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SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY 
LİSANSLAMA SINAVI 

 

31 Mayıs – 1 Haziran 2014 – Pazar 14.30 
 

DÖRDÜNCÜ 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 
 2360 Ulusal ve Uluslararası Piyasalar 25 2 
 2400 Analiz Yöntemleri 25 6 
 2380 Finansal Yönetim 25 9 
 2420 Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim 
  (Eski Adı: Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar) 25 12 
 

2. Bu kitapçıkta yer alan her bir modül için cevaplama süresi 45 dakika, toplam süre 180 dakikadır.  
3. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 
4. Testlerde yer alan sorular 21 Şubat 2014 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) hazırlanmıştır. Bu tarihten 

sonra sınav konuları ile ilgili mevzuat değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu 
değişiklikleri dikkate almayınız. 

5. Cevaplamaya istediğiniz modülün, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap 
kâğıdında o modül için ayrılmış olan bölüme işaretlemeyi unutmayınız.  

6. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına 
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

7. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru 
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.  

8. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 
9. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o 

soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.  
10. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen 

seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 
11. Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm 

sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.  
12. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 
 

Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin sınav salonu dışına çıkarılması, tamamının veya 
bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa 
uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
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Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
A

1. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda birden çok sayıda müşterinin 
tek bir hesabı kullanarak işlem yaptığı 
hesap tipi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Müşteri Hesabı 

 B) Portföy Hesabı 

 C) Global Hesap 

 D) Piyasa Yapıcı Hesabı 

 E) Saklama Hesabı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay 
Piyasası’nda yer alan emir tiplerinden biri 
değildir? 

 A) Açılış Fiyatlı Emirler 

 B) Limit Fiyatlı Emirler 

 C) Kapanış Fiyatlı Emirler 

 D) Kalanı İptal Et Emirleri 

 E) Değişken Fiyatlı Emirler 

 

3. Takasbank Para Piyasası (TPP) aracı 
kuruluş teminatları ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Bir aracı kuruluşun toplam teminatının, 
toplam TPP riskinin %115’nin altına düşmesi 
halinde, teminat tamamlama çağrısı yapılır. 

 B) TPP’de Takasbank’a verebilecekleri teminat 
çeşitleri arasında Euro Tahviller yer almaz. 

 C) TPP’de toplam değerlenmiş teminat içinde 
değerlenmiş payların oranı en fazla %75 
olabilir. 

 D) Aracı kuruluşların teminatındaki payların 
Borsa İstanbul’da sırasının kapatılması 
teminat değiştirme çağrısı nedenidir. 

 E) Aracı kuruluşların teminat olarak vermiş 
oldukları payların temettü hakları aracı 
kuruluş adına Takasbank tarafından 
kullanılır. 

 

4. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda hepsi dövize dayalı olmak 
üzere 10 adet uzun alım opsiyonu, 20 adet 
kısa satım opsiyonu ve 10 adet uzun vadeli 
işlem pozisyonuna sahip bir yatırımcının, 
döviz pozisyon limiti hesaplamasında 
dikkate alınması gereken toplam pozisyon 
miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 0 

 B) 10 

 C) 20 

 D) 30 

 E) 40 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun yabancı sermaye piyasası 
araçlarının halka arzına ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde yanlıştır? 

 A) Türkiye’de halka arz edilecek yabancı 
sermaye piyasası araçlarının borsada işlem 
görme başvurusunun veya ihracının bir 
borsa veya yetkili sermaye piyasası otoritesi 
tarafından yatırımcının korunması veya buna 
benzer bir gerekçeyle reddedilmemiş olması 
gerekir. 

 B) Yabancı sermaye piyasası araçlarının 
üzerlerinde ayni hak, hapis hakkı veya 
benzeri kısıtlayıcı haklar bulunmamalıdır. 

 C) Yabancı ortaklıkların sabit getirili menkul 
kıymet dışındaki ihraçlarında başvuru 
tarihinden önceki beş yıl içerisinde bir 
derecelendirme kuruluşundan, notlandırma 
ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyesine 
denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu 
alması gerekmektedir. 

 D) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç 
edildikleri ülkede; bunların Türkiye’de 
satışına, sağladığı mali haklar ile ilgili işlem 
ve ödemelerin Türkiye’de yapılmasına ve 
yönetimsel hakların kullanılmasına ilişkin 
herhangi bir kısıtlama bulunmamalıdır. 

 E) Yabancı sermaye piyasası araçları devir 
veya tedavülünü kısıtlayıcı veya sahibinin 
haklarını kullanmasını engelleyici kayıtlara 
tabi tutulmamış olmalıdır. 

 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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6. Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası 

(GİP) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) GİP’te, payların ve nakdin teslimi/alınması 
T+1 gününde (işlem günü + 1 iş günü) 
yapılır. 

 B) GİP’te işlem gören paylar Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdinde kayden izlenir. 

 C) GİP’te gerçekleşen işlemlerin nakit ve 
menkul kıymet takası İstanbul Takas ve 
Saklama Bankası A.Ş. tarafından yapılır. 

 D) GİP’te ancak GİP Listesi’nde bulunan paylar 
işlem görebilir. 

 E) GİP’te paylar Türk Lirası üzerinden alınıp 
satılır. 

 

7. Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarında 
(Pazar) uygulanan emir kuralları ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Temsilci referansı değişimi ve repo tutarının 
azaltılması, emrin önceliğinin 
kaybedilmesine neden olur. 

 B) Pazar’da işlemler çok fiyat sürekli müzayede 
yöntemine göre gerçekleştirilir. 

 C) Pazar’da repo emirlerinde en yüksek, ters 
repo emirlerinde ise en düşük oranlı 
emirlerin önceliği vardır. 

 D) Pazara iletilen emirlerde %0,01’lik oran 
adımı uygulanır. 

 E) Pazara iletilen emirlerden karşılanmamış 
olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin 
karşılanmadan kalan kısımları iptal edilebilir. 

 

8. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda üyelerin temerrüde düşmemek 
için teminat tamamlama çağrısı 
yükümlülüklerini en geç ne zamana kadar 
yerine getirmeleri gerekir? (T: işlem günü) 

 A) T günü sonuna kadar 

 B) T+1 günü sonuna kadar 

 C) T+1 günü saat 15:00’e kadar 

 D) T+2 günü saat 15:00 ‘e kadar 

 E) T+2 günü sonuna kadar 

 

9. İlk defa 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu ile düzenlenerek, sermaye piyasası 
mevzuatında yer bulan yatırım hizmet ve 
faaliyeti türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği 

 B) Sermaye piyasası araçlarının 
kaydileştirilmesi işlemleri 

 C) Çok taraflı alım satım sistemlerinin 
işletilmesi 

 D) Kaldıraçlı alım satım işlemleri 

 E) Yatırımcıları Koruma Fonu’nun işletilmesi 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul 
Gelişen İşletmeler Piyasası başvuru ve 
işlem görme maliyetleri arasında yer 
almaz? 

 A) Merkez Bankası ücreti 

 B) Sermaye Piyasası Kurulu kayıt ücreti 

 C) Merkezi Kayıt Kuruluşu ücreti 

 D) Bağımsız denetçi ücreti 

 E) Borsa ücreti 

 

11. I. Teminat zorunluluğu bulunmaması 
II. Karşı taraf riskini minimize etmesi 
III. İşlem yapmanın maliyetinin daha düşük 

olması 
IV. Merkez Bankası’nın kendilerine tanıdığı 

limitlerin yetersiz gelmesi 

Yukarıdakilerden hangileri bankaların 
organize piyasalar yerine, bankalararası 
piyasaları tercih etmesinin nedenleri 
arasında değildir? 
 A) Yalnız I 

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

12. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler Piyasası’nın üyeleri 
arasında yer almaz? 

 A) Gayrimenkul Yatırım Fonları 

 B) Bankalar 

 C) Yetkili Müesseseler 

 D) Kıymetli Maden Aracı Kurumları 

 E) Kıymetli Maden Üretimi veya Ticareti ile 
İştigal Eden Anonim Şirketler 

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.



2014 SPK I.DÖNEM S-403-A A
13. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem 

gören, Pay Piyasası kapanış seansına dahil 
sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Hisse Senedi 

 B) Sertifika 

 C) Borsa Yatırım Fonu 

 D) Rüçhan Hakkı Kuponu 

 E) Varant 

 

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
göre, saklama kuruluşlarında saklanan 
yabancı sermaye piyasası araçlarını 
temsilen ihraç edilen ve sahibine bu 
araçların verdiği hakları aynen sağlayan, 
bunlara özdeş, nominal değeri Türk Lirası 
olarak veya T.C. Merkez Bankası’nca günlük 
alım satım kurları ilan edilen yabancı 
paralar cinsinden ifade edilen sermaye 
piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Varlık teminatlı menkul kıymet 

 B) Kira sertifikası  

 C) Varlığa dayalı menkul kıymet 

 D) Gelir ortaklığı senedi 

 E) Depo sertifikası 

 

15. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ödünç 
Piyasasında, ödünç işlemlerinin takas 
hesaplamasında, konu olan kıymetli 
madenin esas alınan özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Küsuratı 

 B) Saflık derecesi 

 C) Faiz aralığı 

 D) Fiyat tipi 

 E) Para birimi 

 

16. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası işleyiş esasları çerçevesinde 
işlem sisteminin açıldığı andan, seansın 
başlangıcına kadar geçen “işlem 
yapılmayan dönem”de aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması mümkün değildir? 

 A) İşlem sisteminde sorgulama yapılması 

 B) Önceki günlerden kalan “iptale kadar geçerli” 
veya “tarihli” emirler iptal edilmesi 

 C) Emir girişi yapılması 

 D) Önceki günlerden kalan “iptale kadar geçerli” 
veya “tarihli” emirlerin miktarı azaltılması 

 E) İşlem sistemine gönderilmek üzere toplu 
emir dosyası oluşturulması 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay 
Piyasası’nda işlemlerin gerçekleştiği 
pazarlardan biri değildir? 

 A) Ulusal Pazar 

 B) Toplam Satışlar Pazarı 

 C) İkinci Ulusal Pazar 

 D) Kesin Alım Satım Pazarı 

 E) Gözaltı Pazarı 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul 
Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlemlerin 
gerçekleştiği pazarlardan biri değildir? 

 A) Pay Senedi Repo Pazarı 

 B) Uluslararası Tahvil Pazarı 

 C) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 

 D) Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı 

 E) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 

 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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19. Borsa İstanbul (Borsa) Elmas ve Kıymetli 

Taş Piyasasında (Piyasa) gerçekleşen 
işlemler ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Alıcı ve satıcı üyeler seans salonunda elmas 
ve diğer kıymetli taşların incelenmesine 
uygun olarak hazırlanan ortamda bir araya 
gelirler. 

 B) Piyasada işlem görecek elmas ve kıymetli 
taşların, fiziki olarak işlem görmesi 
zorunludur. 

 C) Borsa, Piyasada gerçekleşen işlemlerle ilgili 
olarak taraf olmaz ve herhangi bir 
yükümlülük taşımaz. 

 D) Piyasada parlatılmış elmasların işlem 
görmesine izin verilmez. 

 E) Borsa bünyesinde gerçekleşen işlemlerin 
kaydı, alıma ve satıma taraf olanların 
onayıyla işlemin gerçekleştiği işgünü 
içerisinde Piyasa yetkilileri tarafından yapılır. 

 

20. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası işleyiş esasları uyarınca seans 
bitimini takiben teminat hesaplamalarında 
kullanılmak üzere her bir sözleşme için 
işlem gününe ait ilan edilen fiyat 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Kapanış fiyatı 

 B) Uzlaşma fiyatı 

 C) Ağırlıklı ortalama fiyat 

 D) Baz fiyat 

 E) Referans varlık fiyatı 

 

21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Takasbank 
Para Piyasası (TPP) için yanlıştır? 

 A) Takasbank her aracı kuruluşa “TPP Limiti” 
tahsis eder. 

 B) TPP’de fon fazlası ve/veya fon ihtiyacı 
olanların talep ve tekliflerinin karşılaşması 
sağlanır. 

 C) TPP, Takasbank tarafından kurulan ve 
işletilen organize piyasadır. 

 D) Takasbank, TPP işlemlerinde katılımcı 
olabilmektedir. 

 E) TPP işlemlerinde, Takasbank para satana 
karşı alan, para alana karşı ise satan taraf 
konumundadır. 

 

22. Borsa İstanbul Uluslararası Tahvil 
Pazarı’nda azami kaç gün ileri valörlü işlem 
yapılabilir? 

 A) 1 

 B) 3 

 C) 5 

 D) 10 

 E) 15 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem 
görmez? 

 A) Pay Opsiyonu Sözleşmeleri  

 B) Elektrik Opsiyonu Sözleşmeleri 

 C) BİST 30 Opsiyon Sözleşmeleri 

 D) Ege Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

 E) Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

 

24. “Baz fiyat, bir payın bir seans süresince işlem 
görebileceği alt ve üst fiyat limitlerinin 
belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır.” 

Yukarıda yer alan tanım kapsamında, Borsa 
İstanbul Pay Piyasası’nda, rüçhan hakkı 
kupon pazarı hariç olmak üzere, bir pay 
için bir seans içinde önerilebilecek en 
düşük ve en yüksek fiyatların belirlendiği 
fiyat aralığı baz fiyat üzerinden yüzde kaç 
olarak uygulanmaktadır? 
 A) 20 

 B) 15 
 C) 12 
 D) 10 
 E) 5 
 

25. Aşağıdaki faktörlerden hangisi dalgalı kur 
rejiminde, kurların düzeyinin 
belirlenmesinde doğrudan etkili değildir? 

 A) Ülkelerarası faiz oranı farklılıkları 

 B) Ülkelerarası büyüme oranı farklılıkları 

 C) Göreli fiyat seviyesi 

 D) Ödemeler dengesi 

 E) Ülkelerarası kişi başı milli gelir farklılıkları 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Analiz Yöntemleri
A

1. Bir işletme kullanmış olduğu 250.000 TL’lik 
bir borç için 7 ay sonra ödeme yapacaktır. 
Yıllık faiz oranı %24 ise işletmenin 
ödeyeceği toplam tutar kaç TL olur? 

 
A) 256.800 

 B) 285.000 

 C) 294.297 

 D) 295.614 

 E) 301.536 

 

2. 6 ay vadeli mevduata uygulanan yıllık 
nominal faiz oranı % 16 ise yıllık efektif faiz 
oranı yüzde kaçtır? 

 
A) 16,06 

 B) 16,12 

 C) 16,36 

 D) 16,64 

 E) 16,78 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz 
oranının büyüklüğünü belirleyen 
unsurlardan biri değildir? 

 
A) Likidite primi 

 B) Enflasyon primi 

 C) İşlem riski primi 

 D) Vade primi 

 E) Ödenmeme riski primi 

 

4. 4 yıl boyunca her dönem sonunda alınacak 
12.000 TL’nin %10 faiz oranıyla bugünkü 
değeri yaklaşık kaç TL’dir? 

 
A) 33.304 

 B) 34.985 

 C) 36.742 

 D) 37.813 

 E) 38.038 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman 
değerini ortaya çıkaran unsurlardan biri 
değildir? 

 
A) Döviz kuru 

 B) Getiri 

 C) Harcamadan vazgeçme 

 D) Risk 

 E) Enflasyon 

 

6. Yıl içindeki faizlendirme sayısının birden 
fazla olması durumunda gerçekleşen faiz 
oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Reel faiz 

 B) Piyasa faizi 

 C) Efektif faiz 

 D) Nominal faiz 

 E) Basit faiz 

 

7. 5 yıl sonra gerçekleştirilmesi planlanan 
yatırım için bankaya her 6 ayda bir 100.000 
TL yatırılacaktır. Faiz oranı %18 ise 
başlangıç yatırımın tutarı yaklaşık kaç 
TL’dir? 

 
A) 1.395.965 

 B) 1.403.244 

 C) 1.425.168 

 D) 1.519.293 

 E) 1.578.727 

 

8. Ekonomik ve sektörel değerlendirmeler, 
firma ile ilgili halka açıklanan tüm bilgi, 
finansal tablo ve değerlendirmelere 
dayanan analiz yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Yatay analiz 

 B) Temel analiz 

 C) Karşılaştırmalı analiz 

 D) Teknik analiz 

 E) Sistematik analiz 

 

9. 5, 10 ya da 15 yıl gibi uzunca bir zaman 
diliminde finansal tablolarda gelişen 
değişimleri inceleyen analiz tekniği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Trend analizi 

 B) Oran analizi 

 C) Dikey analiz 

 D) Çapraz analiz 

 E) Yatay analiz 

 6 İzleyen sayfaya geçiniz.
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10. Aşağıdakilerden hangisi finansal analizde 

kullanılan faaliyet oranlarından biri 
değildir? 

 
A) Stok devir hızı 

 B) Özsermaye devir hızı 

 C) Nakit devir hızı 

 D) İşletme sermayesi devir hızı 

 E) Aktif devir hızı 

 

11. Net satışları 6.280.000, satışlarının maliyeti 
2.040.000 TL olan bir işletmenin brüt kâr 
marjı yaklaşık yüzde kaçtır? 

 
A) 31,08 

 B) 32,94 

 C) 33,25 

 D) 34,11 

 E) 35,67 

 

12. Hisse başına kazancı 8 TL olan bir 
işletmenin fiyat/kazanç oranı 1,6’dır. Hisse 
senedi defter değeri 20 TL ise işletmenin 
piyasa değeri/defter değeri oranı kaç TL 
dir? 

 
A) 0,56 

 B) 0,58 

 C) 0,61 

 D) 0,64 

 E) 0,67 

 

13. Dönen varlıkları 34.565.000, kısa vadeli 
borçları 19.870.000 ve stokları 7.245.000 TL 
olan bir işletmenin asit test oranı yaklaşık  
kaç TL’dir? 

 
A) 1,24 

 B) 1,26 

 C) 1,37 

 D) 1,48 

 E) 1,51 

 

14. Net satışların dönen varlıklara bölünmesi 
ile bulunan faaliyet oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Yatırım kârlılığı 

 B) Asit test oranı 

 C) Stok devir hızı 

 D) Brüt kâr oranı 

 E) İşletme sermayesi devir hızı 

 

15. Varlık kârlılığı %14,82 toplam varlıkları 
18.480.000 TL olan bir işletmenin net kârı 
kaç TL’dir? 

 
A) 2.349.412 

 B) 2.738.736 

 C) 2.807.647 

 D) 2.926.983 

 E) 2.964.894 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik 
dalgalanmalara duyarlı olmayan 
sektörlerden biridir? 

 
A) Mekanik sanayi 

 B) Otomotiv sanayi 

 C) Gıda sanayi 

 D) Madencilik sanayi 

 E) Giyim sanayi 

 

17. Piyasada yeterince alım dalgasının geldiği 
ve bu dalgayla fiyatların artık düşüş 
baskısına boyun eğmediği fiyat seviyesine 
ne ad verilir? 

 A) Destek 

 B) Direnç 

 C) Trend 

 D) Kırılma 

 E) Moment 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde 
kullanılan Fibonacci oranlarından biri 
değildir? 

 
A) %23,6 

 B) %38,2 

 C) %61,8 

 D) %91,4 

 E) %100 
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19. Aşağıdakilerden hangisi gelecek için anlam 

taşıyan fiyat boşluklarından biri değildir? 

 
A) Olağan boşluklar 

 B) Birincil boşluklar 

 C) Tükeniş boşlukları 

 D) Ölçüm boşlukları 

 E) Kaçış boşlukları 

 

20. Amacı hareketli ortalamayı çizmenin yanı 
sıra fiyatları alttan üsten sınırlayan iki eğri 
daha çizerek, alım ve satım kararlarını daha 
isabetli hale getirmek olan teknik analiz 
göstergesine ne ad verilir? 

 
A) Trend kanalı 

 B) Momentum 

 C) Stokastik gösterge 

 D) Yükselen üçgen 

 E) Bollinger bandı 

 

21. 7 günlük bir üstel hareketli ortalamanın 
üstel oranı yaklaşık kaçtır? 

 
A) 0,19 

 B) 0,22 

 C) 0,24 

 D) 0,25 

 E) 0,29 

 

22. Hisse senedinin kendi içindeki gücünü, 
geçmişte düştüğü günler ile yükseldiği 
günleri karşılaştırarak ortaya çıkarmaya 
yarayan teknik analiz göstergesine ne ad 
verilir? 

 A) Relatif güç endeksi 

 B) Hareket kolaylığı göstergesi 

 C) Talep endeksi 

 D) Fiyat değişim oranı 

 E) Toplanma dağılma endeksi 

 

23. Bir hisse senedinin bugünkü en yüksek 
fiyatı 12 TL ve bugünkü en düşük fiyatı 10,5 
TL’dir. Dün ile bugün arasında bir fiyat 
aralığı yok ise volatiliteyi gösteren gerçek 
işlem aralığı kaç TL’dir? 

 
A) 0,5 

 B) 1,5 

 C) 2 

 D) 2,5 

 E) 3 

 

24. İlk önce genişleyen daha sonra da daralan 
bir üçgenin yan yana getirilmesiyle 
isimlendirilen formasyonlara ne ad verilir? 

 
A) Takoz 

 B) Flama 

 C) Dikdörtgen 

 D) Yuvarlak 

 E) Elmas 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi trend değişim 
formasyonlarından biri değildir? 

 A) Gece yıldızı 

 B) Sabah yıldızı 

 C) Kayan yıldız 

 D) Akşam yıldızı 

 E) Ters çekiç 
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Finansal Yönetim
A

1. İşletmelerde CFO (Chief Financial Officer) 
seçilirken aşağıdaki konulardan hangisiyle 
ilgili tecrübe şartı aranmaz? 

 A) Vergi yönetimi 

 B) Denetim 

 C) Ürün güvenilirliği 

 D) Aktif finansman 

 E) Kredi tahsilat yönetimi 

 

2. Finansın çeşitlendirme ilkesine göre 
portföye hangi tür varlıklar dahil 
edilmektedir? 

 A) Pozitif ilişkili varlıklar 

 B) Negatif ilişkili varlıklar 

 C) Yılda birden fazla ödeme gerektiren varlıklar 

 D) Yılda birden az ödeme gerektiren varlıklar 

 E) Vadeli ve türev varlıklar 

 

3. Yıllık nominal faiz oranı %27 ise ve 4 ayda 
bir faizlendirme yapılıyorsa, yıllık efektif 
faiz oranı yaklaşık kaç olur? 

 A) 0,295 

 B) 0,285 

 C) 0,275 

 D) 0,265 

 E) 0,255 

 

4. Bir işletmenin 12 yıl sonra ödenmesi 
gereken bir borcu için her yıl sonunda 
bankaya 16.000 Türk Lirası yatırması 
gerekmektedir. Buna göre, söz konusu 
işletmenin %14 bileşik faiz oranı üzerinden 
12 yıl sonunda bankada birikecek parası 
yaklaşık kaç Türk Lirası’dır? 

 A) 413.478 

 B) 423.421 

 C) 436.332 

 D) 443.456 

 E) 452.638 

 

5. İşletmelerin nakde dönüşüm süreleri 
uzadıkça, aşağıdakilerin hangisinde artış 
beklenir? 

 A) Pazar portföyü getirisinde 

 B) Brüt satış kârında 

 C) Net satış kârında 

 D) Çalışma sermayesi gereksiniminde 

 E) Faaliyet kaldıracında 

 

6. Opsiyona konu olan varlığın fiyatının bir 
birim değişmesi halinde opsiyon 
fiyatındaki değişimi gösteren duyarlılık 
ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Gölge fiyat 

 B) Taşıma maliyeti 

 C) Beta 

 D) Rho 

 E) Delta 

 

7. Aynı anda ve aynı menkul kıymet için aynı 
anlaşma fiyatı ile satım opsiyonu verme ve 
alım opsiyonu alma işlemine dayalı strateji 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Sentetik uzun pozisyon 

 B) Sentetik kısa pozisyon 

 C) Başabaş pozisyon 

 D) Avrupa tipi açık pozisyon 

 E) Amerika tipi açık pozisyon 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi finansal 
planlamada kullanılan yöntemlerden 
biridir? 

 A) Destek - direnç yöntemi 

 B) Trend yöntemi 

 C) Mum grafik yöntemi 

 D) Formasyon yöntemi 

 E) Modigliani - Miller yöntemi 

 

9. Bir işletmede faiz ve vergi öncesi gelir 
310.000 Türk Lirası ve finansal kaldıraç 
derecesi 2,6 ise, bu işletmenin faiz 
masrafları yaklaşık kaç Türk Lirası’dır? 

 A) 174.398 

 B) 178.517 

 C) 182.386 

 D) 185.289 

 E) 190.769 

 

10. Pay senetlerinin piyasa fiyatı 14 Türk Lirası 
ve bugün için dağıtacağı kâr payı 2,5 Türk 
Lirası olan bir işletmenin kârlarında yıllık 
%17 büyüme artışı olacağı beklendiğine 
göre, bu işletmenin pay senedi maliyeti 
yaklaşık kaçtır? 

 A) 0,25 

 B) 0,35 

 C) 0,40 

 D) 0,50 

 E) 0,55 
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11. Optimal sermaye yapısı olarak adlandırılan 

karma, işletmelerde aşağıdakilerden 
hangisini sağlamaktadır? 

 A) Faaliyeti yürütülen mal ve hizmetlerin 
düzenlenmesini 

 B) Operasyonel risk yönetimini 

 C) Yatırımlardaki belirsizliklerin ortaya 
çıkarılmasını 

 D) Sermaye maliyetinin en aza indirilmesini 

 E) Ortalama getiri varyans portföylerinin 
oluşturulmasını 

 

12. Mevcut varlıkları ile pay başına süresiz 
olarak her yıl 19 Türk Lirası kazanç 
sağlaması beklenen bir anonim ortaklığın 
kâr dağıtım oranı %40 olup, dağıtılmamış 
kârlar yeniden yatırıma ayrılacaktır. Yeni 
yatırımların süresiz olarak yıllık %10 
oranında verim getireceği, birikim 
sahiplerinin beklediği kârlılık oranının %18 
olduğu ve yıllar itibariyle değişmeyeceği 
kabul edildiğinde, kâr payı yaklaşımına 
göre söz konusu ortaklığa ait pay senedinin 
değeri yaklaşık kaç Türk Lirası olur? 

 A) 42 

 B) 49 

 C) 55 

 D) 63 

 E) 79 

 

13. Bir tahvilin pazar değerini bulabilmek için 
şimdiki değeri hesaplanan ve vade 
sonunda ödenecek olan anapara tutarını 
ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) İşleyen teşebbüs değeri 

 B) Tasfiye değeri 

 C) Özkaynak değeri 

 D) Likidite değeri 

 E) Nominal değer 

 

14. Bir veya daha fazla işletmeye ait hisse 
senetlerinin, söz konusu işletmelerin 
kontrolünü elde tutmaya yetecek kadar olan 
kısmına sahip olan anonim şirketlere ne ad 
verilir? 

 A) Tröst 

 B) Kartel 

 C) Konsolidasyon 

 D) Holding 

 E) Türdeş birleşme 

 

15. İki işletmenin birleşmesi sonrasındaki 
pazar değerinin, her iki şirketin birleşme 
öncesindeki pazar değeri toplamından daha 
fazla olması hangi etkiyle açıklanır? 

 A) Sinerji 

 B) Kaldıraç 

 C) İşlem maliyeti 

 D) Likidite 

 E) Risk 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi kur 
değişimlerinin, finans yöneticilerini 
korunmaya iten etkileri arasında yer almaz? 

 A) Döviz kurunun para arzı etkisi 

 B) Kur değişimlerinin işlem etkisi 

 C) Kur değişimlerinin ekonomik etkisi 

 D) Kur değişimlerinin muhasebe etkisi 

 E) Ödeme/tahsilat gününe kadar kur değişimi 
etkisi 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi küresel sermaye 
pazarında sermaye bütçelemesi 
uygulamasında kullanılmaktadır? 

 A) Asit-test oranı 

 B) Baz geçerlilik faktörü 

 C) Sermaye maliyeti paritesi 

 D) Net faaliyet kaldıracı eşiti 

 E) Göreli denklik katsayısı 

 

18. Beklenen getirisi %24 olan (X) pay senedi 
ile beklenen getirisi %12 olan (Y) pay 
senedinden bir portföy oluşturulacaktır. (X) 
pay senedinin portföydeki ağırlığı %25, (Y) 
pay senedinin ise % 75 olduğuna göre, söz 
konusu portföyün getirisi kaç olur? 

 A) 0,10 

 B) 0,12 

 C) 0,13 

 D) 0,15 

 E) 0,17 
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19. (K) ve (L) pay senetleri ile ilgili bilgiler aşağıda 

verilmiştir. 
 
(K) pay senedinin standart sapması = 0,1 
(L) pay senedinin standart sapması = 0,4 
(K) ve (L) pay senetleri arasındaki korelasyon 
katsayısı = 0,54 
 
Bu bilgilere göre, %40’ı (K) pay senedinden 
ve %60’ı (L) pay senedinden oluşturulacak 
bir portföyün standart sapması yaklaşık kaç 
olur? 
 A) 0,18 

 B) 0,26 
 C) 0,32 
 D) 0,39 
 E) 0,42 
 

20. Bir yatırımcının hangi portföye yatırım 
yapacağını, etkin portföyler sınırı ile 
aşağıdakilerden hangisinin karşılıklı 
etkileşimi belirler? 

 A) Yatırımcının fayda fonksiyonu 

 B) İç denge matrisi 

 C) Göreli denklik katsayısı 

 D) Sermaye maliyeti paritesi 

 E) Baz geçerlilik faktörü 

 

21. Denge halinde bütün menkul kıymetlerin 
üzerinde yer aldığı ve beklenen getiri ile 
sistematik risk arasındaki ilişkiyi ifade 
eden doğru aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Portföy getirisi farksızlık doğrusu 

 B) Ortalama standart sapma doğrusu 

 C) Menkul kıymet pazar doğrusu 

 D) Varyans denge bileşim doğrusu 

 E) Arbitraj kesişim alan doğrusu 

 

22. Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli’ne 
göre, pazar portföyü ile bir menkul kıymetin 
getirisi arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden 
hangisi açıklar? 

 A) Baz değer 

 B) Faktörel taban 

 C) Göreli denklik katsayısı 

 D) Sermaye maliyeti paritesi 

 E) Beta katsayısı 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi arbitraj fiyatlama 
teorisinin ileri sürdüğü görüşlerden 
biridir? 

 A) Arbitraj stratejisi emeklilik fonları için uygun 
değildir. 

 B) Piyasa arbitraja olanak vermiyor ise milli 
gelir artar. 

 C) Arbitraj yoluyla servet ve kazanç sınırsız 
olarak artamaz. 

 D) Arbitrajcıların menkulleştirme yöntemini 
kullanması gereklidir. 

 E) Faiz oranları arttığında arbitraj olanakları da 
artmaktadır. 

 

24. Risksiz faiz oranı 0,6 ise, betası 0,7 ve 
getirisi 0,15 olan bir portföyün Treynor 
performans ölçütü yaklaşık kaç olur? 

 A) 0,07 

 B) 0,09 

 C) 0,10 

 D) 0,11 

 E) 0,13 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan 
pay senedi piyasalarını, gelişmiş pay 
senedi piyasalarından ayıran önemli 
farklılıklardan biri değildir? 

 A) Ortalama getiri farklılıkları 

 B) Getirilerin durağanlık farklılıkları 

 C) Fiyat değişimleri farklılıkları 

 D) Getirilerin tahmin edilebilme olasılığı 
farklılıkları 

 E) Volatilite farklılıkları 
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Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim
A

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılan, aracı 
kurumların iç kontrol düzenlemeleri 
kapsamında bir aracı kurumda işlevsel 
görev ayrımı ile ilgili hususlarda risk 
yaratabilecek işlevlerin tespitinden 
aşağıdakilerden hangisi doğrudan 
sorumludur? 

 A) Yönetim Kurulu 

 B) İç Denetim Birimi 

 C) Genel Müdür 

 D) Muhasebe Birimi 

 E) Takas Operasyon Birimi 

 

2. Payları borsada işlem gören, perakende 
sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, 
30.12.2013 tarihinde peşin satış fiyatı 
110.000 TL olan bir ticari malı 3 ay vadeli 
120.000 TL’ye satın almıştır. Bu kapsamda, 
söz konusu işlemin hazırlanacak yılsonu 
finansal tablolarına etkisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Stoklar ve Ticari Borçlar kalemlerinde 
110.000 TL artış olur. 

 B) Stoklar ve Ticari Borçlar kalemlerinde 
120.000 TL artış olur. 

 C) Ticari Borçlar kaleminde 110.000 TL artış, 
Stoklar kaleminde 120.000 TL artış olur. 

 D) Stoklar kaleminde 110.000 TL artış, Ticari 
Borçlar kaleminde 120.000 TL artış olur. 

 E) Hasılat kaleminde 120.000 TL ve Satışların 
maliyeti kaleminde 110.000 TL artış olur. 

 

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal 
raporlamaya ilişkin düzenlemelerine dayalı 
olarak hazırlanması öngörülen finansal 
tablo formatlarına ilişkin Kararı 
kapsamında; aşağıdaki kurumlardan 
hangisi söz konusu finansal tablo 
formatlarına uymakla yükümlüdür? 

 A) Bankalar 

 B) Sigorta Şirketleri 

 C) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri 

 D) Yatırım Fonları 

 E) Varlık Finansman Fonları 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kurulunca yayımlanan hesap planını 
uygulamakla yükümlüdür? 

 A) Borsa şirketleri 

 B) Gayrimenkul değerleme şirketleri 

 C) Bağımsız denetim kuruluşları 

 D) Aracı kurumlar 

 E) Bankalar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde yer verilen 
finansal tablo kalemlerinin tamamı finansal 
durum tablosunda (bilanço) yer alır? 

 A) Stoklar-Hasılat-Ticari Alacaklar 

 B) Hasılat-Dönem Vergi Gideri-Ticari Alacaklar 

 C) Hasılat-Dönem Vergi Gideri-Stoklar 

 D) Stoklar-Finansal Borçlar-Ticari Alacaklar 

 E) Ticari Alacaklar-Dönem Vergi Gideri-Yatırım 
Amaçlı Gayrimenkuller 

 

6. Aşağıdaki muhasebe kavramlarından 
hangisi bir işletme tarafından muhasebe 
uygulamaları için seçilen muhasebe 
politikalarının birbirini izleyen dönemlerde 
değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade 
eder? 

 A) Tutarlılık 

 B) Sosyal Sorumluluk 

 C) Dönemsellik 

 D) Tarafsızlık 

 E) İhtiyatlılık 

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde muhafazakarlık 
kavramı esas alınarak oluşturulmuş bir 
finansal raporlama ilkesine yer verilmiştir? 

 A) Stoklarda değer düşüklüğü oluşması 
durumunda karşılık ayrılması 

 B) İşletmelerin maddi duran varlıkları gerçeğe 
uygun değer ile değerlemeleri 

 C) Raporlama birimi olan para ile ölçülen 
nakdin nominal değeri ile değerlenmesi 

 D) Alım satım amaçlı finansal varlıkların piyasa 
fiyatı ile değerlenmesi 

 E) Maddi olmayan duran varlıkların tarihi 
maliyet ile değerlenmesi 
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8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı 

“Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 
(Tebliğ) hükümleri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Finansal tabloların Tebliğ hükümleri 
uyarınca hazırlandığı dönemlerde, işletmeler 
Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri 
tutarlar. 

 B) Muhasebe kayıtlarından, Tebliğ uyarınca 
hazırlanan finansal tablolardaki tutarlara 
ulaşılırken yapılan tüm açılış ve cari dönem 
düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarının 
Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri’ne ayrı 
ayrı kaydedilmesi gereklidir. 

 C) Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri, 
yalnızca yazılı olarak tutulabilir, elektronik 
olarak tutulması mümkün değildir. 

 D) Finansal tabloların Tebliğ uyarınca 
hazırlanmasına ilişkin hesaplamalar 
nedeniyle, işletmelerin diğer mevzuat 
uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni 
defter ve belgelere yeni kayıtlar yapılamaz 
veya bu defter ve belgelerde yer alan 
kayıtlar değiştirilemez. 

 E) İşletmeler, muhasebe kayıtlarının geçerliliği 
için Vergi Mevzuatı ve Türk Ticaret 
Kanunu’nda öngörülen belgeleri temin 
ederek söz konusu mevzuatta öngörülen 
süreler boyunca saklarlar. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun aracı kurumlara ilişkin iç 
kontrol düzenlemeleri kapsamında, teftiş 
kavramının içinde yer alan eylemlerden biri 
değildir? 

 A) Belge ve bilgilere el koyma 

 B) Savunma isteme 

 C) İfade alma 

 D) Denetleme 

 E) Sorumlu personelin iş akdini feshetme 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi finansal durum 
tablosunda (bilanço) tutarları ile yer 
alabilecek hesap kalemlerinden biri 
değildir? 

 A) Nakit ve nakit benzerleri 

 B) Finansman maliyetleri 

 C) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

 D) Ertelenmiş vergi varlığı 

 E) Canlı varlıklar 

 

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan 
“Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni 
Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesince 
aracı kurumların kendi portföylerinden 
gerçekleştirdikleri repo ve ters repo 
işlemlerine konu menkul kıymetlerin birim 
maliyetlerini aşağıdaki yöntemlerden 
hangisine göre belirlemesi zorunludur? 

 A) Sürekli Envanter Yöntemi 

 B) Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Maliyet Yöntemi 

 C) İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi 

 D) Son Giren İlk Çıkar Yöntemi 

 E) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 

 

12. XYZ aracı kurumu, 30.03.2014 tarihinde bir 
müşterisi ile ters repo işlemi yapmış ve 
30.06.2014 tarihinde itfa olacak hazine 
bonosunu geri satma vaadiyle satın 
almıştır. İşleme konu hazine bonosunun 
30.03.2014 tarihindeki borsa rayiç değeri 
100.000 TL’dir. XYZ aracı kurumunun 
30.03.2014 tarihinde ters repo işlemiyle 
satın aldığı hazine bonosuna ilişkin 
ayırması gereken pozisyon riski 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 1.000 TL 

 B) 2.000 TL 

 C) 3.000 TL 

 D) 5.000 TL 

 E) Pozisyon riski ayrılmaz. 

 13 İzleyen sayfaya geçiniz.
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13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No: 22 

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliği” hükümleri ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Bağımsız denetim yaptıracak işletmelerin 
bağımsız denetim kuruluşunu seçerken, 
kuruluşun imkanlarını, uzmanlık ve 
deneyimlerini dikkate alması gerekir. 

 B) Bağımsız denetim kuruluşlarının müşterileri 
ile bağımsız denetim sözleşmesi yapmadan 
önce, üstlenecekleri bağımsız denetimin 
kendilerine getirebileceği riski tespit etmeleri 
bağımsız denetimin kapsam ve planlamasını 
belirlemek amacıyla ön araştırmalar 
yapmaları gerekmez. 

 C) Bağımsız denetim kuruluşları sahip oldukları 
organizasyon, personel ve mesleki 
uzmanlıkları ile sonuçlandıramayacakları bir 
bağımsız denetim hizmetini üstlenemezler. 

 D) Bağımsız denetim hizmetinin kabul 
edilmesine ilişkin bir engel yoksa bağımsız 
denetim kuruluşunca yazılı olarak 
düzenlenen bağımsız denetim sözleşmesi 
taraflarca imzalanır. 

 E) Anonim ortaklık niteliğindeki işletmeler için, 
genel kurulda seçilen bağımsız denetim 
kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim 
sözleşmesi müşterinin yönetim kurulu ve 
bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
birlikte imzalanarak yürürlüğe girer. 

 

14. Bir müşterisi için nominal değeri 1 TL olan 
ABC A.Ş. hisse senedinden 4 TL birim 
fiyatla 200 lot satın alan aracı kurumda 
yapılması gereken muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)

 
 

800

800

200

200

1200 MÜŞTERİLER

        - Müşteri X

1500 TAKAS MERKEZİ

8000 EMANET HİSSE SENETLERİ

        - ABC Hisse Senedi

8500 EMANET HİSSE 

        SENETLERİNDEN 

        ALACAKLILAR

        - Müşteri X

B)

 
 

800

800

200

200

1200 MÜŞTERİLER

        - Müşteri X

100  KASA

8500 EMANET HİSSE

        SENETLERİNDEN ALACAKLILAR

        - Müşteri X

8000 EMANET HİSSE 

        SENETLERİ

C)

 
 

800

800

200

200

1500 TAKAS MERKEZİ

        - Müşteri X

1500 TAKAS MERKEZİ

8000 EMANET HİSSE SENETLERİ

        - ABC Hisse Senedi

8500 EMANET HİSSE 

        SENETLERİNDEN 

        ALACAKLILAR

        - Müşteri X

D)

 
 

800

800

200

200

1210 KREDİ HESABI

        - Müşteri X

1500 TAKAS MERKEZİ

8000 EMANET HİSSE SENETLERİ

        - ABC Hisse Senedi

8500 EMANET HİSSE 

        SENETLERİNDEN 

        ALACAKLILAR

        - Müşteri X

E)

 
 

800

800

200

200

1100 HİSSE SENETLERİ

        - Müşteri X

1500 TAKAS MERKEZİ

8500 EMANET HİSSE

        SENETLERİNDEN ALACAKLILAR

        - Müşteri X

8000 EMANET HİSSE 

        SENETLERİ

14 İzleyen sayfaya geçiniz.
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15. Türkiye Denetim Standartlarına göre, bir 

denetçinin denetimin kapsam, zamanlama 
ve yönünü belirlemesi ve denetim planının 
geliştirilmesine yönelik rehberlik sağlaması 
amacıyla hazırladığı belge aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Denetim programı 

 B) Kalite kontrol rehberi 

 C) Ön denetim çalışması kılavuzu 

 D) Standartlara uyum rehberi 

 E) Genel denetim stratejisi 

 

16. I. Finansal durum tablosu (bilanço) 
II. Gelir tablosu 
III. Nakit akış tablosu 
IV. Öz kaynak değişim tablosu 

Yukarıdaki finansal tablolardan hangileri 
muhasebenin tahakkuk esasına göre 
düzenlenir? 
 A) Yalnız I 

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

17. Payları borsada işlem gören Ece A.Ş., halka 
kapalı Eren A.Ş.’nin paylarının tamamını 
25.000 TL bedelle satın almıştır. Eren A.Ş.’nin 
satın alma tarihi itibarıyla Türkiye Muhasebe 
Standartlarına göre hazırladığı finansal 
tablolarındaki net varlık değeri 15.000 TL’dir. 
Ece A.Ş. söz konusu satın alma işlemine ilişkin 
Eren A.Ş.’nin tanımlanabilir varlık ve borçlarına 
ilişkin olarak yaptığı çalışmada maddi duran 
varlıkların gerçeğe uygun değerinin finansal 
tablolarda yer alan değerden 3.000 TL yüksek 
olduğunu tespit etmiştir. 

Yukarıda verilen işlem sonrasında Ece A.Ş. 
tarafından hazırlanacak finansal tablolarda 
yer alacak şerefiye tutarı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 A) 3.000 TL 

 B) 5.000 TL 
 C) 7.000 TL 
 D) 10.000 TL 
 E) 15.000 TL 
 

18. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 
İlişkin Kavramsal Çerçeve kapsamına 
aşağıdakilerden hangisi girmez? 

 A) Finansal tabloların sunum standardı ve 
finansal tablo formatları 

 B) Finansal raporlamanın amacı 

 C) Finansal tabloları oluşturan unsurların tanımı 

 D) Finansal tabloları oluşturan unsurların 
ölçümleme esasları 

 E) Finansal tabloları oluşturan unsurların 
tahakkuk esasları 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca çıkarılan “Aracılık Faaliyetinde 
Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ” 
hükümleri çerçevesinde aracı kurumlarca 
düzenlenmesi zorunlu belgelerden biri 
değildir? 

 A) Seans Takip Formu 

 B) Müşteri Emri Formu 

 C) Nakit Alındı-Ödendi belgesi 

 D) Menkul Kıymet Giriş-Çıkış Fişi 

 E) Mal ve Hizmet Satış Bildirim Formu 

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 
aracı kurumlarca menkul kıymetlerin geri 
alma taahhüdü ile satım işlemlerinde 
düzenlenmesi zorunlu belgenin adı doğru 
yazılmıştır? 

 A) Geri Alma Taahhüt Belgesi 

 B) Serbest Depo Giriş Çıkış Dekontu 

 C) Menkul Kıymet Satım Dekontu 

 D) Repo ve Ters Repo İşlemleri Dekontu 

 E) Geri Alma Taahhütlü Satım Dekontu 

 

21. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No: 22 
“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliği” hükümleri ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Mesleki şüphecilik; bağımsız denetçinin, 
sorgulayıcı bir yaklaşımla, kanıtların 
geçerliliğini incelemesi ve kanıtların, işletme 
yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi ve 
belgeler ile çelişki içinde olup olmadığını 
değerlendirmesidir. 

 B) Makul güvence, bir bütün olarak finansal 
tabloların nitelik ve nicelik bakımından 
önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir 
sonuca varmada yeterli ve uygun bağımsız 
denetim kanıtının toplanmasıdır. 

 C) Finansal tabloların bağımsız denetiminin 
amacı; finansal tabloların finansal raporlama 
standartları doğrultusunda bir işletmenin 
finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını 
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve 
doğru bir biçimde gösterip göstermediği 
konusunda bağımsız denetçinin garanti 
vermesini sağlamaktır. 

 D) Finansal tabloların önemli bir şekilde hatalı 
veya yanlış sunulduğu hallerde, bağımsız 
denetçi tarafından uygun olmayan bir görüş 
verilme riski, bağımsız denetim riski olarak 
adlandırılır. 

 E) Bağımsız denetçi, bağımsız denetim riskini, 
bağımsız denetimin amacına uygun bir 
şekilde kabul edilebilir düşük bir seviyeye 
indirmek üzere bağımsız denetim 
faaliyetlerini planlar ve yürütür. 

 15 İzleyen sayfaya geçiniz.
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22. I. Yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı 

toplanmasının mümkün olmaması 
II. Çalışma alanında önemli ölçüde sınırlama 

olması 
III. Yönetimle, seçilen muhasebe politikalarının 

uygunluğu, bunların uygulama yöntemleri 
veya finansal tablo açıklamalarının 
yeterliliğine ilişkin bir anlaşmazlık 
bulunması 

IV. Bağlı ortaklık denetiminin başka bir 
bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
yapılması 

Yukarıdaki durumlardan hangileri görüş 
bildirmekten kaçınmaya ilişkin olanlardır? 
 A) I ve II 

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

23. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
göre aşağıdaki hesap kalemlerinden 
hangisi aracı kurum hesap planında yer 
almaz? 

 A) Takas Merkezi Hesabı 

 B) Katılma Payları Değer Artış/ Azalış Hesabı 

 C) Tahsil Edilecek Anapara, Faiz, Kupon, Gelir 
Payları Hesabı 

 D) Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden 
Alacaklılar Hesabı 

 E) Akreditifler Hesabı 

 

24. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No: 28 
“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliği” ile yapılan 
düzenlemeleri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi’nde yer 
alan işletmelerin, altı aylık ara dönem 
finansal raporlarını sınırlı bağımsız 
denetimden geçirme yükümlülüğüne ilişkin 
muafiyet korunmuştur. 

 B) Sermaye piyasasında bağımsız denetim 
faaliyetinde bulunmak isteyen bağımsız 
denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler 
için, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiş olma şartı bulunmamaktadır. 

 C) Bağımsız denetim kuruluşlarının 
bünyelerinde en az bir sorumlu ortak baş 
denetçi nezaretinde çalışacak bir kalite 
kontrol komitesi kurulması ve bu komite 
tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na 
periyodik raporlama yapılması zorunluluğu 
getirilmiştir. 

 D) Payları borsada işlem gören şirketlerin 
denetim komitelerine seçilecek üyelerin 
nitelikleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile 
uyumlu hale getirilmiştir. 

 E) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 
denetime tabi işletmeler ile ara dönem 
finansal raporları sınırlı bağımsız denetime 
tabi olacak işletmeler belirlenmiştir. 

 

25. Sermaye Piyasası Kurulu’nun sermaye 
piyasasında bağımsız denetim 
standartlarına ilişkin düzenlemeleri 
kapsamında, bağımsız denetçinin 
sorgulayıcı bir anlayışla, kanıtların 
geçerliliğini incelemesi ve kanıtların 
işletme yönetiminin açıklamaları ile diğer 
bilgi ve belgelerle çelişki içinde olup 
olmadığını değerlendirmesi aşağıdaki 
ilkelerden hangisi ile ilişkilidir? 

 A) Makul güvence 

 B) Önemlilik 

 C) Mesleki şüphecilik 

 D) Mesleki özen ve titizlik 

 E) Haksız rekabet 

 16 TEST BİTTİ.



 

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



 

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



 

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 


