TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
STAJ PROGRAMI
Genel Bilgiler:
Bankamızda, Staj Programına Türkiye’de örgün eğitim yapan üniversitelerin Bilgi ve
Belge Yönetimi ile Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri kabul edilmektedir.
♦ Programa TC vatandaşı öğrencileri başvurabilir.
♦ Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş öğrencileri Yaz
Döneminde, 4. sınıfta okuyan öğrencileri Kış Döneminde Bankamız ilgili biriminde
3 ya da 4 hafta süre ile staj programına katılabilir.
♦ Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş öğrencileri Yaz
Döneminde Bankamız ilgili biriminde 4 ya da 6 hafta süre ile staj programına
katılabilir.
♦ 1. ve 2. sınıf öğrencileri, lisansüstü eğitim yapanlar, mezunlar, açık öğretim/uzaktan
eğitim öğrencileri programa kabul edilmez.
♦

Öğrenciler programa bir kez katılabilir.

♦ Ankara’daki birimlerde programa katılacak öğrencilere sadece öğle yemeği
verilmektedir. Diğer şubelerimizde programa katılacak öğrencilere kalacak yer, maaş,
yemek, servis olanağı verilmemektedir.
Başvuru Bilgileri:
♦ Başvurular internet üzerinden yapılır. Başvuru duyuruları Yaz Dönemi için her yıl
Nisan, Kış Dönemi için her yıl Kasım ayı başında sitemizde yayınlanır. Şahsen veya
telefon ile yapılan başvurular kabul edilmez.
♦ Başvuru yapılabilmesi için adayın genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması
gerekir.
♦ Yerleştirme işlemi, genel not ortalaması esas alınarak sistem tarafından otomatik
olarak yapılır.
♦ Tercih edilen dönemdeki kontenjan dolduğunda, adaylar yine sistem tarafından
otomatik olarak ve not ortalamasına göre sıralı bir şekilde yedek listesine alınır.
♦ Başvuru dönemi sona erdikten sonra, programa yerleştirilenlere kabul edildiklerini ve
belgelerini teslim edecekleri tarih aralığını, yerleştirilemeyenlere ise yedek listesinde
olduklarını belirten bir elektronik posta gönderilir.
♦ Staja kabul edilen adaylar sonradan dönem değişikliği yapamaz.

Başvurusu kabul edilen adaylardan istenecek belgeler:



Öğrenci bilgi formu (programa katılmaya hak kazananlara tarafımızca gönderilir)



Öğrenci belgesi (üniversiteden onaylı)



Not döküm belgesi (transkript) (üniversiteden onaylı)



Adli sicil raporu (başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan)



Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi

♦ Belgelerin teslimi kargo ile ya da elden aşağıdaki yazışma adresine yapılır. Kargo ile
yapılan gönderimlerde oluşabilecek gecikme ve kayıplardan Bankamız sorumlu
değildir.
♦ Teslim edilen belgeler incelendiğinde başvuru sırasında beyan edilen bilgilerle
tutarsızlık olması durumunda, adayın başvurusu geçersiz sayılır ve belgeler iade
edilmez.

Program Sorumlusu:
Yavuz Antep
Telefon: (312) 507 64 33

e-posta: staj@tcmb.gov.tr
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