
Cv Bankası Kullanım Kılavuzu 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan www.izmir.bel.tr internet sitesinin ana 

sayfasında bulunan CV BANKASI linkinden uygulamaya giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 TC Kimlik, Ad, Soy ad ve Cep Telefonu bilgilerinizi doldurduktan sonra “Gizlilik Koşullarını 

Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyin. 

http://www.izmir.bel.tr/


 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği ekranınıza çıkan “Aydınlatma Metni” ve “Onaylama 

Metni”ni okuduktan sonra değerlendirmenize göre gerekli butonu tıklayarak işleminize 

devam edebilirsiniz. 

 

 

 



 

 KVKK metnini kabul etmeniz durumunda girmiş olduğunuz cep telefonu numaranıza bir 

doğrulama kodu gelecektir. 

 

 

 Doğrulama kodunuzu bu ekrana girerek onayladıktan sonra Öz Geçmiş bilgilerinizi 

oluşturmaya başlayabilirsiniz. 



 

 Bu ekranda kişisel bilgilerinizi doldurabilirsiniz. 

 

 

 İlgili kutucuğu işaretleyerek sağlık bilgilerinizi doldurabilirsiniz. 

 



 

 Öğrenim bilgilerinizi bu alandan doldurabilirsiniz. 

 Varsa yabancı üniversite, Yüksek Lisans ya da Doktora bilgilerinizi doldurabilirsiniz. 

 Her defasında “Ekle” butonuna basarak birden fazla öğrenim bilgisi girilebilmektedir. 

 

 

 Yabancı dil bilgilerinizi bu alanda doldurabilirsiniz. 

 Dilerseniz Ana Dilinizi seçebilirsiniz. 

 Her defasında “Ekle” butonuna basarak birden fazla yabancı dil bilgisi girilebilmektedir. 

 



 

 Bilgisayar Bilgilerinizi bu alandan girebilirsiniz.  

 Kutucuğa tıkladığınızda gelen seçim ekranından bilgi sahibi olduğunuz bilgisayar 

programlarını seçebilirsiniz. 

 Bu alanda en fazla 10 adet seçim yapılabilmektedir. 

 

 

 İş Tecrübesi alanına daha önce görev yaptığınız iş tecrübelerinizi girebilirsiniz. 

 Çalıştığınız İş yeri adı, bu iş yerinde yaptığınız görev, iş yerinizdeki meslek bilginiz ve varsa 

ayrılma sebebinizi yazarak bu bölümü doldurabilirsiniz. 

 Çalışmaya devam ediyorsanız “Bitiş Tarihi” alanını boş bırakabilirsiniz. 

 Her defasında “Ekle” butonuna basarak birden fazla İş Tecrübesi girilebilmektedir. 

 



 

 Bu alanda Belediyemizde hangi pozisyonlarda çalışmak istediğinizi seçebilirsiniz. 

 Bazı meslek gruplarında kanun gereği mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Eğer bu meslek gruplarından birini seçerseniz çıkacak olan “Mesleki Yeterlilik Belgesi Var 

Mı?” ya da “SRC ve Psikoteknik Belgeniz Var Mı?” sorusunu cevaplamanız durumunda 

başvurularınız vermiş olduğunuz cevaplarınıza göre değerlendirilecektir. 

 Her defasında “Ekle” butonuna basarak birden fazla Pozisyon Bilgisi girilebilmektedir. 

 Bu alanda en fazla 3 pozisyon seçilebilir. 

 

 

 Referans eklemek ister misiniz seçeneğini işaretleyerek Referans bilgilerinizi girebilirsiniz. 

 Her defasında “Ekle” butonuna basarak birden fazla Referans Bilgisi girilebilmektedir. 

 



 

 Öz Geçmişiniz ile ilgili tarafımıza aktarmak istediğiniz herhangi bir konu varsa “Açıklama” 

alanını doldurabilirsiniz. 

 

BİLGİLENDİRME 

 Ön İzleme Butonu: Bu butona bastığınızda girmiş olduğunuz bilgiler sadece başvuru sahibini 

“BİLGİLENDİRME” amacı ile ekranda gösterilir. Kullanıcının tek seferde girmiş olduğu bütün 

bilgileri ekranda görerek eklemek veya değiştirmek istediği alanları belirlemesinde yardımcı 

olmak amacıyla hazırlanmıştır. Başvurunuz “KAYDET” butonuna bastığınızda 

tamamlanacaktır. 

 Kaydet Butonu: Bu butona bastığınızda başvurunuz “Tamamlanmış Olacaktır”. 

 Tamamlanan başvurular İzmir Büyükşehir Belediyesi CV Bankası havuzuna düşecektir. 

 İhtiyaç halinde uygun görülen pozisyonlar için başvuru sahiplerine bu havuzdan ulaşılacaktır. 

 Başvurunuzu tamamladığınızda size gönderilen sms içerisindeki “Takip Kodunuz” ve TC Kimlik 

numaranız ile izmir.bel.tr’de bulunan Kurumsal/ İnsan Kaynakları/ Başvuru Sorgulama 

menüsünden başvurunuzun durumunu sorgulayabilir ya da başvuru bilgilerinizi 

güncelleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 


