BİLGE EĞİTİM KURUMLARI
2019 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI SINAV SORU VE CEVAPLARI
SORU 1. Sermaye piyasaları kapsamında borçlanma araçlarını belirtiniz ve her birini kısaca açıklayınız.







TAHVİLLER: Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere
çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir.
BONOLAR: İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri
ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az, 364 günden fazla olmayan menkul kıymetlerdir.
KIYMETLİ MADEN BONOLARI: Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı
kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettikleri ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya
geri ödenmesi taahhüdünü içeren menkul kıymetlerdir. Bonoların vadesi 30 günden az, 364 günden fazla olmamak
üzere belirlenir.
PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER (PDT): Ortaklık tarafından çıkarılan ve ihraççı ortaklığın sermaye
artırımı suretiyle çıkaracağı paylara veya izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen
ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren menkul kıymetlerdir. PDT’lerin vadesi 365 günden az olamaz.
DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER ( DET): İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda işlem gören diğer
ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir. DET’lerin vadesi 365 günden az olamaz.

SORU 2. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan “bağımsız denetleme kuruluşları”nın sorumluluklarını
açıklayınız.
Bağımsız denetim kuruluşları, görevlerinin kapsamıyla sınırlı olmak üzere, denetledikleri finansal tablo ve raporların mevzuata
uygun olarak denetlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan raporu imzalayanlarla birlikte sorumludur. Bağımsız denetim
kuruluşları ile derecelendirme ve değerleme kuruluşları, faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış,
yanıltıcı ve eksik bilgiler dolayısıyla neden oldukları zararlardan sorumludurlar.
SORU 3. Sermaye piyasası kanununu kapsamında yer alan suçlar nelerdir? Açıklayınız.








Bilgi suiistimali ( içerinden öğrenenlerin Ticareti)
Piyasa dolandırıcılığı (Manipülasyon)
Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti
Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
Bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi
Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük
Sır saklama yükümlülüğüne uymamak

SORU 4. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a)
b)
c)
d)

Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu
Kira Sertifikası
Varlık Kiralama Şirketi

a)

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı
sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten
ortaklıklardır. GSYO girişim sermayesi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir.
Portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarından kar sağlayan girişim sermayesi yatırım ortaklığı, yılsonunda bu karı
ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve böylece girişim sermayesi gelirini ortaklarına aktarabilmektedir.

b)

Yatırım Fonu: Yatırım fonları, SPK hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan
para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve
haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile
kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına yatırım fonu adı verilir.

c)

Kira Sertifikası: Her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını
sağlayan, nitelikleri Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır.

d)

Varlık Kiralama Şirketi: Varlık kiralama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim
ortaklıklardır.

