
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İŞ TANIMLARI 

 

Enstitü Dergisi 

 

 Açık dergi sistemini dergi sayfasını kontrol etmek. 

 Dergiye gelen makalelere bölüm editörü atamak. 

 Makalelerin değerlendirme sonuçlarını takip etmek. 

 Değerlendirme sonunda kabul edilmiş makalelerin mizanpajının yapılması ve derginin 

baskıya hazırlanması. 

 Dergi ile ilgili Yazarlara, Editörlere, Hakemlere, Okurlara teknik destek sağlamak. 

 Dergi ile herhangi bir değişikliğin ISSN’ye bildirilmesi ve takip edilmesi. 

 Dergi mailini kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmak. 

 Dergi ile ilgili yazışmaların yapılması ve takibinin sağlanması. 

 

Tez Teslim Süreci ve Mezuniyet İşlemleri 

 

 Tezini tamamlayan öğrenci danışmanı ile birlikte onayladığı ilk tez teslim formu, 

yayın belgesi, intihal raporu ve tezin basılı ve dijital hali ile birlikte enstitüye başvurur. 

 Tez yazım kurallarına uygunluğu Enstitü tarafından kontrol edilir. 

 Tez yazım kuralları açısından onay enstitü tarafından verildikten sonra danışman, 

enstitü araştırma görevlisi tarafından onaylanmış tez kontrol formu, tez savunma jüri 

öneri formu ve jüri sayısı kadar ciltlenmemiş tezlerle birlikte ilgili anabilim dalı 

başkanlığına başvurur. İlgili anabilim dalı başkanlığı da bu öneriyi enstitüye iletir.  

 Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez sınav jüri ataması ve savunma tarihi belirlenir. 

 Tez Savunma Sınavına Girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve Enstitü ile ilişiği 

kesilir. 

 Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci tezini basmadan önce araştırma 

görevlisine kontrol için Enstitüye gelir. 

 

Enstitü Web Sayfasının Kullanımı 

 

 Enstitü web sayfasının güncellenmesinin yapılması. (Formlar, İletişim Bilgileri, 

Akademik ve İdari personel bilgisi vb.) 

 Duyuruların ve sayfasının takibinin yapılması. 

 Web sayfasında bulunan öğrenci danışman listelerinin güncellenmesinin yapılması. 

 Mezun öğrenci sayfasının güncellenmesinin yapılması. 

 Anabilim Dalları sayfalarının güncellenmesinin yapılması. 

 

Enstitü Kataloğu 

 

 Ders kodları, Ders içeriklerinin takip edilmesi ve güncellenmesinin yapılması. 

 Yeni eklenen derslerin; ders kodlarının, ders adlarının ve içeriklerinin Enstitü 

Kataloğuna eklenmesi. 



 Yeni eklenen derslerin; ders kodlarının, ders adlarının ve içeriklerinde çakışma 

 

Öğrenci Alımları 

 

 Öğrenci alım takviminin hazırlıklarının yapılması. 

 Anabilim Dallarından gelen kontenjan ve koşulların belirlenmesi yazılarının takip 

edilmesi. 

 Öğrenci Bilgi Sistemine kontenjan, koşul ve kriterlerin tanımlanması. 

 Mülakat sınavı öncesi ve sonrasında değerlendirme kriterlerinin OBS de 

güncellenmesi. 

 Mülakat sınavı ile alım yapılacak Anabilim Dallarında Mülakat Jüri üyelerinin 

OBS’ye tanımlanması. 

 Öğrenci başvurularının onaylanması. 

 Başvuru listelerinin hazırlanması ve Mülakat sınavına girmeye hak kazananların 

listesinin web’de ilan edilmesi. 

 Anabilim Dallarının mülakat sınavına girecek öğrenci listelerinin doğru olmasının 

sağlanması ve mülakat notlarının girişinin kontrol edilmesi. 

 Mülakat sınav sonuçları listesinin hazırlanması ve web’de ilan edilmesi. (Kesin kayıt 

hakkı kazanan öğrenci ilanı) 

 Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt olduklarında kesin kayıt onaylarının 

verilmesi. 

 Yeni kayıt olan öğrencilere atanan danışman bilgilerinin web sayfasında 

güncellenmesi. 

 

Diğer İş Tanımları 

 

 Enstitü idari personelinin izinli ve iş yoğunluğu olduğu zamanlarda tüm öğrenci işleri 

ile ilgili yardımcı olması. 

 


