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1. Hangi Şirketler için alım yapılıyor? 

Ziraat Finans Grubu bünyesinde hizmet veren  Bankamızın ve Şirketlerimizin Uzman Yardımcısı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla 11 Ağustos 2018 tarihinde 3 ayrı işe alım sınavı düzenlenecektir.  

1- Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı (Sınav Saati: 09:30) 

2-  Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı (Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım A.Ş., 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.) (Sınav Saati: 14:00) 

3-  Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı (Sınav Saati: 14:00) 

2. Sınavla ilgili detaylı bilgiyi nereden alabilirim? 

 Bankamız internet sayfası İnsan Kaynakları ile ilgili duyurular kısmından (www.ziraatbank.com.tr) ve ilgili 

Şirketlerin internet sayfalarından. 

3. Sınava kimler başvurabilir? 

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı 

 01.01.1988 ve sonrası doğumlular. (Örneğin 13.02.1988, 13.11.1989, ..1990, ..1991 vs) 

 İdari Alan: Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili 

makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olanlar veya işe başlama tarihinde 

mezun olabilecek durumda olanlar. 

Mühendislik Alanı: Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Mühendislik fakültelerinin  

bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun 

olanlar veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olanlar. 

Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı  

 01.01.1988 ve sonrası doğumlular. (Örneğin 13.02.1988, 13.11.1989, ..1990, ..1991 vs) 

 En az LİSANS mezunları (Bölüm ayrımı yok)  

Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı 

 01.01.1988 ve sonrası doğumlular. (Örneğin 13.02.1988, 13.11.1989, ..1990, ..1991 vs) 

 Aşağıdaki bölümlerden mezun olanlar  

Bilgisayar Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği 

Elektronik Mühendisliği İşletme Mühendisliği 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri 

Yazılım Mühendisliği İstatistik 

Matematik Mühendisliği Matematik 

Fizik Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri 

http://www.ziraatbank.com.tr/
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4.     Her iki unvana birden başvuru yapabilir miyim?   

 Başvuru Koşullarında belirtilen şartları taşıması halinde, iki sınava birden başvurabilirler. (Başvuru 

yapılacak sınav saatlerinin çakışmaması gerekmektedir. Ziraat Finans Grubu ve Ziraat Teknolji 

sınavlarına aynı anda başvurulamaz.) 

5. Sınava başvuru süreci nasıl işliyor?  

1. Basamak (Sınav Harcı Yatırma) 

 Sınava başvuru şartlarını taşıyanların Bankamız Şubelerinden, internet sitesinden, ATM’lerinden veya 

Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Sınav Başvuru Ücreti olan 100-TL’ yi girecekleri sınavı bildirerek 

yatırmaları gerekmektedir. (TCKN, ADSOYAD, CEP TEL bildirerek) 

 Başvuru ücreti, Şube kanalıyla mesai saati bitimine kadar, ATM ve İnternet Şubesi kanalıyla ise saat 

23.59’a kadar yatırılabilecektir 

2. Basamak (Anadolu Üniversitesinin Başvuru Programı Üzerinden Başvuru Tamamlama) 

 Sınava başvuru ücretini yatıranlar Bankamız internet sitesinden de ulaşılan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ADAY 

İŞLEMLERİ SİSTEMİ’ ne üye olmaları https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/  ve 

 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ADAY İŞLEMLERİ’ ne üye olduktan sonra Başvuracakları ŞİRKETİ/SINAVI seçerek 

Sınav Başvurusunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

 Üniversite; başvuruları alacak, sınav sürecini yürütecek ve sonuçları açıklayacaktır. Bu sürece 

ilişkin sorular üniversite tarafından cevaplanacaktır. 

6. Sınav harcı yatırdığım halde sisteme giriş yapamıyorum, ne yapmalıyım? 

 Hangi unvana para yatırdı iseniz Üniversitede o unvana başvuru sistemi açılacaktır. (Örneğin Ziraat Katılım 

Bankası Uzman Yardımcısı Sınavına para yatıran bir aday üniversitenin sistemi üzerinden Ziraat Teknoloji 

Uzman Yardımcısı Sınavına başvuru yapamaz.) 

 Sınav ücretini yatırdıktan sonra en az 3 saat-en fazla 1 gün sonra başvuru sistemi açılmaktadır. 

 Sistemle ilgili sorunla karşılaşmanız halinde ÜNİVERSİTE ile irtibata geçiniz. 

7. Yanlış unvana para yatırdım/başvuru yaptım ne yapmalıyım? 

 Yanlış unvan için para yatırıldığı aynı gün içinde tespit edilirse, para yatırılan şubeden işlemin iptali istenir, 

doğru unvan için para tekrar yatırılır. 

 

 Yanlış unvan için para yatırıldığı aynı gün içinde tespit edilemezse; işlemin iptali mümkün değildir, doğru 

unvan için tekrar para yatırılır. Sistem üzerinden doğru unvanın başvurusu gerçekleştirilir. (Yanlış yatan 

para sınav süreci tamamlandıktan sonra iade edilecektir.)  

 

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
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 Yanlış unvana para yatırıp, başvuru tamamlandıysa; doğru unvana tekrar para yatırılıp, üniversiteden 

yanlış unvanın başvuru kaydının silinmesi için talepte bulunulup, üniversitenin başvuruyu iptal etmesi 

sonrasında doğru unvana tekrar başvurunun tamamlanması gerekmektedir. (Yanlış yatan para sınav 

süreci tamamlandıktan sonra iade edilecektir.) 

 

Başvuru süreci sonunda başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların ücretlerinin tamamı 

Üniversitenin hesabına aktarıldığından iade edilmeyecektir.  

8. Anadolu Üniversitesi Sınav Başvuru Sistemi’ne daha önce kayıt yaptırmıştım ancak şifrenin gönderildiği 

mailimi kullanmıyorum/mail adresi şifresini unuttum, ne yapmalıyım?  

 Başvuru programı ile ilgili tüm soru/ sorunlarla ilgili olarak Anadolu Üniversitesinin (0222) 335 05 80 

(Dahili: 2286) numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.  

9. Şifremi unuttum ne yapmam gerekiyor?  

 Anadolu Üniversitesinin Başvuru ekranlarının Giriş sayfasında yer alan Şifremi Unuttum bölümünden yeni 

şifre talep edebilirsiniz. Sistem tarafından oluşturulan şifreniz sisteme kayıtlı e-mail adresinize 

gönderilecektir.  

10. Başvuru formunda bölümüm yok, ne yapmalıyım?  

  “Diğer” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.(Bölüm şartı olmayan sınavlar için) 

11. Sınava girmek istediğim ili kendim seçebilir miyim?  

 Evet (İstanbul yada Ankara seçilebilir) 

12. Formda istenen bazı tarihleri (Örn: Okul başlangıç tarihi, Askerlik Tecil tarihi..) kesin olarak bilmiyorum. 

Sisteme ne girmem gerekiyor?  

 Gerçek tarihe yakın bir tarih belirtebilirsiniz. 01/XX/XXXX 

13. Yabancı uyrukluyum, sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor. ?  

 Sınava başvurabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.  

14. Başvuru tarihleri nedir?  

 Başvuru tarihleri işe alım duyurumuzda yer almaktadır. 

 20 Haziran 2018-06 Temmuz 2018 tarihleri arası sınav harcı yatırma 
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 21 Haziran 2018-09 Temmuz 2018 tarihleri arası ÜNİVERSİTE sistemi üzerinden başvuruların 

gerçekleştirilmesi.  

15. Başvurumu tamamladım, başvuru bilgilerinde değişiklik yapabilir miyim?  

 Başvurusunu tamamlayan bir adayın bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.  

16. Sınavda hangi alanlardan soru gelecek? 

 Konu başlıkları sınav duyurusunda yer almaktadır.  

17. Yazılı sınava nasıl itiraz edebilirim? 

 Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web 

sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 15.08.2018 tarihi mesai bitimine 

kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir. 

18. Yazılı sınav sonucuna nasıl itiraz edebilirim? 

 Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen 

“Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü 

içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir. 

19. Yazılı sınav sonucunu nasıl öğrenebilirim? 

 Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden 

ilan edilecektir. 

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

