KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İŞE ALIM VE İŞE GİRİŞ İÇİN TARİHLER VE İZLENECEK YOL HARİTASI
KZÖ ÇALIŞTIRMAK İSTEYEN BİRİMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLER

KZÖ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLER

1. Birimlerin http://sks.marmara.edu.tr ulaşabilecekleri Öğrenci İstek Talep Formu’nu
(Form 1) kendilerine tahsis edilen kontenjanı aşmayacak şekilde doldurup
Başkanlığımıza en geç 23 Ekim 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
(Belirtilen tarihten sonraki başvurular işleme alınmayacaktır.)
İş ilanları 24 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında http://sks.marmara.edu.tr adresinde
yayınlanacaktır.

1.

2. Birimler, 24 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında ilanda kendi belirledikleri kriterler
doğrultusunda ‘’Marmara Üniversitesi Rektörlüğü KZÖ Çalıştırma Programı
Uygulanmasına İlişkin Esaslar’’ı (aşağıda belirtilmiştir) göz önünde bulundurarak
çalışmak istedikleri öğrencileri seçebileceklerdir.












2.

İş ilanları 24 – 31 Ekim 2018 tarihlerinde arasında http://sks.marmara.edu.tr
adresinde yayınlanacaktır. Öğrencilerimiz bu ilanlardaki bir ya da birden fazla
birime ayrı ayrı İş Başvuru Formu (Form 2) doldurup, her iş ilanın detayında
belirtilen başvuru yerine şahsen başvuru yapabilecektir.

3.

İşe alındığı bilgisini, işe alan birim yetkilisinden bizzat ya da duyuru yoluyla
öğrenen öğrenci aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz biçimde hazırlayıp istenen
şartları tamamladıktan sonra 22– 29 Kasım 2018 tarihleri arasında Sağlık Kültür Ve
Spor Daire Başkanlığına şahsen gelip işe giriş işlemini yapabilecektir.
Yapı Kredi Bankası Çemenzar Şubesi hesabı fotokopisi
1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
1 adet yeni tarihli Üniversitemiz Öğrenci İşlerinden alacakları öğrenci belgesi
1 adet Vesikalık Fotoğraf
E-Devletten alacakları Sağlık Provizyon Sorgulama Belgesi (E-Devletteki SPAS
(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Müstehaklık Sorgulama’dan alabilirler)
İş Sağlığı ve Eğitimini almış ve sınavı başarı ile tamamlamış olmak. (Marmara
Üniversitesi
UZEM
(Uzaktan
Eğitim
Merkezi)
giriş
sayfasından
lms.uzem.marmara.edu.tr linkinden giriş yapıp İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini
aldıktan sonra 4 aşamadan oluşan sınavı başarı ile tamamlamış olmak
gerekmektedir.( Link 9 Kasım 2018 Cuma gününden – 19 Kasım 2018 Pazartesi
günü saat 16.30’a kadar aktif olacaktır.) (kullanıcı adı ve şifresi öğrencinin kendi tc
numarası olacaktır.)
İşe giriş işlemleri yapılan öğrenci işe giriş tarihinden 1 gün sonra işe alındığı
birimde işe başlayabilir.

Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak (Uzatmalı öğrenci
vb. çalışamaz)
Ölüm aylığı ve nafaka dışında, başka bir işte çalışıp geliri olsa bile kazancın asgari
ücret düzeyini geçmiyor olmak,
Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
Disiplin cezası almamış olmak,

3. Birimler kendilerine tahsis edilen kontenjan doğrultusunda kazanan öğrencilerin
listesini en son 05 KASIM 2018 17.00’ye kadar ebys üzerinden göndermek ya da ıslak
imzalı olarak SKSD Başkanlığına teslim etmek zorundadır. (Belirtilen tarihten sonraki
başvurular işleme alınmayacaktır.)
4. Kısmi zamanlı olarak işe almaya karar verdikleri öğrenci adaylarına duyuru yoluyla
ya da telefonla bilgi vermek, işe giriş için tamamlanması gereken evraklar konusunda
doğru yönlendirmek ve 22– 29 Kasım 2018 tarihleri arasında öğrencilerin evraklarıyla
SKS Daire Başkanlığına gidip giriş yaptırdıklarına dair belgeyi teslim almak birimin
sorumluluğundadır.
5. Belirtilen tarihlerden sonra yaz dönemine kadar öğrenci alımı yapılmayacağı için
birimlerin öğrenci seçiminde titiz ve dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü KZÖ Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin
Esaslar doğrultusunda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyor olması gerekmektedir.
Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak (Uzatmalı öğrenci
vb. çalışamaz).
Ölüm aylığı ve nafaka dışında, başka bir işte çalışıp geliri olsa bile kazancın asgari
ücret düzeyini geçmiyor olmak.
Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
Disiplin cezası almamış olmak.








