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TSPAKB “Özgeçmiş Bankası”
Adlı Bir Uygulama Başlatıyor

TSPAKB, halihazırda çalışmayan ancak lisans belgesi sahibi nitelikli elemanlarla
sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşları buluşturacak
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), sermaye piyasası sektörünün
nitelikli insan gücüne en hızlı ve maliyetsiz bir yöntemle ulaşabilmesine katkı sağlamak
amacıyla, TSPAKB Özgeçmiş Bankası adlı bir uygulamayı kullanıma açtı.
Uygulama iş arayan lisans belgesi sahipleri ile nitelikli eleman arayan kuruluşları buluşturmayı
amaçlıyor.

Sermaye piyasası sektörünün insan kaynağı profili ...
Sermaye piyasaları, finansal piyasalar içinde dinamik yönü en kuvvetli ve yeniliğe en açık
piyasadır. Bu özelliğinden dolayı sermaye piyasalarında gelişim ve hız sürekli gündemdedir.
Sermaye piyasalarının bu dinamik yönü, insan kaynakları profilinde de ön plana çıkmaktadır.
Bu yönüyle sektörümüz iş değişikliklerinin sıkça yaşandığı, insan kaynağı kalitesinin sürekli
geliştiği ve kadrolarının yenilendiği bir yapıya sahip.
Bu doğrultuda sektörümüzün vazgeçilmez unsuru olan beşeri sermayenin niteliğinin
artırılması yönündeki çalışmaları çok önemli buluyoruz.

Özgeçmiş Bankası TSPAKB Sicil Tutma Sistemindeki verilere dayanıyor
Sermaye piyasası çalışanlarının mesleki donanımının artırılmasına yönelik uygulamalar
arasında; 2002 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen lisanslama
sınavları yer almaktadır. Lisanslama sınavlarını kazanan kişiler ile sermaye piyasası
kurumlarında çalışanların kayıtları Birliğimizin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi üzerinde
izlenmektedir.

Nisan 2007 başı itibariyle Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde kaydı bulunan kişi sayısı 23
bini aşmıştır. Bu kişilere ait toplam kayıtlı lisans belgesi sayısı ise 21 bin civarındadır.
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Bu sayılar göz önüne alındığında; Birliğimiz Sicil Tutma Sisteminin, içerdiği bilgiler itibariyle
sektörün insan kaynağı profilinin ortaya konması, sermaye piyasası kurumlarının kendi
personel yapılarını ve bundaki değişiklikleri izleyebilmeleri açısından çok önemli bir veri
kaynağı olduğu görülmektedir.

TSPAKB Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde kayıtlı kişilerin, öğrenim durumları, iş
tecrübeleri, yabancı dil bilgileri, sahip olunan sertifikalar, alınan eğitimler, kullanılabilen
bilgisayar programları gibi ayrıntılı bilgiler de bulunmaktadır.

Lisans Belgesi Sahibi veya Sektörde Önceden Çalışmış Olup Halihazırda Bir
Sermaye Piyasası Kurumunda Çalışmayan Kişi Sayısı 8 bini Aşmıştır

Nisan 2007 itibariyle, Sistemde herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayan 8.338
kişinin sicil kaydı yer almaktadır. Söz konusu 8.338 kişinin 6.943’ü en az bir lisans
belgesine sahiptir.
Bu verilerden hareketle, Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemimiz üzerinde nitelikli insan gücüne
en hızlı ve maliyetsiz bir yöntemle ulaşabilmelerine katkı sağlayacağı beklenen “TSPAKB
Özgeçmiş Bankası” uygulaması oluşturulmuş ve Nisan 2007 tarihi itibariyle kullanıma
açılmıştır.
TSPAKB Özgeçmiş Bankası; nitelikli eleman istihdam etmek isteyen bankalar, aracı
kurumlar ve diğer sermaye piyasası kurumları ile TSPAKB Sisteminde kayıtlı olup herhangi bir
sermaye piyasası kurumunda çalışmayanlardan iş aramakta olanları maliyetsiz bir şekilde
ve etkili bir yöntemle buluşturmayı amaçlamaktadır.

Özgeçmiş Bankasından kimler yararlanabilir?
“TSPAKB Özgeçmiş Bankası” ilk etapta; halihazırda sektör dışında olup sektöre girmek isteyen
çalışmayan kişilerin istihdamının sağlanabilmesi amacıyla; sadece herhangi bir
sermaye piyasası kurumunda çalışmayan kişilerin faydalanabileceği bir uygulamadır.

“Özgeçmiş Bankası”, iş arayan kişiler ile personel arayışı olan sermaye piyasası kurumları
yetkililerinin TSPAKB’nin internet sayfasından ulaşılabilen elektronik Sistem üzerinde
buluşması, bu Sistem üzerinden adayların görüşmeye çağrılması ve sonuçlarının takip
edilebilmesini sağlayacaktır.

Özgeçmiş Bankası Nasıl İşliyor?
Sistemde kaydı bulunan çalışmayan kişiler, tercihleri doğrultusunda TSPAKB Lisanslama ve
Sicil Tutma Sisteminde yer alan bilgilerinden özgeçmişlerini oluşturabilecek, iş arama
durumuna göre özgeçmişlerini Aktif hale getirebileceklerdir. Kişiler özgeçmişlerini
oluştururken çalışmak istedikleri şehir, kurum, pozisyon gibi bilgiler girebileceklerdir.
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Sermaye piyasası kurumu yetkilileri ise ihtiyaçlarına göre iş ilanları oluşturabilecek veya
Özgeçmiş Bankasına bırakılan “özgeçmiş”ler arasından seçim yapabilecektir.

Sermaye piyasası kurumları Özgeçmiş Bankasında yer alan özgeçmişleri istedikleri niteliklere
göre (İngilizce bilen, ileri düzey lisans belgesine sahip, askerliğini tamamlamış, Ankara’da
çalışmak isteyen adaylar vb.) sorgulayabileceklerdir.

Sorgu sonucunda uygun buldukları adayları seçerek elektronik posta mesajı gönderebilecek
ve böylece bu mesajlara olumlu yanıt veren adaylarla iletişime geçerek işe alım sürecini
sürdürebileceklerdir.
İlgililerin ücretsiz olarak yararlanacakları “TSPAKB Özgeçmiş Bankası”na internet sayfamızda
Sicil Tutma Sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.
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