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Birim Adı 
Ardeşen Turizm Fakültesi 

Görev Unvanı 
Öğretim Yardımcıları (Araştırma görevlileri, uzmanlar) 

Üst Yönetici 

/Yöneticileri Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları 

Astları 
- 

Görev Devri 
- 

Görev 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 

faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır. 

Temel Görev ve 

Sorumlulukları  Bölüm içi eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak 

 Derslerle ilgili uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda, Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, 

Sınav gözcülüğünde, araştırma ve deneylerde, Öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde, Öğretim 

üyelerine yardımcı olmak. 

 Bölüm içi ilgili komisyonlarda görev almak ve yerine getirmek 

 Öğrencilerin Fakülteye ve çevreye oryantasyonlarını sağlamak 

 Yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek; ders dışı 

üniversite etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak; sosyal sorumluluk 

projeleri yapmak.  

 Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak. 

 Dekan ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapmak. 

 Araştırma görevlileri ve uzmanlar yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur. 

Yetkileri 
 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

Yasal Dayanak 
 2547 Sayılı YÖK Kanunu, 
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Görev Tanımını Hazırlayan  Onaylayan 

 

 

 

(İmza) 

 

 

 

 

(İmza) 

Mustafa KAPTI 

Fakülte Sekreteri 
 

Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK 

Dekan 

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

Adı- Soyadı: 

 Tarih: ….../..…/20..… 

  

 (İmza) 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 

 Sorumluluk alanı ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler 

Yetkinlik (Aranan 

Nitelikler)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen 

genel niteliklere sahip olmak. 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak. 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak, 

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

sahip olmak. 


