daha uzak 
tarihte kullanılan opsiyonun fiyatı, vadeye 
yakın tarihte kullanılan opsiyonun fiyatından 
daha küçüktür. 

 D) Hisse senedi üzerine yazılmış satın alma 
opsiyonunun fiyatı, hisse senedinin 
fiyatından küçük olursa, yatırımcı hisse 
senedini borsadan satın alır. 

 E) Hisse senedi satın alma opsiyonunun fiyatı 
pozitif bir değer veya sıfır olmalıdır. 

 

16. Bir kişi ya da birlikte hareket eden yatırımcı 
bir grubun, birbirini izleyen beş iş günü 
zarfında uygulayabilecekleri maksimum 
kontrat sayısına ne ad verilir? 

 A) Uygulama limiti 

 B) Başlangıç limiti 

 C) Opsiyon sınıfı 

 D) Kullanım fiyatı 

 E) Kapanış limiti 

 

17. Alım ve satım opsiyonları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Satım opsiyonu satan yatırımcılar hisse 
senedinin fiyatlarının düşeceğini tahmin 
ettikleri için satış yaparlar. 

 B) Satın alma opsiyonu satın alan yatırımcılar 
hisse senedinin fiyatlarının düşeceğini 
tahmin etmektedirler. 

 C) Alım opsiyonu satan yatırımcılar hisse 
senedi fiyatlarının düşeceğini tahmin ettikleri 
için satış yaparlar. 

 D) Satma opsiyonu satın alan yatırımcılar hisse 
senedinin fiyatlarının yükseleceğini tahmin 
etmektedirler. 

 E) Alım opsiyonu satmak, satın alandan sahip 
olduğu hisse senetlerini satın alma hakkı 
verir. 

 

18. Bir satıcının belli bir ürünü, belli kalitede, 
miktarda ve fiyatta, belirli bir yerde ve 
anlaşılan bir tarihte teslim etme 
yükümlülüğünü içeren sözleşmelere ne ad 
verilir? 

 A) Mal opsiyon sözleşmeleri 

 B) Mal future sözleşmeleri 

 C) Mal swap sözleşmeleri 

 D) Swaption 

 E) Gökkuşağı opsiyonları 

 

19. “Crack Spread” aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 

 A) Aynı anda bir ham petrol futures kontratının 
satın alımı ya da satımına karşılık bir petrol 
ürünü futures kontratının satımı ya da 
alımıdır. 

 B) Faiz futures kontratının aynı anda alım-
satımına karşılık döviz futures kontratının 
satılmasıdır. 

 C) Döviz futures kontratının aynı anda alım-
satımına karşılık faiz futures kontratının 
satılması veya satın alınmasıdır. 

 D) Bir ürün yılında tüketilmeyen soya 
fasulyelerinin bir sonraki yıla aktarımıdır. 

 E) Piyasada kısa tarihli kontratların, uzun tarihli 
kontratlardan daha yüksek fiyattan işlem 
görmesidir. 

 15 İzleyen sayfaya geçiniz.
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20. “Crush Spread” ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Aynı anda bir ham petrol futures kontratının 
satın alımı ya da satımına karşılık bir petrol 
ürünü futures kontratının yalnızca 
satılmasıdır. 

 B) Piyasada kısa tarihli kontratların, uzun tarihli 
kontratlardan daha yüksek fiyattan işlem 
görmesidir. 

 C) Soya fasulyesi future kontratının aynı anda 
alım-satımına karşılık soya yağı ya da soya 
unu futures kontratının satılması veya satın 
alınmasıdır. 

 D) Aynı anda bir ham petrol futures kontratının 
satın alımı ya da satımına karşılık bir petrol 
ürünü futures kontratının yalnızca satın 
alınmasıdır. 

 E) Döviz futures kontratının aynı anda alım-
satımına karşılık faiz futures kontratının 
satılması veya satın alınmasıdır. 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi iki taraf arasında 
belirli miktar ve kalitedeki malın sabit ve 
değişken fiyatlarını belirli bir zaman 
süresince değiştirmeye yönelik bir 
anlaşmadır? 

 A) Mal opsiyon 

 B) Mal alivre sözleşmeleri 

 C) Mal future sözleşmeleri 

 D) Mal vadeli sözleşmesi 

 E) Mal swap 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi ödemelerin, 
opsiyonun yazıldığı varlık fiyatının önceden 
belirlenen sınırı aşmasına göre belirlendiği 
bir tezgah üstü opsiyon türüdür? 

 A) Lookback 

 B) Asya opsiyonları 

 C) Gökkuşağı opsiyonları 

 D) Engelli-limite dayalı opsiyonlar 

 E) İkili opsiyon 

 

23. Türü baştan belli olmayan ancak opsiyon 
sözleşmesine göre belirlenen kurallar 
çerçevesinde, türü ileri bir tarihte seçilen 
opsiyon aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Gökkuşağı opsiyon 

 B) Swap opsiyon 

 C) Lookback 

 D) Asya opsiyon 

 E) Seçmeli opsiyon 

 

24. Kokteyl Swap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

 A) Taraflardan birine süreyi uzatma hakkı veren 
swap türüdür. 

 B) Taraflardan birine, belirlenen özelliklerde, 
gelecekteki bir tarihte, opsiyon sözleşmesini 
elinde bulundurana swap anlaşmasına 
girme, var olan swap sözleşmesini sona 
erdirme veya vadesini uzatma hakkı veren 
swap türüdür. 

 C) Birden fazla swap türünün aynı yapı içinde 
bulunduğu swap türüdür. 

 D) Alıcısına peşin prim ödeme karşılığı çeşitli 
borsalar arasında en iyi performans 
gösterene dayalı aktifleri satın alma hakkı 
veren bir swap türüdür. 

 E) Bir kullanım düzeyinde faiz tavanı satın alıp 
aynı anda daha yüksek bir düzeyde satma 
anlaşmasıdır. 

 

25. Opsiyon sahibine, vadede opsiyonun 
geçerlilik süresi içindeki en yüksek gerçek 
değeri ödeyen tezgah üstü opsiyon türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Swap opsiyon 

 B) Asya opsiyon 

 C) Gökkuşağı opsiyon 

 D) Lookback 

 E) Engelli-limite dayalı opsiyon 

 16 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. 
 
 


