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Program Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 

Güçlü Yanlar 

Güçlü Yan 1 Program mezunlarımızın istihdam olanaklarının yüksek seviyede 

olması. 

Nasıl Sürdürülecek? Bu güçlü yanımız her türlü organizasyonun çalışma yapısında destek 

personele ihtiyaç duracağından büro hizmetleri istihdamı devam 

edecektir.  

Güçlü Yan 2 Merkez kampüste gerçekleştirilen etkinliklerden önemli ölçüde 

faydalanabilmesi. 

Nasıl Sürdürülecek? Öğrenci odaklı yönetim anlayışına sahip Meslek Yüksekokulu ve 

Üniversite yönetimimizin ilgili olanaklardan faydalanmamız adına 

vermiş olduğu desteğin sürdürülmesi sağlanacaktır. 

Güçlü Yan 3 Program eğitim amaçları ve kazanımlarının TYYÇ temel alanı ve 

ulusal yeterlilik için belirlenmiş bilgi, beceri ve farklı alanlardaki 

yetkinlik alanlarını büyük ölçüde karşılaması. 

Nasıl Sürdürülecek? Programımızın kurulduğu ilk günden itibaren TYYÇ temel alanına ve 

ulusal yeterlilik kriterlerine uygunluğu sağlanmış ve değişen ulusal 

yeterlilik ve TYYÇ temel alanı takip edilerek uyumluluğu 

arttırılacaktır. 

Güçlü Yan 4 Programımızın üniversite adaylarınca tercih edilebilir bir öğrenim alt 

yapısına sahip olması.  

Nasıl Sürdürülecek? Fiziki ve web ortamında üniversite adaylarına yönelik tanıtım 

faaliyetleri sürdürülecektir. 

Güçlü Yan 5 Öğrenci geri dönütlerinin izlenebiliyor olması ve ilgili dönütler 

neticesinde program planlamalarının gerçekleştirilmesi. 

Nasıl Sürdürülecek? Öğrenci bilgi sistemi üzerinden alınan verilerin dönemler bazında 

değerlendirilmesi süreçlerine devam edilecektir. 



Güçlü Yan 6 Öğrencilerimizin çift anadal yapma imkanına sahip olması. 

Nasıl Sürdürülecek? Özellikle uyum haftası kapsamında öğrencilerimize çift anadal 

konusunda bilgilendirme yapılmaya devam edilecek ve katılımları 

teşvik edilecektir. 

Güçlü Yan 7 Dış paydaşlar ile ilişkilerin güçlü olması 

Nasıl Sürdürülecek? Programımızın bir çok paydaşa sahip olması ile işin gerekleri 

çerçevesinde iş kolları ve organizasyonlar ile ilişkileri güçlendirilerek 

devam ettirilecektir. 

Güçlü Yan 8 Günün şartlarına uygun ve sektör taleplerine cevap veren eğitim 

müfredatına sahip olunması. 

Nasıl Sürdürülecek? Eğitim müfredatları çağın ve sektörün beklentilerine uygun şekilde 

güncellenmeye devam edecektir. 

Güçlü Yan 9 Öğretim elemanlarının kongre, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklere 

katılarak kendini geliştirme imkanına sahip olması. 

Nasıl Sürdürülecek? Öğretim elemanın kendini geliştirebileceği tüm etkinliklere katılımının 

teşviki uygulamalarına devam edilecektir. 

Güçlü Yan 10 Program müfredatında alana yönelik derslerin yanı sıra %25 oranında 

alan dışı seçmeli derslerin mevcut olması. 

Nasıl Sürdürülecek? Seçmeli ders havuzu çeşitliliği teknolojik gelişmeler de göz önünde 

bulundurularak geliştirilmeye ve güncellenmeye devam edecektir. 

Gelişmeye Açık Yanlar 

Gelişmeye Açık Yan 1 Eğitim müfredatlarının güncellenmesi süreçlerinde ve program 

değerlendirme süreçlerinin sistematik olarak yürütülmesinde etkin 

paydaş katılımının sağlanması. 

Nasıl İyileştirilecek? Paydaşlarla olan güçlü ilişkilerimizi daha da kuvvetli hale getirerek 

paydaşlarımızın eğitim birimlerinden sorumlu bireylerle yapılacak 

istişareler sonucu paydaş görüşleri müfredatlarına ve program 

değerlendirme süreçlerine yansıtılacaktır.  

Gelişmeye Açık Yan 2 Fiziki eğitim alanlarının iyileştirilerek daha teknolojik ortamlarda 

eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Nasıl İyileştirilecek? Birim ve kurum üst yönetiminden söz konusu iyileştirilmelerin 

yapılması için taleplerde bulunulacaktır. Ayrıca paydaşların da söz 

konusu iyileştirmeye katkıda bulunması için girişimler 

gerçekleştirilecektir. 

Gelişmeye Açık Yan 3 Programın öğretim elemanı kadrosunun güçlendirilmesi. 



Nasıl İyileştirilecek? Norm kadro yönetmeliği kıstasları çerçevesinde programın 

gereksinimlerine cevap verecek öğretim elemanı talebinde 

bulunulacaktır. Ayrıca öğretim elemanlarının kendilerini 

yetiştirmelerinde gerekli özveri ve destek sağlanacaktır.  

Gelişmeye Açık Yan 4 Program mezunlarının öncelikli istihdam alanı olan sekreterlik ve 

yönetici asistanlığı konu başlıklarını içeren ders müfredatlarının yer 

alması. 

Nasıl İyileştirilecek? Türkiye yönetici asistanlığı dernekleri ile resmi düzeyde gerekli 

görüşmeler yapılarak söz konusu gelişim ve istidam için uygulamalar 

hakkında bilgi alışverişleri ile güncellemeler sağlanacaktır.  

Gelişmeye Açık Yan 5 Eğiticinin eğitimi programının sürdürülerek sonuçlarının izlenmesi. 

Nasıl İyileştirilecek? Öğretim elemanlarının eğiticilerin eğitimi programlarına katılımları 

teşvik edilerek eğitim sonuçları raporlanacaktır. 

Gelişmeye Açık Yan 6 Aktif danışmanlık sisteminin oturtulması. 

Nasıl İyileştirilecek? Öğrenci yoğunluğundan dolayı istenilen etkinlik düzeyinde 

yürütülmeyen akademik danışmanlık sistemine Öğrenci İşleri Bilgi 

Sistemi üzerinden randevulu görüşmelere dönüştürülecektir. Bu 

sayede öğrenci, haftanın belirlenen günlerinde ve saatlerinde akademik 

danışmanı ile birebir görüşme ve danışmanlık alma şansı bulacaktır. 

Gelişmeye Açık Yan 7 Mezun bilgi sisteminin aktif şekilde kullanılarak mezun takibi 

yapılması. 

Nasıl İyileştirilecek? Mezun öğrencilerimizin üniversitemiz mezun bilgi sistemine giriş 

kayıtlarının yapılması ve sistemi aktif bir şekilde kullanması teşvik 

edilerek sistemden elde edilen veriler program planlamalarında 

kullanılacaktır. 

Gelişmeye Açık Yan 8 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik politikalar geliştirilmesi. 

Nasıl İyileştirilecek? Geliştirilecek olan aktif danışmanlık sisteminde özel yaklaşım 

gerektiren bireylere daha fazla vakit ayrılarak danışmanlık hizmeti 

sonrası onlardan gelen talepler doğrultusunda politikalar 

geliştirilecektir. 

Gelişmeye Açık Yan 9 Öğrencilerden gelen taleplerin daha etkin iletişim kanalları üzerinden 

alınması. 

Nasıl İyileştirilecek? Öğrenci ve bölüm yönetimi toplantılarının sayısı arttırılarak 

öğrencilerin taleplerini ilk ağızdan yönetime iletmesi sağlanacaktır. 

Gelişmeye Açık Yan 10 Öğrencilerin sektör tecrübelerinin arttırılması. 



Nasıl İyileştirilecek? Öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 

geliştirilen Ulusal Staj Programı’na başvuruları teşvik edilerek takibi 

yapılacaktır. 

Gelişmeye Açık Yan 11 Öğrencilerin ders dışı sosyal imkanlardan daha faydalanmasının 

sağlanması. 

Nasıl İyileştirilecek? Öğrencilerin gerek okulumuzda gerekse de merkez kampüste faaliyet 

gösteren kulüplere üye olmaları ve kulüp etkinliklerine katılmaları 

teşvik edilecektir. Bunun yanı sıra ilçe dışında gerçekleştirilen sosyal, 

sportif ve kültürel faaliyetlere öğrencilerin katılım sağlayabilmesi 

adına araç tedariki konusunda yardımcı olunacaktır. Üniversitemiz 

Kariyer merkezi ile iletişim halinde olunarak bölümümüze uygun 

sektörlerle randevular ayarlanarak sektör ile öğrencileri bir araya 

getirilip aktif bir iletişim halini sağlamaya gayret edilecektir.  

Genel Değerlendirme 

Bölümümüz Büro Yönetimi Programı adına ortaya koyduğumuz güçlü yanlar ile bu güçlü yanların 

sürdürülebilir bir şekilde yapılacaklara yönelik bölüm politikamız tüm iyileştirme çabaları ile 

ortaya konulmuştur. Yapılan ve yapılması planlanan sürdürülebilir politikalar sayesinde 

bölümümüz için iyileşme sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu politikaları sürdürmede de bölümümüz 

adına kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz. Unutulmamalıdır ki iyi bir yönetim çok iyi planlanmış 

kurumsal planlamaları ve stratejileri kendi içerisinde barındırır. Bu stratejileri geliştirirken çağa 

uygun ve beklenen olmak adına gelişimsel öğeleri barındırmak en büyük gayemizdir. 

Öğrencilerimizi tek yönlü bir planlamanın içerisinde değil çoklu öğrenme metotları ile kendilerini 

geliştirmelerini sağlamak özellikle bölümler arası eğitimler alarak çift anadal uygulamasında 

özendirmek isteği içerisindeyiz. Tercih edilebilir bir bölüm olmayı sürekli hale getirmek ve bu 

hususta gerekli yatay geçiş planlamalarını da diri tutma gayretindeyiz. İleride kurumlarla yapılacak 

yönlendirme politikaları ile de daha fazla kabul edilebilir ve tercih edilen bir bölüm olma hedefi 

bizim için önemli stratejik aşamadır.  
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