
İLAN 

Birim    : Yabancı Diller Yüksekokulu 

Konu    : Kısmı Zamanlı Öğrenci Alımı 

İlan Tarihi   : 27.09.2021 

Son Başvuru Tarihi  : 01.10.2021 

 Yüksekokulumuz bünyesinde çalıştırılmak üzere Kısmı Zamanlı Öğrenci Alımı yapılacaktır. Çalışmak 

isteyen öğrencilerin 01 Ekim 2021 mesai bitimine kadar aşağıda istenen belgelerle birlikte Yabancı Diller 

Yüksekokulu / Öğrenci İşleri bölümüne başvurmaları gerekmektedir. 

Çalışma Şartları 

a- Çalıştırılacak Öğrenci Sayısı: 2 kişi 

b- Çalıştırılacak Bölümler: 

1-İdari İşler ve Sekreterlik:  Fotokopi, evrak takip işleri, telefon santrali ve idarece verilecek diğer görevler. 

2-Kütüphane: Yüksekokulumuzun kütüphanesinde bulunun kitapları; belirtilen prosedürler çerçevesinde 

öğrencilere ödünç vermek,  takip etmek ve geri alınmasını sağlamak, Kütüphanenin tertip ve düzenini sağlamak.  

c- Çalışma Süresi :  Haftalık 12 saat  

d- Çalışma Ücreti :  Bürüt  : 15,90 TL  

   Net : 13,39 TL 

Müracaat edecek öğrencilerde aranan şartlar: 

 

1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma 

şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi 

zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:  

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne 

kayıtlı öğrenci olmak 

b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirecektir)  

c) Yabancı Uyruklu öğrenci olmamak, 

d) Kayıt donduran öğrenci olmamak, 

e) Normal eğitim- öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, 

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

g) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak, 

h) Daha önce kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışmasından dolayı sözleşmeye aykırılık nedeniyle 

sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 

2- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler 

ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim –öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, 

yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.  

Gerekli Belgeler  

1- Başvuru Formu  (Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri bölümünden alınacaktır.) 

2- Öğrenci Belgesi 

3- Transkript 

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

5- Disiplin cezası almadığına dair belge   

 


