
SANKO ÜNİVERSİTESİ 
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak geçici 

işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe 
başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.  

 
Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu yönerge;  SANKO Üniversitesi’nde normal eğitim-öğretim süresi 

içinde öğrenim gören, disiplin cezası almamış,  eğitim ücretini yatırmış öğrencilerin kısmi 
zamanlı çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 
Dayanak  
MADDE 3- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesinin 

5917 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne ve “Yükseköğretim 
Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslara” dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar  
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;  
a) Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Rektörlüğe bağlı tüm bölümleri, 
b) Müdürlük: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimleri ve ilgili birimlerin 

yöneticilerini,  
c) Mütevelli Heyeti: SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ç) Öğrenci: Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciyi, 
d) Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite: SANKO Üniversitesini, 

ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması 

 
Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin ve Öğrenci Sayılarının Belirlenmesi  
MADDE 5 - (1) Öğrenciler Üniversitenin uygun göreceği tüm birimlerinde görev 

alabilirler.  
(2) Birimler öğrenci ihtiyaçlarını Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğüne Ek-1 

form ile iletir.      
 
MADDE 6-  (1) Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler Üniversitemizde geçici 

işlerde çalıştırılabilirler.  
a) SANKO Üniversitesi’nde başarılı ve kayıtlı öğrenci olmak, 
b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak, 
c) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, 
ç) Disiplin cezası almamış olmak, 
d) Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, 
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e) Öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi 
feshedilmemiş olmak. 

(2) Eğitim-öğretim ödemelerinde maddi güçlük çeken, ailesinde çalışan kişi sayısı tek 
olan, birinci dereceden şehit veya gazi yakını olan öğrencilere öncelik tanınır. Tam burslu 
okuyan öğrencilerden maddi güçlük çekenler de öncelik hakkına sahip olur. 

(3) Birimler çalıştıracağı öğrenci sayısını belirler. 
 
Çalışma Yer ve Süreleri  
MADDE 7- (1) Çalışma yerleri: 
a) Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, birim yöneticisinin uygun gördüğü 

bölümlerde, eğitim ve araştırma projelerinde vb. çalıştırılabilir.  
b) Destek Birimleri: Kütüphaneler, öğrenci işleri dışında kalan idari birimler, kültür 

merkezleri, spor merkezleri, vb. birimlerde çalıştırılabilir.  
(2) Çalışma süreleri: 
a) Öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 (on beş) saattir. 
b) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri ders 

programı dikkate alınarak birim müdürlerince belirlenir. 
c) Öğrencilerin işe devamı, çalışma şartları, süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi 

konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim müdürüne aittir. Akademik takvime göre sınav 
dönemlerinde ve özel durumlarda öğrenciler birim müdürlerine yazılı bildirim yapmaları şartı 
ile izin alabilirler.  

ç) Öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak 
belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Öğrenciler birimlerde temizlik, 
taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başvurular ve Başvuruların Değerlendirilmesi 

 
Başvuru İlanı ve Şekli  
MADDE 8 - (1) Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, öğrenci alımı 

için her eğitim-öğretim yılının Ekim ayı son haftası veya ihtiyaç olduğunda, Mütevelli Heyetin 
belirlediği kontenjan Üniversitenin web sitesinde ve duyuru panolarında başvuru için ilan edilir. 
Başvuru süresi ilanda belirtilir.  

(2) Öğrenciler başvurularını “Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci İş Başvuru Formunu” 
eksiksiz doldurarak Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğüne yapar (Ek-2). 

(3) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü tarafından Rektörlük makamının onayı ile değiştirilebilir.  

 
Başvuruların Değerlendirilmesi  
MADDE 9 - (1) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır: 
a) Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü başvuruları İnsan Kaynakları 

Müdürlüğüne iletir.  
b) İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından aday liste Rektörlük makamının onayına 

sunulur. Rektörlük makamı tarafından onaylanan aday listesi duyurusu yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usul ve Esasları 

 
İşe Kabul ve Başlama  
MADDE 10- (1) Değerlendirmeler sonucunda asıl aday olarak çalışmaya hak kazanan 

öğrencilerin işe kabulleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılır, sözleşme imzalanır 
ve Üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirilir. 

 
Gerekli Belgeler  
MADDE 11- (1) İşe giriş için gerekli belgeler:  
a) 3 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
b) 6 adet vesikalık fotoğraf, 
c) Sağlık Raporu, 
ç) Başarı durum belgesi (Öğrenci İşlerinden), 
d) Banka Hesap Numarası (Anlaşmalı Bankadan), 
e) Gelir Beyanname Formu (Ek-3) 
(2) İşe kabulleri yapılan öğrencilerin sözleşmeleri imzalanarak, işe giriş işlemleri İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılır (Ek-4).  
 
Çalışma ve Çalışma Ücreti  
MADDE 12- (1) Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır: 
a) Öğrenciler bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemezler. 
b) Öğrenciler sosyal güvenlik yönünden 5510 ve 6111 sayılı Kanunların ilgili 

hükümlerine tabidir, sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü tarafından Personel İşleri Müdürlüğüne iletilir.  

c) Öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, İnsan Kaynakları 
Müdürlüğünün teklifi, Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyeti onayı ile 
belirlenir. 

ç) Öğrencilere ödemeler, aylık olarak Üniversitenin bütçesinden yapılır. 
d) Sosyal Güvenlik Kurumu girişi yapılmadan öğrenciye ücret ödenemez. 
e) Birim Müdürlüğü, birimde çalışan öğrencinin “Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj 

Cetvelini” (Ek-5) hazırlar ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim eder. Öğrenci Puantaj 
Cetveline göre ücret bordroları en geç çalışmayı takip eden ayın 10’uncu gününe kadar 
ödenmek üzere bir üst yazı ile muhasebe birimine gönderilir. Ödemeler konuyla ilgili 
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

 
Öğrencilerin Davranış, Görev ve Sorumlulukları  
MADDE 13- (1) Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Öğrenciler belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri 

bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.  
b) Öğrenciler kendilerine verilen görevleri, ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından 

verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur. 
c) Öğrenciler işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı 

ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

 
Çalışma Esasları 
MADDE 14- (1) Bu yönergede, 
a) İlgili birim müdürlüğünce disiplin kurallarına uymayan, imzalanan sözleşme 

hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğrenciler tekrar çalışamazlar.  
b) Öğrenci çalışmasının devamlılığında ilgili birim müdürünün değerlendirmesi ve 

takdiri esas alınır. 
c) Öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu 

yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıklarını takip eder. İlgili birim müdürlüğü 
işlerinde devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile yine bu 
yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları çalışırken kaybeden öğrencileri en kısa sürede İnsan 
Kaynakları Müdürlüğüne bildirirler.  

ç) Bir ay içinde iki defa geç gelen öğrenci, birim müdürlüğü tarafından yazılı olarak 
uyarılır. İkaz edilen öğrenci bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş 
kabul edilerek ücreti kesilir.  

d) Ders programında yapılan değişiklikleri 1 (bir) gün önceden bildiren öğrencilere 
derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma programı hazırlanır ve herhangi bir cezai işlem 
uygulanmaz. 

e) Öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporların birim 
müdürü tarafından 1 (bir) gün içinde İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur. 

f) Öğrencilere hiçbir şekilde yetki ve sorumluluk devredilmez.  
 
Puantaj 
MADDE 15- (1) İlgili birim puantajı yapar, her ayın ilk üç mesai gününde İnsan 

Kaynakları Müdürlüğüne iletir. 
(2) Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

öğrencilerin ödemelerine ilişkin puantajlarının Muhasebe Müdürlüğüne evraklarının 
iletilmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki görevlerden sorumludur. 

 
Denetleme 
MADDE 16- (1) Bu yönerge ile 
a) Birim müdürleri öğrencilerin denetimini yapar.  
b) Birim müdürleri birimlerinde çalışan öğrenciler hakkında gerekli görülürse aylık 

rapor düzenler ve rektörlüğe sunar. 

 
ALTINCI BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

 
MADDE 18- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetince onaylandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 
 
 
Yürütme  
MADDE 19- (1) Bu yönerge hükümleri SANKO Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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Ekler: 
Ek -1: SANKO Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci Talep Formu 

Ek -2: SANKO Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci İş Başvuru Formu  

Ek -3: SANKO Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi 

Ek -4: SANKO Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci Puantaj Cetveli  
Ek -5: SANKO Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci Gelir Beyannamesi 
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