
T.C. 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 

Arapgir Meslek Yüksekokulu 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri 

22.02.2020 

101 Mesleki Matematik 
Temel kavramlar, Tamsayılar, İşlem sırası ve önceliği, İşlem sorular, Harfli ifadeler, Rasyonel sayılar, Pekiştirme soruları, Ara 

sınav, Rasyonel sayılarda işlemler, Asal sayılar, çarpanlar, OKEK, OBEB, Basamak kavramı, Üslü sayılar, Köklü sayılar 

102 Bilgisayar Büro Programları 
Word’de belge koruma, belge kurtarma, farklı belge kayıt formatları, pano kullanımı, stil oluşturma ve düzenleme, gelişmiş 

bul ve değiştir, tablo tasarım ve düzeni, grafik oluşturma, yer işaretleri ve köprüler, altbilgi ve üstbilgi yönetimi, denklem oluşturma ve 

kaydetme, simgelere kısa yol tuşu atama, efektli yazı biçimlendirme, tema yönetimi, sayfa yapısı, bölüm oluşturma, içindekiler, dipnot 

son not, alıntı ve kaynakça, şekil tablosu, yazım ve dilbilgisi, görünüm seçenekleri. 

Excel’de hücre biçimlendirme, koşullu biçimlendirme, satır-sütun ve sayfa işlemleri, gelişmiş bul ve değiştir, grafik işlemleri, 

formüller, hesaplama seçenekleri, sıralama ve filtreleme, veri doğrulama, sayfa – kitap koruma, görünümler ve yazdırma işlemleri. 

PowerPoint ’de slayt düzenleri, ekle menüsü, slayt tasarımı, geçişler ve animasyonlar, gösteri zamanlaması, not işlemleri. 

103 Klavye Teknikleri 
Bilgisayar Ve Klavye Kavramları Ve 10 Parmak Klavye Kullanmanın Faydaları, Bilgisayarda Yazı Yazmaya, Hazırlık Ve 

Doğru Oturuş Şekilleri, Microsoft Word Yazı Programının Kullanımına Yönelik İpuçları, F Klavye Temel Sıra Tuşlarının Kullanımı, 

Üst Sıra Tuşlarının Kullanımı, Alt Sıra Tuşlarının Kullanımı, Klavyede Noktalama İşaretlerinin Kullanımı, Ara Sınav, Serbest Hızlı 

Yazı Yazma Çalışmaları, Klavyede Rakamlar Ve Sembollerin Kullanımı, Serbest Hızlı Yazı Yazma Çalışmaları, Yazım Yanlışları Ve 

Hız Hesaplamaları, İş Yazıları Örnekleri Hazırlama, Tablo ve Şekilli Metin Yazma, Yabancı Dilde Metin Yazma 

104 Mesleki Yazışmalar 
Yazının amacı ve önemi, yazım teknikleri imla kuralları, remzi yazılar, özel yazılar, raporlama süreci 

105 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları 
Protokolün tanımı ve dayandığı kurallar, Sosyal Davranışları düzenleyen kurallar, Protokol sıra düzeni, İş hayatında sosyal 

davranış kuralları, Makam ve taşıtlarda protokol, Göreve başlama ve ayrılma protokolü, Göreve başlama ve ayrılma protokolü, Ara 

Sınav, Sözlü iletişim ve resmi yazışmalarda protokol, Kurumsal tören protokolü, Bayrak protokolü, Bayrak protokolü, Ziyaretler ve 

davetler, Kişisel bakım ve aksesuar, Kurumsal etkinliklerde protokol kurallarının uygulanması. Örnek olay incelemesi 

106 Ticari Matematik 
Sayılar, işlemler, temel kavramlar, Oran – Orantı, Verilen problemi matematiksel olarak ifade etme, Denklem kurma, Denklem 

çözme, Sayı Problemleri, Pekiştirme soruları, Ara sınav, Kesir Problemleri, Yaş Problemleri, İşçi-Havuz Problemleri, Hareket 

Problemleri, Karışım Problemleri, Konu tekrar soruları 

107 İşletme I 
İşletmecilik Kavramları, Diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İşletmenin temel amaçları, İşletmenin mikro ve makro çevresi, Girişimci 

ve girişimci türleri, İşletmelerin sınıflandırılması, İşletmelerin sınıflandırılması, Vize Sınavı, Yatırım kararı ve süreci, Fizibilite Etüdü 

ve raporu hazırlanışı ve önemi, Fizibilite Etüdü ve raporu hazırlanışı ve önemi, İşletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler ve 

kuruluş yeri seçiminin önemi, İşletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler ve kuruluş yeri seçiminin önemi, İşletmelerde 

kapasite ve kapasite türleri, İşletmelerde kapasite ve kapasite türleri 

108 İşletme II 
İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim, İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim, İşletmelerde Genel İşlev Olarak 

Pazarlama, İşletmelerde Genel İşlev Olarak Pazarlama, İşletmelerde Genel İşlev Olarak Pazarlama, İşletmelerde Üretim Yönetimi, 

İşletmelerde Üretim Yönetimi, İşletmelerde Finansman Yönetimi, İşletmeler Finansman Yönetimi, İşletmeler Halkla İlişkiler, 

İşletmelerde İnsan Kaynakları İşlevi, İşletmelerde İnsan Kaynakları İşlevi, İşletmelerde AR-GE Yönetimi 

109 Ekonomi I 
Temel mikro ekonomik kavramlar (İhtiyaç, fayda, ekonomik büyüme, gelir, tasarruf, yatırım, harcama) arz, talep ve piyasada 

denge 

110 Dosyalama ve Arşivleme 
Yönetim kavramı ve bilgi ve belge yönetimi, Bilgi ve belge yönetimi, Evrak yönetimi, Giden belge kaydı, Gelen belge kaydı, 

Bürolarda belge transferi, Formlar, Küpürleme, Dosyalamanın önemi ve hazırlık sürecini açıklar, Dosyalama sistemleri, Dosyalama 

sistemlerinin avantaj ve dezavantajları, Arşivleme teknikleri 
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111 Temel Hukuk 
Hukuk kavramı, tanımı ve diğer sosyal kurallarla ilişkisi, Hukuk kurallarında yaptırım, Hukukun kaynakları, Hukukun Sistemi, 

Hakkın tanımı ve türleri, Kişiler hukuku, Borçlar hukuku, Kamu görevlileri 

112 Ekonomi II 
Temel makroekonomik kavramlar (GSMH, Milli gelir, Enflasyon, Para, dış ticaret) ekonomik büyüme, tüketim ve yatırım, 

toplam arz ve toplam talep. 

114 İletişim 

İletişim temel kavramları, iletişim türleri, etkili iletişim, etkili dinleme, iletişim engelleri ve çözüm yolları, 

empatik iletişim, çatışma yönetimi 

131 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 
İnternet ve tarihçesi, İnternette kullanılan kavramlar, İnternet tarayıcıları, Arama motorlarını kullanma, Web sitesi üzerinden 

elektronik posta işlemleri, haber grupları / forumlar tanımları, üyelik sistemi, mesaj işlemleri, web tabanlı öğrenme tanımı, avantaj/ 

dezavantajları, örnek uygulamalar, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve 

kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama. 

158 Türk Dili II 
Bu derste, öğrencilere yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatımın özellikleri, anlatım türleri, Türkçede genel anlatım 

bozuklukları ve bunların nasıl düzeltileceği anlatılmakta, kompozisyonla ilgili genel bilgiler öğrencilere kazandırılmaktadır. 

156 Yabancı Dil II 
Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini içerir. 

154 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı 

sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış 

Polikası İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası 

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 

201 Büro Yönetimi 
Yönetim kavramı ve tarihsel gelişimi, büro ve büro türleri, ergonomi, iş tasarımı, ofis tasarımı, iş analizi 

202 Yönetici Asistanlığı 
Yönetici asistanlığı tarihsel gelişimi, yönetim kavramı, yönetim fonksyonları,yönetici asistanının sözlü-sözsüz-yazılı iletişim 

becerisi, randevu ve iş gezilerini düzenleme, imaj yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve stres yönetimi, , dikkat edilmesi gereken görgü ve 

protokol kuralları, toplantı yönetimi 

203 Teknoloji Kullanımı 
Bu ders ile öğrencilere bürolarda bulunan Bilgisayar sistemleri, temel kavramlar öğretip temel seviyede kullanmalarını 

sağlamak ve teknolojik araç gereç kullanımını efektif hale getirmek amaçlanmaktadır. 

204 Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları 
VMware Workstation programının kurulumu, kullanımı, Ofisnet programının veri tabanı bağlantısının yapılması, kur tipi ve 

döviz tanımları, firma ve dönem tanımları, işlem noktası genel parametreleri, işlem noktası tanımları, cari tip tanımları, ödeme kartları, 

birim tanımları, stok tipi tanımları, stok yeri tanımları, cari kartlar, personel tanımları, bankalar, kasalar, fiyat listeleri, pencere menüsü, 

çalışma ön değerleri, alış işlemleri, satış işlemleri finans işlemleri ve raporlar. 

205 Etkili ve Güzel Konuşma 
Sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri, yazılı iletişim, örgütsel iletişim 

206 Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri 
Anayasa ve temel organları, kamu kurum ve kuruluşları ve işleyişi, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve diğer kurum ve 

kuruluşlar 
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207 Sektör Uygulamaları I 
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı kapsamında farklı sektörlerden yönetim uygulamaları 

207 Sektör Uygulamaları II 
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı kapsamında uygulamaya dönük konular ( Mesleki yazışmalar, dosyalama ve 

arşivleme, halkla ilişkiler…) 

209 Muhasebe 
Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, amacı ve yararları, muhasebe türleri, muhasebe ile ilgili temel terimler, Muhasebenin temel 

kavramları, Bilanço, Gelir tablosu, Hesap kavramı, hesapların işleyiş biçimi ve hesapların sınıflandırılması, Tekdüzen hesap planı, dönen 

varlıklar 

210 Toplantı Yönetimi 
Toplantı kavramı, türleri, özellikleri, toplantı yönetimi 

231 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri 
Alanında araştırma konularını seçme ve kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme ve rapor haline 

dönüştürme, sunuma hazırlık yapma ve sunumu yapma konularına yer verilmektedir 

232 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
İş hukukunun konusu, temel kavramları, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunun uygulama alanı ve uygulayan kurumlar,4857 

sayılı iş yasasına göre yükümlülükler, iş sözleşmesi tanımı, türleri, iş sözleşmesi serbestisinin sınırları, iş sözleşmesinin sona ermesi, 

çalışma süreleri, Sendikaların tanımı, sendikaların yapısı, Sendika üyeliği, Sendika ve konfederasyonların sona ermesi ve durdurulması, 

toplu iş sözleşmesi, Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev ve lokavt, sosyal sigortalar ve genel sigortalar 

233 Bilgi Yönetimi 
Bilgi, Bilgi Yönetimi Süreci, Bilgiyi Elde Etme Stratejileri 

234 Örgütsel Davranış 
Örgütsel Davranış dersinde çalışanlara doğrudan performans sağlayacak ve çalışanların iş hayatında daha etkin olmalarını 

temin edecek İş tatmini, motivasyon, takım yönetimi gibi konular arasından seçmeler yapılmıştır. 

235 Halkla İlişkiler 
Temel halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenleme ve yürütme görevini kuramsal ve uygulamaya dönük şekilde açıklamak 

236 Müşteri İlişkileri Yönetimi 
Müşteri ilişkileri yönetimi, MİY uygulamaları, müşteri tatmini, pazarlama karması, MİY’de karşılaşılan sorunlar ve çözüm 

yolları, MİY’in başarısının ölçülmesi 

238 Kalite Yönetim Sistemleri 
İşletmelerde kalite kavramı ve kalite yönetimi ile ilgili yürütülen çalışmalar 

239 Meslek Etiği 
Etik ve ahlak kavramları, etiğin unsurları, etik dışı davranışlar 


