
 

1 
 

 

 

 

MERKEZDE ÖĞRENCİYİM PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1- Merkezde Öğrenciyim Programı staj programı mıdır? 
Hayır, TCMB bünyesinde uygulanmakta olan bir staj programı bulunmamaktadır. 
Merkezde Öğrenciyim Programı öğrencilerin Bankamızın çeşitli birimlerinde yarı 
zamanlı (part-time) olarak en fazla 11 ay süreyle görev aldıkları bir çalışma 
programıdır. Program, üniversitelerin zorunlu stajları kapsamında 
değerlendirilmemektedir. 

2- Merkezde Öğrenciyim Programına kimler başvurabilir? 
Yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuruda 
bulunabilirler. 

3- Mezun olanlar Merkezde Öğrenciyim Programına başvurabilir mi? 
Hayır, Programa başvurunuzun geçerli sayılabilmesi için devam eden bir 
öğrenciliğinizin olması gerekmektedir. 

4- Önümüzdeki dönem mezun olacağım. Merkezde Öğrenciyim Programına başvurabilir 
miyim? 
Merkezde Öğrenciyim Programına başvurunuzun geçerli sayılabilmesi için devam 
eden bir öğrenciliğiniz olması gerekmektedir. Mezun olmanıza 11 aydan kısa bir süre 
kalması başvurmanıza ve Programa kabul edilmenize bir engel değildir. Ancak 
Program devam ederken mezun olmanız halinde programdan ayrılmanız 
gerekmektedir. 

5- Başvurumun tamamlandığını nasıl anlarım? 
Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru sistemine girdiğiniz e-posta adresinize 
aktifleştirme e-postası gönderilecektir. E-postada yer alan link üzerinden 
başvurunuzu aktifleştirdikten sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. 

6- Başvurumu tamamladım ancak e-posta adresime neden aktifleştirme linki gelmedi?  
Gelen e-posta spam/junk kutunuza düşmüş olabilir veya başvuru sistemine girdiğiniz 
e-posta adresi hatalı olabilir. E-posta adresiniz hatalıysa, doğru bir e-posta adresi ile 
yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

7- Başvuru sırasında istenen belgeler için e-devlet uygulamasından aldığım belgeleri 
yükleyebilir miyim? 
Evet, e-devlet uygulaması üzerinden aldığınız belgeleri başvuru sistemine 
yükleyebilirsiniz. 
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8- Başvuru sistemine girdiğim bilgileri nasıl güncelleyebilirim? 
Merkezde Öğrenciyim başvuru sistemi sürekli olarak açık tutulmaktadır. Başvurunuzu 
tamamladıktan sonra tarafınıza gönderilen e-postadaki aktivasyon linki ile 
başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, başvuru sistemine başvurduğunuz e-posta 
adresinizi girerek kendinize aktivasyon linkini tekrar gönderebilirsiniz. 

9- Öğrenciliğimin ilk döneminde olduğum için henüz transkriptim yok. Nasıl başvuru 
yapabilirim? 
Merkezde Öğrenciyim başvuru sistemi sürekli olarak açık tutulmaktadır ve sisteme en 
güncel transkript bilgilerinizi yüklemeniz beklenmektedir. Size gönderilen aktivasyon 
linki ile belgelerinizde daha sonra güncelleme yapabilirsiniz.  

10- Başvurular ne zaman değerlendirilmektedir? Başvurumun kabul edilip edilmediğine 
dair bilgilendirme yapılıyor mu? 
Merkezde Öğrenciyim başvuru sistemi sürekli olarak başvuruya açık tutulmaktadır. 
Programa ihtiyaca göre yılın her döneminde alım yapılabilmekte, bu sebeple 
programın başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin belli tarihler bulunmamaktadır. 
Bankamız Birimlerinin ihtiyacı çerçevesinde aranan kriterlerle eşleşen adaylar ile 
iletişime geçilmektedir. 

11- Merkezde Öğrenciyim Programı içeriği nasıldır? 
Merkezde Öğrenciyim Programı için değerlendirme süreci Bankamız birimleri ihtiyacı 
çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda, program içeriği öğrencinin görev 
alacağı birime göre değişkenlik göstermektedir. 

12- Merkezde Öğrenciyim Programına dâhil olmam halinde çalışma saatlerim ders 
programıma göre mi ayarlanıyor?  
Programa yurt içi ve yurt dışından tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru 
yapabilmektedir. Bu nedenle çalışma saatleri ve şekli öğrencilerin programları 
değerlendirilerek belirlenmektedir. Öğrencilerden ayda 60 saat olacak şekilde 
Bankamızda görev almaları beklenmektedir. 

13- Merkezde Öğrenciyim Programına dâhil olmak sonraki işe alım süreçlerinde avantaj 
sağlar mı? 
Programa dâhil olmanız sonraki işe alım süreçlerinde bir avantaj sağlamamaktadır. 
 


