BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN
SORULAR

Soru: Kısmi zamanlı öğrenci kime denir?
Cevap: Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan
ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.
Soru: Kimler kısmi zamanlı çalışabilir?
Cevap: Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı
olan, disiplin cezası almamış olan, ölüm aylığı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde bir
gelire sahip olmayan, ilgili çalışma döneminde kayıt dondurmamış olan öğrencilerimiz kısmi
zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler.
Soru: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma alanları nelerdir?
Cevap: Eğitim birimlerinde, laboratuvarlarda, birim yöneticisinin uygun gördüğü bölümlerde,
eğitim ve araştırma projelerinde, kütüphaneler, idari bürolar, daire başkanlıkları, kültür
merkezleri, spor merkezleri, kantin ve kafeteryalar vb. birimlerde çalıştırılabilir
Soru: Kısmi zamanlı çalışma süresi nedir?
Cevap: Günlük 5 saat olmak üzere, haftada 15 ve ayda 60 saattir.
Soru: Kısmi zamanlı olarak çalışma öğrencinin aldığı bursları etkiler mi?
Cevap: Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz etkilenmez.
Soru: Maaşlar ne zaman ödenir?
Cevap: Ödemeler çalışılan sürenin sonunda yapılır. Önceki ayın 15’i ile bir sonraki ayın 14’ü
arası bir ay olarak kabul edilir ve çalışma dönemi sonunda ayın 20-25 arasında ödeme
gerçekleştirilir.
Soru: Kısmi zamanlın iş başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacak birimler ve kontenjanları her eğitim öğretim yılı
başında SKSDB’nin http://bayburt.edu.tr web adresinde ve ilgili birimlerin ilan panolarında
duyurulan tarih aralığında, birimlere başvurarak yapılır.
Soru: Uluslararası öğrenciyim. Kısmi zamanlı çalışabilir miyim?
Cevap: Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin 7/2 (a) maddesi gereği,
Tezsiz yüksek lisans öğrenciler ile yabancı uyruklu ve özel öğrenciler çalıştırılamaz.
Soru: Hafta sonları ve tatil günlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalışır mı?
Cevap: Kanunlarda millî bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas
olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmî tatil günlerinde hizmet veren
birimlerde, işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Soru: Kısmi zamanlı çalışma hangi dönemde yapılır?
Cevap: Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında (Ekim ayı)yapılmaktadır. Bu
dönem haricinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

