
BANKACılıK UYGULAMALARI A 
2412 ara 2007 A 

1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden 
biri degjldir? 

A) Doğal kaynaklar 
B} Faiz 
cı Sermaye 
D} Işgücü 
E) Girişirn::i 

2. Mal ve hizmet üretebilmek iç in üretim 
faktörlerini bir araya getirerek, üratimin 
gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad 
verilir? 

A) Ma lı sıstem 

B) Ekonomik sistem 
cı Finansal Sıstem 
D} Karma sistem 
E} Üretim sistemi 

3. Alıc ı ve sabcıların bir araya geldiği, alım 

satım konusu mal veya hizmetin fiyatının ve 
diğer koşullarının belirlendiği ve alım sabrnın 
gerçekleştirildiği ortamlara ne ad verilir? 

Al Finans 
Bl Piyasa 
cı Sistem 
Dl üretim 
El Faktör 

4. Fon arz ve talebinin karşılaşbğı piyasalara ne 
ad verilir? 

A) Finansal piyasa 
B} Üretim piyasası 
cı Hizmet piyasası 
D} Banka 
E} Faktör piyasası 

5. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların 
unsurlarından biri değildir? 

A 

Al Yatınm ve finansman araçlan 
B} Finansal yönetim 
cı Fon talep edenler 
D} Finansal aracı kurumlar 
E) Fon arz edenler 

• 

6. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların 

özelliklerinden biri de9jldir? 

Al Dönemsel getiri sağlaması 
Bl Belli ölçüde risk içemıesi 
cı BÖlünebilir öze ll iğe sahip olması 
Dl Kolayca paraya çevrilebilir olması 
EL Sınırlı vadeli olması 

1. Dünyada i.l.h. Merkez Bankası hangi ülkede 
kurulmuştur? 

A) ıtalya 
Bl ABD 
CL IngiRere 
Dl Almanya 
El Fransa 

8. Sümerler tarafından kurulmuş olan ve banka 
olarak nitelendirilebilecek kuruluşlara ne ad 
verilir? 

Al tv'ıaket 

Bl Kaime 
CL Banknot 
Dl Banco 
El Bancrupt 

9. Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan ilk 
banka aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Osmanlı Bankası 

Bl Ziraat Bankası 
CL Iş Bankası 
Dl Istanbul Bankası 
El Memleket Sandıkları 

10. Bankaların, merkez şubeleri hariç , her bir 
lj ube iç in kanunda öngörülen asgari sermaye 
miktarının yuzde kaçı tutarında öz kaynak 
bulundurmaları zorunludur? 

Al 1 
Bl 2 
CL 3 
Dl 4 
El 5 
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11. Bankalar, a çacakları şubeleri en az kaç iş 

günü önceden BDDK'a bildirmeUdir? 

Al 10 
Bl 15 
c) 20 
OL 25 
EL 30 

12. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın kuruluş 
izninin iptal edilmesi için gerçekleşmesi 

gereken hallerden biri değildir? 

Al Iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış 
olması 

Bl Kuruluş Izninin verlldlğl tarihten itibaren 1 ay 
içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması 

c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan 
edilmesi 

OL Faaliyet izni alınamamış olması 
El Tasfiye ve iflas takibatının tamamlanması 

13. Aşağıdakilerden hangisi bir bankada genel 
muhasebe biriminin görevleri arasında ~ 
almaz? 

Al Ödenınesi gereken vergilerin takip edilmesi 
Bl Menkul, gayrimenkul ve demirbaş 

kayıtlannın tutulması 

c) Iştiraklerle borç-alacak işlemlerinin takip 
edilmesi 

Dl Kanuni defterlerin düzenli lutulmasının 

sağlanması 

El Müşteri k~rlılık raporlannın düzenlenmesi 

14. Risk ve 
kurlarını 

belirlemek 

karlılık analizini yapmak, döviz 
ve borçlanma ihtiyaç larını 

bir bankada a şağıdakilerden 

hangisinin görevidir? 

Al Teftiş Kurulu 
Bl Hazine ve fon yönetimi 
cı Operasyon 
Dl Genel muhasebe 
El Mali kontrol ve planlama 

15. Aşağıdakilerden 

müdürlüklerinin 
almaz? 

hangisi bankaların bölge 
görevleri arasında nr. 

A 

A) 13ankanın vizyonu ve temel hedeflerinin 
belirlenmesi 

Bl Pazarlama faaliyetlerinin planlanması 
c) Kredi tesisi ve takibinin yapılması 
Dl Fiyatlama yapılması 
E) Insan kaynaklannın yönetilmesi 

, 

A 
16. Bankalarda !!.!! üst merci aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Banka Genel Kurulu 
Bl Bankanın hakim ortağı 
c) Banka Genel Müdürü 
OL Banka Mütevelli Heyeti 
EL Banka Yönetim Kurulu 

17. Aşağıdakilerden hangisi bankalarda insan 
kaynakları birimine bağlanmaz? 

Al Organizasyon 
Bl Personel alımı 
cı Iştirakler 
OL Eğitim 
El Disiplin kurulu 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir banka genel 
müdürünun görevlerinden biri değildir? 

Al Kısa ve uzun vadeli strate jilerin saptanarak 
uygulanması 

Bl Kaynak ve plasman politikalannın 

oluşturulması 

CL Yönetsel açıdan kendine bağlı olan genel 
müdür yardımcılan ve şube müdürleri 
aracılığıyla banka poltikalannın hayata 
geçirilmesinin sağlanması 

D) Mevduata ve kredilere uygulanacak faiz 
oranlannın belirlenmesi 

El Bankanın bilanço yönetiminin pla nlanması 

19. Mevduatla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanhstlr? 

Al Bankalar topladıklan mevduatlan Merkez 
Bankasına bildimıek zorundadırlar. 

Bl Sosyal yardımıaşma sandıklannın toplamış 

oldukları paralar mevduat sayılmaz. 
C) Ticari bankalar ile özel kanunla izin verilen 

kurumlar mevduat toplayabilir. 
OL Kalkınma ve yatınm bankalannın 

topladıklan paralar da mevduat sayılır. 
E) Mevduatıar, finansal sistemde kullanılan 

akım değişkenlerden biisidir. 

20. Aşağıdakilerden hangisi mevduatın istikrarını 
sağlayan faktörlerden biri değildir? 

Al Mevduat toplamı 
B) Mudi sayısı 
C) Mudilerin mesleki dağılımı 
D) Mevduatın yer itibariyle dağılımı 
E) Mevduatı n türü 
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21 . Aşağıdakilerden hangi si mevduat türleri 
sınınandırmasında mil..w..iııı. 

Al Tasarruf mevduatı 
Bl Resmi kuruluşlar mevduatı 
c) TIcari kuruluşlar mevduatı 
OL Bankalar arası mevduat 
EL Sivil toplum kuruluşlanna ait mevduat 

22. Bankaların bulundurmak zorunda oldukları 

asgari sermaye yeterlilik oranı yüzde kaçtır? 

A) 3 
B) 5 
cı B 
OL 12 
EL 15 

23. Aşağıdakilerden hangis i banka kaynakları 

aç ısından sermayenin i ş levlerinden biridir? 

Al FCliı. urClrılClnrıı ueliıiernek 

BL Mevduat hacmini belinemek 
c} Güvence sağlamak 
OL Kredi politikasını oluşturmak 
EL Müşteri verimliliğini ölçmek 

24. Aşağıdakilerden hangisi katkı serma yenin 
unsurlarından biri değildir? 

Al Olağanüstü yedekler 
BL Kur faridan 
c} Alınan semıaye benzeri krediler 
OL Yeniden değerierne fonu 
EL Muhtemel riskler için aynlan karşılıklar 

25. Aşağıdakilerden hangis i doğrudan kaynak 
çıkı ş ı gerektirmeyen kredi türüdür? 

Al Harici garanti kredileri 
BL Taşıt kredileri 
c} Konut kredileri 
OL Ihracat kredileri 
El Destekleme kredileri 

26. Aşağıdakilerden hangisi gayri nakdi krediler 
arasında sayılamaz? 

A 

Al Teminat mektuplan 
B} Harici garanti kredileri 
c} Kabul kredileri 
D} Ithalat akreditif kredileri 
E} Konut kredileri 

, 

A 
27. I şletmelerin banka kredileri kullanmaları ve 

sonuçta özsermaye karlılıklarını artırmaları 

kredilerin hangi i ş lev i ile açıklanabilir? 

Al Sosyal işlevi 
Bl Ekonomik işlevi 
CL Kaldıraç işlevi 

DJ Yatırım işle vi 
El Tüketim işlevi 

28. Aşağıdakilerden hangisi bankaların fon 
kullanımları arasında sayıla maz? 

Al Sabit vanık yatırımları 
Bl Bağlı ortaklıklar 
c} Özkaynaklar 
OL Krediler 
El Menkul değer yatı rımlan 

29. Bankaların mali kurumlar dış ındaki 

iştiraklerinin toplam tutarı öz kaynaklarının 'ro 
kaç ını a şamaz? 

Al 15 
Bl 20 
CL 50 
OL 60 
El 75 

30. Aşa ğıdakilerden hangisi bankaların menkul 
değe r yatırımlanna örnek gösterilemez? 

Al Hazine bonolan 
Bl Devlet tCllıvilk:ıri 
CL HiSSI:! sımetleri 
OL Iştirakler 
El Gelir ortaklığı senetleri 
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