SIKÇA SORULAN SORULAR
Kimler Banka Tanıtım Programına katılabilir?
Banka Tanıtım Programına, Türkiye’de ve yurt dışında örgün öğretim yapan üniversitelerin
Bankacılık-Finans, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İşletme,
İşletme Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Maliye, Matematik, Matematik Mühendisliği, Muhasebe, Sermaye
Piyasası, Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret bölümünde okuyan
3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrencileri Yaz Döneminde, 4. sınıf öğrencileri Kış Döneminde katılabilirler.
Kimler Staj Programına katılabilir?
Türkiye’de örgün eğitim yapan üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde okuyan
öğrencilerden 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş olanlar Yaz Döneminde, 4. sınıfta okuyanları Kış Döneminde
Bankamız ilgili biriminde 3 ya da 4 hafta süre ile staj programına katılabilirler.
Türkiye’de örgün eğitim yapan üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan
öğrencilerden 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş olanlar Yaz Döneminde Bankamız ilgili biriminde 4 ya da 6 hafta süre
ile staj programına katılabilirler.
Kimler Banka Tanıtım ve Staj Programına katılamaz?
1. ve 2. sınıf öğrencileri, lisansüstü eğitim yapanlar, mezunlar, açık öğretim/uzaktan eğitim öğrencileri
Banka Tanıtım ve Staj programlarına kabul edilmez.
Banka Tanıtım Programı süresi ne kadardır?
Banka Tanıtım Programı süresi 5 gündür.
Banka Tanıtım ve Staj Programına nasıl ve ne zaman başvurabilirim?
Başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Telefon ile veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmez.
3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrenciler Nisan ayı başında, 4. sınıf öğrencileri Kasım ayı başında başvuru
yapabilirler.
Başvuruda aranan koşullar nelerdir?
Başvuru yapılabilmesi için adayın T.C. vatandaşı olması, örgün eğitimde okuyor olması ve genel not
ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekir.
Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Yerleştirme not ortalaması ve birim-tarih tercihleri esas alınarak sistem tarafından otomatik olarak
yapılmaktadır.
Banka Tanıtım Programına hangi birimlerde katılabilirim?
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Baş Hukuk Müşavirliği ve Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü, Emisyon Genel Müdürlüğü, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Muhasebe Genel Müdürlüğü
ve Piyasalar Genel Müdürlüğü ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Trabzon ve
Van Şubelerinde Banka Tanıtım Programına başvurabilirsiniz.
Programa kaç kere katılabilirim?
Öğrenciler programa bir kez katılabilir.

Programa katılmaya hak kazandıktan sonra birim, şube veya dönem değişikliği yapabilir miyim?
Programa kabul edilen adaylar sonradan birim, şube ve tarih değişikliği yapamaz.
Programa katılanlara kalacak yer, maaş, yemek, servis olanağı sağlanmakta mıdır?
Bankanın Ankara ve İstanbul şubelerinde programa katılacak öğrencilere sadece öğle yemeği
verilmektedir. Diğer şubelerimizde programa katılacak öğrencilere kalacak yer, maaş, yemek, servis olanağı söz
konusu değildir.
Programa katılmaya hak kazandığımı nasıl öğrenebilirim?
Başvuru sonuçları e-posta ile öğrencilere bildirilmekle beraber isteyenler Bankanın www.tcmb.gov.tr
adresinde yer alan İnsan Kaynakları altındaki Banka Tanıtımı ve Staj bölümünden de öğrenebilirler.
Programa katılmaya hak kazananların hangi belgeleri nereye teslim etmeleri gerekir?
Programa katılmaya hak kazananlar, kendilerine bildirilen süre içerisinde;
•

Okuldan onaylı Öğrenci Bilgi Formunu (Programa katılacaklara e-posta ile gönderilir),

•

Öğrenci belgesini,

•

Not döküm belgesini (transkript),

•

Adli sicil raporunu (başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan)
(e-devlet uygulamasından alınan adli sicil kabul edilir)

•

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisini

e-posta ile belirtilecek adrese teslim etmeleri gerekir.
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