
Birim Aranan Nitelikler İstenilen Sayı Saat/Ay

Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon 

Direktörlüğü

Yapılacak iş süreklilik gerektiren bir niteliğe sahip olduğu için belli bir zamanını bu çalışmaya ayırabilecek bir kişi tercih edilmektedir.

İnternet üzerinden bilgiye ulaşma, bilgili belli kurallar dahilinde raporlama ve hedef kitleye sunulmak üzere yayına hazırlama üzerinde çalışması beklendiği için bu üç süreçten keyif alarak çalışacak bir yapıya 

sahip olması şartı önemlidir.

1 40

Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon 

Direktörlüğü İstasyonTEDÜ

Yapılacak iş süreklilik gerektiren bir niteliğe sahip olduğu için belli bir zamanını İstasyonTEDÜ'ye ayırabilecek bir kişi tercih edilmektedir.

Temel düzeyde araştırma ve raporlama süreçlerine hakim olma, dijital ortak çalışma araçlarına (Google Drive, Microsoft Teams vb.) hakim olma, web sitesi güncelleme, görsel hazırlama ve temel düzeyde içerik 

hazırlama becerisine sahip olma, İngilizce içerik üretme ve çeviri yapmaya uygun bilgiye sahip olma şartları aranmaktadır.

Daha önce İstasyonTEDÜ'de çalışmış, mevcut işleyişe dair bilgi sahibi adaylar önceliklidir.

2 40

Bilgi Teknolojileri Mühendislik Fakültesi öğrencisi olma ve temel bilgiyasar bilgisine sahip olma şartı aranmaktadır. 4 40

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Güz Dönemi:

1) CMPE 101: CMPE 101 laboratuvarlarında tecrübeli olmak, ilgili dersi BB ve üstü bir not ile geçmiş̧ olmak ve laboratuvar şartlarında, laboratuvarlar sorumlusu ve ilgili araştırma görevlisinin yönlendirmesine 

uygun şekilde çalışabilmek,

2) CMPE 112 ve CMPE 211: ilgili derslerden birisini BB ve üstü bir not ile geçmiş̧ olmak, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi olmak ve laboratuvar şartlarında, laboratuvarlar sorumlusu ve ilgili araştırma 

görevlisinin yönlendirmesine uygun şekilde çalışabilmek.

---

Bahar Dönemi:

1) CMPE 101: CMPE 101 laboratuvarlarında tecrübeli olmak, ilgili dersi BB ve üstü bir not ile geçmiş̧ olmak ve laboratuvar şartlarında, laboratuvarlar sorumlusu ve ilgili araştırma görevlisinin yönlendirmesine 

uygun şekilde çalışabilmek,

2) CMPE 112: CMPE 112 laboratuvarlarında tecrübeli olmak, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi olmak, ilgili dersi BB ve üstü bir not ile geçmiş̧ olmak ve laboratuvar şartlarında, laboratuvarlar 

sorumlusu ve ilgili araştırma görevlisinin yönlendirmesine uygun şekilde çalışabilmek,

3) CMPE 252: C programlama tecrübesine sahip olmak, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi olmak, laboratuvarlar sorumlusu ve ilgili araştırma görevlisinin yönlendirmesine uygun şekilde çalışabilmek.

2.80 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak, kısmi zamanlı çalışılmak istenen dersi almuş ve en az CC ile basarmış olmak.

40 20

Eğitim Faaliyetleri Planlama ve Destek 

Ofisi

1)	Orta düzey excel bilgisine sahip olan ve scheduling programı öğrenmeye istekli(ASC Timetable).

2)	Ders ve Sınav Programları hazırlanırken karşılaşılan optimizasyon problemlerinin çözülmesi sürecine destek olmaya istekli 

3)	Tüm okulun optimum yerleşim planlaması için yapılan Simülasyon çalışmalarında, veri toplama, veri analizi ve raporlama(tüm aşamalar) süreçlerinde görev almak.

4)	IBM SPSS programı ile gerektiğinde raporlama öncesi istatistiksel analiz sürecine dâhil olmak isteyen veya öğrenmek isteyen öğrenciler talepleri doğrultusunda dahil edilecektir, zorunlu değildir. 

2 40

Eğitim Fakültesi /Eğitim Bilimleri Bölüm Open and Distance Learning ve Instructuinal Technologies derslerinden AA ile geçmiş olmak. 3 16

Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Microsoft Ofis programlarını kullanabilen, dosyalama yapabilen, kayıtlarda destek olabilecek ve problem çözme yeteneği olan, Eğitim fakültesi öğrencisi olması ve daha önce Eğitim Fakültesinde çalışmış olması 

tercih edilmektedir.
2 40

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Akademik başarı, takım çalışmasına yetkin olması, iletişim becerileri güçlü olması ve disiplinli olması şartları aranmaktadır. 2 20

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Bölümü

Calculus derslerini almış ve BA ve üzeri harf notu ile tamamlamış, dökümantasyon, arşivleme gibi görevlerde yer almayı isteyen adaylar aranmaktadır.

Eğitim Fakültesi öğrencileri önceliklidir.

EPDAD Öğrenci Değerlendiriciliği Eğitimi almış olmak veya bu konuda eğitim almaya gönüllü olmak

1 8

Etkinlik Ofisi
Analitik zekaya sahip olmak, excel kullanabilmek, iş takibi konusunda istekli ve programlı olmak

2 40

Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü

3.00 ve üzeri Genel Akademik Not Ortalaması (CGPA), Minimum B2 düzeyinde İngilizce bilgisi (İDE bölümü dışında başvuru yapan öğrencilerin ENG kodlu derslerden aldığı notlar dikkate alınacaktır. Bu 

nedenle başvuruda öğrencinin ilgili derslerdeki başarısını belgeleyen not dökümünün beyan edilmesi gerekir.), Microsoft Ofis (Word, Excel, Powerpoint vb.) programlarını etkin kullanması, sosyal medyayı etkin 

kullanması şartları aranmaktadır.

Tasarım/Çizim programlarına hakim adaylar önceliklidir.

2 10

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü MATH101 ve MATH102 derslerini almış ve her iki dersi de AA harf notu ile tamamlamış olma şartı aranmaktadır. 1 12

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü "MATH103" veya "MATH105 ve MATH108" derslerini almış ve bu dersleri AA harf notu ile tamamlamış olma şartı aranmaktadır. 1 12

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü "MATH101 ve MATH102" veya "MATH111 ve MATH112" derslerini almış ve her iki dersi de AA harf notu ile tamamlamış olma şartı aranmaktadır 1 12

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Bölümü öğrencisi olup, Genel Akademik Ortalama (GPA) 3.00 ve üzerinde olması şartı aranmaktadır. 1 12

Genel Sekreterlik Ofisi / Çeviri Çalışmaları
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü / İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi olmak, Genel Akademik Ortalama(GPA); 3,00 ve üzerinde,

En az B2 düzeyinde İngilizce bilgisi (Öğrencinin ENG kodlu derslerden aldığı notlar dikkate alınacaktır.) Microsoft Ofis (Word, Excel, PowerPoint) vb. bilgisayar programlarını etkin kullanması tercih nedenidir.
1 40

İdari İşler Müdürlüğü Tarama işi yaptıralacağından spesifik özellik aranmamaktadır. 1 40

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Ekonomi Bölümü
Ekonomi Bölümü Öğrencisi Olup, Genel Akademik Ortalama (GPA) 3,00 ve üzerinde olması şartları aranmaktadır. 2 40

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Ekonomi Bölümü Tutor
Ekonomi Bölümü Öğrencisi Olup, Genel Akademik Ortalama (GPA) 3,00 ve üzerinde; 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak.  ECON 101 ve ECON 102 dersini AA ile tamamlamış olmak. 2 12

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü
İşletme Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, Genel Not Ortalaması (GPA) 2,50 üstünde olması şartları aranmaktadır. 2 40

İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olup, Genel Akademik Ortalama (GPA); 3,00 'ün üstünde olması şartlatı aranmaktadır.
2 40

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

3,00 ve üzeri Genel Akademik Not Ortalaması (CGPA),

Minimum B2 düzeyinde İngilizce bilgisi (Öğrencinin ENG kodlu derslerden aldığı notlar dikkate alınacaktır. Bu nedenle başvuruda öğrencinin ilgili derslerdeki başarısını belgeleyen not dökümünün beyan 

edilmesi gerekir.) Microsoft Ofis (Word, Excel, PowerPoint) vb. bilgisayar programlarını etkin kullanması tercih nedenidir.

Sosyal medyayı etkin kullanması tercih nedenidir. (Tasarım/çizim programlarına hâkim adaylara öncelik verilecektir.

Sosyal formalitelerden haberdar olması tercih nedenidir.

1 12

İngilizce Dil Okulu

Çalışacak öğrencinin 3. Ve 4. Sınıf öğrencisi olması, ENG 101, 102 ve aldıysa ENG 204 derslerinden AA almış olması gerekmektedir. MS word, excel, powerpoint yetkinliği aranmaktadır. Öğrencilerin iletişim 

becerileri yüksek olmalıdır.. Sosyal medyaya hakim ve takibini yapabilecek öğrenciler aranmaktadır. Öğrencinin ofis işlerinde ve yazma merkezinde yardımcı olması beklenmektedir. Her öğrencinin ELS 

yöneticileri ile yapılacak mülakattan geçmeleri gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olmaları tercih sebebidir

4 40

İnşaat Mühendisliği

Güz Dönemi:

Malzeme (2 öğrenci), Hidromekanik ve Zemin Mekaniği Laboratuarları'nda (1 öğrenci) tecrübesi olmak (ilgili dersi başarıyla geçmiş olmak) ve laboratuar şartlarında güvenlik kurallarına uygun şekilde, 

laboratuarlar sorumlusu teknisyen ve ilgili araştırma görevlisinin yönlendirmesine uygun şekilde çalışabilmek

3 12

TED Üniversitesi

2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Tercih Kılavuzu

İlgili Esaslar & Açıklamalar:

Bu Tabloda ilgili birimlerde çalışılması istenen öğrencilerde aranan nitelikleri, alınacak öğencilerin sayılarını ve aylık çalışma saatlerini görebilirsiniz. Detaylar hakkında YÖK Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları dosyasını inceleyebilirsiniz.

Bir öğrenci en fazla üç tercih yapabilecektir. Öğrenciler tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

Çalışmaya hak kazanan öğrenciler, işten ayrılmaları durumunda ilgili akademik dönem içerisinde bir daha başvuru yapamazlar, birden fazla birimde çalışamazlar. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Erasmus Programına katılacak olan öğrenciler, bu dönem içerisinde çalışma bursuna başvuramazlar.

Sonuçlar, ilgili komisyonun ve birim yöneticilerinin değerlendirmesi sonrası duyurulacaktır

Çalışmaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından en geç 10 iş günü içerisinde evraklarını Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğüne teslim etmek durumundadırlar.

Son başvuru tarihinden sonra başvurulan birimlerde veya sıralamasında değişiklik yapılamaz.



Kariyer Merkezi Çalışacak öğrencinin staja gitmiş, Excel başta olmak üzere ofis programlarına hakim ve genel not ortalamasının 2,50 üzeri olması aranmaktadır. Ekim - Haziran dönemlerinde çalışması beklenmektedir. 2 40

Kurumsal Gelişim Ofisi

Kalite Güvence ve Kurumsal Analiz Biriminde, kurumsal kalite yönetim çalışmalarına ve kurumsal analiz ve raporlama faaliyetlerine destek sağlamak üzere;

-Temel bilgisayar bilgisi (MS word, excel, powerpoint vb.) yetkinliği olan,

-Temel istatistik bilgisi olan (İstatistik derslerinden en az BB notu ile geçmiş olan),

-Tercihen Ekonomi, Endüstri Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olan,

-Hiç bir dersten F, FX ve/veya W olmayan,

-Genel Akademik Ortalaması (cGPA) 2,50 ve üzerinde olan,

-İletişim becerileri yükseköğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. (Kontenjan: 1 kişi, Saat / Ay: 40)

Kalite Güvence ve Kurumsal Analiz Biriminde, birimin web sayfası ve sosyal medya yönetimine destek sağlamak üzere;

-Temel bilgisayar bilgisi (MS word, excel, powerpoint vb.) yetkinliği olan,

-Sosyal medya kullanımına ilgi duyan ve içerik üretimi konusunda tecrübeli,

-Hiç bir dersten F, FX ve/veya W olmayan,

-Genel Akademik Ortalaması (cGPA) 2,50 ve üzerinde olan,

-İletişim becerileri yüksek

öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. (Kontenjan: 1 kişi, Saat / Ay: 20)

2 40

Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Çalışacak öğrencilerin Kurumsal İletişim Ofisinde gerçekleşecek tüm çalışmalara (video / fotoğraf çekimi ve düzenlenmesi - masaüstü yayın programlarının kullanılması, sosyal medya / dijital medya yönetimi) 

destek vermesi beklenmektedir.
6 40

Kütüphane

Aynı bölümden en fazla 2 aday alınacaktır.

Mühendislik Fakültesi'nden en az 1 aday alınacaktır.

Hafta içi Hafta sonu 09.00-22.00 saatleri arasında çalışabilecek. Belirlenebilen iş tanımlarına uygun olarak ilgili fakülte ve bölümlerden başvuran öğrenciler arasından mülakat ile seçim yapılacaktır. 

8 40

Lisansüstü Programlar Enstitüsü Anket geliştirme ve uygulama becerisi, koordinasyon ve iletişim becerisine sahip olma şartları aranmaktadır. 1 16

Maket Südyosu
Çalışma burslu öğrencinin mimarlık maket atölyesinin çalışma düzeni konusunda deneyimli olması, atölyedeki teknik alet ve malzemeleri tanıyıp kullanabilmesi, gerekli bilgisayar yazılımlarını (özellikle 

Autocad) bilmesi gerekmektedir.
2 40

Makine Mühendisliği Bölümü

Ortalama: 3.00 ve üzeri

- Hiç bir dersten F, FX ve/veya W olmaması

- ELS hariç en az 5. Dönem öğrencisi

- Tercihen Makina Mühendisliği öğrencisi

- Olmaması durumunda, Elektrik ve İnşaat Mühendisliği öğrencileri de değerlendirilebilir.

- ME 4. VE 3. Sınıf

2 12

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü

2. 3. ve 4. sınıf Mimarlık öğrencisi olup, Genel Not Ortalaması (GPA) 2.5 üzerinde olan, maket laboratuvarındaki cihazların ve yazılımların kullanımında yetkin olma, 2 ve 3 boyutlu temsil konusunda yetkin 

olma şartları aranmaktadır.
3 20

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 

Bölümü

3. veya 4. sınıf Mimarlık öğrencisi olup, Genel Not Ortalaması (GPA) 2.5 üzerinde olan, maket laboratuvarındaki cihazların ve yazılımların kullanımında yetkin olma, 2 ve 3 boyutlu temsil konusunda yetkin 

olma şartları aranmaktadır.
2 40

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Başvuruda bulunacak öğrencilerin esnek çalışma gün ve saatlerine uymaları beklenmektedir.

Mesai saatleri içerisinde haftalık toplam 10 saatlik destek verebilcek program esnekliğine sahşp olması beklenmektedir.

Çalışacak öğrencilerin ofis progrmlarına hakim olması, fakülteye geçmiş olması gerekmektedir. Tercihen 4. Sınıf öğrenci olmaması istenilmektedir.

1 40

Organizasyon Takımı

Çalışacak öğrencilerin organizasyon konusunda deneyimli olması, sunuculuk, asistanlık, tasarım,  teknik ve benzeri konularda deneyimli, takım çalışmasına yatkın ve daha önce üniversite etkinliklerinde yer 

almış olması beklenmektedir. Spor, Kültür Sanat vb. etkinliklerde görev alması düşünülen öğrencilerimizin ilgili sertifika ve eğitimlerinin belgelerini sunmaları tavsiye edilir.

*Bu kategoride çalışacak olan öğrencilerimizin aylık çalışma saatleri sabit olmayıp organizasyon dönemlerinde değişkenlik gösterebilir.

30 40

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışacak öğrencinin ofis programlarına hakim olması, fakülteye geçmiş olması ve başarı ortalamasının 2,50 üzerinde olması şartları aranmaktadır. 3 40

Öğretme-Öğrenme Merkezi

CTL’in web sitesini düzenleyecek ve sosyal medya hesaplarının takip edecek, infografik ve poster hazırlayabilecek düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olması,

Minimum B2 düzeyinde İngilizce bilmesi (ENG kodlu derslerden aldığı notlar dikkate alınacaktır) Genel Akademik Ortalamasının 3.00 ve üzerinde olması,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmesi 

İletişim becerisi (yazılı ve sözlü) güçlü,

İş ahlakına saygılı ve etik değerlere bağlı,

CTL tecrübesi bulunan

Tercihen Eğitim Fakültesi Rheberlik ve Psşkolojik Danışmanlık Bölümü 3. veya 4. sınıf öğrencisi

GAP' i en az 2,50 olan, 

İyi derecede İngilizce bilen 

MS Office programlarını etkili bir şekilde kullanan

Disiplinli

Yazlı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilen,

Etik değerlere bağlı takım arkadaşı arıyoruz. 

1 40

Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü
Çalışacak öğrencinin ofis programlarına hakim olması ve fakülteye geçmiş olması şartları aranmaktadır. Öğrencinin daha önce bir topluluk, birlik veya grup yönetiminde çalışmış olması, öğrenci konseyinde yer 

almış olması veya fakülte temsilciliği yapmış olması tercih sebebidir.
6 40

Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü/Yurt Öğrencinin TED Üniversitesine ait yurtlarda kalıyor olması gerekmektedir. Esnek iş saatlerine, özellikle gece çalışabilecek şekilde uyumu beklenmektedir. 2 40

Spor Tesisi
Çalışacak öğrencilerin yüzme bilmesi, mümkünse cankurtaranlık belgesine sahip olması, fitness branşı öncelikli olarak spor branşlarına ilgi duyması, ofis programlarına hakim olması ve esnek çalışma saatlerine 

uyumlu olmaz şartı aranmaktadır.
10 40

Sürekli Eğitim Merkezi

Çalışacak öğrencinin bilgisayar kullanımı ve ofis programlarına (özellikle outlook) hakim olması, fakülteye geçmiş olması ve başarı ortalamasının 3,00 üzerinde olması şartları aranmaktadır. Öğrencinin daha 

önce bir topluluk yönetiminde çalışmış olması ve sosyal etkinlerde yer almış olması tercih sebebidir. Tercihen İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olması beklenmektedir.

İİBF  ya da eğitim fakültesi öğrencisi, en az 2,50 GPA'ya sahip. Girişken grup çalışmasına yatkın, sürekli eğitim merkezinde daha önce kısmi zamanlı görev yapmış olması tercih sebebidir.

2 40

TEDÜ Mezunlar Derneği Çalışacak olan öğrencinin 3. veya 4. Sınıf olması, banka işlemleri ile aşina olması ve Microsoft Office programlarına hakim olması beklenmektedir. 1 40

Ticaret Araştırmaları Merkezi Genel Akademik Ortalama (GPA) 3.00 ve üzeri olması şartı aranmaktadır. 1 40

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Toplumsal cinsiyet konularında duyarlı, bilgili ve farklında olmak. İlgilenen adayların bu birimde çalışma isteklerine dair  bir niyet mektubu yazmaları ve başvuru formuyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir. 3 40

Uluslararası Programlar Ofisi İleri seviye İngilizce yeterliliğine sahip olma şartı aranmaktadır. 1 40

Eğitim /TE/SINIF Eğitim ABD

EDUC203 Öğretim Teknolojileri 

EGEP101 İlk Okulda Temel Matematik, 

EDUC 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri derslerinden en az BB almış olmak, hali hazırda kısmi zamanlı bir görevde yer almıyor olmak, not ortalmasının 3,50 olması. 

2 12

Eğitim /TE/SINIF Eğitim ABD

EDUC203 Öğretim Teknolojileri derslerinden en az BB almış olmak.

Sosyal medya uygulamalrında deneyimli olmak1

Hali hazırda kısmi zamanlı bşr görevde yer almıyor olmak, not ortalamasının 3.50 olması.

2 12



Eğitim /TE/SINIF Eğitim ABD

EGEP104 İlkOkulda Temel Fen Bilimleri,

EGEP203 Fen Bilimleri Lab Uygulamaları 

EDUC203 Eğitim Teknolojileri derslerinden en az BB almış olmak, hali hazırda kısmi zamanlı bir görevde yer almıyor olmak, not ortalamasının 3.50 olması 

2 12

Eğitim/MFBE/ilk.Mat.Öğretmenliği

MATE 103 Analiz 1

MATE 104 Analiz 2

MATE 106 Soyut Matematik

MATE 203 ve MATE 204 Lineer Cebir 1 ve 2 derslerinden AA almış olmak

2 12

Eğitim/MFBE/ilk.Mat.Öğretmenliği MATE 305 ve MATE 208 İstatistik derslerinin en az birinden AA almış olması 1 12

Eğitim Fak./Mat. Ve Fen Bil. Eğ./

Matematik Anabilim Dalı
EPDAD Öğrenci Değerlendiriciliği Eğitimi almış olmak veya bu konuda eğitim almaya gönüllü olmak 1 12


