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SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY – TÜREV ARAÇLAR 
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI – KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI 

LİSANSLAMA SINAVI 
 

31 Mayıs – 1 Haziran 2014 – Pazar 09.30 
 

İKİNCİ 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 
 2300 Genel Ekonomi ve Mali Sistem 25 2 
 2320 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku) 25 6 
 2340 Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları 25 11 
 2440 İlgili Vergi Mevzuatı 25 14 
 

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 11 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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Genel Ekonomi ve Mali Sistemi
A

1. Fiyatlar genel düzeyine göre nispi olarak 
hesaplanmış fiyata ne ad verilir? 

 A) Nominal 

 B) Piyasa 

 C) Reel 

 D) Gölge 

 E) Doğal 

 

2. Resesyon sürecinde, işsizlik oranının ve 
ulusal üretimin alacağı durum sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

 A) Artar, artar. 

 B) Düşer, artar. 

 C) Düşer, düşer. 

 D) Artar, sabit kalır. 

 E) Artar, düşer. 

 

3. Gündelik hayatta birey bir etkinlikte 
bulunurken aşağıdaki durumlardan 
hangisinde en iyi kararı vermiş olduğu 
varsayılır? 

 A) Etkinliğin marjinal maliyeti marjinal 
faydasından büyük olduğunda 

 B) Etkinliğin marjinal faydası marjinal 
maliyetinden büyük olduğunda 

 C) Etkinliğin marjinal maliyetinin sıfır olduğu 
noktada 

 D) Etkinliğin marjinal faydasının en yüksek 
düzeye ulaştığı noktada 

 E) Etkinliğin marjinal faydası marjinal maliyetine 
eşit olduğunda 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi özellikle eğitim, 
sağlık, turizm, ulaşım gibi hizmet 
sektörlerinde sıkça görülen fiyat 
farklılaştırmasının nedenlerinden biridir? 

 A) Hizmetin marjinal maliyetinin sıfır ya da sıfıra 
yakın olması 

 B) Hizmetin marjinal  maliyetinin artarak 
artması 

 C) Hizmetin sabit maliyetinin olmaması 

 D) Hizmetin ortalama maliyetinin her zaman 
düşük olması 

 E) Hizmetin toplam maliyetinin  sıfır olması 

 

5. Zorunlu tüketim mallarının gelir esnekliği 
aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

 A) -1 den küçüktür. 

 B) -1 ile 0 arasındadır. 

 C) 0 ile 1 arasındadır. 

 D) 1 eşittir. 

 E) 1’den büyüktür. 

 

6. Bir ülkenin herhangi bir yılda Net Faktör 
Gelirleri (NFG) sıfır ise aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) Gayri Safi 
Milli Hasıla’dan (GSMH) büyüktür. 

 B) Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) Gayri Safi 
Milli Hasılaya (GSMH) eşittir. 

 C) Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) Gayri Safi 
Milli Hasıla’dan (GSMH) küçüktür. 

 D) Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) Milli Gelir’e 
(MG) eşittir. 

 E) Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Milli Gelir’e 
(MG) eşittir. 

 

7. Tam rekabet ve tekel piyasalarında marjinal 
hasılat (MR) ile fiyat (P) arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

     Tam Rekabet      Tekel 
 A) MR=P  MR<P 

 B) MR=P  MR=P 
 C) MR<P  MR=P 
 D) MR<P  MR>P 
 E) MR>P  MR<P 
 

8. Çapraz fiyat esnekliği sıfırdan küçük olan 
iki mal aşağıdaki kategorilerden hangisine 
girer? 

 A) Düşük mallar 

 B) Normal mallar 

 C) İkame mallar 

 D) Tamamlayıcı mallar 

 E) Snop mallar 

 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Ankara’da faaliyet gösteren AnkaHat Pizza 

Ankara’daki üniversitelerin tatil olduğu 
dönemde satışlarda meydana gelen düşüşü 
engellemek için, bir kampanya başlatmış, 
marjinal maliyeti 10 Türk Lirası ve normal satış 
fiyatı 16 Türk Lirası olan pizzalarda 4 Türk 
Lirası indirime gitmiştir. Bu kampanya AnkaHat 
Pizza’nın günlük pizza satışlarını 250 adetten, 
750 adete çıkmasına neden olmuştur. 
 
Buna göre, pizza talebinin fiyat esnekliğini 
kaçtır? 
 A) -8 

 B) -1 
 C) 0 
 D) 1 
 E) 8 
 

10. Bir ekonomideki reel para talebi “L=0,3Y-600i” 
olmak üzere “Y” reel geliri, “i” nominal faizi 
göstermektedir. Denge durumunda ise reel 
para talebi (L), reel para arzına (M/P) eşittir. 
 
Buna göre, Y=2.000 ve reel faiz oranı %5 
için senyoranjın maksimize edilebildiği 
enflasyon oranı yüzde kaçtır? 
 A) 40 

 B) 42,5 
 C) 45 
 D) 47,5 
 E) 50 
 

11. Bir alacaklının herhangi bir kredi olayına 
karşı, üçüncü bir kişiye belli bir ücret 
ödeyerek alacağını garanti altına aldığı 
kıymetli evraka ne ad verilir? 

 A) Krediye Dayalı Tahviller (CLN) 

 B) Kredi Temerrüt Swapları (CDS) 

 C) Kredi Spread Opsiyonları (CSO) 

 D) Toplam Getiri Swapları (TRS)  

 E) Mezzanine Kapital 

 

12. Bir ekonomide para talebinin gelir esnekliği 2/3 
ve para talebin faiz esnekliği -0,1’dir. Reel 
gelirin gelecek yıl %5 büyümesi ve reel faiz 
oranının ise sabit kalması beklenmektedir. Bu 
ekonomide uzun yıllardır enflasyonun sıfır 
olduğu gözlenmektedir.  
 
Buna göre, bu ekonomide, Merkez Bankası 
gelecek yıl enflasyonunu sıfır düzeyinde 
tutmak isterse, nominal para arzı büyüme 
oranını yüzde kaç belirlemelidir? 
 A) 0 

 B) 1 
 C) 2 
 D) 3 
 E) 6 
 

13. Bir ekonomide zorunlu karşılık oranı 0,09, 
nakit oranı 0,6 ve serbest rezerv oranı 0,002 
ise para çarpanı kaçtır? 

 A) 1,20 

 B) 1,50 

 C) 1,70 

 D) 2,50 

 E) 2,80 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi sabit kur 
sisteminin uygulandığı dışa açık bir 
ekonomide genişletici maliye politikasının 
olumlu etkiye sahip olabilmesi için gerekli 
koşullardan biri değildir? 

 A) Marjinal ithalat eğiliminin azalması 

 B) Marjinal ithalat eğiliminin artması 

 C) Sermaye faiz esnekliğinin artması 

 D) Para talebinin gelir esnekliğinin artması 

 E) Para talebinin faiz esnekliğinin azalması 

 

15. Bütçeleri içerisinde zorunlu tüketim malları 
payının yüksek olduğu tüketicilerin vergi 
yükünü artıran vergilendirme prensibi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Pigoucu vergilendirme 

 B) Laffer vergileri 

 C) Keynezyen vergileri 

 D) Ramsey vergileri 

 E) Tobin vergisi 

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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16. Aşağıdakilerden hangisi maliye 

politikasının amaçları arasında yer almaz? 

 A) Vergi gelirinin artırmak 

 B) Fiyat istikrarı sağlamak 

 C) Tam istihdamı sağlamak 

 D) Ekonomik büyümeyi sağlamak 

 E) Gelir dağılımının iyileştirmek 

 

17. Devletin kamu tüzel kişiliğini temsil eden 
hazinenin sorumluluğundaki açıkları ifade 
etmek için kullanılan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Bütçe Açığı 

 B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 

 C) Cari Açık 

 D) Yatırım Açığı 

 E) Tasarruf Açığı 

 

18. Aşağıdakilerden hangisinin ekonominin 
ticaret dengesi üzerinde etkisi yoktur? 

 A) İstihdam 

 B) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

 C) Yerli ürünlerin rekabetçi pozisyonu 

 D) Döviz kuru 

 E) Ekonomik büyüme 

 

19. “Cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya 
(GSYH) oranı uluslararası piyasalarda krizin 
öncü göstergelerinden biri olarak kabul 
edilmektedir.” 
 
Buna göre, bir ekonomide “Cari 
Açık/GSYH” oranı yüzde kaç olursa 
ekonomik kriz beklentisi artar? 
 A) 6 

 B) 5 
 C) 4 
 D) 3 
 E) 2 
 

20.

 
 
Yukarıdaki tabloda Türkiye Ekonomisinin 2008-
2012 yıllarındaki Tüketici Fiyatları Endeksleri 
(TÜFE) verilmiştir. (Değerler her yılın Aralık 
ayına aittir). 

 
Buna göre, enflasyonun en yüksek olduğu 
yıl aşağıdakilerden hangisidir? 
 

YIL TÜFE

2008 160,44

2009 170,91

2010 181,85

2011 200,85

2012 213,23

A) 2008 
 B) 2009 
 C) 2010 
 D) 2011 
 E) 2012 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi kamunun 
borçlanma nedenleri arasında yer almaz? 

 A) Bütçe açıkları 

 B) Kalkınmanın finansmanı 

 C) Olağanüstü giderlerin finansmanı 

 D) Borcun röfinansmanı 

 E) Para politikası aracı olarak borçlanma 

 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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22. Aşağıdaki tabloda 31.12.2013 tarihi itibari ile 

Türkiye’nin 2002-2012 yılları arasındaki dış 
borç büyüklükleri ve yapısı verilmiştir. 

 

 
 
Bu verilere göre, aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
 

2002 2012 2002 2012

Türkiye brüt dış borç 129,6 336,9 56,1 42,9

Kamu Kesimi 64,5 103,1 27,9 13,1

Kısa Vade 0,9 11 0,4 1,4

Uzun Vade 63,5 92,1 27,5 11,7

TCMB 22 7,7 9,5 1

Kısa Vade 20,3 1,1 8,8 0,1

Uzun Vade 1,7 6,6 0,7 0,8

Özel Kesim 43,1 226 18,7 28,8

Kısa Vade 13,9 88,8 6 11,3

Uzun Vade 29,2 137,2 12,6 17,5

GSYH 

içerisindeki 

payı (%)

Dış Borç Stoğu

(Milyar Dolar)

A) 2002-2012 döneminde Türkiye’nin geliri 
borçlarından daha fazla artmıştır. 
 B) Türkiye’nin dış borç stoku 2002-2012 
döneminde artmıştır. 
 C) Türkiye 2012 yılında dış borç açısından 
Maastricht dış borç kriterini yerine 
getirememektedir. 
 D) Özel kesim kısa vade dış borçları uzun 
vadeli borçlardan daha fazla artmıştır. 
 E) Türkiye’de kamu kesimi 2002 yılında özel 
kesimden daha fazla borçludur. 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2013 
yılında uygulamaya koyduğu yeni para 
politikası araçlarından biridir? 

 A) Açık Piyasa İşlemleri 

 B) Reeskont Politikası 

 C) Faiz Politikası 

 D) Kur Politikası 

 E) Rezerv Opsiyonu Mekanizması 

 

24. Kısa vadeli olarak alınan bir borcun geri 
ödenme zamanı geldiğinde, vadesi 
uzatılarak geri ödenmesinin daha ileri bir 
tarihe ertelenmesine ne ad verilir? 

 A) İtfa planı 

 B) İhtiyari borçlanma 

 C) Konsolidasyon 

 D) Sendikasyon kredisi 

 E) Bağlı krediler 

 

25. Araştırmalar 2000’li yıllarda nakit Amerikan 
Doları’nın %55-70 oranındaki kısmının 
Amerika dışında olduğunu göstermektedir. 
Bu durum Amerikan bürokratlarını çokta 
endişelendirmemektedir. Bunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 A) Amerika dışındaki bu paranın diğer ülkeler 
için faizsiz borç olması 

 B) Yurtdışındaki Amerikan Dolarlarının hiçbir 
zaman Amerika’ya geri dönmeyecek olması 

 C) Amerika dışındaki bu paranın diğer ülke 
yatırımcıları tarafından Amerikan bonoları 
alımı için kullanılması 

 D) Amerika dışındaki bu paranın karşılığının 
Amerikan Merkez Bankası’nda tutuluyor 
olması 

 E) Amerika dışındaki bu paranın Amerikan 
ekonomisi için faizsiz borç olması 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku)
A

1. I. Farklı şirketlere ait emeklilik fonları 
birleştirilebilir. 

II. Farklı nitelikte fonlar aynı şirkete ait olmak 
kaydıyla emeklilik fonları ile birleştirilebilir. 

III. Aynı şirkete ait emeklilik fonları şirketin 
talebi üzerine veya resen Kurul tarafından  
birleştirilebilir. 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca, emeklilik 
fonlarının birleştirilmesiyle ilgili yukarıdaki 
ifadelerden hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız I 

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

2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
(SPKn) uyarınca, sermaye piyasası 
kurumları ve bu kurumların anılan Kanun 
kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Yatırım hizmetlerine ek olarak sunulan yan 
hizmetler SPKn kapsamı dışındadır. 

 B) Sermaye piyasası faaliyetleri; sermaye 
piyasası kurumlarının SPKn kapsamındaki 
faaliyetleri, bu Kanun kapsamına giren 
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile bunlara 
ek olarak sunulan yan hizmetlerden oluşur. 

 C) Konut finansmanı ve varlık finansmanı 
fonları, SPKn göre faaliyette bulunabilecek 
sermaye piyasası kurumlarındandır. 

 D) Sermaye piyasası kurumları, finansal tablo 
ve raporlarını, SPKn uyarınca listeye alınan 
bağımsız denetim kuruluşlarına inceleterek, 
bağımsız denetim raporu almak 
zorundadırlar. 

 E) Sermaye piyasası kurumlarının kuruluş ve 
faaliyet esasları Kurulca belirlen ir. 

 

3. I. Emlak alım satım şirketleri 
II. Yatırım kuruluşları 
III. Fon kurucuları 

Yukarıdaki kuruluşlardan hangileri bilgi, 
belge ve açıklamalarını elektronik ortamda 
imzalayarak kamuyu aydınlatma 
platformuna göndermekle yükümlü 
değildir? 
 A) Yalnız I 

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

4. Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya ilişkin düzenlemeler 
çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi 
finansal tablo olarak tanımlanamaz? 

 A) Finansal durum tablosu 

 B) Kâr dağıtım tablosu 

 C) Kapsamlı gelir tablosu 

 D) Nakit akış tablosu 

 E) Öz kaynak değişim tablosu 

 

5. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim 
Sermayesi Ortaklıklarına ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde 
aşağıdakilerden hangisi Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklıklarının faaliyetlerinden bir 
değildir? 

 A) Portföylerindeki girişim sermayesi 
şirketlerinin hisse senetlerinin halka arzına 
aracılık etmek 

 B) Portföylerindeki girişim şirketlerinin 
yönetimine katılmak 

 C) Portföylerindeki girişim şirketlerine 
danışmanlık hizmeti vermek 

 D) KOBİ Yönetmeliği’nde tanımlanan KOBİ 
şartlarını taşıyan girişim şirketleri lehine 
rehin ve teminat vermek ve ipotek tesis 
etmek 

 E) Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler 
Piyasasında piyasa danışmanlığı hizmeti 
vermek 

 

6. I. Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, 
VİDMK ihracının tek seferde yapılması ve 
izahnamenin tek belgeden oluşacak şekilde 
hazırlanması zorunludur. 

II. Halka arz edilecek VİDMK’nın borsada 
işlem görmesi ve Kurula yapılacak onay 
başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya 
başvurulması zorunludur. 

III. Fon hakkında sona ermek kararı verilse bile 
VİDMK ihracına devam edilebilir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Varlığa Veya 
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere (VİDMK) 
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 
yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 
 A) Yalnız I 

 B) Yalnız II 
 C) Yalnız III 
 D) I ve II 
 E) II ve III 
 6 İzleyen sayfaya geçiniz.
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7. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Borsa 

İstanbul A.Ş.’nin 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nda yazılı ortaklarından 
biri değildir? 

 A) Eski IMKB Üyeleri 

 B) Hazine  

 C) Eski İAB Üyeleri 

 D) Eski VOBAŞ Üyeleri 

 E) OMX Technology AB 

 

8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
uyarınca bir anonim şirketin kendi paylarını 
iktisap etmesiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Bir şirket, esas sermayesinin üçte birini aşan 
miktarda kendi payını iktisap edebilir. 

 B) Şirketin kanunen izin verilen oranda kendi 
paylarını iktisap edebilmesi için genel kurul, 
yönetim kurulunu, 10 yıllığa kadar 
yetkilendirebilir. 

 C) Şirketin kanunen iktisap edebileceği kendi 
payların bedellerinin en az yarısı ödenmiş 
olmalıdır. 

 D) Şirketin kendi paylarını iktisabı kuralları ana 
şirketin paylarının yavru şirket tarafından 
iktisabı halinde uygulanmaz. 

 E) Şirketin iktisap edilecek olan kendi 
paylarının bedelleri düşüldükten sonra, kalan 
şirket net aktifi, en az esas sermaye ile 
dağıtılmasına izin verilmeyen yedek 
akçelerin toplamı kadar olmalıdır. 

 

9. I. Yatırım fonu katılma paylarının halka arz 
edilmesi veya belirli kişi ve/veya kuruluşlara 
tahsisli ya da nitelikli yatırımcılara satılması 
zorunludur. 

II. Katılma payı ihracı için herhangi bir onaya 
ya da izne gerek yoktur. 

III. Yatırımcı bilgi formunda, yatırım 
amaçlarının ve yatırım politikasının kısa 
tanımı ile portföy dağılımına yer verilmesi 
zorunludur. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım 
fonlarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca 
yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 
 A) Yalnız I 

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

10. Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi mevduat bankaları 
tarafından gerçekleştirilemeyecek faaliyet 
niteliği taşır? 

 A) Yatırım danışmanlığı işlemleri 

 B) Portföy işletmeciliği ve yönetimi 

 C) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair 
yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi 
garanti işleri 

 D) Finansal kiralama işlemleri 

 E) Sermaye piyasası araçlarının halka arz 
yoluyla satışına aracılık işlemleri 

 

11. I. Müşterileri ile imzalayacakları 
sözleşmelerde, müşterilerin hak ve 
menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet 
kurallarına aykırı hükümlere yer verilmez. 

II. Müşterilerinin piyasa hakkında bilgisizlik ve 
tecrübesizliğinden yararlanıp, alım-satım 
kararlarını etkileyerek kendi lehlerine 
kazanç sağlayamazlar. 

III. Müşteriye verilen hizmetler karşılığı yasal 
tarife üstünde alınan, ücret ve komisyon 
bedelleri çalışanlara kalır. 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar 
Birliği (TSPAKB-Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliği) üyelerinin sermaye 
piyasası faaliyetlerini yürütürken 
uyacakları meslek kuralları çerçevesinde 
müşteri haklarının gözetilmesiyle ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 
 A) Yalnız I 

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

12. I. Konut ve varlık finansman fonları tüzel 
kişiliği olmayan mal varlıklarıdır. 

II. Konut ve varlık finansmanı fonlarında, fon 
portföyüne alınan varlıkların kayıtlarının 
doğruluğundan ve bu varlıkların korunması 
ve saklanmasından fon kurulu sorumludur. 

III. Konut ve varlık finansmanı fonlarının 
portföyüne ipotekle teminat altına alınmış 
varlıklar alınamaz. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
uyarınca, konut ve varlık finansmanı 
fonlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız I 

 B) Yalnız II 
 C) I ve II 
 D) I ve III 
 E) II ve III 
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13. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 

kayıtlı sermaye sistemi (KSS) ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) KSS’de, ortaklık yönetim kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına 
ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın esas 
sözleşmelerinde tespit edilen kayıtlı sermaye 
tavanına kadar sermayelerini artırmaya 
yetkilidir. 

 B) KSS’de, çıkarılan paylar tamamen satılarak 
bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan 
paylar iptal edilmedikçe yeni pay 
çıkarılamaz. 

 C) KSS’de, ortaklıklar tarafından pay ile 
değiştirilebilir tahvil veya paya 
dönüştürülebilir bir türev araç çıkarılması 
halinde değiştirme veya dönüştürme 
sonucunda verilecek paylar ile ortaklığın 
çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı 
sermayeyi aşamaz. 

 D) KSS’de, ortaklık yönetim kurulunun; imtiyazlı 
veya nominal değerinin üzerinde veya 
altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin 
haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi 
için esas sözleşme ile yetkili kalınması 
şarttır. 

 E) Halka açık ortaklıklar ile paylarını halka arz 
etmek üzere Kurula başvurmuş olan 
ortaklıklar, kayıtlı sermaye sisteminden 
yararlanamaz. 

 

14. I. Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça 
feragat edilmesi halinde 

II. Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı 
beyanlarda bulunarak alınmış olması 
halinde 

III. Faaliyet kapsamında bir müşterisinin 
gerçekleştirdiği işlem nedeniyle zarara 
uğraması halinde 

Yukarıdakilerden hangilerinin 
gerçekleşmesi halinde sermaye piyasası 
kurumunun yetki belgesi ve faaliyet izni 
iptal edilir? 
 A) Yalnız I 

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

15. I. Ortaklık yapısı 
II. Ortak sayısı 
III. Şirket merkezi 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde yukarıdakilerden hangileri 
ortaklıkların 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu kapsamından çıkarılmasında esas 
alınacak kriterlerdendir? 
 A) Yalnız I 

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

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun sayılı Kira 
Sertifikalarına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde varlık kiralama şirketleri, 
aşağıdakilerden hangisi tarafından 
kurulamaz? 

 A) İpotek finansmanı kuruluşları 

 B) Halka kapalı anonim ortaklıklar 

 C) Payları borsada işlem gören gayrimenkul 
yatırım ortaklıkları 

 D) Bankalar 

 E) Portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya 
aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi 
birini yürütecek olan aracı kurumlar 

 

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı 
Dağıtımına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi 
ortaklıkların kâr dağıtım politikalarında 
asgari olarak yer verilmesi gereken 
hususlardan biri değildir? 

 A) Kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, 
dağıtılacak ise ortaklar ve kâra katılan diğer 
kişiler için belirlenen kâr dağıtım oranı 

 B) Kâr payının ödenme şekli 

 C) Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım 
kararı verilen genel kurul toplantısının 
yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla 
başlanması şartıyla, kâr payının ödenme 
zamanı 

 D) Kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı, 
dağıtılacak ise buna ilişkin esaslar 

 E) Dağıtılacak kâr payının hangi banka 
nezdinde tutulacağı 
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18. Türk Borçlar Kanunu’nun tüketim ödüncü 

hükümleri uyarınca aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir 
gün ya da bildirim süresi veya borcun geri 
istendiği anda muaccel olacağı 
kararlaştırılmamışsa, ödünç alan ilk istemde 
aynı gün ödüncü geri vermekle yükümlüdür. 

 B) Ticari olmayan tüketim ödüncü 
sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmış 
olmadıkça faiz istenemez. 

 C) Ödünç alanın, ödünç konusunun teslimine 
ilişkin istemi, diğer tarafın bu konuda 
temerrüde düşmesinden başlayarak altı ayın 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

 D) Ödünç alana, sözleşmede kararlaştırılan 
para yerine, kıymetli evrak veya ticari mallar 
verilirse, borcun tutarı, bunların teslim 
zamanı ve yerindeki borsa ya da piyasa 
değeri üzerinden hesaplanır. 

 E) Ödünç alan, ödünç sözleşmesinin 
kurulmasından sonra ödeme güçsüzlüğüne 
düşerse ödünç veren, ödünç konusunun 
tesliminden kaçınabilir. 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuatta sermaye piyasası kurumu olarak 
nitelendirilmemiştir? 

 A) Emlak alım satım ofisi 

 B) Portföy yönetim şirketi 

 C) Varlık kiralama şirketleri 

 D) Veri depolama kuruluşları 

 E) Merkezi takas kuruluşları 

 

20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi 
portföy saklayıcısının görev ve/veya 
yükümlülüklerinden biri değildir? 

 A) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkların 
ayrı ayrı, kolektif yatırım kuruluşuna aidiyeti 
açıkça belli olacak, kayıp ve hasara 
uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar. 

 B) Belge ve kayıt düzeninde varlıkları, hakları 
ve bunların hareketlerini kolektif yatırım 
kuruluşu bazında düzenli olarak takip eder. 

 C) Portföy saklayıcısı her gün itibari ile 
saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu 
varlıklara merkezi saklama hizmeti veren 
kurumlar ve şirket veya yatırım ortaklığı ile 
yapmalıdır. 

 D) Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini 
yürütürken karşılaşabileceği çıkar 
çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, 
yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını 
sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve 
bunları uygulamakla yükümlüdür. 

 E) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkları 
uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi 
hesaplarında tutar ve kendi aktifleriyle 
ilişkilendirir. 

 

21. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
uyarınca, değişken sermayeli yatırım 
ortaklıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Değişken sermayeli yatırım ortaklığı payları, 
yatırımcı payları ile nama yazılı olması 
zorunlu olan kurucu paylarından oluşur. 

 B) Değişken sermayeli yatırım ortaklığının 
sermayesi, her zaman net aktif değerine 
eşittir. 

 C) Yatırım ortaklıkları, değişken sermayeli 
yatırım ortaklıklarına dönüşebilirler. 

 D) Değişken sermayeli yatırım ortaklığı 
paylarının itibari değeri 0,50 TL’nin üstünde 
olamaz. 

 E) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, pay 
sahibinin talebi üzerine payları itfa etmek ve 
ortaklık sermayesinde buna karşılık gelen 
pay bedelini geri ödemekle yükümlüdür. 
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22. I. Halka kapalı bir anonim ortaklığın paylarının 

ilk defa halka arzında 
II. Halka açık bir anonim ortaklığın borçlanma 

aracı halka arzında 
III. Birim nominal değeri en az ikiyüzellibin TL 

olan sermaye piyasası aracı halka arzında 

Yukarıdaki durumlardan hangilerinde 
izahname düzenlenmez? 
 A) Yalnız I 

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

23. I. Geri alım programının genel kurul 
toplantısında onaylanması suretiyle 
yetkilendirilen yönetim kurulu, bu yetkiyi 
belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere 
devredebilir. 

II. Ortaklık paylarının halka açık olan bir bağlı 
ortaklığı tarafından geri alımının 
yapılabilmesi için geri alım programının 
ortaklık genel kurulu yanında ilgili bağlı 
ortaklığın genel kurulu tarafından 
onaylanması zorunludur. 

III. Geri alım programının onaylandığı genel 
kurul toplantısında herhangi bir nisap 
aranmaz. 

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme 
konusuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız I 

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

24. “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ”de bireysel portföy yöneticiliği veya 
yatırım danışmanlığı hizmetlerinin 
sunulması kapsamında öngörülen 
“yerindelik testi” ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım 
danışmanlığı hizmeti sunmak üzere çerçeve 
sözleşmesi imzalanmasından önce 
“yerindelik testi” uygulanması zorunludur. 

 B) Müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya 
yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmasında 
yerindelik testi dikkate alınmaz. 

 C) Müşterinin yerindelik testi için istenen 
bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel 
olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi 
durumunda bu müşteriye bireysel portföy 
yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti 
sunulamaz. 

 D) Yetkili kuruluş hizmetin sunulması sırasında 
müşterinin eksik, güncel olamayan ya da 
gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya 
tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti 
sonlandırır. 

 E) Müşteri, yerindelik testi için verdiği bilgilerin 
doğruluğundan sorumludur. 

 

25. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar 
Birliği (TSPAKB-Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliği) üyelerinin sermaye 
piyasası faaliyetlerini yürütürken 
uyacakları meslek kuralları çerçevesinde 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Üyeler, kara paranın aklanması, yolsuzluk 
ve benzeri suçlarla mücadele konusunda 
şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat 
çerçevesinde işlem yapılması için gerekli 
önlemleri alarak, konuyla ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yaparlar. 

 B) Üyeler, müşterilerinin hak ve yararlarını 
korumakla yükümlü değildir. 

 C) Üyeler, müşterilerle iş ilişkisi kurulmadan 
önce kendilerine ait kimlik bilgilerini alırlar ve 
mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler 
çerçevesinde yürütürler. 

 D) Üyeler, müşterinin mali durumu, yatırım 
amaçları ve risk-getiri tercihleri konusunda 
bilgi vermek istememesi halinde, buna ilişkin 
yazılı beyanını alarak sözleşmeyle birlikte 
saklarlar. 

 E) Üyeler, müşterilere ait sermaye piyasası 
araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri 
olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar 
lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. 
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Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
A

1. Sermayede temsil edilmesi zorunlu 
olmayan, sabit bir getiri taahhüdü 
barındırmayan, pay sahipliği haklarından 
birini ya da bir kısmını veren ve bu nitelikte 
olduğu Kurulca belirlenen menkul 
kıymetleri tanımlayan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Pay 

 B) Piyasa danışmanı 

 C) Kayıtlı sermaye 

 D) Pay benzeri menkul kıymetler 

 E) İhraççı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ek satışa konu 
payların ödünç alınmak suretiyle satışını 
tanımlayan kavramdır? 

 A) Ek pay satışı 

 B) Katılma intifa senedi 

 C) Ödünç alımlı ek pay satışı 

 D) Halka açık ortaklık 

 E) İhraççı 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ihraççı ortaklığın 
sermaye artırımı suretiyle çıkaracağı 
paylara veya izahnamede veya ihraç 
belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 
temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme 
hakkı veren borçlanma aracıdır? 

 A) Paya dönüştürülebilir tahvil 

 B) Kıymetli maden bonoları 

 C) Piyasa danışmanı 

 D) Halka açık ortaklık 

 E) Derecelendirme kuruluşu 

 

4. Yurtiçinde ihraç edilecek borçlanma 
araçlarının elektronik ortamda kayden 
ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak 
sahipleri bazında izlenmesi aşağıdakilerden 
hangisi nezdinde gerçekleştirilmelidir? 

 A) Piyasa danışmanı 

 B) İhraççı 

 C) Halka açık ortaklık 

 D) Derecelendirme kuruluşu 

 E) Merkezi Kayıt Kuruluşu 

 

5. Aşağıdaki sabit getirili menkul 
kıymetlerden hangisinin Türkiye’deki ihraç 
ve ikinci el işlem hacimleri diğerlerinden 
daha yüksektir? 

 A) Banka bonoları 

 B) Finansman bonoları 

 C) Varlığa dayalı menkul kıymetler 

 D) Devlet iç borçlanma senetleri 

 E) Özel sektör tahvilleri 

 

6. Devlet tahvilleri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) İskontolu senetlerin getirisi değişkendir. 
Kuponlu senetlerin getirisi ise sabit veya 
değişken faizli olabilir. 

 B) Kuponlu senetler, itfa olana kadar kuponu 
elinde bulunduran yatırımcısına belirli 
dönemlerde nakit akımı sağlayan senetler 
olarak ifade edilebilir. 

 C) Kuponlu senetler nominal değer üzerinden 
ihraç edilebildiği gibi nominal değerin altında 
“iskontolu”, nominal değerin üzerinde “primli” 
olarak ihraç edilebilirler. 

 D) İskontolu senetlerin getirisi sabittir. Kuponlu 
senetlerin getirisi ise sabit veya değişken 
faizli olabilir. 

 E) Kuponsuz senetler olarak adlandırılan 
iskontolu senetlerin ödemeleri sadece vade 
sonunda yapılır. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım, 
haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait 
olan altyapı tesislerinin gelirleri ile 
ilgilidir? 

 A) Ortaklık varantları 

 B) Finansman bonoları 

 C) Gelir ortaklığı senetleri 

 D) Varlığa dayalı menkul kıymetler 

 E) Özel sektör tahvilleri 

 

8. Aşağıdakilerden hangisinin ihracı ile devlet 
gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı 
oluşmaktadır? 

 A) Ortaklık varantları 

 B) Gelir ortaklığı senetleri 

 C) Varlığa dayalı menkul kıymetler 

 D) Özel sektör tahvilleri 

 E) Gelir endeksli senetler 

 

9. Borçlanma araçları fonlarının unvanlarında 
vade yapısına yer verilmek istenmesi 
durumunda, fon portföyünün aylık ağırlıklı 
ortalama vadesinin 91-130 gün arasında 
olması halinde fon unvanında aşağıdaki 
ifadelerden hangisine yer verilir? 

 A) Kısa vadeli 

 B) Orta vadeli 

 C) Yarım vadeli 

 D) Uzun vadeli 

 E) Tam vadeli 
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10. Borçlanma araçları fonlarının unvanlarında 

vade yapısına yer verilmek istenmesi 
durumunda, fon portföyünün aylık ağırlıklı 
ortalama vadesinin 25-90 gün arasında 
olması halinde fon unvanında aşağıdaki 
ifadelerden hangisine yer verilir? 

 A) Orta vadeli 

 B) Yarım vadeli 

 C) Kısa vadeli 

 D) Uzun vadeli 

 E) Tam vadeli 

 

11. Pay ile değiştirilebilir tahvillere ilişkin itfa 
planına bağlı değiştirme esasları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Değiştirilecek pay ile değiştirilebilir tahvillere 
ilişkin olarak yapılacak talep toplama ve 
bildirim işlemlerinin yetkili kuruluş vasıtası ile 
yapılması zorunludur. 

 B) Değiştirmeye ilişkin talep toplama süresi 
içerisinde talepte bulunmayan pay ile 
değiştirilebilir tahvil sahiplerinin tüm hakları 
devam eder. 

 C) Değiştirme işlemlerinin itfa planına uygun 
olarak tam ve zamanında yerine 
getirilmesinden ihraççı sorumludur. 

 D) Pay ile değiştirilebilir tahvillerin paylar ile 
taksitler halinde değiştirilmesi durumunda, 
son taksitin pay ile değiştirilebilir tahvilin 
vade tarihine denk gelecek şekilde 
belirlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 E) İhraççı, pay ile değiştirilebilir tahvillerin 
paylar ile değiştirilmesi hakkının 
kullanılabilmesi için, değiştirmeye ilişkin 
talep toplama süresinin başlangıç tarihinden 
en az on beş gün önce Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda özel durum açıklaması yapar. 

 

12. Pay ile değiştirilebilir tahvil sahiplerine 
sahip oldukları tahviller karşılığında 
verilecek paylar için esas alınacak fiyat 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) İskontolu fiyat 

 B) Dönüştürme fiyatı 

 C) Piyasa fiyatı 

 D) Borsa fiyatı 

 E) Tavan fiyat 

 

13. Sahibine, dayanak varlığı ya da göstergeyi 
önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir 
tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma 
veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi 
teslimat ya da nakdi uzlaşı ile kullanıldığı 
sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Yatırım kuruluşu sertifikası 

 B) Ortaklık varantı 

 C) Yatırım kuruluşu varantı 

 D) Turbo yatırım kuruluşu sertifikası 

 E) Pay senedi 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Varlığa Dayalı 
Menkul Kıymetler (VDMK) karşılığında 
toplanan paralarla, VDMK sahipleri 
hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre 
fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği 
olmayan malvarlığını-kuruluşunu 
tanımlamaktadır? 

 A) Teminat Sorumlusu 

 B) Kamuyu Aydınlatma Platformu 

 C) Konut Finansmanı Fonu 

 D) Varlık Finansmanı Fonu 

 E) Teminat defteri 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi teminat defteri ve 
teminat varlıkların ilgili Tebliğ ile belirtilen 
esaslar çerçevesinde kontrolünden 
sorumlu olan sermaye piyasasında bilgi 
sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde 
bulunmakla yetkili bağımsız denetim 
kuruluşudur? 

 A) İkame Varlık 

 B) Teminat Sorumlusu 

 C) Kamuyu Aydınlatma Platformu 

 D) Konut finansmanı kuruluşları 

 E) Teminat defteri 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi 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 aracıdır? 

 A) Teminat bonosu 

 B) Kamu bonosu 

 C) Tahvil 

 D) Pay senedi 

 E) Kıymetli maden bonosu 

 12 İzleyen sayfaya geçiniz.
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17. Aşağıdakilerden hangisi sukukların 

finansman modeline göre yapılan 
sınıflandırmada yer almaz? 

 A) İstisna sukuk 

 B) Bilanço endeksli sukuk 

 C) Melez sukuk 

 D) Hisse senedi ile değiştirilebilir sukuk 

 E) Müşaraka sukuk 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sukukların 
endekslendiği esasa göre yapılan 
sınıflandırmada yer alır? 

 A) Proje endeksli sukuk 

 B) Mudaraba sukuk 

 C) İcara sukuk 

 D) Murabaha sukuk 

 E) Selem sukuk 

 

19. Aşağıdakilerden hangisinin fiyatı bir başka 
ürünün fiyatına bağlıdır? 

 A) Türev 

 B) Pay senedi 

 C) Tahvil 

 D) Bono 

 E) Faiz 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi riskten korunmak 
amacıyla işlem yapan kişi veya kurumu 
tanımlamak için kullanılır? 

 A) Gramafon 

 B) Spekülatör 

 C) Manipülatör 

 D) Volatilite 

 E) Hedger 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi ipotekli sermaye 
piyasası aracıdır? 

 A) Spekülasyon sözleşmesi 

 B) Finansal varlık 

 C) Mevduat sertifikası 

 D) İpotek teminatlı menkul kıymet 

 E) Menkul kıymet 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi ipotek finansmanı 
kuruluşları tarafından ihraç edilen pay 
dışındaki sermaye piyasası araçları ve 
konut finansmanından kaynaklanan 
alacaklara dayalı olarak veya bu alacakların 
teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye 
piyasası aracıdır? 

 A) Spekülasyon sözleşmesi 

 B) Finansal varlık 

 C) Mevduat sertifikası 

 D) Menkul kıymet 

 E) İpoteğe dayalı menkul kıymet 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi inşa edilecek veya 
edilmekte olan gayrimenkul projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere ihraç 
edilen menkul kıymettir? 

 A) Riskli tahviller 

 B) Kâr zarar ortaklığı belgesi 

 C) Gayrimenkul sertifikası 

 D) Ortaklık varantı 

 E) Varlığa dayalı menkul kıymet 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kira sertifikasının 
diğer bir adıdır? 

 A) Kira sukuku 

 B) Mevduat sertifikası 

 C) Kâr zarar ortaklığı sertifikası 

 D) Konut fonu 

 E) Varlığa dayalı menkul kıymet 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi saklama 
kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye 
piyasası araçlarını temsilen depocu kuruluş 
tarafından ihraç edilen ve sahibine bu 
araçların verdiği hakları aynen sağlayan, 
bunlara özdeş, nominal değeri Türk Lirası 
olarak veya T.C. Merkez Bankasınca günlük 
alım satım kurları ilan edilen yabancı 
paralar cinsinden ifade edilen sermaye 
piyasası aracıdır? 

 A) Depocu kuruluş 

 B) Depo sertifikası 

 C) Derecelendirme kuruluşu 

 D) Konut fonu 

 E) Mevduat sertifikası 

 13 İzleyen sayfaya geçiniz.
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İlgili Vergi Mevzuatı
A

1. Aşağıdakilerden hangisi 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 
“hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve 
diğer maddelerle olan bağlantısı göz 
önünde tutulur” cümlesi vergi hukukunda 
uygulanan yorum yöntemlerinden hangisini 
ifade eder? 

 
A) İdari yorum 

 B) Amaçsal yorum 

 C) Tarihi yorum 

 D) Sistematik yorum 

 E) Deyimsel yorum 

 

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. 
maddesinde yer alan düzenlemeye göre 
aşağıdakilerden hangisi bakımından 
Bakanlar Kurulu’nun düzenleme yapma 
yetkisi bulunmamaktadır? 

 A) Vergi oranı 

 B) Vergi indirimi 

 C) İstisna 

 D) Muafiyet 

 E) Verginin konusu 

 

3. Kanun hükmünde kararname ile vergi 
konusunda düzenleme yapılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

 A) Maliye Bakanlığı’nın onayı 

 B) Olağanüstü hal ilan edilmesi 

 C) Cumhurbaşkanı’nın izni 

 D) Bakanlar Kurulu’nun kararı 

 E) Başbakanlığın oluru 

 

4. “Bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergiyle 
ilgili olarak meydana çıkan ve defter, kayıt 
ve belgelere veya kanuni ölçülere 
dayanılarak miktarı tespit edilen bir matrah 
üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi” 
aşağıdaki tarh yöntemlerinden hangisini 
ifade eder? 

 A) Re’sen tarhiyat 

 B) İdarece tarhiyat 

 C) Beyana dayalı tarhiyat 

 D) İkmalen tarhiyat 

 E) Kendiliğinden tarhiyat 

 

5. Vergi hukukunda aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle ispat aracı olarak kullanılamaz? 

 A) Vergi doğuran olayla açık ve doğal ilgisi olan 
şahit ifadesi 

 B) Defter 

 C) Belge 

 D) Yemin 

 E) Muhasebe kayıtları 

 

6. Vergi yükümlüsünün vergi dairesinde 
bulunduğu sırada kendisine yapılan 
tebligatın hukuken geçerli olabilmesi için 
aşağıdaki şartlardan hangisi gereklidir? 

 A) Tebligatın Bakanlık imzalı olması  

 B) Tebligatın vergi dairesi başkanının 
gözetiminde yapılmış olması 

 C) Yükümlü avukatının rızasının olması 

 D) Tebligatın konusunun cezalı tarhiyat olması 

 E) Yükümlünün tebligatı kabul etmesi 

 

7. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen 
matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi 
tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar 
itibariyle tespit eden idari işlem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Tahakkuk işlemi 

 B) Takdir işlemi 

 C) Tarh işlemi 

 D) Tespit işlemi 

 E) Tebliğ işlemi 

 14 İzleyen sayfaya geçiniz.
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8. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi 

menkul sermaye iratlarında uygulanacak 
gelir vergisi tevkifat oranını %25 olarak 
belirlemiştir. Aynı madde Bakanlar 
Kurulu’na bu oranı sıfıra kadar indirmeye 
ve bir katına kadar arttırmaya yetki 
vermiştir. Tevkifat oranının %75 olarak 
belirlenmesi gerektiğinde, bunu 
aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirmek 
mümkündür? 

 A) Kanun 

 B) Bakanlar Kurulu kararı 

 C) Olağan dönemlerde çıkartılan kanun 
hükmünde kararname 

 D) Genel tebliğ 

 E) Mukteza 

 

9. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2013 
yılı için tespit edilmiş olan yeniden 
değerleme oranının % 3, bu dönemde devlet 
tahvili hazine bonosu ihalelerinde oluşan 
bileşik ortalama faiz oranının %6, 2013 yılı 
enflasyonunun ise %2 olduğunu 
varsaydığımızda, 2006 yılından önce ihraç 
edilmiş Toplu Konut İdaresi’nce çıkarılan 
menkul kıymetlerden 2013 yılında elde 
edilen 100.000 TL tutarındaki iradın 
beyanında uygulanacak indirim tutarı kaç 
TL’dir? 

 
A) 15.000 

 B) 25.000 

 C) 50.000 

 D) 75.000 

 E) 100.000 

 

10. 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 zorunda 
değildir? 

 A) 1.800 TL tutarında elde edilen alacak faizini  

 B) Senetlerin ıskonto edilmesi karşılığında 
alınan 2.000 TL tutarındaki ıskonto bedelini  

 C)  2006 yılından önce iktisap edilen hisse 
senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının 
satışından elde edilen 2.150 TL tutarındaki 
geliri 

 D) İştirak hisselerinin kendisi adına henüz 
tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve 
temliki karşılığında alınan 3.750 TL 
tutarındaki geliri 

 E) Kıyı bankacılığından elde edilen 1.200 TL 
tutarındaki faiz gelirini 

 

11. Tam mükellef gerçek kişi tarafından elde 
edilen ve ticari bir faaliyetle ilgisi olmayan, 
vergisi kaynakta kesilmiş aşağıdaki 
gelirlerden hangisi beyan sınırını aşması 
durumda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 
beyan edilmek zorundadır? 

 A) Hisse senedi kâr payları 

 B) Devlet tahvili faizleri 

 C) Menkul kıymet yatırım fonu gelirleri 

 D) Mevduat faizleri 

 E) Repo faizleri 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye 
iradından gider olarak indirilemez? 

 A) Menkul kıymetlerden elde edilen gelir için 
ödenen gelir vergisi  

 B) Menkul kıymetler için ödenen damga vergisi 

 C) Menkul kıymetlerin depo giderleri 

 D) Menkul kıymetlerin sigorta ücretleri 

 E) Kâr payı ve faizlerin tahsil giderleri 

 15 İzleyen sayfaya geçiniz.
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13. Aşağıdakilerden hangisi vergi kesintisine 

tabi tutulmuş olan ve tutarı ne olursa olsun 
gelir vergisi beyannamesine dahil 
edilmeyecek menkul sermaye iratlarından 
biri değildir? 

 A) Dar mükellef kurumlardan elde edilen kâr 
payları 

 B) Mevduat faizi 

 C) Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr 
payları 

 D) Repo geliri 

 E) Dar mükellef gerçek kişilerin elde ettikleri 
menkul sermaye iratları 

 

14. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre menkul 
kıymetler yatırım fon ve ortaklıklarının 
portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 A) Vergiden istisna edilmiştir. 

 B) Vergiden muaf tutulmuştur. 

 C) Kurum kazancından gider olarak düşülebilir. 

 D) Bu kazançların %50’si, kurum kazancının 
hesabında dikkate alınmaz. 

 E) Bu kazançlara indirimli kurumlar vergisi 
oranı uygulanır. 

 

15. Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya 
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları 
hisse senetlerinin itibari değerini aşan 
kısmına ne ad verilir? 

 A) Risturn 

 B) Hisse senedi ihraç gideri 

 C) Değer artış kazancı 

 D) Arızi kazanç 

 E) Emisyon primi 

 

16. Kurumlar vergisi mükellefi A’nın 2014 yılı 
faaliyeti zararla sonuçlanmıştır. Mükellef A 
bu zararları en son hangi takvim yılı 
kazançlarından düşebilir? 

 
A) 2016 

 B) 2017 

 C) 2018 

 D) 2019 

 E) 2020 

 

17. 2014 takvim yılı dönem başı özsermayesi 
375.000 TL, dönem sonu özsermayesi 
450.000TL olan bir anonim şirketten yıl 
içinde 10.000 TL para çekilmiş, buna 
karşılık 25.000TL tutarında para eklenmiştir. 
Bu durumda şirketin ödeyeceği kurumlar 
vergisi kaç TL’dir? 

 A) 10.000  

 B) 12.000  

 C) 15.000  

 D) 18.000  

 E) 22.000 

 

18. Dar mükellef kurumların vergiye tabi 
kazancının Gelir Vergisi Kanunu 80. 
maddede belirtilen hisse senedi satışından 
oluşması halinde aşağıdaki 
beyannamelerden hangisi verilir? 

 A) Beyanname verilmesi zorunlu değildir. 

 B) Özel beyanname 

 C) Muhtasar beyanname 

 D) Menkul sermaye kazancı beyannamesi 

 E) Yıllık beyanname 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi 
kapsamı dışında tutulmamıştır? 

 A) Kurumların devri 

 B) İştirak kazançları 

 C) Kurumların birleşmesi 

 D) Kurumların bölünmesi 

 E) Kurumlarda hisse değişimi 

 

20. Bir halka açık anonim şirketin kurum 
kazancı 300.000 TL’dir. Kanunen 
indirilebilecek giderler toplamı 80.000 
TL’dir. Geçmiş yıl zararları 20.000 TL’dir. Yıl 
içinde ödemiş olduğu geçici vergi tutarı 
15.000 TL’dir. Bu şirketin vadesinde 
ödemesi gereken yıllık kurumlar vergisi kaç 
TL’dir? 

 
A) 60.000  

 B) 40.000  

 C) 35.000  

 D) 29.000  

 E) 25.000  

 16 İzleyen sayfaya geçiniz.
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21. Hesap dönemi bir takvim yılı olan kurumlar 

vergisi mükellefleri, cari vergilendirme 
döneminin kurumlar vergisine mahsup 
edilmek üzere bir takvim yılında kaç kez 
geçici kurumlar vergisi öderler? 

 A) 6 

 B) 4 

 C) 3 

 D) 2 

 E) 1 

 

22. Üç aylık bilanço kârı 150.000 TL olan 
kurumlar vergisi mükellefinin ödeyeceği 
geçici vergi kaç TL’dir? 

 A) 35.000 

 B) 30.000 

 C) 25.000 

 D) 22.500 

 E) 15.000 

 

23. Tam mükellef kurum bir hesap döneminde 
200.000 TL tutarındaki kârı dağıtmayarak 
sermayeye eklemeye karar vermiştir. 
Sermayeye eklenen bu kâr üzerinden 
yapılacak gelir vergisi stopajı kaç TL’dir? 

 A) Kârın sermayeye eklenmesi stopaj dışında 
tutulmaktadır. 

 B) 30.000  

 C) 20.000  

 D) 15.000  

 E) 10.000 

 

24. Özsermayesi 300.000 TL olan bir anonim 
şirket, ortaklarıyla ilişkili olan kişilerden 
1.000.000 TL tutarında borç almış ve %20 
oranında, 200.000 TL tutarında faiz ödemesi 
yapmıştır. Şirketin kurumun kazancından 
indirebileceği gider tutarı kaç TL’dir? 

 
A) 20.000 

 B) 100.000 

 C) 150.000 

 D) 180.000 

 E) 200.000 

 

25. Mal, hizmet ve gayri maddi hakların ilişkili 
kişiler arasında el değiştirmesinde 
uygulanan fiyat emsallere uygun değilse, 
bu durumunda aşağıdakilerden hangisi söz 
konusu olur? 

 A) Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz 

 B) Kanunen kabul edilen gider 

 C) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
kazanç dağıtımı 

 D) Değer artış kazancı 

 E) Örtülü gelir fazlası 

 

17 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. 
 
 


