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(Son Başvuru Tarihi 9 Haziran 2022, Perşembe 17:30)  

 
 
İstanbul Gedik Üniversitesi 
Tercih- Tanıtım Dönemi Çağrı Merkezi Çalışma Başvuru Şartları 
‘’Tam Zamanlı Belirli Süreli’’ Statüde Çalışmak İsteyen Öğrencilere Duyuru 

Üniversitemizin Tercih ve Tanıtım Günleri süresince (20 Haziran – 30 Ağustos 2022) çağrı 
merkezinde  ‘’Tam Zamanlı Belirli Süreli’’ statüde çalışacak İstanbul Gedik Üniversiteli öğrenciler 
arıyoruz. 

Üniversitemizin Kartal Yerleşkesinde bulunan Çağrı Merkezi’nde çalışacak öğrenciler için: 

Sorumluluk alanları: 

• Bağlantı yapılan kişiyle, telefon kayıtları saklama hususuna göre iletişim kurmak, 
• Aday öğrenci ve velileri iyi bir dinleyici olarak dinlemek, 
• Sorun yaşayan kişilere çözüm önerileri sunmak, 
• Yetkilerini ve bilgilerini aşan herhangi bir durum meydana gelirse bu durumu ilgili 

departmana yönlendirmek, 
• Üniversite ve aday öğrenci arasında iyi bir iletişim köprüsü kurmak, 
• Saygı ve kurallar çerçevesinde problemlere çözüm bulmak, 
• Telefon görüşmelerini raporlamak ve sunmak, 

 
Aranan Özellikler: 

• Etkin iletişim, problem çözme, ikna ve analiz etme yetkinliklerine sahip, 
• Ms Office programlarına hakim ve hızlı klavye kullanabilen, 
• Dinleme ve İletişim becerisine sahip, 
• Telefonda akıcı ve etkin konuşabilen, 
• Konuşma dili ve diksiyonu düzgün, 
• Ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme ve etkili iletişim becerileri kuvvetli, 

sorumluluk sahibi, 
• Sonuç ve çözüm odaklı, 

 

Başvurularda dikkat edilecek hususlar: 
Başvuracak öğrencilerin; 

• Lisans veya ön lisans öğrenimine başlamış olmaları 



• Hazırlık sınıfını geçmiş olmaları 
• Not ortalamasının 2,00‘nin altında olmaması 
• 2021-2022 akademik yılında kayıt dondurmamış olmaları 
• Disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir. 

 
ÖNEMLİ NOTLAR : Tam zamanlı çalışacak öğrenciler sigortalı olarak çalışacaklarından; Anne ve 
baba üzerinden aldıkları sigortaları kesilmektedir. 
Anne ve baba üzerinden aldıkları maaş var ise kesintiye uğrayacaktır. 

Yeşil pasaportları veya yetim maaşları gibi imkânlardan faydalanamazlar. Bu durumlarda Kurumun 
sorumluluğu bulunmamaktadır. 

KYK bursu ya da katkı kredisi alanların ise, başvuru yapmadan önce Kredi Yurtlar Kurumu 
ilgililerine danışmaları gerekmektedir. 

İşe girmesi kesinleşen öğrenciler için istenilen belgeler: 

• Banka işlemlerinin tamamlanması, İstanbul Gedik Üniversitesi Maaş hesabı Pendik e-
5 şubesinden ( AKBANK) açılması 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü) 
• İş sözleşmesi ( Personel Daire Başkanlığında İmzalanacak) 
• İkametgâh Örneği ( e- devletten alınabilir) 
• Adli Sicil Kaydı ( e- devletten alınabilir) 
• Sağlık Raporu 

SON BAŞVURU TARİHİ :  9 HAZİRAN 2022, PERŞEMBE – 17:30 

*Bu tarihten sonra başvurular kabul edilmeyecektir. 

*Başvuran öğrencilerle görüşmeler Yüz yüze yada Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. 
Konuyla ilgili bilgilendirmeler Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı tarafından web sitesi 
üzerinden yapılacaktır. 
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