
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

KISMİ ZAMANLI/(TUTOR) AKRAN ÖĞRENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA 

ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ İLAN 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde Kısmi Zamanlı/Tutor Öğrenci 

olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz, 11 Ekim 2022 tarihine kadar Öğrenci İş Başvuru Formunu (Form 2) doldurarak 

Koordinatörlüğümüze başvurabilirler. 

*Gerekli formlar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında mevcuttur. 

 

Haftalık Çalışma Saati: Azami 15 saat 

Son Başvuru Tarihi: 11/10/2022 Salı günü 16.00’a kadar 

 

İŞ 

İLANI 
 BÖLÜMÜ İŞİN NİTELİĞİ 

ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİDE 

ARANACAK ŞARTLAR 

1 kişi 

Basın ve Halkla 

İlişkiler 

Koordinatörlüğü 

Okul tanıtım etkinliklerinde görev alacak, 

fotoğraf ve video çekimi yapabilecek, tercihen 

grafik tasarım programlarına aşina bir ekip 

üyesi ihtiyacı. 

-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve 

yeteneğe sahip olmak. 

-Fotoğraf ve video çekimine 

ilgi duymak. 

 

Not: Başvurular Rektörlük binası birinci katta bulunan ofisimizde yüz yüze yapılacaktır. 

Yüz yüze başvuru yapamayanlar başvuru belgelerini basin@tau.edu.tr mail adresine 

iletebilirler. 

Çalıştırılacak öğrencilerde aranacak genel şartlar 

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına 

haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında 

kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:  

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı 

öğrencisi olmak,  

b) Disiplin cezası almamış olmak,  

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,  

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle 

sözleşmesi feshedilmemiş olmak,  

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,  

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,  

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.  

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli 

öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası 

almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.  

Başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz web sayfamızda duyurulacaktır. 
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