
Evrak Tarih ve Say1S1: 26.02.2021-5925 

KISMi ZAMANLI <;ALISTIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh 9ah~tmlacak ogrencilere bir saatlik 9ah~ma kar~Ihgiodenecek licret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. Ek-1 

K1smi zamanh 9ah~tmlacak ogrencilerin 9ah~ma stiresi haftada en 90k 15 saattir. 

Birim 

YADYOK 

ileri ingilizce 

Birimi 

Ogrenci 
say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* 

Teknik donamma hakim, ileti~imi 
gli91ti, tercihen CET Boltimti 
ogrencisi. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi~hr. 

i~in niteligi 

-AE ofisine ve hocalanna 
teknik destek saglamak: 

-ihtiya9 halinde 9e~itli 
doktimanlan haz1rlama 
a~amasmda destek (not defteri, 
yoklama listesi, vb.) 

-Ders esnasmda gerekli 
olabilecek 9e~itli materyalleri 
saglama konusunda destek 
(sunum, video, vb.) 

-Birimde verilen derslerin 
takibi i9in gereken asgari 
dtizeyde teknolojik bilgiyi 
ogrencilere kazandlrmada 
destek 

<;ah~tmlacak 
donem 

(tarih arahg1, 
2021) 

22 Mart 2021 -
25 Haziran 202 I 

Haftahk 
9ah~ma 
stiresi 

8 saat 

Ba~vuru yeri 
ve tarihi 

YADYOK, 2-
3-4-5 Mart 

2021 



Evrak Tarih ve Saytst: 26.02.2021-5925 

1. AE ofisine ve hocalarma 
teknik destek saglamak: 

-ihtiya~ halinde ~e~itli 
dokUmanlan haztrlama 
a~amasmda destek (not defteri, 
yoklama listesi, vb.) 

O~UncU ya da dordUncU stmf 
-Ders esnasmda gerekli YADYOK ingiliz Edebiyati, Dilbilim ya da 

<;eviribilim ogrencisi, not olabilecek ~e~itli materyalleri 

ileri ingilizce ortalamast en az 3.0 ve ileti~im saglama konusunda destek 
22 Mart 2021 -

1 becerileri kuvvetli (sunum, video, vb.) 25 Haziran 2021 7 saat 
Birimi 

- Birimde verilen derslerin 
takibi i~in gereken asgari 
dUzeyde teknolojik bilgiyi 
ogrencilere kazandtrmada 
destek 

-Ogrencilere ozellikle yazma 
becerisi konusunda akademik 
destek sunmak 

*Ktsmi Zamanh Ogrenci <;ah~ttrma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in nite1igi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlardtr. 
Ktsmi Zamanlt Ogrenci <;ah~ttrma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurularm sonu~landmlmast: 09 Mart 2021 Salt 

Sonu9larm ilam: 12 Mart 2021 Cuma 

Sozle~me imzalanmast ve RektOriUge gonderilmesi i~in son gUn: 19 Mart 2021 Cuma 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan ' na bakmtz. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanm•~t1r. 

YADYOK, 2-
3-4-5 Mart 
2021 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5925 

KISMi ZAMANLI <;ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh c;ah~tmlacak ogrencilere bir saatlik c;ah~ma kar~Ihg1 odenecek ilcret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. Ek-2 

K1smi zamanh c;ah~tinlacak ogrencilerin c;ah~ma silresi haftada en c;ok 15 saattir. 

<:;ah~tinlacak 
Haftahk Ogrenci donem 
c;ah~ma Birim sayiSI Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih arahg1, 

2021) silresi 

1. Bilgisayar ve Ogretim 
Teknolojileri Ogretmenligi 
Bolilmil son s1mf ogrencisi olmak 

2. Moodie platformu konusunda 
bilgili, istekl i ve sorumluluk 

YADYOK 
sahibi olmak CC bilnyesinde Moodie platformu 

c;ah~malanna platform ile ilgili 22 Mart 2021 - 12,5 Haz1rhk Birimi 1 
3. Materyal transferi ve yilklemesi destek olmak ve materyal transferi 25 Haziran 2021 Saat 
yapabilmek: Fill in the gaps, ve yliklemesi yapmak. 
matching, quiz gibi Moodie 
aktivitelerine donil~ecek ~ekilde 
materyal transferi yapma 
konusunda bilgili 

- L.... 

*K1smi Zamanh Ogrenci <:;ah~t!fma Uygulama Usul ve Esaslan ic;inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci <:;ah~tlfma Uygulama Usul ve Esaslan ic;in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurularm sonuc;landmlmasi: 09 Mart 2021 Sah 

Sonuc;lann ilam: 12 Mart 2021 Cuma 

Sozle~me imzalanmasi ve Rektorllige gonderilmesi ic;in son glin: 19 Mart 2021 Cuma 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi ic;in birimlerin weblilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanma~hr . . 

Ba~vuru yeri ve 
tarihi 

Y ADYOK, 2-3-4-
5 Mart 2021 

' 



Evrak Tarih ve Saytst: 26.02.2021-5925 

KISMi ZAMANLI <;ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

Ktsmi zamanlt 9ah~tmlacak ogrencilere bir saatlik 9alt~ma kar~thgt odenecek Ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak be l irlenmi~tir. Ek-3 

Ktsmi zamanlt yah~tmlacak ogrencilerin 9ah~ma sUresi haftada en 90k 15 saattir. 

<;ah~tmlacak 
Haftaltk 

Ogrenci donem 
9alt~ma Birim saytst Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih arahgt, 
sUresi 2021) 

. MDB Ofisine ve hocalanna 
teknik destek saglamak, 

-ihtiya9 halinde 9e~itli 

-Teknik donantma hakim ve 
dokUmanlan haztrlama 

ileti~imi gU9lU -asistan ogrenci, TUrk9e 

- <;ok iyi derecede ingilizce bilgisi belgelerin/di lek9enin 
haztrlanmasma ozen 

YADYOK - ikinci smtftan itibaren ingiliz gostererek ve Universitenin 22 Mart 2021 -
6 saat Modern Diller Birimi 1 Edebiyatt, Dilbilim, MUhendislik, 9e~itli ofisleriyle ileti~im 25 Haziran 2021 

<;eviribilim ogrencisi, not halinde olarak Modern Diller 
ortalamast en az 3.0 ve ileti~im Birimi koordinatOrUne ve dil 
becerileri kuvvetli birimleri koordinatOrlerine 

yardtmct olmahdtr. 

-Teknolojik ve bilgisayar 
sorunlan olan ogretmenlere 
yardtmct olmah 

*Ktsmi Zamanlt Ogrenci <;ah~ttrma Uygulama Usul ve Esaslan i9inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlardtr. 
Ktsmi Zamanh Ogrenci <;ah~ttrma Uygulama Usul ve Esaslan i9in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurularm sonu9landmlmast: 09 Mart 2021 Salt 
Sonu91arm ilant: 12 Mart 2021 Cuma 
Sozle~me imzalanmast ve Rektor!Uge gonderilmesi i9in son gUn: 19 Mart 2021 Cuma 
istenen belgeler ve daha detaylt bilgi i9in birimlerin web/ilan panolan'na bakmtz. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi~tlr. 

Ba~vuru yeri ve tarihi 

Y ADYOK, 2-3-4-5 
Mart 2021 



Evrak Tarih ve Saytst: 26.02.2021-5794 

EK 2: KISMi ZAMANLI c;ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGili DUYURU FORMU 

K1smi zamanh ~;ah~t1nlacak ogrencilere bir saatlik <;ah~ma kar~1hg1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13.00.-TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~;ah~t1nlacak ogrencilerin <;ah~ma suresi haftada en <;ok 15 saattir. 

Ogrenci \=ah~tlnlacak 

donem 
Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 

(tarih arahg1, 2021) 

Lisans Ogrencileri ba~vuru 
Uluslararas1 ili~kiler Ofisi yapabilirler. ileti~im becerilerine 

sahip, Microsoft ofis programlanna Erasmus-Degi~im Dan1~manlanna 

hakim, Yabanc1 dil (ingilizce) Asistanhk; 
bilgisinin iyi olmas1, kampusleri ve Yurt d1~1ndan gelen ziyaret<;iler i<;in 22 Mart 2021 

1 
boiUmleri iyi bilmesi, tak1m kampus turu. Exchange-Erasmus 31 May1s 2021 

<;ah~masma yatkm, esnek <;ah~ma incoming ve Outgoing ogrenciler vs. ile 
saatlerine uyum saglayabilen ilgili verilen gorevleri yerine getirmek 

adaylann ba~vuru yapabilmeleri rica 
olunur. 

*K1smi Zamanh Ogrenci \=ah~tlrma Uygulama Usul ve Esaslan i<;inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci \=ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i<;in : http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu<;landmlmas1: 9 Mart 2021 

Sonu<;lann ilam: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i<;in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i<;in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z 

, Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

<;ah~ma 

suresi 
tarihi 

10 Mart 2021 
tarihinden itibaren 
ba~vuru yapmak 
isteyen adaylann 

CV'Ierini 
a:i[!ar@boun.edu.tr 

15 
adresine 

gondermeleri rica 
olunur. Son 

ba~vuru tarihi 15 
Mart 2021'tarihi 

mesai (17.00) 
bitimine kadar 
yapabilirler. 



Evrak Tarih ve Saytst: 27.02.2021-5859 

UYGULAMALI BiLiMLER YUKSEKOKULU 

"2020/2021 Akademik Yll1 II. Donem" KISMI ZAMANLI <;ALISTIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU 
K1smi zamanh ~ah~t~nlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~1hg1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13.00 TL olarak belirlenmi~tir. K1smi zamanh ~ah~t~nlacak 

ogrencilerin ~ah~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

~ah~t1r1lacak donem 
Haftahk 

Birim 
Ogrenci 

Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi ~ah~ma 
Ba~vuru yeri ve 

say1s1 (tarih arahg1,2021) 
siiresi 

tarihi 

Uluslararas1 Ekonomi derslerini "BB" veya ustli bir 

Ticaret notla tamamlam1~ olmak; Ulus. Tic., INTI 112 dersi i~in Uluslararas1 Tic.Bol 

BoiUmu 1 Yon. Bil. Sis. veya Ekonomi Bolumu'nde destek vermek, ek 22 Mart -16 Haziran 
3 

02 - 07 Mart 2021 
3. ya da 4. Slnlf veya Y. Lisans ogrencisi problem saatleri, 2021 e-mail : 
(tercih) olmak, genel not ortalamasmm uygulamalar arif.atilan@boun.edu.tr 

en az 3,00 olmas1. 

Uluslararas1 Matematik derslerini "BB" veya ustO bir 

Ticaret notla tamamlam1~ olmak; Ulus. Tic., INTI 122 dersi i~in Uluslararas1 Tic.Bol 

BoiUmu 1 Yon. Bil. Sis. veya Mat. Bolumu'nde 3. destek vermek, ek 22 Mart -16 Haziran 02 - 07 Mart 2021 
3 

ya da 4. Slnlf veya Y. Lisans ogrencisi problem saatleri, 2021 e-mail: 
(tercih) olmak, genel not ortalamasmm uygulamalar arif.atilan@boun.edu.tr 

en az 3,00 olmas1. 

Uluslararas1 Ekonomi derslerini "BB" veya usti.i bir 

Ticaret notla tamamlam1~ olmak; Ulus. Tic., INTI 212 dersi i~in Uluslararas1 Tic.Bol 

Bolumu 1 Yon. Bil. Sis. veya Ekonomi Bolumu'nde destek vermek, ek 22 Mart -16 Haziran 02 - 07 Mart 2021 
3 

4. Slnlf veya Y. Lisans ogrencisi (tercih) problem saatleri, 2021 e-mail: 
olmak, genel not ortalamasmm en az uygulamalar arif.atilan@boun.edu.tr 

3,00 o lmas1. 

Uluslararas1 istatistik derslerini "BB" veya ustO bir 

Ticaret notla tamamlam1~ olmak; Ulus. Tic., INTI 228 dersi i~in Uluslararas1 Tic.Bol 

Bolumu 1 Turizm i~l., Yon. Bil. Sis., Mat. veya destek vermek, ek 22 Mart -16 Haziran 02 -07 Mart 2021 
Ekonomi Bolumu'nde 4. sm1f veya Y. problem saatleri, 2021 

3 
e-mail: 

Lisans ogrencisi (tercih) olmak, genel uygulamalar arif.atilan@boun.edu.tr 
not ortalamasmm en az 3,00 olmas1. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanm•~br. 

I 



Evrak Tarih ve Sayisi: 27.02.2021-5859 

Uluslararas1 Pazarlama derslerini "BB" veya ustu bir 

Ticaret notla tamamlam1~ olmak; Ulus. Tic., INTI 252 dersi i~in 
Uluslararas1 Tic.Bol 

Bollimu 1 Turizm i~l., Yon. Bil. Sis., Ekonomi veya destek vermek, ek 22 Mart - 16 Haziran 

i~letme Bollimli'nde 3. ya da 4. s1mf problem saatleri, 2021 3 
02 -07 Mart 2021 

veya Y. Lisans ogrencisi (tercih) olmak, uygulamalar e-mail: 

genel not ortalamasmm en az 3,00 
arif.atilan@boun.edu.tr 

olmas1. 
Say1sal yontemler ve/veya operasyon 

Uluslararas1 yonetimi ile ilgili ders(ler)i "BB" veya 
Ticaret 1 daha yliksek bir notla tamamlam1~ INTI 322 dersi i~in 22 Mart -16 Haziran Uluslararas1 Tic.Bol 
Bollimu olmak; 2.75 veya daha yuksek genel not ~e~itli destek vermek 2021 

3 
02 - 07 Mart 2021 

ortalamasma sahip olmak; Ulus. Tic., e-mail: 
Yon. Bil. Sis. veya Endustri Muh. arif.atilan@boun.edu.tr 

Bollimu'nde 4. sm1f veya yuksek lisans 
ogrencisi olmak. 

Uluslararas1 1. sm1f derslerini ba~anyla tamamlam1~ 
Ticaret olmak; Ulus. Tic., Turizm i~l., Yon. Bil. INTI 378 dersi i~in 

Uluslararas1 Tic.Bol 
Bolumu 1 Sis.,Ekonomi, Uluslararas1 ili~kiler ve destek vermek, ek 22 Mart -16 Haziran 

Siyaset Bilimi veya i~ letme Boli.imi.i'nde problem saatleri, 2021 3 
02 -07 Mart 2021 

4. Slnlf veya Y. Lisans ogrencisi (tercih) uygulamalar 
e-mail: 

olmak, genel not ortalamasmm en az 
arif.atilan@boun.edu.tr 

2,50 olmas1. 

Uluslararas1 Tercihen Bilgisayar Mi.ih., Ulus. Tic., Yon. 
Uluslararas1 Tic.Bol 

Ticaret Bil. Sis., Ekonomi veya i~letme INTI 434 dersi i~in 22 Mart -16 Haziran 

Bollimi.i 1 Boli.imi.i'nde lisanslisti.i ogrencisi olmak. destek vermek, ek 2021 2 
02 -07 Mart 2021 

Tercihen giri~imcilik alanmda problem saatleri, 
e-mail: 

tecri.ibesinin olmas1. uygulamalar 
arif.atilan@boun.edu.tr 

Uluslararas1 1. sm1f derslerini ba~anyla tamamlam1~ INTI 474 dersi i~in 22 Mart- 16 Haziran Uluslararas1 Tic.Bol 
Ticaret 1 olmak; Ulus. Tic., Turizm i~l., Yon. Bil. destek vermek, ek 2021 02 -07 Mart 2021 
Boli.imi.i Sis.,Ekonomi, Uluslararas1 ili~kiler ve problem saatleri, 

2 
e-mail: 

Siyaset Bilimi veya i~letme Bollimi.i'nde uygulamalar arif.atilan@boun.edu.tr 
4. sm1f veya Y. Lisans ogrencisi (tercih) 

-

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi~hr. 
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Turizm 
i~letmeciligi 

Bolumu 

3 

--

Yonetim 1 
Bili~im 

Sistemleri 
Bolumu 

Yonetim 1 
Bili~im 

Sistemleri 
BoiUmu 

olmak, genel not ortalamasmm en az 
2,50 olmas1. 

Temel ara~t1rma teknikleri, sorumluluk 
alma istegi, organizasyon becerisi, 3. 

veya 4. sm1fTurizm i~letmeci l igi Boll.imu 
ogrencisi olmas1 ve ba~ka bir i~te 

~all~m1yor olmas1. Ogrencilerin Bolum 
faaliyetlerinde yer alm1~ olmas1 da tercih 

sebebidir. 

YBS Lisans veya Lisansi.istU ogrencisi 
olmak 

(MIS 21l'den BB ustl.i bir not ile ge~mi~ 
olmak) 

YBS Lisans veya Lisansi.istl.i ogrencisi 
olmak 

(MIS 251'den AA not ile ge~mi~ olmak) 

Ara~t1rma projeleri, 
Bollim'un tamt1m 
faaliyetleri, Bolum 

organizasyonlannda ve 
ders 

dokumantasyonunda. 

Derse Yard1mc1 Olmak 

Derse Yard1mc1 Olmak 

- --- · - ------· - - -----

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanm1~hr. 

Turizm i~letmeciligi 
Boll.imu 

22 Mart - 2 Temmuz 
6 

2021 2-5 Mart 2021 
e-mail: 

mele(2n@boun.edu.tr 

- - -

22.03.2021-22.06.2021 10 saat Yonetim Bili~im Sistemleri 
Boll.imu 

1-5 Mart 2021 
e-mail: 

aydin.yilmaz@boun.edu.tr 

22.03.2021 22.06.2021 10 saat Yonetim Bili~im Sistemleri 
Boll.imu 

1-5 Mart 2021 
e-mail: 

aydin.yilmaz@boun.edu.tr 

- I 
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Yonetim 1 YBS Lisans veya LisansOstO ogrencisi Derse Yard1mc1 Olmak 22.03.2021 22.06.2021 10 saat Yonetim Bili~im Sistemleri 
Bili~im olmak BoiOmO 

Sistemleri {MIS 116' dan AA veya BAile ge~mi~ 1-5 Mart 2021 
BoiOmO olmak,) e-mail: 

~ydin.yilmaz@boun.edu.tr 
Yonetim 1 YBS Lisans veya LisansOstO ogrencisi Derse Yard1mc1 Olmak 22.03.2021 22.06.2021 10 saat Yonetim Bili~im Sistemleri 
Bili~im olmak BoiOmG 

Sistemleri {MIS 224 dersinden ve MIS 326 1-5 Mart 2021 
BoiOmO dersinden BA ve Ozeri ile ge~mi~ olmak) e-mail: 

jaydin.yilmaz@boun.edu.tr 

I 

* K1smi Zamanh Ogrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara {i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 
Ba~vurulann sonu~landmlmas1 : 9 Mart 2021 
Sonu~larm ilam: 12 Mart 2021 
Sozle~me imzalanmas• ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 
istenen belgeler ve daha detayh bilgi i~ i n birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, gfivenli elektronik imza ile imzalanmi~tlr. 



KISMi ZAMANLI ~Ali$TIRILACAK 0GRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 
Ek-2 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~1hg1 odenecek Ocret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak ogrencilerin ~ah~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

--- -- -- · - -

Ogrenci ~~~~t1rdacak donem Haftahk 

Birim Say1s1 Ogrenclde aranan ~artlar* i~in niteligi (Tarih Arahg1, 2019) ~ah~ma Ba~vuru yeri ve tarihi** 
Siiresi 

ileti~im becerilerine sahip universite tanltlm 
olmak, sorumluluk sahibi olmak, 

faaliyetlerinde kampus 
Tan1t1m Ofisi 

Tamt1m Ofisi 10 sunum kabiliyeti olmak, 22 Mart -14 Haziran (Ba~vurular online olarak 
i!;inde ve I veya online 2020 15 

universite hakkmda genel ahnacakt1r) 

bilgilere hakim olmak gorev almak 04-05 Mart 2021 
---

*K•smi Zamanh Ogrenci <;ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i!;inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard 1 r. 
K1smi Zamanh Ogrenci <;ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i!;in: http:Uogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 
**Basvuru yapacak adavlarm guncel transcriptlerini ve ders programlanm cesminaz.eser@boun.edu.tr adresine e-posta olarak 
gondermeleri gerekmektedir. On elemeyi geten adavlarla online mUiakatlar vaptlacakt1r. 

Ba~vurulann sonu~land1nlmast: 09 Mart 2021 

Sonu~larm ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmast ve Rektorluge gonderilmesi icin son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi icin birimlerin web/ilan panolanna bakm1z. 



Evrak Tarih ve ·saytst: 05.82.2021-3114 
Evrak Tarih ve Saytst: 23. 2.2021-5127 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGili DUVURU FORMU 

K1smi zamanlt ~alt~ttr1lacak 6grencilere bir saatlik ~ah~ma kar~ 1hg1 odenecek i.icret UYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. Ek-2 

K1smi zamanlt ~ah~ttr1lacak 6grencilerin ~ah~ma si.iresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Haftahk 
bgrenci saytsl ~alt~ttr1lacak donem ~alt~ma Ba~vuru yeri ve tarihi 

Birim bgrencide aranan ~artlar* i ~in niteligi (tarih arahg1, 2021) si.iresi 

Bogazi~i Oniversitesi Klasik 4 Microsoft Word ve Excel gibi temel Konser bi.inyesinde ag1rlanan sanat~llarm Mart 2021 - Arahk 15 saat Klasik Muzik 
Muzik Koordinatorlugu bilgisayar programlanna hakimiyet, kar~1lanmas1 ve kendileriyle ilgilenilmesi, 2021 Koordinatorli.igu 

gelen sanat~ 1l arla ileti~im konser evraklannm duzenlenmesi mail hesab1: 
kurabilecek duzeyde ingilizce ve klasikmuzik@ boun.ed u. tr 

tercihen bir ba~ka dilde daha 
yeterlilik, sosyal medya, video 
editleme ~alt~malanna hakim. 

---

* K1smi Zamanh bgrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. K1smi Zamanh 
bgrenci ~alt~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~land1nlmas1: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilam: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmt~tlr. 



OGRENCi FAALiVETLERi KOORDiNATORL0G0 
KISMi ZAMANLI (:ALI$TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUVURU FORMU 

Ktsmi zamanh ~ah~tmlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~thgr odenecek Gcret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

Ktsmi zamanh ~ah~tmlacak ogrencilerin ~ah~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci 
(:ah~tmlacak 

Birim Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 
donem 

saytsr 
(tarih arahgt, 2021) 

Oniversite hakktnda genel 
bilgilere sahip olmak, iyi derecede 

Ogrenci Faaliyetleri 3 ingilizce biliyor olmak, Microsoft Ofis i~lerinde destek saglamak 22 Mart -10 EyiGI 
Koordi natorl Ggu Office programlan ve temel 

bilgisayar becerisi sahibi olmak 

*Ktsmi Zamanh Ogrenci c;ah~trrma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara ( i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlardtr. 
Krsmi Zamanh Ogrenci c;ah~ttrma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~landmlmasr: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilant: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmast ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakmrz. 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

~ah~ma 
tarihi 

suresi 
ogrencidekanligi@ 

boun.edu. tr 
adresine CV ve ' 

ofiste 
15 ~ah~tlabilecek 

zaman dilimlerini 
belirten ~izelge ile 

ba~vurunuz. 

2- 7 Mart 2021 
i 

I 



Evrak Tarih ve Sayisi: 26.02.2021-5882 

KISMi ZAMANLI c;Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh c;:ah~t 1nlacak bgrencilere bir saatlik c;:ah~ma kar~1hg1 bdenecek ucret OVK tarafmdan 13,00TL olarak belidenmi~tir. 

K1smi zamanh c;:a h~t1n lacak bgrenci lerin c;:ah~ma suresi haftada en c;:ok 15 saattir. 

Ogren 
~ah~t1nlacak 

dbnem 

Birim 
ci 

Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih arahg1, 
say1s1 

2021) 
Haftada 3 gununU t;al1~maya 
ay1rabilecek ders programma 
sahip lisans ya da yuksek lisans 

*Sosyal medya hesab1 it;in it;erik Uretimi ve takibi 
ogrencisi olma 

*Web sitesi it;in it;erik uretimi, takibi ve ingilizce Turkt;e t;eviri 

Microsoft Office programlannda 
yapilmas1 

beceri 
*Bogazit;i Network platform yonetimi: 
-Oyelik onay surecinde ilgili birimlerle koordinasyonu saglama 

ingilizceye yazi11 ve sozlu tam 
-it;erik uretme 

Mezunlar Ofisi -Platform hizmet saglay1c1S1 ve mu~teri temsilcileri ile gerekli 
2 

hakimiyet 
koordinasyonu saglama, sitenin teknik altyap1s1 ile ilgili egitim 

15.03.2021-

ve webinar'lan takip etme 
31.12.2021 

D1~adonuk, mezun ili~kilerin i 
* Mezunlar Ofisi'nin duzenledigi etkinliklerin plan lanmasmda 

yurutmeye ve i leti~im kurmaya 
ve organizasyonunda sorumluluk alma 

yatkm alma 
* Mezuniyet toreni gibi Oniversite'nin onemli etkin lik 

Detay c;:ah~mas1na yatkm ve 
organizasyonlannda yer alma 

sorumluluk bilinci yuksek olma 
*Ofisin rutin i~leyi~inde sorumluluk alma, mezunlarla ileti~imi 
saglama 

*K1smi Zamanh Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:inde yer alan ~artlara (i~ i n niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonuc;:land1nlmas1: 9 Mart 2021 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanm•~br. 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

c;:ah~ma 
tarihi 

suresi 

08.03.2021 
tarihine kadar 

mezun@boun. 

edu.tr adresine --
15 

CV'nizi ve 

c;:ah~ma 
motivasyonu nu 

zu anlatan bir 

yaZI ile 

ba~vurunuz 



Evrak Tarih ve Say1s1: 15.02.2021-4296 

KISMi ZAMANLI tALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh !;a h~t1nlacak ogrencilere bir saatlik !;ah~ma kar~1hg1 odenecek ucret UYK tarafmdan 13,00 TL olarak belirlenmi~tir. Ek-2 

K1smi zamanh !;ah~tmlacak ogrencilerin !;ah~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci <::ah~t1nlacak donem 
Haftahk 
!;al1~ma Ba~vuru yeri ve tarihi 

Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih arahg1, 2021) 
suresi 

KutUphane ve KutUphane hizmetlerini Materyal kontrol, 
Kuti.iphane ve Dok. 

Doki.imantasyon Daire 
15 

tammak, onemini bilmek, duzenleme, raf 15 Mart -13 Agustos 2021 
15 saat Daire B~k. 

Ba~kanhg1 ekip ~ah~masma uygun hizmetleri, odOn!; 15 Eyli.il- 31 Arahk 2021 
3- 8 Mart 2021 

olmak i~lemleri 

--

*K1smi Zamanh Ogrenci <::ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i!;inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci C:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i!;in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu!;land1nlmas1: : 9 Mart 2021 

Sonu!;lann ilam: 12 Mart 2021 

Si:izle~me imzalanmas1 ve Rekti:irli.ige gonderilmesi i!;in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i!;in birimlerin web/ilan panolanna bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi~hr. 



Evrak Tarih ve Saytst: 26.02.2021 -5716 

KJSMi ZAMANLI (:ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

Ktsmi zamanh ~alt~ttnlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma ka~t ltg1 odenecek Ocret OYK tarafindan 13,00TL olarak belirlenmi~ti r. 

Ktsmi zamanh ~alt~tm lacak ogrencilerin ~ah~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Haftaltk 
<;ah~tmlacak donem 

~alt~ma Ba~vuru yeri ve tarihi 
Ogrenci 

Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih araltg1, 202 1) 
suresi 

Birim say1s1 

Kurumsal ileti~im Ofisi bunyesinde 
gorevlendirildigi alanlarda sorumluluk 
alarak gerekli gorOlen ~alt~malarm 

Yuksek lisans ogrencisi olmak, 
eksiksiz ve duzenli surdilrOlmesine destek 
olmak, bu kapsamda a~agtdaki konularda 

ileti~im becerilerine sahip 
ekibe aktif destek vermek: olmak, sorumluluk sahibi 
- Bogazi~i'nden Haberler web sitesi i~in 

olmak, Turk~e 'ye ve 
i~erik Oretimi ve haber yaz1m1 , 

ingilizce 'ye hakimiyet ve yazt 
-Ar~t1rma haberleri i~in ilgili hocalarla 

B~vurmak isteyen yazabilme /haber metni 
soyle~i ler yapmak, 

adaylar CV ve ders haztrlayabilme becerisi, sunum 
-Kampils etkinlikleri, ogrenci ba~anlan 

programlarmt kabiliyeti, Oniversite hakkmda 
gibi konularda haber i~erikleri haZlflamak, 

19.03.202 1-
15 saat 05.03.2021 tarih ine Kurumsal i leti~im Ofisi genel bilg ilere sahip olmak, 

roportajlar yapmak, . . 03.07.2021 kadar 
5 Microsoft Office programlarma 

- Mezunlarla soyle~iler yapmak ve 1~enk 
duygu.durgun@bou 

i leti~im Birimi 
hakimiyet, gereken durumlarda 

haz1rlamak, 
n.edu.tr adresine ofisten ve evden ~alt~abilirlik 

-Okul i~inde yaptlmakta olan duyurularm 
gondermelidir. (Covid-19 pandemisi nedeniyle 

i~erik editOrlugu ve kontrol~~ti ~ap~ak, olu$an $Urtlar geregi esnek 
-Bogazi~i ' nde Bilim blogu t~tn t~enk ralt$maya uyum gosterebiliyor 
tiretiminde bulunmak, 

olmak) 
-Gerekl i durumlarda basm billteni , basm 
daveti gibi met inler haztrlamak, 
-Basmm davet edildigi soyle~i ve 
etkinliklerde basm kar~tlama, e~l ik gibi 
konularda ekibe destek vermek, 
-Basm takibi yapmak. 

Haztrltk, I. Smtfveya 2. Smtf lisans 
ogrencisi olmak, sosyal medya 
hesaplan i~in i~erik tiretimi, gorse) 

tasanm, video kurgusu ve 
fotograf~t!tk gibi alanlardan en az 
birinde yetkin olmak, ileti~im 

Ba~vurmak isteyen becerilerine sahip olmak, sorumluluk 
Bogazi~i Oniversitesi Sosyal Medya 19.03.2021- 15 saat adaylar CV ve ders Kurumsal ileti~im Ofisi 

8 sahibi olmak, tak1m ~alt~masma 
Ekibinde gore~ ala~akttr. 03.07.2021 programlarmt Sosyal Medya Ekibi 

-- - -~ --

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanm•~br. 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5716 

yatkm olmak, esnek yah~ma 
saatlerine uyum saglayabilmek, 

liniversite iyerisinde geryekle~en 
etkinliklere ilgili olmak, iiniversite 

birim ve bollimlerini tammak ve 
kurum iyi-dl~l ileti~imle ilgili olmak, 
sosyal medya iyerik iiretimi ve dijital 
ileti~imde deneyimli olanlann 
portfolyo baglant1s1 iletmeleri . 

ileti~im becerilerine sahip 
olmak, sorumluluk sahibi olmak, 
detay yah~malanm sevmek, sunum 
kabiliyetine sahip olmak, iiniversite 
hakktnda gene! bilgilere hakim 
olmak, iyi derecede ingilizce biliyor 
olmak, Microsoft Office 

Kurumsal ileti~im Ofisi 
9 programlanna hakim olmak, 

Kurumsal ileti~im Ofisi Etkinlik 19.03.2021-
Etkinlik Birimi Microsoft Excel programmda 

Biriminde gorev almacakt1r 03.07.2021 

raporlama ve grafik ylkarabi lmek, 
web sitesi giincelleme ve sosyal 
medya kanallan yonetebilmek, 
etkinlik organizasyonu konusunda 
istekli ve esnek yah~ma saatlerine 
uygun olmak. 
ileti~im becerilerine sahip olmak, 
sorumluluk sahibi olmak, Microsoft 
Office program Ianna hakim olmak, 

Kurumsal ileti~im Ofisi 
Microsoft Excel programmda 

Salonlar ve idari i~ ler I 
raporlama ve grafik ylkarabilmek, Kurumsal ilet i~im Ofisi idari i~ler 19.03.2021-
esnek yah~ma saatlerine uygun Biriminde gorev ahnacakt1r. 03.07.2021 

Birimi 
olmak, liniversite hakkmda genel 
bilgilere hakim olmak, iiniversite 
birim ve bollimlerini tammak. 

-- - - --- ---- - ------

*K1smi Zamanh Ogrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan iyinde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgil i) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanlt Ogrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan iyin: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

B~vurularm sonuylandm lmas•: 9 Mart 2021 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanma~tlr. 

05.03.2021 tarihine 
kadar 
sosyalmedya@bou 
n.edu.tr adresine 
gondermelidir. 

Ba~vurmak isteyen 
adaylar CV ve ders 
programlanm 

15 saat 
05.03.2021 tarihine 
kadar 
cansu.oral@bou 
n.edu.tr adresine 
gondermelidir. 

' 

Ba~vurmak isteyen 
adaylar CV ve ders 
programlarm1 

15 saat 
05.03.2021 tarihine 
kadar 
ekin.sogukpinar@ bou 
n.edu.tr adresine 
gondermelidir 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5716 

Sonuylann ilam: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorlilge gonderilmesi i9in son giln: I 9 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i9in birimlerin web/ilan panolan ' na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmJ~hr. 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.202 1-59 16 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanll ~a ll~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~all~ma kar~11ig1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanll ~a ll~t1nlacak ogrencilerin ~all~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

<;:a ll~tmlaca k 
Ogrenci 

don em 
Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 

(tarih arahg1, 2021) 
Birim say1s1 

Birimimizde uzaktan ~all~mak GETEM'deki gunluk ofis i~ lerinin 
i~in , ofis programlanna hakim, yap1lmas1, gonullu okuyucu.lann 

i leti~im becerileri gu~lu , bilgilendiri lmesi, ihtiya~ hahnde 22 Mart 2021 GETEM 10 
diksiyonunun duzgun olmas•. v~ 

yaz1~malann takibi ve kitap . . 18 Haziran 2021 (Ofis) 
internette baglanma problemmm seslendirilmesi gibi konular dah1ld1r. olmamas1 
A~ag1daki 3 ~ah~madan birine 

GETEM bir teknoloj i laboratuvan kat1labilecek duzeyde tekn1k oldugu i~in geli!?tirilmek istenen 
bilgi sahip olmak uygulamalar ve mevcut uygulamalann 

22 Mart 2021 GETEM 
1 

1-IOS veya Android i~in 
iyile~tiril mesi noktasmda de~tek 18 Haziran 2021 (Ofis) GETEM uygulamas1 geli!?tirme 
olabilmek. Bir ki!?ilik kontenJan 

2-Python ile ~e~itli scriptler 
oldugundan 3 konudan herh~~g i 

geli~tirme 
birinde yetkin ki~iler ba!?vurab1hrler. 3- Web Tasanm 

ingilizcesi iyi, engelli ogrencilerle Egitim goren engell ilerle ~ah !?ma , s~sli 
okuma, odev ~ah~masl , gorsellen 22 Mart 2021 GETEM 

20 birlikte ~ah !?ma konusunda 
aktarma, ders kapsammda diger 18 Haziran 2021 (Engelli Ogrenci Birimi) duyarllllk ve uzaktan ~ah~ma 

becerisine sahip ihtiya~lann giderilmesi vb. 

*Ba~vuru masmda belirti len formu doldurmamz ve gondermeniz yeterlidir. Aynca CV ya da transkript gerekmemektedir. 

* K1smi Zamanll Ogrenci <;:al1~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~art lard1r. 
K1smi Zamanlldgrenci <;:all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/ Home/ SubPage/kismizamanli 
Ba~vurula nn sonu~land1nlmas 1: 9 Mart 2021 
Sonu~lann ilam: 12 Mart 2021 
Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 
ist enen belgeler ve daha detayl1 bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmJ~tJr. 

Haftallk 
Ba~vu ru yeri ve 

~all~ma 
ta rihi 

suresi 

7 Mart 2021 Son 
tarihtir. 

8 https://forms.g le/kz 
3jWQkB1 gFLuE8x9 

7 Mart 2021 Son 
tarihtir. 

8 
https://forms.g le/kz 
3jWQkB1 gFLuE8x9 

7 Mart 2021 Son 
I tarihtir. 

4 
https :1/forms.gle/kz 
3jWQkB1 gFLuE8x9 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5920 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanll c;:all~t1nlacak ogrencilere bir saatlik c;:all~ma kar~1llg1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. Ek-1 

K1smi zamanll c;:a ll~t1nlacak ogrencilerin c;:all~ma su resi haftada en c;:ok 15 saattir. 

Ogrenci 
<;:all~t1nlacak Haftallk 

Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 
donem c;:all~ma 

Ba~vu ru yeri ve 

(tarih arallg1, 2021) 
tarih i 

suresi 

8 Mart 2021 

Bat1 Dilleri ve Bat1 Dilleri ve Edebiyatlan Bolumu 
KutOphane ara~t1rmas1, afi~ i~leri, 

tarih ine kadar 

Edebiyatlan Bolumu 4 ogrencisi olmak ve minimum 2.50 c;:all~ma notlan ve yoklama duzenleme, 22 Mart -16 
unofficial transkript 

GNO'ya sahip olmak gorse! materyal arama vb. Haziran 2021 
3 saat ile 

basak.demirhan@b 
oun.edu.tr adresine 

ba~vurabi lirler. 

*K1smi Zaman II Ogrenci <;:all~t1rma Uygu lama Usul ve Esaslan ic;:inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. K1smi Zaman II Ogrenci <;:all~t1rma 
Uygulama Usul ve Esaslan ic;:in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonuc;:landmlmas1: 9 Mart 2021 

Sonuc;:larm ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi ic;:in son gun: 19 Mart 2021 istenen belgeler ve daha detayll bilgi ic;:in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanma~hr. 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021 -5920 

KISMi ZAMANLI ~Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGili DUVURU FORMU 

K1smi zamanll <;all~t1nlacak ogrencilere bir saatli k <;all~ma kar~11ig1 odenecek i.icret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. Ek-2 

K1smi zamanll <;all~t1n l acak ogrencilerin <;ah~ma suresi haftada en <;ok 15 saattir. 

Ogrenci <;all~tmlacak donem 
Haftallk 

Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih aralig1, 2021) 
<;all~ma Ba~vuru yeri ve ta rihi 
si.iresi 

Bolli me a it bilgisayar ve 

<;eviribilim Boli.imi.i 
Windows yaz11imlanna hakim 

simultane <;eviri 

o lmak, Trados vb. <;eviri 
laboratuvarlarmda Hocalan 

Ba~vurular email yoluyla 

yaz•llmlann1 aktif kullanabilmek 
asiste etmek, Boli.imi.in 

a I maca kt1r. 

3 
I teknik ihtiya<;lannda 

Simultane <;eviri 
22 Mart- 14 Haziran 

Email adres i: 

Laboratuvanndaki elektronik 
ara~t 1rma gorevlilerini 2021 

6 transi ntbu@gmail. com 

aksama a~ina olmak 
asiste etmek, veri tabanma 

Son ba~vuru tari hi: 

veri giri~ i yapmak, Boli.imde 
5 Mart 2021 

yi.iri.iti.ilen projelere teknik 

L___ 
destek saglamak 

*K1smi Zamanl1 Ogrenci <;all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i<;inde yer alan ~artlara (i~ i n niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. K1smi Zamanll Ogrenci <;all~t1rma 
Uygulama Usul ve Esaslan i<;in: http:/ /ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu<;land1nlmas1: 9 Mart 2021 

Sonu<;lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorli.ige gonderilmesi i<;in son gun: 19 Mart 2021 istenen belgeler ve daha detayll bilgi i<;in birim lerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi~tlr. 



Evrak Tarih ve Sayts t: 26.02.2021-5920 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

Ktsmi zamanh c;:ah~t1nlacak ogrencilere bir saatlik c;:ah~ma kar~1hg1 odenecek Ocret UYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

Ktsmi zamanh c;:a h~ttnlacak ogrencilerin c;:ah~ma suresi haftada en c;:ok 15 saattir. 

~ah~t1nlacak 
Ogrenci 

donem 
Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 

(tarih arahg1, 2021) 

FEF 
bgretim Oyelerimize ara~t1rma ve ofis 

i~lerinde yardtm etmek, yabanc1 19 Mart - 16 
Dilbi limi Bolumo 2 ingilizce ve bilgisayar bilgisi 

ogretim Oyelerine kampus ic;:i idari Haziran 2021 
i ~ lerde yard 1m etmek 

*Ktsmi Zamanh Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard t r. 

Ktsmi Zamanh Ogrenci ~ah~t 1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:in : http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonuc;:landtnlmast : 09 Mart 2021 
Sonuc;:lann ilant: 12 Mart 2021 
Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi ic;:in son gun: 19 Mart 2021 
istenen belgeler ve daha detayh bilgi ic;:in birimlerin web/ilan panolan 'na bakmtz. 
Prof. Dr. Balktz OztOrk 
Dilbilimi BoiUm Ba~kam 

~ 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanma~tar. 

Ek-3 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

c;:ah~ma 
tarihi 

suresi 

Dilbilim BoiOm 
Sekreterligi 
Gulsum Abay 

8 Saat a bay:@ boun.edu. tr 
e-posta adresi ne 
online ba~vuru 
01-08 Mart 2021 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5920 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak 6grencilere bir saatlik ~ah~ma kar~i11g1 6denecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak be l irlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak 6grencilerin ~ah~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

~ah~tmlacak 
bgrenci 

don em 
bgrencide aranan ~artlar* i~ i n niteligi 

(tarih arahg1, 2020) 
Birim say1s1 

Felsefe Bolumu 6grencisi olmak; 
~evi ri ; dosyalama; ar~iv duzenleme; 22Mart-10 Temmuz FELSEFE 

1 Ost seviye ingilizce bilmek; 
KutOphane ara~t1rmas1 2021 

Temel bilgisayar kullan1m1 

*K1smi Zaman II bgrenci ~ah~t 1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~art lara (i~ i n niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh bgrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/ Home/ SubPage/ kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~landmlmas1: 09 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmJ~tir. 

Ek-4 

Haftahk I Ba~vuru yeri ve 
~ah~ma ta rihi 
suresi 

Felsefe BolO mu 
asistan1 b zgur 
Nay1r'm mail 

adresine 
15 ozgurnayir@gmail. 

com d i lek~e ile 
ba~vuru 02 Mart-

05 Mart 2021 
tarih leri aras1 



Evrak Tarih ve Saytst: 26.02.2021-5920 

KISMi ZAMANLI I;Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLG ili DUYURU FORMU 

K1smi zamanll ~all~t1n lacak ogrencilere bir saatlik ~all~ma kar~1ilg1 odenecek iicret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanll ~all~t1n lacak ogrencilerin ~all~ma siiresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci 
<;:ah~tmlacak 

Birim Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 
donem 

say1s1 
(tarih ara llg1, 2021) 

2020-2021 II. 

Fizik 10 Fizik I ve II. s1mf derslerini ge9mi~ Fizik Laboratuvarlannda A sistanhk Don em ( 12 Nisan 
olmak 2021 - II Haziran 

2021 ) 

--

* K1smi ZamaniiOgrenci <;:all~t 1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi ZamaniiOgrenci <;:a l 1~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in : http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~land 1nlmas 1 : 9 Mart 2021 

Sonu~larm ilan1: 12 Mart 2021 

Soz le~me imzalanmas1 ve Rektorliige gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayll bilgi i~i n birimlerin web/ilan panolan 'na bak1n1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanm J~hr. 

Ek-5 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

~all~ rna 
tarihi 

siiresi 

Fizik boliim 
8 sekreterl igi 

5 Mart 202 1 

-



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.202 1-5920 

KISMi ZAMANU c;:ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh ~a l1 ~t 1 n l acak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~1hg1 odenecek i.icret OYK t arafmdan 13,00TL olarak bel i rlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~a ll~t 1nlacak ogrencilerin ~a ll~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci <;:all~tmlacak donem 
Birim say1s1 Ogrencide aranan ~art l ar* i~ i n niteligi (tarih arallg1, 2021) 

-Ders web sitesinin 
Hum 101-102 

-ileri derecede ingilizce bi lgisi gi.incellenmesi, 
Koord inatorl i.igu 

- HTML, EXCEL gibi programlar -Yurtd 1 ~1 ve yurt i~inden gelecek 
konusunda ileri di.izeyde bilgi sahibi misafir konu~mac1lann 

22 Mart-2 Temmuz 2021 1 
olmak. kar~1lanmas1 ve ag1rlanmasmda 

yard1mc1 olmak. 
-Derslerle ilgili istatistiki bilgiyi 
olu~turacak veri toplamak. 

*K1smi Zamanh Ogrenci <;:a h~t wma Uygulama Usu l ve Esaslan i ~i nde yer alan ~artlara (i~ i n niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci <;:a ll~t 1rma Uygulama Usul ve Esas lan i ~i n : http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vuru la nn son u~l a ndmlmas1 : 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Soz le~me imzalanmas1 ve Rekt6rli.ige gonderilmesi i~in son gi.in: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayll bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanml~ttr. 

Ek-6 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

~all~ rna 
tarihi 

si.iresi 

HUM 101-102 
Koord . Sekreterligi 

15 saat 2-5 Mart 
bayrakse@boun.ed 

u.tr 



Evrak Tarih ve Say IS I: 17.02.202 1-4423 

KISMi ZAMANLI <;Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanll ~all~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~a ll~ma kar~11ig1 odenecek ucret UYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanll ~all~t1nlacak ogrencilerin ~all~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci 
<;:all~t1nlacak 

Birim Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 
donem 

say1s1 
(tarih aralig1, 2021) 

Matematik Matematik Bolumunde lisans ve ~ift 
Matematik Bolumu derslerinde problem 

4 
Anadal Programma kay1tli, Yuksek Lisa ns 

saati yapmak, otis saatlerinde ogrencilerin 
19 Mart 2021 -

veya Doktora ogrencisi olmak (Transkript 16 Haziran 2021 
getiriniz) 

sorulann1 yan1tlamak 

* K1smi Zaman II Ogrenci <;:all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard 1r. 
K1smi Zamanll Ogrenci <;:all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~ land1nlmas1 : 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve RektoriUge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayll bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, 5070 say•h Elektronik imza Kanununa gore Giivenli Elektronik imza ile imzalanm•~hr. 
BurWd~iibwll:isdlllttpntiwinKdtit«~~gazici-universitesi-ebys?V=BE8V348PT adresinden yapalabilir. 

Ek-7 

Haftallk 
Ba~vuru yeri ve I 

~all~ rna 
tarihi 

suresi 

Matematik Bolum 
15 Sekreterligi 

4 Mart 2021 



---------- -----------------

Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.202 1-5920 

KISMi ZAMANLI c;AUSTIRILACAK OGRENCiLERlE iLGili DUYURU FORMU 

K1smi zamanh c;a i J~tmlacak ogrencilere bir saatlik c;al1 ~ma k~r~iiJgJ 6denecek ucret UYK taraf.ndan 13,00TL olarak belirlenmi~ti r. 

K1smi zamanl1 c;:a iJ ~tmlacak i:igrencilerin c;:a h~ma suresi haftada en c;ok 15 saattir. 

.. ~ah~t~r~ l acak Ogrenci 
donem 

Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 
(tarih arahgt, 2020) 

2 Y.L.;Ogrenci laboratuvarlannm 

Molekiiler Biyoloj i ve 
haz1rhg1 v e uygulamas1 smavda 

gozetmenlik 
Genetik Boli.imil Boli.imde tezli yilksek lisans veya'· 

3 1 Mart 2021- 16 
doktora ogrencisi olarak kaytth Ph.D ; Ogrenci laboratuvarlarmm 

Haziran 2021 ; 

olmak haztrhg t ve u ygulamast smavda 
gozetmenlik ve cihaz sorumlulugu 

*K1smi Zamanh Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i<;:i nde yer alan ~artl ara (i~in niteligi ile ilgili) ek ola rak a ranan ~artl ard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba§vurulann sonuc;:l andm lmasJ: 9 Mart 2021 

Sonu c;lann ilan1 : 12 Mart 2021 

56zle~me imzala nm as1 ve Rektorluge gonderilm esi i<;:in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayl1 bilgi i<;:in birimlerin web/ilan panolan 'na bak1mz. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmJ~tlr. 

Ek-8 

Hafta hk 
c;:ah~ma 

Ba~vuru yeri ve 
tarihi 

suresi 

M o1ekuler 
Biyo loj i ve 

I I 
Genetik Bolt.imi.i 

Sekreterligi (2 - 5 
Mart 2021) 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5920 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

Klsmi zamanll ~all~tlnlacak ogrencilere bir saatlik ~all~ma kar~lllgl odenecek ucret UYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanll ~all~t1nlacak ogrencilerin ~all~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir 

bgrenci <;all~tmlacak donem 
Birim say1s1 bgrencide aranan ~artlar* i ~i n niteligi (tarih arallg1, 2021) 

Psikoloji boiUmunde kay1tll yuksek 
BoiUm ogretim uyelerine 

PSiKOLOJi 3 
lisans ogrencisi olmak. 

ara~t1rmalannda ve smavlarda 22 Mart- 28 May1s 2021 
Psikoloji boiUmune dilek~e ile 

ba~vuru yapmak. 
yard1mc1 olmak. 

'------- - - - --- -

*K1smi Zaman II bgrenci <;all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard 1 r. 

K1smi Zamanll bgrenci <;all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/ Home/SubPage/ kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~landmlmas1: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve RektoriUge gonderilmesi i~in son gun : 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayl1 bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi~tlr. 

Ek-9 

Haftallk 
Ba~vu ru yeri ve 

~all~ rna t arihi 
suresi 

Psikoloji BoiUm 
Sekreterlig i 

8 saat 2 Mart- 4 M art 
2021 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5920 

KISMi ZAMANU <;ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanll ~ah~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~11ig1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi za manli ~ah~t1nlacak ogrencilerin ~all~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci ~all~tmlacak donem 
Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih arallg1, 2020) 

Sosyoloji Bolumu 
2 

Sosyoloji Boll.imunde lisans ogrencisi bgretim uyelerine 
22.03.2021-16.06.2021 

olmak ara~t1rmalannda yard 1mC1 olmak 

'--- -------- ---

*K1smi Zamanh Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~a rtlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanll Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vuru lann sonuc;land1nlmas1: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilam: 12 Mart 2021 

Soz le~me imzalanmas1 ve Rektorll.ige gonderilmesi ic;in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi ic;in birimlerin web/ilan panolan'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr. 

Ek-10 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

~all~ma 
tarihi 

suresi 

10'ar 05.03.2021 
sa at Sosyoloji Boll.imu 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5920 

KISMi ZAMANLI c;ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUVURU FORMU 

KJsmi zamanll ~all~tlnlacak ogrencilere bir saatlik ~all~ma kar~JilgJ odenecek Ucret UYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanll ~all~t1nlacak ogrencilerin ~all~ma sUresi haftada en ~ok 15 saattir. 

<;all~t1nlacak 
Ogrenci 

donem 
Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i ~ in niteligi 

(tarih arallg1, 2020) 

1) Tarih BoiUmu yuksek lisans 
Tarih BoiUmu ogrencisi olmak 

HIST 105-106 kitle dersinde discussion 
2) Derslerini tamamlam1~ veya 

session yapmak, haz1rllk ve 22 Mart-16 
2 tamamlamak Uzere olmak 

toplantllanna katllmak Temmuz 2021 
3) <;ok iyi dUzeyde ingilizce biliyor 

olmak 

*K1smi Zaman II Ogrenci <;all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili ) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanll Ogrenci <;all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/ Home/ SubPage/ kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~landJnlmasJ: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gUn: 19 Mart 2021 
istenen belgeler ve daha detayll bilgi i<;in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmr~hr. 

Ek-11 

Haftallk 
Ba~vuru yeri ve 

~all~ rna t arihi 
suresi 

Tarih Bolumu 
15 Sekreterligi, 6-7 

Mart 202 1 

- -



Evrak Tarih ve Say1s1: 15.02.2021-3459 

KISMi ZAMANll c;Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORM U 

K1smi zamanh ~a h~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~al1~ma kar~ll1g1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~ah~tmlacak ogrencilerin ~ah~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci ~ah~t1nlacak donem 
Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih arahg1, 2021) 

Giri~imcilik Uygulama ve Giri~imcilik Uygulama ve 
Ara~t1rma Merkezi Ara~t1rma Merkezi tarafmdan 

yap1lacak olan faaliyetlerin 
2 Giri~imcilik konusuna ilgi duymak hamhk a~amasmda yer almak 22 Mart- 4 Haziran 2021 

ve giri~imcilik konusunda 
ara~t1rma yap1p rapor 

haz1rlamak 

Giri~imcilik Uygulama ve 
G iri~i mcilik konusunda sosyal 

Ara~t1rma Merkezi 
2 Giri~imcilik konusuna ilgi duymak medya i leti~im ~ah~ma lan 22 Mart- 4 Haziran 2021 

yurutmek 
~ 

*K1smi Zamanll Ogrenci c;al1~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~a rtlara (i~in niteligi ile ilgi li) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh bgrenci c;ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in : http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~ landmlmas1 : 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Soz le~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen be lgeler ve daha detayh bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi~hr. 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

~ah~ma 
tarihi 

suresi 

gm@boun.edu.tr 
8 sa at 

2-6 Mart 2021 
I 

gm@boun.edu.tr 

8 saat 
2-6 Mart 2021 



Evrak Tarih ve SayJSJ: 26.02.2021-5953 

KISMi ZAMANLI <;ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

Ktsmi zamanii vah~tJn lacak ogrencilere bir saatlik vah~ma kar~tltgt odenecek Gcret 0YK tarafmdru1 13,00TL olarak belirlenmi ~tir. 

Ktsm i zamanh vah~tmlacak ogrenci lerin vah~ma si.iresi haftada en vok 15 saattir. 

Ogrenci <;aii ~tmlacak 

Birim Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 
donem 

saytsJ 
(tarih arahgt, 2020) 

* Dekanhk Birimi 'nde idari vc teknik 
i~lere yardun 

* Data giri~ i ve dtizenlemeleri EG iTiM FAKUL TESi 2., 3. veya 4. Sm1f lisans ogrencisi 22 Mart- 16 Haziran 
DEKANLIGI 

I 
olmak. 2021 * Dekanhk sunularmda Power Point 

kullamm1 

* Ara~t1rmalarda katkllar 

*Ktsmi Zamanh Ogrenci <;ah~tmna Uygulama Usul ve Esaslan ivinde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~attlardt r. 
Ktsmi Zamanh Ogrenci <";alt ~tmna Uygulama Usul ve Esaslan ivin: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizrunanli 

Ba~vuru larm sonuvlandmlmast: 9 Mart 202 1 

Sonuvlann ilam: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmast ve Rekt6rli.ige gonderilmesi ivin son gi.in: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayll bilgi ivin birimlerin web/ilan panolan ' na bakmtz. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmt~tir. 

Ek-1 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

vah~ma tarihi 
si.iresi 

Egitim Faktil tesi 
Dekanhk Sekreterligi 

(EF 502 veya 
6 saat fed@boun.edu.tr) 

2-8 Mart 2021 

-



Evrak Tarih ve Saytst: 26.02.2021-5953 

KISMi ZAMANLI ~Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

Ktsmi zamanll c;all~ttnlacak ogrencilere bir saatlik c;all~ma kar~tllgt odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

Ktsmi zamanll c;all~ttnlacak ogrencilerin c;all~ma suresi haftada en c;ok 15 saattir. 

Ogrenci 
<;all~tmlacak donem 

Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 
(tarih arallg1, 2020-

2021} 
Bilgisayar ve Ogretim Wordpress ya da onun gibi bir CMS 
Teknolojileri Egitimi 

Bollim lisans ogrencisi 
ile hamlanm1~ Web sitesinin 

22 Mart-16 Haziran 
Bolumu 2 

olmak 
guncellenmesi ,merkezin sosya l 

2021 
medya hesabm1 devam ettirmesi . 

Vb. 
-

*Ktsmi Zamanh Ogrenci <;ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;inde yer alan ~a rtlara (i~in niteligi ile ilgil i) ek olarak aranan ~artlard1r. 
Ktsmi Zamanll Ogrenci <;all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;in : http://ogrenci ler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonw;landtnlmast: 9 Mart 2021 

Sonuc;lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi ic;in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayll bilgi ic;in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmt~tir. 

Ek-2 

Haftallk 
c;ah~ma Ba~vuru yeri ve tarih i 
suresi 

E-posta ile 

6 gunizi.kartal@boun.edu.tr 
2-5 Mart 2021 

~-



Evrak Tarih ve Say1st: 26.02.2021-5953 

KISMi ZAMANLI ~Ali~TIRilACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~Ihgi odenecek iicret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak ogrencilerin ~ah~ma siiresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci 
<;:ah~tmlacak donem 

Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~ i n niteligi 
(tarih arahg1, 2020-

2021) 

EGiTiM • EGiTiM BiLiMLERi 

FAKUL TESi/EGiTiM 
BOLOMO bGRENCiSi • OGRETiM UYELERiNE 

BiLiMLERi BOLOMO 
OLMA ARA~TIRMALARINDA 

• BiLGiSAYAR KULLANIM YARDIMCI OLMAK 

BiLGiSiNE SAHiP OLMA • ARA~TIRMA 22 Mart -16 Haziran 
2 • OFiS PROGRAMLARINI GOREVLiLERiNE YARDI M 2020 -2021 

KULLANMA BECERiSi ETMEK 
SAHiP OLMA • BOLUM WEB SAYFASINI 

• UZAKTAN <;:ALI~MA DUZENLEMEK 

BECERiSiNE SAHiP OLMA • VERi GiRi~LERi YAPMAK 

*K1smi Zamanh Ogrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esas lan i~inde yer alan ~artlara (i~i n niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard 1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/ Home/SubPage/kism izaman li 

Ba~vurulann sonu~land1nlmas1 : 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorliige gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i~Yin birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr. 

Ek-3 

Haftahk 

~ah~ma Ba~vuru yeri ve tarihi 
siiresi 

EGiTiM FAKULTESi/EGiTiM 

BiLiMLERi BOLOMO 

SEKRETERLiGiNE E-POSTA 

YOLUYLA (ONDER KARAT A~) 
6SAAT 

(onder.karatas@boun.edu.tr) 

2 - 5 Mart 2021 



Evrak Tarih ve Saytst: 26.02.202 1-5953 

EK 2: KISMi ZAMANLI ~Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zaman li <;a ll~t1 nlacak ogrencilere bir saatlik <;a ll~ma kar~11ig1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13.00TL olarak belirlenmi~tir. Ek-4 

K1smi zamanll <;all~t1nlacak ogrencilerin <;a ll~ma suresi haftada en <;ok 15 saattir 

<;a It ~tmlacak Haftal tk 
Ba~vuru y eri ve Ogrenci 

i~in niteligi 
donem c;:alt~ma 

tarihi Birim saytst Ogrencide aranan ~artlar* 
(tarih aral~, 2020) sUresi 

1) Matematik ve Fen Bilimleri 

Egitimi Boli.imu ogrencisi olmak 

-Fizik, Kimya ve Fen EGiT iM 
laboratuvarlanna destek olmak FAKULTESi/ 

EG iT i M 
i.izere 2 ki~i tigretim Oyelerine ara~t 1rmalan i<;in MA TEMA TiK VE 

FAKULTESi! 
FEN BiLiMLERi 

MATEMATi K VE yard1m etmek, Ara~t1rma Gorevlilerine 22 M art 202 1-1 6 
EGiTiM i 

FEN B iLiMLERi 5 -tigretim uyelerine ve ara~t1rma yard1m etmek, Laboratuvar Haziran 2021 6SAAT 
BOLOM O-

EGiT iMi BOLOMO 
OGRENCi gorevlilerine ara~t1rma lan i<;in organizasyonuna destek, Data giri~l eri tarihleri arastnda SEKRETERL iGi 

yard1m etmek uzere 2 ki~i ve web sayfas1 duzenlemek. 

2 Mart-5 (veya 8) 
-Bi lgisayar ve gerekli programlann Mart 2021 
(hmtl, php database,joomla vb.) 
kullan1m bilgisine sahip olmak 
uzere 1 ki~ i 

-

*K1smi Zamanll tigrenci <::a ll~t1rma Uygulama Usul ve Esas lan i<;inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanll tigrenci <::all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i<;in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/ kismizamanli 

Ba~vurulann sonu<;landmlmas1: 9 Mart 2021 
Sonu<;lann ilan1: 12 Mart 2021 
Soz le~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i<;in son gun: 19 Mart 2021 
istenen belgeler ve daha detayll bilgi i<;in birimlerin web/ilan panolan'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanma~tar. 

Do<;. Dr.Gulseren Karagoz Akar 
Matematik ve Fen Bilimleri Egitimi Bolumu 

Bollim Ba~kan1 

! 



Evrak Tarih ve Say1s1: 26.02.2021-5953 

KISMi ZAMANLI <;Ali~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanll ~all~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~all~ma kar~1ilg16denecek ucret OYK ta rafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanll ~all~t1nlacak ogrencilerin ~all~ma suresi haftada en ~ok 15 saattir. 

tigrenci <::all~t1nlacak donem 
Birim say1s1 tigrencide aranan ~artlar* i~ in niteligi (tarih arallg1, 2021) 

EGiTiM FAKUL TESi / Okul tincesi tigretmenligi Ara~t1rma Gorevlilerine yard 1m 
TEMEL EGiTiM 2 program1 3. veya 4. Sm1f etmek, data gi ri~leri, web sayfas1 22 Mart - 16 Haziran 2021 

BtiLOMO ogrencisi olmak. duzenlemek. 

---- ·-·--- - - -- -

* K1smi Zaman II tigrenci <::all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanll tigrenci <::all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/ Home/ SubPage/ kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~land1n lmas1: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilam: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayll bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmt~tlr. 

Ek-5 

Haftal1k 

c;:all~ma Ba~vuru yeri ve tarihi 

suresi 

Temel Egitim Bolumu 

SolUm Sekreterligi 

e-posta ile 
6 sa at (nurten.koksal@boun.edu.tr) 

02-05 Mart 2021 



Evrak Tarih ve Say1S1: 26.02.2021 -5953 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~1hg1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~ah~t1nlacak ogrencilerin ~ah~ma sOresi haftada en ~ok 15 saattir. 

<;:ah~t 1nlacak 
Ogrenci donem 

Birim say1s1 bgrencide aranan ~artlar* i ~in niteligi (tarih aralig1, 
2021) 

-ingi lizce Ogretmenligi li sans 
program1 ogrencisi olmak. (Kuti.iphane 

KUti.iphane, Laboratuvar ve Laboratuvarda vali~mak Uzere I 
Organizasyonu, Ogretim ki ~i) 22 Mart 

EGiTiM FAKUL TESil Oyelerine ara~t1rmalan ivin 
2021-16 

Y ABANCI DiLLER 
4 

-ingilizce Ogretmenligi li sans yard1m etmek, Sekreterlik ve 
Haziran EGiTiMi BOLOMO program1 ogrencisi o lmak. Ogretim Ara~t1rma Gorevlilerine yardun OGRENCi 2021 

Uyelerine ara~t1rma yapmak ivin (2 etmek, data giri~leri, web sayfas1 tarihleri 
ki~i) 

dUzenlemek. arasmda. 

-Bilgisayar ve gerekli programlann 
kullamm bilgisine sahip olmak.( I ki~ i) 

*K1smi Zamanh bgrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh bgrenci <;:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/ kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~landmlmas1: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve RektoriOge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmJ~hr. 

Ek-6 

Haftallk 
~all~ma 

Ba~vuru yeri ve 
tarih i 

sOresi 

EGiTiM 
FAKULTESi/ 
YABANCI 
DiLLER EGiT iMi 

6 SAAT BOLOM O-
SEKRETERLiGi 
2 Ma11- 5 veya 8 
Mart 2021 



Evrak Tarih ve Say1s1: 12.02.2021-4045 

KISMi ZAMANLI ~ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh c;:ah~t1nlacak ogrencilere bir saatlik c;:ah~ma kar~1hg1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanh c;:a h~t1nlacak ogrenci lerin c;:ah~ma suresi haftada en c;:ok 15 saattir. 

l;ah~t~nlacak 
Ogrenci 

donem 
Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi 

(tarih ara l1g1, 2021) 

Enstitu ara~t1rma faaliyetlerinde 
enstitl.i ogretim l.iyelerine yardlmCI 

18 Mart 2021-l;evre Bilimleri Enstitl.isl.i Enstiti.inun Lisansustl.i ogrencisi 
olunmas1, enstitOde verilecek derslerin 2 

16 Haziran 2021 olmak. 
hamhklarmda ve laboratuvar 

c;:ah~malannda yard1mc1 olunmas1 

*K1smi Zamanh Ogrenci !;al1~t 1rma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:inde yer alan ~artlara ( i~in niteligi ile ilgili) ek o larak aranan ~a rt la rd1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci l;a h~tlrma Uygulama Usul ve Esaslan ic;:in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonuc;:land1nlmas1: 09 Mart 2021 

Sonuc;: lann ilan1: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorluge gonderilmesi ic;:in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bi lgi ic;:in birim lerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanma~hr. 

Haftahk 
Ba~vuru yeri ve 

c;:ah~ma 
tarihi 

suresi 

l;evre Bil imleri 
Enstitl.isu 

15 
Sekreterligi 

22-26 ~ubat 



KISMI ZAMANLI CALI~TIRILACAK 0GRENCILERLE ILGILI DUYURU FORMU 

K1smi zamanh c;ah~tmlacak ogrencilere bir saatlik c;all~ma kar~1hg1 odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL olarak bel irlenmi~tir. 

K1smi zamanll c;all~t1nlacak ogrencilerin c;all~ma suresi haftada en c;ok 15 saattir. 

Ogren <;ah~tlrllacak 

Birim ci Ogrencide aranan ~artlar* l~in donem (tarih 
say1s1 niteligi arahg1, 2021) 

iBOYEM 5 lleri derecede MS Office BOYEM faaliyetleri kapsammda 2020-2021 Akademik Y1J1 
uygulamalarma hakim ve bunun ~ap1lacak organizasyon ve 

uygulamalann dogru ~ekilde yanmda diger bilgisayar ve 
uygulamalan ve internet ~uruti.ilmesine; dosyalama, 
kullammma hakim olmak. ~r~ivleme, sertifika bas1m1, 

katlhmc1 ili~kileri ve 
bilgilendirmeler konusunda 
~estek olunmas1. 

~- - -

2020-2021 Akademik Yll1ll. Yanyllmda K1smi Zamanh Ogrenci Cah§tlracak Birimler ic;in Takvim: 

Duyuru formlann doldurulup Rektorluge gonderilmesi ic;in son gun: 26 ~ubat 2021 

SKS Daire Ba~kanlig1 ve RektoriUk onay1: 1 Mart 2021 

i~ ilanlarmm web sayfasmda ve birimlerin panolannda duyurulmas1: 2 Mart 2021 

Birimlerde olu~turulan komisyonlann ba~vurulan degerlendirip sonuc;land1rmas1 ve RektoriUge gondermesi ic;in son 
gun*: 9 Mart 2021 

SKS Daire Ba~kanlig1 ve Rektorluk onay1: 11 Mart 2021 

Sonuc;lann web sayfasmda ve birimlerin ilan panolannda duyurulmas1: 12 Mart 2021 
"K1smi Zamanl1 Ogrenci <:ah~t1rma Sozle~mesi" imzalanmas1 i~in son gun: 19 Mart 2021 

I. Yarlyll 

Bu beige 5070 sayili Elektronik imza Kanununun 5. Maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanmi$hr. 

Ek-2 

Haftah 
Ba~vuru yeri 

k ve tarihi 
yah~m 
a 
si.iresi 

15 BOYEM Uc;aksavar 
Kampusu 5 Mart 
~021 



BEDEN EGiTiMi BOLOMO 

KISMi ZAMANLI c;ALISTIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

Krsmi zamanh c;ah~tmlacak ogrencilere bir saatlik c;ah~ma kar~rhgr odenecek ucret OYK tarafmdan 13,00TL ala rak belirlenmi~ti r. 

Krsmi zamanh c;ah~tmlacak ogrencilerin c;ah~ma suresi haftada en c;ok 15 saattir. 

Ogrenci 
c;ah~trnlacak 

donem 
Birim sayrsr Ogrencide aranan ~artlar* i ~in niteligi 

{tarih arahgr, 2021) 

Oniversite hakkmda genel 
Beden Egitimi Bolumu bilgilere sa hip olmak, Etkili 

ileti~im becerisi sahibi olmak, iyi 
3 derecede ingilizce biliyor olmak, Ofis i ~lerinde Destek Saglamak 22 Mart -31 Mayrs 

Microsoft Office ve temel 
bilgisayar becerilerine sahip 

olmak 

'-----

*Krsmi Zamanh Ogrenci c;ah~trrma Uygulama Usul ve Esaslan ic;inde yer alan ~artl a ra {i ~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~a rtlardrr. 
Krsmi Zamanh Ogrenci c;ah~trrma Uygulama Usul ve Esaslan ic;i n: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonuc; landrnlmasr: 9 Mart 2021 

Sonuc;lann ilanr : 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmasr ve Rektorluge gonderilmesi ic;in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detaylr bilgi ic;in birimlerin web/ilan panolan 'na bakmrz. 

Haftalrk 
Ba~vuru yeri ve I 

c;ah~ma tarihi 
suresi 

Ogrenci Faaliyetleri 
15 Binasr Spor Sa lonu 

Amirligi 3-8 Mart 



Evrak Tarih ve Say1s1: 16.02.202 1-4320 

KISMi ZAMANLI c;ALI~TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanll ~all~t1nlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~•llg• odenecek iicret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~ti r. 

K1smi zamanh ~all~t•nlacak ogrencilerin ~all~ma siiresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci <;:all~t1nlacak donem 
Haftahk 
~all~ma 

Birim say1s1 Ogrencide aranan ~artlar* i~in niteligi (tarih arahg1, 2021) 
siiresi 

Ban~ Egitimi Uygulama 
ve Ara~t1rma Merkezi Websitesi giincelleme, sosyal 

Temel di.izeyde bilgisayar ve 
medya kullan1m1, kaynak 

2 tarama, microsoft office 15 Mart -31 Arahk 2021 15 
teknoloj i becerileri 

belgeleri olu~turma ve 
diizenleme 

*K1smi Zamanh Ogrenci (:ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i9inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilg ili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci (:ah~tlrma Uygulama Usul ve Esaslan i9in: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 
Ba~vurulann sonuylandmlmas1: 9 Mart 202 1 
Sonuylann ilam: 12 Mart 2021 Sozle~me imzalanmas1 ve Rektorltige gonderilmesi i9in son gUn: 19 Mart 2021 
istenen be lgeler ve daha detayh bi1gi i9in birimlerin web/ilan pano lan ' na bakm1z 

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanm1~hr. 

Ba~vuru yeri ve 
tarihi 

E-posta arac1hg1 ile 
Dil~at Tan brs 
tand@boun.edu.t r 

-



KISMi ZAMANLI ~ALI$TIRILACAK OGRENCiLERLE iLGiLi DUYURU FORMU 

K1smi zamanh ~ah~tmlacak ogrencilere bir saatlik ~ah~ma kar~1llg1 odenecek Ocret OYK tarafmdan 13,00TL olarak belirlenmi~tir. 

K1smi zamanh ~ah~tmlacak ogrencilerin ~ah~ma sOresi haftada en ~ok 15 saattir. 

Ogrenci ~ah~t1nlacak donem 
Haftallk 

Birim Ogrencide aranan ~artlar* i~in Niteligi ~ah~ma 
Say1s1 (tarih arahg1, 2021) 

SOresi 

~ok iyi derecede Microsoft Excel bilgisine sahip, 
anket dOzenleme ve yorumlama hakkmda 

Web sitesi yonetimi, 
tecrObeli, ileti~imi kuwetli, Zoom salon yonetimi 20 Mart 2021-

Kariyer anket uygulamas1, sosyal 
2 konusunda bilgi sahibi, tercihen Yonetim Bili~im 31 Arahk 2021 15 Saat 

Merkezi medya mecralannm 
Sistemleri, Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri 

gOncel tutulmas1 
Egitimi B610m0, Egitim Bilimleri, i~letme, Sosyoloji, 
Psikoloji, EndOstri MOhendisligi veya Bilgisayar 
MOhendisligi B610m0 ogrencisi 

*K1smi Zamanh Ogrenci ~all~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~inde yer alan ~artlara (i~in niteligi ile ilgili) ek olarak aranan ~artlard1r. 
K1smi Zamanh Ogrenci ~ah~t1rma Uygulama Usul ve Esaslan i~in: http:/ /ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli 

Ba~vurulann sonu~land1nlmas1: 9 Mart 2021 

Sonu~lann ilam: 12 Mart 2021 

Sozle~me imzalanmas1 ve RektoriOge gonderilmesi i~in son gun: 19 Mart 2021 

istenen belgeler ve daha detayh bilgi i~in birimlerin web/ilan panolan 'na bakm1z. 

Ba~vuru Veri ve Tarihi 

Kariyer Merkezi 


