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Genel Bilgi

Sınav başvuru sürecinde adayların izlemesi gereken bilgiler 

bu kılavuzda açıklanmıştır. Sınava girmeye hak kazanan 

tüm adayların bu kılavuzda yer alan adımları izleyerek 

sisteme üye olmaları ve Aday İşlemleri Sistemi’ndeki 

başvuru adımlarını tamamlamaları gerekmektedir.



Üyelik ve Giriş İşlemleri

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

sayfasında üyeliği olan adaylar, sisteme üye 

oldukları e-posta adresi ve kişisel şifreleri ile 

sisteme giriş yapabilirler. Giriş bilgilerini 

hatırlamayan adaylar «Şifremi Unuttum/E-

Posta Adresimi Unuttum» alanından gerekli 

bilgileri doldurarak güncelleme yapabilirler.

Sisteme ilk defa giriş yapan adayların 

öncelikle «Kayıt Ol»a tıklayarak Aday İşlemleri 

Sistemi’ne üye olmaları gerekmektedir.

Sistem üzerinden yapılacak 

bilgilendirmelerde sisteme kayıt olduğunuz 

e-posta adresiniz kullanılacağından, kayıt 

için kullandığınız e-posta adresinizin 

kendinize ait ve sürekli kullandığınız bir 

hesap olmasına dikkat ediniz.

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


Üyelik ve Giriş İşlemleri

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-posta adresinizi

yazarak «Kayıt İşlemini Başlat»a tıklayın. Bu

işlem sonrası belirttiğiniz e-posta adresinize

aktivasyon linki gelecektir.



Üyelik ve Giriş İşlemleri

E-posta adresinize gelen aktivasyon linkine

tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi gireceğiniz panele

ulaşacaksınız.

Panelde yer alan kişisel bilgilerinizi giriniz ve «Kayıt

Ol»a tıklayınız.

Bu aşamada sistem, girdiğiniz bilgileri MERNİS

üzerinden kontrol edecek, girilen bilgiler ile MERNİS

arasında uyuşmazlık olması durumunda sistem uyarı

mesajı verecek ve işleminizi onaylamayacaktır.

Sistem üzerinden hata mesajı almanız durumunda

girdiğiniz bilgileri kontrol ederek işlemi tekrarlayınız.

Sisteme girdiğiniz bilgilerin doğruluğu onaylandığında

üyelik işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bu aşamadan

sonra, üyelik esnasında belirlediğiniz şifreniz ile

sisteme giriş yapmanız ve başvuru adımlarını

tamamlamanız gerekmektedir.



Başvuru Adımları

Belirlediğiniz e-posta adresi ve şifre ile sisteme 

«Giriş Yap»tıktan sonra ana sayfada yer alan 

«Başvuruya Açık Sınavlar/Programlar» 

bölümünden «2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş 

Unvanda Yükselme Sınavı (3.10.2020)»yi seçin 

ve «Başvuru Yap»a tıklayın.

Karşınıza 5 adımdan oluşan başvuru süreci 

çıkacaktır.



Başvuru Adımları 1: 

Alan / Bölüm Seçimi

1. Adım’da bulunan «Alan / Bölüm Seçimi» 

alanından sınava gireceğiniz seti seçiniz. 

Sınav setiniz kurumunuz tarafından önceden 

belirlenmiştir. Bu nedenle sistemde sadece 

gireceğiniz sınavın adını göreceksiniz.



Başvuru Adımları 2: 

Kimlik Bilgileri

Kimlik bilgileri bölümü, nüfus bilgilerinizin gösterildiği ve 

aday fotoğrafınızın yüklendiği bölümdür.

T.C. Kimlik Numarasına sahip adayların bilgileri, nüfus 

idaresinden çekildiği için adaylar, bu bölümde 

güncelleme yapamamaktadır. Soyadı değişikliği gibi 

nüfus bilgilerinde değişiklik olan adaylar, «Kimlik Bilgileri 

Güncelle» alanına tıklayarak bilgilerini güncelleyebilirler.



Başvuru Adımları 2: 

Kimlik Bilgileri

Başvuru fotoğrafınızı sisteme yüklemek 

için «Fotoğraf Güncelle» alanına 

tıklayınız.

Başvuru esnasında son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 

bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın adayın 

kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön 

cepheden, yüzü açık olarak çekilmiş olması 

gerekmektedir. Sınav günü tanınmada zorluk 

yaşatacak saç, bıyık, makyaj gibi görünümü 

normalden fazla değiştiren unsurlara dikkat 

edilmelidir.

Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından 

kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı 

sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz 

sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



Başvuru Adımları 2: 

Kimlik Bilgileri

Açılan panelde «Fotoğraf Seçiniz»e tıkladıktan 

sonra bilgisayarınızdan yüzünüzün tam 

görüneceği vesikalık fotoğrafınızı seçiniz.

Ekranın orta tarafında yer alan beyaz 

dikdörtgen alan, fotoğrafınızın kesilerek kayıt 

edileceği alanı göstermektedir. Fare yardımı ile 

resminizi sağa, sola kaydırıp, resmin altında 

yer alan yakınlaştırma butonu ile resminizi 

büyütüp küçültebilirsiniz. Yüzünüzün tam 

olarak görülebilecek şekilde resmi ayarladıktan 

sonra «Resmi Kırp Yükle»ye tıklayın.



Başvuru Adımları 2: 

Kimlik Bilgileri

Fotoğrafta yüzünüz net olarak belirgin değilse sistem, 

yüklediğiniz fotoğrafı kabul etmeyecektir ve yandaki 

uyarıyı verecektir.

Fotoğrafınız sisteme başarılı bir şekilde yüklendiğinde 

ise yandaki mesajı göreceksiniz.



Başvuru Adımları 3: 

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri adımında «E-posta», «Telefon» 

ve «Adres Bilgileri» yer almaktadır.

Güncellemek istediğiniz bilgilerin yanında yer 

alan mavi renkli butonlara tıklayarak 

düzenleme panelinden bilgilerinizi 

güncelleyebilirsiniz.



Başvuru Adımları 4: 

Sınav Merkezi Tercihi

4. Adımda Sınav Merkezi tercihinizi 

gerçekleştireceğiniz alan karşınıza çıkacaktır.

Sınava girmek istediğiniz ili belirten sınav 

merkezi tercihinizi bu bölümde «Seçiniz»e

tıklayarak yapabilirsiniz.

Çalışma ili aşağıdaki illerden biri olan adayların 

farklı bir sınav merkezi tercihinde bulunmaları 

durumunda ulaşım ve konaklama (1 günlük) 

giderleri banka tarafından karşılanmayacaktır.

 Adana

 Ankara

 Antalya

 Bursa

 Çorum

 Diyarbakır

 Erzurum

 İzmir

 Kayseri

 Samsun

 Trabzon

 İstanbul (Avrupa)

 İstanbul (Anadolu)

 K.K.T.C. (Lefkoşa)



Başvuru Adımları 5: 

Özet

Özet adımında başvuru aşamasında girdiğiniz 

tüm bilgiler görüntülenebilmektedir. Tüm 

bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgileriniz doğruysa 

sayfanın altında yer alan «Başvuruyu 

Kaydet»e tıklayarak başvuru bilgilerinizi 

onaylayın.



Şifremi Unuttum

Sistemde kayıtlı olan şifrenizi unuttuğunuzda 

«Şifremi Unuttum»a tıklayabilirsiniz. Bu butona 

tıkladığınızda yandaki gibi bir form açılacaktır.

Sisteme kayıt esnasında kullanmış olduğunuz 

e-posta adresinizi yazarak «Şifre Sıfırlama 

Maili Gönder»e tıklayabilirsiniz. E-posta 

adresinize gelen şifre sıfırlama linkine 

tıkladıktan sonra açılan sayfada istenilen 

bilgileri doldurarak yeni şifrenizi 

oluşturabilirsiniz.



Sağlık Durumu / Engel Bilgi

Formu

Sürekli / Geçici engeli veya sağlık sorunu olan adaylar, 

17.07.2020 tarihinde yayınlanan Seri Mektup ekindeki 

«Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu»nu doldurup ıslak 

imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden 

alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması 

gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık 

raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle 

birlikte sınav başvuru süresi içinde söz konusu formun 

üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır.



Sınav başvuru sürecinizde yaşadığınız teknik sorunlar için 

aşağıdaki iletişim bilgileri belirtilen destek sisteminden 

yardım alabilirsiniz.

sinavdestek@anadolu.edu.tr

0222 335 05 80

(Mesai Saatleri 08.30 - 12.00, 13.30 - 18.00)

mailto:sinavdestek@anadolu.edu.tr


BAŞARILAR DİLERİZ.


