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TARSUS ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU  

 BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

 

 

1.SINIF 

 

BY101 MATEMATİK (T:3, U:0, I:0 AKTS :4  ZORUNLU) 

Bu ders; sayı kümelerinin tanımı ve sayı kümeleri üzerinde işlemler, basamak analizi, bölme 

algoritması, bölünebilme kuralları, rasyonel sayının tanımı, kesir çeşitleri, kesirlerde dört işlem, 

ondalık sayının tanımı ve ondalık sayılarda dört işlem, birinci dereceden denklem çözme, 

denklem kurma problemleri, basit eşitsizlikler, mutlak değerin tanımı ve özellikleri, üslü ve 

köklü sayıların tanımı ve özellikleri, kümenin tanımı, küme çeşitleri, kümelerde işlemler, 

fonksiyonun tanımı, fonksiyon çeşitleri, fonksiyon grafiklerini yorumlama konularını 

içermektedir. 

 

BY103 TEMEL HUKUK(T:2, U:0, I:0 AKTS :3  ZORUNLU) 

Bu derste; hukukun anlamı ve konusu, toplumsal düzen kuralları, hukukun unsurları ve 

müeyyide/yaptırım kavramı ve çeşitleri, kaynakları, hukuk kurallarının uygulanması, pozitif 

hukukun dalları, hak kavramı ve hak kavramına ilişkin genel esaslar ile hakların çeşitli 

kıstaslara göre ayırımları, kişiler hukukunun temel kavramları (gerçek kişiler, hak ehliyeti, fiil 

ehliyeti, tüzel kişiler), borçlar hukukunun temel kavramları (hukuki işlem, sözleşme, haksız fiil 

ve sebepsiz zenginleşme),eşya hukukunun temel kavramları (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet) 

gibi konular işlenecektir.  

 

BY105 GENEL İŞLETME  (T:3, U:0, I:0 AKTS :4 ZORUNLU) 

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, İşletme Biliminin Diğer Dallarla İlişkisi, İşletmenin 

Amaçları ve Sorumlulukları , İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Kurulması, İşletmenin 

Temel (Yönetim-Üretim-Pazarlama-İnsan Kaynakları-Finans) ve Yardımcı (Muhasebe-Halkla 

İlişkiler-Ar-Ge) Fonksiyonları 

 

BY107 GENEL EKONOMİ 1 (T:3, U:0, I:0 AKTS :3 ZORUNLU) 

Bu dersin içeriği; temel iktisadi kavramlar, arz teorisi, talep teorisi, üretici teorisi, maliyet 

teorisi, tüketici teorisi, esneklik, piyasalar, dışsallıklar gibi mikro iktisadın alanına giren 

konulardan oluşmaktadır. 

 

BY109YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (T:3, U:0,  I:0 AKTS :3  ZORUNLU) 

Sekreterlik ile ilgili kavramlar, Dünyada ve Türkiye’de sekreterlik mesleği, Sekreterlik türleri, 

Sekreterin özellikleri, Yönetici asistanının yeri, önemi ve sekreterle arasındaki farklılıkları, 

Sekreterlik hizmetleri ve yönetsel faaliyetler, Sistem iyileştirme teknikleri, Dosyalama - 

arşivleme ve Mesleki örnek uygulamalar 



 
 

BY111 KLAVYE TEKNİKLERİ (T:2, U:1, I:0 AKTS :3  ZORUNLU) 

Kelime işlem programı işlemleri, Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye 

tuşlarının fonksiyonları, Oturuş ve duruşu ayarlama, Harf tuşlarını kullanma, Noktalama 

işaretleri ve sayı tuşları, Metin yazma, Hız uygulamaları, Yabancı dilde yazı yazmak.  

 

 

BY113 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI (T:2, U:0, I:0 AKTS :2  

ZORUNLU)Sosyal Davranış kuralları ile birlikte, protokol kavramı hakkında öğrencilerin 

detaylı bilgi sahibi olması sağlanmakta ve kurum-kuruluşlarda protokol kurallarının 

uygulanmasına ilişkin gerekli donanım kazandırılmaktadır. Bu bağlamda, dersin içeriği, 

protokol ve sosyal davranışa ilişkin temel kavramlar, protokol ilkeleri ve türleri, sosyal 

yaşamda ve iş yaşamında davranış biçimleri, sözlü ve yazılı iletişimde protokol, sözsüz 

iletişimde davranış ve protokol, kurumsal etkinliklerde protokol, yönetsel davranış protokolü, 

yönetici asistanının uygulaması gereken protokol kuralları ve davranış biçimlerini 

kapsamaktadır. 

 

OD 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (T:2, U:0, I:0 AKTS :2  

ZORUNLU) 

Dersin Tanıtımı ve Derste Geçen Kavramlar Türk Devrimine Yol Açan Gelişmeler: Dünyada 

Demokrasinin Gelişimi Osmanlı Modernleşmesi (Tanzimat Dönemi) Osmanlı Modernleşmesi 

(II. Meşrutiyet Dönemi) I. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler: I. Dünya Savaşı ve 

Sonrasında Osmanlı Devleti: Ulusal Direnişin Örgütlenmesi: Değerlendirme ( Ara Sınav ) 

Kongreler ve Misak-ı Milli TBMM’nin Kurulması İç İsyanlar, Sevr Antlaşması, Ulusal 

Kurtuluş Savaşının Maddi Kaynakları. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cepheler. TBMM’nin Dış 

İlişkileri Cumhuriyet’in İlanı. Türk Devriminin Nitelikleri DÖNEM SONU SINAVI 

 

OD 103 TÜRK DİLİ-I (T:2, U:0, I:0 AKTS :2  ZORUNLU) 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk 

dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. 

Türkçede sesler. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. 

Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

 

OD 105 YABANCI DİL-I (T:2, U:0, I:0 AKTS :2  ZORUNLU) 

Tanışma, tanıştırma, selamlaşma, biyografi, memleket tanıtımı, yiyecek ve içecekler, sıklık 

zarfları, sahiplik belirtme, aile tanıtımı wh+ soruları, yerler, meslekler, günlük işler ve 

alışkanlıklar konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları geniş zaman 

kullanılarak yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

 

OD 107 KARIYER PLANLAMA (T:1, U:0, I:0 AKTS :2  ZORUNLU) 

Bu dersin içeriği, öğrencilerin profesyonel başvurularda kullanabilecekleri yöntem ve araçlar 

konusunda onları bilgilendirecek ve söz konusu bu yöntem ve araçları en etkin şekilde 

kullanabilme becerisini kazandıracak eylem ve uygulamalı ödevlerden oluşmaktadır. Bu ders, 

öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânı sunan faaliyetler ile 

uygulamaları desteklemektedir.      

 
 
 

 

 



 
II.DÖNEM 

 

BP104 OFİS YAZILIMLARI (T:3, U:1, I:0 AKTS :6  ZORUNLU) 

Bilgisayarda temel kavramlar, donanım yapısı, yazılım programları, windows ögeleri ve bu 

ögelerin kullanımı, verilerin güvenliği ve virüsler, word, excel, powerpoint kullanımı ve 

uygulamaları, internet, ağ bağlantısı kurma ve basit web sayfası hazırlama  

 

BY102 MESLEKİ MATEMATİK (T:3, U:0, I:0 AKTS :4  ZORUNLU) 

Öğrenciye, oran-orantı, yüzde binde hesapları, alış, maliyet, satış ve kâr hesapları, oranlı bölme 

kavramı ve şirketlerdeki kâr ve zararın bölüşümünde ve diğer hesaplarda oranlı bölmenin etkin 

kullanımı, karışım problemlerini anlama, çözme, çeşitli faiz hesapları, faizlendirme ve iskonto 

şekilleri, basit ve bileşik faiz ve iskonto konularını kavratmak. 

 

BY104 İLETİŞİM (T:2, U:0, I:0 AKTS :2  ZORUNLU) 

İletişim hakkında bilgi sahibi olur. Yazılı Sözlü Sözsüz iletişim hakkında bilgi sahibi olur. 

Günlük yaşamında iletişimi etkin kullanır. 

 

BY106 DOSYALAMA ARŞİVLEME (T:2, U:1, I:0 AKTS :4  ZORUNLU) 

Öğrenci, dosyalama ve arşiv sistemlerini öğrenecek, kurumda gelen ve giden evrak kayıtlarını 

tutabilecek, arşivde dosya tasnif ederek dosya alıp verebilecektir. 

 

BY108 GENEL EKONOMİ 2  (T:3, U:0, I:0 AKTS :3  ZORUNLU) 

Milli Gelir, Para Teorisi, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik, Dış Ticaret 

 

BY110 MESLEKİ YAZIŞMALAR (T:3, U:0, I:5 AKTS :2  ZORUNLU) 

Yazışmaların niteliksel özellikleri, Yazı yazma süreci, Resmi Yazışma kuralları ve Türleri, İş 

(Ticari) Yazışma kuralları ve Türleri, Özel yazı türleri, Gelen-Giden evrak işlemleri. 

 

OD 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II(T:2, U:0, I:0 AKTS :2  

ZORUNLU) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 

günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer 

verilmiştir. Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği 

değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak 

Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer almıştır. 

 

OD 104 TÜRK DİLİ-II(T:2, U:0, I:0 AKTS :2  ZORUNLU) 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, 

deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). 

Anlatım bozuklukları. Yazılı anlatım türleri [ Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), Düşünce 

yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri), Duygu yazıları (şiir örnekleri).] Tebliğ, tutanak, 

rapor örnekleri. Dilekçe, iş mektubu ve öz geçmiş örnekleri. Sözlü anlatım türleri; tartışma, 

seminer, panel, münazara… 

 

0D 106 YABANCI DİL-II(T:2, U:0, I:0 AKTS :2  ZORUNLU) 

Alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler ve 

gelecek planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. 

İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

 



 
III.DÖNEM 

 

BY201 BÜRO YÖNETİMİ (T:3, U:0, I:0 AKTS :5  ZORUNLU) 

Büro yönetimi ve sekreterlikler ile ilgili kavramlar, İş dağıtımı tekniği, İş akımı tekniği, Hareket 

ekonomisi tekniği, Büroyu ergonomik şekilde düzenleme,Verimlilik, Zaman yönetimi, Kriz 

yönetimi, Stres yönetimi, İş analizi, iş değerlemesi Form teknikleri geliştirme,  

 

BY203 ÖRNEK OLAY ANALİZİ (T:2, U:0, I:0 AKTS :3  ZORUNLU) 

Problem Tanımlama ve Problem Çözme Teknikleri- İş hayatında yaşanan örnek olaylar- 

Tartışma-Beyin Fırtınası- Analitik Düşünme 

 

BY205 SEKTÖR UYGULAMA-I (T:0, U:6, I:0 AKTS :8  ZORUNLU) 

Kurum dışı, kurum içi ve müşterilerle olan iletişime yardımcı olmak -Halkla ilişkiler faaliyetleri 

yapmak, Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak - Hukuki sorumlulukları takip 

etmek ve yerine getirmek- Mesleki yazışmalar yapmak., Dosyalama ve arşivleme yapmak- 

Ticari hesaplamalar yapmak -Ekonomi yönetiminde yardımcı olmak.... 

 

BY207 MUHASEBE (T:3, U:0, I:0 AKTS :4  ZORUNLU) 

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturma, Açılış kaydı 

düzenlemek, Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan 

düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek. Gelir ve gider 

hesaplarının incelenmesi, Gelir tablosunun düzenlenmesi.Monografi uygulamaları yapmak. 

 

IV.DÖNEM 

 

BY202 KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI (T:2, U:1, I:0 AKTS :3  ZORUNLU) 

Yasama, yürütme, yargı, yönetim yapısı ve ilişkiler, insan kaynakları ve bürokrasi, kamu 

iktisadi teşebbüsleri, etkin yönetim, özerk tarafsız kurumlar, bağımsız düzenleyici üst 

kuruluşlar, birlikte yönetilen kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıf, 

dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar konuları derinlemesine incelenmektedir. 

 

BY204 HALKLA İLİŞKİLER (T:2, U:0, I:0 AKTS :3  ZORUNLU) 

Halkla ilişkilerde imaj ve strateji geliştirme, kurumsal imajı, algılamayı olumlu ve sürekli 

tutma, işletmede Halkla ilişkiler etkinliklerini yürütebilmek ve bir işletme için kamuoyu -

medya ilişkilerinin incelenmesi konuları ele alınacaktır 

 

BY206 BİTİRME PROJESİ (T:1, U:2, I:0 AKTS :6  ZORUNLU) 

Araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve 

bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama, veri toplama, verileri 

analiz etme ve rapor yazma tekniklerini öğretmektir. 

 

BY208 SEKTÖR UYGULAMA-2 (T:0, U:6, I:0 AKTS :8  ZORUNLU) 

Kurum dışı, kurum içi ve müşterilerle olan iletişime yardımcı olmak -Halkla ilişkiler faaliyetleri 

yapmak, Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak - Hukuki sorumlulukları takip 

etmek ve yerine getirmek- Mesleki yazışmalar yapmak., Dosyalama ve arşivleme yapmak- 

Ticari hesaplamalar yapmak -Ekonomi yönetiminde yardımcı olmak.... 

 

 

 



 
GENEL SEÇMELİ I 

 

GS 201 AKADEMİK TÜRKÇE(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Üniversiteye Uluslararası katılan öğrencilerin akademik türkçe ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik dilbilgisi gramer ve uygulama çalışmaları yapılması 

 

GS 203 ÇEVRE KORUMA(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ)1- Çevre Yönetmelikleri 

2- Risk Analizi 3- Atık Yönetimi 4- Doğal kaynaklar 5- Koruma önlemleri 

 

GS 205 DAVRANIŞ BİLİMLERİ(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Davranış, Davranış Bilimleri, Davranış Bilimlerinin Gelişimi ve Diğer Sosyal Bilimlerle 

İlişkisi, Davranış Düzlemi ve Sosyal Kurumlar, Davranışların Temel Kaynağı Olarak 

İhtiyaçlar ve İlgili Teoriler, Kişilik ve Kişilik Özellikleri, Öğrenme, Algılama ve Algılamayı 

Farklılaştıran Nedenler, Sosyal Etki ve Uyma, Tutum Kavramı ve Tutumlar, İletişim ve 

Etkileyici iletişim, Grup Yapısı ve Dinamiği, Takım Olma, Grup Takım ayrışması, Kültür ve 

davranışın oluşumuna Etkisi, 

 

GS 207 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Güzel, doğru ve etkili bir şekilde konuşulabilmesine ilişkin yöntem ve uygulamalarını 

içermekte olup; retorik, fonetik, anlambilim bağlamında ses, solunum, sözcük, anlatım, metin 

okuma, jest ve mimik, bireysel ve kitlesel iletişim, kitleler karşısında etkili konuşabilme ve, 

sunum yapabilme unsurlarını kapsamaktadır. 

 

GS 209 FİNANSAL OKURYAZARLIK(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Post-modern Tüketim Kültürü, Tüketici Okuryazarlığı, Finansal Okuryazarlık, Finansal 

Okuryazarlığın Önemi, Bireysel Finans, Hanehalkı İçin Finansal Yönetim, Finansal Sitemin 

Karanlık Yüzü ve Yatırımcının Korunması 

 

GS 211 GİRİŞİMCİLİK I(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

1. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri 2. İş planı 

kavramı ve öğeleri (Pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finans 

planı) 3. İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (Pazar araştırması, 

pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finans planı) 4. İş planının yazılması ve 

sunumunda dikkat edilecek hususlar. 

 

GS 213 İLETİŞİM(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Sözlü ve sözsüz iletişim, yazılı iletişim, etkili iletişim, bireysel ve kitlesel iletişim, örgütsel 

iletişim, aile içi iletişim, iletişim engelleri ve çatışma konularında temel bilgiler içerir. 

 

GS 215 İLK YARDIM(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
İlk yardımın amacı, temelleri, iş kazaları ve ev kazalarında ilk yardım, bilinç bozukluklarında 

ilk yardım, solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım, kanamalı durumlarda ilk yardım 

konularında bilgi vermek 

 

GS 217 İŞ HUKUKU(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

İş hukuku kapsamında çalışma hayatına dair temel bilgi ve kavramları, işçi haklarının ve 

borçlarının aktarılması, çalışma hayatında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yöntemlerinin 

aktarılması amaçlanmaktadır. 
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GS 219 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, önemi, İş Sağlığı ve amacı ve iş kazaları, iş 

kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler, ülkemizde iş sağlığı ve 

güvenliğinden sorumlu kuruluşlar, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamada 

karşılaşılan sorunlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat gibi konular ele alınacaktır. 

 

GS 221 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Kalite. Standart ve standardizasyon, standartlarin önemi, yönetim kalitesi ve standartlari, TS 

EN ISO 9001 ve 22000 ile TS EN ISO 9001 ve 22000 kalite yönetim sistemleribelgelendirme 

aşamaları, çevre standartlari, Kalite yönetimi temel kavramlari, stratejik yönetim, yönetime 

katilma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli  

 

GS 223 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA I(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  

SEÇMELİ)Bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel 

gelişimi, avantajları, dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı 

pazarındaki yeri, ERP sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır.  

 

GS 225 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal 

sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Katılımcı ve demokratik 

bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje 

geliştirme/uygulama. Sivil toplum kuruluşları. Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve 

sosyal sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar 

 

 

 

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-1 

 

BY221 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Bireysel İş Hukuku: iş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, iş sözleşmesinin kurulması, iş 

sözleşmesinden doğan borçlar,iş sağlığı ve güvenliği, işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin feshi 

ve feshin sonuçları öğretilmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku: Temel ilke ve kavramları, 

kurumsal yapı, sosyal güvenlik finansmanı, kısa vadeli sigorta yardımları öğretilmektedir. 

 

BY223 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Kriz tanımı, kaynakları, süreci, kriz dönemi yönetimi, kriz sonrası yönetim, kriz ortamında stres 

yönetimi, stres faktörleri, türleri, stresle başa çıkma. 

 

BY225 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Yönetim süreci ve örgütsel davranışın yönetim sürecindeki önemi, örgütsel davranışı oluşturan 

bilim dalları, örgütsel davranışın etkilendiği çağdaş yaklaşımlar, algılama süreci, algılama 

hataları, öğrenme teorileri, örgütsel davranışı etkileyen kişilik özellikleri, güdüleme.  

 

BY227 MESLEK ETİĞİ (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Etik ve ahlak kavramlarını inceleme,etik sistemleri inceleme, ahlakoluşumunda rol oynayan 

faktörleri inceleme, meslek etiğini inceleme, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı 

davranışların sonuçlarını inceleme, sosyal sorumluluk kavramını inceleme 
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MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-2 

 

BY229 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen 

Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Balanced Scorecard, Benchmarking, Değişim 

Mühendisliği, 6 Sigma vb dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

BY231 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Bilgisayarda temel kavramlar, donanım yapısı, yazılım programları, windows ögeleri, word, 

excel, powerpoint kullanımı, internet, ağ bağlantısı kurma ve basit web sayfası hazırlama 

 

BY233 HUKUK ASİSTANLIĞI  (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Hukuk sekreterliğin tanımı, önemi, hukuk sekreterinin sektör içerisindeki yeri ve taşıması 

gereken özellikler, Hukuk ile ilgili yazışmalar 

 

BY235 MESLEKİ YABANCI DİL-I  (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Sektörde kullanılan İngilizce terimlerin açıklanması, mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin 

açıklanması, mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının 

geliştirilmesi, mesleki konularda tercüme uygulamalarını içermektedir. 

 

 

 

 

GENEL SEÇMELİ II 

 

GS 202 E-TİCARET(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Elektroniğin gelişim süreci ve bu süreç içinde pazarlamanın yeri. Elektronik pazarlamayla 

ilgili kavram ve terimler. Mal ve hizmetlerin dijital pazarlanması sürecinde etkinlik, verimlilik 

ve rekabet konularına odaklanır. 

 

GS 204 FOTOĞRAFÇILIK(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Fotoğraf olgusu ve kavramın tanımı. fotoğrafın tarihsel gelişimi. Fotoğraf makinesi (analog / 

dijital) ve çalışma prensipleri. Fotoğraf yorumlaması. 

 

GS 206 GİRİŞİMCİLİK II(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri 2. İş planı 

kavramı ve öğeleri (Pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finans 

planı) 3. İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (Pazar araştırması, 

pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finans planı) 4. İş planının yazılması ve 

sunumunda dikkat edilecek hususlar. 

 

GS 208 GÜNCEL EKONOMİK KONULAR(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
İktisadın Tarihi, İktisadi Düşünce Akımları, Türkiye'de ve Dünya'da Yaşanan İktisadi Olaylar 

 

GS 210 HALKLA İLİŞKİLER(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Halkla ilişkilerde imaj ve strateji geliştirme, kurumsal imajı, algılamayı olumlu ve sürekli 

tutma, işletmede Halkla ilişkiler etkinliklerini yürütebilmek ve bir işletme için kamuoyu - 

medya ilişkilerinin incelenmesi konuları ele alınacaktır 
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GS 212 HİZMET PAZARLAMASI(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Hizmet kavramı ve özellikleri, Hizmet sektörünün önemi, Hizmet sektörü büyüme nedenleri, 

Türkiye’de hizmet sektörü. Hizmetlerin sınıflandırılması, Ürün, Bir ürün olarak hizmet, 

Hizmetlerde ürün karma stratejileri, Dağıtım, Hizmet işletmeleri için dağıtım kanalı 

seçenekleri, Fiyatlama, Hizmetler için fiyatlama yaklaşımları, Tutundurma, reklam, satış 

tutundurma, Halkla ilişkiler, Kişisel satış, Doğrudan pazarlama, Hizmet pazarlaması ve insan 

kaynakları, Hizmet ve müşteri, Hizmet pazarlaması ve fiziksel kanıtlar, Hizmetler için 

kapasite ve talep yönetimi stratejileri, Kapasite yönetimi, Hasıla yönetimi, İşlemsel 

pazarlama, İlişkisel pazarlama 

 

GS 214 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

İnsan kaynakları yönetimi tanımı, işlevleri, gelişimi ve ilkeleri, Personel sağlama ve seçme, 

Personel hareketliliği, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer, İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımı, 

Personel planlaması, Kamu ve Özel sektördeki farklar, İnsan kaynakları yönetimini etkileyen 

iç ve dış etmenler, Hizmet içi eğitim, Şikayet ve disiplin, İletişim, motivasyon ve önderlik 

Sendikalara katılım, Sendikal haklar, Personel sağlığı ve iş güvenliği, Ücret yönetimi 

 

GS 216 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Ekonomik yaşam ve işletmecilik temel kavramları, işletmelerin amaçları ve işletmelerin türleri, 

işletme çevresi ve sistemi, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, işletmelerin kuruluş 

yatırımı ve kuruluş yatırım araştırmaları, işletmelerin hukuki yapıları ve işletme birleşmeleri, 

işletme yönetimi ve yönetim fonksiyonları, işletmelerin üretim, pazarlama, finansman ve insan 

kaynakları yönetimi fonksiyonları. 

 

GS 218 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA II(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi, 

avantajları, dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı 

pazarındaki yeri, ERP sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok Ölçütlü Karar 

Verme yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 

yöntemiyle şirkete en uygun yazılım firmasının seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve 

kurulduktan sonra karşılaşılan problemlerin, enformasyon teknolojilerinde proje yönetiminin 

ve başarıya etki eden kritik faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP programlarından NETSIS 

yazılımı ile öğrencilere aktarım yapılmaktadır. 

 

GS 220 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  

SEÇMELİ)Kavramı ve Önemi,Protokol Türleri ve Protokol Sıra Düzenleri,Kurum ve 

Kuruluşlarda Protokol,Devlet Protokolü,Tören ve Toplantı Protokolü,Bayrak ve Taşıt 

Protokolü,Konuşma ve Davet Protokolü,Ziyaret Protokolü,Kıyafet Protokolü,Yazışma ve 

İletişim Protokolü,Sekreterlik Protokolü Çalışma Ortamı Protokolü,Sosyal Davranış 

Kuralları,Nezaket ve Görgü Kuralları. 

 

GS 222 SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞLANMA(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın fiziksel, bilişsel, sosyal boyutları; sağlıklı ve aktif yaşlanmanın 

belirleyicileri, sağlıklı beslenme, fizik egzersiz, zihinsel egzersiz, sosyal iletişim 

 

GS 224 SATIŞ TEKNİKLERİ(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Bir ürünün satış sürecine yoğunlaşır. Öğrenci ihtiyaç belirleme, yaklaşım, ürünün gösterimi, 

itirazların karşılanması ve satışın kapanması sürecini takım çalışması ile sınıfta canlandırır. 

Satış konusundaki uzmanların konuşmaları internet üzerinden izlenerek üzerinde tartışılır. 
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GS 226 YARATICI DRAMA VE DOĞAÇLAMA(T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 

Yaratıcı dramanın tarihçesi, tanımı, teknikleri, yaratıcı drama tiyatro ilişkisi, eğitim öğretimde 

kullanım biçimleri, yaratıcı daramanın kazandırdıkları konuları üzerinde durulur 

 

GS 228 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (T:2, U:0, L:0 AKTS :2  SEÇMELİ) 
Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal 

sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Katılımcı ve demokratik 

bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme / 

uygulama. Sivil toplum kuruluşları. Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve sosyal 

sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar. 

 

 

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-3 

 

BY222 TOPLANTI YÖNETİMİ (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Toplantı kavramı, toplantının amaç ve türleri, toplantı hazırlıkları, yönetimi ve organizasyonu, 

zaman ve zaman yönetimi kavramları, zaman yönetiminde bireysel ve örgütsel planlama ve 

toplantılarda zamanı yönetmeye ilişkin konuları içermektedir. 

 

BY224 BİLGİ YÖNETİMİ (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Bilgi ve ilgili temel kavramlar bağlamında, bilgi türleri, bilgi hiyerarşisi ve bilginin yönetimi, 

bilgi yönetiminin başarı faktörleri, modelleri ve sistemleri ve buradan hareketle bilgi 

yönetiminin organizasyonel performans üzerindeki etkisi incelenmektedir. 

 

BY226 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

İnsan kaynakları yönetimi tanımı, işlevleri, gelişimi ve ilkeleri, Personel sağlama ve seçme, 

Personel hareketliliği, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer, İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımı, 

Personel planlaması, Kamu ve Özel sektördeki farklar, İnsan kaynakları yönetimini etkileyen 

iç ve dış etmenler, Başarı değerlendirmesi, Hizmet içi eğitim, Şikayet ve disiplin, İletişim, 

motivasyon ve önderlik Sendikalara katılım, Sendikal haklar, Personel sağlığı ve iş güvenliği, 

Ücret yönetimi 

 

BY 228 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA(T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Güzel, doğru ve etkili bir şekilde konuşulabilmesine ilişkin yöntem ve uygulamalarını 

içermekte olup; retorik, fonetik, anlambilim bağlamında ses, solunum, sözcük, anlatım, metin 

okuma, jest ve mimik, bireysel ve kitlesel iletişim, kitleler karşısında etkili konuşabilme ve, 

sunum yapabilme unsurlarını kapsamaktadır. 

 

 

 

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-4 

 

BY230 TIBBİ SEKRETERLİK (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Tıbbi sekreterliğin tanımı, önemi, tıbbi sekreterin sağlık ekibi içerisindeki yeri ve taşıması 

gereken özellikler. 
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BY232 TİCARİ BELGELER (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Bu ders kapsamında, işletmelerin ticari açıdan kullanmış olduğu belgeler, vergiler ve kurumlara 

karşı yükümlülüklere ilişkin raporlar, belge örnekleri, çözümlü örnekler, beyanname 

çeşitlerinin detaylı bir biçimde incelenerek öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

 

BY234 BİLGİSAYARLI MUHASEBE (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Ticari paket programları üzerinden stok işlemleri, cari işlemler, fatura işlemleri, muhasebe 

kayıtları, mizan düzenlenmesine ilişkin konular. 

 

BY236 MESLEKİ YABANCI DİL-II  (T:3, U:0, L:0 AKTS :4  SEÇMELİ) 

Sektörde kullanılan İngilizce terimlerin açıklanması, mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin 

açıklanması, mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının 

geliştirilmesi, mesleki konularda tercüme uygulamalarını içermektedir. 

 


