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Konu: Lisanslama Sınavları Duyurusu ve Sınavlarda Not Silme 

Uygulaması hk. 
 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde,  20-21 Ağustos 2011 
tarihlerinde lisanslama sınavları yapılacaktır. Lisanslama sınavları, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) verdiği yetkiye istinaden 
“Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.” 
tarafından Birliğimiz işbirliği ile düzenlenecektir.  
 
Sınavlara katılması gereken adaylar, sınav kuralları, sınav başvurusu, 
sınav notları ve puanlamaya ilişkin detaylı bilgilere sınav 
kılavuzundan ulaşabilirler. Sınav kılavuzu, sınavlar ile ilgili alt konu 
başlıkları, oturum tablosu ve soru sayılarına ilişkin bilgiler 
Birliğimizin www.tspakb.org.tr internet adresinde Lisanslama 
Sınavları başlığı altında yer almaktadır. 
  
Kurul’un Seri:VIII, No:34 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette 
Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ”inin (Tebliğ) “Sınav Notları” başlıklı 13’üncü maddesi 4’üncü 
fıkrası “İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip 
eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu 
arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın 
sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl 
geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 
yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.” hükmünü 
içermektedir.  



Bununla birlikte Tebliğ’in Geçici 8’inci maddesinin 1’inci bendi ise 
önceki dönemlerde lisanslama sınavlarına giren ancak başarılı 
olamayan adayların sınav notlarının geçerliliğini düzenlemektedir. 
İlgili maddeye göre lisanslama sınavlarına giren ancak başarılı 
olamayan adayların 2007 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav 
konularından aldıkları notlar 2011 yılı sonunda, 2008 yılı içerisinde 
girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı 
sonunda, 2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından 
aldıkları notlar 2013 yılı sonunda, 2010 yılı içerisinde girdikleri 
lisanslama sınav konularından aldıkları notlar ise 2014 yılı sonunda 
silinecektir. 2007 yılından önceki tüm notları geçersiz sayılmıştır. 
 
Yukarıda yer alan sınav duyurusu ve not silmesi uygulamasına ilişkin 
düzenlemeler hakkında bilgi edinilmesi ve ilgililere duyurulması 
hususunda gereğini bilgilerinize sunarım. 
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