
Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

 AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli 

(Temizlik Şirketi) 
Sözleşmeli (4/c) 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 

O
C

A
K

 
1- Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların 

sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini 

planlamak, koordine etmek ve 

denetlemek. 

1-

Kurum,kuruluş 

ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi 

ve cevap 

verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 

1- 2014-2015 Öğretim 

Yılı Güz Yarıyılı 

Bütünleme Sınav 

Programının ilan 

edilmesi.(otomasyon, 

pano, öğretim 

elemanlarına) 

1-2015 yılında 

terfi edecek 

listesini 

çıkartarak 

Tahakkuka 

iletmek. 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, 

sınıf önlerini, 

ofislerin 

bulunduğu 

koridoru, bina 

girişini, uygulama 

salonlarının 

temizliğini 

yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2-Kısmi 

zamanlı çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

2-Doğrudan temin 

yolu ile satın alma 

işlemleri. 

2- 2014-2015 Öğretim 

Yılı Bahar Yarıyılı 

Ders Programının İlanı  

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve 

çöplerin çöp 

konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye  gelen evrakların 

ilgili birimlere düzenli bir 

şekilde dağıtımını sağlamak. 

3-2014 Yılında 

alınan Kurul 

Karar 

Defterlerinin 

son sayfasına 

tutanak 

tutulması  

3-2014 Aralık ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3- 2014-2015 Öğretim 

Yılı Güz Yarıyılı Sonu 

itibariyle mezun 

durumunda olan 

öğrencilerin tespiti ve 

mezuniyet işlemlerini 

başlatmak. 

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü küçük 

bakım ve 

onarımı 

gerçekleştirmek. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

4-2014 Yılının   

Gelen-Giden-

Zimmet-Posta 

Defterlerinin 

Kapatılması 

4-Öğretim 

Elemanları Ders 

Yükü beyanlarının 

alınması, Sisteme 

girilmesi, izinli 

raporlu yazısının 

yazılması, 

bordroların 

dökülmesi ve Ek 

Ders Ücretinin  

Ödemesi 

4-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına 

gönderilmek üzere 

hazırlamak 

  4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için 

Ayniyat sorumlusu 

ile irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda (Disiplin Kurulu 

Hariç)raportörlük yapmak. 

5- 2014-2015 

Öğretim Yılı  

Bahar 

Yarıyılının 

Öğretim 

Elemanları 

Ders 

Yüklerinin 

Yönetim 

Kurulu 

Kararının 

Rektörlük 

Makamına 

gönderilmesi. 

5-İdari personel 

fazla çalışma 

puantajlarının 

çizelgenin ve 

bordrolarının 

düzenlenerek mesai 

ücretlerinin 

ödemesi. 

5-Öğrencilerin belge 

taleplerini standartlar 

ölçüsünde yerine 

getirmek. 

 

  5-Bölüm ile ilgili gelen 

e-postalara Bölüm 

başkanı onayı ile yanıt 

vermek gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının 

yazılmasını ve karar 

defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Ocak 2014 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük 

Makamına (İMİDB) 

gönderilmesi 

   6-Bölüm Kurulu 

tarafından kabul edilen 

ders programını, 

haftalık ders 

programının öğrenci 

işlerine, öğretim 

elemanlarına 

ulaşmasını sağlamak.  

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

.   7-Öğretim 

Elemanlarının ders 

çizelgelerini 

hazırlamak. Ders 

Yüklerinin öğrenci 

işlerine ve tahakkuka 

ulaşmasını sağlamak. 

    

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

    8-Haftalık ders 

programını Bölüm 

Başkanı kontrolünde 

yazmak ve öğrenci 

işlerine ulaştırmak.  

    

9-Bağlı personelini denetlemek 

ve çalışma konularında 

direktifler vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

    9- Görevlendirilen 

öğrenci 

danışmanlarını 

işlemlerini yapmak ve 

Müdürlüğe 

göndermek. 

    

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek 

ilgililerin hesaplarına 

aktarılmasının takibini 

yapmak. 

  10-2013 yılı Taşınır 

Yönetim Hesabı 

çıkartılması. 

    10-Bölüm Başkanlığı 

tarafından belirlenen 

2013-2014 Öğretim 

Yılı Güz Yarıyılı 

Bütünleme Sınav 

Programını öğrenci 

işlerine ulaştırmak. 

    

11-Fakülte Personelinin 

mesaiye geliş gidişlerini 

izlemek. 

            

12-Bahar Yarıyılı için 

mesaiye kalacak personelin 

onayını almak. 

             

13-İdari Personel Birim 

Toplantıları (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme). 

            

14-2015 yılı için Piyasa 

Araştırma Komisyonu ve 

Muayene Komisyonu 

Oluşturma 

             

15-2014 Yılının Birim Faaliyet 

Raporunu Hazırlamak 

             

 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 
Sözleşmeli (4/c) 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 

Ş
U

B
A

T
 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların sağlıklı, 

düzenli ve verimli bir şekilde, 

ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Bölüm 

Başkanlığından gelen 

%10’a giren 

öğrencilerin listesini ilan 

etmek. 

1-Personelin 

terfi işlemleri 

ve yazışmaları, 

dağıtımı. 

1-Bölüme Gelen –Giden 

Yazıları evrak kayıt 

defterine kayıt yapmak ve 

bölüm başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu 

koridoru, bina 

girişini, uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve Kurum dışı 

yazıları yürütmek. 

2-Kısmi zamanlı 

çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

2-Doğrudan temin 

yolu ile satınalma 

işlemleri. 

2-ÖSYS 

Kontenjanlarının 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına 

bildirilmesi 

2-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve 

çöplerin çöp 

konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların ilgili 

birimlere düzenli bir şekilde 

dağıtımını sağlamak. 

3- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

3-2015 Ocak  ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3-DGS 

Kontenjanlarının 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına 

bildirilmesi  

 3-Bölüm başkanının emir 

ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı defterini 

ve gündemi yazmak ve 

dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü küçük 

bakım ve 

onarımı 

gerçekleştirmek. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları doğrultusunda 

hazırlamak ve ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4-Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Kontenjanın 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına 

bildirilmesi  

  4- Bölüm ile ilgili Fakülte 

Kurulu ve Yönetim 

Kurulunun kararlarının 

dağıtımını yerine 

getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük yapmak.   5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

5-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak. 

  5-Bölüm ile ilgili gelen e-

postalara Bölüm başkanı 

onayı ile yanıt vermek 

gerekeni yerine getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

 6-YGS’de istenecek 

olan SAĞLIK 

KURULU 

RAPORU’nun 

kılavuzda yer alması 

için Senotaya Yazı 

yazılması. 

  6-Bölüm Kurulu 

tarafından belirlenen 

2014-2015 Yılı  Staj 

Komisyonu Üyelerini 

Müdürlüğe sunmak. 

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

    7-2014-2015 Yılı   Staj 

Başlangıç ve Bitiş 

tarihlerinin Bölüm 

Kurul Kararı ile 

belirlenmesi. 

    

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

          

9-Bağlı personelini denetlemek ve 

çalışma konularında direktifler 

vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

         

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek ilgililerin 

hesaplarına aktarılmasını 

sağlamak. 

  10- Şubat 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

         

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

  11-2014 Yılı Hesap 

Döküm Cetvellerinin 

Kesinleşmesi 

          

12-Fakülte personelinin izinlerini 

programlamak. 

  12-2547 Sayılı 

Kanunun 

31.Maddesine göre 

ders ücret karşılığı 

olarak 

görevlendirilen 

Öğretim 

Elemanlarının SGK 

girişlerinin yapılması 

         

13-İdari Personel Birim 

Toplantıları (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme). 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri Tahakkuk Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 

Sözleşmeli 

(4/c) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 

M
A

R
T

 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların sağlıklı, 

düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili 

mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini planlamak, koordine 

etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-2014-2015 Öğretim 

Yılı Bahar Yarıyılı Ara 

sınav Programlarının 

web sitesi ilan 

panosunda öğrencilere 

ilan edilmesi, öğrenci 

otomasyonuna girilmesi.  

1-

Personelin 

terfi 

işlemleri ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

1-Bölüme Gelen –Giden 

Yazıları evrak kayıt 

defterine kayıt yapmak ve 

bölüm başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri 

yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2-Kısmi zamanlı 

çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satın alma  şlemleri. 

2-Yaz Stajı / Endüstriye 

Dayalı Eğitim Başvuru 

belgelerinin 

hazırlanması. 

2-

Personelin 

özlük 

hakları için 

talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport 

talebi v.b.) 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri 

imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların ilgili 

birimlere düzenli bir şekilde 

dağıtımını sağlamak. 

3- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

3-2015 Şubat ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3-%10’a giren ve katkı 

kredisi almaya hak 

kazanan öğrencilerin, 

fazladan yatırdıkları 

Katkı Payı iadeleri için 

IBAN numaralarının, 

dilekçelerinin ve banka 

dekontlarının toplanıp 

ilgili birime bildirilmesi. 

 3-Bölüm başkanının emir 

ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı defterini 

ve gündemi yazmak ve 

dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü 

küçük bakım 

ve onarımı 

gerçekleştirme

k. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim 

Kurulu gündemini müdürün 

talimatları doğrultusunda 

hazırlamak ve ilgililere duyurmak. 

4-Bahar 

Şenlikleri 

Etkinliklerine 

katılacak 

Öğrenci Ve 

personel 

Listesinin 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak. 

  4- Bölüm ile ilgili Fakülte 

Kurulu ve Yönetim 

Kurulunun kararlarının 

dağıtımını yerine 

getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük yapmak.   5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

    5-Bölüm ile ilgili gelen e-

postalara Bölüm başkanı 

onayı ile yanıt vermek 

gerekeni yerine getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını ve 

karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6-Farabi-Erasmus 

Eğitim Programına 

Başvuruları Bölüm 

Başkanına sunmak 

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

         

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

          

9-Bağlı personelini denetlemek ve 

çalışma konularında direktifler 

vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek ilgililerin 

hesaplarına aktarılmasını 

sağlamak. 

  10- Mart 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

              

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 
Sözleşmeli (4/c) 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

N
İS

A
N

 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların sağlıklı, 

düzenli ve verimli bir şekilde, 

ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Yaz Stajı / Endüstriye 

Dayalı Eğitim Başvuru 

belgelerinin 

hazırlanması. 

1-Personel 

İzin işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2-Kısmi zamanlı 

çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

2-Doğrudan temin 

yolu ile satınalma 

işlemleri. 

2-Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı Final 

Programlarının web 

sitesi ilan panosunda 

öğrencilere ilan 

edilmesi, öğrenci 

otomasyonuna girilmesi. 

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve 

çöplerin çöp 

konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların ilgili 

birimlere düzenli bir şekilde 

dağıtımını sağlamak. 

3- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

3-2015 Mart  ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak. 

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü küçük 

bakım ve 

onarımı 

gerçekleştirmek. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları doğrultusunda 

hazırlamak ve ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

    4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük yapmak.   5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

    5-Bölüm ile ilgili 

gelen e-postalara 

Bölüm başkanı onayı 

ile yanıt vermek 

gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6-Akademik Takvim 

Taslağının Öğrenci 

İşleri Daire 

Başkanlığına 

gönderilmesi 

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

    7-Staj / Endüstriye 

Dayalı Eğitim 

Başvuru 

Evraklarının Kabul 

edilmesi 

    

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

         

9-Bağlı personelini denetlemek ve 

çalışma konularında direktifler 

vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek ilgililerin 

hesaplarına aktarılmasını 

sağlamak. 

  10- Nisan 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

              

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 

Sözleşmeli 

(4/c) (Taşınır Kayıt 

Kontrol) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

M
A

Y
IS

 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların sağlıklı, 

düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili 

mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini planlamak, koordine 

etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Yaz Stajı / Endüstriye 

Dayalı Eğitim Başvuru 

belgelerinin 

hazırlanması. 

1-Personel 

İzin işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri 

yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2-Kısmi zamanlı 

çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 

2-Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı Bütünleme  

Programlarının web 

sitesi ilan panosunda 

öğrencilere ilan edilmesi, 

öğrenci otomasyonuna 

işlenmesi. 

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri 

imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların ilgili 

birimlere düzenli bir şekilde 

dağıtımını sağlamak. 

3- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

3-2015 Nisan ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3-Yatay Geçiş 

kontenjanlarının 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına 

gönderilmesi. 

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü 

küçük bakım 

ve onarımı 

gerçekleştirme

k. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim 

Kurulu gündemini müdürün 

talimatları doğrultusunda 

hazırlamak ve ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak. 

  4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük yapmak.   5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

   5-Bölüm ile ilgili gelen 

e-postalara Bölüm 

başkanı onayı ile yanıt 

vermek gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını ve 

karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6-2015-2016 Güz 

yarıyılında 

okutulacak derslerin 

Bölüm Kurulu 

Kararını öğrenci 

işlerine iletmek. 

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

          

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

         

9-Bağlı personelini denetlemek ve 

çalışma konularında direktifler 

vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek ilgililerin 

hesaplarına aktarılmasını 

sağlamak. 

  10- Mayıs 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

  11-2547 Sayılı 

Kanunun 

31.Maddesine göre 

ders ücret karşılığı 

olarak 

görevlendirilen 

Öğretim 

Elemanlarının SGK 

çıkışlarının yapılması 

          

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri Tahakkuk Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 

Sözleşmeli 

(4/c) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 

H
A

Z
İR

A
N

 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların 

sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Yaz okulu için 

öğrencilerden başvuru 

dilekçelerinin alınması. 

1-Personel 

İzin işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri 

yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 

2-Yaz okulu için 

açılacak derslerin 

otomasyona işlenmesi, 

ilan edilmesi, 

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri 

imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların 

ilgili birimlere düzenli bir 

şekilde dağıtımını sağlamak. 

  3-2015 Mayıs ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3- Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı Sonu Başarı 

Notlarının Toplanması, 

İlan edilmesi, 

Dosyalanması 

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü 

küçük bakım 

ve onarımı 

gerçekleştirme

k. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4- Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı Sonu itibariyle 

tek ders sınavına girecek 

öğrencilerin dilekçelinin 

alınması. 

  4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük 

yapmak. 

  5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 
5- Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı sonu itibariyle 

mezun olacakların 

tespiti ve işlemlerinin 

başlatılması. 

  5-Bölüm ile ilgili gelen 

e-postalara Bölüm 

başkanı onayı ile yanıt 

vermek gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

6- Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı sonu itibariyle 

%10’a giren 

öğrencilerin ilanı. 

      

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

7-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak 

        

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

 8-Staj Defterlerinin ve 

Evraklarının 

Öğrencilere teslim 

edilmesi 

        

9-Bağlı personelini denetlemek 

ve çalışma konularında 

direktifler vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

 9-Stajer Öğrencilerin 

SGK bildirimlerinin 

yapılması 

        

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek 

ilgililerin hesaplarına 

aktarılmasını sağlamak. 

  10- Haziran 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

              

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 

Sözleşmeli 

(4/c) (Taşınır Kayıt 

Kontrol) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

T
E

M
M

U
Z

 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların 

sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Yaz okulu ara sınav 

programının ilan 

edilmesi ve otomasyona 

işlenmesi. 

1-Personel 

İzin işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri 

yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 

2-Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı Sonu itibariyle 

Mezun olan öğrencilerin 

diplomalarının 

hazırlanması. 

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri 

imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların 

ilgili birimlere düzenli bir 

şekilde dağıtımını sağlamak. 

  3-2015 Haziran ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3- Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı Sonu itibariyle 

tek ders sınav 

sonuçlarının ilanı ve 

öğrenci işleri daire 

başkanlığına 

gönderilmesi. 

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü 

küçük bakım 

ve onarımı 

gerçekleştirme

k. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4- Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak 

  4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük 

yapmak. 

  5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 
5-Stajer Öğrencilerin 

SGK bildirimlerinin 

yapılması 

  5-Bölüm ile ilgili gelen 

e-postalara Bölüm 

başkanı onayı ile yanıt 

vermek gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6-%10'a giren 

öğrencilerin 

belirlenmeye 

başlanması 

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

    7-Onur ve Yüksek 

Onur Öğrencilerinin 

belirlenmesi 

    

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

     8-Uygulama 

derslerinin yapılacağı 

Hastaneler, 

Rehabilitasyon 

merkezleri, Huzur 

Evi, Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile ilgili 

yazışmaları yerine 

getirmek. 

    

9-Bağlı personelini denetlemek 

ve çalışma konularında 

direktifler vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek 

ilgililerin hesaplarına 

aktarılmasını sağlamak. 

  10- Temmuz 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi  

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

  11-Bütçe hazırlık 

sekretaryasını 

hazırlamak. 

          

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

  12-Stajer 

Öğrencilerin SGK 

bildirimlerinin 

yapılması 

           

13-Gelecek yıl için Fakülteun 

Bütçe Taslağını hazırlamak 

  13- Stajer 

Öğrencilerin SGK 

ödemelerini yapmak. 

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 

Sözleşmeli 

(4/c) (Taşınır Kayıt 

Kontrol) 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların 

sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Yaz Okulu Yarıyıl 

Sonu Sınav Programının 

İlan Edilmesi Ve 

Otomasyona İşlenmesi. 

1-Personel 

İzin işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri 

yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 
2-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı Ders  

Programlarının web 

sitesi,  ilan panosunda 

öğrencilere ilan edilmesi   

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri 

imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların 

ilgili birimlere düzenli bir 

şekilde dağıtımını sağlamak. 

  3-2015 Temmuz ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3- Yaz Okulu Yarıyıl 

Sonu Sınav sonuçlarının 

ilan edilmesi. 

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü 

küçük bakım 

ve onarımı 

gerçekleştirme

k. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak 

  4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük 

yapmak. 

  5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

 5-Stajer Öğrencilerin 

SGK bildirimlerinin 

yapılması 

  5-Bölüm ile ilgili gelen 

e-postalara Bölüm 

başkanı onayı ile yanıt 

vermek gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6-Yatay Geçiş 

Başvurularının 

alınması 

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

    7-Uygulama 

derslerinin yapılacağı 

Hastaneler, 

Rehabilitasyon 

merkezleri, Huzur 

Evi, Milli Eğitim 

Müdürlüğüne öğrenci 

yoklama listelerini ve 

değerlendirme 

formlarını 

göndermek. 

    

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

    8-Bölüm tarafından 

karşılanmayan 

dersleri Müdürlüğe 

bildirmek. 

    

9-Bağlı personelini denetlemek 

ve çalışma konularında 

direktifler vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek 

ilgililerin hesaplarına 

aktarılmasını sağlamak. 

  10- Ağustos 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

  11- Stajer 

Öğrencilerin SGK 

ödemelerini yapmak. 

          

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 

Sözleşmeli 

(4/c) (Taşınır Kayıt 

Kontrol) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

E
Y

L
Ü

L
 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların sağlıklı, 

düzenli ve verimli bir şekilde, 

ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-YGS sınavı ile gelen 

öğrencilerin kesin 

kayıtlarının yapılması. 

1-Personel 

İzin işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri 

yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 

2-YGS sınavı ile gelen 

öğrencilerin kesin 

kayıtlarının otomasyon 

sistemine işlenmesi. 

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri 

imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların ilgili 

birimlere düzenli bir şekilde 

dağıtımını sağlamak. 

3-Öğretim Yılı 

Güz Yarıyılı 

Öğretim 

Elemanları Ders 

Yüklerinin 

Yönetim Kurulu 

Kararı ile 

Rektörlüğe 

gönderilmesi. 

3-2015 Ağustos ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3-Yatay Geçiş Başvuru 

Sonuçlarının web sitesi,  

ilan panosunda 

öğrencilere ilan edilmesi,  

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü 

küçük bakım 

ve onarımı 

gerçekleştirme

k. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı Haftalık Ders 

Programlarının web 

sitesi,  ilan panosunda 

öğrencilere ilan edilmesi   

  4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük yapmak.   5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 
5- Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılında Yatay Geçiş 

ile gelen Öğrencilerin 

şahsi dosyalarının 

okullarından istenmesi.  

  5-Bölüm ile ilgili gelen 

e-postalara Bölüm 

başkanı onayı ile yanıt 

vermek gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

6- Ders Muafiyet 

dilekçelinin alınması.  

  6-Bölüm Kurulu 

tarafında kabul 

edilen ders planları 

ile ilgili işlemleri 

yapmak. 

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 
7- Dikey Geçişle gelen 

öğrencilerin kayıtlarını 

yapmak, Muafiyet 

dilekçelerini incelemek 

ve doğrulamak. 

  7-

ÖğretimElemanlarını 

ders çizelgelerini 

hazırlamak. 

    

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

8-Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilmek 

üzere hazırlamak 

  9-Haftalık ders 

programını Bölüm 

Başkanı kontrolünde 

yazmak ve gerekli 

yerlere göndermek. 

    

9-Bağlı personelini denetlemek ve 

çalışma konularında direktifler 

vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

   10- Görevlendirilen 

öğrenci 

danışmanlarını  

işlemlerini yapmak ve 

Müdürlüğe 

göndermek 

    

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek ilgililerin 

hesaplarına aktarılmasını 

sağlamak. 

  10- Eylül 
2015Temizlik  Hak-

ediş Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

    11-Kayıt Dondurma 

Dilekçelerinin 

alınması 

    

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

        12-Ders  

Programlarının web 

sitesi,  ilan panosunda 

öğrencilere ilan 

edilmesi   

    

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

        13-Kesin Kayıtların 

Yapılması , Ders 

Kayıt Yenilemesi 

    

13-Kısmi zamanlı olarak 

çalışacak öğrencilerin 

belirlenmesi 

        14-Ders Muafiyet 

Başvurularının kabul 

edilmesi 

    

14-Mesaiye kalacak personelin 

tespit edilmesi 

        15-Güz Yarıyılı 

öğrencilerin 

Mazeretli Ders 

Kayıtlarının 

yapılması  

    

          16-Yatay ve Dikey 

geçişle gelen 

öğrencilerin MUAF 

oluğu derslerin 

öğrenci işlerine 

iletilmesi 

    

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 
Sözleşmeli (4/c) 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

E
K

İM
 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların 

sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı Ara sınav 

Programlarının web 

sitesi ilan panosunda 

öğrencilere ilan edilmesi   

1-Personel 

İzin işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları evrak 

kayıt defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun 

bulunduğu zemin 

kattaki 4 sınıf, sınıf 

önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama 

salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 

2-Ek Kontenjanla gelen 

öğrencilerin kesin 

kayıtlarının yapılması 

ve otomasyon sistemine 

işlenmesi.  

2-Personelin 

terfi işlemleri 

ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden Gidecek 

yazıları yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların 

ilgili birimlere düzenli bir 

şekilde dağıtımını sağlamak. 

3-Erkek 

Öğrencilerin 

Askerlik Durum 

Belgelerinin 

Askerlik 

Şubelerine 

Gönderilmesi 

3-2015 Eylül  ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

3-Erkek Öğrencilerin 

Askerlik Durum 

Belgelerinin 

Çıkartılması Yazı 

İşlerine Teslimi  

3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, 

izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda Bölüm 

Kurulu toplantı 

defterini ve gündemi 

yazmak ve dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde 

anında, normal 

zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü küçük 

bakım ve 

onarımı 

gerçekleştirmek. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

4-Kısmi zamanlı 

çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

4- Ayın 20 sinde Güncel 

Öğrenci Sayılarını 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına 

gönderilmek üzere 

hazırlamak 

  4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının dağıtımını 

yerine getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin 

temini için Ayniyat 

sorumlusu ile 

irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük 

yapmak. 

  5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

    5-Bölüm ile ilgili gelen 

e-postalara Bölüm 

başkanı onayı ile yanıt 

vermek gerekeni yerine 

getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6-Güz Yarıyılı 

Arasınav 

programının 

yapılması   

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

          

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

          

9-Bağlı personelini denetlemek 

ve çalışma konularında 

direktifler vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek 

ilgililerin hesaplarına 

aktarılmasını sağlamak. 

  10- Ekim 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin 

mesaiye geliş gidişlerini 

izlemek. 

              

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

              

13-Bölüm ve Okul Temsilci 

Seçimlerine Hazırlık 

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri 

Tahakkuk 

Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 
Sözleşmeli (4/c) 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

K
A

S
IM

 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların 

sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı Final Sınav 

Programlarının web 

sitesi ilan panosunda 

öğrencilere ilan 

edilmesi   

1-Personel İzin 

işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları 

evrak kayıt defterine 

kayıt yapmak ve 

bölüm başkanına 

sunmak. 

1- Okulun bulunduğu 

zemin kattaki 4 sınıf, 

sınıf önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, uygulama 

salonlarının temizliğini 

yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 

2- Ayın 20 sinde 

Güncel Öğrenci 

Sayılarını Öğrenci 

İşleri Daire 

Başkanlığına 

gönderilmek üzere 

hazırlamak 

2-Personelin terfi 

işlemleri ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden 

Gidecek yazıları 

yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların 

ilgili birimlere düzenli bir 

şekilde dağıtımını sağlamak. 

3-Kısmi zamanlı 

çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

3-2015 Ekim ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

  3-Personelin 

özlük hakları için 

talep dilekçeleri. 

(Hizmet dökümü, 

izinler, öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm başkanının 

emir ve talimatları 

doğrultusunda 

Bölüm Kurulu 

toplantı defterini ve 

gündemi yazmak ve 

dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde anında, 

normal zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü küçük 

bakım ve 

onarımı 

gerçekleştirmek. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

    4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının 

dağıtımını yerine 

getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin temini 

için Ayniyat sorumlusu 

ile irtibata geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük 

yapmak. 

  5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

    5-Bölüm ile ilgili 

gelen e-postalara 

Bölüm başkanı 

onayı ile yanıt 

vermek gerekeni 

yerine getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı Yarıyıl 

sınav tarihlerinin 

Bölüm 

Başkanlığından 

alınarak ilan 

edilmesi.   

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

          

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

          

9-Bağlı personelini denetlemek 

ve çalışma konularında 

direktifler vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek 

ilgililerin hesaplarına 

aktarılmasını sağlamak. 

  10- kasım 2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

              

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

              

13-Bölüm ve Okul Temsilci 

Seçimleri Gerçekleştirmek. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR Fakülte Sekreteri Yazı İşleri Tahakkuk Öğrenci İşleri Personel Bölüm Sekreterliği 
Hizmetli (Temizlik 

Şirketi) 
Sözleşmeli (4/c) 



Ziraat Fakültesi   2016 YILI İŞ PLANI 

(Taşınır Kayıt 

Kontrol) 

A
R

A
L

IK
 

1-Fakülte sekreterliğinin görev 

alanlarına giren konuların 

sağlıklı, düzenli ve verimli bir 

şekilde, ilgili mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini planlamak, 

koordine etmek ve denetlemek. 

1-Kurum, 

kuruluş ve 

öğrencilerden 

gelen belgelerin 

kayıt edilmesi ve 

cevap verilmesi 

1.Personel maaş 

ödemeleri 
1 Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı Bütünleme 

Sınav Programlarının 

web sitesi ilan 

panosunda 

öğrencilere ilan 

edilmesi   

1-Personel İzin 

işlemleri 

1-Bölüme Gelen –

Giden Yazıları 

evrak kayıt 

defterine kayıt 

yapmak ve bölüm 

başkanına sunmak. 

1- Okulun bulunduğu 

zemin kattaki 4 sınıf, 

sınıf önlerini, ofislerin 

bulunduğu koridoru, 

bina girişini, 

uygulama salonlarının 

temizliğini yapmak. 

1-İdarenin 

vereceği 

görevleri yerine 

getirmek. 

2- Kurum içi ve dışı yazıları 

yürütmek. 

2- Fakülte 

Kurulu ve 

Yönetim Kurulu 

Kararlarının 

yazılması ve 

karar defterine 

yapıştırılması 

2-Doğrudan temin yolu 

ile satınalma işlemleri. 

2- Ayın 20 sinde 

Güncel Öğrenci 

Sayılarını Öğrenci 

İşleri Daire 

Başkanlığına 

gönderilmek üzere 

hazırlamak 

2-Personelin 

terfi işlemleri ve 

yazışmaları, 

dağıtımı. 

2.Bölümden 

Gidecek yazıları 

yazmak. 

2- Çöp kutularının 

temizliği ve çöplerin 

çöp konteynırına 

atılması. 

2- Yazı ve 

belgeleri imzaya 

götürmek. 

3- Fakülteye gelen evrakların 

ilgili birimlere düzenli bir 

şekilde dağıtımını sağlamak. 

3-Kısmi zamanlı 

çalışan 

öğrencilerin 

puantajlarının 

S.K.S.D.B'ye 

gönderilmesi 

3-2015 Kasım ayı 

Telefon faturasının 

ödeme işlemleri 

  3-Personelin 

özlük hakları 

için talep 

dilekçeleri. 

(Hizmet 

dökümü, izinler, 

öğrenim 

değişikliği, 

pasaport talebi 

v.b.) 

3-Bölüm 

başkanının emir ve 

talimatları 

doğrultusunda 

Bölüm Kurulu 

toplantı defterini ve 

gündemi yazmak ve 

dağıtmak  

3- Bina camlarının 

temizliğini 

kirlendiğinde anında, 

normal zamanlarda 15 

günde bir yapmak. 

3- Tehlikesiz 

her türlü küçük 

bakım ve 

onarımı 

gerçekleştirmek. 

4- Fakülte Kurulu Fakülte 

Yönetim Kurulu gündemini 

müdürün talimatları 

doğrultusunda hazırlamak ve 

ilgililere duyurmak. 

  4-Öğretim Elemanları 

Ek Ders Ücreti 

Ödemesi 

    4- Bölüm ile ilgili 

Fakülte Kurulu ve 

Yönetim Kurulunun 

kararlarının 

dağıtımını yerine 

getirmek.  

4- Temizlik 

malzemelerinin temini 

için Ayniyat 

sorumlusu ile irtibata 

geçmek. 

 

5- Kurullarda raportörlük 

yapmak. 

  5-İdari personel fazla 

çalışma ücreti ödemesi 

    5-Bölüm ile ilgili 

gelen e-postalara 

Bölüm başkanı 

onayı ile yanıt 

vermek gerekeni 

yerine getirmek.  

5- Temizlik 

malzemelerinin 

korunması, 

muhafazasını 

sağlamak. 

  

6-Kurul kararlarının yazılmasını 

ve karar defterlerine işlenmesini 

sağlamak. 

  6-Yurtdışı ve Yurtiçi 

geçici görev yollukları 

ödemeleri. 

    6- Öğretim Yılı 

Güz Yarıyılı 

Bütünleme sınav 

tarihlerinin Bölüm 

Başkanlığından 

alınarak ilan 

edilmesi.   

   

7- Fakülte bütçe uygulamasını 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

  7- Taşınır  mal giriş 

işlemleri 

    7-Uygulama 

derslerinin 

yapılacağı 

Hastaneler, 

Rehabilitasyon 

merkezleri, Huzur 

Evi, Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile 

ilgili yazışmaları 

yerine getirmek.  

    

8-Düzenli web duyurularının 

yapılmasını sağlamak. 

  8-Taşınır  İşlem Fişi 

Kesimi 

     12-Uygulama 

derslerinin 

yapılacağı 

Hastaneler, 

Rehabilitasyon 

merkezleri, Huzur 

Evi, Milli Eğitim 

Müdürlüğüne 

öğrenci yoklama 

listelerini ve 

değerlendirme 

formlarını 

göndermek. 

    

9-Bağlı personelini denetlemek 

ve çalışma konularında 

direktifler vermek. 

  9-Taşınır  mal çıkış  

işlemleri 

          

10-Her türlü ödeme işlemlerini 

ödeme emrine çevirerek 

ilgililerin hesaplarına 

aktarılmasını sağlamak. 

  10-ARALIK  2015 

Temizlik  Hak-ediş 

Raporunun  

Hazırlanması 

Rektörlük Makamına 

(İMİDB) gönderilmesi 

          

11-Fakülte Personelinin mesaiye 

geliş gidişlerini izlemek. 

  11-Bütçedeki Ödenek 

Fazlalıklarının 

Tenkis Edilmesi 

          

12-İdari Personel Birim 

Toplantıları, (Değerlendirme ve 

Oluşan Sorunları Çözme) 

             

13-Bütçede tenkis işlemlerini 

yaptırmak. 

              

         Birim ve çalışan sayısı kadar satır eklenecek veya çıkarılacaktır.  
    

         Önemli veya rutin dışı işlemler koyu (bold) olarak yazılacak.  
     

         Tüm Tabloların her sayfası Fakülte/ Enstitü/Fakülte/MYO Sekreteri tarafından onaylanıp gönderilecek.  
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