
ÜNİVERSİTEMİZİN TERCİH-TANITIM GÜNLERİ 
SÜRESİNCE BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER 
MİSİNİZ ? 
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İstanbul Gedik Üniversitesi 
Tercih- Tanıtım Dönemi Çalışma Başvuru Şartları 
‘’Tam Zamanlı Belirli Süreli’’ Statüde Çalışmak İsteyen Öğrencilere Duyuru 

Üniversitemizin Tercih ve Tanıtım Günleri süresince (18 Temmuz – 5 Ağustos 2022)  Kurumsal 
İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı biriminde  ‘’Tam Zamanlı Belirli Süreli’’ statüde çalışacak 
İstanbul Gedik Üniversiteli öğrenciler arıyoruz. 

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde çalışacak öğrenciler için: 

Sorumluluk alanları: 

• Üniversitenin tanıtım sürecinde lise aday öğrenciler ve aday öğrenci velilerine ön 
lisans ve lisans programlarının tanıtılmasına yönelik organizasyonlarda, standlarda ve 
ofis işlerinde yardımcı olmak 

• Üniversitenin tanıtım sürecinde, üniversiteye birebir ulaşamayan öğrenciler için dijital 
olarak planlanan tanıtım çalışmalarına yardımcı olmak. 

• Ofislerin gündelik çalışmalarına yardımcı olmak. 
• Aday öğrenci bilgi girişlerini yapmak ve takip etmek 

 
Aranan Özellikler: 

• MS Office programlarına aşina olan 
• İletişim becerileri kuvvetli, özellikle ikna kabiliyeti yüksek 
• Ayrıntılara dikkat eden ve güler yüzlü 
• Ekip çalışmasına yatkın 

 
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 :  15 HAZİRAN 2022, CUMA – 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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