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Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

İşe Alma
Organizasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda belirlenen norm kadro İnsan 
Kaynakları Daire Başkanlığı’na bildirilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, bildirilen norm kadroların yanı sıra, sektördeki 
gelişmeler, personel istihdamını etkileyen yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel değişmeler ile bütçe imkanlarını da göz 
önünde bulundurarak, Banka’nın gelecek yıl için iş gücü ihtiyacının Banka içinden/dışından yada hangi kaynaklardan ve ne 
şekilde sağlayacağını planlar. İşe alınacak adaylarda aşağıdaki genel şartlar aranır, ancak gerektiği durumlarda başvurulan 
pozisyonların özelliğine göre özel şartlar da aranabilmektedir.

• T.C. vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için çalışma izinleri hakkında 4817 sayılı Kanun uyarınca yetkili 
makamlardan Türkiye’de çalışma izni almış olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı, mecburi hizmet taahhüdü altında bulunmamak,
• Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak,
• Banka’nın İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde belirtilen suçlardan hükümlü olmamak,
• Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
• Erkeklerde sınav tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf 

tutulmuş olmak,
• Banka’nın İş Kanunu uyarınca çalıştırması zorunlu özürlü kontenjanından işe alınacaklar hariç, işin gerektirdiği sağlık 

koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden, akıl hastalığı veya vücut 
sakatlığı ile özürü bulunmadığını resmi sağlık kurulları raporu ile belgelemek.

İş Başvurusu
Bankadaki açık iş pozisyonları gazete, dergi, internetteki insan kaynakları siteleri ile Halkbank internet sitesinde ilan 
edilerek duyurulmaktadır. Bu ilanlarda sınav ile ilgili bilgiler açıkça yer almakta, sınav sonucunda başarılı olanlar hizmetin 
özelliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve deneyime sahip olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla gerektiğinde mülakata tabi 
tutulmaktadırlar.

Terfi
Halkbank’ta yetki grubuna bağlı olarak personelin alabileceği pozisyonlar; Yönetici Direktör, Direktör, Yönetici, Yetkili, Asistan 
ve Destek olarak belirlenmiştir. Her unvan prensip olarak tek bir yetki grubuna bağlı olup, personelin bulunduğu unvanın 
yetki grubunda çalıştırılması esastır. Personelin bulunduğu yetki grubundaki unvanından daha üst bir yetki grubundaki 
unvana ya da aynı yetki grubu içinde daha üst bir unvana yükselebilme şartları;

• Atanabileceği göreve ilişkin boş norm kadronun olması,
• Bulunduğu unvanda/görevde öngörülen asgari çalışma süresini tamamlamış olması,
• Bulunduğu unvanda/görevde öngörülen asgari çalışma süresi içerisindeki performans değerlemesinin en az iyi derecede 

olması,
• Yükselme sınavında başarılı olması,
• Atanacağı unvana/göreve ilişkin yetkinliklere sahip olması,
• Atanacağı unvanla/görevle ilgili olarak katılacağı kurs ve/veya seminerleri başarıyla tamamlaması

olarak belirlenmiştir.

Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemler

Banka’nın 2009 yılı içerisinde dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlerin detaylarına ve ilgili açıklamalarına Konsolide 
Olmayan Bağımsız Denetim Raporu’nun, Beşinci Bölüm VII no’lu dipnotunda yer verilmiştir.




