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1. Mal '18 hizmet uralebilmek ıçın üretim 
faktörle r ini bir araya getirerek, üretimin 
gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad 
verilir? 

Al ürelim sistemi 
Bl Finansal sistem 
cı Ekonomik sistem 
OL Mali sistem 
El Karma sistem 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de finansal 
piyasaları düzenleyen ve denetleyen 
kurumlardan biri deöııdir? 

Al Odalar ve Borsalar Birliği 
Bl Hazine Müsteşarlığı 
c) Bankacılık DJzenleme ve Denetleme Kurulu 
OL Merkez Bankası 
El Sannaya Piyasası Kurulu 

3. Aşağıdakilerden hangisi 
piyasalardan biri değildir? 

Al TCMB interbank Piyasası 
Bl Bankalararası Döviz Piyasası 
CL iMKB Tahvil ve Bono Piyasası 
OL TCMB Açık Piyasa 
El iMKB Hisse Senedi Piyasası 

organize 

4. Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde mal ve 
hizmetlerin hangi kalitede ne miktarda 
üretileeeğine aşağıdakilerden hangisi karar 
verir? 

Al Yabancılar 

Bl Sivil toplum örgütleri 
cı Piyasalar 
OL Siyasi otoriıeler 
El Devlet 
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5. Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve 
işletme faaliyetlerini sürdürebilmasi ıçın 

kullanılan , kısa sürede paraya dönüşme 
özelliğine sahip varlıklar ve bu amaçla 
yapılan harcamalara ne ad verilir? 

Al Sabit semıaya 
Bl Ödenmiş sermaye 

cı Taahhüt edilen sermaye 
OL Çalışma sermayesi 
El Risk sermayesi 

6. Cumhuriyet öncesi 
ile kurulan ilk 
hangisidir? 

Al Ziraat Bankası 
Bl istanbul Bankası 
cı Etibank 
OL Osmanlı Bankası 
El iş Bankası 

dönemde yerli sermaye 
banka aşa~ıdakilerden 

7. Özel amaçlı devlet bankaları hangi dönemde 
kurulmuştur? 

Al 1923-1932 
Bl 1933-1944 
CL 1945-1959 
OL 1960 -1980 
El 1980 -1994 

8. Aşağıdakilerden hangisi özel banka ların 

geliştiği 1945-1959 döneminin özelliklerinden 
biri değildir? 

Al Yerel bemkalann tasfiyesinin hızlanması 
Bl Merkez Bankasının kurulması 
CL Bankacılıga ilginin artması 
Dl Köylünün kredi imkanlannın artmıması 
El Şube bankacıhgının yaygınlaşması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Aşağıdakilerden hangisi 
içinde değerlendirilen 

bankalar dönemindeki 
değildir? 

Al Atatürk'ün direktifiyle 
kurulması 

Cumhuriyet dönemi 
1923-1932 ulusal 
gelişmelerden biri 

iş Bankası'nın 

Bl Devlet eliyle özel amaçlı büyük bankalann 
kurulması 

c) ilk kalkınma bankasının kuru lması 
OL izmır iktısat Kongresi 'nde ulusal 

bankacılıgın geliştirilmesinin gerekliligi 
üzerinde durulması 

El Tek şubeli mahalli nitelikte çok sayıda ulusal 
banka kurulması 

10. i. Yeni banka kurulmasının sınırlandınlması 
ii Köylünün kredi imkanlannın artınıması 
iii. Banka sayısının 60 tan 44 e düşmesi 
LV, Şube bankacılığının gelişmeye başlaması 

V. Özel ticaret bankalannın büyük bölümünün 
holding bankası olması 

Cumhuriyet döneminde bankacılığın gelişimi 
açısından değerlendirilen 1960·1980 Planlı 
Dönem gelitmeleri yukarıdakilerden 

hangileridir? 

Al i ve ii 
Bl ii ve iii 
c) I, ii ve iii 
OL III , iV ve V 
El I, iii , IVveV 

11. Ülke içindeki bankacılık sisteminin tabi 
olduğu yasal düzenlemelerin kapsamı 

dışında tutulan ve ülke dışından sağlanan 
fonların ülke dı§ında veya ko§ullara göre 
ülke içinde kullandırıldığı bankacılık turu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Çok şubeli bankalar 
Bl Yabancı bankalar 
CL Uluslararası bankalar 
OL Kıyı bankalan 
El Karma bankalar 
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12. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma bankaları 

ile yatırım bankaları arasındaki farklardan 
biri değildir? 

Al Kalkınma bankalannın fon aktarımı , planlı 
ve güdümlü bir piyasa mekanizmasında 

gerçekleştirilirken , yatınm bankalannın fon 
aktanmının serbest piyasa şartlan içinde 
gerçekleştirilmesi 

Bl Yatınm bankalan esas olarak gelişmekte 

olan ülkelerde faaliyet gösterirken kalkınma 
bankalannın sermaye piyasalannın gelişmiş 
olduğu ülkelerde ortaya çıkması 

c) Kalkınma bankalannda karlılığın ikinci 
planda olmasına karşın yatınm 

bankalannda karlılığın ön ptanda olması 
OL Kalkınma bankalannın işlevlerinin ekonomi 

ve teknoloji üzerinde yoğunlaşmasına 
karşın , yatınm bankalannın işlevinin esas 
olarak işletme ağırlıklı olması 

El Kalkınma bankalann kaynaklannın daha 
çok bankalann öz sermayeleri , yönetimi 
kendilerine bırakılan fonlar ve a lınan iç ve 
dış krediler oluştururken , yatınm 
bankalarının aracılığı ile aktarılan fonların 

sermaye piyasalarından sağlanması 

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
kurulacak bir bankanın yerine getirmesi 
gereken tartlardan biri değildir? 

Al Anonim şirket şeklinde kurulması 
Bl Hisse senetlerinin nakit karşılığında 

çıkanlması 

CL Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak 
ödenmiş sermayenin en az 50 milyon YlL 
olması 

OL Ana sözleşmenin Bankalar Kanunu 
hükümlerine uygun olması 

El Konsolide denetimini engelleyici nitelikte 
herhangi bir hususun bulunmaması 

14. Sermayeleri belirli oranlarda kamu 
kuruluşlarıyla, özel kuruluş ve kişiler 

arasında paylaşılan bankalara ne ad verilir? 

Al Yabancı bankalar 
Bl Özel bankalar 
CL Karma bankalar 
OL Yerel bankalar 
El Bölgesel bankalar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Bir ülkenin bankacılık sistemini incelemek, 
müşteri potansiyelini görmek amacıyla 

yabancı bankalann açtıklan mevduat kabul 
edemeyen, kredi kullandıramayan ve diğer 

bankacılık hizmetlerini yapamayan ofisiere 
ne ad verilir? 

Al Muhabir banka 
Bl Acenta 
c) Büro 
OL Temsilcilik 
El Şube 

16. Bankalarda genel kuruldan sonra !.!l yetkili 
organ aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yönetim kurulu 
Bl Teftiş komitesi 
c) Denetim komitesi 
OL iç kontrol ve risk yönetimi 
El Genel müdür 

17. Aşağıdakilerden 
saklanmaz? 

Al Poliçeler 
Bl Damga pullan 
CL Senetler 

hangisi 

OL Teminat mektuplan 
El Hisse senedi ve tahviller 

kasada 

18. Aşağıdakilerden hangisi krediler bölümünün 
görevlerinden bir değildir? 

Al Müşteri ziyaretlerinin yapılması 
Bl işletmelerin kredi degerlerinin saptanması 
CL Bankanın kredi ve teminat pol itikDsının 

olu~turulması 
OL Şubelerden gelen kurumsal kredilerin 

incelenmesi 
El Yurtdışından kredi temin ederek , bunlann 

yurtiçinde kullandınlması 
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19. i. 
ii. 
III. 
LV 

Bankanın teknolo;k altyapısını kurmak 
Şubelerin açılış işlemlerini yürütmek 
Mevzuatı takip ederek , ilgililere iletmek 
Şubelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri almak 

A 

Yukarıdakilerden hangileri operasyon 
bölümünün görevleridir? 

Al i ve ii 
Bl ii ve iii 
c) 1,11 ve iii 
ol 1,111 ve iV 
E) 11,111 ve iV 

20. Şubelerdeki muhafaza edilecek kıymetlerin 

ilgililere makbuz karşıllgı teslim edilmesinde 
hazırlanacak tutanaklar aşagıdakilerden 
hangisinin sorumlulu~undadır? 

A) Veznedar 
Bl Müşteri temsilcisi 
c) Şube müdürü 
D) Şube müdür yardımcısı 
El Operasyon yönetmeni 

21. Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin 
bankaya göndereceği haciz ihbarnamesinin 
unsurları arasında :t.!! almaz? 

Al Haczedilecek mevduatın miktan 
Bl Borçluya ait diğer alacaklılann listesi 
c) Borçlunun kimliği ve adresi 
OL Mevduatın bulunduğu ~ubenin adı ve 

adresi 
E) Alacaklının kimliği ve adresi 

22. Mevduat hesaplarında zaman aşımı süresi 
kaç yıldır? 

Ai 3 
Bi 5 
Ci 7 
Di 10 
El 15 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. i. 
ii 

Bankalann bünyesini sağlamlaştırmak 
Alacaklılann haklannın korunmasını 
saglamak 

III. Doğacak zararlann özkaynaklan 
azaltmasını engellemek 

Yukarıdakilerden hangileri yedek akçelerin 
banka kaynakları içinde bırakılma sının 

nedenleridir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) i ve ii 
o l ii ve III 
El I, ii ve III 

24. Banka içi veya banka dışı faktörler nedeniyle 
bankanın uygun maliyetle kaynak 
bulamamas ı sonucunda yükümlülüklerini 
yerıne getirememesine ne ad verilir? 

Al Risk sermayesi 
Bl Sermaye yetersizliği 
c) Likidite riski 
OL Kredi riski 
El Sistematik risk 

25. I. 
ii 
III. 
LV 

iclCl dairesinin kalClII 
Maliye Bakanlığının tebliği 
Mahkeme karan 
Borçlunun kimliği ve adresi 

Yukarıdakilerden hangiler i bir bankadaki 
mevduatın haczedilebilmesi iç in gereklidir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız II I 
c) i ve ii 
OL i , ii ve III 
El ii , iii ve iV 

26. Bankaların farklı sektörlerdeki müşteri 
gruplarına kredi kullandırarak riski azaltmak 
istemeleri kredinin hangi unsuruyla 
ilişkilidir? 

Al Dağılım unsuru 
Bl Güven unsuru 
CL Zaman unsuru 
Dl Teminat unsuru 
El Verim unsuru 
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27. Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesabı 

sona erdiren hallerden biri değildir? 

Al Hesap sahibinin ölmesi 
Bl Cari hesap limitinin aşılması 
cı Firmanın ödemelerin i durdurması 
OL Firma hakkında piyasadan olumsuz bilgiler 

alınması 
El Müşterinin kapatma talebinde bulunması 

28. Bir bankanın yurtiç i ve dışında yerleşik tüzel 
kiş iler lehine bir i ş in yapılması , bir borc un 
ödenmes i , bir malın teslimi gibi konularda 
muhatap idareye hitaben düzenlediği ve i şin 

yerine getirilmemesi durumunda ilgi tutarı 
kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü içeren 
garanti belges ine ne ad verilir? 

Al Kredi sözleşmesi 
Bl Harici garanti kredisi 
cı Akred~if 
OL Gayri nakd i kredi 
El Teminat mektubu 

29. Fi rmaların kısa süre li nakit ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik kullandırılan kredilere 
ne ad verilir? 

Al Hisse senedi ve tahvil karşılığı krediler 
Bl Vadeli ve vadesiz mevduat karşı lı ğı krediler 
CL Dövize endeksli krediler 
OL Diğer teminat karşı lı ğı krediler 
El Spot krediler 

30. Kredi işlemine kabul edilen senedin 
borçlusunun ikametgahı senedi kabul eden 
banka ~ ubes inin kurulu bulunduğu belediye 
sınırları içinde ise gerçekleşen işleme ne ad 
verilir? 

Al Marj 
Bl Havale 
CL iskonto 
OL iştira 
El EFT 

izleyen sayfaya geçiniz. 


