
TÜRÜ VE NİTELİĞİ

ARANACAK ŞARTLAR                                  

(YETENEK VE BECERİLER) ÇALIŞILACAK GÜNLER

ÇALIŞMA 

SAATLERİ

HAFTALIK 

ÇALIŞMA 

SÜRESİ 

ÇALIŞACAK 

ÖĞRENCİ SAYISI

Fen Edebiyat Fakültesi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Eğitim Fakültesi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Eczacılık Fakültesi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

İslami İlimler Fakültesi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Meslek Yüksekokulu

Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 1

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi

Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI VE 

BAŞVURU YAPACAĞI BİRİM

ÇALIŞILACAK İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve 

disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

* Bir saatlik çalışma karşılığı brüt     14.85        TL ücret ödenecektir.

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

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

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

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

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLER VE ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER 

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar.

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, 

yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,



Sağlık Yüksek Okulu
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Eleşkirt Meslek Yüksekokulu
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 1

Eleşkirt Celal Oruç Hay.Üret.Yüksek 

Okulu

Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 1

Spor Bilimleri Fakültesi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
16 Saat 2

Genel Sekreterlik
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 3

Öğrençi İşleri Daire Başkanlığı
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
16 Saat 3

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
17 Saat 1

Basın
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 1

Yabancı Diller Yüksek Okulu
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek kulu
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Doğu Bayazıt Ahmed-i Hani Meslek 

Yüksek Okulu

Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 1

Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 1

Patnos Meslek Yüksekokulu
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Dış İlişkiler Birimi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler
15 Saat 2

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler 15 Saat 1

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler 15 Saat
2

İş Sağlığı ve Güvenliği
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler 15 Saat
1

Bilimsel Araştırma BAP
Hafta içi hergün öğrencinin 

derslerinin olmadığı saatlerde

Ders saatleri dışında 

uygun görülen saatler 15 Saat 1




