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İşbu Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi, aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı
bulunan işveren ile kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci arasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46.
maddesi, Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları ile Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır. Taraflar
bundan sonra “işveren” ve “öğrenci” olarak anılacaktır.
1.TARAFLAR:
İŞVERENİN
Adı Soyadı (Unvanı)
Adresi

: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü
: Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:27 11230 Merkez/BİLECİK

ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı
: …………………………………………………
T.C Kimlik No
: …………………………………………………
Doğum Yeri ve Tarihi : …………………………………………………
İkamet Adresi
: …………………………………………………
Fakülte/Enstitü/Y.O/M.Y.O: ……………………………………………..
Bölümü/Programı
: …………………………………………………
Öğrenci No
: …………………………………………………
Telefon No
: ……………………… ……….. …………….
Taraflar, yukarıda yazılı adresleri kanuni ikametgâh olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak tebligatlar
geçerli olacaktır. Adres bilgilerinin değişmesi halinde taraflar birbirlerine, değişiklikten itibaren en geç 7 gün
içinde yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın
tüm sonuçlarını doğurur.
2.ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI BİRİM
3.ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI İŞ

:

: Büro Hizmetleri

4. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: …../…../…..

BİTİŞ TARİHİ: …../…./……

5.DİĞER KOŞULLAR
:
a) Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları’nın 9. maddesinin 6. fıkrasına
istinaden, kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı
İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini
geçmemek üzere, bütçe imkanları dahilinde her yıl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
b) Çalıştırılmasına karar verilen öğrenciler, işe başlamadan önce, ücret ödemeleri için İşveren tarafından
bildirilen bankanın Bilecik şubesinde kendi adlarına hesap açtırırlar ve hesap numaralarını (IBAN) Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirirler.
c) Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciye çalışacağı birim tarafından yaptırılacak iş ve işlemlerin tanımı yapılır,
görev ve sorumlulukları belirtilir ve haftada 15 saati geçmemek üzere hazırlanan çalışma planı kendisine tebliğ
edilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.
ç) Kısmi zamanlı öğrenciler çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret alırlar.
d) Kısmi zamanlı öğrenciler, derslere devam yükümlülüklerini aksatmayacak şekilde, belirlenen iş saatlerinde
işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar. Birim
Yöneticisinin işle ilgili talimatlarını ve verdiği görevleri yerine getirmek zorundadır.
e) Milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde
hafta sonu, resmi tatil ve gece hizmete açık birimlerde işin gerektirdiği durumlarda, birim amirinin isteği
doğrultusunda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilir.
f) Gerekli hallerde, SKS Daire Başkanlığı, kısmi zamanlı öğrencinin çalıştığı birimi değiştirebilir.
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g) Öğrenciler çalıştıkları sürece Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne ve Üniversitemiz
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi'ne uygun davranışlarda bulunmak zorundadırlar. Öğrencilik
sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’ne aykırı hâl ve fiillerde bulunan, resmi dairede uygun olmayan kılık ve kıyafetle çalışan, bu
sözleşmede belirtilen esaslara aykırı hareket eden öğrencilerin sözleşmeleri, İşveren tarafından tek taraflı olarak
feshedilir. Öğrenciler, sözleşmenin bu şekilde İşveren tarafından haklı feshi hâlinde herhangi bir hak talebinde
bulunamazlar.
ğ) İşverenden izin almadan ve mazeret göstermeden toplam 5 gün işe gelmeyen öğrencinin sözleşmesi derhal
feshedilir. İşten çıkartılan öğrenciler, o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar.
Ancak, haklı bir mazereti bulunduğunu belgeleyenler o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler.
Boş kalan kontenjanlara bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde çalıştırılmak üzere yedek olarak seçilen
öğrenciler alınır.
h) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 4.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında aynı kanunun 5.
maddesinin (b) bendi uyarınca sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bunlardan
bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri
uygulanır. Sigortalılık ve sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler SKS Daire Başkanlığı tarafından
yapılır.
ı) Öğrenci, bu sözleşmeyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve
Esasları ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi hükümlerini de
kabul etmiş sayılır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı
Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
Yönergesi hükümleri uygulanır.
i) Kısmi zamanlı öğrenci, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri
dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
j) Kısmi zamanlı öğrenci işten ayrılmak istediğinde; bir dilekçeyle fesih talebini çalıştığı birime iletir.
Kendisine teslim edilmiş olan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya
kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
k) İşbu sözleşmenin hazırlık ve ifası sırasında, tarafların sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya
açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu
bilgilerin gizli bilgi kapsamında koruma altında olduğunu bildiğini ve bu bilgileri hiçbir suretle sözleşme
amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak
üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan
kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme sona erdikten sonra da gizliliğe ilişkin kural kesintisiz
ve süresiz olarak geçerliliğini koruyacak ve bağlayıcılık taşıyacaktır.
l) İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Bilecik Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi taraflarca okunup imzalanmış ve taraflar
bu sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir. Tarih….…/….…/20...
İŞVEREN VEKİLİ
Adı-Soyadı ve İmza
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