ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı:
(1) Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre kısmi
zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi,
öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek ve
öğrencilerimize ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
kişiliklerinin ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak çalışma disiplini edinmiş üretken
bireyler olarak yetişmelerine olanak sunmaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı
kapsamında; enstitü, fakülte, yüksekokul, rektörlüğe ve genel sekreterliğe bağlı bölüm, birim
ve müdürlüklerinde çalışan tüm öğrencileri 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.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin ve Öğrenci Sayılarının
Belirlenmesi
Madde 4- (1) Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM) her yarıyıl başında tüm birimlerden,
kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını, çalıştırma
gerekçelerini ve öğrencilerde aranacak nitelikleri yazılı olarak bildirmelerini talep eder.
(2) Birimlerden gelen talepler ÖİM tarafından Rektörlük Makamına sunulur.
(3) Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine
getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ile kısmi zamanlı
öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları da dikkate alınmak suretiyle ilgili Akademik
yılın başında üniversitede kayıtlı toplam tam burslu (ÖSYS ile tam burslu olarak yerleşen)
öğrenci sayısının onda birini geçmiyecek şekilde Rektörlük tarafından belirlenir.
Uygulama
Madde 5- (1) Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine
İlişkin Usul ve Esaslarına tabidir.
Denetim
Madde 6- (1) Birim yöneticileri, birimlerinde çalıştırdıkları kısmi zamanlı öğrencileri
denetler, sistemin verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün önlemleri alır.
Yürürlük
Madde 7- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunun kabulü, Mütevelli Heyetin onayından
sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- (1) Bu yönergeyi Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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