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SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA
SINAVLARINA İLİŞKİN BİLMENİZ GEREKENLER

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde lisanslama sınavları
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından her yıl
düzenleniyor. Lisanslama sınavlarına hazırlananlar için bir bilgilendirme amacı ile
SPL Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız tarafından kaleme alınan yazıyı paylaşıyoruz.

P

iyasaları belirli bir olgunluğa
erişmiş olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemiz sermaye
piyasasında çalışacak profesyonellerden de bazı eğitim, sınav ve lisanslama şartlarını yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda,
sermaye piyasalarındaki farklı iş ve
işlemlerde, konularına göre yetkin,
mesleki donanıma sahip, finansal bilgi
ve potansiyele sahip profesyonellerin
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu
hedef çerçevesinde ülkemiz sermaye
piyasası alanında çalışanların görevleri gereği öncelikle lisans belgesine
sahip olmaları gerekmektedir.
Lisanslama sınavlarının amacı; Sermaye Piyasası Kanunun (Kanun) kapsamı
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doğrultusunda halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme
kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Kanun'da yer alan
diğer sermaye piyasası kurumlarında
çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanların mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin yapılacak sınavlarla tespit edilmesi ve bu
sınavlar sonucunda ilgili lisansların
verilmesi şeklinde ifade edilebilir.
Bu sayede, Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) belirlediği esaslar çerçevesinde sermaye piyasalarında
lisanslı çalışanların görev alması ülkemiz sermaye piyasalarının şeffaf,
güvenilir hale gelmesinde, yerli ve

yabancı yatırımcının bu alana daha
emin bir şekilde yatırım yapmasında
ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin
korunmasında önemli bir etki sağlamakta olup sermaye piyasalarının
gelişmesi ve kalkınmasında da artı bir
değer olarak karşımıza çıkmaktadır.
Lisanslama sınavları, Kurul tarafından
verilen yetki çerçevesinde 2012 yılından itibaren Kuruluşumuz tarafından
düzenlenmektedir. 2016 yılı birinci dönemi için lisanslama sınavları tarihi 1112 Haziran olarak duyurulmuş olup 25
Nisan tarihi itibariyle sınav başvuruları
alınmaya başlanmış ve 9 Mayıs tarihinde de başvurular tamamlanmıştır.

Makale I Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavına İlişkin Bilmeniz Gerekenler

Lisanslama hakkında Genel Bilgiler
14.08.2014 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve
Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliği ile birlikte Lisanslama Sınavlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Sınavlarda başarılı olunması ve diğer
lisans alma koşullarının sağlanması
halinde alınabilecek lisans türleri sayısı ve isimlerinde meydana gelen değişiklikler bu düzenlemeler arasında
yer almaktadır. Buna göre toplamda
8 lisans türünde sınav düzenlenmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev Araçlar Lisansı
Kredi Derecelendirme Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Konut Değerleme Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey
3 Lisansına sahip olanlar Sermaye
Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey
1 Lisansının gerekli olduğu, Sermaye
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Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut
Değerleme Lisansının gerekli olduğu
görevlerde çalışabilirler.
Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey
1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı
için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en
az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde
eğitim alınmış olması gerekmektedir.
Her bir lisanslama sınavından başarılı
sayılmak için ilgili lisanslama sınavına
ait sınav konularının her birinden 100
üzerinde en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
gerekmektedir. Lisanslama sınavlarında toplamda 19 adet sınav konusu yer
almakta olup lisans türlerine göre değişik sayılarda sınav konuları mevcuttur ve her sınav türüne göre farklılık
göstermektedir. Adaylarımız, söz konusu sınav konuları ile ilgili detaylara
internet sitemizden ulaşabilirler. Şunu
da belirtmek isterim; bir lisansı almak
amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının tamamından bir defada başarılı
olunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başarısız olunan sınav konularına
daha sonra da girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür.
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2002 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Uzman Yardımcısı olarak görevine başlayan
YILDIZ, 2005 yılında Uzman,
2011 yılında Başuzman unvanını almıştır. Sermaye Piyasası
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aşkın süre çalıştıktan sonra
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Yardımcısı olarak çalışmaya
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Erzurum’da doğmuştur. 2001
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Üniversitesi Executive MBA
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Lisanslama Tebliği ile gelen yeni
düzenlemeler
14 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe
giren Lisanslama Tebliği’nden önce
11 tane olan lisans türü 8 adede indirilmiş olup Tebliğ öncesi alınmış olan
lisanslar geçerliliğini korumaktadır. Bu
lisanslar mevcut haliyle kullanılmaya devam edilebilir. Ancak, Tebliğ ile
birlikte lisans türlerinin isimlerinde de
değişiklikler yapılmış olup Tebliğ öncesi alınmış lisansların yeni düzenlemeler sonrasında hangi lisansa denk
geldiği aşağıdaki tablodan görülebilir.
Lisans türlerinin yanında ayrıca sınav
konularında da düzenlemeler yapılmış olup daha önce 32 tane olan sınav konu sayısı 19’a düşürülmüştür.
Daha önce başarılı olunan sınav konularının Lisanslama Tebliği sonrasında hangi yeni sınav konularına denk
geldiği hususuna Tebliğ’de detaylı bir
tablo ile yer verilmiştir.
Lisanslama Tebliği ile birlikte gelen
diğer bir düzenleme de; sınav geçme
notu ile ilgilidir. Bilindiği üzere; daha
önce sınavlardan başarılı olabilmek
için her bir sınav konusundan en az
60 ve tüm sınav konularından alınmış
notların aritmetik ortalamasının ise en
az 70 olması gerekiyordu. Ancak yeni
düzenleme ile bu puanlar sırasıyla 50
ve 60 olarak değiştirildi. Bu kapsamda; söz konusu yeni düzenlemenin
getirildiği Tebliğ’den önce sınavda
başarılı sayılmayanların geçerlilik süresi nedeniyle silinmemiş notları yeni
düzenleme kapsamında yeniden değerlendirilmiş ve birçok adayımız lisans sahibi olmuştur.
Tebliğ ile getirilen diğer bir önemli
düzenleme de; bazı lisanslarda gerekli olan tecrübe şartına ilişkindir.
Bilindiği üzere; Kredi Derecelendirme
Uzmanlığı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı, Gayrimenkul
Derecelendirme Uzmanlığı ve Konut
Değerleme Uzmanlığı sınavlarını kazanan adaylarımızın lisanslarını almaya hak kazanabilmesi için tecrübeye
ilişkin şartları da sağlamaları gerekiyordu. Ancak getirilen yeni düzenleme ile birlikte söz konusu lisanların
verilmesi aşamasında aranan tecrübe
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koşulu artık aranmamakta. Bu doğrultuda söz konusu lisanslama sınavlarını kazanan adayların belirlenmiş okul
düzeyinde mezuniyet şartını sağlamaları yeterli olmaktadır. Tabi ki lisans
belgesi başvurusunda bulunurken
ilgili işlemlerin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemimiz üzerinden gerçekleştirilmesi, başvuru belgelerinin iletilmesi
ve lisans başvuru ücretinin ödenmesi
zorunluluğu devam etmektedir.
Diğer yandan, yeni düzenlemeler
çerçevesinde; üniversitelerin sermaye piyasaları konusundaki lisansüstü
programlarının belirli lisansların sınav konularının tamamını kapsaması durumunda, SPL’nin söz konusu
üniversitelerle yapacağı anlaşmalar
çerçevesinde bu programlardan mezun olanlara, başarı durumlarına göre,
ilgili lisansları sınavsız olarak alma
hakkı verilmiştir. Ancak bu haktan yararlanabilmek için; mezun olunan ilgili
yüksek lisans programının Tebliğ’in
10’uncu maddesinde sayılan şartları
sağlaması ve buna ilişkin olarak ilgili
üniversite ile Kuruluşumuz arasında
yapılacak sözleşmenin Kurulca onaylanması gerekmektedir.
Lisanslama Sınav Süreci
Lisanslama sınavları ile ilgili süreci; sınava başvuru, sınava hazırlık, sınava
giriş ve sınav sonuçlarının açıklanması

olmak üzere dört aşamada ele almak
uygun olacaktır. Bu kapsamda; lisanslama sınavlarında yararlı olacağını düşündüğüm bazı bilgilere ve hususlara
kısaca değinmek isterim.
Sınava İlişkin Genel Bilgiler
Bu yıl 11 – 12 Haziran tarihinde ilki düzenlenecek olan lisanslama sınavları için başvurular 25 Nisan tarihinde
başlamış olup 9 Mayıs tarihinde tamamlanmıştır.
• Sınavlar 2 gün içerisinde toplam
4 oturumda düzenlenecektir. Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve
öğlen oturumları olmak üzere sınav saatleri sabah oturumları için
09:30 da öğleden sonra oturumları ise 14:30 da başlayacaktır.
• Her bir sınav konusunda; adayların cevaplandırması gereken soru
sayısı 25 adettir. Yanlış cevaplar
doğru cevapları silmediğinden
adayların tüm soruları işaretlemeleri kendileri için faydalı olacaktır. Sınav kitapçıklarındaki her
bir soru, beş seçenekli çoktan
seçmeli olacak şekilde hazırlanmaktadır.
• Bir oturumda en fazla beş (5) sınav konusundan sınava girilebildiğinden sınav oturum düzeni bu
kurala göre oluşturulmuş durumdadır.
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•

Her bir sınav konusu için sınav
süresi 45 dakikadır. Bir oturumdaki sınavın toplam süresi, adayın
ilgili oturumda seçmiş olduğu sınav konusu sayısına göre farklılık
göstermektedir. Örneğin bir oturumda seçtiği sınav konusu sayısı
2 olan bir adayın ilgili oturumdaki
süresi 90 dakikadır.

Sınavlara Hazırlanırken Dikkat
Edeceğiniz Hususlar
. Sınavlara Hazırlık Çalışma Rehberleri

Sınavlara hazırlık çalışma rehberleri SPL’ nin www.spl.com.tr adresinde “Sınavlar” sekmesi altında yer
almaktadır. Adaylarımız bu çalışma
kitaplarından ücretsiz olarak faydalanabilirler. Sınava hazırlık rehberleri,
adaylarımızın sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla Kurul,
Borsa, Takasbank uzmanlarınca ve
değerli akademisyenlerimizce tüm
sınav konularını kapsayacak şekilde
2014 yılından itibaren yayımlanmaya
başlanmıştır. Çalışma rehberleri her sınav döneminde incelenmekte ve gerek duyulması halinde güncellenmesi
sağlanmaktadır. 11-12 Haziran 2016
tarihlerinde düzenlenecek sınavlar
için adaylarımızın faydalanabilmesi
açısından güncel rehberler internet
sitemizden yayımlanmıştır. Burada şu
önemli hususu belirtmekte fayda var;
lisanslama sınav sorularının tamamının bu kaynaklardan oluşturulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylarımız sınavlara istedikleri kaynaklardan
çalışabilirler.
. Mevzuat Kesim Tarihine dikkat edin

Sınava girecek adaylar, 29.02.2016
tarihine kadar (bu tarih dahil) yayımlanmış olan mevzuattan sorumludurlar. Bu tarih itibariyle yayımlanmış olan
fakat yürürlüğe giriş tarihi ileri bir tarih olan mevzuat da sınav konularına
dahildir. Bu itibarla sınavlarda çıkacak
sorular bu kapsamda hazırlanacağından adaylarımızın sınava hazırlanırken
mevzuat kesim tarihini göz önünde
bulundurmaları hazırlık süreçlerinde
faydalı olacaktır.
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. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgenizi
zamanında alın
“Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”
27.05.2016 ile 12.06.2016 tarihleri
arasında internet sitemizde yer alan
Sınav Başvuru Sisteminde yayımlanacak olup adaylarımızın ilgili belgeyi zamanında almaları çok önemlidir.
Zira Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde;
adayın sınava gireceği yerin adresi,
binanın adı, salon ve sıra numarası ile
adayın yüklemiş olduğu fotoğraf yer
almaktadır. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi olmadan sınava girilemeyeceğinin adaylarımız tarafından unutulmaması gerekiyor. Bununla birlikte sınav
başvurusu tamamlandıktan sonra alınan Sınav Kayıt Belgesinin, Fotoğraflı
Sınav Giriş Belgesi ile karıştırılmaması gerektiğini belirtmek isterim. Zira
Sınav Kayıt Belgesi, sadece adayın
başvuru ekranında yaptığı işlemlerin
bir özeti olup Fotoğraflı Sınav Giriş
Belgesi yerine geçmemektedir. Diğer
yandan, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
adaylarımızın adreslerine postalanmamakta olup e-posta adreslerine
de iletilmemektedir. Bu nedenle; söz
konusu belge, aday tarafından Sınav
Başvuru Sistemi üzerinden süresi içerisinde mümkünse son dakikaya bırakılmadan alınmalıdır.

KurumsalYonetim

Sınav Öncesinde Dikkat Edilmesi
Gereken Konular
Sınava gireceğiniz yerin adres bilgisini teyit etmek amacıyla önceden gidip görmenizi, sınava girebilmek için
yanınızda bulundurmanız gereken
belgelerinizi önceden hazırlamanızı
önemle tavsiye ediyoruz.
Adayların sınava girebilmek için;
- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile
- Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi veya
süresi geçerli pasaport belgelerinden
en az bir tanesini yanında bulundurmaları şarttır. Aksi halde sınava giremezler. Pasaportu ile sınava girecek
adayların pasaport süresini önceden
kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.
Bir diğer önemli husus da; sınavda
hesap makinesi kullanacaksanız makinenin özelliği büyük önem taşıyor.
Çünkü hesap makinesinin üzerinde
çeşitli matematik, istatistik veya finansal fonksiyonlar ve hesaplama tuşları
bulunabilir ancak üzerinde alfabetik
tuş takımı olan hesap makinelerinin
ve diğer başka cihazların kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği TKYD
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Sınava Başlamadan Önce Nelere
Dikkat Etmeli?
. Soru kitapçığını kontrol etmeyi
unutmayın.
Soru kitapçıkları dağıtıldığı zaman
kitapçık üzerinde yer alan bilgilerin
kontrol edilmesi gerekmektedir. Sayfası eksik, basımı özürlü vb. kitapçık
varsa, bunların düzgün olanlarla değiştirilmesi için sınav görevlilerine
bilgi vererek değiştirilmesini sağlayın.
Soru kitapçığının ilk sayfasında doldurulması gereken ad soyad, T.C. Kimlik
Numarası ve alanları mutlaka doldurun imza kısmına imzanızı atın.
. Soruların cevaplarını cevap kâğıdına
işlemeyi unutmayın, cevap kâğıdına
işaretlenmemiş ama soru kitapçığı
üzerine işaretlenmiş cevaplar dikkate
alınmamaktadır.
. Cevap Kâğıtları Çok Önemli!
Verdiğiniz cevaplar, bu kâğıda yaptığınız veya yapmadığınız işaretlemelere göre belirlenmektedir. Cevap kâğıdını aldığınızda yapılması gerekenler
şöyledir:
• Cevap kâğıdının size ait olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Çünkü cevap kâğıdının üzerinde
sizin bilgileriniz yer almaktadır.
Eğer bir yanlışlık görürseniz sınav
görevlilerine derhal haber verin.
• Soru kitapçığında büyük harflerle
yazan “Kitapçık Türü”nü mutlaka
cevap kâğıdına işaretleyin. Çünkü
optik okuyucular, sizin belirttiğiniz
kitapçık türüne göre cevaplarınızı
değerlendirecektir. Kitapçık türünü işaretlememeniz durumunda,
optik okuyucular sizin kitapçık
türünüzün ne olduğunu bilemeyeceği için değerlendirme yapmayacak ve sınavdan sıfır almış
olacaksınız.
• Sınav esnasında cevap kâğıdına
işaretleme yaparken; başvuru sırasında seçmiş olduğunuz sınav
konusu / konularına ait soruların
cevaplarını işaretlemeniz gerekmektedir. Bu oldukça önemli bir
husustur çünkü sınav kitapçığında birden fazla sınav konusuna
ait soru yer almaktadır. Diğer bir
deyişle; başvuru sırasında seçilmeyen sınav konusuna ait soruların cevapları işaretlenmemelidir.
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tirmemeleri önem taşıyor. Bununla birlikte; cep telefonunu sınav
binasına veya sınav salonuna getirdiği sınav görevlileri tarafından
tespit edilen adaylar hakkında
tutanak tutuluyor ve bu adayların
sınavları iptal ediliyor. Adaylarımızın bu hususa gereken özen ve
hassasiyeti göstermeleri oldukça
önemli.

Sınav Kurallarına Mutlaka Uyun
Sınav kılavuzunda belirtilen sınav kurallarının mutlaka gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Çünkü; sınav kurallarına uyulmaması durumunda bir takım
yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.
• Sınavda kopya çekmeye teşebbüs edilmesi, kopya çekilmesi,
kopya verilmesi veya kopya çekilmesine imkân sağlanmasının
tespit edilmesi halinde ayrıca
başkasının yerine sınava giren
veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkân tanıyan adayların sınavları geçersiz
sayılır. Sayılan nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar, ilgili sınav
tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca
açılacak hiçbir sınava alınmazlar.
• Sınav sorularını herhangi bir yere
yazmayın veya bir şekilde dışarı
çıkarmaya çalışmayın. Çünkü soruların yazılı, görsel veya işitsel
olarak herhangi bir yolla tamamının veya bir kısmının paylaşılması veya paylaşılması sonucunu
verecek fiillerin varlığı halinde,
söz konusu fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen kişi ve kuruluşlar
hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Bu hususa önemle dikkat
edilmesi gerekmektedir.
• Yanınızda Cep Telefonu ve
Elektronik Cihaz Getirmeyiniz!
• Sınava gelirken cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, databank, diz üstü bilgisayar,
el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat
fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizat, fotoğraf makinesi,
kamera gibi elektronik cihazları
yanınızda getirmeyiniz. Söz konusu cihazların sınav esnasında
yanınızda bulunması durumunda
sınavınız geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında eşyaların emanet
alınmasına yönelik Kuruluşumuzun bir uygulaması bulunmadığından sınav binalarında adayların
hiçbir eşyası emanete alınmıyor.
Bu nedenle adaylarımızın sözü
edilen eşyaları sınav binasına ge-

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
ve Sınav sonuçlarına İtiraz

•

•

•

•

Sınavlardan sonra soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmamaktadır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, sınav puanınızda hata olduğunu düşünüyorsanız 15 işgünü
içerisinde Sınav Başvuru Sistemi
üzerinden sınav sonuç itirazında
bulunabilirsiniz. Sonuç itirazları,
30 iş günü içinde karara bağlanmaktadır.
Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında
yanlışlık olup olmadığının tespitini
talep amaçlı yapılmalıdır.
Tebliğ kapsamında sadece sonuç
itirazları alınmakta olup sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde,
soru itirazı içerikli başvuruların yer
alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İletişim Bilgilerinizi Güncel Tutmanız
Çok Önemli

Aday ile yazışmalar, adres bilgilerinin alındığı ekranda adayın belirtmiş
olduğu yazışma adresi üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Adaylara gönderilecek olan yazılar PTT aracılığı
ile taahhütlü olarak gönderilecektir.
Yanlış/eski adres bildirme, adreste
olmama vb. sebeplerle teslim edilmeyen/iade edilen yazılar PTT kayıtlarına göre adrese gidildiği tarihte
tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir. Teslim edilmeyen yazılar ikinci bir
defa gönderilmeyecektir. Bu sebeple
adayların iletişim bilgilerinin güncelliği
hususunda gereken dikkat ve özeni
göstermelerini tavsiye ediyoruz.
TÜM ADAYLARA BAŞARILAR
DİLERİZ…

