
 

ÜYE TEMSĠLCĠ EĞĠTĠMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

1- Aracı kuruluşta çalışmıyorum, üye temsilci eğitimlerine katılabilir miyim?  
 

Hayır. Üye temsilci eğitimlerine başvuruda bulunmak için adayların bir aracı kuruluşta 

çalışıyor olması gerekmektedir.  

 

2- Üye Temsilci Eğitimleri Başvuru Formu hata veriyor, e-posta yolu ile başvurup 

belgelerimi gönderebilir miyim?  
 

Elden teslim, posta, faks veya e-posta ile başvuru kabul edilmemektedir. Formda hata 

alınması; dosya kapasite sınırının aşılması, büyük harflerin kullanılması, internet tarayıcınız 

veya Kurum güvenlik duvarınız sebebi ile olabilir bu sebeple ilgili hususlara dikkat edip, farklı 

internet ağından veya Kurum dışı bilgisayarlarınızdan deneyebilirsiniz. Hata almaya devam 

ederseniz, aldığınız hata görüntüsü ile egitim@borsaistanbul.com adresinden bize 

ulaşabilirsiniz.  

 

3- Başvuruda bulundum ama belgem eksik, mail gönderebilir miyim?  
 

Başvurunuzun başvuru formunun eksiksiz doldurularak yapılması gerekmektedir. Belge eksik 

ise veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz başvurunuzu yenilemeniz gerekmektedir. Son 

yapılan başvurunuz esas olacaktır. Kılavuzda yapılan tariflerden farklı şekilde, eksik bilgi ve 

belgelerle ve süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz olduğundan dikkate alınmayacaktır.  

 

4- Başvuruda bulunurken ücret yatıracak mıyım?  
 

Hayır, başvuruda bulunurken ücret yatırılmamalıdır çünkü eğitim başvurusu yeterli sayıya 

ulaşmaz ise eğitim açılmamaktadır. Bunun için tarafımızdan gelecek olan “ücret 

yatırabilirsiniz” mailini beklemeniz ve başvuru kılavuzunda belirtilen tarihlerde ücretleri 

yatırmanız gerekmektedir. Ücretleri başvuru kılavuzunda belirtilen hesap numaralarına 

yatırmalı, açıklama kısmına eğitim ismini kodlayarak (BAP, BAPUYG, PAYUYG, 

VĠOPUYG, PTRM), kurum ismi ve katılımcı ismini yazmalısınız.  

 

5- Eğitimlerinize ön kayıt yapma şansımız var mı?  
 

Başvuru formu ile ilettiğiniz başvuruda ücret yatırılmadığı için, yaptığınız başvuru ön kayıt 

anlamına gelmektedir. Ücretler yatırıldıktan ve tarafımızdan aldığınız “kaydınız 

kesinleşmiştir” maili sonrası kaydınız kesinleşir.  



 

6- İleri Düzey Lisansım var ancak elime ulaşmadı, başvuruda bulunabilir miyim?  
 

Evet, sınavlardan geçtiğinizi ve belge almaya hak kazandığınızı gösteren SPL ekran 

görüntüsünü başvuru formundaki “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisans Belgeleri” yerine 

ekleyebilirsiniz.  

 

7- Eğitime başvurdum ancak başka bir iş sebebi ile gelmekten vazgeçtim, benim yerime 

bir arkadaşım gelse olur mu?  
 

Eğer kaydınız kesinleşmemiş ise ücretlerinizi yatırmayarak eğitimden vazgeçebilirsiniz. 

Belirtilen sürelerde eğitim ücretlerini yatırmayan kişilere kesin kayıt maili gönderilmeyecektir. 

Kesin kayıt maili katılımcılara gönderildikten sonra başvurular değiştirilemez, ertelenemez, 

eğitim ücreti iade edilemez.  

 

8- Başvuru kılavuzunda yazan muafiyetlerden birine sahipsem, eğitimlere katılmam 

zorunlu değil mi?  
 

Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli Ġşlem ve Opsiyon Piyasasında üye 

temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için, ilgili piyasanın hem teorik hem de uygulama 

eğitimlerine katılmak zorunludur. Başvuru kılavuzunda yazan muafiyet şartları yalnızca teorik 

eğitimler için gereklidir. Örneğin, Pay Piyasası için Düzey-1, Düzey-2, ya da Düzey-3 

Lisansınızın, Borçlanma Araçları Piyasası için Düzey-2 ya da Düzey-3 Lisansınızın, Vadeli 

Ġşlem ve Opsiyon Piyasası için ise Türev Araçlar Lisansınızın olması teorik eğitimlerden muaf 

olduğunuz anlamına gelir, ancak kılavuzda yer alan Uygulama Eğitimlerine katılmak 

zorunludur. Eğitimleri her sene yenilemek gerekmez.  

 

 


