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EĞİTİM

S
ermaye Piyasası Lisans-
lama Sicil ve Eğitim 
Kuruluşu (SPL) olarak, 
Ülkemiz sermaye piya-
salarının ihtiyaç ve bek-
lentilerine uygun hizmet 

anlayışı ile faaliyetlerimizi yürüt-
mekteyiz. Bu itibarla, geçtiğimiz iki 
yıl içinde teknoloji odaklı projelere 
öncelik vererek hizmet kalitemizi 
artırmayı amaçladık. Bu kapsamda 
2016 yılında; yenileme eğitimlerimi-
zin altyapısını yeniledik, tüm sınav, 
lisans ve yenileme eğitim başvuru-
larını tek noktada topladık. 
Bununla birlikte yürütmekte ol-
duğumuz bir diğer projeyle de; hali-
hazırda kâğıt ortamında yapılmakta 
olan lisanslama sınavlarını elektro-
nik ortama taşımayı hedefliyoruz. 
Amacımız; Elektronik Lisanslama 
Sınavları (e-LS) ile adaylara, mevcut-
ta kâğıt ortamında düzenlenmekte 
olan lisanslama sınavlarının yanın-
da elektronik ortamda da sınava 
katılma imkânı sunabilmek.   
Daha esnek ve kolay ulaşılabilir 
sınav hizmeti sunmamızı sağlaya-
cak Elektronik Sınav Sistemi (ESS) 
projemizin teknik altyapısını 2016 

yılı Haziran ayında tamamlayarak, 
soru bankası hazırlığı çalışmaları-
mıza ağırlık verdik. Nitekim; 1 Mart 
2017 tarihinden itibaren Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme ve Kredi 
Derecelendirme Lisansı sınav konula-
rında Elektronik Lisanslama Sınavları 
(e-LS) için başvuruları almaya başla-
dık. 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren 
de anılan sınav konularında elektro-
nik sınavlar yapılmaya başlandı. 
Bu itibarla; Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında 
Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama 
ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hak-
kında Tebliği” (Tebliğ) ile düzenlen-
miş olan 19 farklı sınav konusundan 
aşağıda kodları ile belirtilen altı sınav 
konusu için e-LS düzenlenmekte 
olup, Kuruluşumuz internet sitesinde 
yer alan SPL Başvuru Sistemi (SBS) 
https://basvuru.spl.com.tr üzerinden 
e-LS başvuruları alınmaktadır.
1002 – Geniş Kapsamlı Sermaye Pi-
yasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
1009 – Temel Finans Matematiği ve 
Değerleme Yöntemleri
1010 – Ticaret Hukuku
1016 – Muhasebe ve Finansal Rapor-
lama

1017 – Kredi Derecelendirmesi
1018 – Kurumsal Yönetim
Bununla birlikte; diğer lisanslama 
sınav konularının da e-LS kapsa-
mına alınması için çalışmalarımız 
yoğun bir şekilde devam etmekte 
olup diğer lisans türleri bazında da 
kademeli geçiş planlanmaktadır.
Sermaye piyasası lisanslama sınav-
ları sürecine kayda değer hız ve 
esneklik kazandıracağını öngör-
düğümüz e-LS ile; sınava katılmak 
isteyen adaylar tüm mobil cihazlar 
üzerinden diledikleri zaman sınav 
başvurusunda bulunmakta; baş-
vuru ekranlarında bulunan takvim 
üzerinden kendi tercih ettikleri gün 
ve saatte sınava girebilme imkanı-
na sahip olmakta, kâğıt ortamında 
düzenlenen sınavlara nazaran çok 
daha kısa süre içerisinde sınav 
sonuçlarını alabilmekte ve başarılı 
olan adaylar hızlıca lisans başvuru-
sunda bulunabilmektedirler. 
e-LS, Kuruluşumuz bünyesinde 
oluşturulmuş olan Elektronik Sınav 
Salonunda gerçekleştirilmekte-
dir. Elektronik ortamda bilgisayar 
üzerinden yapılmakta olan söz ko-
nusu sınava başvuracak adayların, 
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mutlaka bilgisayar kullanma bilgi ve 
becerisine sahip olmaları gerekmek-
tedir. Bu kapsamda; adayların sınav 
sırasında herhangi bir zorluk yaşa-
maması için sınava gelmeden önce, 
SPL Başvuru Sistemi üzerinden 
elektronik sınav demosunun yer 
aldığı “SPL Elektronik Sınav Uygula-
ma Eğitimi”ni izlemeleri yararlarına 
olacaktır. 
e-LS’ye başvurular sınav konusu 
bazında yapılmakta olup, adayların 
almayı hedefledikleri lisans türleri-
ne ait sınav konularının tamamının 
aynı anda seçilme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Lisans türlerine, 
sınav konularına ve her bir sınav 
konusunun alt konu başlıklarını içe-
ren tablolara Kuruluşumuz internet 
sitesinden ulaşılabilinir. 
SBS üzerinden başvuru sırasında, 
sınav konusu seçme işlemleri ta-
mamlandıktan sonra seçilen her bir 
sınav konusundan ne zaman sınava 
girileceği aday tarafından belirlen-
mektedir. Bu özelliği açısından 
e-LS, kâğıt ortamında düzenlen-
mekte olan sınavlara göre adaylara 
gün ve saat açısından esneklik ve 
kolaylık sağlamaktadır.
Kâğıt ortamında yürütülmekte olan 
sınavlarda olduğu gibi her bir sınav 

konusunda, cevaplandırılması 
gereken soru sayısı 25 adet olup 
sınav süresi 45 dakikadır. Girile-
bilecek sınav sayısında herhangi 
bir sınırlama yoktur. Ancak aynı 
sınav konusundan tekrar sınava 
girebilmek için aynı sınav konusu-
nun sınav tarihleri arasında 60 gün 
olması gerekir. Bununla birlikte, 
e-LS’ye katılanların, aradan 60 gün 
geçmese de kâğıt ortamında yapıla-
cak lisanslama sınavlarına girebil-
meleri mümkündür. Adaylara sınav 
sonuç belgesi gönderilmemekte, 
adaylar sınav tarihinden itibaren 
beş iş günü sonrasında T.C. Kimlik 
Numaraları ve şifreleriyle birlikte 
SPL Başvuru Sistemine giriş yapa-
rak sınav sonuçlarını öğrenebil-
mektedir. 
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile 
sınav salonuna giriş işlemlerinin 
zamanında yapılabilmesini temi-
nen adayların, e-LS oturumunun 
başlama saatinden en az 45 dakika 
önce SPL Genel Merkezinde hazır 
bulunmaları zorunlu olup sınav 
salonuna girerken yanlarında 
bulundurmaması gereken araç 
ve gereçler hakkında bilgi sahibi 
olmaları sınavların geçerliliği için 
kritik önemdedir. Örneğin; ka-
ğıt ortamında yapılan lisanslama 
sınavlarından farklı olarak e-LS’ye 
katılacak adayların sınav salonuna 
hesap makinesi getirmeleri yasak 
olup, sınav başlamadan önce talep 
etmeleri halinde internet sitemizde 
duyurusunu yapmış olduğumuz üç 
tür finansal hesap makinesinden 
tercih edecekleri biri Kuruluşumuz 
tarafından adaylara sınavda kulla-
nılmak üzere verilmektedir.
Bu itibarla; sınav kuralları ve ben-
zeri pek çok önemli husus için, 
e-LS’ye katılacak adaylarımızdan, 
Kuruluşumuz internet sitesinde 
yer alan e-LS Sınav Kılavuzunu 
dikkatlice okumalarını önemle rica 
ediyorum.

Son olarak; sermaye piyasalarımı-
zın gelişmesi için ihtiyaç duyulan 
nitelikli insan kaynağının yetiştiril-
mesindeki sorumluluğumuzun bi-
lincinde olduğumuzu, bu kapsamda 
katma değer yaratacak çalışmalara 
ağırlık verdiğimizi, e-LS’nin kapsa-
mının artırılması için yoğun şekilde 
çalıştığımızı belirtmek isterim. 
e-LS’nin piyasamıza hayırlı olmasını 
diliyorum.  
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lisanslama sınavları 
sürecine kayda değer hız 
ve esneklik kazandıracağını 
öngördüğümüz e-LS ile; 
sınava katılmak isteyen 
adaylar tüm mobil cihazlar 
üzerinden diledikleri 
zaman sınav başvurusunda 
bulunmakta; başvuru 
ekranlarında bulunan 
takvim üzerinden kendi 
tercih ettikleri gün ve 
saatte sınava girebilme 
imkanına sahip olmakta, 
kâğıt ortamında düzenlenen 
sınavlara nazaran çok daha 
kısa süre içerisinde sınav 
sonuçlarını alabilmekte 
ve başarılı olan adaylar 
hızlıca lisans başvurusunda 
bulunabilmektedirler.  


