
Birim Kontenjan Saat/Ay

Bilgi Teknolojileri/IT 2 40

Bilgisayar Lab./IT  3 40

İngilizce Dil Okulu 3 40

Kurumsal İletişim 6 40

Kütüphane 4 40

Maket Stüdyosu 2 20

Öğrenci Dekanlığı/Ofis 3 40

Öğrenci 

Dekanlığı/Radyo
1 40

Öğrenci Dekanlığı/Yurt 2 40
Öğrencinin TED Üniversitesine ait yurtlarda kalıyor olması gerekmektedir. Esnek iş 

saatlerine, özellikle gece çalışabilecek şekilde uyumu beklenmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra başvurulan birimlerde veya sıralamasında değişiklik yapılamaz.

Aranan Nitelikler

Web ve MyTEDU Portal WikiTEDia güncellemeleri için başvuracak öğrencilerin temel HTML 

bilgisine sahip olması ve photoshop gibi bir ürünü daha önce kullanmış olmaları 

beklenmektedir. Bu öğrencilerin aylık iş yükü 50 saattir.

Öğrencide temel bilgisayar bilgisi aranmaktadır.

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.

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. Öğrencilerin bu konulara 

ilgili olması yeterlidir. 

Tanıtım ekibine katılmak isteyen öğrenciler Nükte Hanım ile irtibata geçebilirler. 1 yıl 

boyunca tanıtım faaliyetlerinde görev alan öğrencilerimiz, yıl içinde gösterdikleri 

performansa göre yıl sonunda tercih günlerinde Tanıtım Ekibinde yer alabilirler.

Bu birimde çalışma bursu için başvuracak öğrencilerin esnek çalışma gün ve saatlerine 

uymaları beklenmektedir. Görevlendirilecek öğrencilerin 09.00-18.00 saatleri arasındaki 

hafta içi çalışma saatlerine ek olarak dönüşümlü olarak 18.00-23.00 saatlerinde hafta içi, 

09.00-23.00 saatleri arasında hafta sonu (Cumartesi-Pazar) olmak üzere ayda ortalama 40 

saat çalışma yükleri olacaktır.

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.

Çalışacak öğrencinin ofis programlarına hakim olması ve fakülteye geçmiş olması şartları 

aranmaktadır. Öğrencinin daha önce bir topluluk yönetiminde çalışmış olması, öğrenci 

konseyinde yer almış olması veya fakülte temsilciliği yapmış olması tercih sebebidir. 

RadioTEDU’de çalışacak öğrencinin radyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olması, ofis 

programlarına hakim olması ve fakülteye geçmiş olması şartları aranmaktadır. Öğrencinin 

daha önce bir topluluk yönetiminde çalışmış olması tercih sebebidir. 

Çalışmaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından en geç 10 iş günü içerisinde evraklarını Öğrenci Dekanlığına teslim etmek durumundadırlar.

TED Üniversitesi

Çalışma Bursu Başvuru Formu: Ek-01

2018-2019

İlgili Esaslar & Açıklamalar:

Bu Tabloda ilgili birimlerde çalışılması istenen öğrencilerde aranan nitelikleri, alınacak öğencilerin sayılarını ve aylık çalışma saatlerini görebilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Fakültelerine geçmiş olmaları gerekmektedir. Hazırlık ve Yüksek Lisans öğrencileri çalışma bursuna başvuramaz.

Çalışma bursuna genel not ortalaması 2.00-4.00 arasında olan öğrenciler başvuru yapabilir ve burs 9 ay süre ile verilir.

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.

2018-2019 Akademik Dönemi içerisinde Erasmus Programına katılacak olan öğrenciler, bu dönem içerisinde çalışma bursuna başvuramazlar.

Çalışmaya hak kazanan öğrenciler, gerekli zamanlarda Öğrenci Dekanlığı’nın görevlendirmesi ile başka idari birimlerdeki çalışmalara katılmak durumundadırlar.

Çalışmaya hak kazanan öğrenciler, haftada 15 saatten fazla çalışamazlar.

Sonuçlar, ilgili komisyonun ve birim yöneticilerinin değerlendirmesi sonrası duyurulacaktır.
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Öğrenci İşleri 2 40

Sosyal 

inovasyon/İstasyon 
2 40

Araştırma, Teknoloji 

ve İnovasyon 

Direktörlüğü

1 40

Spor Merkezi 3 40

Sürekli Eğitim Merkezi 2 40

TEDU-Ticaret 

Araştırmaları Merkezi
2 40

Uluslararası 

Programlar Ofisi
2 40

İdari İşler 2 40

Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü 
7 12

Çalışacak öğrencinin ofis programlarına hakim olması, fakülteye geçmiş olması ve başarı 

ortalamasının 2,50 üzerinde olması şartları aranmaktadır.

Çalışacak öğrencilerin, fakülteye geçmiş olması, sosyal girişimcilik konusuna ilgi duyması, 

sivil toplum alanında ilgi/bilgi sahibi olması, iletişim ve sosyal medya etkileşimi alanlarında 

ilgili ya da tecrübeli olması, ekip çalışmasında başarılı olması ve özdisiplin sahibi olması, 

şartları aranmaktadır.

Birimin web/sosyal medya çalışmaları ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarında görev 

alması planlanmakta olup, temel seviyede MSOffice bilgisi, tasarım yeteneği ile farklı sosyal 

mecraları kullanma deneyimi beklenmektedir. 

Bu birimde çalışma bursu için başvuracak öğrencilerin esnek çalışma gün ve saatlerine 

uymaları beklenmektedir Cankurtaranlık Belgesi sahibi olması ve en az 2 yıl Fitness ile 

ilgilenmiş olmaları beklenmektedir.07.00-22.00 saatlerinde hafta içi ve hafta sonu 

dönüşümlü olarak çalışması beklenmektedir.

Çalışacak öğrencinin bilgisayar kullanımı ve ofis programlarına (özellikle outlook) hakim 

olması, fakülteye geçmiş olması ve başarı ortalamasının 2,50 üzerinde olması şartları 

aranmaktadır. Öğrencinin daha önce bir topluluk yönetiminde çalışmış olması ve sosyal 

etkinlerde yer almış olması tercih sebebidir. Yaz Okulu (Academy Junior) programında 

çalışacak öğrencilerin Eğitim Fakültesi’nden olması ve Dijital Oyun programımızda 

çalışacak öğrencilerin bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olması, yüksek not ortalaması 

olması (min 3. 25), programlama derslerinden iyi not alması ve Oyun Yazılım-Grafik tasarım 

konsunda deneyimi olması da tercih sebebidir.

3,00 ve üzerinde bir Genel Akademik Ortalama (cGPA) veya en az 1 akademik dönem 

TEDÜTAM’da gönüllü çalışmış olması;  ECON 3. sınıf veya Ekonomi ile ilgili en az 3 ders 

almış olması veya en az 1 akademik dönem TEDÜTAM’da gönüllü çalışmış olması; Esnek 

çalışma saatlerine uyum; Çalışacak öğrencinin ofis programlarına hakim olması 

gerekmektedir.

- 2,50 ve üzeri Genel Akademik Not Ortalaması (CGPA), 

- Minimum B2 düzeyinde İngilizce bilgisi (ENG101 geçme notları dikkate alınacaktır)

- Tercihen ikinci yabancı dil bilgisi

- Microsof ofis programlarının aktif kullanımı (Word, Excell, PowerPoint)

- Aktif sosyal medya kullanımı

*Tasarım/çizim programlarına hakim adaylara öncelik verilecektir. 

*Erasmus+ programlarına katılmış adaylara öncelik verilecektir.

Çalışacak öğrencinin bilgisayar kullanımı ve ofis programlarına hakim olması ve fakülteye 

geçmiş olması şartı aranmaktadır. Öğrencinin başarı ortalamasının 2,50 üzerinde olması, 

daha önce bir topluluk yönetiminde çalışmış olması, sosyal etkinlerde yer almış olması ve 

SAP programına hakim olması tercih sebebi olup esnek çalışma saatlerine uyumlu olması 

beklenmektedir.

Güz Dönemi (7 Öğrenci):

1) CMPE 101 (9 öğrenci): CMPE 101 laboratuvarlarında tecrübesi olmak, ilgili dersi BB ve 

üstü bir not ile geçmiş olmak ve laboratuvar şartlarında, laboratuarlar sorumlusu ve ilgili 

araştırma görevlisinin yönlendirmesine uygun şekilde çalışabilmek

2) CMPE 112 ve CMPE 211 (5 öğrenci): ilgili derslerden birisini BB ve üstü bir not ile geçmiş 

olmak, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi olmak ve laboratuvar şartlarında, 

laboratuarlar sorumlusu ve ilgili araştırma görevlisinin yönlendirmesine uygun şekilde 

çalışabilmek

İlkbahar Dönemi (7 Öğrenci):

1) CMPE 101 (5 öğrenci): CMPE 101 laboratuvarlarında tecrübesi olmak, ilgili dersi BB ve 

üstü bir not ile geçmiş olmak ve laboratuvar şartlarında, laboratuarlar sorumlusu ve ilgili 

araştırma görevlisinin yönlendirmesine uygun şekilde çalışabilmek

2) CMPE 112 (8 öğrenci): CMPE 112 laboratuvarlarında tecrübesi olmak, bilgisayar 

mühendisliği bölümü öğrencisi olmak, ilgili dersi BB ve üstü bir not ile geçmiş olmak ve 

laboratuvar şartlarında, laboratuarlar sorumlusu ve ilgili araştırma görevlisinin 

yönlendirmesine uygun şekilde çalışabilmek

3) CMPE 252  (1 öğrenci): C programlama tecrübesi olmak, bilgisayar mühendisliği bölümü 

öğrencisi olmak,  laboratuarlar sorumlusu ve ilgili araştırma görevlisinin yönlendirmesine 

uygun şekilde çalışabilmek
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Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği
4 12

İnşaat Mühendisliği 6 12

Makine Mühendisliği 4 12

Ekonomi 3 12

İşletme 2 12

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler
1 12

Math 101-Math102 1 12

Math 103 1 12

Math 111-Math 112 1 12

Phys 105-Phys106 1 12Phys 105-Phys106 dersini almış olmak. Derslerden en az BA ile geçmiş olmak.

•Genel Akademik Ortalama (GPA); 2,50 ve üzerinde; 

•Econ 101 ve Econ 102 derslerinden en az BB almış olmak; Çalışacak öğrencinin ofis 

programlarına hakim olması; Esnek çalışma saatlerine uyumlu olması

•BA  202, BA 203, BA 304, BA 305 derslerinin her birinden en az BB ile geçmiş olmak.

•Genel Akademik Ortalama (GPA); 3,00’ın üstünde olması

Math 101-Math102 dersini almış olmak. Derslerden en az AA ile geçmiş olmak.

Math 103 dersini almış olmak. Dersten en az BB ile geçmiş olmak.

Math 111-Math 112 dersini almış olmak. Derslerden en az AA ile geçmiş olmak.

•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

•Ortalama: 3,00 ve üzeri

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

•ELS hariç en az 7. ve 5. Dönem öğrencisi olması

•Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm öğrencisi olması beklenmektedir.

•Özellikle EE201-202-203-204, EE361, EE341,342, EE 205 ve EE351 derslerinden  en az 

BB olmuş olması beklenmektedir.

•Güz Dönemi:

•1) Malzeme (1 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

•2) Engineering Mechanics I (Statik) dersinden BB veya üstü bir notla geçmiş olmak ve 

tutorluk yapabilmek (1 öğrenci)

•3) Structural Analysis (Yapısal Analiz) dersinden BB veya üstü bir notla geçmiş olmak ve 

tutorluk yapabilmek (1 öğrenci)

•Bahar Dönemi:

•1) Engineering Mechanics II (Dinamik) dersinden BB veya üstü VE Computer Aided 

Technical Drawing (Çizim) dersinden BA veya üstü bir notla geçmiş olmak ve her iki ders 

için tutorluk yapabilmek (1 öğrenci)

•2) Strength of Materials (Mukavemet) dersinden BB veya üstü bir notla geçmiş olmak ve 

tutorluk yapabilmek (1 öğrenci)
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