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Temel Yeterlikleri 
1. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge  
bilgisi vardır. 
2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’de yazışmaların ve evrak takibini yapar, programı aktif kullanabilme 
becerisine sahiptir. 
 
Görev ve Sorumluluklar 
Fakülte Kurulu 
1. Fakülte Birimlerinden veya farklı yerlerden gelen Fakülte Kurulunda görüşülmesi gereken evrakların hazırlığını 
yaparak toplantı öncesinde gündemleri hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem evraklarını Fakülte 
Sekreterine vermek.  

3. Fakültenin eğitim-öğretim programları ile ilgili konularda alınan kararları yazmak ve ilgili birimlere göndermek.  

4. Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçimi ile ilgili hazırlıkları yapmak ve seçilen kişiyi ilgili birimlere bildirmek.  

5. Senatoya Fakülte temsilcisi öğretim üyesi seçimi ile ilgili hazırlıkları yapmak ve seçilen kişiyi ilgili birimlere 
bildirmek. 

6. Fakülte Kurulunda alınan Kurul tutanaklarını düzenli bir şekilde yazmak, dosyalama ve arşivleme işlerini 
yapmak, kararların ekleri ile birlikte karar defterlerine yapıştırılmasını ve onaylı belgelerin  ilgili yerlere zamanında 
gönderilmesini sağlamak. 

Yönetim Kurulu 
1. Fakülte Birimlerinden veya farklı yerlerden gelen Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken evrakların hazırlığını 
yaparak toplantı öncesinde gündemleri hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem evraklarını Fakülte 
Sekreterine vermek.  

2.Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve karara bağlanması gereken tüm konuların ilgili tarihlerinde gündeme 
alınmasını sağlamak.  

3.Fakülte Yönetim Kurulu toplantı öncesi gündemleri hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem 
evraklarını Fakülte Sekreterine vermek. 

4. Fakülte Yönetim Kurulunda alınan Kurul tutanaklarını düzenli bir şekilde yazmak, dosyalama ve arşivleme 
işlerini yapmak, kararların ekleri ile birlikte karar defterlerine yapıştırılmasını ve onaylı belgelerin ilgili yerlere 
zamanında gönderilmesini sağlamak. 

Fakülte Kuruluna Temsilci Seçimi 
1.  Fakülte Kurulunda doğal üye olan bölüm başkanlarının dışındaki temsilcilerin seçimlerini yapmak üzere 
zarflarını hazırlamak, seçim için davet yazısını göndermek, seçimin yapılmasını sağlamak, seçim sonucunu gerekli 
birime bildirmek. 
Disiplin Kurulu 
1. Fakülte Disiplin Kurulunun öğrencilere, akademik ve idare personele verilecek ilgili disiplin cezaları ile ilgili 
kararları yazmak, kararların ekleri ile birlikte ilgili birimlere zamanında gönderilmesini sağlamak.  

Akademik Kurul 
1. Akademik Genel Kurul toplantısı için eğitim-öğretim dönem başı ve sonunda gündem hazırlamak, duyuru 



yapmak, akademik personel imza listelerinin Fakülte Sekreterine vermek. 

Arazi Tazminatı 
1. Arazi Tazminatı hazırlanacak personeli izin, görev, rapor vb. durumlarının Personel İşlerinden alınması 
puantajların hazırlanarak Maaş Birimine gönderilmesi. 

2- Arazi Tazminatı için olur alınması. 

İşçi Puantajları 

1- Ziraat Fakültesi Bünyesinde İdari Mali İşlere bağlı 6 işçi personelin her ayın 15’ine kadar puantajlarının 
hazırlanıp Fakülte Sekreterine imzalattırıldıktan sonra gönderilmesini sağlamak. 

 
 
Okunması/Bilinmesi gereken Kanun/Yönetmelik/Yönerge vb. 

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
2. ADÜ Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği 
3. 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 
4. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar yönetmeliği 

 
 


