
2022-2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ-BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA 
YÖNELİK İŞ İLANI 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI  

• Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 

kayıtlı öğrenci olmak.  

• Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.  

• Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.  

• Disiplin cezası almamış olmak. (Çalıştırılacak birimlerce belgelendirilecektir.)  

• Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.  

• Yetim ve nafaka maaşı hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.  

• Üniversitemizde daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışırken sözleşmesi 

feshedilmemiş olmak. 

          Not: Yukarıdaki başvuru şartlarını taşımayan öğrenci kesinlikle işe alınmaz.    

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

• Öğrencilerimiz aşağıdaki birim kontenjanlarından sadece birine başvurabilecek, aksi halde 

başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

• Yanıltıcı ve eksik doldurulan başvurular geçersiz sayılacaktır.  

• Başvuru süresi dışında kesinlikle başvuru alınmayacaktır.  

• İş başvuruları “kismizamanli.cbu.edu.tr” adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.  



• Yönergemizin 8. maddesinin “g” bendinde yer alan “Öğrenciler öğrenim gördükleri okulun 

normal öğrenim süresinin yarısı kadar süre çalıştırılabilir.” ibaresine istinaden çalışma 

süresini tamamlamış öğrenciler kesinlikle başvuruda bulunamayacaktır.                

Başvurusu kabul edilip asıl listede yayınlanan kişilerin işe başlaması için gerekli belgeler:  

1. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduklarını belgeleyen yeni tarihli öğrenci belgesi 

2. OKULUN öğrenci işleri biriminden alınan “Disiplin Cezası Yoktur” belgesi 

3. T.C. kimlik kartı fotokopisi  

4. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırmasına Dair İş Sözleşmesi 

5. SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi 

6. Üniversitemiz tarafından öğrencilere verilen ziraat bankası kartının önlü-arkalı fotokopisi 

7. Başvurular 11 Ekim 2022 mesai bitimi itibariyle son bulacaktır. Bu tarihten sonra başvuru 

alınmayacaktır. 

8. Başvurular, başvurulan birimdeki Kısmi Zamanlı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu 

tarafından 12 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında değerlendirilir. Asıl ve yedek liste 

belirlenerek Üniversitemizin resmi web sitesinde ilan edilir. Asıl listedeki adaylar belgeleri 

başvurdukları birime eksiksiz bir şekilde teslim etmelidir.  

Başvurular 03 Ekim 2022 –  11 Ekim 2022 tarihleri arasında online olarak 
https://kismizamanli.cbu.edu.tr/ adresinden öğrenci numarası (kullanıcı adı) ve T.C. kimlik 

numarası / kişisel Üniversite e-posta adresi giriş şifresi (parola) ile yapılmalıdır.  

 

 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr/


 

 

ÇALIŞILACAK BİRİM İŞİN ADI / NİTELİĞİ KONTENJAN BAŞVURU ŞARTLARI BAŞVURU YERİ 

Ahmetli Meslek Yüksekokulu 
Kütüphane ve Bilgisayar 
Laboratuvarında çalışmak 
üzere 

2 

 -Kütüphane için II. Öğretim öğrencisi 
olmak.    
 -Laboratuvar için örgün öğrencisi 
olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Akhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı 2 Örgün öğretim öğrencisi olmak. https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Alaşehir Meslek Yüksekokulu Kütüphane 2 
 İlan metnindeki genel şartları sağlıyor 
olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Basımevi Müdürlüğü Basımevinde çalışmak üzere 2 
 -Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 
okuyor olmak. 
 -II. Öğretim öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
Teknik Servis - Bilgisayar 
Atölyesi 

4 

 -Erkek öğrenci olmak. 
 -II. Öğretim öğrencisi olmak. 
 -Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Bilgisayar Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BAUM) 

Etik Kurul Otomasyonu,  
Akademik Teşvik 
Otomasyonu, Yatay Geçiş 
Otomasyonu Geliştirilmesi, 
BAUM iş ve işlemleri için 
teknik destek 

4 

Temel İşletim sistemi bilgisi olan 
Wordpress, Grafik Tasarım 
konularında PHP, C# ve/veya SQL 
dillerinde bilgisi olan, EBYS/e-imza 
teknik desteği verebilecek, 
Mühendislikk Fakültesi/Bilgisayar 
Mühendisliği ve/ ve ya Manisa Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu / 
Bilgisayar Programcılığı Programı 
öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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Deneysel Fen Bilimleri 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (DEFAM) 

Numune Hazırlama Kısmında 
Çalışacak 

3 

 -(1 Kişi) Kimya bölümünde,  
 -(1 Kişi) Fizik bölümünde, 
 -(1 Kişi) Mühendislik (Malzeme 
Metalürji Mühendisliği, 
Biyomühendislik) bölümünde okuyor 
olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Demirci Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar laboratuvarında 
çalışmak üzere 

1 
 Örgün Öğretim Öğrencisi olmak ve    
 bilgisayardan anlamak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Dil Öğretim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (DİLMER) 

Etüt çalışması için 1 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya          
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Eğitim Fakültesi 
Fitness salonunda ve bilgi 
işlem biriminde çalışmak 
üzere 

5 

 -3 kişi fitness salonunda,  
 -2 kişi bilgi işlem biriminde 
çalıştırılmak üzere örgün öğretim 
öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

 Fen Edebiyat Fakültesi (Fen 
Bilimleri Kimya Laboratuvarı) 

Kimya Bölümü 
Laboratuvarında çalışmak 
üzere 

5 
 İlan metnindeki genel şartları sağlıyor   
 olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Fen Edebiyat Fakültesi 
(Büro) 

Büroda çalıştırılmak üzere 1  II. Öğretim öğrencisi olmak. https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Genç Ofis Büroda çalıştırılmak üzere 2 

 -(1 Kız) II.öğretim öğrencisi olmak. 
 -(1 Erkek) Örgün Öğretim öğrencisi   
 olmak.                                         
 -Çalışılacak iş yerinin bulunduğu   
 kampüste öğrenci olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Gördes Meslek Yüksekokulu Kütüphanede çalışmak üzere 2  Örgün Öğretim öğrencisi olmak. https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar laboratuvarı ve 
kütüphanede çalışmak üzere 

2  Bilgisayar kullanımına hakim olmak. https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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Hasan Ferdi Turgutlu 
Teknoloji Fakültesi 

Bilgisayar, Mekatronik 
Mühendislik , Makine 
Mühendisliği ve Enerji 
Sistemleri Mühendisliği 
bölümlerinde çalıştırılmak 
üzere 

5 

 -(2 Kişi) Yazılım Mühendisliği Bölümü   
 II.öğretim öğrencisi olmak.                                               
 -(1 Kişi) Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü  
 II. Öğretim öğrencisi olmak.                                  
 -(1Kişi) Makine Mühendisliği Bölümü  
 örgün öğretim öğrencisi olmak.  
 -(1Kişi) Enerji Sistemleri Mühendisliği  
 Bölümü örgün öğretim öğrencisi 
olmak.                                   

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Bilgi İşlem laboratuvarda 
çalışmak üzere  

3 
 En az 2'si erkek olmak üzere ileri   
 düzeyde yazılım ve donanım biliyor  
 olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

 İletişim Fakültesi Destek hizmetleri 1 
 -İletişim Fakültesi öğrencisi olmak. 
 -Temel bilgisayar konusunda becerili 
ve donanımlı olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

İlahiyat Fakültesi Destek hizmetleri 2  II. Öğretim öğrencisi olmak. https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Kırkağaç Meslek 
Yüksekokulu 

Kütüphanede çalışmak üzere 1 
 İlan metnindeki genel şartları sağlıyor   
 olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Köprübaşı Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar laboratuvarında 
çalışmak üzere 

2 
 İlan metnindeki genel şartları sağlıyor  
 olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Kula Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar dersliği hizmetinde 
çalışmak üzere 

1 
 Bilgisayar kullanımı için gerekli 
beceriye  
 sahip olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı 

Kütüphane salonunun ve 
kitap raflarının düzenlenmesi 

13 
 Gerektiğinde kütüphanede akşam ve 
gece mesaisinde çalışmasına engel 
bir duruma sahip olmamak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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Manisa ve Yöresi Türk 
Tarihi (Mevlevihane) 

Merkezlerimizde rehberlik 
hizmeti vermek amacıyla 

4 
Bilgisayar kullanabilen Örgün veya 

II. Öğretim öğrencisi olmak. 
https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Manisa Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 

Evrak işleri ve Mekatronik 
Laboratuvarında çalışmak 
üzere 

2 
Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

II.öğretim öğrencisi olmak. 
https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Manisa ve Yöresi Türk El 
Sanatları Arş. ve Uyg. Merkezi 

(Darüşşifa) 

Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Müzesinde çalışmak üzere 

3 

 -2'si erkek 1'i kız öğrenci olmak 
üzere,  
 -1. ve 2. sınıfta öğrenim gören 
II.öğretim öğrencisi olmak. 
 -Yabancı dil bilen, bilgisayar 
kullanımını iyi derecede bilen ve 
diksiyonu düzgün olan öğrenciler 
tercih edilecektir. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Mühendislik Fakültesi 
Laboratuvar hizmetleri ve 
bilgisayar laboratuvarı 
hizmetlerinde çalışmak üzere 

10 

 -8 kişi laboratuvarda çalıştırılmak 
üzere, 
 -2 kişi bilgisayar laboratuvar 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, 
 -II.öğretim öğrencisi olmak ve ilan 
metnideki genel şartları sağlamak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Proje Koordinasyon 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü 
Proje ofisinde çalışmak üzere 2 

Yapay Zeka Kodlama ve Proje 
Yazma konusunda bilgi ve deneyime 
sahip olmak.  

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Protokol Basın ve Halkla 
İlişkiler 

Basın Halkla İlişkiler Ofisinde 
çalışmak üzere 

2 

 -İletişim Fakültesi öğrencisi olmak. 
 -Adobe After Effects, Adobe Premier 
Pro, Adobe İllustrator gibi programları 
kullanabilmek. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Bilgi İşlem ve İç Hizmetler 
(fax ve fotokopi) işlerinde 
çalışmak üzere 

4 

 -(2 Kişi) Bilgi işlem / bilgisayar teknik 
donanım ve yazılım bilgisine sahip 
olmak. 
 -(2 Kişi) II.öğretim öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Destek hizmetleri 2 
II. Öğretim öğrencisi olmak, ileri 

derece bilgisayar programlarından 
anlamak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi (Bilgi 

İşlem)  
Bilgi İşlemde çalışmak üzere 3 

 -Tercihen Bilgisayar Programcılığı ya 
da Mühendislik Fakültesi öğrencisi 
olmak. 
 -Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek 
Yüksekokullarına bağlı bölümlerde 
okuyan öğrenci olup bilgisayar 
setifikasına sahip olmak. 
 -İyi derecede bilgisayar kullanıyor 
olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi (İdari 

Bilimler) 
İdari Birimde çalışmak üzere 29 

 -Tercihen İşletme, İktisat, Kamu 
Yönetimi ve Tıbbi Sekreterlik bölümü 
öğrencisi olmak. 
 -Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek 
Yüksekokullarına bağlı bölümlerde 
okuyan öğrenci olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 

(Laboratuvar) 

Laboratuvarda çalışmak 
üzere 

6 

 -Tercihen Biyoloji, Fizik, Kimya ve 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 
öğrencisi olmak. 
 -Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek 
Yüksekokullarına bağlı bölümlerde 
okuyan öğrenci olmak.   

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi (Sağlık 

Hizmetleri Birimi) 

Sağlık Hizmetlerinde 
çalışmak üzere 

12 

 -Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
tercihen 1. sınıftan, 2. sınıfa geçmiş 
olması.  
 -Hemşirelik: Tercihen 2.sınıftan, 
3.sınıfa geçmiş ya da 3. sınıftan, 
4.sınıfa geçmiş olmak. 
 -Manisa'da ikamet ediyor olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Salihli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Kütüphanede çalışmak üzere 1 
 -Erkek öğrenci olmak. 
 -İlan metnindeki genel şartları 
sağlıyor olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Salihli Meslek Yüksekokulu 
Kütüphane ve bilgisayar 
laboratuvarında çalışmak 
üzere 

2 
 İlan metnindeki genel şartları sağlıyor 
olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Sarıgöl Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar laboratuvarında 
çalışmak üzere 

1 
 -Örgün öğretim öğrencisi olmak.  
 -Bilgisayar donanımı ve yazılımından 
anlıyor olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Saruhanlı Meslek 
Yüksekokulu 

Kütüphanede çalışmak üzere 1 
 -İşletme Yönetimi Programı 1. sınıf 
öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Prof. Ümit Doğay Arınç 
Kültür Merkezi 

Kültür Merkezinde çalışmak 
üzere 

2 

 -(1 Kız) II.öğretim öğrencisi olmak. 
 -(1 Erkek) Örgün öğretim öğrencisi 
olmak.                                    
 -Çalışılacak iş yerinin bulunduğu 
kampüste öğrenci olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

SKS Beslenme Hizmetleri 
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 
Yerleşkesinde akşam 
çalışmak üzere 

2 

 -İlan metnindeki genel şartları 
sağlıyor olmak.                                
 -(1 Kişi) Örgün öğretim öğrencisi 
olmak.  
 -(1Kişi) II. öğretim öğrencisi  olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi 

Kültür Merkezinde çalışmak 
üzere 

3 

 -(1 Kız) Örgün öğretim öğrencisi 
olmak.  
 -(2 Erkek) II.öğretim öğrencisi olmak. 
 -Çalışılacak iş yerinin bulunduğu 
kampüste öğrenci olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Şehit Prof. Dr. İlhan 
Varank Yerleşkesi Açık Spor 

Tesisleri 

Diğer hizmetlerde çalışmak 
üzere  

3 

 -(1 Kişi) II.öğretim öğrencisi olmak. 
 -(2 Kişi) Örgün öğretim öğrencisi 
olmak.  
 -Tercihen herhangi bir spor branşında 
lisans belgesine sahip olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Soma Meslek Yüksekokulu 

Yeraltı Eğitim Ocağı 
Danışma, Kütüphane, 
Makatronik Laboratuvarı-
Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi Laoratuvarında 
çalışmak üzere 

4 

 -Yeralltı Eğitim Ocağı-Danışma: (1 
Kişi) Örgün öğretim öğrencisi olmak. 
 -Kütüphane: (1 kişi) Örgün öğretim 
öğrencisi olmak. 
 -Makatronik Laboratuvarı.-
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 
Laboratuvarı.: (1 kişi) II.öğretim 
öğrencisi olmak. 
 -Yeraltı Eğitim Ocağı: (1 kişi) 
II.öğretim öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Spor Bilimleri Fakültesi 
Çim Saha, Spor Salonları ve 
Atatürk Spor Salonunda 
çalışmak üzere 

10 

 -1 kişi Çim Sahada, 
 -5 kişi Spor Salonlarında, 
 -2 kişi Atatürk Spor Salonunda 
çalıştırılmak üzere,  
 -İlan metnindeki genel şartları 
sağlıyor olmak.  

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

Bilgisayarcı olarak çalışmak 
üzere 

2 

 -(1 Kişi) Grafik tasarım, web tasarım, 
adobe photoshop, adobe illustrator, 
coral draw vb. programları kullanmak; 
HTML,CSS, Javascript yapılarını 
bilen, wordpress kullanım deneyimi 
olmak.  
 -(1 Kişi) Bilgisayar kullanımına hakim, 
microsoft office programlarını etkin 
şekilde kullanabilen, canva, piktochart 
vb. web 2.0 araçları hakkında bilgi 
sahibi, iletişim becerileri yüksek kişiler 
olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Tıp Fakültesi Eğitim araçları 2 

 -II.öğretim öğrencisi olmak. 
 -Bilgisayar, projeksiyon vb. bilişim 
cihazlarının donanımından anlamak.  
 -2 gün günde 7,5 saat ya da sabah 
veya öğleden sonra günlük 3 saat 
olmak üzere haftada 15 saat 
çalışabilecek durumda olduğunu 
belgelemek. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

Turgutlu Meslek 
Yüksekokulu 

İnşaat ve bilgisayar 
laboratuvarı, Kontrol ve 
Otomasyon Teknolojileri 
üzerine çalışmak üzere 

2 

 Laboratuvar ortamında bilgisayarla 
ilgili çalışmak, grafik tasarım, 
laboratuvarında ortamında 
çalışabilmek.  

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

 

Tütün Eksperliği 
Yüksekokulu 

Kütüphanede çalışmak üzere 1 
 İlan metnindeki genel şartları sağlıyor 
olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr/
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Uzaktan Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

Çağrı destek hizmetinde 
çalışmak üzere 

4 

 -Gündüz grubu: (2 kişi) II.öğretim 
öğrencisi olmak, temel bilgisayar 
kullanım bilgisine ve düzgün diksiyona 
sahip olmak. 
 -Akşam grubu: (2 erkek) Örgün 
öğretim öğrencisi olmak, temel 
bilgisayar kullanım bilgisine ve düzgün 
diksiyona sahip olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  

 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Bilgisayar bakımı ve 
donanımında çalışmak üzere 

4 

 -(2 Kişi) Bilgisayar ve donanımdan 
anlayan II.öğretim öğrencisi olmak. 
 -(2 Kişi) Bilgisayar ve donanımdan 
anlayan örgün öğrencisi olmak. 

https://kismizamanli.cbu.edu.tr  
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