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1.

Aş ağıdakilerden

hangisi Banka Hukukunun

5.

.i1Ü. kayna klarında n biri deOjldir?
A)

Tüketicinin

KorunmClsı Hakkı n da KClnurı

B)

Bankacılık

Kanunu

cı

Sigorta Murakabe Kanunu
Serrrıaye Piyasası Kanunu
TC Mer1<ez Bankası Kanunu

O}
E}

Bankacılık
Düzenleme
V&
Denetleme
Kurulu'nun kararlarının yargısal denetimiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerd",n hangisi yanlıstır?

Al
BL
cı

OL
El

2.

hangisi Türkiye
görevlerinden biridir?

Aşağıdakilerden
Birliği'nin

A)

A

Bankalar

Kurulun karar1an birer idari işle m oldukları
için Danıştay'ın denetimine tabidir.
Bankalann faaliyet iZni ta le plerinin reddine
dair karar yarg ısal denetime tabidir.
Bankaların faaliyet izinlerinin kaldırılmasına
dair karar yarg ısal denetime tabidir.
Bankaların kuruluş izni ta le plerinin reddine
dair karar yarg ısal denetime tabidir
Danıştay, Kurul'un karaMannl yerindelik ve
hukuka uygunluk açısından değerlendirir.

Mali durumu bozulan bankalann yeniden
yapılandırılmasını sağlamak

B}
cı

O}
E}

BarıkClleH i:HCl51 hClksız rekab eti önlemek
Devletin para ve kredi pOlitikasını belirlemek
Sennayenin
yüzde
onunu
karşılayan
payların devrine izin vermek
mevduatlannı

Tasarruf

sigorta etmek

6.

Kanunla

veya

dayanılarak

3. Türkiye'de

bır

bankanın

aşağıdaki koşullardan

A)
B)

kurulabilmesi ı ç ın
hangisi gereklidir?

Hisse senet lerinin tamamının nakit
çıkması ve hamiline yazılı olnıası
Kurulacak bankanın bir anonim

karşılığı
ortaklık

olması
cı

OL

En az 10 kurucu ortağı olması
TIcaret
mahkemesinden

kuruluş

kanunun

verdiği

yayımlanan

bir idari
kurulan bankalara ne ad verilir?
Al
Bl
CL
OL
El

yetkiye
kararla

Kıyı bankaları

Kamu bankaları
Mevduat bankalan
Serbest bölge bankalan
Yatınm ve kalkınma bankaları

izni

alınması

E)

4.

Semıayesinin tamamının ödenmiş olması

Bankalar Kanununa göre, kuruluş izni almış
olan bir bankanın faaliyete geç ebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi gerekli "'ğUd;r?
A)

Bankacı lık

Düzenleme
Kurumundan
faa liyete

ve
Denetleme
izni
geçme

alınmalıdır.

Bl

Semıaye

cı

Banka,

nakit olarak

ödenmiş olmalıdır.

bankacılık

işlemlerini

gerçekleştirebilecek

personel

ve

ölçüde yeterli, yönetim,
teknik
donanıma
sahip

olmalıdır.

D)
E)

Ticaret
mahkemesinden
ve
Bakanlar
Kurulundan faaliyete geçme izni alınmalıdır.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna sisteme
giriş payı yatınlll"\3lıdır.

A

7. (XL bankası , henüz kendi zilyetliğinde olmayan
kişilerden
sağlanarak
makinelerin
üçüncü
kiralanması (finansal kiralama) konusunda (Y)
şirketiyle bir sözleşme yapmıştır.
Yukarıdaki

bilgiye göre (x)

türüne göre

aşağıdakilerden

Al
Bl
CL
OL
El

Bankası faaliyet
hangisi glamaz?

Katılım bankası

Mevduat bankası
Yatınm ve kalkınma bankası
Serbest bÖlge bankası
Kamu bankası
IZlııy,m

sayfaya geçiniz.

A
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8,

Aş ağıdakilerden

hangisi
yurtdışında
bir bankanın TÜrkiye'de şube
için gerekli koşullardan biridir?

12.

Aşağıdakilerden

hangisiyle
ilgili olarak
Kanununda
bir
düzenleme

kurulmu ş

Bankacılık

açması

bulunmamaktadır?

A)

Banka,

bankacılık

Al Banka denetçilerinin atanması
Bl Banka genel kurulunu ilgilendiren

faaliyetleri konusunda

yasaklanmış olmalıdır.

B)

Bankanın
Türkıye

faaliyette bulunabilmesi için
Bankalar Birlıginden faaliyet Izni

CL

alınmış olmalıdır.
cı

Bankanın semıayesi

D)

Bankanın şubesi

muayyen olmamalıdır.
serbest kuruluş yöntemiyle

Dl
El

edinimleri
Banka genel kurulunu ilgilendiren
devirleri
Banka ana sözleşmesinin değişmesi
Bankanın sermaye artınmı

pay
pay

kurulmalıdır.

El

Bankiı

hisse

karşılığı çıkmalı

senetlerinin tanıamı nak~
ve nama yazılı olmalıdır.

13.

A)
B)

9, Türkiye'de kurulacak olan bir bankanın
taahhüt edilen sennayesinin .iD .!!. kaç YTL
olması gerekir?
A)
Bl
cı

OL
El

CL
OL
E)

3 milyon
30 milyon
SO milyon
100 milyon
120 milyon

1.....

10.

hangisi Tasarruf Mevduab
Sigorta Fonunun görevlerinden biridir?

cı

OL
E)

OL
E)

15.

A

A)

Tüı1o;iye BankalarBirliği

Tasarruf

cı

Bankacılık

D)
E)

Kurumu
TC Meı1o;ez Bankası
Hazine Müsteşarlığı

yönetim
oluşması

Bankaların

sermaye
arbrımlarıyla
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıstır?

karar verilen semıaye her türlü
muvaz.wdan ari olarak nakden Ödenmelidir.
Bl Sennaye artınmı karan ticaret siciline tescil
ve ilan edilmelidir.
C) Bankalann sermayeleri kuralolarak iç
kaynaklara gidilmeden artınlrnalıdır.
OL Sennaye artınmı karannın tescilinden önce
ticaret mahkemesinden izin alınmalıdır.
El Sermaye artınmı karannın tescilinden önce
Bankacılık
Düzenleme
ve
Denetleme
Kurumu'nun görüşü alınmalıdır.

A)
Kurulu
olarak

çalışmaktadır?

D)

göre,
kişiden

5
10
50

aşağıdaki

Yeminli
Murakıplar
a şağıdakilerden
hangisine
bağlı

iç

Risk kontrol ve yönetim birimi
Rekabet Kurulu
Sennaye Piyasası Kurulu
Bağımsı z dış denetim kuruluşlan
Türkiye Bankalar Birliği

Bankacılık
Kanununa
kurulunun .!!..!! !!. kaç
gereklidir?

CL

Devletin para ve kredi politikasını belirlemek
Bankalara faaliyete geçme izni vennek
Bankacılık mesleğinin gelişimini temin etmek
Tasarruf mevduatlannı sigorta etmek
Bankalara kuruluş izni vermek

11. Bankalar

bankaların

Al 2
Bl 3

Aşağıdakilerden

A)
B)

Aşağıdakilerden
hangisi
denetim birimlerinden biridir?

Mevduatı

Sigorta Fonu
Düzenleme
ve
Denetleme

,

Artınımasına

IZlllYCln sayfaya QIIçlnlz.

A
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16.

Bankacılık
Kanununa göre, bir ortaklığın
sermayesinin veya oy haklanmn dogrudan
veya dolaylı olarak yüzde onunu te ş kil eden
paylara ne ad verilir?

A)
B)
cı
Dı

E)

17.

20.

Aşağıdakilerden

hangisi
bankalardaki
nitelikli paylara örnek OlUŞturur?

(Gl bankasının sermayesinin dokuzunu
temsil eden paylar
Bl (L) bankasının karından öncelikli olarak
yararlanma hakkı veren paylar
cı (K)
bankasının
genel kuruluna katılma
hakkı veren paylar
Dl (H) ba n kasının kardan payalma hakkı
veren paylar
El (F) bankasın ın sermayesinin yüzde beşini
temsil edeli ve yönetim kurulurıcı üye
belirıeme imtiyazı veren paylar

A)

Oydan yoksun paylar
Rüçhan hakkı veren paylar
Nitelikli paylar
Oy hakkı veren paylar
Imtiyazlı paylar

hangisi banka yönetim
görevlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden

kurullarının

A)

Bankanın

faaryetle rinin

muhasebeleştirilmesiyle

sıstemlerı

ilgili

oluşturmak

Bl
cı
Dı

El

21.

Bankayı

idare ve temsil etmek
Iç sistemleri kurmak
Bankanın nitelikli paylarının devrine izin
vermek
Bankanın faaliyetlerinin kanuna ve hukuka
uygun olarak yürütülmesini sağlamak

hangisi bankalarda yOnetlm
kurulu Oyes l olabilir?

Aşağıdakilerden

A) Yüz k ızartıcı suç işlemiş olan (M)
B) Konkordato ilan eden (L)
cı (F) bankası n da yüzde beş paya sahip olan

iNi
OL Tasarruf

Mevduatı

devredilmiş

18. Aşağıdakilerden hangisi banka

özelliklerinden biri

A)
Bl
cı

El

ş ubelerinin

El

ayrı birtüzel kişiliğinin olması
faaliyetlerinin tümünü tek başına
yerine getirebilmesi
Bankanın bir parçası ve devamı niteliğinde
Bankanın

22. Mevduat

Sürekli
veya
gösterebilmesi

geçici

olarak

faaliyet

Dl
El

A

ilgili

aşağıdaki

yanlıstıc?

konusu para istendiğinde veya
vadede geri ödenebilir.
Bl SöZıeşmenin
resmi
şekilde
yapılması
zorunludur.
cı Sözleşme ivazlı veya ivazs ı z olabilir.
Dl Sözleşme konusu para halka duyurulmak
suretiyle toplanır.
El SöZıeşme
yazılı
yada
sözlü
olarak

A)

Sözleşme
beliı1i

Işlemlerinden dolayı banka tüzel kişiliğinin

i ş lemlerden hangisi
Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine
tabi değjldir?

cı

sözleşmeleriyle

ifadelerden hangisi

19. Aşağıdaki

Bl

Fonuna
nitelikli

Bankadan

sorumlu olabilmesi

A)

Sigorta
bankasında

değildir?

olması
Dı

olan (Gl
paya sahip olan (P)
Iflas etmiş olan (K)

yapılab i lir.

üçüncü kişi (ü)'nün bir bankanın % S'lik
sermaye karşılığı payını e dinmesi
Bir
bankanın
kuruculoınndan
(A)'nın,
bankadaki % 10 sermaye karşılığı payını
(Bl'ye devrotmeel
Bir
bankanın
kuruculanndan
(A)'nın.
bankadaki % 10 sermaye karşılığı payını
%33'e çıkarması
üçüncü kişi (ü)'nün. bir bankanın % 10'luk
sermaye karşılığı payını edinmesi
üçünçü Kişi (ü)'nün. bir bankanın % 20
sermoıye karşılığı payını edinmesi

23.

Aş ağıdaki

mevduat
türlerinden
hangisi
mevduat sahibi açısından yapılan aynma
göre diğerlerinden farklıdır?
AL
B)
C)
Dl
El

11

Vakıflara

ait mevduat
Ticari kuruluşlarmevduatı
Tasarruf mevduatı
Resmi kuruluşlara ait mevduat
Demeklere ait mevduat
IZlııy"n sayfaya QIIçlnlz.

A
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24. Bankalar
ili ş kisinden

içinde

zamana ş ımına uğrar?

cı

6 ay
1 yıl
3 yı l

D}

5

E}

10

Al
B}

28. Mevduat
hesapları
vadelerine
göre
isimlendirildiginde aşagldakilerden hangisi

Kanununa
göre,
mevduat
kaynaklanan haklar hangi süre

doğrudur?

A) VadeSiz-vadeIHhbar11
Bl Ihbarsız-vadesiz-kefilli
CL Faizli-faizSiz-vadeli
DJ Kefilli-ihbarsız-vadesiz

yı l

EL

yı ı

29.

Ihbanı-faizli-kefilli

Zamanaşımına uğramış
akıbeti

25.

Bankacılık Kanununa göre, aşağıdakilerden
hangis i iç in Bakanlar Kurulu yetkilidir?
Bankaların

A)

esas

söZleşme

AJ

Bankaların

nitelikli

edinilmesinin

onaylanması

cı

Banka lann

paylannın

nitelikli

Mevc1Ja1 sahi binın

dıger bır

bankadak;

hesabına

B) Bankanınkendisindekalır.
C) TC Merkez Bankasına aktarılır.
Dl Mevc1Ja1 Sigorta Fonuna gelir olarak kaydedilir.
El Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kı.ruluna
gelir olarak kaydedilir.

degiŞikliklerinin

paylarının

alacaklarının

aktarılır.

onaylanması

B}

mevduat

nedir?

devrinin

onaylanması
Bankaların

D}
E}

iç denetimlerinin

yapılması

BaJlkala rın mı:ı vduala vı:ııı:ıl;t:lklt:ıı i

azami faiz

urdJllarıJlIJl bı:ıliılı:ımı:ısi

30.

Bankaların
aşağıdaki

A)
Bl

ta ş ınmaz
edinimi konusunda
ifadelerden hangisi doğrudur?

Bankalar
geçmemek
Ba nkaların

özkaynaklarının
kaydı

ile

yansını

taşınmaz

taşınmaz

edinebiliner.
edinmesi mümkün

değildir.

26.

Bankacılık Kanununa göre
hangisi kredi sayılabilir?

aşağıdakilerden

Al
B)

Çek kabulü

cı

Vadesi ge ldiğinde lahs~
krediler
Tasarruf mevduatı kabulü
TIcari mevduat kabulü

edilen

nakdi
El

Bankalann taşınmaz edinmesi Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
iznine tabidir.
Bankalann alacaklanndan dolayı edinmek
zorunda kaldıkları taşınmazlar TC Merkez
Bankasının düzenlemesine tabidir.
Ba nkaların
taşınmaz
edinmesi Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunun iznine tabidir.

bir bankayla birle ş mesiyle
ifadelerden hangisi doğrudur?

bankanın diğer

ilgili
A)

DJ

Ortaklık payları

D}
E}

27. Bir

cı

a şağıdaki
Birleşme
B~k~nl~r

işleminin

gerçekleşmesi

Kurulunun

için

görüşü

uygun

alınmalıdır.

B}

Birleşme işlemine başlanabilmesi
uyulması gerekli değildir.

için belli bir

süreye
cı

D}

Birleşmede serbestlik
Birleşme
işlemenin

ilkesi geçenidir.

gerçekleşmesi
için
Düzenleme
ve
Denetleme
Kurumu'ndan izin alınmalıdır.
Birleşmenin üçüncü kişilere duyurulması için
sirküler gönderilmesi yeterlidir.
Bankacılık

E}

A

•
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