ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SPK EĞİTİM SEMİNERİ BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru: https://www.turkiye.gov.tr/sermaye-piyasasi-kurulu-egitim-seminerleri-basvurusu
Başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
1. Eğitim Seminerine Katılmak İçin Başvurabilecekler
a- Kurulumuz uzman yardımcılığı, uzman hukukçu yardımcılığı veya bilişim uzman
yardımcılığı sınavına kabul edilen fakülte ve bölümlerin, üçüncü ve dördüncü sınıfında
okumakta olan öğrenciler,
b- Seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde söz konusu fakülte
ve bölümlerden mezun olanlar,
c- Yurt dışındaki üniversitelerin benzer bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ve seminerin
açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde mezun olanlar,
d- Eğitim süresi 4 yıldan az olmakla birlikte yüksekokulların sermaye piyasası bölümlerinin
ikinci sınıfında okuyan öğrenciler ve seminerin açıldığı aydan geriye doğru son
eğitim/öğretim döneminde mezun olanlar,
başvurabilir. Her öğrenciye bir kez seminere katılma hakkı tanınır. Seminere katılmak için kabul
edilen fakülte ve bölümleri görmek için tıklayınız.
2. Seminer Dönemi, Seminer Süresi ve Başvuru Tarihleri
Seminerler çevrimiçi olarak www.btkakademi.gov.tr adresinde 15 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında
5 günlük sürede ders anlatımı ve örnek olay incelemesi şeklinde düzenlenecektir.
a. Başvurular,

sadece

e-Devlet

üzerinden

alınacaktır.

İnternet

başvuruları,

www.turkiye.gov.tr adresinde 01.02.2021 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve
07.02.2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edecektir. Başka kaynaklardan yapılan
başvurular geçerli olmayacaktır.
b. Başvurular

incelendikten

sonra

katılım

durumları

09.02.2021

tarihinde

www.turkiye.gov.tr adresinde TC kimlik numarası ile sorgulanabilecektir. Adaylara herhangi
bir bildirimde bulunulmayacaktır.
c. Başvuru süresi içerisinde adayların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun
www.btkakademi.gov.tr adresine e-Devlet şifreleri ile bir kez giriş yapmaları gerekmektedir.

3. Devamsızlık
Seminer dönemi boyunca her eğitim için katılım durumu kayıt altına alınır ve eğitimlerin tamamına
katılım sağlamayan adaylara katılım belgesi verilmez.
4. Seminerin Kapsamı
5 günlük seminer süresince katılımcılara aşağıdaki konularda seminer verilir.
• Meslek Personeli ve Meslek Personeli Seçimi
• Mali Sistem İçinde Sermaye Piyasalarının Yeri
• Türkiye'de Finansal Sistem ve Sermaye Piyasası Kurulunun Fonksiyonu
• Finansal Eğitim
• Sermaye Piyasası Mevzuatı (Genel Çerçeve)
• Menkul Kıymetlerle İlgili Düzenlemeler (Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı, Anonim
Şirketlerde Birleşme ve Bölünme, Çağrı)
• Yatırım Kuruluşları, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri, Borsalar ve Finansal Altyapı Kuruluşları
• Kurumsal Yatırımcılar (Genel Çerçeve, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları)
• Denetim
• Borsaların Genel İşleyişi, Alım-Satım Kuralları
• Piyasaların Gözetimi ve Piyasa Suçları
• Bağımsız Denetim, Derecelendirme, Gayrimenkul Değerleme ve Finansal Tablo Revizyonu
• Lisanslama ve Sicil

5. Seminerle ilgili sorular için egitimsemineri@spk.gov.tr adresine e-posta gönderilebilir veya (312)
292 82 68 numaralı telefon aranabilir.

Sıkça Sorulan Sorularla İlgili Hususlar


Seminerler ücretsizdir



Seminer videoları 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak kaydıyla istenilen saatlerde izlenebilir



Başvurusu kabul edilenlerin tamamı seminerlere katılabilecektir



Başvurularda yüksek lisans eğitimi değerlendirilmemektedir



Katılım sertifikaları e-posta adreslerine PDF olarak gönderilecektir



Mart ayından itibaren eğitim videoları www.btkakademi.gov.tr adresinde başvuru şartına bağlı
olmaksızın herkesin erişimine açılacaktır. (sertifikasız)

