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Ġġ SÜRECĠ 

BAġLANGIÇ 

Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici iĢlerde çalıĢtırma istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıĢtırma gerekçeleri ile 

birlikte Eylül ayı sonuna kadar S.K.S. Daire BaĢkanlığına bildirirler. 

ĠġĠN ADI  

Kısmi Zamanlı Öğrenci ÇalıĢtırma ĠĢlemleri 

Birimlerin kısmi zamanlı çalıĢtıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, 

birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıĢtırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate 

alınarak Daire BaĢkanlığınca birimler itibariyle belirlenecek Rektörün Onayına sunulur. 

Yükseköğretim kurumlarının kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve iĢin niteliğine göre, Ekim ayı 

baĢında veya bu Usul ve Esasların 4. maddesinin 2. fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde Daire 

BaĢkanlığınca her Yükseköğretim Kurumumun Web sitesi ile birimlerin ilan panolarında yayımlanır. 

Yükseköğretim Kurumlarında çalıĢtırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; bu Usul ve Esasların 6. maddesindeki Ģartla-

rı taĢıyıp taĢımadıkları, maddi durumları, çalıĢtırılacakları iĢe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık 

ders programının çalıĢacakları iĢe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıĢtırılacağı birimde oluĢturulan komisyon 

tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Daire BaĢkanlığına bildirilir. Anılan BaĢkanlıkca kısmi zamanlı olarak 

çalıĢtırılacakların listesi Rektörün Onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste, her Yükseköğretim Kuru-

munun Web sitesi ile birimlerin ilan panolarında duyurulur  

Kısmi zamanlı çalıĢtırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük (S.K.S.) arasında "Kısmi Zamanlı Öğrenci ÇalıĢ-

tırma SözleĢmesi" imzalanır. Öğrenci ile yapılan sözleĢme, öğrencinin talep etmesi ve Yükseköğretim Kurumunun 

uygun görülmesi halinde yenilenebilir.  

Kısmi zamanlı olarak çalıĢtırılan öğrenciler, bu çalıĢmalarından dolayı iĢçi olarak kabul edilemez. Kısmi zamanlı 

öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Mad-

desinin 1. Fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iĢ kazası ve meslek hastalığı sigorta-

sı hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin  sigortalılık ve sigortalılığın sona ermesine iliĢkin bildirimleri 

Daire BaĢkanlığı tarafından yapılır. 

Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür iĢlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıĢtırılacağı, çalıĢtırılacak iĢin niteliği, 

çalıĢtırılacak öğrencilerde aranan Ģartlar, haftalık çalıĢma süreleri ve bir saatlik çalıĢma karĢılığı ödenecek ücret, 

baĢvuru için gerekli belgeler, baĢvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.  

Kısmi zamanlı olarak çalıĢtırılan öğrencilere bir saatlik çalıĢma karĢılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

gereğince 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenmiĢ olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, Birimler tarafından gönderilen Puantaja istinaden aylık olarak Daire BaĢkanlı-

ğı bütçesinden yapılır.  


