
SINAV KONULARI VE ÖRNEK SORULAR 
 

 
SAYISAL YETENEK 
 
 
Sayılar arasındaki ilişkileri kavrayabilme, bu ilişkiler ile yorum yapabilme, sayısal verileri kullanarak akıl 
yürütme ve problem çözme becerisini ölçmeyi amaçlayan bu bölümde, adayların temel aritmetik işlemleri 
hızlı- hatasız yapmalarını ve bankacılık mesleğinin gerektirdiği faiz, oran ve yüzde hesaplama bilgilerini içeren 
soruları cevaplamaları gerekmektedir.  
 
ÖRNEK SORULAR:   
 
1) 1'den 51'e kadar olan sayıların (1 ve 51 de dahil) her biri ayrı ayrı kağıtlara yazılarak bir kutuya atılıyor. 
Çekilen ilk kâğıdın üzerindeki sayının çift olma olasılığı nedir? 
 
A) 26/51  
B) 25/51  
C) 24/51  
D) 1/2  
E) 24/50  
 
2)  Bir işlemi iki banka görevlisi birlikte yapmak istiyor. 1. görevli işlemi yalnız başına 15 dakikada, 2. görevli 
ise aynı işlemi yalnız başına 30 dakikada yapmaktadır. Bu 2 görevli birlikte, bu işlemi kaç dakikada 
yapabilir?  
 
A) 8  
B) 10  
C) 11  
D) 12  
E) 17,5  
 
3 )Ticari ve bireysel kredi kullandıran bir banka şubesinin ticari kredi müşteri sayısı, toplam müşteri 
sayısının 1/5'i kadardır. Bu şube 120 bireysel müşteri daha kazandığında bireysel müşteriler toplam 
müşterilerin 5/6'sı oluyor. Buna göre bu şubede başlangıçta toplam kaç kredi müşterisi vardır?  
 
A) 480  
B) 540  
C) 600  
D) 710  
E) 840  
 
 
4) Bir karışımda x maddesinden 250 gr, y maddesinden 350 gr ve z maddesinden 400 gr vardır. X 
maddesinin bu karışımdaki miktarı % kaçtır?  
 
A) 25  
B) 30  
C) 32  
D) 42  
E) 48  
 



 
5) 4 katının 2 fazlası, 2 katının 4 fazlasına eşit olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) 5  
B) 4  
C) 3  
D) 2  
E) 1  
 
 
 
6 ) a ile b' nin aritmetik ortalaması 10, b ile c' nin aritmetik ortalaması 15, a ile c' nin aritmetik ortalaması 
20 olduğuna göre a,b,c' nin aritmetik ortalaması kaçtır?  
 
A) 15  
B) 16  
C) 17  
D) 18  
E) 19  
 
 
7) Ana kasadan sorumlu bir banka görevlisi elindeki para destelerini 5'erli 6'şarlı ve 8'erli gruplar halinde 
kasaya koymak istediğinde her seferinde 3 para destesi artmaktadır. Para destesi sayısı 200 ile 300 
arasında olduğuna göre kaç para destesi vardır?  
 
A) 223  
B) 233  
C) 243  
D) 273  
E) 283  
 
 
8) (AB9) ve (BA2) üç basamaklı birer doğal sayıdır. AB9=BA2+277 olduğuna göre A+B toplamı en az kaçtır?  
 
A) 5  
B) 7  
C) 9  
D) 13  
E) 15  
 
 
9) 52a0 sayısı dört ile bölünebiliyorsa a' nın alabileceği kaç farlı değer vardır?  
 
A) 5  
B) 4  
C) 6  
D) 3  
E) 7  
 
10) Bir kap içindeki su ile tartıldığında 30 kg geliyor. Kabın içindeki suyun yarısı alınırsa tartıldığında 20 kg 
geliyor. Kap kaç kg dır?  



 
A) 20  
B) 15  
C) 13  
D) 12  
E) 10  
 
 
11)  5, 7, 10, 14, 19, 25, ? 

Yukarıdaki dizi bir kural dahilinde sıralandığına göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) 28  
B) 29  
C) 30  
D) 31  
E) 32  
 
 
12) Yıllık % 70 faiz oranıyla bankaya 1 yıllığına yatırılan bir miktar para, yıl sonunda 5.100 TL olmuştur. Aynı 
para yıllık % 80 faiz oranı ile yatırılsaydı, bir yıl sonunda elde edilen faiz geliri ne kadar olurdu?  
 
A) 2400  
B) 3000  
C) 3700  
D) 4000  
E) 5400  
 
 
 

SÖZEL YETENEK 
 

 
Bir metinde anlatılmak istenilen ana fikri bulmaya, sözcükler arasındaki ilişkileri doğru kurabilmeye, bir 
cümledeki anlatım bozukluğunu tespit etmeye ve bankacılıkla ilgili temel kavramlarla düşünebilmeye yönelik 
soruların yer aldığı bu bölüm, adayların yazıyla ifade edilen kavram ve düşünceleri anlama, yorumlama,sözel 
bilgileri kullanarak akıl yürütme ve analiz becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.  
 
ÖRNEK SORULAR:   

13) Gerek ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek, 
gerekse riski tabana yayabilmek için ürün ve hizmet yelpazesini geliştirmek amacıyla, normal kredi 
prosedürü içerisinde kredi tahsis yetkilerine göre karar organlarınca tüzel kişi işletmeler ile gerçek kişi 
işletmelere Taksitli Ticari Kredi açılabilecektir. 

Yukarıdaki paragrafa göre taksitli ticari krediler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için verilir  
B) Riski tabana yayabilmek için ürün ve hizmet yelpazesini genişletmek için verilir  
C) Normal kredi prosedürü içerisinde, kredi tahsis yetkilerine göre verilir  
D) Tüzel ve gerçek kişi işletmelere verilir  



E) Taksitli kredi üçer aylık taksitler halinde ödenir  
 

14) Modern dünyanın, boş zamanlarına kadar köleleştirdiği insanoğlunun zapt edilmeyen son kalesidir 
çocukluk. Hiyerarşi gözetmeksizin herkesin aklına geleni söyleyebildiği, özgürce oyunlar oynayabildiği, 
yaşamın getirdiği kaygılardan uzak durabildiği yegane yaşam dilimi... 

Parçada 'İnsanoğlunun zapt edilmeyen son kalesidir çocukluk.' cümlesiyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Çocukluğun her zaman özlem duyulan bir dönem olduğu  
B) Çocukluğun çok güzel yaşanması gerektiği  
C) Çocukluğun özgürlük olduğu bunun hiçbir şekilde yok edilemediği  
D) Huzurlu bir hayatın tohumlarının bu dönemde atıldığı  
E) Oyunların, çocuğun gelişiminde önemli payının bulunduğu  
 
 
15) Tarımsal işletmeler genellikle aynı hanede dede-oğul-torun'dan oluşan bir çalışma grubu şeklinde 
bulunmakta olup, aile bireyleri hukuken ayrı birer işletme kurabilme yeteneğinde olmasına rağmen, 
gelirleri ve gelirlerini harcama şekli itibari ile tek bir işletmedir. Bu tip işletmelerin aile bireylerine ayrı ayrı 
kredi açılması uygun değildir, bu nedenle işletmenin tamamı için aile bireylerinden birine kredi 
kullandırılması mümkündür. 

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Aynı evde yaşayan bireylerin farklı işletmeleri olsa da giderleri ortak olduğundan hepsine ayrı ayrı kredi 
verilemez.  
B) Aynı evde yaşayan bireylerin hukuken ayrı işletme kurabilme hakkı yoktur. Kursa bile kanun karşısında 
tek bir işletme olarak sayılır.  
C) Genellikle köylerimizde bir evde üç kuşak bir arada yaşar ve giderleri ortaktır. Bu sebeple kredi evin reisi 
olan kişiye verilmelidir.  
D) Köylerimizde genellikle hane dede-oğul-torundan oluşan bir işletme gibi olduğundan kredi büyük 
anneye verilemez.  
E) Aynı evde yaşayan ve aynı tarımsal işletmeyi paylaşan aile fertlerine ayrı ayrı kredi açmak uygun değildir.  
 
 
16) Geçmişi inkar edebilirsiniz, geçmişe karşı çıkabilirsiniz; ama geçmişi yok edemezsiniz. Çünkü................... 

Bu cümle anlatımın akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz?  

A) geçmişi yaşatmak, geleceği sınırlar içine sokar.  
B) geçmişe bakarak nereye gideceğinizi belirleyebilirsiniz.  
C) insanlığın geçmişi, hepimizin ortak geçmişidir.  
D) insan, geçmişi anımsadığı ölçüde vardır.  
E) geçmişi yok etmeye yönelik her eylem insanı yok eder.  
 
 
 17) Adını şimdi anımsayamadığım bir yazarın, bir romanın iyi bir roman olduğunu nasıl anlarsınız sorusuna 
verdiği 'İlk cümlesine bakarım.' yanıtını hiç unutamam. İlk cümle bir öykünün bir romanın evrenine 
girmenin kapısıdır bence de. Bu sözü duyduğumdan beri bir kitabı elime alınca ilk cümleyi okuyorum. 
Sonraki cümleleri okutacak büyüyü barındırmıyorsa, hele hele bozuksa o cümle, kitabı hemen elimden 
bırakırım. 



Bu parçaya  getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yazarın Okura Etkisi  
B) İyi Bir Kitabın Nitelikleri  
C) İlk Cümlenin Önemi  
D) Dilin Eserdeki Rolü  
E) Başarılı Bir Yazarın Özellikleri  
 

18) Atatürk bir konuşmasında: 'Efendiler... Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta 
cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız.' demiştir. 

Yukarıdaki sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?  
 
A) Sanatçılığın, her isteyenin yapabileceği bir meslek olmadığını  
B) Her sanatçının kendine özgü bir nitelik taşıdığını  
C) Sanatçılığın diğer mesleklerden üstün olduğunu  
D) Devlet işleriyle uğraşanların, sanata zaman ayıramayacaklarını  
E) Sanatçılığın yönetmekten çok üretmek olarak algılanması gerektiğini  
 
 
19) Bankalarca kredi verilecek gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılacak istihbaratın tek bir kaynağa bağlı 
kalmadan mümkün olduğunca çeşitli ve değişik kaynaktan ve düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir kredi istihbaratı için gereklidir?  

A) Kredi verilecek firmada çalışanlardan yapılan istihbarat yeterlidir.  
B) İstihbarat sadece kredi verilmeden önce yapılmalıdır.  
C) İstihbarat kaynakları farklı kişi ve kuruluşlardan oluşturulmalıdır.  
D) Kredi verilecek kişilerin özel hayatları da araştırılmalıdır.  
E) Kredi verilecek kişiler daha önce kredi kullanmışsa yeniden istihbarat yapılmasına gerek yoktur.  
 
 
20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'güzel' sözcüğü eylemi nitelemektedir?  
 
A) Bugüne kadar gittiği en güzel oyun olduğunu söyledi.  
B) Söylediği güzel sözlere kanmamakla iyi yaptın.  
C) Şairin bu eseri güzel değerlendirilmiş.  
D) Sürünün arkasından koşan güzel köpeği görünce durdum.  
E) Sanatçı yarattığı güzel yapıtlarla anılmak ister.  
 
 
21) Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemlerden hangisinin gerçekleşme zamanı bellidir?  
 
A) Bize de iki ekmek al.  
B) Hayatı doyasıya yaşayın.  
C) Bu soruları çabucak çözmelisin.  
D) Ödevlerini bilirsen iyi olur.  
E) Pazardan yiyecek bir şeyler aldık.  
 
 



22) Denemeci büyüklenmeyecektir; ama kendinin de bir değeri olduğuna inanarak en sıradan 
düşüncelerini, duygularını bile bildirmekten kaçınmayacaktır. Çünkü denemeci okurlarına açılabilen kişidir. 

Bu parçada geçen 'okurlarına açılabilen kişi'  sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Sorunlara çözümler bulmaya çalışan  
B) Her düzeydeki okura seslenebilen  
C) Mektup yazar gibi senli benli bir dil kullanan  
D) İçinden geldiği gibi yazan  
E) Öznellikle nesnelliği dengeleyen bir yol izleyen  
 

23) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'boş' kelimesi 'Elimde mutlaka bir iş olmalı, boş oturmayı sevmem.' 
cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?  

A) Satın aldıkları daire üç yıldan beri boş duruyormuş.  
B) Arkadaşının böyle boş gezmesi ailesini üzüyor olmalı.  
C) Onun çalıştığı şirkette galiba boş bir yer varmış.  
D) Onun böylesine boş bir insan olduğunu doğrusu bilmiyordum.  
E) Onun bu boş sözlerine artık kimse inanmıyor.  
 
 

24) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir abartma söz konusu değildir?  

A) Öyle bir konuşurdu ki, sesi ta bizim mahalleden duyulurdu.  
B) Bir damla yaş göl oluyor gözümde, göremiyorum.  
C) Konuyu bir kez anlattı mı, tüm sınav sorularını yapar öğrencileri.  
D) Yüreği buz gibiydi, bakışları bulutlu.  
E) Gök üstümüze düştü, nefes alamadık ağırlığından.  
 

25) Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  

A) Her gün 100 yolcu taşıyan bir uçak şirketi zarar etmiyor demektir.  
B) Vatandaşlık görevini iyi bilmeyenler, suç işlemektedir.  
C) Sen onun çevresinden, o da senin ekonomik gücünden faydalanıyor.  
D) Babama bakılırsa ben tembelin biriyim.  
E) Soğuk su içtiği için hastalanmış.  
 
 

 

 

 

 

 

 



GÜNCEL EKONOMİ VE FİNANS 

 
Dünya ve Türkiye ekonomisinde gerçekleşen olaylar ile güncel verileri takip etmeyi gerektiren; cari açık, 
enflasyon, işsizlik, büyüme vb. genel ekonomik kavramlarla ilgili soruları içeren bu bölüm, adayların finans 
sektörü ile bankacılık mesleğine olan ilgilerini, kendilerini geliştirmek için yazılı ve görsel medyayı ne ölçüde 
kullandıklarını ve sahip oldukları genel bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktir. 
 
ÖRNEK SORULAR:   

26) 2009 yılında cari açığımızın düşük gelmesinin sebebi nedir?  

A) İstihdamın düşmesi 
B) Yabancı yatırımların azalması  
C) Bankaların karları  
D) İhracatın azalması  
E) İthalatın azalması  
 

27) Türkiye ekonomisinin kriz yılında en çok etkilenen harcama bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kamu yatırımı  
B) Özel yatırım  
C) Özel tüketim  
D) Kamu tüketimi  
E) Tarımsal harcamalar  
 
 
28) Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sistemimizde yer alan banka türü değildir?  
 
A) Kamu bankaları  
B) Özel bankalar  
C) Katılım bankaları  
D) Kalkınma ve yatırım bankaları  
E) Risk bankaları  
 

29) Sabit döviz kuru sisteminde, Merkez Bankası'nın ülke para biriminin değerini düşürmesine ne ad verilir?  

A) Revalüasyon  
B) Deflasyon  
C) Enflasyon  
D) Resesyon  
E) Devalüasyon  
 
 
30) Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemini organize eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?  

A) BDDK  
B) Hazine Müsteşarlığı  
C) İMKB  
D) Merkez Bankası  



E) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
 

31) Aşağıdaki ülkeler arasında, 2009 yılı itibarıyla, dünyada en yüksek büyüme oranına ulaşan 
ülke hangisidir?  

A) ABD  
B) Çin  
C) Türkiye  
D) İngiltere  
E) Yunanistan  
 

32 ) Gizli işsizlik nasıl tanımlanır?  

A) Büyüme oranına bağlı işsizlik  
B) İş ve yer değiştirme sırasında ortaya çıkan işsizlik  
C) Sermaye yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik  
D) Kayıt dışı çalışanlar  
E) Düşük verimli istihdam  
 

33 ) Menkul Kıymetleştirme olarak da adlandırılan bankaların alacak haklarını devir etme yolu ile sağladığı 
dış kaynaklı borçlanma ürününe ne ad verilir?  

A) Sendikasyon  
B) Seküritizasyon  
C) Sermaye Benzeri Kredi  
D) Eurobond ihracı  
E) Hiçbiri  
 

34 ) Türkiye'de gerçek kişilerin bankalardaki tasarruf mevduatının ne kadarlık kısmı Devlet garantisindedir?  

 A) 50 Bin TL'ye kadar  
 B) 75 Bin TL'ye kadar  
 C) 100 Bin TL'ye kadar  
 D) 150 Bin TL'ye kadar  
 E) 200 Bin TL'ye kadar  
 
 
35 ) 2009 yılsonu itibarı ile Türkiye'deki işsizlik oranı kaçtır (%) ?  

A) 3  
B) 4  
C) 5  
D) 14  
E) 21  
 
 
 
 
 



 


