Sermaye Piyasası, Bankacılık Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

I- Ortaklık yapısı
II. Ortak sayısı
III. Şirket merkezi
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yukarıdakilerden hangileri ortaklıkların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamından çıkarılmasında esas alınacak
kriterlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
2)

4)
I. Halka kapalı bir anonim ortaklığın
paylarının ilk defa halka arzında
II. Halka açık bir anonim ortaklığın
borçlanma aracı halka arzında
III. Birim nominal değeri en az ikiyüzellibin TL olan sermaye piyasası aracı halka
arzında
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde izahname düzenlenmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
AKTİF AKADEMİ

1)
I- Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi halinde
II- Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı
beyanlarda bulunarak alınmış olması halinde
III- Faaliyet kapsamında bir müşterisinin gerçekleştirdiği işlem nedeniyle zarara uğraması halinde
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi
halinde sermaye piyasası kurumunun yetki
belgesi ve faaliyet izni iptal edilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Deneme Sınavı

3) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi portföy
saklayıcısının görev ve/veya yükümlülüklerinden biri değildir?
A) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkların
ayrı ayrı, kolektif yatırım kuruluşuna aidiyeti
açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.
B) Belge ve kayıt düzeninde varlıkları, hakları
ve bunların hareketlerini kolektif yatırım kuruluşu bazında düzenli olarak takip eder.
C) Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar
ve şirket veya yatırım ortaklığı ile yapmalıdır.
D) Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini,
gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli
politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla
yükümlüdür.
E) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkları
uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutar ve kendi aktifleriyle ilişkilendirir.

5) Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”de bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetlerinin sunulması
kapsamında öngörülen “yerindelik testi” ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım
danışmanlığı hizmeti sunmak üzere çerçeve
sözleşmesi imzalanmasından önce “yerindelik
testi” uygulanması zorunludur.
B) Müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya
yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmasında
yerindelik testi dikkate alınmaz.
C) Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda
bu müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya
yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.
D) Yetkili kuruluş hizmetin sunulması sırasında müşterinin eksik, güncel olamayan ya da
gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya
tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti sonlandırır.
E) Müşteri, yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
6) Aşağıdakilerden hangisi saklama kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye piyasası
araçlarını temsilen depocu kuruluş tarafından ihraç edilen ve sahibine bu araçların
verdiği hakları aynen sağlayan, bunlara özdeş, nominal değeri Türk Lirası olarak veya
T.C. Merkez Bankasınca günlük alım satım
kurları ilan edilen yabancı paralar cinsinden
ifade edilen sermaye piyasası aracıdır?
A) Depocu kuruluş
B) Depo sertifikası
C) Derecelendirme kuruluşu
D) Konut fonu
E) Mevduat sertifikası
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7) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre mali yapısı
ciddi surette zayıflamakta olan bir sermaye
piyasası kurumu hakkında Kurul’un alabileceği tedbirlerden biri değildir?
A) Ödünç kaynak bularak mali yapılarını güçlendirme
B) Sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve
çalışanların sahip oldukları lisansları geçici
veya sürekli olarak iptal etme
C) Gerektiğinde yönetim kurulunun üyelerini
görevden alma ve yapılacak ilk genel kurul
toplantısına kadar yerlerine yenilerini atama
D) Yatırımcıları tazmin kararı verme
E) Bu kurumların doğrudan iflaslarını isteme
8) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca aşağıdakilerden hangisi merkezi karşı taraf
işlemlerine taraf olacak merkezi karşı taraf
üyelerinin Takasbank’a sunabileceği bir
teminat türü değildir?
A) Döviz Üzerine Yapılan Kaldıraçlı İşlemler
B) Pay Senetleri
C) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
D) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen Euro Tahviller
E) Borsalarda işlem gören standartta altın

AKTİF AKADEMİ

Aktif Akademi Eğitim Merkezi

9) Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası
araçlarını halka arz edenler ya da onaylı
ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası
araçlarını satanlar aşağıdaki sermaye piyasası suçlarından hangisini işlemiş olurlar?
A) Usulsüz halka arz faaliyeti
B) Piyasa dolandırıcılığı
C) Sahtecilik
D) Bilgi suistimali
E) Güveni kötüye kullanma
10) Sermaye piyasası araçlarının değerini,
fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve
gelişmelerin kamuya açıklanması, ilgili ihraççıya bildirimi, istisnai hallerde açıklamanın ertelenmesi veya açıklama yapılmamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden
hangisi tarafından belirlenir?
A) Sermaye Piyasası Kurulu
B) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
C) Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği
D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
E) Hazine Müsteşarlığı
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11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre sermaye piyasası araçlarının satın
alınması için her türlü yoldan yapılan genel
bir çağrıya ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışa ne ad verilir?
A) Kayıtlı Sermaye
B) Halka Arz
C) Esas Sermaye
D) Ödenmiş Sermaye
E) Çıkarılmış Sermaye
12) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi borçlanma aracı değildir?
A) Tahvil
B) Aracı Kuruluş Varantı
C) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
D) Kıymetli Maden Bonosu
E) Değiştirilebilir Tahvil
13) Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğe göre, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi profesyonel müşteri değildir?
A) Bankalar
B) Adi şirketler
C) Aracı kurumlar
D) Portföy yönetim şirketleri
E) Sigorta şirketleri
14) Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından
yapılır?
A) Merkezi Saklama Kuruluşu
B) Merkezi Karşı Taraf
C) Merkezi Takas Kuruluşu
D) Yatırımcı Tazmin Merkezi
E) Merkezi Kayıt Kuruluşu
15) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca,
izahname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulunca
onaylanması zorunludur.
B) İzahnamede yer alan bilgiler yatırımcılar
tarafından kolayca anlaşılabilir şekilde sunulmalıdır.
C) Halka arz eden tarafından izahnamenin düzenlenmesi sırasında, ihraççının izahname hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alması
zorunludur.
D) İzahname sermaye piyasası araçlarının halka
arzından en az bir ay önce yayımlanmalıdır.
E) İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin unvanları,
merkezleri ve iletişim bilgileri izahnamede
açıkça belirtilmelidir
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17) Aşağıdakilerden hangisi Yatırımcıları
Tazmin Merkezi’nin görev ve yetkilerinden
biri değildir?
A) İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca
hakkında iflas kararı verilen aracı kurumların
iflas tasfiyesi işlemlerini yürütmek
B) Sermaye Piyasası Kurulunca Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin ve
tedrici tasfiye kararlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek
C) Özel Fonun idare ve temsili ile Özel Fon
malvarlığının yönetimini üstlenmek
D) Yatırımcıları Tazmin Merkezi mal varlığını
yönetmek ve değerlendirmek
E) Yatırımcıları Tazmin Merkezi’nin insan
kaynakları ve çalışma politikalarını belirlemek

21) Bankalar nezdindeki mevduat, katılım
fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin
en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak kaç yıl içinde
aranmayanlar, yapılacak ilanı müteakiben,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelir
kaydedilir?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 15
E) 20

AKTİF AKADEMİ

16) Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kolektif
yatırım kuruluşudur?
A) Aracı kurumlar
B) Yatırım fonları
C) Borsalar
D) Bankalar
E) Saklama kuruluşları

Deneme Sınavı

18) Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları tarafından ayrıca bir yetki belgesine tâbi
olmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunca
belirlenen esaslar çerçevesinde sunulan yan
hizmetlerden biridir?
A) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin
alınması ve iletilmesi
B) Bireysel portföy yöneticiliği
C) Yatırım danışmanlığı
D) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına
saklanması ve yönetimi
E) Borçlanma veya başka yollardan finansman
sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

22) Bankacılık Kanunu uyarınca, katılım
bankalarında açılabilen ve istenildiğinde
kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplara ne ad verilir?
A) Katılma hesabı
B) Özel cari hesap
C) Tasarruf mevduatı
D) Saklama hesabı
E) Yatırım hesabı

23) Bankacılık Kanunu hükümlerine göre,
bankaların kendilerinin ya da kredi müşterilerinin derecelendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine kim karar verir?
A) Sermaye Piyasası Kurulu
B) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu
C) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
D) Türkiye Bankalar Birliği
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

19) Aşağıdakilerden hangisi varantların yatırımcısına sağladığı haklardan biridir?
A) Yeni pay alma hakkı
B) Tasfiye bakiyesine katılma hakkı
C) Alım-satım hakkı
D) Şirket yönetimine katılma hakkı
E) Oy hakkı ve bilgi alma hakkı

24) Bankacılık Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bir bankanın kuruluş izninin
iptalini gerektiren hususlardan biri değildir?
A) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması
B) Faaliyet izni alınamamış olması
C) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan
edilmesi
D) Yönetim Kurulu üyelerinden iki veya daha
fazlasının istifa etmesi
E) İznin verilmesinde aranan şartların faaliyete
geçinceye kadar kaybedilmesi

20) Çıkarıldıkları ülke borsalarında alım
satım konusu olan ve SPK tarafından niteliği
belirlenen menkul kıymetler ile hak ve alacakları temsil eden kâğıtlara ne ad verilir?
A) Depo sertifikası
B) Gayrimenkul sertifikası
C) Arbitraj sertifikası
D) İtfa sertifikası
E) Yabancı sermaye piyasası araçları
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25) Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca
bankalar ile ilgili kurumsal yönetim ilkeleri
bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler
ile ilkeler, Sermaye Piyasası Kurulu ile kuruluş
birliklerinin de görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenir.
B) Bankaların yönetim kurulları genel müdür
dâhil üç kişiden az olamaz.
C) Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
D) Bankaların yönetim kurullarınca yönetim
kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin
yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulur.
E) İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis
edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

AKTİF AKADEMİ

Aktif Akademi Eğitim Merkezi

26) Bankacılık Kanunu hükümlerine göre
bir bankanın faaliyet izninin kaldırılması
halinde yönetim ve denetimi kime intikal
eder?
A) Bakanlar Kuruluna
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna
C) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
D) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
E) Türkiye Bankalar Birliğine

29) Aşağıdakilerden hangisi 4. Grup kredilerin özelliklerinden biri değildir.
A) Anaparanın veya faizin tamamının kredi
sözleşmesinde yer alan hususlar çerçevesinde
teminata başvurulmaksızın tahsilinin sağlanamayacağı muhtemel olan krediler
B) Borçlusunun kredi değerliliği ciddi şekilde
bozulmuş olan, ancak birleşme, yeni finansman
bulma imkânı veya sermaye artırımı gibi olanakların borçlunun kredi değerliliğine ve kredinin tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı
nedeniyle henüz tam anlamıyla zarar niteliği
taşımadığı düşünülen krediler
C) Anapara ve/veya faizin vadesinden veya
ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin
gecikmesi 180 günü geçen, ancak 1 yılı geçmeyen krediler
D) Makroekonomik şartlardaki veya borçlunun
faaliyet gösterdiği sektördeki veya bunlardan
bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle anapara ve/veya faizin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren
tahsilindeki gecikmenin 180 günü geçmesi beklenen krediler
E )Canlı kabul edilen krediler
30) Bankaların toplam repo tutarı bakiyesi
ile ters repo tutarı bakiyesi arasındaki fark,
özkaynaklarının kaç katını aşamaz?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 20
E) 30
31) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, sigorta poliçesi ve içeriğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriği
teklifnameden veya kararlaştırılan hükümlerden
farklıysa, anılan belgelerde yer alıp teklifnameden değişik olan ve sigorta ettirenin aleyhine
öngörülmüş bulunan hükümler geçersiz, sigortalının ve lehtarın aleyhine öngörülmüş bulunan
hükümler geçerlidir.
B) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya
acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin
yapılmasından itibaren yirmidört saat içinde,
yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta
ettirene vermekle yükümlüdür.
C) Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan
zarardan sorumludur.
D) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri
kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe verilmesini sigortacıdan isteyebilir.
E) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin
ispatı genel hükümlere tabidir.

27) Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Kanununun amaçlarından biri değildir?
A) Finansal piyasalarda güven sağlamak
B) Finansal piyasalarda istikrar sağlamak
C) Sermaye piyasasının denetimini sağlamak
D) Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
E) Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin
korunması
28) Bankacılık Kanunu aşağıdaki konulardan hangisini düzenlememektedir?
A) Bankaların kuruluş şartları
B) Bankaların taraf olduğu sözleşmelerin geçerlilik şartları
C) Banka kredi sınırları
D) Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyesi
E) BDDK’nin görev ve yetkileri
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33) Aşağıdakilerden hangisi aksi sözleşmede
bulunmadıkça sigorta sözleşmesinin sona
erme nedenlerinden biri değildir?
A) Taraflardan birinin fesih hakkını kullanması
B) Tarafların kendi aralarında anlaşmaları
C) Sigortalı malın sahibinin değişmesi
D) Sözleşme süresinin sona ermesi
E) Sigorta konusunun ortadan kalkması

37) Hayat sigortası genel şartlarına göre, hak
sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren kaç gün içerisinde durumu sigortacıya bildirmek zorundadır?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
E) 30

AKTİF AKADEMİ

32) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre,
sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin
teşkilâtı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Genel müdür, yönetim kurulunun üyesi olamaz.
B) Denetçileri iki kişiden az olamaz.
C) Yönetim kurulu üyelerinin malî güç dışında
sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında
aranan şartları taşıması gerekir.
D) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun en
az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve
sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk,
maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya
mühendislik alanlarında en az üç yıl deneyimi
olan kişilerden seçilmesi şarttır.

Deneme Sınavı

34) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret
Kanunu’nda sayılan, sigortacının borç ve
yükümlülüklerinden değildir?
A) Giderleri ödeme borcu
B) Tazminat ödeme borcu
C) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü
D) Beyan yükümlülüğü
E) Aydınlatma yükümlülüğü

38) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ilgili hükmüne göre “emekli olma yaşı ve sistemde
bulunma süresi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren
en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56
yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak
kazanır.
B) Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren
en az 5 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 51
yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak
kazanır.
C) Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren
en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 51
yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak
kazanır.
D) Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren
en az 15 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56
yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak
kazanır.
E) Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en
az 15 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak
kazanır.

35) Sigortacılık Kanunu’na göre zorunlu
sigortalar aşağıdakilerden hangisi tarafından
oluşturulur?
A) Bakanlar Kurulu
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
E) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
36) Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel
prensiplerinden değildir?
A) Halefiyet prensibi
B) Tazminat prensibi
C) Güven prensibi
D) Hasara katılım prensibi
E) Sigortalanabilir menfaat prensibi
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39) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ilgili hükmüne göre, bireysel emeklilik hesabındaki
birikimlerin ödenmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehtarı bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir.
B) Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, malûliyet durumunun ortaya çıkması halinde katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin
kendisine ödenmesini talep edebilir.
C) Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan
sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde
şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren yirmi iş
günü içinde katılımcının birikimlerini tamamen
öder.
D) Kısmen ödemeye konu olabilecek birikim
oranı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir.
E) Katılımcıya sistemden ayrılmadan ödeme
yapılabilmesi mümkündür.

AKTİF AKADEMİ

Aktif Akademi Eğitim Merkezi

40)
Farklı şirketlere ait emeklilik fonları birleştirilebilir.
II.
Farklı nitelikte fonlar aynı şirkete
ait olmak kaydıyla emeklilik fonları
ile birleştirilebilir.
III.
Aynı şirkete ait emeklilik fonları
şirketin talebi üzerine veya resen
Kurul tarafından birleştirilebilir.
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca, emeklilik
fonlarının birleştirilmesiyle ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
I.
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B

A

A

A

A
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B

B

B

E

D

B

A

E

C

E
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22
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27

28

29
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C

B

E

D

B

D

C

B

E

D

31

32

33

34
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37

38

39

40

A

A

C

D

A

E

A

A

D
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AKTİF AKADEMİ

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK,
SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK
MEVZUATI
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Deneme Sınavı

