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SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY 
LİSANSLAMA SINAVI 

 

31 Mayıs – 1 Haziran 2014 – Cumartesi 14.30 
 

ÜÇÜNCÜ 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 
 1260 Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme 
  (Eski Adı: Takas ve Operasyon İşlemleri) 20 2 
 1100 Genel Ekonomi 25 6 
 1140 Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları 25 10 
 1200 Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Pazar Yerleri 
  (Eski Adı: Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar) 25 14 
 1220 İlgili Vergi Mevzuatı 25 17 
 

2. Bu kitapçıkta yer alan her bir modül için cevaplama süresi 45 dakika, toplam süre 225 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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Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme
A

1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi 
Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) MTK’nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak 
yerine getirdiği işlemleri nedeniyle teminat 
olarak aldığı mal varlığı değerleri üzerindeki 
hak ve yetkileri sınırlandırılabilir. 

 B) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar 
yerlerinde işlem gören sermaye piyasası 
araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve 
bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin 
MTK’lar nezdinde yerine getirilmesi esastır. 

 C) Sermaye Piyasası Kurulu borsalar ve 
teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında 
gerçekleştirilen sermaye piyasası araçları ile 
ilgili işlemlerin takasının MTK nezdinde 
yerine getirilmesini zorunlu tutabilir. 

 D) Hizmet verilen borsalar ve teşkilatlanmış 
diğer pazar yerlerine ilişkin işlemler ve 
düzenlemeler; borsalar ve teşkilatlanmış 
diğer pazar yerleri lehine haklar ve/veya 
yükümlülükler oluşturduğunda, bunlar MTK 
lehine de kabul edilir. 

 E) MTK, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
durumlarında kullanılmak üzere gecikmelerin 
önlenmesi amacıyla bir garanti fonu 
oluşturabilir. 

 

2. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda payların 
operasyon ve takas esasları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Pay piyasası birinci ve ikinci seans işlem 
saatleri A ve B grupları için sırasıyla 09:15-
12:30 ve 14:00-17:40 şeklindedir. 

 B) Gözaltı Pazarında işlem gören menkul 
kıymetler daima Sürekli Müzayede Sistemi 
Çok Fiyat işlem yöntemi ile işlem görür. 

 C) Takas günü, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. 

 D) Rüçhan hakkı kupon pazarında fiyat marjı 
%25’tir. 

 E) Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede işlem 
yöntemi Kurumsal Ürünler Pazarında işlem 
gören menkul kıymetlerde uygulanır. 

 

3. I. Üyelik teminatı, üyelerin takas işlemleri 
nedeniyle diğer üyelere olan 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde 
kullanılır. 

II. İşlem teminatlarının üyelere iade edilmesi 
hiçbir koşulda mümkün değildir. 

III. Üyelik teminatları nakit olarak yatırılır. 
IV. İşlem teminatları kamu alacakları haricinde 

haczedilemez. 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Merkezi Takas Yönetmeliği uyarınca üyelik 
ve işlem teminatlarıyla ilgili yukarıdaki 
ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız I 

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

4. I. Kredili sermaye piyasası aracı alımı işlemi 
için yatırımcı ile imzalanacak çerçeve 
sözleşmeler müteselsil sıra numaralı ve en 
az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği 
müşteriye verilir. 

II. Müşteri sermaye piyasası araçlarının kredili 
alımı işleminde başlangıçta asgari %35 
oranında öz kaynak yatırmak zorundadır. 

III. Kredi hesabının müşterinin aracı kurumda 
bulunan diğer hesaplarından ayrı olarak 
işlemesi ve izlenmesi esastır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun sermaye 
piyasası araçlarının kredili alımı, açığa 
satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri 
düzenlemeleri çerçevesinde 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
 A) Yalnız I 

 B) Yalnız II 
 C) I ve III 
 D) II ve III 
 E) I, II ve III 
 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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5. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının 
kaydileştirilmesi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen 
beşinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen 
sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin 
Merkezine intikal eder. 

 B) Sermaye piyasası araçlarının senede 
bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden 
ihracı esastır. 

 C) Kayden ihraç edilecek sermaye piyasası 
araçlarını ve kayden izlenecek hakları 
Sermaye Piyasası Kurulu belirler. 

 D) Payların devrinin 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununa göre pay defterine kaydında 
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde izlenen 
kayıtlar esas alınır. 

 E) Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri 
tarafından elektronik ortamda tutulur. 

 

6. I. Fon Dağıtım Kuruluşu Takasbank sistemine 
satış talimatı gönderir. 

II. Yatırımcı/müşteri hesabından Kurucu 
Platform Hesabına fon payları, 
Kurucu/Operatör Üye hesabından Fon 
Dağıtım Kuruluşu serbest hesabına ise 
nakit aktarımı gerçekleştirilir. 

III. Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde ilgili 
müşteri/yatırımcı hesabından fon payları 
bloke edilir. 

IV. Kurucu/Operatör Üye tarafından nakit borç 
kapatma işlemi gerçekleştirilir. 

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım 
Platformu’nda (TEFAS) gerçekleşen aynı 
gün valörlü işlemlerde Fon Payı Geri Satım 
Süreci ile ilgili yukarıda verilen işlemlerin 
doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 A) I-II-III-IV 

 B) I-II-IV-III 
 C) I-III-II-IV 
 D) I-III-IV-II 
 E) I-IV-III-II 
 

7. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sermaye 
piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış 
ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, 
belirli bir anda oluşabilecek açık takas 
pozisyonunun asgari %20’si oranında net 
varlığının bulunması zorunludur. 

 B) Aracı kurumların bir müşteriye açacakları 
kredi tutarı, son 3 aylık ortalama öz sermaye 
tutarının %10’unu aşamaz. 

 C) Aracı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu 
kaydına alınan sermaye piyasası araçlarının 
halka açılma amacıyla Borsada satışı sureti 
ile yapılan halka arzlarında, söz konusu 
sermaye piyasası araçlarıyla ilgili açığa satış 
yapamazlar. 

 D) Sermaye piyasası aracı ihraç eden şirketin 
yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey 
personelinin söz konusu ihraççının sermaye 
piyasası aracında açığa satış işlemi yapması 
yasaktır. 

 E) Alım satım aracılığı faaliyeti için Sermaye 
Piyasası Kurulunun sermaye yeterliliğine 
ilişkin düzenlemesi ile belirlenen asgari öz 
sermaye tutarının 5 katı öz sermayeye sahip 
olan aracı kurumlar için kredili menkul 
kıymet, açığa satış ve ödünç menkul kıymet 
işlemlerinin toplam tutarı öz sermayenin 4 
katıdır. 

 

8. Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, 
Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 
Borsada kotasyon ve işlem görmeyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Borsalar ve piyasa işleticileri, kotta bulunan 
veya işlem gören araçların ilgili şartlara 
uyduğunu düzenli olarak gözden geçirmeye 
yönelik gerekli düzenlemeleri yapar. 

 B) Borsa kotuna alıp almama veya işlem 
görmeye kabul edip etmeme konusunda 
yetkili merci, Merkezi Kayıt Kuruluşudur. 

 C) Sermaye Piyasası Kurulu, borsa bazında 
işlem görecek araçları belirleyebilir. 

 D) Bir borsa kotunda bulunan ya da işlem gören 
araç, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde başka bir borsada da kota 
alınabilir ya da işlem görebilir. 

 E) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş 
sermaye piyasası araçlarının başvuru 
halinde borsa kotuna alınması zorunludur. 

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

(Takasbank) Merkezi Takas Yönetmeliği’ne 
göre aşağıdakilerden hangisi “Teslim 
Karşılığı Ödeme” ilkesinin özelliklerinden 
biri değildir? 

 A) Yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeye 
alacağı ödenmez. 

 B) Takasbank tarafından takas hizmeti sunulan 
piyasalar itibariyle Teslim Karşılığı Ödeme 
prensibine ilişkin istisnalar getirilemez. 

 C) Yükümlülüğün kısmi olarak yerine getirilmesi 
halinde alacaklar kapatılan borçla orantılı 
olarak ödenir. 

 D) Üye alacaklarının blokelendirme işlemleri en 
likit olan alacaktan başlayarak en az likit 
olan alacağa doğru yapılır. 

 E) Üye alacak bloke çözme işlemleri en az likit 
olan alacaktan başlayarak en likit olan 
alacağa doğru gerçekleştirilir. 

 

10. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
kapsamında merkezi saklama kuruluşları ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Kamu tüzel kişiliğini haizdirler. 

 B) Sermaye piyasası araçlarının merkezi 
saklanması ve bunlara ilişkin hakların 
kullanımı hizmetlerini veren kurumlardır. 

 C) Anonim ortaklık şeklinde kurulur. 

 D) Kuruluşlarına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
uygun görüşü üzerine ilgili Bakan tarafından 
izin verilir. 

 E) Faaliyete geçmeleri; Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun iznine tabidir. 

 

11. Takasbank Para Piyasası’nda teminat 
tamamlama çağrısı yapılan aracı kurum 
teminatını aşağıdaki oranlardan hangisine 
tamamlamalıdır? 

 A) %100 

 B) %110 

 C) %115 

 D) %120 

 E) %125 

 

12. I. MTK’ların anonim şirket olarak kurulması 
zorunlu değildir. 

II. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası MTK 
üyesi olabilir. 

III. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren yatırım kuruluşları MTK üyesi 
olamazlar. 

IV. Sermaye Piyasası Kurulu, MTK’ların takas 
hizmeti verebilecekleri borsaları, borsaların 
uygun görüşlerini de alarak belirler. 

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve 
Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 
uyarınca merkezi takas kuruluşları (MTK) 
ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/ 
hangileri doğrudur? 
 A) I ve II 

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

13. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Merkezi Takas Yönetmeliğine göre 
belirlenen üyelik türleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Doğrudan Takas Üyeliği – Genel Takas 
Üyeliği 

 B) Kapsamlı Takas Üyeliği – İşlemci Takas 
Üyeliği 

 C) Tekli Takas Üyeliği – Çoklu Takas Üyeliği 

 D) Sabit Takas Üyeliği – Genel Takas Üyeliği 

 E) Birincil Takas Üyeliği - Dolaylı Takas Üyeliği 

 

14. I. Piyasada gerçekleştirilen TL cinsinden 
işlemlerin takası işlemden iki gün sonra 
(T+2), döviz cinsinden yapılan işlemlerin 
takası ise işlemden üç gün sonra (T+3) 
gerçekleştirilir. 

II. Sermaye piyasası araçlarının takas ve 
ödeme işlemleri, üye faaliyetlerinin geçici ya 
da sürekli olarak durdurulması ile idari ve 
adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine 
başlanması durumu da dâhil olmak üzere, 
geri alınamaz ve iptal edilemez. 

III. Takas işlemlerinde Teslim Karşılığı Ödeme 
prensibi uygulanır. 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları 
Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi 
Yönergesinde yer alan takasa ilişkin 
yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
 A) Yalnız I 

 B) Yalnız II 
 C) I ve III 
 D) II ve III 
 E) I, II ve III 
 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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15. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

(Takasbank) Merkezi Takas Yönetmeliği 
uyarınca takas yükümlülüklerinin 
belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) İlgili Borsanın veya piyasa işleticisinin talebi 
halinde netleştirmenin sadece iki üye 
arasındaki işlemlerde yapılması mümkündür. 

 B) Günler arasındaki yükümlülük ve alacaklar 
netleştirilebilir. 

 C) Üyelerin takasa konu işlemlerinden doğan 
hak ve yükümlülükleri Takasbank tarafından 
belirlenen hesaplar üzerinden hesaben 
sonuçlandırılır. 

 D) Piyasa işlem kuralları çerçevesinde belirli 
nitelikteki işlemlerin netleştirme dışında 
bırakılarak brüt takas yapılması mümkündür. 

 E) Aynı gün valörlü işlemlerin takasında çok 
taraflı netleştirme yapılması esastır. 

 

16. I. Para Cezası 
II. Kınama 
III. Üyelikten Çıkarma 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
(Takasbank) Merkezi Takas Yönetmeliğine 
göre Takasbank tarafından üyelerine 
disiplin cezası olarak yukarıdakilerden 
hangisi/ hangileri uygulanabilir? 
 A) Yalnız I 

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

17. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
(Takasbank) Merkezi Takas Yönetmeliği 
uyarınca, aşağıdakilerden hangisi 
Takasbank tarafından “işlem teminatı” 
olarak kabul edilebilecek değerler arasında 
yer almaz? 

 A) Teminat Mektubu 

 B) Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın 

 C) Pay Senedi 

 D) Özel Sektör Tahvili 

 E) Vadeli Mevduat 

 

18. Takasbank Para Piyasası (TPP)’nda 
gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı bir 
takvim yılı süresince toplam 16 kez 
temerrüde düşen bir yatırım kuruluşuna, 
son kez temerrüde düştüğü tarihten 
itibaren aşağıdaki idari cezalardan hangisi 
uygulanır? 

 A) Herhangi bir idari ceza uygulanmaz. 

 B) 5 işgünü TPP’den uzaklaştırma cezası 
verilir. 

 C) 10 işgünü TPP’den uzaklaştırma cezası 
verilir. 

 D) 15 işgünü TPP’den uzaklaştırma cezası 
verilir. 

 E) 1 ay TPP’den uzaklaştırma cezası verilir. 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi merkezi karşı taraf 
uygulamasının piyasaya ve yatırımcılara 
sağlayacağı avantajlardan biri değildir? 

 A) İşlem maliyetlerini azaltması 

 B) Finansal güvenilirliği ve verimliliği artırması 

 C) Temerrüt riskini ortadan kaldırması 

 D) Bilgi asimetrisini yönetmesi 

 E) Risk ve maliyet yönetiminin etkinliğini 
artırması 

 

20. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Merkezi Takas Yönetmeliği uyarınca, 
Borsada gerçekleştirilen işlemlerde, üyenin 
belirli bir kıymette hem alış hem de satış 
yapması durumunda, satış toplamı alış 
toplamına mahsup edilerek çıkan net 
bakiyeye göre kıymet yükümlülüğünün 
belirlenmesi yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Brüt Takas 

 B) Takas Alacaklarının Dağıtılması 

 C) Blokelendirme 

 D) Borç Kapatma 

 E) Çok Taraflı Netleştirme 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Genel Ekonomi
A

1. Emeğin marjinal verimliliğinin negatif 
olması neyi ifade eder? 

 A) Gizli işsizliğin olmamasını 

 B) Emek talebinin yeterli düzeyde olmamasını 

 C) Emeğin bir kısmı üretimden çekildiğinde 
üretimin artmasını  

 D) Emeğin bir kısmı üretimden çekildiğinde 
üretimin azalmasını  

 E) Yapısal işsizliğin olmasını 

 

2. Marjinal verimlilik eşitliği ilkesi ne 
demektir? 

 A) Kaynak kullanımının minimum olması 

 B) Eldeki kıt kaynaklarla maksimum hasılanın 
sağlanması 

 C) Üretimin çeşitli alanlara dağıtılması 

 D) Pazarda oluşan fiyatların marjinal sosyal 
maliyetleri yansıtması 

 E) Kaynakların kullanım yerinin değiştirilmesiyle 
daha yüksek düzeyde üretim elde 
edilememesi 

 

3. Arz esnekliği sonsuzken devalüasyonun dış 
ticareti düzeltici etki doğurabilmesi için 
ithalatın yurtiçi ve yurtdışı talep 
esneklikleri (em ve ex) nasıl olmalıdır? 

 A) em + ex <1 

 B) em - ex = 1 

 C) em + ex  1 

 D) em + ex    1 

 E) em – ex =0  

 

4. Arz eğrisi, dikey eksene paralel bir doğru 
şeklinde ise, eğri üzerindeki her noktada 
esneklik katsayısı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Esneklik katsayısı birden küçüktür. 

 B) Esneklik katsayısı bire eşittir. 

 C) Esneklik katsayısı sıfırdır. 

 D) Esneklik katsayısı birden büyüktür. 

 E) Esneklik katsayısı sonsuzdur. 

 

5. Toplam fayda ve marjinal fayda arasındaki 
ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 A) Toplam fayda ve marjinal fayda birlikte artar. 

 B) Toplam fayda ve marjinal fayda birlikte 
azalır. 

 C) Marjinal fayda maksimum iken toplam fayda 
sıfırdır. 

 D) Marjinal fayda artarken toplam fayda 
negatiftir. 

 E) Toplam fayda maksimum olduğunda 
marjinal fayda sıfırdır. 

 

6.

   
 
Yukarıdaki şekle göre Monopolcü firma 
toplam kârını maksimize eden çıktı 
düzeyinde malını satarsa ne kadar toplam 
kâr elde eder? 
 A) 180 

 B) 240 
 C) 320 
 D) 450 
 E) 560 
 

7. Girişimciye herhangi bir malın belirli bir 
üretim düzeyini elde etmesini sağlayan 
çeşitli faktör bileşimlerinin geometrik 
yerine ne ad verilir? 

 A) Farksızlık eğrisi 

 B) Dönüşüm eğrisi 

 C) Engel eğrisi 

 D) Eş ürün eğrisi 

 E) Arz eğrisi 
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8.

 
 
Yukarıdaki şekilde tüketicinin denge 
noktası A noktasından B noktasına 
kaymıştır. Bu değişimin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 A) Y malının fiyatı sabitken, X malının fiyatı 

düşmüştür. 
 B) Tüketicinin zevk ve tercihleri değişmiştir. 
 C) X malının fiyatı sabitken, Y malının fiyatı 
düşmüştür. 
 D) Tüketicinin geliri artmıştır. 
 E) Y malının fiyatı sabitken, X malının fiyatı 
yükselmiştir. 
 

9. Ortalama değişken maliyet eğrisinin U 
biçiminde olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Önce azalan, sonra artan verimler yasasının 
işlemesi 

 B) Önce artan, sonra azalan verimler yasasının 
işlemesi 

 C) Ortalama değişken maliyetlerin üretim 
arttıkça hızla azalması 

 D) Kütlesel üretim yasasının işlemesi 

 E) Sadece artan verimler yasasının işlemesi 

 

10.

 
  
Yukarıdaki döviz kurlarından hangisinde 
dış ticaret dengesi en çok fazla verir? 
 A) E1 

 B) E2 
 C) E3 
 D) E4 
 E) E5 
 

11. Reel para arzındaki değişmelerin önce faiz 
oranlarını ve buna bağlı olarak toplam talebi 
ve gelir düzeyini etkilemesine ad verilir? 

 A) Likidite tuzağı 

 B) Reel ankes etkisi 

 C) Geçiş mekanizması 

 D) Phillips etkisi 

 E) Dışlama etkisi  

 

12. Para politikası uygulamalarının likidite 
üzerindeki etkisini sağlıklı bir şekilde 
incelenebilmesi amacıyla Merkez Bankası 
Parasını elde edebilmek için parasal taban 
ile aşağıdakilerden hangisinin toplanması 
gerekir? 

 A) Kamu mevduatı 

 B) Açık piyasa işlemleri 

 C) Özel mevduat 

 D) Banka dışı kısmın mevduatı 

 E) Döviz cinsinden aktifler 
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13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2001 

krizi sonrası yapılan yasal düzenlemeyle 
belirlenen T.C. Merkez Bankası’nın görev ve 
yetkileri arasında yer almaz? 

 A) Banknot ihracında bulunmak 

 B) Açık piyasa işlemlerinin koşullarını 
belirlemek 

 C) Bütçe açığını finanse etmek 

 D) Reeskont oranlarını belirlemek 

 E) Bankacılık sisteminde likidite sıkışıklığında 
gerektiğinde kredi sağlamak 

 

14. Faiz oranı, denge faiz oranından yüksek 
olduğu bir durumda aşağıdakilerden 
hangisi söz konusu olur? 

 A) Para arzı fazlası vardır. 

 B) Para talebi fazlası vardır. 

 C) Para arzı- para talebine eşittir. 

 D) Yatırım oranı yüksektir. 

 E) Tüketim oranı düşüktür. 

 

15. Birincil olarak bütçe açıklarının ve kamu 
borçlarının mutlak olarak büyümesi 
aşağıdaki durumlardan hangisinde endişe 
verici olmaz? 

 A) İşsizlik azalıyorsa 

 B) Enflasyon düşüyorsa 

 C) Dış açık azalıyorsa 

 D) Faiz oranı düşüyorsa 

 E) Ekonomi sürekli ve yeterli bir büyüme 
sağlıyorsa 

 

16. Kamu sektörünün milli hâsıla/gelir düzeyini 
nasıl etkilediğini ölçen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Çoğaltan mekanizması 

 B) Hızlandıran mekanizması 

 C) Otomatik stabilizatör 

 D) Mali sürükleme 

 E) Mali kaldıraç 

 

17. Para değerinin istikrarı açısından, özellikle 
önemli olan vergi aşağıdakilerden 
hangisidir?  

 A) Emlak vergisi 

 B) Gelir vergisi 

 C) Katma değer vergisi 

 D) Gümrük vergisi 

 E) Servet vergisi 

 

18. Piyasadaki talebin büyümesi ve mevcut 
kapasitenin talebi karşılayamaması 
nedeniyle ortaya çıkan yatırım türü 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) Uyarılmış yatırım 

 B) Otonom yatırım 

 C) Negatif yatırım 

 D) İkame yatırımı 

 E) Net yatırım 

 

19. Türkiye’de TÜİK tarafından açıklanan mart 
ayı işsizlik oranı % 9,7 dir. Bu durumda 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Türkiye’de işsizlik oranı çok düşüktür. 

 B) Türkiye’de her bin kişiden 97 kişi işsizdir. 

 C) Türkiye’de gizli işsizlik yoktur. 

 D) Türkiye’de her bin kişiden 97 kişi bağımlı 
nüfustur. 

 E) Türkiye’de işsizlik sübjektiftir. 

 

20. Aşağıdaki faktörlerden hangisi döviz 
kurunu etkileyen uzun dönemli faktörlerden 
biridir? 

 A) Para otoritesinin davranışları 

 B) Ülkelerin ekonomik büyümeleri 

 C) Reel faiz kurları 

 D) Dış ticaret hadleri  

 E) Enflasyon oranları 
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21. Bir yatırımcı tasarruf mevduatına % 20 faiz 

geliri alıyorsa ve enflasyon oranı o yıl  % 30 
olarak gerçekleşmiş ise, bu durumda 
yatırımcının tasarrufunun gücü ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Tasarrufların alım gücü % 10 artmıştır. 

 B) Tasarrufların alım gücü değişmemiştir. 

 C) Tasarruflar enflasyonun üzerinde % 10’luk 
bir faiz elde etmiştir. 

 D) Tasarrufların alım gücü % 10 düşmüştür. 

 E) Tasarrufların alım gücü reel olarak  % 10 
artmıştır. 

 

22. Avrupa Birliğinin parasal birliğine 
katılmada Maastricht ya da yakınlaştırma 
kriterlerine göre ülkenin faiz oranı, fiyat 
istikrarı konusunda en iyi durumdaki üç 
ülkenin faiz oranlarının ortalamasını kaç 
puan aşabilir?  

 A) 10 

 B) 7 

 C) 5 

 D) 2 

 E) 1,5 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun 
nesnel sermaye birikimine katkı 
sağlayabilmesi için gerekli koşullardan biri 
değildir? 

 A) Vergilerin arttırılması 

 B) Fiyat artışlarının tüketim düzeyini düşürmesi 

 C) Sanayici ve tüccar sınıfın gelirinin sabit 
gelirliler aleyhine yükselmesi 

 D) Yüksek gelir gruplarının tasarruf eğiliminin 
güçlü olması 

 E) Prodüktif yatırım projelerinin 
gerçekleştirilmesi 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi 
borçlanma gereği kapsamında yer almaz? 

 A) Bankacılık sektörü açıkları 

 B) Mahalli idare açıkları 

 C) Kamu iktisadi teşebbüslerinin zararları 

 D) Merkezi yönetim bütçe açıkları 

 E) Sosyal güvenlik kurumları bütçe açıkları 

 

25. Tüm yatırımların borçlanma yoluyla finanse 
edilmesi halinde, yatırım kararı 
aşağıdakilerden hangisine göre alınır?  

 A) Yatırımın marjinal etkinliği ile yatırım 
mallarının maliyetinin bugünkü değeri 
ilişkilendirilir. 

 B) Yatırımın marjinal etkinliği ile piyasa faiz 
oranı ilişkilendirilir. 

 C) Yatırımın marjinal etkinliği ile yatırım 
mallarının faydalı ömürleri boyunca 
sağladığı hasılat ilişkilendirilir. 

 D) Yatırımın marjinal etkinliği ile borcun miktarı 
ilişkilendirilir. 

 E) Yatırımın marjinal etkinliği ile borcun geri 
ödeme süresi ilişkilendirilir. 
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Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
A

1. Ortaklıklar tarafından nakit karşılığı 
satılmak üzere ihraç edilen; net kârdan pay 
alma, tasfiye sonucunda kalan tutara 
katılma veya halka açık olmayan ortaklık 
tarafından yeni çıkarılacak payları alma 
hakkı tanıyan pay benzeri menkul 
kıymetlere ne ad verilir? 

 A) Pay 

 B) Merkezi kayıt belgesi 

 C) Kayıtlı sermaye 

 D) Katılma intifa senedi 

 E) İhraççı 

 

2. Halka açık olmayan bir ortaklığın halka açık 
ortaklık statüsünü kazanmasına ne ad 
verilir? 

 A) Halka açılma 

 B) İhraç 

 C) Halka arz eden 

 D) Halka açık ortaklık 

 E) İhraççı 

 

3. Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara 
üye olan kıymetli maden aracı kurumlarının 
belli miktarda kıymetli maden cinsinden 
ihraç ettikleri ve nominal değerinin vade 
tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi 
taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 
364 günden fazla olmayan borçlanma aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Değiştirilebilir tahvil 

 B) Yetkili kuruluş 

 C) Bono 

 D) Pay senedi 

 E) Kıymetli maden bonoları 

 

4. İhraççı tarafından çıkarılan ve payları, 
borsalarda işlem gören diğer ortaklıklara 
ait paylarla değiştirme hakkı veren 
borçlanma aracı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Kıymetli maden bonoları 

 B) Değiştirilebilir tahvil 

 C) Paya dönüştürülebilir tahvil  

 D) Halka açık ortaklık 

 E) Derecelendirme kuruluşu 

 

5. Devlet iç borçlanma senetleri ihaleleri, T.C. 
Hazine Müsteşarlığı adına aşağıdakilerden 
hangisi tarafından gerçekleştirilir? 

 A) Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası  

 B) Türkiye İş Bakası 

 C) Halk Bankası 

 D) Takasbank 

 E) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  

 

6. Hazine bonolarının vade sonundaki nominal 
değer ile iskontolu satış değeri arasındaki 
olumlu fark, aşağıdakilerden hangisini 
gösterir? 

 A) Komisyon gelirini 

 B) Ücret gelirini 

 C) Altyapı tesisi gelirini 

 D) Kira gelirini 

 E) Faiz gelirini 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, hukuki statüsü 
itibariyle adındaki “ortaklık” ibaresine 
rağmen, değişken faizli bir tahvil özelliği 
taşımaktadır? 

 A) Gelir ortaklığı senetleri 

 B) Pay senetleri 

 C) Kâr zarar ortaklığı belgesi 

 D) Mevduat sertifikası 

 E) Ortaklık senedi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisinin ihracı ile 
getiriler Kamu İktisadi Teşebbüsü 
statüsündeki bazı kurumlardan bütçeye 
aktarılan hasılat paylarına 
endekslenmektedir?  

 A) Ortaklık varantları 

 B) Gelir ortaklığı senetleri 

 C) Gelir endeksli senetler  

 D) Varlığa dayalı menkul kıymetler 

 E) Özel sektör tahvilleri 
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9. Yatırım fonu katılma paylarının değeri ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin 
katılma paylarının sayısına bölünmesiyle 
elde edilir. 

 B) Fon birim pay değeri, katılma paylarının alım 
satımına esas teşkil eden fiyattır. 

 C) Fon katılma payı sahiplerine, temettü 
dağıtılması mümkündür. 

 D) Katılma paylarının itibari değeri vardır. 

 E) Fonların birim pay değerinin günlük olarak 
hesaplanması ve ilan edilmesi esastır. 

 

10. Yatırım fonu portföyüne alınacak varlıklar 
ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Kurucunun, Kurulun finansal raporlama 
standartlarına ilişkin düzenlemeleri 
kapsamında yer alan grup şirketlerinin borsa 
dışında halka arzına aracılık ettiği ortaklık 
paylarına, borsada işlem görmesi şartıyla, 
ihraç miktarının azami %15’i ve fon toplam 
değerinin azami %7’i oranında yatırım 
yapılabilir. 

 B) Fon toplam değerinin %5’inden fazla yatırım 
yapılan ihraççıların para ve sermaye 
piyasası araçlarının toplam değeri fon 
toplam değerinin %40’ını aşamaz. 

 C) Fon toplam değerinin %20’sinden fazlası 
Kurulun finansal raporlama standartlarına 
ilişkin düzenlemeleri kapsamında, aynı 
grubun para ve sermaye piyasası araçlarına 
yatırılamaz. 

 D) TCMB, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek 
finansmanı kuruluşları tarafından ihraç 
edilen para ve sermaye piyasası araçları için 
bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. 
Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan 
yatırım, fon toplam değerinin %35’ini 
aşamaz. 

 E) Fon, tek başına hiçbir ihraççının 
sermayesinin ya da tüm oy haklarının 
%10’undan fazlasına, aynı yöneticinin 
yönetimindeki tek bir kurucuya ait fonlar ise 
toplu olarak, hiçbir ihraççının sermayesinin 
ya da tüm oy haklarının %20’sinden 
fazlasına sahip olamaz. 

 

11. Paya dönüştürülebilir tahviller ile ilgili 
aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır? 

 A) Paya dönüştürülebilir tahvillerin vadesi 365 
günden az olamaz. 

 B) Paya dönüştürülebilir tahvillerin paylara 
dönüştürülmesi vade başlangıç tarihinden 
itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir. 

 C) İhraç edilmiş paya dönüştürülebilir tahvillere  
ilişkin dönüştürme işlemleri, ortaklığın ve 
mevcut ortaklarının hak ve menfaat kaybına 
neden olacak şekilde gerçekleştirilebilir.  

 D) Paya dönüştürülebilir tahvillerin dönüştürme 
giderlerinin tamamı ortaklığa aittir. 

 E) Dönüştürme fiyatı, paya dönüştürülebilir 
tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller 
karşılığında verilecek paylar için esas 
alınacak fiyattır. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi pay ile 
değiştirilebilir tahvil sahiplerine 
dönüştürme sırasında pay ile 
değiştirilebilir tahvilin nominal değeri 
karşılığında verilecek pay sayısını gösterir? 

 A) İskontolu oranı 

 B) Fiyat kazanç oranı 

 C) Faiz oranı 

 D) Destekleme oranı 

 E) Dönüştürme oranı 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, payları borsada 
işlem gören ya da görecek olan ortaklıklar 
tarafından sermaye piyasası araçlarının 
halka arzı sırasında; ihraççının kendi 
payları veya payları borsada işlem gören 
başka bir ortaklığın payları üzerine yazılı 
olarak, söz konusu sermaye piyasası 
araçlarını satın alan yatırımcılara bedelli ya 
da bedelsiz olarak verilmek üzere ihraç 
edilebilir? 

 A) Bariyer 

 B) Ortaklık varantları 

 C) Fiyat kazanç oranı 

 D) Emisyon primi 

 E) Destekleme noktası 
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14. Aşağıdakilerden hangisi, teminat defterine 

kaydedilmek suretiyle varlık teminatlı 
menkul kıymet ihracına karşılık 
gösterilemez? 

 A) Bankaların ve finansman şirketlerinin tüketici 
kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan 
alacakları 

 B) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan 
finansal kiralama sözleşmelerinden doğan 
alacaklar ile sigortalanmış faktoring 
sözleşmelerinden doğan alacaklar 

 C) TOKİ’nin taşınmaz satışından kaynaklanan 
taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları 

 D) İkame olmayan varlıklar 

 E) Gayrimenkul Yatrım Ortaklıkların (GYO) 
portföylerindeki gayrimenkullerin satışından 
veya bu gayrimenkullere ilişkin satış vaadi 
sözleşmelerinden kaynaklanan teminatlı 
alacakları ile GYO’ların kira 
sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları 

 

15. İhraççının, teminat varlıkların teminat uyum 
ilkelerine uygun olarak idaresine ilişkin 
görevlerini devrettiği bankaya veya ipotek 
finansmanı kuruluşuna ne ad verilir? 

 A) İkame varlık 

 B) Hizmet sağlayıcı 

 C) Kamuyu aydınlatma platformu 

 D) Konut finansmanı kuruluşları 

 E) Teminat defteri 

 

16. İhraççıların borçlanma araçları tebliği 
hükümlerine göre borçlu sıfatıyla 
düzenleyip sattığı ve nominal değerinin 
vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi 
taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 
364 günden fazla olmayan borçlanma aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Pay senedi 

 B) Varant 

 C) Bono  

 D) Sertifika 

 E) Kayıtlı sermaye 

 

17. Sukukta temel olarak kaç taraf vardır? 

 A) 3 

 B) 4 

 C) 5 

 D) 6 

 E) 7 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi orta veya uzun 
vadeli, sabit veya değişken getiri sağlayan 
faizsiz sermaye piyasası aracıdır? 

 A) Tahvil 

 B) Pay senedi 

 C) Sukuk 

 D) Opsiyon 

 E) Futures 

 

19. Aşağıdakilerden hangisinde anapara ve 
faizler taraflar arasında değiştirilmektedir? 

 A) Portföy 

 B) Opsiyon primi 

 C) Arbitraj katsayısı 

 D) Swap  

 E) Fiyat kazanç oranı 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon satan 
tarafa ödenen bedeldir? 

 A) Emisyon primi 

 B) Amortisman primi 

 C) Arbitraj primi 

 D) Türev derecesi 

 E) Opsiyon primi  

 

21. Aşağıdakilerden hangisi bilanço dışı 
finansman aracıdır? 

 A) İpoteğe dayalı menkul kıymetler 

 B) Depo sertifikası 

 C) Gayrimenkul sertifikası 

 D) Varlığa dayalı tüketici kredisi 

 E) Varlık teminatlı menkul kıymetler 
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22. Aşağıdakilerden hangisi tanımı gereği yapı 

kullanma izinli konutlar için verilen krediler 
karşılığında ihraç edilebilmektedir? 

 A) İpoteğe dayalı menkul kıymetler  

 B) İpotek teminatlı menkul kıymetler 

 C) Gayrimenkul sertifikası 

 D) Varlığa dayalı tüketici kredisi 

 E) Menkul kıymetler 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi ifa süresi 
içerisinde izahname veya ihraç belgesinde 
belirlenen esaslar çerçevesinde, ihraççı 
tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri 
adına mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız 
bölümün teslim edilmesini ifade 
etmektedir? 

 A) Arsa sahibi 

 B) Bağımsız bölüm 

 C) İtfa bedeli 

 D) Asli edim 

 E) Mevduat sertifikası 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi varlık kiralama 
şirketi olarak tanımlanan ve aracı kurumlar, 
bankalar, diğer anonim şirketler tarafından; 
kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuş 
olan bir anonim şirketin, satın almak veya 
kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların 
finansmanını sağlamak amacıyla 
düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan 
elde edilen gelirlerden payları oranında hak 
sahibi olmalarını sağlayan menkul 
kıymettir? 

 A) Depo sertifikası 

 B) Kira sertifikası 

 C) Mevduat sertifikası 

 D) Arbitraj sertifikası 

 E) Türev sertifikası 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi, Takasbank veya 
Kurul tarafından uygun görülen saklama 
kuruluşlarında depo edilen yabancı menkul 
kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul 
kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, 
bunlara özdeş, hamiline yazılı, nominal 
değeri temsil ettiği yabancı menkul 
kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen 
sermaye piyasası aracıdır? 

 A) Gayrimenkul yatırım bonosu 

 B) Gayrimenkul sertifikası 

 C) Depo sertifikası 

 D) Arbitraj sertifikası 

 E) Türev sertifikası 
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Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Pazar Yerleri
A

1. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Sözleşmelerinden vade ve son işlem günü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Her vade ayının son iş günü 

 B) Her ayın son günü 

 C) Her vade ayının ilk iş günü 

 D) Her ayın ilk iş günü 

 E) Her vade ayının 20. iş günü 

 

2. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasasında, aşağıdaki sözleşmelerin 
hangisinde uzlaşma yöntemi olarak nakdi 
uzlaşı uygulanmaz? 

 A) Pay endeks vadeli işlemlerinde 

 B) Pay opsiyon sözleşmelerinde 

 C) Pay endeks opsiyonda 

 D) Döviz vadeli işlemde 

 E) Altın vadeli işlemde 

 

3. Aşağıdaki emir sürelerinden hangisi Borsa 
İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasasında geçerli değildir? 

 A) Seans emri 

 B) Günlük emir 

 C) İptale kadar geçerli emir 

 D) Tarihli emir 

 E) Şarta bağlı emir 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dayanak varlık 
fiyatının bir birim değişmesi sonucunda 
opsiyon priminin ne kadar değişeceğini 
gösterir? 

 A) Delta 

 B) Theta 

 C) Vega 

 D) Rho 

 E) Standart sapma 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem 
sözleşmesinin fiyatını belirleyen 
faktörlerden biri değildir? 

 A) Dayanak varlık spot piyasa fiyatı 

 B) Faiz oranı 

 C) Temettü getirisi 

 D) Vadeye kalan gün sayısı 

 E) Günlük uzlaşma fiyatı 

 

6. Vadeli işlem sözleşmelerinde işlem 
yapabilmek için belirlenen başlangıç 
teminatı aşağıdaki hangi kuruma 
yatırılmalıdır?  

 A) Borsa İstanbul 

 B) Takasbank 

 C) Merkezi Kayıt Kuruluşu 

 D) Sermaye Piyasası Kurulu 

 E) Merkez Bankası 

 

7. Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart, 
standart dışı ve cevherden üretim; altın, 
gümüş, platin ve paladyum üzerine kaç 
güne kadar valörlü işlemler 
gerçekleştirilmektedir? 

 A) 90 

 B) 75 

 C) 60 

 D) 45 

 E) 30 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Kıymetli Madenler 
Piyasası’nda, Takasbank’a teminat olarak 
kabul edilen kıymetlerden biri değildir? 

 A) Türk Lirası 

 B) Hisse Senetleri 

 C) ABD Doları 

 D) Banka Teminat Mektupları 

 E) Devlet Tahvilleri 

 

9. Altın, gümüş, platin ve paladyum 
standartlarını aşağıdaki hangi kurum 
belirlemektedir? 

 A) Hazine Müsteşarlığı 

 B) Borsa İstanbul 

 C) Sermaye Piyasası Kurulu 

 D) Merkez Bankası 

 E) Maliye Bakanlığı 

 

10. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası hangi 
tarihte açılmıştır? 

 A) 2009 

 B) 2010 

 C) 2011 

 D) 2012 

 E) 2013 
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11. Aşağıdaki şirketlerden hangisi Gelişen 

İşletmeler Piyasası’nda işlem görür? 

 A) Limited Şirketler 

 B) Kollektif Şirketler 

 C) Anonim ve Limited Şirketler 

 D) Anonim Şirketler 

 E) Anonim ve Kollektif Şirketler 

 

12. Payları Gelişen İşletmeler Piyasası’nda 
işlem görecek şirketler halka arzda hangi 
satış yöntemini kullanmalıdır? 

 A) Borsada satış yöntemiyle halka arz 

 B) Talep toplama yöntemiyle halka arz 

 C) Talep toplamaksızın halka arz 

 D) Ön talep toplayarak halka arz 

 E) Talep toplama yöntemiyle ve talep 
toplamaksızın halka arz 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Gelişen İşletmeler 
Piyasası’nda uygulanan kamuyu aydınlatma 
yükümlülüklerinden biri değildir? 

 A) Şirket paylarının değerini, yatırımcıların 
yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte 
veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına 
yönelik önemli olay ve gelişmeleri kamuya 
açıklaması 

 B) Piyasa danışmanı tarafından kamuya 
açıklanmak üzere kendisine iletilen 
açıklamalar ile piyasa danışmanlığı 
anlaşmasına ilişkin hususları kamuya 
açıklaması 

 C) 3, 6, 9 ve 12 aylık finansal raporların 
düzenlemesi 

 D) Şirketin internet sitesinin çalışır durumda 
olması 

 E) Borsa tarafından ilan edilmesi istenen bilgi 
ve belgeleri Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na göndermesi 

 

14. Takasbank veya SPK’ca uygun görülen 
saklama kuruluşlarında depo edilen yabancı 
menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu 
menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen 
sağlayan, bunlara özdeş, hamiline yazılı, 
nominal değeri temsil ettiği yabancı menkul 
kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen 
sermaye piyasası araçlarına ne ad verilir? 

 A) Yabancı hisse senedi 

 B) Yabancı tahvil 

 C) Eurotahvil 

 D) Depo sertifikası 

 E) Eurobond 

 

15. Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke 
mevzuatına uygun olarak ihraç edilen ve 
ortaklık hakkını temsil eden menkul 
kıymetlere ne ad verilir? 

 A) Yabancı ortaklık 

 B) Yabancı sermaye piyasası aracı 

 C) Yabancı hisse senedi 

 D) Yabancı tahvil 

 E) Yabancı bono 

 

16. Saklama kuruluşu nezdinde kendi adına ve 
depo sertifikası sahipleri hesabına 
saklanan yabancı sermaye piyasası 
araçlarını temsilen depo sertifikası çıkaran 
bankaya ne ad verilir? 

 A) Derecelendirme kuruluşu 

 B) Takasbank 

 C) Saklama kuruluşu 

 D) Yatırım bankası 

 E) Depocu kuruluş 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü 
piyasaların özelliklerinden biri değildir? 

 A) Belirlenmiş kurallarının olmaması 

 B) Belirli bir fiziki mekânının olmaması 

 C) Bankaların ve borsaların örnek olarak 
verilebilmesi 

 D) Nispeten küçük ve yeni kurulmuş 
işletmelerin faaliyet göstermesi 

 E) Fiyatların pazarlıkla belirlenmesi 
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18. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü 

piyasalardan biri değildir? 

 A) Bankalararası Türk Lirası Piyasası 

 B) Bankalararası Repo Piyasası 

 C) Serbest Döviz Piyasası 

 D) TCMB İnterbank Piyasası 

 E) Serbest Altın Piyasası 

 

19. Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar 
yerleri dışında kalan piyasalarda 
gerçekleştirilen işlemlere ne ad verilir? 

 A) Türev araç 

 B) Finansal varlık 

 C) Tezgahüstü işlem 

 D) Kaldıraçlı işlem 

 E) Çift taraflı işlem 

 

20. Piyasa işleticisi nasıl değiştirilir? 

 A) Borsa Yönetim Kurulu’nun kararı ile 

 B) SPK’nın kararı ile 

 C) SPK’nın kararı ve Başbakan’ın onayı ile 

 D) Borsa Yönetim Kurulu’nun kararı ve SPK’nın 
onayı ile 

 E) SPK’nın kararı ve ilgili Bakan’ın onayı ile 

 

21. Borsaları aşağıdakilerden hangisi 
yönetebilir? 

 A) SPK 

 B) Piyasa İşleticisi 

 C) İlgili Bakanlık 

 D) Hazine Müsteşarlığı 

 E) Maliye Bakanlığı 

 

22. Merkez Bankası’nın temel amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Finansal istikrarı sağlamak ve sürdürmek 

 B) Döviz rezervlerini artırmak 

 C) Banknot basmak 

 D) Emisyonu kontrol etmek 

 E) Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Merkez 
Bankası’nın temel görevlerinden biri 
değildir? 

 A) Açık piyasa işlemleri yapmak 

 B) Zorunlu karşılık oranlarını belirlemek 

 C) Reeskont ve avans işlemleri yapmak 

 D) Altın ve döviz rezervlerini yönetmek 

 E) Bankaları denetlemek 

 

24. Bankalararası Serbest Para Piyasası’nı 
aşağıdaki kurumlardan hangisi 
yönetmektedir?  

 A) TCMB 

 B) Yöneticisi yoktur. 

 C) BDDK 

 D) TMSF 

 E) SPK 

 

25. Kısa dönem için nakit fazlası bulunup, bunu 
yatıramayan bankalar ile kısa dönemli nakit 
ihtiyacı bulunup, bu ihtiyacını uzun dönemli 
varlıklarını elden çıkarmadan karşılamak 
isteyen bankaların birbirleriyle 
buluşturulması amacı ile Merkez Bankası 
öncülüğünde kurulmuş piyasa 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Bankalararası Serbest Para Piyasası 

 B) Bankalararası Repo Piyasası 

 C) Bankalararası Bono Piyasası 

 D) Bankalararası Para Piyasası 

 E) Bankalararası Tahvil Piyasası 
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İlgili Vergi Mevzuatı
A

1. Vergi Usul Kanunu’na göre “defterlere 
kaydı gereken hesap ve işlemlerin matrahı 
azaltacak şekilde başka defter, belge veya 
diğer kayıt ortamlarına kaydedilmesi” fiili 
aşağıda belirtilen suç ve kabahatlerden 
hangisinin kapsamında yer alır? 

 A) Vergi mahremiyetinin ihlali suçu 

 B) 1. Derecede genel usulsüzlük kabahati 

 C) 2. Derecede genel usulsüzlük kabahati 

 D) Kaçakçılık suçu 

 E) Özel usulsüzlük kabahati 

 

2. Gelir vergisinde gerçek kişilerin gelir elde 
etmesi aşağıdaki kavramların hangisinin 
kapsamında yer alır? 

 A) Verginin konusu 

 B) Verginin tarhı 

 C) Verginin tahakkuku 

 D) Verginin tahsili 

 E) Vergiyi doğuran olay 

 

3. Tahakkuk zamanaşımının başlangıç 
tarihinin belirlenmesinde vergiyi doğuran 
olayın gerçekleştiği tarihin esas alınmadığı 
vergi türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Gelir Vergisi 

 B) Veraset ve İntikal Vergisi 

 C) Kurumlar Vergisi 

 D) Katma Değer Vergisi 

 E) Özel İletişim Vergisi 

 

4. Vergi Usul Kanunu Md. 139 “vergi inceleme 
elemanları, haklı bir mazeret beyan eden 
mükelleflere defter ve belgeleri getirmeleri 
için münasip bir mühlet verilir” hükmünü 
düzenlemektedir. Maddede geçen “münasip 
bir mühlet” Vergi Usul Kanununa göre en 
az kaç gün olmalıdır? 

 A) 7 

 B) 10 

 C) 15 

 D) 30 

 E) 45 

 

5. Türk Vergi Sisteminde yer alan aşağıdaki 
vergilerden hangisinde spesifik matrah söz 
konusudur? 

 A) Gelir Vergisi 

 B) Kurumlar Vergisi 

 C) Katma Değer Vergisi 

 D) Motorlu Taşıtlar Vergisi 

 E) Veraset ve İntikal Vergisi 

 

6. Vergi Usul Kanunu’nun 3. Maddesinde 
düzenlenen “Vergi kanunları lafzı ve ruhu 
ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı 
hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 
konuluşundaki maksat, hükümlerin 
kanunun yapısındaki yeri ve diğer 
maddelerle olan bağlantısı göz önünde 
tutularak uygulanır” hükmünde yer alan 
“lafzı ile hüküm ifade eder” düzenlemesi 
vergi hukukunda uygulanan aşağıdaki 
yorum yöntemlerinden hangisini 
vurgulamaktadır? 

 A) Sistematik yorum 

 B) İdari yorum 

 C) Amaçsal yorum 

 D) Tarihi yorum 

 E) Deyimsel yorum 

 

7. Türk Vergi Sisteminde yer alan aşağıdaki 
vergilerden hangisinde artan oranlı tarife 
uygulanmaktadır? 

 A) Kurumlar Vergisi 

 B) Katma Değer Vergisi 

 C) Damga Vergisi 

 D) Veraset ve İntikal Vergisi 

 E) Motorlu Taşıtlar Vergisi 
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8. Gelir Vergisi Kanunu madde 94 uyarınca 

tam mükellef kurumlarca dağıtılan hisse 
senedi kâr paylarının yüzde kaçı üzerinden 
tevkifat yapılmaktadır? 

 A) 0 

 B) 20 

 C) 50 

 D) 75 

 E) 100 

 

9. Gelir Vergisi Kanunununa göre tam 
mükellef bir gerçek kişinin ticari faaliyeti 
kapsamında para ile temsil edilen 
değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla 
elde ettiği kâr payı aşağıdaki gelir 
türlerinden hangisine girmektedir? 

 A) Kurum kazancı 

 B) Menkul sermaye iradı 

 C) Diğer kazanç ve irat 

 D) Ücret 

 E) Ticari kazanç 

 

10. Gelir Vergisi Kanununa göre tam mükellef 
gerçek kişilerin tam mükellef kurumlardan 
elde ettikleri hisse senedi kâr paylarının 
yüzde kaçı gelir vergisinden istisna 
edilmiştir? 

 A) 20 

 B) 30 

 C) 50 

 D) 75 

 E) 100 

 

11. Tam mükellef gerçek kişi, 2014 takvim yılı 
itibariyle vergi kesintisine tabi olmayan ve 
istisna uygulanmayan aşağıdaki menkul 
sermaye iratlarından hangisini yıllık 
beyanname ile beyan etmek zorundadır? 

 A) Kıyı bankacılığından elde ettiği 1.600 Türk 
Lirası tutarındaki faiz geliri 

 B) 1.250 Türk Lirası tutarında elde ettiği alacak 
faizi 

 C) 1.200 Türk Lirası tutarındaki senetlerin 
iskonto edilmesi karşılığında aldığı iskonto 
bedeli 

 D)  2006 yılından önce iktisap ettiği hisse 
senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının 
satışından elde ettiği 1.150 Türk Lirası 

 E) İştirak hisselerinin kendisi adına henüz 
tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve 
temlik karşılığında aldığı 750 Türk Lirası 

 

12. Tam mükellef gerçek kişinin, tam mükellef 
kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla elde 
tuttuğu hisse senetleri elden çıkarması 
nedeniyle elde ettiği 50.000 Türk Lirası 
tutarındaki kazancının kaç Türk Lirası gelir 
vergisine tabi değildir? 

 A) 50.000 

 B) 37.500 

 C) 25.000 

 D) 12.500 

 E) 10.000 

 

13. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2013 
yılı için tespit edilmiş olan yeniden 
değerleme oranının %4, bu dönemde Devlet 
Tahvili Hazine Bonosu ihalelerinde oluşan 
bileşik ortalama faiz oranının %8, 2013 yılı 
enflasyonunun ise %2 olduğunu 
varsaydığımızda, 2006 yılından önce ihraç 
edilmiş Toplu Konut İdaresince çıkarılan 
menkul kıymetlerden 2013 yılında elde 
edilen iradın beyanında uygulanacak 
indirim oranı yüzde kaçtır? 

 A) 0 

 B) 25 

 C) 50 

 D) 75 

 E) 100 
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14. Gelir Vergisi Kanununa göre menkul 

sermaye iradı kapsamında elde edilen hisse 
senetleri kâr payları bakımından vergiyi 
doğuran olay aşağıdakilerden hangi tarihte 
gerçekleşir? 

 A) Kâr payı ödemesinin kararlaştırıldığı takvim 
yılının sonunda 

 B) Kâr payı elde edildiğinin beyan edildiği 
tarihte 

 C) Kâr payı ödemesinin kararlaştırıldığı ve kâr 
paylarının emre hazır olduğu tarihte 

 D) Bilanço tarihinde 

 E) Hesap dönemi sonunda 

 

15. Kurumlar Vergisi Kanununa göre safi 
kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi 
Kanununun aşağıdaki hükümlerinden 
hangisi uygulanır? 

 A) Zirai kazanç 

 B) Serbest meslek kazancı 

 C) Ücret 

 D) Ticari kazanç 

 E) Değer artış kazancı 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi 
Kanununda safi kurum kazancının tespit 
şekli ile ilgili doğrudur? 

 A) Safi kurum kazancı = Ticari bilanço kârı  
kanunen kabul edilmeyen giderler  (istisna 
+ zarar) 

 B) Safi kurum kazancı = Ticari bilanço kârı  
kanunen kabul edilmeyen giderler + (istisna+ 
zarar) 

 C) Safi kurum kazancı = Ticari bilanço kârı + 
kanunen kabul edilmeyen giderler + (istisna 
+ zarar) 

 D) Safi kurum kazancı= Ticari bilanço kârı + 
kanunen kabul edilmeyen giderler + (istisna 
 zarar) 

 E) Safi kurum kazancı = Ticari bilanço kârı + 
kanunen kabul edilmeyen giderler  (istisna 
+ zarar) 

 

17. Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda 
işlem gören altın ve kıymetli madenlere 
dayalı tam mükellef bir yatırım ortaklığı 
portföy işletmeciliğinden 50.000 Türk Lirası 
kurum kazancı elde etmiştir. Buna göre 
işletmenin ödeyeceği Kurumlar Vergisi kaç 
Türk Lirası’dır? 

 A) Kazanç istisnaya tabi olduğundan ödenecek 
vergi yoktur. 

 B) 20.000 

 C) 10.000 

 D) 5.000 

 E) 1.000 

 

18. Kurumlar Vergisi Kanununa göre bir 
kurumun tam mükellef sayılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de 
bulunması gereklidir? 

 A) Yönetim kurulu üyelerinin 

 B) Kanuni ya da iş merkezinin 

 C) Ortaklarının en az % 25’inin 

 D) Banka hesaplarının 

 E) Duran varlıklarının 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre kurum kazancının 
tespitinde indirilebilecek giderlerden 
biridir? 

 A) Öz sermaye üzerinden hesaplanan faizler 

 B) Hisse senetleri ve tahvil ihraç giderleri 

 C) Yedek akçeler 

 D) Bankacılık kanununa göre bankaların 
ayırdıkları genel karşılıklar 

 E) Vergi Usul Kanununa göre ödenen gecikme 
faizleri 
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20. Kurumlar Vergisi beyannamesi hangi tarihe 

kadar mükellefin bağlı olduğu vergi 
dairesine verilmelidir? 

 A) Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
üçüncü ayın 20. günü akşamına kadar 

 B) Takvim yılının kapandığı ayı takip eden 
beşinci ayın 15. günü akşamına kadar 

 C) Takvim yılının kapandığı ayı takip eden ayın 
17. günü akşamına kadar 

 D) Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar 

 E) Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
ayın başına kadar 

 

21. Dönem sonu öz sermayesi 750.000 Türk 
Lirası, dönem başı öz sermayesi ise 
600.000 Türk Lirası olan tam mükellef bir 
kurumun hesap dönemi içinde sermayeye 
eklediği değer ise 40.000 Türk Lirası’dır. 
İndirilebilecek istisna tutarı 50.000 Türk 
Lirası, geçmiş yıl zararı ise 30.000 Türk 
Lirası’dır. Bu kurumun ödemesi gereken 
Kurumlar vergisi kaç Türk Lirası’dır? 

 A) 6.000 

 B) 20.000 

 C) 22.000 

 D) 30.000 

 E) 38.000 

 

22. Tam mükellef bir halka açık şirket 
bünyesinde yeni teknoloji ve bilgi arayışına 
yönelik 250.000 Türk Lirası tutarında 
araştırma geliştirme harcaması yapmıştır. 
Kurumlar Vergisi Kanununa göre, şirket bu 
harcama tutarının kaç Türk Lirası’nı elde 
ettiği kurum kazancından indirebilir? 

 A) 250.000 

 B) 200.000 

 C) 150.000 

 D) 125.000 

 E) 100.000 

 

23. Bir halka açık anonim şirketin dönem kârı 
300.000 Türk Lirası’dır. Şirket bir 
profesyonel spor kulübüne sponsor olmuş 
bu kapsamda 50.000 Türk Lirası harcama 
yapmıştır. Başka herhangi bir gider ve 
istisna söz konusu değildir. Bu şirketin 
Kurumlar Vergisine tabi kazancı kaç Türk 
Lirası’dır? 

 A) 300.000 

 B) 275.000 

 C) 250.000 

 D) 200.000 

 E) 150.000 

 

24. Bir halka açık anonim şirketin cari yıl 
kurum kazancı 200.000 Türk Lirası’dır. 
Şirket, vergi muafiyeti tanınan bir vakfa 
30.000 Türk Lirası tutarında bir bağışta 
bulunmuştur. Başka herhangi bir gideri 
yoktur ve istisnadan yararlanmamaktadır. 
Şirketin beyan etmesi gereken Kurumlar 
Vergisi matrahı kaç Türk Lirası’dır? 

 A) 230.000 

 B) 200.000 

 C) 190.000 

 D) 170.000 

 E) 100.000 

 

25. Tam mükellef bir halka açık anonim şirket 
2009 yılında almış olduğu gayrimenkulleri 
2013 yılında satmış, bu satıştan 250.000 
Türk Lirası kazanç elde etmiştir. Bu şirketin 
faaliyet kârı da 120.000 Türk Lirası’dır. 
Başka geliri olmayan bu şirketin vergiye 
tabi kazancı kaç Türk Lirası’dır? 

 A) 120.000 

 B) 182.500 

 C) 245.000 

 D) 307.500 

 E) 370.000 

 20 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. 
 
 


