
*2015 Haziran ayı itibarıyla özel bankalar arasında toplam aktif,
kredi, mevduat ve özkaynak büyüklüğüne göre.

İŞ HAYATINA GÜÇLÜ
BİR ADIM ATMAYA

HAZIR MISINIZ?

TÜRKİYE’NİN
EN BÜYÜK

ÖZEL
BANKASINDA*

*2016 Haziran ayı itibarıyla özel bankalar arasında toplam aktif,
kredi, mevduat ve özkaynak büyüklüğüne göre.
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Bankamızın Genel Müdürlük bölümlerinin,
yurtiçi, yurtdışı şubelerinin ve yönetimini 
kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşlarının 
denetiminde görevlendirilmek üzere Müfettiş 
Yardımcıları alınacaktır. 

Başvurular 9 Eylül – 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında kabul edilecektir. Sınavın ilk aşaması 
19 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden 
birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan 
yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari 
olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve bu 
durumu başvuru süresinin sonu olan 7 Kasım 
2016 tarihine kadar mys@isbank.com.tr 
adresine ulaştıracağı serti�ka ya da internet 
üzerinden temin edilen sonuç belgesiyle 
belgeleyebilmek. (İletilecek serti�ka muhtemel 
işe başlama tarihi olan 30.01.2017  itibarıyla 
da geçerli olmalıdır.)

Sınav / Kurum AdıYabancı Dil

TOEFL-IBT 85

DALF C1
DALF C2

699

GOETHE ENSTİTÜSÜ

FRANSIZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(Fransız Kültür Merkezi)

TEF
(Fransız Kültür Merkezi)

Goethe Zerti�kat C1 (ZMP)
Goethe Zerti�kat C2 (GDS)

Puan / Seviye

İngilizce

Almanca

Fransızca

TOEFL sınavına yeni girecek adaylar, 1239 kod  
numarasını belirterek sonuçlarını Bankamıza da 
gönderebilirler. İngilizce serti�kası olarak sadece 
TOEFL-IBT kabul edilmektedir. TOEFL sınavının 
CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir.



Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış 
olmak. (19.11.1986 ve sonrasında doğanlar 
başvurabileceklerdir.)

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en 
erken 2017 yılı Haziran ayına kadar erteletmiş 
olmak. (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte 
olanların en geç 30.01.2017 tarihi itibarıyla 
terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.)

Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren 
fakültelerinin ya da en az 4 yıl süreyle eğitim veren 
yüksekokulların aşağıda belirtilen bölümleriyle 
bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve 
yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun 
olmak. (Bu kapsamda, en geç 16.01.2017 tarihinde 
mezun olup  bu  durumu aynı  tarih  itibarıyla  
belgeleyebilmek gerekmektedir.)
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BÖLÜM ADI BÖLÜM ADI BÖLÜM ADI

Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Mühendisliği(*)
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği(*)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
Elektrik Mühendisliği(*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(*)
Elektronik Mühendisliği(*)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(*)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği(*)
Enformatik
Hukuk

İktisat
İnşaat Mühendisliği(*)
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş İdaresi
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Makine Mühendisliği(*)
Makine ve İmalat Mühendisliği(*)
Maliye
Matematik Mühendisliği(*)
Mekatronik Mühendisliği(*)
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansman
Pazarlama

Pazarlama / Satış Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sistem Mühendisliği(*)
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Finans
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Yazılım Mühendisliği(*)
Yönetim Bilimleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon

(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık ve
 dengi dallarında yüksek lisans yapmış olmaları ya da aşağıda yer verilen serti�kalardan birine
 sahip olmaları şartıyla kabul edilecektir. 

CIA/Certi�ed Internal Auditor
CFSA/Certi�ed Financial Services Auditor

CCSA/Certi�cation in Control-Self Assessment
CGAP/Certi�ed Government Auditing Professional



Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi 
birinin mülakat aşamasında ve/veya daha önce 
gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş 
Yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri 
aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına 
bir defadan fazla katılmamış olmak.

Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı 
işte çalışmaya elverişli olmak. (Bu durum, sınavı 
kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden 
alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)

Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

A�a uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı 
hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

Resmi dairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi 
hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.
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Örnek e-posta görüntüsüdür.

SINAV BAŞVURUSU :

Başvuru süreci; 

• ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılması ve
• mys@isbank.com.tr adresine istenen bilgi ve belgelerin  
 aşağıda detaylarına yer verilen formatta gönderilmesi
 aşamalarından oluşmaktadır.

“mys@isbank.com.tr adresine gönderilecek e-postaya;

• sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı  
 dil serti�kası ya da internet üzerinden temin edilen sonuç  
 belgesiyle
• 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğrafın “jpeg” uzantılı  
 hali ve
•   lisans mezuniyet notu ortalamasının da bulunduğu resimli  
 Türkçe öz geçmişin ‘docx’ uzantılı hali olmak üzere
 toplamda üç dosya ek yapılacaktır. 



 AŞAMA1.
Mesleki Bilgi Sınavı

Genel Yetenek Testi

 AŞAMA2.
Değerlendirme Merkezi

Aktiviteleri
Mesleki Kişilik Envanteri

 AŞAMA3.
Mülakat

SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Sınav Davetleri:

Sınav başvuruları için son tarih 07.11.2016 Pazartesi günüdür. Sınavla ilgili tüm davet ve duyurular 14.11.2016’dan 
itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. 

Sınav Yeri: 

Detaylarına aşağıda yer verilen sınavın ilk aşaması İstanbul ve Ankara’da, diğer aşamaları İstanbul’da yapılacaktır.

Sınav Kapsamı:

Mesleki Bilgi Sınavı
Klasik yöntemle yazılı olarak yapılır.
Sınav Ekonomi (Genel Esaslar, Makro ve 
Mikro İktisat, Para, Kredi, Banka) ve 
Tü r kçe  ( Ko m p oz i syo n )  ko n u l a r ı n ı  
kapsamaktadır. 
Genel Yetenek Testi
Sayısal ve sözel kavrama, veri yorumlama, 
sistematik düşünme ve problem çözme 
beceri lerinin ölçülmesine yönelik  
sorulardan oluşmaktadır.
Sınav Tarihi:
19.11.2016

Değerlendirme Merkezi
Aktiviteleri
Adayların görevlerinde gösterecekleri 
performansı, iş simülasyonlarıyla 
g ö z l e m l e m e  o l a n a ğ ı  s a ğ l a y a n
uygulamalardır.
Mesleki Kişilik Envanteri
Adayların kendi yetkinliklerini nasıl 
değerlendirdiklerini,  davranış ve 
eğilimleriyle ilgili soruları yanıtlayarak 
aktardıkları değerlendirme aracıdır.
Sınav Tarihi:
2016 yılı Aralık ayı içerisinde daha 
sonra duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.

Mülakat
Üst düzey yöneticilerimizin katıldığı 
mülakatta, Bankamızda çalışmak için 
aranan temel yetkinliklerin sorgulandığı 
bir aşamadır.
Sınav Tarihi:
2016 yılı Aralık ayı ya da 2017 yılı 
Ocak ayı içerisinde daha sonra 
duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.



BELGE HAZIRLAMA

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun 
bulunan adaylara, görev tekli� yapılarak işe alım 
aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci 
başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak 
değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların 
işe alımı gerçekleştirilecektir.

Gerek işe alım sürecinde gerekse işe alındıktan 
sonra kendileri hakkında gerçek dışı bilgi ya da belge 
sundukları saptanan adayların Bankamızla ilişiği 
kesilecektir.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI POZİSYONU HAKKINDA 
BİLGİLER

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Yönetim Kurulu adına, Genel 
Müdürlük örgütünü, yurtiçi/yurtdışı şubeleri, Bankanın 
yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluş ve 
işletmeleri denetler ve gerektiğinde bu birimlerde 
soruşturma, inceleme ve ön araştırma yapar. 

Çalışma Yerleri

Kurul üyeleri Başkanlık tarafından belirlenen ihtiyaca 
göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden birinde ikamet 
ederler. Teftiş programları iki dönemden oluşur. 
Kasım-Mayıs aylarını kapsayan Kış Dönemi Programı    
7 ay sürer. Üyeler bu dönemde ikamet ettikleri 
şehirlerdeki şubelerin denetimini yaparlar. 
Haziran-Ekim aylarını kapsayan Yaz Dönemi Programı 
5 ay sürer. Üyeler bu dönemde İstanbul, Ankara ve 
İzmir dışındaki şehirlerde bulunan şubelerin 
denetimini yaparlar. İlaveten, Kurul üyeleri Kış ve Yaz 
Dönemi farkı gözetilmeksizin Genel Müdürlük 
bölümleriyle iştirak kuruluşlarının ve yurtdışı şubelerin 
teftişiyle de görevlendirilebilirler.



Kariyer Yolu

Kurulda 3 yılı tamamlayan Müfettiş Yardımcıları, 
katılacakları ön yeterlik sınavında başarılı olmaları ve 
genel çalışma performanslarının olumlu bulunması 
halinde Kıdemli Müfettiş Yardımcısı unvanını alırlar. 
Teftiş Kurulu’nda 4,5 yılını dolduran Kıdemli Müfettiş 
Yardımcıları, 6 ay süreyle Bankanın yurtiçi ya da 
yurtdışı şubelerinde ya da Genel Müdürlük 
Bölümlerinde yöneticilik stajı yaparlar. 5. yılın sonu 
olan staj bitiminde yapılan yeterlik sınavında başarılı 
olan ve çalışma performansı itibarıyla görevine 
devam etmesi uygun bulunan Kurul üyeleri Müfettiş 
olarak görevlerini sürdürürler.  

Seçilerek işe alınan, özel eğitim gören, kısa sürede 
tüm bankacılık konularında deneyim kazanan Kurul 
üyeleri, Banka tarafından uygun görülen bir süre 
sonunda yönetici kadrolarına atanırlar. Bankamızda 
yönetim kademelerinde Teftiş Kurulu’nda yetişmiş 
çok sayıda yönetici görev yapmaktadır.



Ücret ve Yan Haklar

Kurul üyelerine, diğer çalışanlar gibi aylık ücretlerinin 
yanı sıra Bankamız ana sözleşmesi gereğince kâra bağlı 
olarak yılda bir kez kâr payı ödenir. 

Kurul üyeleri; maaşa ek olarak Yaz Dönemi programında 
daha fazla olacak şekilde, yıllık izin süreleri de dahil 
olmak üzere Kurulda görev yaptıkları sürece gündelik 
alırlar. Görev yolculukları nedeniyle yapılan ulaşım 
harcamaları ve konaklama giderleri belirli limitler 
dahilinde Bankaca karşılanır.

Kurul üyeleri, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya ve 
kendilerine daha yüksek bir iş ve yaşam standardı 
sağlamaya yönelik sosyal haklardan da yararlanmaktadır. 
Bu kapsamda; çocuk zammı, evlilik, doğum ve doğal 
afet yardımı yapılmaktadır. İlaveten, Kurul üyelerimizin, 
Bankamızdaki diğer çalışanlar gibi, çocuklarının ve 
sosyal güvenlik kapsamında olmayan eşlerinin sağlık 
harcamaları, belirli esaslar çerçevesinde Bankamızca 
karşılanmaktadır. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan 
anne ve baba da belirli limitler dahilinde sağlık 
yardımlarından yararlandırılmaktadır.



İŞ’TE YÖNETİM

Kurumsal kimliği, çağdaş yönetim tarzı, insan odaklı ve 
yerleşik kurallarla yönetilen yapısı, Bankamızı 
rakiplerinden ve sektörde yer alan diğer �rmalardan 
farklı ve ayrıcalıklı kılmaktadır.

Öte yandan, üyesi oldukları Vakıf aracılığıyla Banka 
sermayesinin çoğunluk payına sahip olan İş Bankası 
mensupları, kurumun hem çalışanı hem de ortağı 
konumundadır.

Yöneticilerini kurum içinden yetiştiren ve üst 
pozisyonlara hazırlayan Bankamız, yönetim yapısıyla 
çalışanlarına güvenli ve ulaşılabilir kariyer olanakları 
sunmaktadır.

Eğitim İmkânı

Göreve başlayan müfettiş yardımcıları, İstanbul’da 
düzenlenen ve bankacılık alanında profesyonel 
gelişimlerini destekleyecek bir eğitimden sonra 
göreve başlarlar. 

Yönetici kadroları dahil olmak üzere ara kademelere 
dışarıdan alım yapmayan Bankamızda, Kurul 
üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini 
desteklemek, yetkinliklerine uygun donanımları 
kazandırmak amacıyla işe girişten itibaren geniş 
kapsamlı eğitim ve gelişim programları düzenlenmektedir.

Ayrıca, nitelikleri uygun olan Kurul üyelerimize yurtdışı 
şube stajı imkânı verilmekte, yurtdışında düzenlenen 
eğitim ve konferans gibi etkinliklere katılımları sağlanarak 
farklı bakış açıları geliştirmelerine olanak verilmektedir.



İŞ’TE YAŞAM

Bankamızda, çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltecek, 
ekip ruhunun oluşmasını ve takım çalışmasını 
destekleyecek sosyal aktiviteler düzenlenirken Banka 
dışında çeşitli organizasyonlara sağlanan katılımlarda 
da çalışanlarımız teşvik edilmektedir.

Bu kapsamda Banka içi katılımlarla basketbol, 
voleybol, futbol ve tenis dallarında spor aktiviteleri 
düzenlenmekte, satranç turnuvaları gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlarımızın yaratıcılıklarını geliştiren Hobi Atölyeleri 
bulunmaktadır. Senaryo yazımı, fotoğraf, müzik ve 
çikolata yapımı atölyeleri bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, 
İş Bankası çalışanları tarafından kurulan İş Oyuncuları 
Tiyatro Topluluğu da çalışanlarımızın sosyal etkinlikleri 
arasındadır.



Gelin, büyük başarılara
birlikte imza atalım.

Sorularınız için mys@isbank.com.tr adresine e-posta gönderebilir
ya da 0212 316 14 16 numaralı telefondan Teftiş Kurulu Başkanlığı ile

iletişime geçebilirsiniz.


