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UYARI: 

10 Aralık 2017 Pazar Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve yayınlanması yasaktır. 

Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed’e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara 

benzer sorulardır.  

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz. 

 

Hatırlanan Soru 
 

Kitabımızda Yer Alan Benzer Soru 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası 
kanununda sayılan suç tipleri arasında yer 
almaz?  
 
  
 

kitabımızda 41 Sayfada benzer; Soru 55. 
 
Sayfa 186, soru 55 
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2. Yatırımcı tazmin merkezi ile ilgili hangisi 
yanlıştır?  
Cevap: Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya 
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan 
zararları tazmin edilir 

 

kitabımızda Benzer Soru 
 33. sayfa Soru 44 

 

 
3. I. 

II. 
III. 
IV. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel durum 
açıklaması yapmakla yükümlü değildir? 

 

kitabımızda benzer soru 
 56. sayfa Soru 61 

 
 
 

 

 
 

4. İçsel bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

 
 
 

Soru bankası kitabımızda 57. sayfa  
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5. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu 
ilgili konuda işlem yapması için 
aşağıdakilerden hangisinde esas sözleşme ile 
yetkilendirileceği konular arasında değildir? 

 

kitabımızda 12. sayfa 
 

 

 
 

 

6. Halka açık şirketlerle ilgili Aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
Cevap: Üst üste üç yıl zarar eden ortaklıklarda 

yapılacak ilk genel kurul toplantısında oy 
hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye 
ilişkin imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılır 

 

Kitabımızda 16. sayfa 

 

 
 

 

7. İhraçlarda kamuyu aydınlatma belgeleri ile 
ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi 
yanlıştır?  

Cevap: İzahnamede yer almak üzere 
hazırlanan raporları hazırlayan bağımsız 
denetim kuruluşları hazırladıkları raporlarda 
yer alan yanlış bilgilerden sorumlu değildir. 

 

Kitabımızda 9. sayfa 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve 
faaliyetleri arasında yer almaz?  

 

kitabımızda 17 Sayfada benzer soru 
Soru 22. 
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9. I. 
II. 
III. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Kurumsal 
Yönetim ilkeleri ne göre düzenleme yapmak 
zorunda değildir? 

 

kitabımızda benzer soru 
63. sayfa Soru 65 

 
 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim 
ilkeleri pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında 
yer almaz?  
 

 

kitabımızda benzer soru 
65. sayfa Soru 69 

 

 

11. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 
yapabileceği faaliyetlerle ilgili aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi doğrudur?   
Cevap: Hiçbir şirkette sermaye veya oy 
haklarının %5’inden fazlasına sahip olamazlar 
 

kitabımızda 153. sayfa  
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12. Katılım şemsiye fonu aşağıdakilerden 
hangisine yatırım yapamaz? Devlet tahvili 

 

kitabımızda 46. sayfa 
 

 

 
 

Diğer sorular hatırlanamadı  

 
 

 
   

  
  

 
 

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim) 
 SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile 

Kitap Siparişleriniz için 

www.finansed.com 
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