
Görev Tanımı 

Birim:  Hukuk Fakültesi  

Görev Adı: Araştırma Görevlisi 

Amiri: Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı      

Sorumluluk Alanı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 

Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 

faaliyetlerini kalite ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek. 

Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Dekanlık makamına karşı sorumludur. 

Görev Devri: Herhangi bir nedenle görevde olmadığı durumlarda görevleri, önceden bildireceği bir Arş. Gör 

tarafından yerine getirilecektir 

 

Görevin Amacı: Görev ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemleri etkin ve verimi bir şekilde yapmak suretiyle hizmet 

kalitesini yükselterek, Hukuk Fakültesinin her alandaki başarısına katkıda bulunmak. 

Temel İş ve 

Sorumluluklar: 

1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4.maddesindeki  “Yükseköğretimin amacı” ve 5.maddedeki  

"Ana ilkeler" doğrultusunda hareket etmek, 

2-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilen görev tanımlamasına uygun 

hareket etmek, 

3-Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, alanı ile ilgili 

araştırmalar ve yayımlar yapmak, 

4-Bölümün amaç ve hedeflerine uygun çalışmalar yapmak, bölüm içi eğitim-öğretim faaliyetlerine 

yardımcı olmak, ilgili komisyonlarda görev almak, 

5-Fakülte ile diğer birimler arası koordinasyona katkı sağlamak, 

6-Öğrenci rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak, 

7-Ders ve sınav programlarının hazırlanmasına ve uygulamasına yardımcı olmak, 

8-.Fakülte kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek. 

9.Yabancı dil ve akademik bilgi seviyesini geliştirmek,  

10-Ders dışı etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak; sosyal sorumluluk 

projeleri yapmak, 

11-Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, 

12-Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine 

uygun olarak yürütmek, 

13-Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin 

kalitesini kontrol etmek, 

14-Dekan ve bağlı olduğu  üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 

Yetkileri: 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  

2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  

3-Paraf yetkisine sahip olmak. 

 

Bilgi-Beceri ve 

Yetenekler: 

-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine 

sahip olmak. 

-Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, değişim ve gelişime açık olmak. 

-Değişim ve gelişime açık olma  

-Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcılık 

-Planlı ve disiplinli çalışma 

 

                                                                                         Görev Tanımı 

             Onaylayan:                                                                                                                                     Hazırlayan: 

             05/12/2017                                                                                                                                     04/12/2017 

Prof. Dr. Şevket TOPAL                                                                                                                      İbrahim AVCI 

             Dekan                                      Fakülte Sekreteri 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.                                                                                                                                                                   

06/12/2017                                                                                                                                                           

Arş. Gör. Sinem KARAKAŞ   

        

                              

 


