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SORU: Başvurumu sistem kabul etmiyor? 
 
CEVAP: Önce sınav başvuru ücretini yatıracaksınız. Bunun ertesi günü TC Kimlik No 
ile başvuru girişinizi yapabilirsiniz. 
 
SORU: Bankanız internet sitesinden giriş yaparken sistem çok bekletiyor ve 
kayıt yapamıyorum? 
 
CEVAP: Sınava başvuruların Bankamız bilgi işlem alt yapısı ile bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bankamızın internet sitesi sadece ara yüz olarak kullanılmakta 
olup, kayıtlar Bankamız internet sayfası üzerinden Gazi Üniversitesi’nin sistemine 
akmaktadır.  
 
SORU: İnternete başvuru girişi yaparken sistem hata mesajı veriyor ve kayıt 
yapamıyorum? 
 
CEVAP: Sistem bazen aşırı yüklenmeden dolayı bu tür hata mesajı verebilmektedir. 
Başvurunun daha az olduğu sabah veya akşam saatlerinde başvuru yaparsanız 
sorun kalmayacaktır.  
 
SORU: Üniversite son sınıf öğrencisiyim başvurabilir miyim? 
 
CEVAP: İlan metninde de belirtildiği üzere, yazılı sınav tarihi (04 Mart 2012) itibariyle, 
mezun olabilecek durumdaysanız başvurabilirsiniz.  
 
SORU: Mühendislik Fakültesi mezunu değilim ama diplomamda …Mühendisi 
(Örneğin: Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi vb.) ibaresi var, Uzman 
Yardımcısı (Mühendis) sınavına başvurabilir miyim? 
 
CEVAP: Diplomanızda Mühendis ibaresi bulunduğundan dolayı, başvurabilirsiniz. 
 
SORU: Mühendislik Fakültesini bitiren, normal Uzman Yardımcılığına 
başvurabilir mi? 
 
CEVAP: Evet, başvurabilir. 
 
SORU: Mühendislik mezunları hem Uzman Yardımcılığı, hem de Uzman 
Yardımcısı (Mühendis) sınavına başvurabilir mi? 
 
CEVAP: Hayır, sadece bir unvan için başvurabilirsiniz. 
 
SORU: Sınav ücreti 45.-TL Bankaya gelir mi oluyor? 
 
CEVAP: Hayır. Sınav ücretinin tamamı sınav giderlerini karşılamak için 
Üniversiteye ödeniyor.  



 
SORU: Uzman Yardımcıları hangi illerde çalışabilir? 

CEVAP: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon’da istihdam edilecektir.  

SORU: Uzman Yardımcıları (Mühendis) hangi illerde çalışabilir? 

CEVAP: Sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de istihdam edilecektir.  

SORU: Sınav ili ile tercih ili farklı olabilir mi? 
 
CEVAP: Olabilir. Örneğin bir kişi çalışmak için Ankara ilini, sınava girmek için 
İstanbul ilini işaretleyebilir. Buradaki il isimleri sadece örnek olması için verilmiştir.  
 
SORU: Erkek adayların askerlik durumu nasıl olacak? 
 
CEVAP: Yazılı sınavda başarılı olarak mülakata çağrılan adayların, mülakata 
gelirken yanlarında, askerliğini tamamladığını gösterir terhis belgesini veya erteletmiş 
olduğunu gösterir belgeyi ya da askerlikten muaf olduğunu gösterir belgeyi 
getirmeleri gerekmektedir.  
 
SORU: Başvuru ili veya unvanı başvurduktan sonra değiştirebilir miyim? 
 
CEVAP: Hayır, değiştiremezsiniz. 
 
 
SORU: Bankamızda çalışıyorum, Uzman Yrd için sınava girebilir miyim? 
  
CEVAP: Yaş ve tahsil kriterlerine uygunsanız girebilirsiniz. 
 


