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ÇALIŞMA BURSU  
BAŞVURU FORMU 

2016-2017 

 
 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı ve Soyadı :  

Öğrenci No:  

Fakülte/ Program:  

Sınıfı :   

Bursluluk 
Durumu: 

 

Adres : 
 

 

Telefon :  

 

AİLEYE AİT BİLGİLER * 

1)Babanız hayatta mı? Evet  Hayır  

Baba Adı   :  

2) Anneniz hayatta mı? Evet  Hayır  

Anne Adı   :   

 

3) Anne ve babanın birlikteliği Birlikte  Boşanmış  Ayrı  Diğer  

 

4) Annenizin eğitim durumu : 

Okul bitirmemiş   İlk/Ortaokul          Lise/Meslek Lisesi mezunu      

Yüksekokul/Üniversite mezunu  Lisansüstü derece   

 

5) Babanızın eğitim durumu 

Okul bitirmemiş   İlk/Ortaokul          Lise/Meslek Lisesi mezunu      

Yüksekokul/Üniversite mezunu  Lisansüstü derece   

 

6) Babanız halen çalışıyor mu?  

Evet  Emekli ve çalışıyor  Emekli  Hayır  

 

7) Anneniz halen çalışıyor mu?  

Evet  Emekli ve çalışıyor  Emekli  Hayır  
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8) Babanızın mesleği nedir? 

a) Halen (en son) gelirini sağladığı iş : 

b) İşyerinin adı : 

c) Adresi : 

d) Telefonu :  

9) Annenizin mesleği nedir? 

a) Halen (en son) gelirini sağladığı iş : 

b) İşyerinin adı : 

c) Adresi : 

d) Telefonu :  

10) Babanızın bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu : 

SSK  Emekli Sandığı  Bağkur 
 

Yok  

11) Annenizin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu : 

SSK  Emekli Sandığı  Bağkur 
 

Yok  

12) Ailenizin halen oturmakta olduğu ev adresi ve telefon numarası: 

Adres : 

 

Telefon : 

13) Ailenizin geçimine katkıda bulunan kişiler : 

Anne  Baba  Kardeşler  Diğer(belirtiniz)  

14) Ailenizin ortalama aylık geliri  

(Maaş/ücret, kira, yan gelir, ürün geliri, serbest meslek kazancı toplamı)  : 
 

……….
…….TL

 

15 ) Aileniz dışında geçiminiz ile ilgilenen bir yakınınız varsa  
size ve ailenize ortalama aylık yardımı ne kadardır? ……….……TL 

16) Ailenizin oturduğu ev : 

Kira 
 

Lojman  
Kendi 
evi  

Kira ödemeden oturulan yakının evi (belirtiniz)       
Kira ödediğiniz ikinci bir ev var mı?       Evet       Hayır 
Kredi ödemeli kendi evi           

17) Ailenizin aşağıdakilerden hangilerine sahip olduğunu (hisseli ya da bütün) işaretleyiniz. 

Yazlık ev  Dükkân  
Arsa/tarla 
 

Araba  

Kira getiren ev  Bir bankada vadeli/yatırım/döviz hesabı  

18) Okul öncesi ve ilköğretim okuluna devam eden kardeş sayısı :   

19) Liseye ve açıköğretim fakültesine giden kardeş sayısı :  
 

 

20) Ailenin ikamet ettiği kent içindeki bir yükseköğretim kurumuna devam eden 
sizin dışınızdaki kardeş sayısı: 

 

21) Ailenin ikamet ettiği kent dışındaki bir yükseköğretim kurumuna devam eden 
sizin dışınızdaki kardeş sayısı 
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ÇALIŞMA BURSLU 
ÖĞRENCİ 
GÖREVLENDİRİLECEK 
İDARİ BİRİMLER 

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİDE ARANACAK 
ÖZELLİKLER 

BAŞVURULAN 
BÖLÜM 

(İŞARETLEYİNİZ) 

TERCİH 
SIRASI 

(*) 

 
(*) AÇIKLAMA:  BİR ÖĞRENCİ EN FAZLA ÜÇ TERCİH YAPABİLECEKTİR. BİRDEN FAZLA  İSE 

TERCİHLERİNİZİN YANINA TERCİHİNİZİN SIRASINI DA BELİRTMENİZ  GEREKMEKTEDİR. 
 

GENEL ÖZELLİKLER 

 
Haftada en az 10 saat (aylık 40 saat) en fazla 15 (aylık 
60 saat) söz verilen ve talep edilen saatlerde çalışma 
yerlerinde bulunmak. Gerekli hallerde Öğrenci 
Dekanlığı’nın görevlendirmesi ile başka idari birimlerdeki 
çalışmalara katılmak. 
 

 

 

Kütüphane (4)  

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 18.00-22.00 saatlerinde hafta 
içi, 11.00-22.00 saatleri arasında Cumartesi ve Pazar 
günlerinde olmak üzere ayda en az 40 saat çalışma 
yükleri olacaktır. Çalışma saatleri sınav haftalarında 
değişkenlik göstermektedir. 

 

 

Bilgi Teknolojileri (IT) 
(2) 

Web ve MyTEDU Portal WikiTEDia güncellemeleri için 
başvuracak öğrencilerin temel HTML bilgisine sahip 
olması ve photoshop gibi bir ürünü daha önce kullanmış 
olması beklenmektedir. Bu öğrencilerin aylık iş yükü 60 
saattir. 

 

 

Kariyer Merkezi (1) 
Başvuracak öğrencinin staja gitmiş olması, ofis 
programlarına hakim olması, başarı ortalamasının 2,50 
üzeri olması aranmaktadır. Aylık iş yükü 40 saattir. 

 
 

Uluslararası 
Programlar Ofisi (2) 

3.00 ve üzerinde bir Genel Akademik Ortalama (cGPA); 
En az B2 düzeyinde İngilizce bilgisi (ENG101 ve 
ENG102 derslerinden geçiş notu: minimum  BA);  
Temel bilgisayar bilgisi;  
Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği’nden 
yararlanmış olmak;  
Esnek çalışma saatlerine uyum; 
Çalışma yükü aylık 60 saattir. 

 

 

Öğrenci Dekanlığı (2) 

Çalışacak öğrencilerin ofis programlarına hakim olması, 
fakülteye geçmiş olması ve başarı ortalamasının 2,70 
üzerinde olması şartları aranmaktadır. Çalışma yükü 
ayda 60 saattir. 

 
 

Kurumsal İletişim –
Tanıtım (2) 

Çalışacak öğrencinin Tanıtım ekibinde en az 1 yıl görev 
almış olması, bu 1 yıl içinde tanıtım faaliyetlerine 
(şehiriçi şehirdışı fuarlar, okul tanıtımları, gelen okulları 
ağırlama ve tercih dönemi tanıtımları vb.) aktif olarak 
katılmış olması gerekmektedir. Tanıtım faaliyetlerine 
destek gerektiren ofis işlerinin yanı sıra yeni alınacak 
tanıtım ekibinin eğitimlerine destek verebilecek 
tecrübeye sahip olması ve etkinliklerle ilgili yıllık 
raporlamalara destek olması da beklenmektedir. 
Çalışma yükü ayda 40 saattir. 

 

 

Kurumsal İletişim-
Ajans (4) 

Grafik tasarım, özgün tasarım, çizim, fotograf ya da 
metin yazımı (öykü-hikaye-makale) konularından en az 
birinde tecrübeli olması, 1 yıl içinde ajansta 
gerçekleşecek tüm görsel iletişim çözümlemelerine 
destek verebilecek bir altyapıda olması,  Adobe 
firmasının grafik tabanlı programlarına düşük de olsa 
hakimiyet sağlaması. (photoshop, illustrator, indesign, 
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muse, lightroom), Gerekli hallerde Kurumsal İletişim 
departmanıyla eşzamanlı çalışabilecek durumda 
olması. En az 2,00 (iki) not ortalamasına sahip ve 
2.(ikinci) Sınıf öğrencisi olması,  
Ajans mülakatları sırasında, adaylardan daha önceleri 
yapılan hobi yada profesyonel amaçlı grafik tasarım, 
özgün tasarım, çizim yada fotograf işlerinden oluşan bir 
portfolyo sunumu beklenmektedir. 
Bu saat fazlalığına ders programının elverişli olması. 
Çalışma yükü ayda 40 saattir. 

Mimarlık Fakültesi 
Belge ve 
Dökümantasyon 
Sorumlusu (1) 

Fakültede üretilen işlerin dökümantasyonunu yapmak. 
Mimarlık Fakültesi 3 ve/veya 4. Sınıf öğrencisi olmak, 
fotoğraf çekimi ve belge hazırlama konularında 
tecrübesi olmak.  Çaışma yükü ayda 40 saattir. 

 
 

TEDU-TAM (2) 

3.00 ve üzerinde bir Genel Akademik Ortalama 
(cGPA); Çalışacak öğrencinin ofis programlarına hakim 
olması; ECON 3. sınıf veya Ekonomi ile ilgili en az 3 
ders almış olması; Esnek çalışma saatlerine 
uyum; Çalışma yükü aylık 40 saattir. 

 

 

TEDU-SIM (2) 

Çalışacak öğrencilerin ofis programlarına hakim olması, 
fakülteye geçmiş olması ve başarı ortalamasının 2,00 
üzerinde olması şartları aranmaktadır. Çalışma yükü 
ayda 40 saattir. 

 

 

Spor Merkezi (8) 

Cankurtaranlık Belgesi sahibi olması veya lisanslı 
yüzücü olması 07.00-22.00 saatlerinde hafta içi ve hafta 
sonu dönüşümlü olarak çalışması beklenmektedir. 
Çalışma yükü ayda 60 saattir. 

 

 

 
 

LABORATUVARLAR 
BURS VERİLECEK ÖĞRENCİDE ARANACAK 

ÖZELLİKLER 
BAŞVURULAN 

BÖLÜM 

TERCİH 
SIRASI 

(*) 

GENEL ÖZELLİKLER 

Haftada en az 10 saat (aylık 40 saat) söz verilen ve 
talep edilen saatlerde çalışma yerlerinde bulunmak. 
Gerekli hallerde Öğrenci Dekanlığı’nın görevlendirmesi 
ile başka idari birimlerdeki çalışmalara katılmak. 

 

 

Bilgisayar Lab.(IT) (2) 
Öğrencide temel bilgisayar bilgisi aranmaktadır. 
Çalışma yükü ayda 40 saattir. 

 
 

İnşaat Lab. (1) 
İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olması. 
Çalışma yükü ayda 40 saattir. 

  

 
Makine Lab. (1) 
 

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olması. Başarı 
ortalamasının 2,00 üzerinde olması beklenmektedir. 
Çalışma yükü ayda 40 saattir. 

 
 

Elektrik ve Elektronik 
Lab. (1)  
 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
olması, not ortalamasının 2,00 üzerinde olması 
gerekmektedir. Çalışma yükü ayda 40 saattir. 

 
 

Maket Stüdyosu (2) 

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. Çalışma yükü aylık 40 saattir. 

 

 

RadyoTEDU (1)  
Sertifikalı Radyo Programcılığı eğitimi almış olmak. 
Çalışma yükü aylık 40 saattir. 

  

 
 

TUTORLAR 
BURS VERİLECEK ÖĞRENCİDE ARANACAK 

ÖZELLİKLER 
BAŞVURULAN 

BÖLÜM 

TERCİH 
SIRASI 

(*) 
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GENEL ÖZELLİKLER 

Haftada 10 saat (aylık 40 saat) tutoring dersi olsun ya da 
olmasın Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nde (CTL) söz 
verilen saatlerde bulunmak. 
Merkezde yapılan tutor oryantasyon seminerine zorunlu 
katılımda bulunmak, ayrıca daha sonra yapılacak olan 
toplantılara devam zorunluluğu 
Ders notlarını gözden geçirme, gerekli okumaları yapma, 
başka materyaller kullanarak ders içeriğine yönelik bilgiyi 
sürekli taze tutmak. 
Tüm planlanmış tutoring oturumlarına katılmak. 
Final haftası en az bir gözden geçirme dersi planlamak. 
Tutoring hizmeti alan öğrencilerin kayıtlarını tutmak, 
tutoring hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlamak. 
Çalışma bursu kontratı dışında tutoring hizmetlerinin 
sağlıklı yürütülmesine yönelik hazırlanmış olan tutoring 
kontratını imzalamak. 

 

 

Math 101-Math102 (1) 
Math 101-Math102 dersini almış olmak. Derslerden en 
az BA ile geçmiş olmak.  

  

Math 103 (1) 
Math 103 dersini almış olmak. Dersten en az BB ile 
geçmiş olmak. 

  

Math 111-Math 112 (1) 
Math 111-Math 112 dersini almış olmak. Derslerden en 
az BB ile geçmiş olmak. 

  

Phys 105-Phys106 (1) 
Phys 101-Phys102 dersini almış olmak. Derslerden en 
az BA ile geçmiş olmak. 

  

CMPE 112 (1) 
Cmpe112 dersini almış olmak. Derslerden en az BB ile 
geçmiş olmak. 

  

ECON 101-ECON 102 
(1) 

ECON 101-ECON 102 dersini almış olmak. Derslerden 
en az BA ile geçmiş olmak. 

  

 
 

TUTOR BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN GÖRÜŞ 
İSTENECEK DERSİN HOCASI  

DERS NOTU DERS NOTU ONAYI 

(ÖĞRENCİ İŞLERİ 
TARAFINDAN 

DOLDURULACAKTIR) 

Ders:   
 

Adı Soyadı: 

Ders:   
 

Adı Soyadı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarda verdiğim bilgiler doğrudur. Yanlış bilgi 
vermem durumunda tüm üniversite eğitimim 

süresince TED Üniversitesi’nden burs 
alamayacağımı biliyorum. 

Tarih : 
 
İmza : 
 
 


