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İş bu Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi, aşağıda isim 
(Unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci arasında 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu esas alınarak yapılmıştır. Bundan sonra taraflar  “işveren” ve 
“öğrenci” olarak anılacaktır. 

MADDE 1.   TARAFLAR 

1-İŞVEREN  :  SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI 

2-ÇALIŞACAK ÖĞRENCİNİN;
Adı ve Soyadı :
Fakültesi / Yüksekokulu / Enstitüsü :
Öğrenci Numarası :
T.C. Kimlik Numarası  :

MADDE 2.   İŞVEREN VE  İŞYERİ: 
İşveren Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olup; kısmi zamanlı öğrenci, 

işverenin emrinde ve ona tabii olarak aşağıda  yazılı işyerinde çalışmayı kabul ve taahhüt 
eder. 

MADDE 3.    ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI BİRİMİ  : 

MADDE 4.  KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİNİN GÖREVİ : Üniversitemiz işgücü 
ihtiyacı olan birim işlerinde kısmi zamanlı olarak çalışmak. 

MADDE 5.  HİZMET AKDİNİN SÜRESİ : ……………   Eğitim-Öğretim Yılı 
Kısmi Zamanlı Çalışma Programı …………………….. tarihinde başlar, 
……………………..  
tarihinde sona erer. Herhangi bir sebeple çalışılan birim tarafından üst yazı ile işten çıkışı 
bildirilen kısmi zamanlı öğrencinin işten çıkış tarihi, işten çıkış bildirgesinin düzenlendiği 
tarih olarak kabul edilir.   

MADDE 6. DİĞER KOŞULLAR : 

a)Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak bir
saatlik ücret,  4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş 
olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. …………….        eğitim öğretim dönemi için  saat ücreti ………   ₺ 
olarak belirlenmiş olup, ödemeler aylık olarak yapılacaktır. 
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b)Çalıştırılmasına karar verilen öğrenci işe başlamadan önce, ücret ödemeleri için
Üniversite tarafından bildirilen bir bankada kendi adlarına hesap açtırır ve hesap numarasını 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirir. 

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.  

d)Hafta sonu ve gece hizmete açık birimlerde Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığından izin alınarak öğrenci çalıştırılabilir. Bunun için ekstra ücret ödenmez. 

e)Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığı gerek gördüğü takdirde, kısmi zamanlı
öğrencinin çalıştığı birim, iş değişikliği ve bu birimdeki çalışma saatleri üzerinde değişiklik 
yapabilir. 

f)Öğrenci çalıştığı süre karşılığı ücret alır. Çalıştığı süre,  birim yöneticisi tarafından
onaylı puantaja ve devam takip çizelgesine göre belirlenir. 

g)Öğrenci çalıştığı sürece Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
uygun davranışlarda bulunmak zorundadır. Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve 
davranışlarda bulunan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı hal 
ve fiillerde bulunan, Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesinde belirtilen esaslara aykırı hareket eden 
öğrencinin sözleşmesi Üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Öğrenci, Öğrenci 
Çalıştırma Sözleşmelerinin bu şekilde Üniversite tarafından feshi halinde herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz. 

h)İdareye bilgi vermeden ve haklı bir mazereti olmaksızın işten ayrılan öğrenci aynı
öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamaz. Ancak, haklı bir mazereti 
bulunanlar, o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilir.  

i)Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci hakkında 2547 Sayılı Yükseköğretim
Yasasının 46. maddesi gereği; sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı kanunun ilgili 
hükümlerine tabidir. Öğrenci bu sözleşme ile birlikte Yükseköğretim kurumlarında kısmi 
zamanlı öğrenci çalıştırılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hükümlerini de kabul etmiş sayılır. 

j)Üniversitenin iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Öğrenci bu şekilde
sözleşmenin feshi durumunda Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

k)Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim kurumlarında kısmi
zamanlı öğrenci çalıştırılabilmesine ilişkin usul ve esasları hükümleri uygulanır. 

l)SSK İşe Giriş Bildirgesi düzenlenmeyen öğrenci, işe başlamış sayılmaz ve herhangi
bir ücret ödenmez. 

MADDE 7.  Ailemden, annem/babam/eşim üzerinden genel sağlık sigortası 
kapsamında sağlık hizmeti;  

Alıyorum    ☐ Almıyorum     ☐ 

            Beyanımın doğruluğunu, durumumda değişiklik olması durumunda 
değişikliği hemen bildireceğimi kabul eder, beyanımın hatalı veya eksik olmasından 
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kaynaklanacak prim, idari para cezası, gecikme zammı ve gecikme faizinin tarafımca 
ödeneceğini taahhüt ederim.  

MADDE 8. 
          Herhangi bir sebepten dolayı Akit tarihleri bitiminden önce görevimden 

ayrıldığım tarihten veya Akit geçerlilik süresi bitiminden sonra,  İdareden herhangi bir hak 
talep etmeyeceğim. 

MADDE 9. 
          İşbu hizmet akdinden doğacak ihtilaf durumunda, Samsun  Mahkemeleri ve 

İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 10. 
Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi taraflarca okunup 

imzalanmış ve taraflar bu sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul, taahhüt ve 
beyan etmişlerdir.  

Tarih : …../……/…….

 İŞVEREN ÖĞRENCİ 
       SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE.BŞK 

İmza      İmza 
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