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Bankamızda istihdam edilmek üzere Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı yapılacaktır.  

 

ALIM YAPILACAK İLLER 

ADIYAMAN DİYARBAKIR HATAY MUŞ 

AĞRI ELAZIĞ KAHRAMANMARAŞ SİİRT 

ARTVİN ERZİNCAN KARS SİVAS 

BATMAN ERZURUM KİLİS ŞANLIURFA 

BİNGÖL GAZİANTEP MALATYA ŞIRNAK 

BİTLİS HAKKARİ MARDİN TUNCELİ 

 
Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 
 
 
SINAVA KATILMA KOŞULLARI 

Giriş Sınavına katılabilmek için başvuru şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir; 

 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar 
bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para 
aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,  

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 

d) 01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak, 

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, 

(30/09/2019 tarihine kadar mezun olabilecek adayların da başvurusu kabul edilecektir.) 

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her 
yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak 
raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan 
sonra talep edilecektir.)   

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 30/04/2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli 
askerlikten yararlanacak olmak, 

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık 
mesleğine uygun bulunmak, 

h) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ten teyit edilen 
ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Alım Yapılacak İller” listesinde yer almayan adayların sınav 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate 
alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış 
olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. 
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SINAVA BAŞVURU 
 
Sınav başvuruları, en geç 06/09/2019 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar 
https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 
 
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş en fazla 770 kB 
büyüklüğünde JPEG, JPG veya PNG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir.  
 
Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup uygun bulunan adaylar sürece davet edilecektir. Süreç 
hakkındaki bilgilendirmeler cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takip 
edilmesi gerekmektedir. 
 
 
SINAVA İLİŞKİN HUSUSLAR 
 
Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

Ön değerlendirme Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup sınava davet edilecektir. 

Sınav Tarihi Ekim ayı içinde planlanacak olup sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylara tarih, 
saat, lokasyon ve diğer bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır. (Süreçle ilgili bilgilendirmeler 
cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takibiniz 
gerekmektedir.) 

Sınav Kriterleri sağlayan adaylara Genel Yetenek Testi uygulanacak; bu testte başarılı olanlara 
Kişilik Envanteri uygulaması gönderilecektir. (Genel yetenek başarı puanı alım yapılacak 
iller bazında değişebilecektir.) Bu iki uygulamada başarılı bulunan adaylar mülakata davet 
edilecektir. 
 

 Genel yetenek testi, tüm dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan, iş 
ortamına özel olarak geliştirilmiş ölçme ve değerlendirme aracıdır. Test, mantık 
yürütme, problem çözme ve eleştirel düşünme sorularından oluşmaktadır. 

 

 Kişilik envanteri, adayların karakteristik özelliklerinin ve temel yetkinliklerinin; 
ayrıca pozisyona uyumlarının belirlenmesi için kullanılan kişilik ve yetkinlik 
değerlendirme aracıdır. Bu nedenle yöneltilen ifadelerin doğru ya da yanlış cevabı 
bulunmamaktadır. 

 
Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 
BİLGİ EDİNME   
 
Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.   
 

 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Web Sitesi www.halkbank.com.tr  

E-posta Adresi sinavbasvuru@halkbank.com.tr  

Telefon 0216 503 5171 - 0216 503 5172 - 0216 503 5173  

Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4/1, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL 
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