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2014 SPK I.DÖNEM S-103-A 

Kredi Derecelendirmesi ve Finans
A

1. Uzun vadeli faiz oranlarının, hem piyasa 
beklentilerinin bir sonucu hem de 
likiditeden vazgeçme primi içerdiğinden 
kısa vadeli faiz oranlarına göre daha yüksek 
olacağını kabul eden teori aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Ayrık piyasa teorisi 

 B) Etkin piyasalar teorisi 

 C) Piyasa kısımları teorisi 

 D) Likidite tercihi teorisi  

 E) Piyasa beklentileri teorisi 

 

2. 36.000 TL’nin %30 faiz oranı üzerinden 2  
yıllık basit faiz miktarı  kaç TL’dir? 

 
A) 7.500 

 B) 15.000 

 C) 21.600 

 D) 25.000 

 E) 35.000 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir risk 
faktöründeki hareketin firma ya da 
işletmenin portföyü üzerindeki etkisini 
ölçmektedir? 

 
A) Senaryo analizi 

 B) Maksimum kayıp yaklaşımı 

 C) Minimum kayıp yaklaşımı 

 D) Ekstrem değer teorisi 

 E) Duyarlılık analizi  

 

4. Derecelendirme faaliyeti ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Derecelendirme kuruluşları, müşterilerine 
belli bir dereceyi vereceklerine dair taahhütte 
bulunamazlar. 

 B) Derecelendirme kuruluşları, faaliyetleri 
sırasında derecelendirme kuruluşu dışındaki 
uzman kişilerden görüş alabilirler. 

 C) Derecelendirme faaliyetleri sırasında 
yararlanılan bütün kaynakların güvenilir 
olması şarttır. 

 D) Derecelendirme kuruluşları, her derecenin 
ne anlama geldiğine ilişkin kamuya açıklama 
yapmazlar.  

 E) Derecelendirme kuruluşlarının, 
derecelendirme faaliyetlerini yürütürken 
bağımsız denetimden geçmiş finansal 
bilgileri kullanmaları esastır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sistematik 
risklerden biri değildir? 

 
A) Piyasa riski 

 B) Yönetim riski 

 C) Politik risk 

 D) Enflasyon riski 

 E) Kur riski 

 

6. Dönen varlıkları toplamı 8.000 TL olan 
işletmenin cari oranı 2.5 ise; işletmenin net 
çalışma sermayesi kaç TL’dir?  

 
A) 3.200 

 B) 3.800 

 C) 4.800 

 D) 11.200 

 E) 12.800 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, bir borçlunun 
borcunu zamanında ve tam olarak 
ödeyememe riskini ifade eder? 

 
A) İş riski 

 B) Sistematik risk 

 C) Yönetim riski 

 D) Kredi riski  

 E) Faiz riski 

 

8. Bir aktifin elde bulundurma süresi 
içerisindeki tüm getirisinin, farklı bir nakit 
akışıyla değiştirildiği, iki taraflı finansal 
anlaşmalara ne ad verilir? 

 A) Kredi riski sigortası 

 B) Faiz swapı 

 C) Faiz opsiyonları 

 D) Toplam getiri oranı swapı 

 E) Faiz future kontratları 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı 
yaklaşımlarından biri değildir? 

 
A) Net gelir yaklaşımı 

 B) Net faaliyet geliri yaklaşımı 

 C) İskonto edilmiş nakit akımı yaklaşımı 

 D) Geleneksel yaklaşım 

 E) Modigliani Miller yaklaşımı 

 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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10. Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü kişi ve 

kurumlar tarafından derecelendirme 
kuruluşunun derecelendirmelerine 
gösterilen itimat ve gizli bilgilerin kötüye 
kullanımını engelleyen kalite güvencesi 
sistemlerinin olmasına ilişkin 
derecelendirme kuruluşlarının uyması 
gereken ilkelerden biridir? 

 A) Açıklama yükümlülüğü 

 B) Tarafsızlık 

 C) Kaynak yeterliliği 

 D) İtibar  

 E) Objektiflik 

 

11. İki tarafın bir anlaşma çerçevesinde 
yaptıkları sözleşmede belirlenmiş kurallar 
içinde, mevcut ya da gelecekte yapacakları 
iş akitlerinden doğacak alacak ve borçlarını 
belirli periyotlarda birbirinden düşmelerine 
ne ad verilir? 

 A) Ayrıştırma 

 B) Birleştirme 

 C) Netleştirme 

 D) Uzlaşma 

 E) Hedging  

 

12. I. Geri ödeme süresi yöntemi 
II. Fayda-maliyet yöntemi 
III. Net bugünkü değer yöntemi 
IV. İç verim oranı yöntemi 
V. Yatırımın yaklaşık kârlılığı yöntemi  
 
Yukarıdakilerden hangileri yatırım projeleri 
arasında tercih yapmada kullanılan paranın 
zaman değerini dikkate almayan 
yöntemlerdendir? 
 A) Yalnız I 

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

13. Aşağıdakilerden hangisi,  finans 
yöneticisinin işletmenin likidite 
durumunun analizinde kullandığı 
oranlardan biridir? 

 
A) Net kâr marjı 

 B) Asit-test oranı  

 C) Kaldıraç oranı 

 D) Alacak devir hızı 

 E) Stok tutma süresi 

 

14. Bir varlığın pazar koşulları altında arz ve 
talebe göre belirlenen değerine ne ad 
verilir? 

 
A) Piyasa değeri  

 B) Gerçek değer 

 C) Defter değeri 

 D) Tasfiye değeri 

 E) Likidite değeri 

 

15. Belirli bir dönemde faize karşı duyarlı 
aktifler ile faize karşı duyarlı pasifler 
arasındaki riski ortaya koyan analiz 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Süre analizi 

 B) Parametrik yöntemler 

 C) Başabaş analizi 

 D) Duyarlılık analizi 

 E) Gap analizi  

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, sadece temerrüt 
riskinin hesaplandığı aktüeryel bir 
modeldir? 

 A) KMV modeli 

 B) JP Morgan creditmetricsTM 

 C) Credit portfolio view 

 D) Credit view 

 E) Creditrisk+  

 

17. X hisse senedinin beklenen getirisi 0.30, 
varyansı ise 0.16’dır. Y hisse senedinin 
beklenen getirisi 0.40, varyansı ise 0.25’dir. 
X ve Y hisse senetleri arasındaki 
korelasyon 0.70’dir. Eşit ağırlığa sahip X ve 
Y hisse senetlerinden oluşan portföyün 
riski aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) 0.3215 

 B) 0.2896 

 C) 0.1725 

 D) 0.1502 

 E) 0.0899 

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde, işletmenin 
gelecekte sağlayacağı net nakit akımları 
tahmin edilerek; bu nakit akımlarının, 
işletmenin değerinin belirleneceği tarihe 
göre bugünkü değeri hesaplanmaktadır? 

 A) İskonto edilmiş nakit akımları yönteminde  

 B) Düzeltilmiş defter değeri yönteminde 

 C) Defter değeri yönteminde 

 D) Hisse senetleri ve borçları değerleme 
yönteminde 

 E) Hisse başına kâr yönteminde 

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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19. Bir işletmenin faaliyette bulunduğu 

işkolundaki pazar payını arttıracak yönde 
büyümesine ne ad verilir? 

 
A) Dikey büyüme 

 B) Çapraz büyüme 

 C) Finansal birleşme 

 D) Kartel 

 E) Yatay büyüme  

 

20. Aşağıdakilerden hangisi stres testinin 
kapsadığı tekniklerden biridir? 

 
A) Ekstrem değer teorisi  

 B) Beklentiler teorisi 

 C) Sermaye varlıkları fiyatlama teorisi 

 D) Etkin piyasalar hipotezi 

 E) Fayda maliyet analizi 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, belli bir zaman 
içerisinde, önceden belirlenmiş bir güven 
aralığında ortaya çıkabilecek olan en 
yüksek zararı istatistiki olarak ölçer? 

 
A) Riske maruz değer  

 B) Beta 

 C) Risk primi 

 D) Finansal varlıkları fiyatlama modeli 

 E) Standart sapma 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin kredi 
derece notlarının yükselme nedenlerinden 
biridir? 

 
A) Kredilerde yaşanan artış 

 B) Özkaynak hacminde meydana gelen artış  

 C) Değişik faaliyet alanlarına yönelme 

 D) Grup işletmelerinde yaşanan sorunlar 

 E) Düşük özkaynak miktarı 

 

23. Ortaklıklar ve sermaye piyasası 
kurumlarının, kurulca yayımlanan kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumunun 
derecelendirme kuruluşları tarafından 
bağımsız, tarafsız ve adil olarak 
değerlendirilmesi ve sınıflandırılması 
faaliyetine ne ad verilir? 

 A) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
derecelendirmesi 

 B) Kredi derecelendirmesi 

 C) Risk derecelendirmesi 

 D) Yönetim derecelendirmesi 

 E) Kredi yönetimi 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi, bir varlık veya 
yükümlülükte gelecekte ortaya çıkabilecek 
bir pozisyonu şimdiden dengelemek veya 
mevcut bir pozisyon likidite oluncaya kadar 
korumak amacıyla geçici bir ikame 
pozisyon oluşturma esasına 
dayanmaktadır? 

 A) Bağışıklama 

 B) Hedging  

 C) Sigorta 

 D) Erteleme 

 E) Döviz sepeti 

 

25. Aşağıdaki finansal oran gruplarından 
hangisi, işletmelerin kredi derecelerinin 
belirlenmesinde kullanılmaktadır? 

 A) Likidite oranları+ Mali yapı oranları+ Faaliyet 
oranları+ Borçluluk oranları 

 B) Cari oran+ Asit test oranı+ Net kâr marjı+ 
Kaldıraç oranı 

 C) Asit test oranı+ Kaldıraç oranı+ Stok devir 
hızı+ Net Kâr Marjı 

 D) Cari oran+ Fiyat kazanç oranı+ Kaldıraç 
oranı+ Piyasa değeri defter değeri oranı  

 E) Likidite oranları+ Mali yapı oranları+ Faaliyet 
oranları+ Kârlılık oranları 

 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Finansal Raporlama ve Denetim
A

1. Finansal bilgilerin bilgi kullanıcıların 
kararlarını etkileme gücü, aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilir? 

 A) İhtiyaca uygunluk 

 B) Zamanlılık 

 C) Tutarlılık 

 D) Kararlılık 

 E) Güvenilirlik 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal 
raporlamaya ilişkin “kavramsal çerçeve” 
kapsamındadır? 

 A) Sermaye piyasasında halka arz esasları 

 B) Finansal tabloların denetimi ile ilgili esaslar 

 C) Finansal tablolardan yararlanacakların 
hakları 

 D) Sermayenin kaynağı ve kullanımı esasları 

 E) Finansal tablo unsurlarının tanım, tahakkuk 
ve ölçümleme esasları 

 

3. Finansal tablolarda yer alan bir kalemin 
güvenilir şekilde tespit edilebilen bir 
maliyetinin ya da değerinin olması, 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

 A) Raporlamanın anlaşılabilirliği 

 B) Bilginin uygunluğu 

 C) Kayıtların tutarlılığı 

 D) Ölçümlemenin güvenilirliği 

 E) Bilginin kesinliği 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların 
temel unsurlarından biridir? 

 A) Yatırımcıların beklentisi 

 B) Borç verenlerin öngörüleri 

 C) Yöneticilerin beyanı 

 D) Finansal durum 

 E) Müşterilerin talepleri 

 

5. TFRS-5’ e göre, geçici olarak kullanımdan 
çekilen duran varlıklar ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Satış amaçlı olarak sınıflandırılır. 

 B) Amortisman ayırmaya devam edilir. 

 C) İhtiyaç duyulduğunda varlık tekrar faaliyete 
alınır. 

 D) Bu tür varlıklar finansal durum tablosunun 
duran varlıklar grubunda gösterilir. 

 E) Bu tür varlıklar sürekli olarak kullanımdan 
kaldırılmış gibi gösterilemez. 

 

6. TFRS 10’ a göre, ana ortaklığın ve onun 
bağlı ortaklıklarının varlıklarının, 
borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin, 
giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir 
işletmeninki gibi sunulduğu, bir gruba ait 
finansal tablolara ne ad verilir? 

 A) Yıllık finansal tablolar 

 B) Konsolide finansal tablolar 

 C) Bireysel finansal tablolar 

 D) Bağımsız finansal tablolar 

 E) Ara finansal tablolar 

 

7. TFRS-13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümünde 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

 A) Piyasa yaklaşımı 

 B) Maliyet yaklaşımı 

 C) Gelir yaklaşımı 

 D) Bugünkü değer yöntemleri 

 E) Fiyatlama modeli 

 

8. “Sigorta borçlarına ilişkin düzeltmeler 
kapsamında, gerçekleşmemiş kazanç ve 
kayıpların diğer kapsamlı gelir içerisinde 
muhasebeleştirilmesi uygulaması” 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

 A) Maliyet muhasebesi 

 B) Genel muhasebe 

 C) Gölge muhasebe 

 D) Gizli muhasebe 

 E) Tasarruf muhasebesi 

 

9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, 
transfer edilen bedelin gerçeğe uygun 
değer ile ölçülmesi esastır? 

 A) Senet karşılığı satışlarda 

 B) Hisse senedi iptalinde 

 C) Tahvilli borçlanmalarda 

 D) Finansman amaçlı satışlarda 

 E) İşletme birleşmelerinde 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi sekiz numaralı 
finansal raporlama standardı (TFRS-8) 
kapsamında düzenlenmiştir? 

 A) Finansal varlıklar 

 B) Faaliyet bölümleri 

 C) Uzun vadeli alacaklar 

 D) Yatırımlar 

 E) Kiralamalar 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. Sermaye piyasasında bağımsız denetim 

yapmak üzere, denetim kuruluşu veya 
denetçi ile denetlenen işletme arasında 
yapılacak yazılı sözleşmede, 
aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına 
gerek yoktur? 

 A) Sözleşmenin dayanağı olan genel kurul 
kararı veya mahkeme kararının tarih ve 
sayısı 

 B) Denetim sözleşmesinin geçerliliğini 
onaylayan noter kararı 

 C) Yapılacak denetimin amacı, kapsamı, 
dönemi 

 D) Tarafların sorumlulukları 

 E) Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile 
raporun teslim tarihi 

 

12. Finansal tabloların bağımsız denetimi için 
uygulanacak ücret, aşağıdakilerden hangisi 
tarafından belirlenir? 

 A) Denetçi ya da denetim kuruluşu ile 
denetlenecek işletme yönetimi 

 B) Maliye Bakanlığı 

 C) Kamu Gözetimi Kurumu 

 D) TÜRMOB 

 E) TCMB 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, “sermaye 
piyasasında bağımsız denetim yapmaya 
yetkili kuruluş belgesi” alabilmek için 
aranan koşullardan biri değildir? 

 A) Sermaye şirketi şeklinde kurulması 

 B) Kadrosunda en az 5 sorumlu denetçinin 
bulunması 

 C) Ticaret unvanında bağımsız denetim 
ibaresinin bulunması 

 D) Kurum denetçilerinin bağımsız denetim 
yetkisine sahip olması 

 E) Faaliyet konusunun bağımsız denetim veya 
3568 sayılı kanun çerçevesinde olması 

 

14. “Sermaye piyasası araçlarının değerini, 
fiyatını veya yatırımcıların yatırım 
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, 
olay ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili 
taraflarca kamuya açıklanır” ifadesi 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
ilgilidir? 

 A) Kurumsal sosyal sorumluluk 

 B) İzahname 

 C) Kamuyu aydınlatma 

 D) İçeriden bilgi edinme 

 E) Finansal raporlama 

 

15. Sermaye piyasasında bağımsız denetim 
yapacak kurumların yetkilendirilmesi ile 
ilgili ilave şartlar aşağıdakilerden hangisi 
tarafından belirlenir? 

 A) Maliye Bakanlığı 

 B) Sermaye Piyasası Kurulu 

 C) Ekonomi Bakanlığı 

 D) Muhasebe Standartları Kurulu 

 E) Türk Standartları Enstitüsü 

 

16. Sermaye piyasasında finansal araçları 
işlem gören işletmelerin finansal tablo ve 
raporları ile ilgili, ihraçcı kuruluşun 
yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 
kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 

 A) Finansal raporların düzenlemelere uygun 
hazırlanması 

 B) Finansal raporların düzenlemelere uygun 
sunulması 

 C) Finansal tablolardaki bilgilerin 
kullanılmasının sağlanması 

 D) Finansal tablolardaki bilgilerin gerçeğe 
uygun olması 

 E) Finansal bilgilerin doğruluğu 

 

17. Sermaye piyasasında finansal raporlama ile 
ilgili dipnot kararlarının kapsamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Finansman politikaları 

 B) Faaliyet raporları 

 C) Denetim raporları 

 D) İç kontrol sistemi 

 E) Finansal tablolar 

 

18. “TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu 
Standardında yer alan kriterler 
çerçevesinde yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, finansal tablolarda ayrıca 
sunulması gerektiği düşünülen kalemlerin 
finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak 
gösterilmesi” aşağıdakilerden hangisinin 
gereğidir? 

 A) SPK Kararları 

 B) Müşterinin talebi 

 C) Tekdüzen hesap planı 

 D) Şirket yönetiminin kararı 

 E) Bağımsız denetçinin kararı 
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19. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan 

şirketlerin, açıklaması gerekli bilgilerden 
hangisi kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 
ilkeleri kapsamındadır? 

 A) Satışlardan indirimler 

 B) Kârın oluşumu ve kâr dağıtımı 

 C) Şirket internet sitesi ve içeriği 

 D) Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 

 E) Hesap planı ve açıklamaları 

 

20. Sermaye piyasasında aracılık hizmeti veren 
kurumların dönen varlıkları ile kısa vadeli 
yükümlülükleri arasındaki oranı 
belirlemeye yönelik olarak düzenlenen tablo 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Likidite tablosu 

 B) Disponibilite tablosu 

 C) Sermaye yeterliliği tablosu 

 D) Risk karşılığı tablosu 

 E) Özel fonlar tablosu 

 

21. Kamu gözetimi muhasebe ve denetim 
standartları kurulunun oluşumunda 
aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi yer 
almaz? 

 A) Maliye Bakanlığı 

 B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu 

 C) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 

 D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

 E) Yükseköğretim Kurulu 

 

22. Kamu yararını ilgilendiren kurum ve 
kuruluşların bağımsız denetimi ile ilgili 
uygulamaların belirlenmesinde, 
aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu 
bulunmaz? 

 A) Bağımsız denetim kuruluşlarının 

 B) Kamu gözetimi muhasebe ve denetim 
standartları kurumunun 

 C) Bankacılık düzenleme ve denetleme 
kurumunun 

 D) Uluslararası muhasebe standartları 
kurulunun 

 E) Sermaye piyasası kurulunun 

 

23. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun ilgi alanına giren 
“kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar” 
kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 

 A) Halka açık şirketler 

 B) Emeklilik fonları 

 C) Hayır kurumları 

 D) Finansman şirketleri 

 E) Sermaye piyasası kurumları 

 

24. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun görev ve yetkileri 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Muhasebe ve denetim alanında düzenleme 
yapar. 

 B) Bağımsız denetim şirketlerini yetkilendirir. 

 C) Sermaye piyasası kurulu ile koordineli 
çalışır. 

 D) Muhasebe mesleğine giriş sınavlarını yapar. 

 E) Düzenleyici kamu kurumudur. 

 

25. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun muhasebe 
işlemleri aşağıdakilerden hangisi 
tarafından yürütülür? 

 A) Bilişim ve diğer faaliyetler 

 B) Destek hizmetleri 

 C) İnsan kaynakları 

 D) İdari ve mali işler 

 E) Özel büro hizmetleri 
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Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku
A

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketler 
ile ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 
getirilen yeniliklerden biri değildir? 

 A) Pay sahiplerinin şirket genel kurul 
kararlarına karşı iptal davası açabilmesi 

 B) Denetçilerin şirket organı olmaktan 
çıkarılması 

 C) Şirketin belli şartlar altında kendi paylarını 
iktisap veya rehin olarak kabul edebilmesi 

 D) Tek pay sahibi bulunan anonim şirketlerin 
kurulabilmesi 

 E) Şarta bağlı sermaye artırımı yapılabilmesi 

 

2. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul 
Kıymetler Tebliği (Tebliğ) uyarınca, 
aşağıdakilerden hangisi varlık finansmanı 
veya konut finansmanı fonlarının Fon 
Kurullarının sorumluluğunda değildir? 

 A) Yatırımcı raporlarının hazırlanması ve 
sunulması 

 B) Fon kuruluş başvurusunun gerçekleştirilmesi 
ve fon içtüzüğünün hazırlanması 

 C) Fon içtüzüğü değişikliklerinin ve ihraca ilişkin 
belgelerin hazırlanması, tescili ve ilanı 

 D) Fonun temsili ve yönetimi 

 E) Fondan yapılan harcamaların Tebliğ 
hükümlerine uygunluğu 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kanununda düzenlenen Yatırımcı Tazmin 
Merkezi ve yatırımcıların tazmini 
bakımından yanlıştır? 

 A) Yatırımcıların tazmini kararı, yükümlülüğün 
yerine getirilmediği veya kısa sürede yerine 
getirilemeyeceğine ilişkin tespitten itibaren 
üç ay içinde alınır. 

 B) Yatırımcı Tazmin Merkezi kamu tüzel 
kişiliğini haizdir. 

 C) Yatırım kuruluşlarının Yatırımcı Tazmin 
Merkezine katılması zorunludur. 

 D) Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım 
kuruluşlarının sermaye piyasası 
faaliyetlerinden kaynaklanan 
yükümlülüklerinden sadece nakit ödeme 
yükümlülüğünün yerine getirilemeyeceğinin 
tespiti halinde yatırımcıların tazmini kararı 
alır. 

 E) Yatırımcı Tazmin Merkezinin mal varlığı, 
amacı dışında kullanılamaz, teminat 
gösterilemez, kamu alacakları için olsa dahi 
haczedilemez. 

 

4. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 
uyarınca, ipotek ve varlık teminatlı menkul 
kıymetlerin teminatı olan varlıklar ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Teminat varlıklar üzerinde, teminat amacı 
dışında tasarruf edilemez. 

 B) Teminat varlıkların, kamu alacaklarının 
tahsili amacı ile haczi mümkündür. 

 C) Teminat varlıklar, iflas masasına dahil 
edilemez. 

 D) Teminat varlıklar hakkında ihtiyati tedbir 
kararı verilemez. 

 E) Teminat varlıkların, ihraççılar tarafından 
diğer varlıklardan ayrı olarak izlenmesi 
gerekir. 

 

5. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet 
Esasları Hakkında Tebliğe göre, aşağıdaki 
kuruluşlardan hangisi profesyonel müşteri 
değildir? 

 A) Bankalar 

 B) Adi şirketler 

 C) Aracı kurumlar 

 D) Portföy yönetim şirketleri 

 E) Sigorta şirketleri 

 

6. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, aşağıdaki 
nedenlerden hangisi, bir anonim şirket 
yönetim kurulu kararının butlanına (batıl 
olmasına) yol açmaz? 

 A) Pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki 
haklarının ihlali 

 B) Diğer organların devredilemez yetkilerinin 
devrini içeren bir karar olması 

 C) Sermayenin korunması ilkesinin 
gözetilmemesi 

 D) Eşit işlem ilkesine aykırılık 

 E) Yönetimle görevli kişilerin, kanunlara ve 
esas sözleşmeye uygun davranıp 
davranmadıklarının üst gözetimine dair bir 
karar olması 
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7. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, 

aşağıdakilerden hangisi bir sermaye 
piyasası kurumu değildir? 

 A) Konut finansmanı fonları 

 B) Varlık kiralama şirketleri 

 C) Faktoring şirketleri 

 D) İpotek finansmanı kuruluşları 

 E) Kolektif yatırım kuruluşları 

 

8. Kira Sertifikaları Tebliği uyarınca, varlık 
kiralama şirketleri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Münhasıran kira sertifikası ihraç etmek 
üzere kurulan sermaye piyasası 
kurumlarıdır. 

 B) Her ne ad altında olursa olsun kredi 
kullanamaz ve borçlanamazlar. 

 C) Esas sözleşme değişiklikleri Sermaye 
Piyasası Kurulunun iznine tabidir. 

 D) Bankalar varlık kiralama şirketi kuramaz. 

 E) Portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya 
aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi 
birini yürüten aracı kurumlar varlık kiralama 
şirketi kurabilir. 

 

9. Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, 
emanet ve alacaklardan hak sahibinin en 
son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı 
talimatı tarihinden başlayarak kaç yıl içinde 
aranmayanlar, yapılacak ilanı müteakiben, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelir 
kaydedilir? 

 A) 5 

 B) 8 

 C) 10 

 D) 15 

 E) 20 

 

10. Gelir Vergisi Kanununa göre menkul 
sermaye iratları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Menkul kıymetlerin kuponlu ya da kuponsuz 
olarak satılması, iştirak hisselerinin devir ve 
temliki, menkul kıymetler ile iştirak 
hisselerinin tamamen veya kısmen itfa 
olunması karşılığında alınan paralarla itfa 
dolayısı ile verilen ikramiyeler menkul 
sermaye iradı sayılır. 

 B) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen yedi 
kazanç unsurundan biri olan menkul 
sermaye iratları, sabinin ticari, zirai veya 
mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya 
para ile temsil edilen değerlerden oluşan 
sermaye dolayısı ile elde ettiği kâr payı, faiz, 
kira ve benzeri iratlar olarak tanımlanmıştır. 

 C) Vergilendirilecek menkul sermaye iradı 
tutarının bulunması için elde edilen faiz ve 
kâr payı tutarından, depo etme ve sigorta 
ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası 
için yapılan giderler indirilir. 

 D) Vergilendirilecek menkul sermaye iradının 
bulunması için temettü hisseleri ile faizlerin 
tahsil giderleri menkul sermaye iradından 
indirilir. 

 E) Vergilendirilecek menkul sermaye iradının 
hesaplanmasında menkul kıymetler ve 
bunların iratları için ödenen her türlü vergi, 
resim ve harçlar menkul sermaye iradından 
indirilir. (Gelir Vergisi irattan indirilmez.) 

 

11. Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerde “sermaye” ve “pay” ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ayni 
sermaye olarak konulamaz. 

 B) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve 
tedbir bulunmayan, nakden 
değerlendirilebilen ve devrolunabilen 
malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak 
konulabilir. 

 C) Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve 
vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. 

 D) Nakden taahhüt edilen payların itibari 
değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden 
önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen 
yirmidört ay içinde ödenir. 

 E) İtibari değerinden aşağı bedelle pay 
çıkarılamaz. Payların itibari değerinden 
yüksek bir bedelle çıkarılabilmeleri için esas 
sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı 
bulunmalıdır. 
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12. Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye 

piyasası araçlarının kaydileştirilmesi 
işlemleri aşağıdakilerden hangisi 
tarafından yapılır? 

 A) Merkezi Saklama Kuruluşu 

 B) Merkezi Karşı Taraf 

 C) Merkezi Takas Kuruluşu 

 D) Yatırımcı Tazmin Merkezi 

 E) Merkezi Kayıt Kuruluşu 

 

13. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, 
tacir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, 
gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan 
araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini 
ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan 
etmiş olan kimse, fiilen işletmeye 
başlamamış ise tacir sayılmaz. 

 B) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi 
adına işleten kişiye tacir denir. 

 C) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi 
adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle 
olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer 
bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde 
bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı 
tacir gibi sorumlu olur. 

 D) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi 
bunların adına işleten yasal temsilci, tacir 
sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. 

 E) Küçük ve kısıtlara ait ticari işletmelerde 
yasal temsilci ceza hükümlerinin 
uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu 
olur. 

 

14. Gelir Vergisi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye 
iradı sayılmaz? 

 A) Mevduat faizi 

 B) Tahvil ve hazine bonosu faizleri 

 C) İştirak hisselerinden doğan kazançlar 

 D) Alacak faizleri 

 E) Sporculara transfer karşılığı yapılan 
ödemeler 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret 
Kanuna göre tacir olmanın sonuçlarından 
biri değildir? 

 A) Tacir, kendine ait bir internet sitesi 
kurmalıdır. 

 B) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir. 

 C) Tacir, bir ticaret unvanı seçmelidir. 

 D) Tacir, ticari işletmesini ticaret siciline tescil 
ettirmelidir. 

 E) Tacir, Türk Ticaret Kanunu gereğince gerekli 
ticari defterleri tutmalıdır. 

 

16. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, 
izahname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulunca 
onaylanması zorunludur. 

 B) İzahnamede yer alan bilgiler yatırımcılar 
tarafından kolayca anlaşılabilir şekilde 
sunulmalıdır. 

 C) Halka arz eden tarafından izahnamenin 
düzenlenmesi sırasında, ihraççının 
izahname hazırlanmasında kolaylaştırıcı 
tedbirleri alması zorunludur. 

 D) İzahname sermaye piyasası araçlarının 
halka arzından en az bir ay önce 
yayımlanmalıdır. 

 E) İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin 
isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin 
unvanları, merkezleri ve iletişim bilgileri 
izahnamede açıkça belirtilmelidir. 
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17. Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım 

ortaklıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Yatırım ortaklıklarının esas sözleşme 
değişiklerinde Sermaye Piyasası Kurulunun 
uygun görüşünün alınması zorunludur. 

 B) Yatırım ortaklıklarına kuruluş izni 
verilebilmesi için ticaret unvanlarında 
“Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması 
zorunludur. 

 C) Yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına ve 
kurucularına ilişkin usul ve esaslar Sermaye 
Piyasası Kurulunca belirlenir. 

 D) Yatırım ortaklıkları, esas sözleşmelerinde 
hüküm bulunmak kaydıyla ve Sermaye 
Piyasası Kurulunun onayını almak şartıyla 
bir portföy yönetim şirketinden hizmet 
alabilir. 

 E) Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası 
araçları, gayrimenkul, girişim sermayesi 
yatırımları ile Sermaye Piyasası Kurulunca 
belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan 
portföyleri işletmek amacıyla, paylarını ihraç 
etmek üzere kurulan sabit sermayeli anonim 
şirketler olup, değişken sermayeli olamazlar. 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kanunu uyarınca yatırım kuruluşları ve 
portföy yönetim şirketlerinin 
yapabilecekleri yan hizmetlerden biridir? 

 A) Portföy yöneticiliği 

 B) Yatırım danışmanlığı 

 C) Servet yönetimi ve finansal planlama 

 D) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin 
alınması ve iletilmesi 

 E) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa 
dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin 
işletilmesi 

 

19. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, anonim 
şirketlerde temsil ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir 
şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte 
kullanılmasına ilişkin, tescil ve ilan edilen 
sınırlamalar geçerlidir. 

 B) Temsile yetkili olanların, görevlerini 
yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden 
şirket sorumlu değildir. 

 C) Temsile yetkili olanların, iyiniyetli (işlemin, 
işletme konusu dışında olduğunu bilmeyen 
veya bilebilecek durumda olmayan) üçüncü 
kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı 
işlemler şirketi bağlar. 

 D) Temsil yetkisi, yönetim kurulunca, bir veya 
daha fazla murahhas üyeye veya müdür 
olarak üçüncü kişilere devredilebilir. 

 E) Temsile yetkili kişilerce yapılan işlemin esas 
sözleşmeye aykırı olması, iyiniyetli üçüncü 
kişilerin o işlem nedeniyle uğradıkları 
zararlardan dolayı şirkete başvurmalarına 
engel değildir. 

 

20. Türk Ticaret Kanununa göre, anonim 
şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara 
bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız 
malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. 

 B) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış 
her türlü ekonomik amaç ve konular için 
kurulabilir. 

 C) Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi 
imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur. 

 D) Pay sahipleri, tüm malvarlıkları ile ve şirkete 
karşı sorumludur. 

 E) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması 
ve bütün kurucuların imzalarının noterce 
onaylanması şarttır. 

 

21. Bankacılık Kanunu uyarınca, katılım 
bankalarında açılabilen ve istenildiğinde 
kısmen veya tamamen her an geri 
çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında 
hesap sahibine herhangi bir getiri 
ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplara 
ne ad verilir? 

 A) Katılma hesabı 

 B) Özel cari hesap 

 C) Tasarruf mevduatı 

 D) Saklama hesabı 

 E) Yatırım hesabı 
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22. Sermaye Piyasası Kanununa göre, makul 

bir ekonomik veya finansal gerekçeyle 
açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış 
diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar 
içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem 
ve işlemler, bir suç oluşturmadığı takdirde, 
ne olarak adlandırılır? 

 A) Bilgi suistimali 

 B) Etkili eylem 

 C) Piyasa dolandırıcılığı 

 D) Güveni kötüye kullanma 

 E) Piyasa bozucu eylem 

 

23. I. Tüzel kişiler sicile tescil edilirken, şirket 
sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı 
olup olmadığı incelenir. 

II. Çözümü bir mahkeme kararına bağlı 
bulunan hususların geçici olarak dahi sicile 
tescili mümkün değildir. 

III. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün 
zararlardan Devlet ve ilgili ticaret ve sanayi 
odası müteselsilen sorumludur. 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca, ticaret sicili 
ve tescil ile ilgili olarak yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız I 

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

24. Sermaye Piyasası Kanununa göre, portföy 
yönetim şirketleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Portföy yönetim şirketlerinin ana faaliyet 
konusu yatırım fonlarının kurulması ve 
yönetilmesidir. 

 B) Portföy yönetim şirketinin kurulması ve 
faaliyete geçmesi için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin alınması zorunludur. 

 C) Portföy yönetim şirketlerinin hizmet verdiği 
kişi ve kuruluşların portföylerinde yer alan 
saklamaya konu olabilecek varlıklar 
Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen 
esaslar çerçevesinde portföy yönetim 
şirketleri nezdinde saklanır. 

 D) Portföy yönetim şirketleri tarafından yatırılan 
teminatlar rehnedilemez, kamu alacakları 
için dahi olsa haczedilemez. 

 E) Portföy yönetim şirketlerinin dönüşüm 
işlemleri ve esas sözleşme değişiklerinde 
Sermaye Piyasası Kurulunun uygun 
görüşünün alınması zorunludur. 

 

25. Kira Sertifikaları Tebliği uyarınca, kira 
sertifikaları aşağıdakilerden hangisine 
dayalı olarak ihraç edilemez? 

 A) Yönetim sözleşmesine 

 B) Alım-satıma 

 C) Danışmanlık sözleşmesine 

 D) Ortaklığa 

 E) Eser sözleşmesine 
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Kurumsal Yönetim
A

1. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisi Sermaye 
Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim 
İlkelerine ilişkin düzenlemelerini 
uygulamakla yükümlüdür? 

 A) Payları Gözaltı Pazarında işlem görenler 

 B) Payları İkinci Ulusal Pazarda işlem görenler 

 C) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı Karara göre dışarıda yerleşik 
sayılanlar 

 D) Payları Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem 
görenler 

 E) Payları Serbest İşlem Platformunda işlem 
görenler 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal 
Yönetim İlkelerinin (İlkeler) uygulanmasını 
özendirmek amacıyla getirilmiştir? 

 A) İlkeleri uygulayan şirketlerin bağımsız 
denetim yaptırmaktan muaf tutulması 

 B) Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde BİST 
Kurumsal Yönetim Endeksinin oluşturulması 

 C) İlkeleri uygulayan şirketlerden Borsa İstanbul 
A.Ş. tarafından herhangi bir kotta kalma 
ücretinin alınmaması 

 D) Çeşitli vergi teşviklerinin getirilmesi 

 E) İlkeleri uygulayan şirketlerin pay senetlerinin 
borsaya kote olmaları halinde dahi, 
elektronik genel kurul yapma 
zorunluluklarının kaldırılması 

 

3. I. Pay Sahiplerinin Hakları ve Temel Sahiplik 
Fonksiyonları 

II. Pay Sahiplerinin Adil (Eşit) İşlem Görmesi 
III. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
IV. Yönetim Kurulunun Sorumlulukları 

Yukarıdakilerden hangileri Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ana bölüm 
başları arasında yer almaktadır? 
 A) I ve II 

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

4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun pay 
sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkına 
ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere 
gelir tablosuyla bilançonun bir suretini 
isteyebilir. 

 B) Finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve 
şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine 
açık tutulur. 

 C) Pay sahibi, genel kurulda, denetçilerden 
denetimin yapılma şekli ve sonuçları 
hakkında bilgi isteyebilir. 

 D) Bilgi alma ve inceleme hakkı, ancak esas 
sözleşme ile sınırlandırılabilir. 

 E) Bilgi verilmesi, sadece istenilen bilgi verildiği 
takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya 
korunması gereken diğer şirket 
menfaatlerinin tehlikeye girebileceği 
gerekçesi ile reddedilebilir. 

 

5. I. Şirket hakkında zamanında ve düzenli 
olarak önemli ve gerekli bilgiler edinme  

II. Genel kurul toplantılarına katılma ve oy 
kullanma 

III. Hisseleri devir ve temlik etme 
IV. Yönetim Kurulu üyelerini seçme ve azletme 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD)’nün Kurumsal Yönetim İlkelerine 
göre temel pay sahipliği hakları 
yukarıdakilerden hangilerini kapsar? 
 A) I ve II 

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

6. Klasik yönetim kuramlarından biri olan 
“Bilimsel Yönetim Yaklaşımının” kurucusu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Frederick Winslow Taylor 

 B) Henri Fayol 

 C) Peter Drucker 

 D) Max Weber 

 E) George Elton Mayo 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 

Kurulunun Kurumsal Yönetim 
Düzenlemelerine göre, Kurumsal Yönetim 
İlkelerine (İlkeler) uyum yükümlülüğü 
bulunan ortaklıkların zorunlu olarak 
uygulayacakları İlkelerden biri değildir? 

 A) Pay sahiplerine eşit şartlar altında 
düşüncelerini açıklama ve soru sorma 
imkânı verilmesi 

 B) Yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 
25’ten az olmamak üzere bir hedef oran 
belirlenmesi 

 C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev 
süresinin 3 yıla kadar olması ve tekrar aday 
olarak gösterilerek seçilebilmelerinin 
mümkün olması 

 D) Yönetim Kurulu üye sayısının beş üyeden az 
olmayacak ve komite oluşumuna imkân 
sağlayacak şekilde belirlenmesi 

 E) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 
icrada görevli olmayan üyelerden oluşması 

 

8. Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili 
düzenlemelerine göre, BİST Kurumsal 
Yönetim Endeksi (Endeks) kapsamındaki 
şirketlere uygulanan temel kurallarla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Derecelendirme kuruluşunun bağımsızlığının 
ortadan kalktığının Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda (KAP) yayımlanması halinde, 
ilgili bildirimin KAP’ta yayımlandığı günü 
takip eden iş günü geçerli olacak şekilde 
Endeks kapsamından çıkarılır. 

 B) Şirketlerin paylarının Endeks kapsamına 
alınabilmesi için gereken asgari kurumsal 
yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 
7’dir. 

 C) Payları Endeks kapsamında olan bir şirket 
başka bir şirketi devralırsa Endeks 
kapsamından çıkarılır. 

 D) Payları Endeks kapsamında olan bir şirket, 
kapsamda olmayan bir şirket tarafından 
devralınırsa, devrolan şirket ortaklarına 
payların dağıtılmasına başlandığı gün 
geçerli olacak şekilde Endeksten çıkarılır. 

 E) Derecelendirme notunun, derecelendirme 
yaptırmak isteyen şirketin talebi nedeniyle 
verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi şarttır. 

 

9. Birden fazla projenin birlikte yürütüldüğü 
işletmelerde, eğitim ve deneyim düzeyi 
yüksek uzmanları takım halinde bir araya 
getiren, dikey ve yatay ilişkilerin tümünü 
dikkate alan ve fonksiyonel ve mal tipi 
bölümlere ayırma ölçütünün birlikte 
kullanıldığı modern organizasyon modeli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Bürokratik Organizasyon 

 B) Dikey Organizasyon 

 C) Bölge Temelli Organizasyon 

 D) Mamul Temelli Organizasyon 

 E) Matriks Organizasyon 

 

10. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal 
Yönetim Düzenlemeleri uyarınca, ilgili 
diğer mevzuat hükümleri gereği yerine 
getirilmesi zorunlu olan yükümlülükler saklı 
kalmak kaydıyla, aşağıdakilerden hangisi 
ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta 
yatırımcılara genel kurul toplantı tarihinden 
önce duyurulması gereken hususlardan biri 
değildir? 

 A) Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay 
bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu 
temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile 
imtiyazların niteliği hakkında bilgi 

 B) Ortaklığın gelecek hesap dönemlerinde 
planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyecek değişiklikler ve bu değişiklerin 
gerekçeleri hakkında bilgi 

 C) Ortaklığın yönetim kurulu üyeleri ile finansal 
tablolarının bağımsız denetimini 
gerçekleştiren sorumlu ortak baş denetçinin 
özgeçmişi 

 D) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim 
kurulu üyelerinin azli veya değiştirilmesi 
varsa, bunun gerekçeleri 

 E) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde 
konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 
Bölümüne yazılı olarak iletilen taleplerinin 
yönetim kurulu tarafından kabul edilmediği 
hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret 
gerekçeleri 
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11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa (Kanun) 

göre, Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya 
idari düzenlemelerde daha uzun bir süre 
öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine 
konulan bir içerik, üzerinde bulunan 
tarihten itibaren en az ne kadar süreyle 
internet sitesinde kalır? 

 A) 6 Ay 

 B) 1 yıl 

 C) 2 Yıl 

 D) 3 Yıl 

 E) 5 Yıl 

 

12. Sermaye Piyasası Kurulunun finansal 
raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre, 
aşağıdakilerden hangisinin ara dönem 
yönetim kurulu faaliyet raporu düzenleme 
yükümlülüğü bulunmaktadır? 

 A) Payları Serbest İşlem Platformunda işlem 
gören işletmeler 

 B) Payları Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem 
gören işletmeler 

 C) Varlık kiralama şirketleri 

 D) Payları İkinci Ulusal Pazarda işlem gören 
ortaklıklar 

 E) Sermaye piyasası araçları borsada işlem 
görmeyen yatırım kuruluşları 

 

13. Sermaye Piyasası Kurulunun menfaat 
sahipleri ile ilgili Kurumsal Yönetim 
İlkelerine göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Şirket çalışanlarına yönelik tazminat 
politikasını oluşturur ve bunu kurumsal 
internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar. 

 B) Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili 
mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun 
olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim 
komitesine veya denetimden sorumlu 
komiteye iletilmesi için gerekli 
mekanizmaları oluşturur. 

 C) Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay 
edindirme planları oluşturabilir. 

 D) Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş 
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde 
tanınmasını destekler. 

 E) Şirketin faaliyetleri Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda (KAP) açıklanan etik kurallar 
çerçevesinde yürütülür. 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kurulunun Kurumsal Yönetim 
Düzenlemeleri uyarınca, risk yönetimini 
teminen yönetim kurulu tarafından yerine 
getirilen görevlerden biri değildir? 

 A) Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en 
uygun düzeyde tutarak şirketi idare ve temsil 
etmek 

 B) İlgili komite görüşünü de dikkate alarak, 
şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek 
risklerin etkilerini en aza indiren, risk yönetim 
ve bilgi sistemleri ile süreçleri içeren iç 
kontrol sistemleri oluşturmak 

 C) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin 
etkinliğini yılda en az bir kez gözden 
geçirmek 

 D) İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği 
hakkında faaliyet raporunda bilgi vermek 

 E) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 
teşhisi ve risklerle ilgili önlemlerin alınmasını 
teminen, bünyesinde Kurumsal Yönetim 
Komitesi oluşturmak 

 

15. I. Stratejik planlar işletmenin uzun vadeli 
büyüme ve gelişimini etkileyen sorunlarla 
ilgilidirler. 

II. Stratejik plan sadece bütçeye dönük 
hazırlanır. 

III. Stratejik planlamada üst yönetim; işletmenin 
amaçları doğrultusunda çevre analizi, 
işletme değerlemesi, alternatif stratejilerin 
incelenmesi ve uygun stratejinin seçimi 
üzerinde çalışır. 

İşletmelerin stratejik planlamasına ilişkin 
yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 
 A) Yalnız I 

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

16. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal 
Yönetim İlkelerine göre, ilgili diğer mevzuat 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurumsal 
yönetim düzenlemelerine tabi ortaklıkların 
kurumsal internet sitelerinde yer vermesi 
gereken hususların en az son kaç yıllık 
bilgileri içermesi gerekmektedir? 

 A) 1 Yıl 

 B) 3 Yıl 

 C) 5 Yıl 

 D) 8 Yıl 

 E) 10 Yıl 
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17. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal 

Yönetime İlişkin Düzenlemelerine göre, 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürütmekte 
olduğu faaliyetleriyle ilgili olarak yılda en 
az 1 kere hazırlamak zorunda olduğu 
raporu aşağıdakilerden hangisine sunar? 

 A) Yönetim Kurulu 

 B) Genel Kurul 

 C) Denetim Komitesi 

 D) Kurumsal Yönetim Komitesi 

 E) Genel Müdür 

 

18. Sermaye Piyasası Kurulunun Özel 
Durumlar Tebliğine (Tebliğ) ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli gördüğü 
durumlarda kamunun zamanında, tam ve 
doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak 
amacıyla ihraççılardan açıklama yapılmasını 
isteyebilir. 

 B) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin 
kamuya açıklanması zorunlu değildir. 

 C) İhraççılar, sermaye piyasası araçlarının 
fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan 
piyasa koşullarıyla açıklanamayan 
değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi 
üzerine kamuya açıklama yapmak 
zorundadır. 

 D) İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka 
bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve 
içsel bilgilere düzenli erişim olan kişiler 
listesi Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. 

 E) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış halka 
açık ortaklıklar Tebliğ hükümlerine tabidir. 

 

19. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal 
Yönetim Düzenlemelerine göre, ortaklıklar 
ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve 
süreklilik arz eden satış işlemlerinin bir 
hesap dönemi içerisindeki tutarının, 
kamuya açıklanan son yıllık finansal 
tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan 
oranının en az yüzde kaçı aşmasının 
öngörülmesi halinde, ortaklık yönetim 
kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve 
piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına 
ilişkin bir rapor hazırlanması zorunluluğu 
doğmaktadır? 

 A) 10 

 B) 15 

 C) 20 

 D) 25 

 E) 30 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket 
genel kurul toplantılarına ilişkin olarak 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yeni getirilen 
düzenlemelerden biri değildir? 

 A) En az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul 
toplantısında hazır bulunması 

 B) Genel kurullara elektronik ortamda katılma 
ve oy kullanma sisteminin uygulanmasının 
pay senetleri borsaya kote edilmiş 
şirketlerde zorunlu tutulması 

 C) Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet 
dönemi sonundan itibaren üç ay içinde 
yapılması 

 D) Yönetim kurulunun, genel kurulun çalışma 
esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir 
iç yönerge hazırlaması ve genel kurulun 
onayından sonra yürürlüğe koyması 

 E) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede 
gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanan ilanla çağrılması 

 

21. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi kurumsal 
yönetim kavramının yaygınlaşmasına ve 
kurumsal yönetimin önem kazanmasına 
neden olan faktörlerden biri değildir? 

 A) Enron ve Parmalat gibi şirket skandallarının 
sermaye piyasalarına olan güveni azaltması 

 B) Finans piyasalarının entegrasyonu 
neticesinde ortaya çıkan global finansal 
krizlerin pek çok ülkeyi ve pek çok şirketi 
aynı anda etkileyebilmesi 

 C) Uluslararası sermaye hareketlerinin hız 
kazanması 

 D) Bankaların sermaye yeterlik 
yükümlülüklerinin ağırlaştırılması 

 E) Şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının 
önem kazanması 
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22. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal 

Yönetim Tebliğine göre, Kurumsal Yönetim 
İlkelerinden zorunlu olarak uygulanacak 
olanların belirlenmesi ve gözetiminde, 
sistemik önemlerine göre gruplara ayrılan 
ortaklıklar ve gruplandırmaya ilişkin 
esaslarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Birinci grup dışında kalan ortaklıklardan, 
piyasa değerinin ortalaması 1 milyar TL’nin 
ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin 
ortalaması 250 milyon TL’nin üzerinde olan 
ortaklıklar ikinci grupta yer almaktadır. 

 B) Piyasa değeri ve/veya fiili dolaşımdaki pay 
oranının değişmesi sonucu üst gruba 
yükselen ortaklık, hesaplamanın ait olduğu 
dönemi takip eden yıldan itibaren yeni gruba 
ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi 
olacaktır. 

 C) Paylarının ilk defa borsada işlem görmeye 
başlaması için Sermaye Piyasası Kuruluna 
başvuran ortaklıklar, grup ayrımına ilişkin 
liste ilan edilinceye kadar birinci grupta yer 
alan ortakların tabi olduğu Kurumsal 
Yönetim İlkelerine uymakla yükümlüdür. 

 D) Ortaklıklar piyasa değerleri ve fiili 
dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri 
dikkate alınarak üç gruba ayrılmaktadır. 

 E) Grup ayrımı, ortaklıkların Mart, Haziran, 
Eylül ve Aralık ayları itibarıyla son işlem 
günlerinde oluşan ikinci seans kapanış 
fiyatlarının ve fiili dolaşımdaki pay 
oranlarının ortalaması esas alınarak 
belirlenmektedir. 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi iç denetim 
kapsamında, iç denetçinin yapabileceği 
görev ve faaliyetlerden biri değildir? 

 A) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem 
denetiminin yapılması ve öneriler getirilmesi 

 B) Risk yönetim metotlarının uygulamasının 
incelenmesi 

 C) Bilgi teknolojisi süreçlerinin gözden 
geçirilmesi 

 D) Bizzat bağımsız denetim raporu düzenlemek 
amacıyla finansal tabloların denetlenmesi 

 E) İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin ve 
yeterliliğinin değerlendirilmesi 

 

24. Bir personelin davranışları ve bu 
davranışların etkilerine ilişkin algılar 
hakkında, o personelin kendisi dâhil, 
üstleri, çalışma arkadaşları, müşterileri, 
tedarikçileri gibi o personelle ilişkili farklı 
kaynaklardan bilgi toplanmasına dayalı 
performans değerlendirme yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Basit Sıralama Yöntemi 

 B) 360 Derece Performans Değerlendirme 

 C) Doğrudan İndeks Yöntemi 

 D) İkili Karşılaştırma Yöntemi 

 E) Kritik Olaylar Yöntemi 

 

25. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 
Kurumsal Yönetim Düzenlemelerine göre, 
SPK’nın uygun görüşü halinde, bir kamu 
kuruluşunun imtiyazlı pay sahibi olduğu ve 
payları borsanın İkinci Ulusal Pazarında 
işlem gören ortaklıkların bağımsız yönetim 
kurulu üyeleri için aşağıdaki kriterlerden 
hangisi aranmaz? 

 A) Şirket yönetim kurulunda son 10 yıl 
içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu 
üyeliği yapmamış olması 

 B) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, 
bilgi ve tecrübeye sahip olması 

 C) Şirketin yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda 
borsada işlem gören şirketlerin beşten 
fazlasında aynı kişinin bağımsız yönetim 
kurulu üyesi olmaması 

 D) Bağımsız üyelerden en az yarısının Gelir 
Vergisi Kanununa göre Türkiye’de yerleşmiş 
sayılması 

 E) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinin 
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayırıyor olması 

 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. 
 
 


