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EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek 
yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, merkez ve müdürlüklerinde çalışacak kısmi zamanlı 
öğrenci (KZÖ) başvuruları 09.09.2016 tarihinde başlayacaktır. Öğrenciler başvurularını 
http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt 
Sistemi (AKSİS) içerisindeki Başvuru Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini 
kullanarak şahsen yapacaklardır. 

Başvuran öğrenciler başvuru yaptıkları Birim tarafından mülakata alınacak olup, 
Biriminize ait KZÖ Seçim Komisyonu'nun mülakatına katılacak öğrencilerin formları mail 
yoluyla KZÖ Seçim Komisyon üyelerine ulaştırılacaktır. Öğrenci alımlarının zamanında 
yapılabilmesi için mülakatları tamamlanan öğrencilere ait mülakat puanlarının 03.10.2016 
tarihine kadar İÜREB'e iletilmesi gerekmektedir.

Çalışmak istedikleri birimin KZÖ Komisyonu tarafından seçilecek öğrencilerin isimleri, 
05 Ekim'de http://sks.istanbul.edu.tr/ve http://www.istanbul.edu.tr/?cat=13 adreslerinde 
ilan edilecek olup, ilan içerisinde öğrencilerin Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi 
Merkez Ofis'e gelerek işe giriş kayıtlarını tamamlamak için teslim etmeleri gereken evrak 
listesi de bulunacaktır. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin iş başlangıcı evrak teslimi 
tamamlandıktan sonra 15.10.2016 itibariyle gerçekleşecektir.

Sürecin aksamaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle ekte sunulan (Ek 1) KZÖ Çalıştırma Programı İş Akışı'nda belirtilen tarihlere özenle 
uyulması gerekmektedir. Birimlerden tarafımıza gönderilecek evrakın Birimimize zamanında 
ulaşmaması halinde ilgili birimlerin işe alımları ancak 15.11.2016 tarihinde mümkün olacaktır. 

Ayrıca Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi tarafından 08.09.2016 tarihinde 
İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi'nde Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalışma Programı 
Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, bu programa başvuran öğrencilerin 
mülakatları sırasında kullanılacak değerlendirme sorularına yönelik talepte bulunmuşlardır. 
Konu hakkında sizlere yardımcı olmak amacı ile Birimimiz Sosyal Hizmet Uzmanı Murat 
ÖZBEK tarafından hazırlanan örnek kısmi zamanlı öğrenci başvuru değerlendirme soruları ekte 
(Ek 2) sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinize rica ederim.

e-İmzalı
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

Rektör a.
Rektör Yardımcısı
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KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

KZÖ-Birimlerden İş Tanımı ve Niteliği İstenecek (22.07.2016’ ya kadar)

09.09.2016
www.sks.istanbul.edu.tr/rehberlik ve www.istanbul.edu.tr adreslerinde ve Kısmi Zamanlı Öğrenci 

Çalıştırmak isteyen birimlerin panolarında süreç başlangıcının duyurulması

 Sistem Başvurusu: AKSİS üzerinden öğrencilerin kullanıcı adı ve şifreleri ile başvuru 
gerçekleştirmeleri

(09.09.2016-22.09.2016)

Sistem üzerinden alınan KZÖ Başvuru Listeleri ve Formlarının İÜREB tarafından komisyon 
üyelerine mail atılması

(26.09.2016)

Başvuran öğrenciler ile Birim Komisyonları tarafından mülakat yapılarak mülakat puanlarının 
kendilerine ulaştırılacak olan mülakat formu üzerinden alfabetik sıralı haliyle İÜREB’e bildirilmesi. 

Aşağıda belirtilen tarih sonrasında Birimimize ulaştırılacak mülakat formları işleme 
koyulamayacak olup, ilgili birimin alım işlemleri 15 Kasım 2016 tarihinde yapılabilecektir.

(03.10.2016 mesai bitimine kadar)

Sistem tarafından belirlenen Asil ve Yedek Listelerin ilanı ve asil listede bulunan öğrencilerin işe 
giriş evraklarının temini
(05.10.2016-12.10.2016)

İş Başlangıcı
(15.10.2016)

Seçilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Sırasında Teslim Edecekleri Belgeler

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (Belge üzerinde öğrencinin disiplin cezası almadığına dair not

düşülmüş olmalı)
 1 Adet Fotoğraf,
 Halk Bankası Beyazıt Şubesinde açılacak olan hesaba ait IBAN No’sunu gösteren belge
 SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi ( Öğrencinin sağlık hizmetlerinden yararlanıp

yararlanamadığına ilişkin yapılacak “Provizyon Sorgulama” dır. FATİH SGK’dan alınabileceği
gibi e-devlet üzerinden de temin edilebilir.)

 www.sks.istanbul.edu.tr/rehberlik adresinde yayımlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
Sözleşmesi (Form 4) ve SGK İlişik Taahhütnamesi (Form 5)

05.10.2016-12.10.2016 tarihlerinde İÜREB’e bizzat elden başvuru yapılmalıdır. Belirtilen 
tarih aralığı içerisinde Tatil günlerinde evrak teslim alınamayacaktır.
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KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU 

DEĞERLENDİRME SORULARI

Öğrencinin kendini ifade etme biçimini değerlendirme:

1- Kendinizi tanıtır mısınız?

Ailenin ekonomik durum ile ilgili değerlendirme:

2- Aile fert sayısı?

3- Anne-baba çalışıyor mu?

4- Çalışıyorsa gelir durumu nedir?

5- Varsa eğer -Kardeşlerin eğitim durumu ve gelirleri nedir?

Öğrencinin geliri ve yaşam standardı ile ilgili değerlendirme:

6- Burs alıyor musunuz?

7- Alınıyorsa eğer -Vakıf bursu mu yoksa devlet destekli burs mu alıyorsunuz?

8- Yurtta mı, öğrenci evinde mi yoksa ailenizle mi kalıyorsunuz?

9- Yurtta kalınıyorsa eğer –Özel yurt mu devlet yurdu mu?

10- Öğrenci evinde kalınıyorsa –Kaç kişi kalıyorsunuz?

11- Daha önce bir işte çalıştınız mı?

Öğrencinin güçlendirmeye ciddi bir şekilde ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirme:

12- Kısmi zamanlı işe kabul edilmezseniz ekonomik kaygınızı gidermek için nasıl bir yol 

izlemeyi düşünüyorsunuz?




