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EĞİTİM

S
ermaye piyasalarımız-
daki insan kaynağı-
nı; sınav ve eğitim 
faaliyetleriyle sürekli 
geliştirmekle sorumlu 
bir kuruluş olarak, 

sektörün ihtiyaçlarını zamanın-
da ve etkin karşılayan hizmetler 
sunmak önceliğimiz. Elbette; 
ihtiyaca uygun ve katma değer 
yaratan hizmetler sunabilmek 
için, altyapıdan hizmet sunuş 
şeklimize kadar tüm iş modelle-
rimizin de teknolojik ilerlemeler 
ışığında güncellenmesi gerekiyor. 
Nitekim; geçtiğimiz dönem, gerek 
yenileme eğitimlerimizi sunduğu-
muz Online Eğitim Platformunun 
(OEP) altyapısının yenilenmesi, 
gerekse sınav sistemimizin dijital 
ortama taşınması amacıyla yoğun 
çalışmaların yürütüldüğü bir 
dönem oldu.
Bu kapsamda; 2017 yılına kadar 
sadece kâğıt ortamda yürüttüğü-
müz lisanslama sınavları sürecine 
hız kazandırmak ve sektörde 
halihazırda çalışmakta olan pro-
fesyonellere esnek sınav takvimi 
sunabilmek amacıyla başladığımız 
Elektronik Lisanslama Sınavları 
(e-LS) projesinin, son kullanı-
cıya dönük ilk aşamasını Nisan 
2017’de hayata geçirdik. Ardın-
dan, yedi ay gibi bir sürede dijital 
sınav dönüşümünü tamamlayarak 
Kasım 2017 itibarıyla lisanslama 
sınav konularının tamamını elekt-
ronik ortama taşıdık. Bu dönü-
şüm ile birlikte; daha önce sadece 
iki hafta sonunda ve altı ay arayla 
sınava girebilen adaylar, artık 19 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenle-
meleri gereği; lisans sahibi olan-
ların üç yılda bir lisans yenileme 
eğitimlerini tamamlamaları zorunlu 
olup aksi durumda lisansları askıya 
alınmakta. Hepimiz için belki de 
en değerli kaynağın zaman olduğu 
çağımızda, söz konusu yenileme 
eğitimlerini, sınıf ortamında değil 
OEP üzerinden web tabanlı olarak 
sunuyoruz. Böylece lisans sahipleri, 
diledikleri zamanda ve tüm bil-
gisayar ve mobil cihazları üzerin-
den eğitimlerini alabiliyorlar. OEP 
altyapısı; lisans sahibi kişinin, konu 
havuzundan 5-7 arasında değişen 
sayıda eğitim seçerek, kendine özel 
bir eğitim programı tasarlamasına 
imkan veriyor ve bu sayede lisanslı 
profesyonellerin bilgilerinin, kendi 
belirledikleri konulara odaklanarak 
tazelenmesi amaçlanıyor. İçinde 
bulunduğumuz yılda ise; e-eğitim 
olarak sunmakta olduğumuz eğitim 
konularına yeni konular eklenmesi 
ve mevcut içeriklerin de yeni nesil 
öğrenme teknolojilerinden yarar-

adet sınav konusunun tamamına 
diledikleri zaman başvurup  bilgisa-
yarlı sınav merkezlerimizde sınava 
girebiliyorlar.
Elektronik ortamda sınav yapmak; 
belirli teknik donanım, yazılım 
ve altyapıyı gerektirmekle birlikte 
bununla sınırlı kalmıyor. Sürekli 
sınav yapmayı sürdürmeye yetecek 
büyüklükte bir soru havuzunun 
oluşturulması ve güncel tutulması, 
ayrıca bilgisayarlı sınav merkezleri-
nin oluşturulması ve güvenli sınav 
ortamının sağlanmasını da zorunlu 
kılıyor. Bu kapsamda, yılda ortala-
ma 300.000’in üzerinde sınav ger-
çekleştiren bir Kuruluş olarak; bu 
kadar yoğun katılım alan, 19 farklı 
konuyu içeren ve çoğunluğunu sık 
sık değişen mevzuat konularının 
oluşturduğu bir sınav sistemini 
elektronik ortama taşıyarak sene 
boyunca haftada beş gün sınav 
yapılır hale getirmek için, çok kap-
samlı ve titiz bir çalışma yürüttüğü-
müzü özellikle vurgulamak isterim. 
Bununla birlikte; tüm sınav konu-
larının e-LS ye geçişi ile birlikte 

lanılarak yeniden dijital geliştir-
melerinin yapılması için çalışma-
larımıza başladık. Halihazırda 
31 eğitim konusunun bulunduğu 
OEP havuzumuza, sene sonuna 
kadar 13 yeni eğitim konusunu 
daha kazandırmayı hedefliyoruz. 
Amacımız; gerek bilgi gerekse ta-
sarım anlamında güncel içeriği ve 
daha fazla konu seçme imkanını, 
lisanslı profesyoneller ile etkili bir 
şekilde buluşturabilmek.

Elbette, mevzuat gereği sunduğu-
muz zorunlu yenileme eğitimleri-
miz yanında; sermaye piyasasında 
çalışan veya bu alana ilgi duyan-
lara yönelik sunduğumuz sınıf 
tabanlı mesleki gelişim eğitimle-
rimize, değerleme lisansı sahip-
lerine özel, sınıf tabanlı mesleki 
uygulamalı eğitimlerimize ve web 
tabanlı Elektronik Genel Kurul 

adaylardan gelen yoğun sınav 
talebini karşılayabilmek ve ku-
rumların lisanslı personel açığı-
nı kapatmalarına destek olmak 
adına, ilk aşamada hafta içi dört 
gün olarak düzenlenen sınavlar, 
biri Cumartesi olmak üzere haf-
tada beş gün olarak düzenlen-
meye başlandı. Bununla birlikte, 
yine yoğun talebi karşılayabil-
mek için e-LS nin düzenlendiği 
SPL Genel Merkezimizdeki 
bilgisayarlı sınav salonuna ilave 
olarak, İstanbul / Maslak’ta yeni 
bir sınav merkezi daha oluş-
turduk ve e-LS kapasitemizi iki 
katına çıkardık. Mevcut durum-
da; ayda 5.000’in üzerinde e-LS 
yapılabiliyor. e-LS’ye ek olarak 
yılda iki kere ve 12 ilde kâğıt 
ortamda sınav düzenlemeye de 
devam ediyoruz.  
Diğer taraftan; Kuruluşumuz 
eğitim faaliyetlerinin önemli bir 
bölümünü oluşturan yenileme 
eğitimlerimizin de altyapısını 
geçtiğimiz dönemlerde tama-
men yeniledik. Bilindiği üzere, 

Sistemi eğitimlerimize de devam 
ediyoruz. 
Sınav ve eğitim faaliyetlerimize ek 
olarak, lisanslama faaliyetlerimi-
ze ilişkin olarak da 2017 yılında 
kullanıcı dostu yenilikler getir-
dik. Lisans başvuru sürecinin her 
aşamasında, kullanıcıların SMS ve 
e-posta ile anlık olarak bilgilendi-
rilmesi sağlandı. Bununla birlikte; 
SPL Başvuru Sisteminin (SBS) kargo 
entegrasyonuyla, lisans belgesi baş-
vuru sahiplerinin, SBS üzerinden 
kargo takiplerini yapabilmeleri de 
artık mümkün.

Önümüzdeki dönemde de, teknolo-
ji odaklı yatırımlara ve çalışmalara 
ağırlık vermeye devam edeceğiz. 
Amacımız, sermaye piyasaları-
mızdaki insan kaynağına değer 
katacak çözüm ve uygulamaları 
geliştirmek. 

Tuba Ertugay Yıldız 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu (SPL)

SPL’DE DİJİTAL DÖNEM

Tarih Eğitim Adı Eğitmen Eğitim Saati

2.05.2018

3.05.2018

4.05.2018

23.05.2018

24.05.2018

30.05.2018

Tüm Yönleriyle Yatırımcı 
İlişkileri

Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği 
ve Bilgi Sistemleri Bağımsız 

Denetim Tebliği

Sermaye Piyasası Kanunu 
Kapsamında İdari Para Cezaları 

Düzenlemeleri

Borçlanma Araçları Tebliği 
(Tebliğ No. II-31.1)

Piyasa Risk Ölçümü ve Yönetimi

“Dr. Hale ORUÇ, SPK
Eser TAŞCI, Goodyear Lastikleri T.A.Ş

Aslı SELÇUK, Ford Otosan A.Ş”

Derviş ARDIÇ, SPK

“Hüseyin YURDAKUL, SPK
Zeynep ALPARSLAN, SPK

Kıvılcım HİNDİSTAN”

“Faik Metin TİRYAKİ, SPK
Ercan URKAN, SPK”

Erman ÇETE, SPK

“Prof. Dr. Burak SALTOĞLU
Göktay ÖNCEL”

10.00 - 16.45

10.00 - 15.00

10.00 - 17.00

14.00 - 18.00

10.00 - 13.00

10.00 - 17.00

SPL’nin 2018 Mayıs Ayı Mesleki Gelişim Eğitimleri

SPL eğitim takvimine www.spl.com.tr den ulaşabilirsiniz.




