
BANKACılıK UYGULAMALARI A 
2008 AS 3242-A 

1. Mal '18 hizmet üretabilmek için üretim 
faktörlerini bir araya getirerek, üretimin 
gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad 
verilir? 

Al Finansal sistem 
Bl Mali sistem 
c) Kamıa sistem 
OL Ekonomik sistem 
El üretim sistemi 

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden 
biri değildir? 

Al Doğal kaynaklar 
Bl Faiz 
c) Sermaye 
Dl işgücü 
El GiriŞimci 

3. Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım 

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

Ai Sistem 
Bi üretim 
ci Finans 
Di Piyasa 
Ei Faktör 

4. Aşağıdakilerden hangisi 
gösteren finansal aracı 

değildir? 

Türkiye'de faaliyet 
kurumlardan biri 

Al Portföy yönetim şirketleri 
Bl Yatınm performans komitesi 
c) Sigorta şirketleri 
OL Ticari bankalar 
El Borsalar 

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de finansal 
piyasaları düzenleyen \/e denetleyen 
kurumlardan biri değildir? 

Al Merkez Bankası 
Bl Odalar ve BorsalarBirl iği 
CL Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
Dl Sennaye Piyasası Kurulu 
El Hazine Müsteşarlığı 
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6. Aşağıdakilerden hangisi özel bankaların 
geliştiği 1945-1959 döneminin özelliklerinden 
biri değildir? 

A) Yerel bankalann tasfiyesinin hızlanması 
Bl Şube bankacılığının yaygınlaşması 

cı Merkez Bankasının kurulması 
OL Bankacılığa ilginin artması 
El Köylünün kredi imkanlannın artınıması 

7. Kalkınma \/e yatırım bankacılığının teş\/ik 

edildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Serbesıteşme ve dışa açılma dönemi 
Bl Ulusal bankalar dönemi 
cı Devlet bankalarının kurulduğu dönem 
Dl Ozel bankalann geliştiği dönem 
El Planlı dönem 

8. Aşağıdakilerden hangisi serbestteşme 
döneminde görülen değişimlerden biri 
deği l dir? 

A) Büyük ölçekteki özel bankalann pazar 
paylannda artışlar olması 

Bl ithal ikameci stratej nin terk edilmesi 
cı Serbest faiz ve esnek döviz kuru 

politikalannın benimsenmesi 
OL Döviz işlemlerinde ve sermaye 

hareketlerin de serbestleşmeler yaşanması 
El Dışa açılmayı ve dışsatıma yönelik üretimi 

esas alan bir kalkınma politikasının 

benimsenmesi 

9. ı. Romalılann ve Mısırlllann Bankacılığı 

geliştirmesi 

ıı. Eski Mısır'da faizin sın ı rlandırılması 
ii i. Eski Yunan'da bankacılık denetimlerine 

başlanması 

Yukarıdakilerden hangileri, MO 1000 
döneminde bankacılığın geliştirilmesi \/e 
denetlenmesine ilişkin yaşanan 
gelişmelerdir? 

A) Yalnız i 
Bl Yalnız III 
CL i ve ii 
Dl ii ve III 
El I, II ve III 
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10. XX. yy'da bankaeılığın doğuşu ve 
gelişmesiyle ilgili olarak a§ağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Sermayesi devlete ait uluslarüstü para ve 
kredi kurumlan ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Bl Kapitalist sistemle birlikte merkezi planlı 
ekonomilerin yapısına göre yeniden 
şekillenmeye başlamıştır. 

cı Az gelişmş ekonomilerin finansal açıdan 

kalkınmalanna destek olmak için kalkınma 
bankacılıgı kurulmaya başlanmıştır. 

OL Uluslararası Para Fonu kurulmuştur. 
El Modem anlamda ilk banka kurulmuştur. 

11. Mevduat kabul edemeyen, kredi 
kullandıramayan ve diğer bankacılık 

hizmetlerini yapamayan, bir ülkenin 
bankacılık sistemini incelemek, müşteri 

potansiyelini görmek için yabancı bankaların 
açtıkları ofise ne ad verilir? 

Ai Şube 

Bi Acenta 
cı Muhabir banka 
Di Temsilcilik 
Ei Büro 

12. A$ağıdakilerden hangisi $ube açılmas ıyla 
ilgili izin alındıktan sonra yapılması gereken 
iştemlerden biri degildir? 

Al TeMS·na kanunda belirlenen teminat ın 

yatınlması 

Bl Şube yetkililerinin belirlenmesi 
cı Ticari durum belgesinin alınması 
OL Vergi kaydının yaptınlması 
El Bağlı bulunulan SSK Müdürlüğü'ne 

müracaat edilmesi 

13. Sermayeleri belirli oranlarda kamu 
kuruluşlarıyla, özel kuruluş \/e kişiler 

arasında paylaşılan bankalara ne ad verilir? 

Al Yabancı bankalar 
Bl Özel bankalar 
CL Karma bankalar 
OL Yerel bankalar 
El Bölgesel bankalar 
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14. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma bankaları 

ile yatırım bankaları arasındaki farklardan 
biri degildir? 

A) Kalkınma bankalarının fon aktarımı, planlı 

ve güdümlü bir piyasa mekanizmasında 

gerçekleştirilirken, yatırım bankalarının fon 
aktanmının serbest piyasa şartlan içinde 
gerçekleştirilmesi 

Bl Kalkınma bankalannın işlevlerinin ekonomi 
ve teknoloji üzerinde yogunlaşmasına 

karşın , yatınm bankalannın işlevinin esas 
olarak işletme ağırlıklı olması 

cı Yatırım barıkaları esas olarak gelişmekte 

olan bankalarda faaliyet gösterirken 
kalkınma bankalannın semıaye 
piyasalarırıın gelişmiş o lduğu ülkelerde 
ortaya çıkması 

OL Kalkınma bankalann kaynaklannın daha 
çok bankaların öz semıayeleri , yönetimi 
kendilerine bırak ı lan fonlar ve alınan iç ve 
dış krediler oluştururken. yatınm 
bankalarının aracılığı ile aktarılan fonların 

sermaye piyasalanndan saglanması 
El Kalkınma bankalannda karlılığın ikinci 

planda olmasına karşın yatırım 

bankalarında karlılığın ön planda olması 

15. Aşağıdakilerden hangisi 
kurulacak bir bankanın yerine 
gereken şartlardan biri degildir? 

Türkiye'de 
getirmesi 

A) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak 
ödenmiş sermayenin en az 50 mlyon YTL 
olması 

Bl Anonim şirket şeklinde kurulması 
cı Hisse senetlerinin nakit karşılığında 

çıkanlması 
OL Ana sözleşmenin Bankalar Kanunu 

hükümlerine uygun olması 
El Konsolide denetimini engelleyici nitelikte 

herhangi bir hususun bulunmaması 

16. Türkiye'de kurulu bankaların yurtdışında 

şube \/eya temsilcilik açmaları, ortaklık 

kurmaları veya kurulmuş ortakhklara 
katılmaları aşağıdakilerden hangisinin iznine 
tabidir? 

Al Hazine müsteşarlığı 
Bl TC Merkez Bankası 
CL Maliye bakanlığı 
OL BDDK 
El TMSF 
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17. Aşağıdakilerden hangisi şube müdürünün 
görevlerinden biri değildir? 

Al Şubenin kredi pazarlama ve operasyon ile 
ilgili genel pOlitika ve hedeflerini belirlemek 

Bl Yıllık iş planı ve bütçeıennı ilgililerle 
hazırlamak 

cı Pazarlama faaliyetlerini , kredi dağılımını 

denetlemek 
OL Personelin eğitim ihtiyacını saptayarak 

genel müdürlüğe iletmek 
El Sorunlu kredilere karşılık ayırmak 

18. Şubelerde olmayan birim aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Hukuk 
Bl Bireysel pazarlama 
cı Kurumsal pazarlama 
OL Dış işlemler 
El Operasyon 

19. Vergi Usul Kanununa göre envanter defterinin 
saklanma süresi !.!lg kaç yıldır? 

Ai 1 
Bi 2 
ci 3 
Di 4 
Ei 5 

20. Aşağıdakilerden hangisi mutlaka ana kasada 
saklanmaııdır? 

Al Bankacılık hizmet SÖZleşmeleri 
Bl Damga pullan 
cı Sistem raporları ve banka bilgilerini ıçeren 

diğer belgeler 
OL Boş çek kameleri 
El Kaşeler 

21. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal bankacılık 
bünyesindeki kurumsal krediler pazarlama 
müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? 

Al Nakit yönetiminin planlanması 
Bl işle tmelerin kredi degeriiliklerinin 

saptanması 

CL Fiyatlama önerilerinin yapılması 
Dl Sektöraraştırmalannın yapılması 
El Müşte ri ziyaretlerinin yapılması 
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22. Banka içi veya banka dışı faktörler nedeniyle 

bankanın uygun maliyetle kaynak 
bulamaması sonucunda yükümlülüklerini 
yerine getirememesine ne ad verilir? 

A) Likidite riski 
Bl Sennaye yetersizliği 
cı Kredi riski 
Dl Risk sermayesi 
El Sistematik risk 

23. Döviz tevdiat hesaplarında efektif teslimatı ile 
hesap açıhrsa valör aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Ai Paranın ya tınidıgı günden bir önceki iş 

günü 
Bi Paranın yatınidıgı günü takip eden ilk iş 

günü 
ci Paranın yatınldığı gün 
Di Paranın yatırıldığı ayın ilk pazartesi günü 
Ei Paranın yatınldığı ayın son iş günü 

24. Mevduat faiz formülü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Ai F · ı --;;~Mcik,:Ia:;~=Gc',:· n,-;,saoy;c"sc"""faoi=,oo"acnc' _ aız tu arı _ ~ 
100 x Bir yılda bulunan gün sayısı 

Bl Faiz tutarı'" Anapara x 365 x 100 
Faız Oranı 

_ Gün sayısı 100 . 
cı Faız tutarı '" x --xMıktar 

Faiz oranı 365 
Dl Faiz tutarı '" Anapara x Faiz oranı x 100 

Ei F . ı ,3,6,5c'cFc·~iôZcOc'=·c"c"cc1,O=O aız utarı'" 
Miktar 

25. i. 
IL 
ii i. 
ıv. 

icra dairesinin karan 
Maliye Bakanlığının tebliği 
Mahkeme karan 
Borçlunun kimliği ve adresi 

Yukarıdakilerden hangileri bir bankadaki 
mevduatın haczedilebilmesi için gereklidir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
CL i ve ii 
Dl 1. 11 ve iii 
El 11 . 11 1 ve iV 
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2ti. Aşağıdakilerden hangisi banka ların veya 
finans ortaklıklarının VDMK ihraç 
edebilmeleri için teminat gösterebilecekleri 
veya devredebilecekleri alacak türlerinden 
biri değildir? 

Al Tüketici kredileri 
B L Konut kredileri 
cı DönüştUruıebilir akreditif 
OL Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan 

alacaklar 
El ihracat işlemlerinden doğan alacaklar 

27. Bir bankanın yurtiçi ve dış ında yerleşik tüzel 
kiş iler lehine bir i ş in yapılması , bir borcun 
ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda 
muhatap idareye hitaben düzenlediği ve i şin 

yerine getirilmemes i durumunda ilgi tutarı 

kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü içeren 
garanti belgesine ne ad verilir? 

Al Gayri nakdi kredi 
Bl Harici garanti kredisi 
cı Teminat mektubu 
OL Akreditif 
El Kredi SÖzleşmesi 

28. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan kaynak 
çıkış ı gerektirmeyen kredi türüdür? 

Al Konut kredileri 
Bl ihracat kredileri 
cı Harici garanti kredileri 
OL Destekleme kredileri 
El Taşıt kredi leri 

29. i. Alacaklı cari hesaplarda meydana gelen 
borç bakiyeleri 

ii Muhtelif alacaklar hesabında Ödünç para 
venrıe şeklini arz eden borç bakiyeleri 

iii. Komandit şirketlerde komandite ortaklann 
kefaleti ile kullandınlan krediler 

Yukarıdakilerden 
sayılabilir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
OL ii ve iii 
El 1. 11 ve iii 

A 

hangileri aç ık kredi 
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30. Kredi kullandırırkan alınan güvence ile 

karşılığında ödenecek kredi arasındaki farka 
ne ad verilir? 

A) iştira 
Bl Can hesap 
cı Marj 
OL Kaldıraç 
El iskonto 

Izleyen sayfaya geı< iniz. 




