
 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

GİRESUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU 
 

Bölüm BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 

Bölüm Başkanı 

- 

Okt.Aysun KARAAHMET 

Bölümün amacı Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm 

gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her 

türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını 

kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir. 

Bölümün Hedefi İşletme yönetimi, hukuk, ön muhasebe, ekonomi ve büro yönetimi teknikleri 

konusunda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi 

ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, 

sorunları tanımlayabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen, mesleki plan ve 

proje, rapor ve iş yazışmalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmek. Alanı ile 

ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini 

belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı 

öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında 

sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, diksiyonu 

düzgün, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek 

düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip büro elemanları yetiştirmek.  

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, 

evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu 

öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki ve mesleki alanındaki 

gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, İş Hukuku ve Güvenliği, 

işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet 

sektöründe bürolarda yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik 

uygulama becerisine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. 

Öğrenme Çıktıları 
 

BİLGİ: 
 
Kuramsal, Olgusal 
- Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği 
konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri kazanmak. 
 
BECERİLER: 
 
 
Bilişsel, Uygulamalı 
 
- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 
olmak. 
 
- Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
 
YETKİNLİKLER: 
 
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 



 
- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında 
çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma 
yapabilme becerisini kazanmak. 
 
Öğrenme Yetkinliği  
 
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 
 
- Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 
inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 
 
- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 
kullanabilme becerisi kazanmak. 
 
- Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip 
edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
 
- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 
bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 
 
Alana Özgü Yetkinlik 
 
- İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip 
olmak. 
 
- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve 
mesleki etik bilincine sahip olmak. 

Eğitim ve Öğretim 
Yöntemleri 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine 

çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, 

sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma 

gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek 

biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim 

metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

Eğitim - Öğretim 

Yöntemleri* 
Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

Tartışmalı Ders 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel 

düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

Özel Destek / Yapısal 

Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 
Standart derslik teknolojileri, 

özel donanım 

Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel 

düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, eleştirel 

düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, Gözleme imkan verecek gerçek 



gözlem/durumları işleme ya da sanal ortam 

Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, Bilişim 

becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek 

ya da sanal ortam 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, 

yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve 

anlamlandırma, yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, 

yazma, okuma, Bilişim, eleştirel 

düşünme, soru geliştirme, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, 

kütüphane veri tabanları, e-

posta, çevrimiçi sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma 

– yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma 

  

Laboratuar 
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, 

yönetsel beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

Ödev 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, 

yazma, okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, 

kütüphane veri tabanları, e-

posta 

Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, 

durumları işleme, soru geliştirme, 

yorumlama, sunum 

  

İnceleme / Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, 

yazma, okuma 
  

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel 

düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması, Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden planlanmış özel 

beceriler 

  

 

Verilen Derece Öğrenci, 120 AKTS /ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun 

olur. Ön lisans mezunu olarak Tekniker unvanı alırlar. 

 
 
Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal 

mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak 

/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru 

yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin 

şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım 

Kataloğu`nda mevcuttur. 

Üst Kademeye   Geçiş Öğrenci. YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. 

 

Mezuniyet    Koşulları 

2 Yıl (Staj süresi dahildir.) 

 

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki 

modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.) 

 

Ölçme ve Değerlendirme 

Yöntemleri 

Bu bölümün ölçme ve değerlendirmesi; arasınav, uygulama, ödev ve 

dönem sonu sınavları ile belirlenir. 

 


