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UYARI: 24 Aralık 2016 Cumartesi Günü Sabah oturumunda yapılan sınavda çıkmış sorular 2002 Kasım ayından 

bu yana SPK Lisanslama eğitimleri veren ve bu sınava katılan Hocamız ile öğrencilerimiz tarafından birlikte 

derlenmiş olup, herhangi başka bir kurum sorularını içermez. Bu nedenle başka kurumların yayınlamış olduğu 

sorularla da örtüşmeyen sorular olabilir. Sonuçta soruların hatırlanması bakımından farklılıklar olabilmektedir. 

 

Bu derste tespitlerimize göre; Kasım 2016’da ilk baskısı yapılan ve tek tek notlar gözönünde bulundurularak orijinal 

olarak hazırlanan SORU BANKASI kitabımızda 

Toplamda 20 Adet soru yakalanmıştır. 

 

Sınavda Çıkan Sorular 
 

Kitabımızda Yer Alan Sorular 
 

1. Bir şirketin Halka açık sayılabilmesi için en az kaç 
ortak olması gerekir?  
 
Şıklarda en fazla 500 cevabı vardı. Aslında soru bu 
haliyle yanlış bir sorudur. Çünkü kanundaki ifade 
ortak sayısı 500’ü aşan firmaların halka açık olduğu 
şeklindedir.  
 

Soru bankası kitabımızda 41. Soru  
Konu anlatımı kitabımıza 8. Sayfada  
ve 142. Sayfada benzer sorular yer almaktadır. 

 

 

2. Soru tam hatırlanamadı. İkincil piyasanın birincil 
piyasaya sunduğu işlevler ile ilgili olduğu yönünde 
bir tahmin yer alıyor. Özellikle likidite ile ilgili bir 
soru olduğu yönünde.  
 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 3. 
Ve 5. Sorulardır. 
Konu anlatımı kitabında 12. Sayfada yer alan 2. Ve 
3. sorular 
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3. Sermaye piyasası kanunu ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’na ikincil düzenlemeler yapmanın yanında 
düzen bozucu fiiller karşısında verilen görev ve 
yetkiler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru 
olarak yer almaktadır? 
 
Cevap:  
Tedbirler uygulamak – idari para cezası kesmek – 
Savcılığa suç duyurusunda bulunmak 

 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 
16. Soru ve 84. Sayfada yer alan 8. Sorudur. 

   
4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası 

kurumları arasında yer almaz?  
 
Cevap:  
Sigorta şirketleri 
 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 
51. Sorudur. Konu anlatımı kitabımızda 14. Sayfada 
7. Soru; 43. Sayfada 24. Ve 25. Sorular benzer 
sorulardır. 

 
 

Aynı soru Geniş Kapsamlı Sermaye piyasası 
mevzuatı dersinde de gelmiş olup, o sorudaki 
cevap “Finansal Kiralama Şirketleri” olup bu 
cevabı barındıran soru da kitabımızda 86. Sayfada 
yer alan 18. Sorudur. 
 
 

Sorularda yanlış cevabı bile tahmin ederek 
soru hazırlayan hocamıza şapka 
çıkartıyoruz. 

 

 
 

 

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim) 
 SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile 

Kitap Siparişleriniz için 

www.finansed.com  
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5. Aşağıdakilerden hangisi ihraççı olamaz?  
 

A) Elindeki hisseleri halka arz eden gerçek kişi,  
B) Halka açık AŞ,  
C) Halka kapalı AŞ,  
D) Yatırım fonları,  
E) Yatırım ortaklıkları  

 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 
38. Soru ve 84. Sayfada yer alan 10. Sorudur. 
Konu anlatımı kitabımızda 14. Sayfada 7. Soru; 43. 
Sayfada 24. Ve 25. Sorular benzer sorulardır. 

  

6. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını 
veya yatırımcıların yatırım kararlarını 
etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, 
olay ve gelişmelere ne ad verilir?  
 
Cevap 
İçsel bilgi  

 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 
87. Soru ve 89. Sayfada yer alan 33. Sorudur. 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği genel ilkelerinden biri değildir?  
 
4 tane genel ilke verilmiş, 1 tane şıkta da diğer 
ilkelerden biri verilmiştir. 

 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 
199. Soru  
Konu anlatımı kitabımızda 153. Sayfada 89. Soru 

 

 
8. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilkelerinden ikinci 

bir tane daha soru gelmiş olup, soru içeriği 
hatırlanmamaktadır.  
Ancak bu konudan kesin ikinci bir soru vardır. 

 

9. Yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
Cevap:  
Sadece kamu alacakları ile ilgili olmak kaydıyla 
haczedilebilir. 
 
Bu cevabı isteyen soru; sınavda 3 farklı derste 
gelmiştir. Bu derslerden biri “Geniş kapsamlı 
sermaye piyasası mevzuatı, bir diğeri ise “Sermaye 
Piyasası Araçları 1” dersidir. 
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10. Yatırım fonları aşağıdakilerden hangisi tarafından 
kurulabilir? 
 
Cevap  
Portföy Yönetim Şirketleri 

Bu soru Özet konu anlatımı kitabımızda 37. Sayfada 
yer alan 13. Soru ile birebir olup; aynı sayfada 
izleyen 14. Soru da bu konu ile ilgilidir. 
Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızda 60. Soru 
(soruda A şıkkında cevap yer almaktadır) Ayrıca soru 
bankası kitabımızın 86. Sayfasında yer alan 21. Soru 
da birebir aynı sorudur. 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmış ürünler 
arasında yer almaz?  
 
Cevap: 
Oydan yoksun hisse senedi 

 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki 21. 
Sorunun açıklamalı çözümünde yer verilmiştir.  

 

 

 
Açıklamalı çözümde yer alan ilgili bölüm 
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12. Aşağıdakilerden hangisi yan hizmetler arasında 
yer almaz?  
 
Cevap: 
Yatırım danışmanlığı 
 

 

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 
45. Soru ve 46. Soru. 85. Sayfada yer alan 14. Ve 15. 
Sorular. 
Konu anlatımı kitabımızda 54. Sayfada 2. Soru, 153. 
Sayfada 89. Soru. 

 
 

 
13. Mevduat ve katılım bankaları aşağıda yer alan 

yatırım hizmet ve faaliyetlerinden hangisini 
yapamaz?  
 
Cevap: 
Yüklenimde bulunarak halka arz 

 
 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 
86. Sayfada 20. Soru ve 24. Sayfada yer alan 55. 
Soru.  
Konu anlatımı kitabımızda 54. Sayfada 4. Soru. 

 
 
 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi halka arz yöntemlerinden 
biri değildir?  

 
Cevap 
Halka arz edilerek nitelikli yatırımcılara satış,  
 
Diğer şıklarda; talep toplama yöntemleri sayılmıştı. 

 
 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 
35. Sayfada 81. Soru. 

 
 
 

 

 
Çözüm: 
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15. Halka açık şirketlerde borçlanma araçları 
çıkartma yetkisi yönetim kuruluna 
aşağıdakilerden hangisi ile verilir?  
 
Cevap: 
Esas sözleşme ile 
 
 

 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki soru; 17. 
Sayfada 37. Soru. 
Sorunun cevabı çözümde yer almaktadır.  

 
 
 
 

 
Çözüm: 

 

16. Yatırım ortaklıklarında, risk yönetim sisteminin 
oluşturulması, prosedürlerin yazılı hale getirilip 
yönetim kurulunun onayına sunulması ile risk 
yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden 
aşağıdakilerden hangisi sorumludur?  
A) Genel müdür,  
B) Genel müdür yardımcısı,  
C) İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi,  
D) … 

 
Cevap 
İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi 
 

 

Sorunun çözümü Özet konu anlatımı kitabımızın 90. 
Sayfasında yer almaktadır. 

 

 

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim) 
 SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile 

Kitap Siparişleriniz için 

www.finansed.com  
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17. Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketlerin satışı 
yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne ad 
verilir?  
A) Kayıtlı sermaye 
B) Çıkarılmış sermaye 
C) ….,  
 
Cevap 
Çıkarılmış sermaye 
 

 

Sorunun çözümü Özet konu anlatımı kitabımızın 65. 
Sayfasında yer almaktadır. 

 

 

18. İzahnamede yer alan, yanlış, yanıltıcı ve eksik 
bilgiden kaynaklanan zararlardan öncelikle 
ihraççılar sorumludur. Ancak bu zararın, 
ihraççılardan tazmin edilememesi veya 
ihraççılardan tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli 
olması hâlinde zarar aşağıdakilerden hangisinden 
/hangilerinden talep edilebilir? 

 

 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 
14. Sayfada 30. Soru.  
Konu anlatımı kitabımızda 68. Sayfadaki Soru. 

 

 

 

 
Çözüm: 
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19. Soru tam olarak hatırlanmamakla birlikte 
İzahname ile ilgili bir soru olup, hangisi yanlıştır? 
 
Cevap: 
İzahnamenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edilmesi gerekir. (yanlış cevap bu idi) 

 

 

 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki soru 
15. Sayfada 33. Soru.  

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Menkul kıymet yatırım 
ortaklıklarında atanacak genel müdürde aranan 
şartlar arasında yer almaz? 

 

Cevap: 

Gerekli para ve sermayeye sahip olması 

 

 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki soru 52. 
Sayfada 122. Soru.  

 

 

 

 

21. Payları borsada işlem gören ihraççıların 
aşağıdakilerden hangisini kamuya açıklaması 
zorunlu değildir? 
 
Cevap: 
Yönetim kuruluna katılmayan üyenin, toplantıya 
katılmama gerekçesi 
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22. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
Cevap: 
Aktifinin en fazla %51’ini para ve sermaye piyasası 
araçlarına yatırabilirler. (yanlış cevap bu idi) 
 

 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 
47. Sayfada 110. Soru ve 111. Soru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırımları ile 
ilgili bir soru daha, tam hatırlanamadı, ancak 
iştiraklaere olan yatırımlar ile ilgili idi. 
 
 

 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 
47. Sayfada 112. Soru. 
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24.  Para piyasası şemsiye fon tanımı verilerek, 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 

 

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 
64. Sayfada 154. Soru ve 91. Sayfada yer alan 43. 
Soru.  
Konu anlatımı kitabımızda 151. Sayfada 76. Soru. 

 

 

 

  

 

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim) 
 SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile 

Kitap Siparişleriniz için 

www.finansed.com 
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