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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI 

 

 2547 Sayılı kanunun 46’ncı maddesinin, 5917 sayılı kanunun 20’nci maddesiyle değişik son fıkrasına 

dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve 

Esasların 4’ncü maddesine göre 2018-2019 Öğretim yılında üniversitemiz çeşitli birimlerinde Kısmi Zamanlı 

Öğrenci çalıştırılacaktır. 

 

İŞİN TANIMI VE MALİ HÜKÜMLER 

 

1) Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 saat, ayda en fazla 60 

saattir. 

2) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışmaması esas olmakla birlikte, 

hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi 

zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır. 

3) Çalışma süresini haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince 

belirlenir. 

4) Kısmi Zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılmazlar. 

5) Kısmi Zamanlı öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince 

16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin ¼ ‘ünü geçmemek üzere 

belirlenen miktar üniversite tarafında çalıştırılan öğrencilerin hesaplarına aylık olarak yatırılır. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

GENEL ŞARTLAR 

 

1) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim 

kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak. 

2) Disiplin cezası almamış olmak. 

3) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak. (Öğrenci İçin). 

4) Kısmi Zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık 

nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak. 

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

6) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak. 

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

 

ÖZEL ŞARTLAR 

  

1) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü belgeleyen, 

2) Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen, 

3) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde okuyup da engelli olduğunu belgeleyen öğrencilerde yabancı 

uyruklu olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıda belirtilen genel şartlar aranmaz. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

 

1) KZÖ Başvuru Formu (Form 2) 

2) 1 (Bir) adet fotoğraf (Altı ay içerisinde çekilmiş olacak) 

3) Yeni onaylanmış öğrenci belgesi 

4) Nüfus kimlik fotokopisi 

5) Transkript 

 

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ 

 

Başvuru Tarihleri: 23-30/10/2018  

Başvuru Yerleri : Ek-1’ de belirtilmiştir. 


