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EĞİTİM

S
ermaye Piyasası Lisansla-
ma Sicil ve Eğitim Kurulu-
şu (SPL) olarak; lisansla-
ma, sınav, sicil ve eğitim 
faaliyetlerimizi Ülkemiz 
sermaye piyasası çalışan-

larının yetkinliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla piyasanın dinamiklerine 
cevap verecek yenilikçi anlayışla 
sürdürmeye devam etmekteyiz. Bu 
çerçevede; teknolojik gelişmelerin 
hızına yetişebilmek ve sektörün 
beklentilerini karşılayabilmek adına 
sistem altyapımızı geliştirme çalış-
malarımıza bu yıl da ağırlık verilmiş 
olup, sermaye piyasası çalışanlarının 
lisanslama, sınav ve eğitim talepleri-
ni kolaylaştıracak önemli yenilikler 
devreye alınmıştır. Bununla birlikte, 
yine geçtiğimiz dönem içerisinde 
sınav katılımcılarının ve lisanslı 
profesyonellerin gelişen ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak Sermaye 
Piyasası Kurulu (Kurul)’na iletmiş 
olduğumuz önerilerimiz uygun 
bulunmuş ve Kuruluşumuzca sisteme 
kazandırılmıştır.  
Kuruluşumuzun lisans yenileme 
eğitimlerinin iyileştirilmesi yönünde 
yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 

halinde, lisans belgesi başvurularında 
kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir. 
Bu kapsamda, yenileme eğitimleri 
Lisans bazlı ve Sınav Konusu (Modül) 
bazlı olmak üzere ayrıştırılmış olup 
kişiler; lisans sahibi ise lisans bazlı 
yenileme eğitimini, yeni lisans başvu-
rusunda bulunuyorsa ve ilgili lisansa 
konu modüllerden daha önce başarılı 
olmuş fakat üzerinden 3 yıl geçmiş 
nota sahip ise ilgili modül bazlı ye-
nileme eğitimini alabileceklerdir. Böy-
lece; yenileme eğitiminin geçerlilik 
süresi boyunca ilgili sınav notlarının 
veya lisansın geçerliliğinin korunması 
sağlanmış olacaktır.
Sınav notlarının geçerliliği ile ilgili 
söz konusu değişikliğe paralel olarak, 
21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve 
sonrasında düzenlenmiş sınavlarda 
alınmış notlar, bundan sonra Kurulu-
şumuzca silinmeyecek olup sermaye 
piyasamız çalışanları açısından olduk-
ça hassas bir konu olan not silinmesi 
hususunda yapılan bu değişiklikle, 
sermaye piyasası kurumları ve halka 
açık ortaklıkların lisanslı personel 
ihtiyacını teminde önemli bir gelişme 
sağlanmıştır. 
Bu çerçevede; Lisans Yenileme Eği-
timleri ve Sınav Notlarının Geçerliliği 
konularında getirilen yeniliklere para-
lel olarak Kuruluşumuz Online Eğitim 

Kurul’a iletmiş olduğu önerilerinin 
ilki, lisans yenileme eğitimlerinin 
kişilere atanmasında esas alınan 
kritere ilişkindir. Bugüne kadar lisans 
sahibi kişilere sunulan lisans yeni-
leme eğitimlerinin içeriğindeki ders 
konuları, lisanslı personelin görev 
veya unvanına göre atanmakta iken; 
önerimizin uygun bulunması ile 
birlikte lisans yenileme eğitimlerinin 
bundan sonra görev veya unvana 
göre değil sahip olunan lisans türleri-
ne ve bu lisansların sınav konularına 
göre atanması sağlanmıştır. Buna ek 
olarak; yenileme eğitimleri içeriğin-
deki konu seçimlerinin daha esnek 
yapıda sunulması amacıyla eğitim 
için başvuranlara, geçmiş 6 ay içinde 
aynı zorunlu konulardan başka bir 
yenileme eğitimi almış olmaları ha-
linde söz konusu aynı zorunlu konu-
ların yerine seçmeli derslerden konu 
belirleyebilme hakkı tanınmıştır.
Kurulca uygun bulunan bir diğer 
önerimiz ise sınav notlarının geçer-
liliğine ilişkindir. Bilindiği üzere; 
Kurul’un VII – 128.7 Sayılı Sermaye 
Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için 
Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliği (Lisans-

Portalı (OEP), SPL Başvuru Sistemi 
(SBS) ve Lisanslama ve Sicil Tutma 
Sistemi (LSTS)’nde yapılan çalışma-
lar tamamlanarak 30 Kasım 2016 
tarihi itibariyle yenileme eğitimleri, 
yeni esnek yapıda Kuruluşumuzca 
sunulmaya başlanmıştır. Buna ilave 
olarak; sınav katılımcılarının ve li-
sanslı sermaye piyasası çalışanlarının 
Kuruluşumuza yaptıkları sınav, lisans 
ve yenileme eğitimi başvuruları, SBS 
altında toplanarak kullanıcılara tek 
noktadan erişim ve kullanım kolaylı-
ğı sağlanmıştır. 
Yeni SBS ve OEP sistemlerimiz, 
kullanıcıların herhangi bir uygulama 
kurmadan tüm mobil cihazlardan ve 
bilgisayarlardan erişebilecekleri şe-
kilde kurgulanmıştır. Sağlanan kolay 
erişim imkanı ve yeniden tasarlan-
mış kullanıcı dostu ekranlar ile; kul-
lanıcıların tüm başvuru ve takiplerini 
(sınav başvuruları, lisans başvuruları, 
yenileme eğitim başvuruları, sınav 
sonuç itiraz başvuruları ve fatura bil-
gilerine erişim) gerçekleştirebilmeleri 
ve lisanslarının durumunu (başvuru 
bekleyen, aktif, askıda, iptal) ko-
laylıkla takip edebilmeleri sağlan-
mıştır. Ayrıca; yenileme eğitimleri 
kapsamında sunulan seçmeli dersler 
vasıtasıyla kişilere, SBS ve OEP 
sistemleri üzerinden kendilerine özel 
eğitim programlarını oluşturabilme 
imkanı da tanınmıştır. Bu itibarla; 
sistemde her lisans veya modül yeni-
leme eğitimi için zorunlu ve seçmeli 
eğitimler tanımlanmış olup kişilere, 
zorunlu eğitimlere ek olarak eğitim 
havuzunda tanımlı seçmeli eğitim-
lerden, belirlenmiş minimum krediyi 
tamamlamak şartıyla, istedikleri 
eğitimleri seçme imkanı verilmiştir. 
Sistemsel ve mevzuata dair yenilik-
lerin yanı sıra 2016 yılında Kuru-
luşumuzca, yenileme eğitimlerinin 
içeriklerine ilişkin çalışmalara da 
başlanmıştır. İlk aşamada; zorunlu 
eğitim konularından olan ve elektro-
nik kitap halinde sunulan CFA Etik 

lama Tebliği) md. 12/2 uyarınca, 
üzerinden 3 yıl geçen sınav konula-
rından alınmış olunan notlar 50 ve 
üzerinde dahi olsa da herhangi bir 
lisans almaya hak kazanılmaması 
durumunda dikkate alınmamakta 
ve adayların ilgili sınav konularına 
yeniden girerek geçerli not almaları 
gerekmektedir. Önerimizin uygun 
bulunması ile birlikte bundan sonra; 
hak kazanılmış herhangi bir lisans 
bulunmasa dahi, daha önce geçerli 
not alınarak başarılı olunan ve üze-
rinden 3 yıl geçen sınav konularına 
ilişkin notların, ilgili sınav konusu-
na ait yenileme eğitimine katılmak 
koşuluyla, yenileme eğitiminin 
geçerlilik süresi boyunca geçerliliği-
nin korunması sağlanmıştır. Böylece; 
sermaye piyasamızın lisanslı perso-
nel ihtiyacını karşılamada önemli bir 
destek sağlayacağını düşündüğümüz 
yeni uygulama ile adaylara, yeniden 
sınava girme ve geçerli not alma 
zorunluluğuna alternatif sunulmuş; 
daha önce başarılı olunan fakat 
üzerinden 3 yıl geçen sınav konu-
larından alınmış sınav notlarının, 
ilgili sınav konularının yenileme 
eğitimlerinin alınarak tamamlanması 

Uygulama Standartları konusu, içeriği 
kısaltılıp güncellenerek anlaşılmasını 
kolaylaştıracak yapıda slaytlar şeklin-
de sunulmaya başlanmıştır. Yenileme 
eğitimlerinin içerik değişikliklerine 
2017 yılında da devam edilecek olup, 
katılımcılara güncel yapıda eğitimler 
sunulması sağlanacaktır.
Diğer taraftan; 2017 yılı için hayata 
geçirilmiş aksiyonlarımızdan bir 
diğeri de, CFA Institute (Chartered 
Financial Analyst) ile aramızdaki 
işbirliği kapsamında gerçekleşmiştir. 
İstanbul Uluslararası Finans Merke-
zi projesi doğrultusunda, Ülkemiz 
sermaye piyasalarını ileriye taşıyacak 
nitelikli insan kaynağının gelişmesini 
ve bu amaçla finans alanında faaliyet 
gösteren düzenleyici kurumların per-
sonelinin uluslararası geçerliliği olan 
sertifika sahibi olmasını desteklemek 
amacıyla CFA Institute ile 2015 yılında 
sağlanan işbirliğinin 2017 yılında 
da devam etmesi yönünde karşılıklı 
mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu 
anlaşma kapsamında; CFA, Claritas 
ve CIPM sınavlarının giriş ücretlerin-
de Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine 
Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
167 çalışanına 2015 ve 2016 yılları 
için burs sağlanmış olup, 2017 yılı 
Haziran ve Aralık dönemlerinde 
düzenlenecek olan CFA, Claritas ve 
CIPM sınavlarında da anılan düzen-
leyici kurumların 160 çalışanına burs 
sağlanarak kamudaki finans pro-
fesyonellerinin sınavlara katılımları 
Kuruluşumuzca desteklenecektir.
2016 yılında SPL olarak hayata geçir-
diğimiz yeniliklerin, sermaye piyasa-
mız çalışanlarının kendilerini geliş-
tirmeleri ve yetkinliklerini artırmaları 
adına fark yaratan olumlu gelişmeler 
olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda 
SPL olarak, sermaye piyasamıza 
daha fazla katma değer yaratmak 
gayretiyle çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.
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Genel Müdür

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 
Eğitim Kuruluşu

Teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmek ve sektörün 
beklentilerini karşılayabilmek adına sistem altyapımızı 
geliştirme çalışmalarımıza bu yıl da ağırlık verilmiş 
olup, sermaye piyasası çalışanlarının lisanslama, sınav 
ve eğitim taleplerini kolaylaştıracak önemli yenilikler 
devreye alınmıştır.

LİSANSLAMA SÜRECİNDE YENİLİKLER 
VE DEĞİŞİKLİKLER


