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UYARI: 

3 Temmuz 2022 Pazar Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve yayınlanması yasaktır. 

Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed’e ait kitaplarda ve ONLİNE Eğitimlerde yer alan ve 

sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.  

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz. 

 

 

 

 
  

 

 

 

Hatırlanan Soru 
 

Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru 
 

1. Aracı kuruluşların kuruluşuna SPK’ca izin 

verilebilmesi için gerekli şartlardan aşağıda 

yer alanlardan hangisi yanlıştır? Limited şirket 

şeklinde kurulmaları  

 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
1. Deneme, Soru 5 

Benzer Soru  

 
 
 
Konu Kitabı 19. Sayfa, Soru 28 

Benzer Soru  

 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurum kuruluşu 
için aranan şartlar arasında yer almaz? 
A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları 
B) Paylarının tamamının nama yazılı olması 
C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması 
D) Ortakları arasında banka olması 
E) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması 
 
 
 
 
 
Soru 28: Yatırım kuruluşları ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) Paylarının ayni değer karşılığı çıkarılması 
B) Limited ortaklık şeklinde kurulmaları 
C) Paylarının tamamının nama yazılı olması 
D) Ancak bir banka aracılığıyla kurulması 
E) BDDK düzenlemelerine uygun olarak esas sözleşmelerini 
Oluşturması 
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2. Aşağıdakilerden hangisi “diğer sermaye 
piyasası araçları” arasında yer alır? Kira 
sertifikaları  

Soru Bankası Kitabı sayfa 5 
Çözümlü Konu Tarama TEST 1  

Benzer Soru  

 
 

 
28. Aşağıdakilerden hangisi “diğer sermaye piyasası 
araçları” arasında yer alır? 
A) Tahvil 
B) Paylar 
C) Gayrimenkul sertifikaları 
D) Poliçe 
E) Borçlanma araçları depo sertifikaları 
 

3. Bire bir soru 
 

Soru Bankası Kitabı sayfa 35 
Çözümlü Konu Tarama TEST 4  
 

BİRE BİR Soru  

 
 

 

 
15. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat 
değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış 
veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım 
veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal 
edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri 
gerçekleştirenler ile Sermaye piyasası araçlarının 
fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını 
etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı 
bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum 
yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan 
ve bu suretle menfaat sağlayanlar hangi suçu işlemiş 
olurlar? 
A) Bilgi suiistimali 
B) Piyasa dolandırıcılığı 
C) Spekülasyon 
D) Sahtecilik 
E) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal 
 

4.  Bire bir soru  

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
3. Deneme, Soru 4 

BİRE BİR Soru  

 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu 
uyarınca yan hizmetler kapsamında yer alan faaliyetlerdendir? 
 
A) Portföy yöneticiliği 
B) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti 
sunulması 
C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa 
aracılık edilmesi 
D) Yatırım danışmanlığı 
E) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması 

 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası 
kurumları arasında yer alır? Varlık kiralama 
şirketleri 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  

6. Deneme, Soru 5  Benzer Soru  

 

 
 

5. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre aşağıdakilerden 
hangisi sermaye piyasası kurumları arasında 
yer almamaktadır? 
A) Varlık finansman fonları 
B) Sigorta firmaları 
C) Varlık kiralama şirketleri 
D) Portföy yönetim şirketleri 
E) Veri depolama kuruluşları 
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6. Bire bir soru  
 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
7 Deneme, Soru 14 

BİRE BİR Soru  

 
 

 
14. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında asgari halka 
arz oranı % kaçtır? 
 
A) 10 
B) 20 
C) 25 
D) 49 
E) 75 
 
 
 
 
 
 
 

7. sermaye piyasası araçlarını konu alan 
teminat ve teminat yönetim sözleşmeleri ile 
teminat yöneticisine ilişkin aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi yanlıştır? MKK nezdinde 
kayden izlenen sermaye piyasası araçlarını 
konu alan teminat sözleşmeleri kaydi 
şekilde yapılır. 

Soru Bankası Kitabı sayfa 76 
Çözümlü Konu Tarama TEST 8  

Benzer Soru  

 
 

 

 
14. Sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat 
sözleşmelerine ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) MKK nezdinde kayden izlenen sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat 
sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır 
B) Sözleşmede hüküm bulunması halinde, teminata konu lan sermaye piyasası 
aracının mülkiyeti teminat alan tarafa geçebilir 
C) Teminat konusu sermaye piyasası aracının teminat alana geçtiği 
sözleşmelerde, teminat alan taraf ilgili sermaye piyasası aracı üzerinde herhangi 
bir tasarruf yetkisi yoktur 
D) Teminat sözleşmesinin sona ermesi ile teminat konusu varlığın kendisinin 
veya eşdeğerinin iadesi yükümlülüğü öngörülmüştür 
E) Temerrüt halinde teminat konusu sermaye piyasası aracı resen satılır 
 
 

 

8. İçsel bilgilere ilişkin hangisi yanlıştır? İçsel 

bilgilerin, ihraççıların bilgisi dışında, 

ihraççıların doğrudan veya dolaylı olarak 

toplam oy haklarında veya sermayesinde 

%5 veya daha fazla paya kişiler tarafından 

öğrenilmesi durumunda, ilgili kişiler 

tarafından söz konusu içsel bilgilere ilişkin 

kamuya açıklama yapılır. 

 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
7. Deneme, Soru 9 

Benzer Soru  

 
 

 

 
I. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. 
II. İçsel bilgilerin, ihraççıların bilgisi dışında, ihraççıların doğrudan veya dolaylı 
olarak toplam oy haklarında veya sermayesinde %10 veya daha fazla paya veya 
söz konusu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyesi seçme veya aday 
gösterme hakkı veren imtiyazlı payların %10 veya daha fazlasına sahip kişiler 
tarafından öğrenilmesi durumunda, söz konusu içsel bilgilere ilişkin olarak ilgili 
kişiler tarafından açıklama yapılır 
III. İhraççının ana ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde önemli bir 
değişikliğin ortaya çıkması durumunda, ana ortaklık tarafından açıklama yapılır 
IV. İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak 
çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler Birliğe bildirilir 
Özel Durumlar Tebliği’ne göre yukarıda yer alan ifadelerden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız III   B) I ve II   C) III ve IV  D) I, II ve III   E) I, II, III ve IV 
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9. Sermaye Yapısına ve Yönetim 

Kontrolüne İlişkin Değişiklikler ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir 

açıklama gerekmez? payları 

borsada işlem gören bir ihraççının 

sermayesindeki payının veya 

toplam oy haklarının %63’ten 

%61’e düşmesi, 

 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
4. Deneme, Soru 10 

Benzer Soru  

 
 

 

 

 
 
 

10. I. Şirketin toplam piyasa değeri 

II. Şirketin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa 

değeri 

III. ….. 

IV. ….. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kurumsal 

yönetim ilkelerini uygulayacak şirketlerin 

sınıflandırılmasında kullanılan kriterler 

arasında yer alır? 

Soru Bankası Kitabı sayfa 67 
Çözümlü Konu Tarama TEST 7  

Benzer Soru  

 

 

 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerine 
göre borsada işlem gören şirketlerin sınıflandırılmasında 
kullanılan kriterlerden biridir? 
 
A) Aktif büyüklüğü 
B) Kuruluş tarihi 
C) Faaliyette bulunduğu sektör 
D) Fiili dolaşımdaki pay değeri 
E) Son iki yılda sağladığı kar tutarı 
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11. Aşağıdaki ilkelerden hangisi pay sahipleri ile 
ilgili ilkelerdendir? Genel kurul toplantıları, 
söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve 
medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir 
ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm 
konulabilir 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  

5. Deneme, Soru 12   Benzer Soru  

 

 
12. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkeleri 
pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz? 
 
A) Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan 
kaçınır 
B) Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır 
C) Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilir 
D) Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve 
prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle 
yeterli bir şekilde bilgilendirilir. 
E) Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati 
arasında dengeli bir politika izlenir 

 
 
 
 
 

12. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili 

aşağıda yer alan ifadelerden hangisi 

yanlıştır? AVM’leri kendisi işletebilir. 

 

 

 

 
 
 
 

13. sermayesi her zaman net aktif değerine eşit 
olan, Kanun hükümleri uyarınca belirtilen 
varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü 
işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde 
kurulan sermaye piyasası kurumu 
aşağıdakilerden hangisidir? Değişken 
sermayeli yatırım ortaklığı 

 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
5. Deneme  
Benzer Soru  

 
 
 

 

 
5. Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, sermayesi her zaman net aktif 
değerine eşit olan yatırım ortaklıklarıdır. 
B) Net aktif değer, varlıkların toplamından borçların toplamının düşülmesi 
suretiyle bulunan tutarı ifade eder. 
C) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının itibari değeri bulunmaz. 
D) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, pay sahibinin talebi üzerine payları 
itfa etmek ve ortaklık sermayesinde buna karşılık gelen pay bedelini geri 
ödemekle yükümlüdür. 
E) Değişken sermayeli yatırım ortaklığının payları, yatırımcı payları ile hamiline 
yazılı olması zorunlu olan kurucu paylarından oluşur. 

http://www.finansed.com/
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/genis-kapsamli-sermaye-piyasasi-mevzuati-cozumlu-10-deneme
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/genis-kapsamli-sermaye-piyasasi-mevzuati-cozumlu-10-deneme


www.finansed.com      Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çıkmış Sorulara Benzer Sorular Finansed® 

 

14. serbest fonlarla ilgili aşağıda yer 
alan ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Serbest fonlarda izahname 
düzenlenmesi zorunlu değildir. 
 

Soru Bankası Kitabı Sayfa 56 
Çözümlü Konu Tarama TEST 6 

Benzer Soru  

 
 
 

 
28. Serbest fonlarla ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Payları serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için ilgili 
otoriteden izin alınmış olma şartı aranmaz. 
B) Serbest fonlar için “izahnamede hüküm bulunması ve Borsanın uygun 

görmesi şartı ile katılma payları Borsada işlem görebilir” hükmü 
uygulanmaz. 
C) Serbest fonların katılma paylarının satışını yapacak kuruluşlar, katılma payı 
satışlarının bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli 
tarafından gerçekleştirilmesini temin ederler. 
D) Serbest fonların pay fiyatlarının en az ayda bir kere hesaplanması ve 
yatırımcılara bildirilmesi zorunludur. 
E) Unvanında "hisse senedi" ibaresi yer alan serbest fonların, Tebliğin 6’ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler uygulanmak kaydıyla, 
serbest şemsiye fona bağlı hisse senedi yoğun fon olarak ihraç edilmesi 
mümkündür. 

 
 

 

15. Döviz ve yabancı ibareli fonlar 
haricindeki fonlar yabancı araçlara 
en fazla % kaç oranında yatırım 
yapabilir? 20 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

16. Bire bir soru  
 

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
4. Deneme, Soru 24 

BİRE BİR Soru  

 
 

 
24. Borsa yatırım fonu, Fon toplam değerinin en az ______ devamlı olarak 
sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle 
endeksi takip etmesi mümkündür. 
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 
A) % 60 
B) % 70 
C) % 80 
D) % 90 
E) % 100 
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17. Aşağıdakilerden hangisi TSPB Genel 
ilkeler arasında yer almaz? 
 

Soru Bankası Kitabı Sayfa 90 
Çözümlü Konu Tarama TEST 7 
Benzer Soru  

 
 

 

 

 
 
 

 

18. Gayrimenkul yatırım fonu ile ilgili 
aşağıda yer alan ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Süreli veya süresiz kurulabilir. 

B) Performansa dayalı ücret alınabilir. 

C) Aynı fonda farklı pay grupları 

oluşturulamaz. 

 

Konu Kitabı 103. Sayfa 

 
 

 

 
Özetle Önemli Hususlar. 

Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları nitelikli yatırımcılara satılabilir. 

Gayrimenkul yatırım fonu toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul 
yatırımlarından oluşması zorunludur. 
Gayrimenkul yatırımları arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik 

merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkul olabilir. 

Altın ve kıymetli madenler yatırım yapabilirler. 

Gayrimenkul yatırım fonu portföyündeki varlıkların, bağımsız bir portföy 
saklayıcısı tarafından saklanması gerekmektedir. 

Gayrimenkul yatırım fonu, sadece tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, 
terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunmuştur. 
Fonların asgari portföy büyüklüğünün katılma paylarının satışına başlandığı 
tarihi müteakip en geç bir yıl içerisinde 10.000.000 TL’ye ulaşması 
zorunludur. 
Fonların süreli veya süresiz olarak kurulmalarına imkan tanınmıştır. 
Fon içtüzüğünde yer verilmesi kaydıyla performans ücreti alınmasına imkan 
sağlanmıştır. 
Gayrimenkul yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu 
itibari ile Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşlarınca yapılması zorunlu 
tutulmuştur. 
Bilgilendirme dokümanlarında esasları belirtilmek suretiyle, katılma payı 
sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla aynı 
fonda farklı pay grupları oluşturulabilmesine imkan tanınmıştır. 
Bilgilendirme dokümanlarında hesaplama ve uygulama esaslarına yer verilmek 

suretiyle, katılma payı alım satımının birim pay değerinden farklı fiyat üzerinden 

gerçekleştirilmesi mümkündür. 
 

 

19. Yönettiği portföyün değeri 
7.500.000.000 TL’den fazla olan 
portföy yönetim şirketi aşağıdaki 
hizmetlerden hangisini dışarıdan 
temin edebilir? 
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20. Aşağıdakilerden hangisi genel 
kabul görmüş kurumsal yönetim 
ilkeleri arasında yer almaz?Etkinlik 
 

Soru Bankası Kitabı Sayfa 52 
Çözümlü Konu Tarama TEST 4 
 
Konu hakkında Soru  

 
 

 

 
 

 

21. Portföy yönetim şirketlerinin kolektif 
portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin 
aşağıda yer alan ifadelerden hangisi 
yanlıştır? Portföy için yapılan bir alım satım 
işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan 
veya yatırım kuruluşundan lehine 
komisyon, iskonto ve benzeri menfaat 
sağlayamazlar. 

 
 

 

 
 
 
 

 

22. Girişim sermayesi yatırım fonu 
porföy yatırmlarının değeri … TL, 
alacakları …. TL, borçları …. TL ve 
diğer alacakları … TL olduğuna göre 
fon toplam değeri kaç TL’dir? 
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23. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına 
ilişkin hangisi yanlıştır? 

A) Portföylerindeki girişim şirketlerinin 

yönetimine katılabilir.  

B) Portföylerindeki girişim şirketlerine 

danışmanlık hizmeti verebilir.  

C) Yurtdışındaki girişim şirketlerine yatırım 
yapan yurtdışındaki oortföy yönetim 
şirketlerine ortak olabilir. 

 

Konu Kitabı 115. Sayfa  

 

 
Faaliyet kapsamı ve faaliyetlere ilişkin sınırlamalar 

Ortaklıklar; 
a) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları 

yapabilir. 
b) Girişim sermayesi yatırımları dışında portföylerini çeşitlendirmek amacıyla, 
borsada işlem gören veya görmek üzere ihraç edilen sermaye piyasası 

araçlarına, borsada ters repo işlemlerine, Takasbank Para 
Piyasası işlemlerine ve yatırım fonu katılma payları ile TL ve döviz cinsinden 
vadeli-vadesiz mevduat ve katılma hesabına yatırım yapabilir. Yatırım fonu katılma 

payları hariç sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının borsa kanalıyla 
yapılması zorunludur. 
c) Portföylerindeki girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir. 
ç) Portföylerindeki girişim şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilir. 
d) Türkiye’deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık 
hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine 
ortak olabilir. 

e) Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte 
faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim 
şirketlerine ortak olabilir. 
f) BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasasında piyasa danışmanlığı hizmeti verebilir. 

 

24. Sermaye piyasası çalışanları, kısıtları 
önceden belirlenmiş herhangi bir 
hesaba/portföye dair işlem yaparken veya 
yatırım tavsiyesi hizmeti sunarken 
hesap/portföy bazında verilen kısıtların 
dışına çıkmaması sermaye piyasası 
çalışanının müşterilere karşı görevler 
arasında yer alan aşağıdakilerden hangi 
ilkenin gereğidir? Uygunluk 

Konu Kitabı 124-125. Sayfa  

 

c) Uygunluk 

a. Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasası faaliyetlerini sunmadan önce 
müşterilerin yatırım deneyimine, risk ve getiri hedeflerine ve finansal 

kısıtlamalarına yönelik gerekli bilgileri sağlamak amacıyla geliştirilen 
standart testleri kullanır ve bu testlerde yer alan bilgileri düzenli olarak günceller 

ve yeniden değerlendirir. 
b. Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasası faaliyetlerini sunarken 
müşterinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, kişisel ihtiyaçlarını, 

genel ekonomik ve finansal bilgileri ve bütün bu değişkenlerinin birbiri ile 
bağlılaşımını (korelasyon) göz önünde tutar. 

c. Sermaye piyasası çalışanı, müşterinin belirli bir ürün, talimat, ya da tarzda 
sermaye piyasası faaliyetlerini alma yönünde iradesini bildirmiş olduğu 
durumlarda, test sonuçlarını dikkate alarak hareket eder. 

d. Sermaye piyasası çalışanları, kısıtları önceden belirlenmiş herhangi bir 
hesaba/portföye dair işlem yaparken veya yatırım tavsiyesi hizmeti sunarken 
hesap/portföy bazında verilen kısıtların dışına çıkmazlar. 
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