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UYARI: 

02 Aralık 2018 Pazar Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması 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 Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru 

SORU 1:   Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış 
yönteminin kullanıldığı taban fiyatı 20 TL olarak belirlenen 
payın tavan fiyatı en fazla kaç TL olabilir? 

CEVAP:   24 TL 

  

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU 

BANKASI, SAYFA; 4 
Fiyat aralığıyla talep toplama yönteminde, tavan fiyat, 

taban fiyatın %......... fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir. 

 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki oranlardan hangisi 
yerleştirilmelidir?  
A)  10  B) 20  C) 25 

D) 30  E) 50    
      

Çözüm: Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış yönteminin 
kullanıldığı durumlarda tavan fiyat, taban fiyatın %20 fazlasını 
aşmayacak şekilde belirlenir.    Cevap: B 

SORU 2:                   (Bire bir soru) 

 
 

 
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 KONU 

ANLATIMI,   SAYFA; 13 

 
Soru 11: İzahname ve ihraç belgesinin geçerlilik süresi kaç 
aydır? 
 
A) 3 B)6  C)9  D)12  E)15 
    
                                                           Cevap: D 
 

SORU 3:   Aşağıdaki varlıklardan hangisi sermaye  SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 KONU 
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piyasa aracının halka arzında blokaj olarak dikkate alınmaz? 

 

CEVAP: Gelişen işletmeler pazarında işlem gören paylar 

 

ANLATIMI, SAYFA; 21 
 

 

* Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, 
yatırımcılar BIST-30 endeksinde yer alan paylar, para piyasası 
fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kamu borçlanma 
araçları, döviz, mevduat, borsada işlem gören özel sektör 
borçlanma araçları ile kira sertifikaları ve yüksek likiditesi olan 
Kurulca uygun görülecek benzer varlıkların blokajı yoluyla talepte 
bulunabilir.  
 

SORU 4:   
I. Nominal Değer Uyumu 

II. Net Bugünkü Değer Uyumu 
III. Nakit Akımı Uyumu  
IV. Vade Uyumu   

Yukarıdakilerden hangisi teminat uyum 
ilkelerinden biri değildir?  

Cevap: Yalnız IV 

 

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 
DENEME 3,  SORU;21 

 

SORU 5:                (Bire bir soru) 
 

 

 
 
 
 
 

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 KONU 

ANLATIMI,   SAYFA; 41 

1. Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının GİP’te ilk defa 
halka arzında kullanılacak finansal tablolara hakkında 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Son 2 yıllık ve 6 aylık ara finansal tablolar 

B) Son 3yıllık ve 3,6,9 aylık ara finansal tablolar 

C) Son yıllık ve 6 aylık ara finansal tablolar 

D) Son 2 yıllık ve 3 aylık ara finansal tablolar 

E) Son 3 yıllık ve 6 aylık ara finansal tablolar 

Çözüm: (C) Halka Açık Olmayan Ortaklıkların Paylarının İlk Defa 
Halka Arzında: Son 3 yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki 3 
yıllık finansal tablolar ile 3,6,9 aylık ara dönem finansal tablolar, 
Ortaklık Hakkı Veren Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında; 
Son 3 yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki 3 yıllık finansal 
tablolar ile 6 aylık ara dönem finansal tablolar, 
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarının Halka 
Arzında; Son iki yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki 2 yıllık 
finansal tablolar ile 6 aylık ara dönem finansal tablolar 
izahnameye eklenmektedir. 
Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının GİP’te ilk defa halka 
arzında; Son yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki yıllık 
karşılaştırmalı finansal tablolar ile 6  aylık ara dönem finansal 
tablolar 

   SORU 6:   Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikaları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 KONU 
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da dahil olmak üzere, benzer bir türdeki ortaklık 
hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının 
belirlenmiş bir ihraç süresi boyunca mükerrer bir 
şekilde azami beş yıllık bir süre içinde ihraç 
edilmesine izin veren belge aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
CEVAP:   Arz programı 

 
 
 

ANLATIMI,   SAYFA; 12 
 Arz programı izahnamesi hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 
A)  Arz programının en fazla 5 yıl içinde ihraç edilecek ortaklık 
hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarını kapsar. 
B) İhraççının genel kurulu tarafından onaylanmalıdır.  
C)Düzenlenmesi zorunlu değildir. 
D) Arz programının Kurul onayına sunulmasına gerek yoktur. 
E) Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasa araçlarının mükerrer 
ihracında düzenlenir. 
 
 

  
SORU 7:  Depo sertifikaları hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

  

CEVAP:   Alım-satım, transfer ve saklama gibi işlemlerde 
depo sertifikalarının, doğrudan yabancı menkul kıymetlere 
yatırım yapmaya kıyasla daha yüksek bir maliyeti vardır. 

 

 
 
 

 
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU 
BANKASI, SAYFA; 68 

 
1) Aşağıdakilerden hangisi depo sertifikalarının 

sağladığı fayda veya avantajlardan biri değildir? 
 

A)  Önemli bir uluslararası yatırımcı kitlesi tarafından 
tanınmışlık sağlamaktadır. 

B) Yabancı yatırımcıların, başka bir ülkenin hisse 
senetlerine ulaşması mümkün olmaktadır. 

C) Yabancı piyasalardan doğrudan sermaye piyasası 
aracı alımına kıyasla daha düşük işlem ve takas 
maliyetine sahiptir. 

D) Yabancı sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve 
takasını basite indirgemektedir. 

E) Depo sertifikalarının işlem gördüğü ülkenin 
düzenlemelerine tabi olması sonucunda rahat 
hareket sağlar.  

 
 

 

 
SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi ikame varlık olarak 
nitelendirilemez?  
Cevap: Özel borçlanma senetleri 

 

 

  

 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 
DENEME 4,  SORU;2 

 

 

SORU 9:  Halka açık ortaklıkların halka arz edilmeksizin 
gerçekleştireceği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 KONU 
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payların satışına, ihraç belgesinin ilan edildiği tarihi takip 
eden kaç iş günü içerisinde başlanması zorunludur? 
 
 

CEVAP:     10 

 
  

 
 
 

 

 

ANLATIMI,   SAYFA; 43 

 

I. İhraççılar tarafından pay dışındaki sermaye piyasası 
araçlarının halka arz edilmeksizin satışına, düzenlenen 
ihraç belgesinin ya da varsa tertip ihraç belgesinin ilan 
edildiği tarihi takip eden iş gününde başlanabilir. 

II. Halka açık ortaklıkların halka arz edilmeksizin 
gerçekleştireceği sermaye artırımı nedeniyle ihraç 
edilen payların satışına, ihraç belgesinin ilan edildiği 
tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde başlanması 
zorunludur. 

III. Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, yeni 
pay alma hakkının kullanımından sonra kalan payların 
satışına, yeni pay alma haklarının kullanımının 
bitiminden itibaren 10 iş günü içinde başlanır. 

 

1. Yukarıda verilen satışa başlama sürelerinden hangisi ya da 
hangileri doğrudur? 

 
A) Yalnız II B) I ve II              C) I ve III 
 

D) II ve III               E) I,II ve III 
 

Çözüm: (E) Yukarıdaki sürelerin tamamı doğrudur. Ayrıca 
bilinmesi gereken diğer süreler ise; 
- Tasarruf sahiplerine satış duyurusuna konu payların ya da arz 
programı sirkülerine konu sermaye piyasası araçlarının satışına, 
bu duyurunun ya da sirkülerin ilan edildiği tarihi takip eden 10 
işgünü içerisinde başlanır. 
 - Halka arz ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören 
ihraççılar için satışa başlama süresi en erken, takip eden iş günü 
olarak uygulanır. 
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken, 
izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip 
eden 3. gün başlanabilir. 

 

 
        SORU 10: Stres testi hakkında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  (Soru kalıbı tam 
hatırlanmamaktadır.) 

 

CEVAP:   İTMK ihraçlarında İTMK ile teminat 
varlıkların para birimlerinin veya faiz türlerinin 
farklı olması halinde zorunludur. 

 

 

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 KONU 

ANLATIMI,   SAYFA; 69 
Soru 23: Aşağıdaki sermaye piyasa araçlarından hangisi için 
stres testi her türlü zorunludur? 
 
A) İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet  
B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 
C) İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 
D) Kira Sertifikası  
E) Varlık Teminatlı Menkul Kıymet  
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SORU 11:Yabancı yatırım fonları hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 
     
 
 
 
 
CEVAP: Satışı yapılacak payların başvuru tarihi 

itibarıyla cari değerinin asgari parasal değeri şartı 
kaldırılmıştır. 

 

 
 

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 KONU 

ANLATIMI,   SAYFA; 157 
 Payları Satılacak Fonlara Ve Paylarına İlişkin Ön Şartlar  

* Payları Türkiye'de satılacak fonların aşağıda yer alan şartları 
taşımaları zorunludur.  
a) Yabancı yatırım fonu paylarının alım satımının, Türk Lirası veya 
TCMB’ce günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar 
üzerinden yapılıyor olması,  
b) İhraççının ülkesinde söz konusu payların satışına ilişkin ilgili 
otoriteden izin alınmış olması,  
c) Payların yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en 
az 3 yıl geçmiş olması ve satışı yapılacak payların başvuru tarihi 
itibarıyla cari değerinin asgari 2.000.000 Avro veya muadili 
parasal değer olması,  
ç) İhraççının ülkesinde, söz konusu payların Türkiye’de satışına 
ve sağladığı mali haklar ile ilgili işlem ve ödemelerin Türkiye’de 
yapılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaması,  
d) Fonun net varlık değerinin en az 10.000.000 Avro veya muadili 
parasal değer olması,  
e) Fonun net varlık değerinin en az %80’inin Türkiye'de yerleşik 
ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri ile Türk 
kamu borçlanma araçlarının dışındaki varlıklara yatırılması,  
f) İhraççı dışındaki bir kuruluştan portföy yönetimi hizmeti 
alınıyorsa, bu kuruluşun kurulu olduğu ülkede portföy yönetimi 
yetki belgesine sahip olması,  
g) Kamu kurumlarınca ihraç edilen para ve sermaye piyasası 
araçları için en fazla %35 olarak uygulanmak üzere, fon net varlık 
değerinin %10’undan fazlasının aynı kurum veya ortaklığın para 
ve sermaye piyasası araçlarına ve işlemlerine yatırılmamış 
olması,  
ğ) Fonun tek başına herhangi bir ortaklıkta sermayenin ya da 
tüm oy haklarının %10’undan fazlasına sahip olmaması,  
h) Fonun borçlanması ve varlıklarının ödünç verilmesine ilişkin 
ilgili ülke düzenlemelerinin Türkiye’de kurulu yatırım fonlarının 
tabi olduğu mevzuata uygun olması,  
ı) Fonun yılda en az 1 kez, uluslararası muhasebe standartları 
çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız 
denetimden geçirilmesi,  
i) Fonun yetkili organı tarafından Kurula hitaben hazırlanmış, 31. 
maddede sayılan kamuyu aydınlatmaya ilişkin bilgi ve belgeler 
dahil olmak üzere Kurulca istenecek her türlü bilgi ve belgenin 
verilmesine ve masrafları fon ve/veya temsilci tarafından 
karşılanmak üzere fonun, Kurulun görevlendireceği kişi veya 
kuruluşlar tarafından denetlenmesine imkan tanıyan 
taahhütnamenin verilmesi 
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SORU 12:  Edim sorumlusu aşağıdakilerden hangi 
kuruluş olabilir? 
 
Cevap: Bağımsız Denetim Kuruluşu 

 
 

 
 

 

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 
DENEME 4,  SORU;13 

 

   
 

 
SORU 13:  Kira sertifikası hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

 
 CEVAP:   Satışı yapılacak kira sertifikaları için Kurul 
ücreti alınmamaktadır.  

 

  

 
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU 
BANKASI, SAYFA; 29 
 

1. Kira sertifikaları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

 
A) Halka arz edilecek kira sertifikalarının borsada işlem 

görmesi ve bu amaçla borsaya başvurulması 
zorunludur. 

B) Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz 
edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen 
sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa 
edilir. 

C) Yurtdışında ihraç edilecek kira sertifikaları, ihraççının 
veya MKK üyesinin niteliğine göre MKK nezdinde hak 
sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu olarak 
tutulabilir. 

D) VKŞ tarafından yurtiçinde ihraç edilecek kira 
sertifikalarının MKK nezdinde elektronik ortamda 
kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri 
bazında izlenmesi zorunludur. 

E) Satışı yapılacak kira sertifikalarının nominal değeri 
üzerinden Kurul ücreti hesaplanmaktadır. 

 

Çözüm: Tebliğ uyarınca, satışı yapılacak kira 
sertifikalarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak 
üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul ücretinin hesaplanır. 
    Cevap: E 
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SORU 14:   Aşağıdakilerden hangisini hazırlanmasından yapı 
denetim kuruluşu sorumludur? 
 

CEVAP:  İnşaat ilerleme raporu 

 
 
 
 

 
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 

DENEME 6,  SORU;19 
 

 

SORU 15:          (Bire bir soru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU 
BANKASI, SAYFA; 33 
 

1. Kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde 
kurulmuş olan sermaye piyasası kurumuna ne ad verilir?  
 
A)  Portföy Yönetim Şirketi 
B)  Fon Kullanıcısı 
C) Kaynak Kuruluş 
D) Varlık Kiralama Şirketi 
E)  Portföy Saklama Şirketi   
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SORU 16:  BİREBİR SORU 
 

 
 
 

 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 
DENEME 8,  SORU;12 

 

 
 
 
SORU 17:   Aşağıdakilerden hangisi satım varantının 
fiyatı ile ters orantılıdır? (negatif yönlü ilişkilidir.)  

 
CEVAP:   Dayanak varlığın fiyatı 

 

 
 
 
 

  

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU 
BANKASI, SAYFA; 49 

 
I.  Dayanak varlığın fiyatı artarsa alım varantı fiyatı azalır. 

II. Satım varantının fiyatı ile faiz oranı ile arasındaki ilişkili 
ters orantılıdır. 

III. Varantın fiyatı ile vadeye kalan gün sayısı doğru 
orantılıdır. 

 

1) Yukarıdaki varantın fiyatını etkileyen faktörler arasındaki 
ilişkilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) I ve III    B) Yalnız I    C) I ve II 

 D)I, II ve III    E) Yalnız III  
 

Çözüm:  Aşağıdaki tablodaki bilgilere göre sadece I yanlıştır. 
 Cevap: B 

Faktörler 

( (+) artarsa ) 

Alım 

Varantı 

Fiyatı  

Satım 

Varantı 

Fiyatı  

Dayanak varlığın fiyatı 

(+) 

+ - 

İşleme koyma fiyatı  

(+) 

- + 

Vadeye kalan gün 

sayısı (+) 

+ + 

Dayanak varlığın 

volatilitesi (+) 

+ + 

Faiz oranı (+) + - 

Kar payı beklentisi (+) - + 
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SORU 18:  Bir dayanak varlığın fiyatı ya da 
göstergenin değeri ile bire bir ilişkili şekilde 
fiyatlanan ve dayanak göstergenin belirli bir 
dönüşüm oranı veya kur ile çarpılması sonucu bir 
geri ödeme tutarı talep etme hakkı sağlayan 
sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

CEVAP:   Endeksli sertifika  

 

 

 

 

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU 
ANLATIMI,   SAYFA; 137 

 
 * Endeks Sertifikalar 

 Bir dayanak varlığın fiyatı ya da göstergenin değeri 
ile bire bir ilişkili şekilde fiyatlanan ve dayanak göstergenin 
belirli bir dönüşüm oranı (1/100 gibi) ve/veya kur ile 
çarpılması sonucu bir geri ödeme tutarı talep etme hakkı 
sağlayan yapılandırılmış sermaye piyasası aracıdır. 
 

 
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 

DENEME 1,  SORU;8 
 

 
 
 

SORU 19:   Aşağıdakilerden hangisi fon kurmaksızın 
VİDMK ihraç edebilir? 

 
 

 

CEVAP: İpotek Finansman Kuruluşu 

 
 
 
 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU 
BANKASI, SAYFA; 16 

1) Aşağıdakilerden hangisi ipotek finansman 
kuruluşları tarafından ihraç edilebilir?     

 
A)  Varant  
B) Hazine Bonosu 
C)  Pay Senedi 
D)  Gayrimenkul Sertifikası 
E) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 
 

Çözüm: Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpotek 
Teminatlı Menkul Kıymetler, Varlığa Dayalı Menkul 
Kıymetler ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler İFK 
tarafından ihraç edilebilir.  
     Cevap: E 
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SORU 20: Hâlihazırda var olmayan ve gelecekte 
üretilecek bir malın satılması işlemine ne ad verilir? 
 

 
 

 
CEVAP: İstisna 

 

 
 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 
DENEME 8,  SORU;25 

 

 
 

SORU 21:                 (Bire bir soru) 

 

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 DENEME 
2,  SORU;24  
 

1. Aşağıdaki islami finansman yöntemlerinden hangisinde 
bir karşılık söz konusu değildir? 

 

A) Murabaha 

B) İcara 

C) Müşaraka 

D) Karzı hasen 

E) Selem 
                                     Cevap: D 

 

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim) 
 SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile 

Kitap Siparişleriniz için 

www.finansed.com 
 

http://www.finansed.com/
http://www.finansed.com/
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/sermaye-piyasasi-araclari-2-cozumlu-10-deneme-sinavi
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/sermaye-piyasasi-araclari-2-cozumlu-10-deneme-sinavi

