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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜRO YÖNETİMİ ALANI DERSLERİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

 

a. Derslerin Öğretiminde Uygulanan Etkili Yöntem ve Teknikleri ile ilgili Görüşler 

Öğretim Programındaki amaç ve kazanımların kazandırılmasında büyük başarı elde edilen 

yöntem ve teknikler, uygulamalar, tavsiyeler. (Sınıf/ Ünite veya konu düzeyinde 

örneklendirilecek) 

Uygulanan yöntem ve Tekniklerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri, 

Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirme örnek çalışmaları 

 

Yöntem ve teknik konusunda görülerini dile getirerek verilen örneklerin hayatın içinden, 

güncel örneklerin öğrencilerin dikkati çekip, ilgisini uyandırmakta bu öğretimde etkilidir. 

12.sınıflarda uygulanan Beceri Eğitimi konu örneklerinin öğrencilere gösterilip, güncel 

hallerinin öğrencilerinin öğrenmeleri üzerinde olumlu etki bırakacağını dile getirdi. 

Öğretmenler arasındaki farklı bakış açılarının karşılıklı paylaşılmasının olumlu etkileri 

öğrenci üzerinde de olumlu etki bıraktığını söyledi. 

KARAR: Diksiyon dersinde canlandırma yöntemler kullanılarak kalıcı öğrenmelerin 

sağlandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde devam edilmesi uygun görüldü. 

Dosyalama ve Arşivleme dersinde belge akışının sağlanmasında gelen-giden evrakların, 

sınıfa getirilip, güncel örneklerin sınıfta sunulduğunu dile getirdi. 

Sanal otomasyonun kullanılarak, geleneksel dosyalama sisteminin olumlu, olumsuz 

yönlerinin ortadan kaldırıldığını dile getirdi. Böylece kırtasiyeciliğinde önüne geçebileceğini 

söyledi. 

KARAR: Dosyalama arşivleme derslerinde sanal arşivleme sisteminin yapılıp derste de 

bilgisayar ortamında da yapılması kararlaştırıldı. 

Bilgisayarda Ofis Programları dersinin basılı yazım modülünde yer alan sayfa tasarım 

işlemleri konusu işlenirken güncel haberlerden yararlanarak sınıf gazetesi çıkarılması yapılmıştır. 

Bu çalışma ile hem programın kullanım teknikleri geliştirilmiş hem de öğrencilerin bir ürün ortaya 

çıkarması sağlanmıştır. Atatürk ile ilgili önemli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.  

Power Point modülünde sunu hazırlama modülünde aile albümü hazırlanarak öğrenci aileleri 

tanıtılmıştır. 

Bazı konuların mükerrer olarak işlendiğini dile getirdi. 

Office Programları sunu hazırlanarak Samsun tarihinden bahsedilip bu konu üzerinde sunu 

hazırlandı. (tarihi, sportif, kültürel vb.) 

Web Uygulamaları dersinde öğrencilerin hedefledikleri ilgi duydukları ticari işletmelerin 

web sayfasının hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. 
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Örnekler için bir klasör açıp, bu uygulamaları EBA sistemine atılabileceğini söyledi. Ayrıca müşteri 

portföyleri ile ilgili bir veri tabanı oluşturup bunu Office programlarında da kullanmak. 

KARAR: Web, Tasarım, Animasyon, Veri Tabanı, Sunu, Office Programları derslerinde 

bütünlük arz eden konularda ders önceliklerini ve işlem basamaklarının öne alınarak güncel konular 

biçiminde işlenmesine, konuyla ilgili örnek uygulamaların EBA’ya ve okul sitesine atılmasına, Veri 

tabanında bir adet iş yeri verilerin kapsayan veritabanı baz alınarak diğer derslerde de 

kullanılmasına karar verilmiştir. Öğrenci dosyalarının silinmesine karşın öğrenci verilerinin 

EBA’ya kaydedilmesine karar verildi. 

Hukuk Hizmetleri dersinde, Hukuk Terminolojisi dersinde avukatlardan güncel örneklerin 

elde edilip sınıfta uygulanması olarak gerçekleştirdiğini dile getirdi. 

Klavye dersinde öğrencilerin çok yazıp çok hata yapmaları mı, yoksa az yazıp az hata 

yapmanın mı mantıklı olduğunu tespit edilmesini dile getirdi. Bu yıl klavye derslerinin başarı 

oranının diğer yıllara göre arttığını, 3 öğrencinin 300’den fazla hatasız vuruş yaptığını söyledi. 

Bilişim ve öğretmen odasındaki Q klavye yerine F klavye kullanılmasının daha iyi olacağını 

söyledi. 

KARAR: 

Sesli metinlerde okul öğretmenleri tarafından seçilecek uygun parçalardan 3-5 dakikalık kayıtlar 

yapılarak kullanıma sunulmasına, klavye dersinde hazırlanan egzersiz dosyalarındaki çalışmaların 

ideali yakaladığını ve devamına, yazışma derslerinde güncel uygulamaların modül dışında da 

devam edilmesine karar verildi. 

KARAR: 

Kişilerarası iletişim, İletişim Teknikleri, Halkla İlişkiler, Ticari Hesaplamalar derslerinde sorun 

tespit edilmedi. Ticari Hesaplamalar dersinde modül işlenirken grafiklerde kız-erkek grupları 

oluşturulsun. iletişim teknikleri dersi modüllerinin güncelleme yapılması kararı önerildi. 

 

b. Dersin Öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknolojik alt yapı ve içeriklerle 

ilgili görüşler 

Dersin öğretiminde kullanılan etkili ders materyalleri ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içerikler 

EBA ve içeriklerin kullanımı ve verim alınan portaller veya içeriklerin paylaşılması (Öğretmen ve 

öğrenci için) 

Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknolojik alt yapı içeriklerle ilgili görüşler: 

Okulumuzda teknolojik alt yapıyı kullanan öğretmenler büro alanında toplanmıştır. Bilgi ve 

belgeler taranarak elektronik ortama aktarılması çalışmaları yürütülüyor. Dijital arşivcilik son 

yıllarda dünyanın her yerinde kullanıldığını önem kazandığını fakat daha iyi düzeye getirilmesi için 

çalışmaların yapıldığını söyledi. EBA’da alanımızda veri yok bunu yapacak olan da Türkiye 

genelindeki Büro Yönetimi alanı öğretmenleri olacaktır. Verileri EBA’ya yükleme konusunda daha 

ilgili olmaları gayretli olmalarını dile getirdi.  

 

 

c. Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerle ilgiligörüşler 

Dersle ilgili yapılabilecek ve başarı sağlanan Sosyal-Kültürel, sportif (Gezi, Deney, İnceleme, 

Yarışma vb.) faaliyetler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin uygulanmasında yaşanılan sorunlar 

ve çözüm önerileri: 

Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler: 

 

Öğrencileri gruplara ayırıp organizasyonlar yapıldı. Gezi organizasyonu, Toplantı 

organizasyonu, Seminer organizasyonu düzenlediklerini söyledi. 

Otellere öğrencilerle ziyaret yapıldığını toplantı salonlarının düzenini bire bir gördüklerini 

öğrendiklerini dile getirdi. Maddi durumu yoksun olan öğrencilerde bu gezilere dahil edildi. 
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Çocuklara bilgi yarışmaları düzenlenebileceğini ve sonuç olarak başarılı olan öğrencilere 

pekiştireç verilebileceğini dile getirdi. Yarışmalar sonucunda öğrenciler birbirlerine soru sorma 

tekniklerini de kullanılır. 

KARAR: Organizasyon derslerinde toplantı, yardım seminer organizasyonları 

düzenlenebilir. Yapılan konuşmalardaki iyi örnekler katılımcılar tarafından uygulanacaktır. 

 

d. Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerin etkili iletişim ve akademik başarının artırılmasıyla 

ilgili görüşler 

Öğrencilerle iletişimde yaşanılan sorunlar, davranış problemleri ve çözüm önerileri: 

Akademik başarının artırılması yönünde yapılan başarılı çalışma yöntemleri 

Örnek Atölye ve Laboratuvar örnek uygulamaları örnek sınıf koridor uygulamaları 

Sınıf yönetiminde yaşanılan sıkıntılar ve çözüm önerileri 

Davranış problemleri ve örnek çözümler 

Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerin iletişim ve akademik başarısının artırılmasıyla ilgili görüşler: 

Öğrencileri gruplara ayırarak büro öğrencilerinin nasıl olacağını, nasıl davranması 

gerektiğini dile getirdi. 

Büro Yönetimi alanının öğrencilerinin bölüm ismi ile bilgilendirilmesini yardımcı veya 

sekreter vb. kavramlar yerine terminolojiye uygun kavramların kullanılmasının daha uygun 

olacağını getirdi. 

Öğrenciler beceri eğitiminde ilgililerin verdiği her görevi yapmak zorundadır. 

Büro Öğrencilerinin şirket elemanlarını kullanılır gibi kullanıldığını dile getirdi. Aslında 

büro alanıyla ilgili çalıştırılabileceğini dile getirdi. 

Bölümümüzün puanları adalet alanıyla hemen hemen aynı olduğunu hem geçen yıl hem bu 

yıl öğrenci kontenjanının dolduğunu dile getirdi. 

Büroda öğrencilerini arka toplama sıfatıyla hitap etmenin uygun olmayacağını dile getirdi. 

Derslerinizin ortalamasını yüksek tutup iki yıllığına geçebileceğini veya sınavlara çalışıp 

üniversiteyi düşünmelerini gerektiğini dile getirdi. Zülal KESER ile rehberlik derslerinde planlı 

programlı bilgilendirildiğini dile getirdi.  

Staj öğrencilerinin yaşadığı problemleri dile getirdi. Ücret vs. ve yaşadığı problemleri dile 

getirmelerini söyledi. 

Öğrencilerde davranış problemlerinin de göz ardı da edilemeyeceğini söyledi. 12.sınıflara 

geçecek öğrencilerinde olacağını buna hazırlıklı olmalarını gerektiğini söyledi. 

KARAR: Öğrencilere bölüm hakkında bilgilendirmenin yapılmasına başarı konusunda 

öğrencilerin bilgilendirilmesinin yararlı olacağına karar verildi. Davranış problemleri olan 

öğrencilerin öngörüldüğünü bunun için hazırlıklı olunacağına karar verildi. Rehberlik derslerinde 

bölüm ile ilgili bilgilendirmenin yapılmasına devam edileceğine karar verildi. 

Sınıf yönetiminde yaşanılan sıkıntıları en aza indirmek akademik başarıyı artırır. 

Derste farklı tekniklerin, uygulamaların yapılması öğrencilerin dikkatini çektiğini dile 

getirdi. 

Farklı yöntemlerin, canlandırmaların öğrenciyi derse aktif katılmasına yardımcı olduğunu 

söyledi. 

KARAR: Derse öğrencilerin aktif katılımlarını sağlamak için farklı yöntem ve tekniklerin 

önemli rol oynadığını bunu gerçekleştirmelerin devam edeceğine karar verildi. 

Yıllarca uygulanan atölye ve laboratuvar uygulamalarının yapılmasına devam edileceğine 

her hangi bir sıkıntının yaşanmadığına karar verildi. 

Yazışma derslerinin sınıfta değil laboratuvarda işlenmesinin daha verimli olacağını dile 

getirdi. 

Yazışma derslerinde günlük hayatın içinden örneklerinin kullanıldığını söyledi. Klavye 

derslerinde de TSE’ye göre iş mektuplarının hazırlandığını, uygulandığını dile getirdi. 

Yeterliliğimizi sağladığımız sürece modüllere çok da bağlı olmaya gerek olmadığını dile getirdi. 
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Öğretmenlerin öğrencilerin zenginleştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Öğrencilerin 

hayata hazırlamanın önemli olduğunu söyledi. 

KARAR: Öğretmenlerin öğrencileri megep modülleri dışında zenginleştirmelerine karar 

verildi.  

 

e. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili görüşler 

Ölçme ve Değerlendirme araç seçimi ve geliştirme, uygulama ve dönüt sağlama 

Ölçme ve değerlendirmede kullanılan etkili veya alternatif araç yöntem ve tekniklerin (sınıf, ünite, 

konu vb. belirtilerek) 

Ders dışı hazırlık, performans ve proje görevleri ile ilgili görüşler, örnek iyi uygulamalar 

Ölçme Değerlendirme ile ilgili görüşler: 

Ölçmenin laboratuvar ortamında ölçmenin kolay takip edildiğini fakat sınıf ortamında 

ölçmenin sıkıntılar yaşattığını söyledi. Ortak sınavlarda geçerlilik-güvenirlilik konusunda sıkıntılar 

baş gösterdiğini dile getirdi. 10,11. sınıflarda yapılan ortak sınavlarda problemlerinin yaşandığını 

dile getirdi. Öğrenme faaliyetlerine uygun ölçme-değerlendirmelerin yapılması problemleri ortadan 

kaldırdığını söyledi. 

Öğrencilerin performans kriterlerini önceden bilgilendirilmesinde ölçmenin güvenir sonuçlar 

doğuracağını söyledi.  

Ortalama yükseltme sınavlarının daha uygun olduğunu, uygulanan yeni stratejinin 

eğitiminde ölçme-değerlendirmeyi baltaladığını dile getirdi. 

Ölçmede kullanılan alternatif araçlar: 

KARAR: Ölçme – Değerlendirmede notlandırmanın yapılmasına karar verildi. Ayrıca dersle 

ilgili konularının daha sonra tekrar öğrenciye sunulduğunda öğrenci uygun cevap verebiliyorsa 

bunun uygun ölçme alternatifi olduğuna karar verildi. Resmi yazılarda iş mektuplarında yazboz 

şeklinde yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin daha çok dikkatini çekeceğine karar verildi. 

 

f. Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar 

Özel Eğitim Öğrencilere yönelik örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Başarı, 

Materyal vb.) 

Engelli öğrencilere yönelik örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, Başarı, Materyal vb.) 

Sınıfta tam zamanlı kaynaştırma öğrenciler için örnek çalışmalar (İletişim, Devam, Beceri, Eğitim, 

Başarı, Materyal vb.) 

Öğretmen-Okul-Aile İletişim ve işbirliği örnek etkili uygulamaları 

Dezavantajlı öğrencilerle ilgili örnek çalışmalar. 

Özel eğitime muhtaç öğrencilerinin ailelerinin daha çok ilgilenmelerini gerektiğini söyledi. 

İşletmelerle görüşülüp bu öğrencilerin yerleştirmelerine önayak olmanın gerektiğini dile getirdi. 

Milli Eğitimin ve okul idaresinin de bu konu da biraz daha ilgili olmasının yararlı olacağını belirtti. 

Kaynaştırma öğrencilerinin bir bütün olarak görülüp farklı olduklarının hissettirilmemeye 

çalıştırıldığını dile getirdi. BEP’li öğrencilerin kazanımları gerçekleştirmediği sürece bırakılmasını 

gerektiğini dile getirdi. 

KARAR: Ailelerle işbirliği yapılarak bu tür öğrencilerin ilgili bölüm ve programlara 

yerleştirilmesine karar verildi. 

 

g. Serbest zaman, Öğrenci kulüpleri, toplum hizmeti, değerler eğitimi, hijyen eğitimi, 

sağlıklı beslenme, doğa sevgisi, veli ziyareti, aile eğitimi, yöneltme, kariyer günleri, meslek 

tanıtımı vb. iyi örnek çalışmalar, okuma yazma-okuma alışkanlığı, matematik becerilerini 

geliştirme, kültür sanat, sportif örnek çalışmalar, 

Mesleki Gelişim için tavsiye edilen eğitim ve alan kitapları, 

Mesleki gelişim için tavsiye edilen gezi, film vb. etkinlikler. 
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Serbest zaman öğrenci kulüpleri toplum hizmeti değerler eğitimi, hijyen eğitimi, sağlıklı beslenme, 

doğa sevgisi, veli ziyareti, yöneltme, kariyer günleri, meslek tanıtımı vb. iyi örnek çalışmalar, 

okuma-yazma alışkanlığı matematik becerilerini geliştirme, kültür sanat sportif örnek çalışmalar. 

Değerler eğitiminin ilkokuldan verilmesi gerektiğini aynı şekilde ailesinde büyük rol 

oynadığını dile getirdi. Ahlak, görgü vb. kurallarının verilmesinde aile rol oynar. 

1’en 10’a kadar örnek uygulamaları ile değerler eğitimini sıraladığını, öğrencilerin 

kendilerine uygun değerleri sıraladığını böylece birbirlerinin görüşlerine de saygı ve değer 

verdiklerini dile getirdi. 

Öğrencilerin kimi konularda değerler eğitimi konusunda yetersiz olduğunu, Zülal KESER; 

değerler eğitiminin eksiklerinin toplumsal bir sıkıntı, problem haline geldiğini belitti. 

Değerler eğitiminin ilgi ile verilebileceğini belirtti. 

Öğrenciler üzerinde basın yayın araçlarının olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Böylece 

değerler eğitiminin tam olarak verilemediğini, yanlış kişilerin model rol alındığını söyledi. 

 

Değerler Eğitiminde biz öğretmenlerin duruşunun önemli olduğunu rol oynadığını söyledi. 

Öğrencilere değerli hissettirilmesi gerektiğini bunun olumlu sonuçlar doğuracağını belitti. 

Öğrencilere kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılarak olumlu sonuçlar doğuracağına 

özellikle büro yönetimi öğrencilerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. 

Tatillerde öğrencilere kitap okumayı teşvik ettiğini ve bu kitapları matbu olarak istediğini 

söyledi. 

Sınıfının kalabalık olduğundan dolayı kütüphaneye götüremediğini sınıf ortamında kitap 

okumanın yararlı olacağını söyledi. 

İletişim Teknikleri, Diksiyon dersleri ile ilgili kitap okumayı teşvik ettiğini ve birer soru 

haline getirdiğini, böylece ölçmenin gerçekleştirildiğini söyledi. 

 

h. Öğretmenlerin Mesleki gelişimi ile ilgili görüşler 

 

Mesleki Gelişim için tavsiye edilen kitaplar: Alan ders kitaplarının öğrencilere tavsiye edilmesine 

karar verildi. 

Film gezilerin yapıldığını fakat biraz daha çaba gerektiğini dile getirdi. Bu tür çalışmaların 

işbirliği çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi. 

 

SONUÇ / RAPORU: 

Büro Yönetimi alanı ile ilgili yapılan bu çalıştay konuların içeriğine göre sonraki yıllarda 3-4 güne 

yayılması gerekmektedir. 

Öğretim materyalleri yeterli bulunmuştur. Öğrenci kalitesi emsallerine göre daha üstündür. Çevre 

ile diyalog ve bilgi paylaşımı yeterli düzeydedir. Bölüm Öğretmenlerinin mesleki yeterlilikleri ve 

alan yeterlilikleri çerçevesinde bilgi paylaşımı doğrultusunda öğrencilere yeterli düzeyde teknik, 

yöntem kullanımı sağlandığı öngörülmüştür. Bir sonraki yılda oluşabilecek problemler öngörülmüş 

ve çözüm önerileri sunulmuştur. Büro alanı öğrencilerinin akademik ve sosyallik bakımından 

istenilen düzeye geldiği tespit edilmiştir. Öğretmenler arasında işbirliği çerçevesinde de yapılan 

olumlu çalışmalar öğrenciler üzerinde de olumlu etkiler bırakıp olumlu sonuçlar elde edildiği 

görülmüştür. 

 

İsmail AKBAŞ Mustafa Remzi ASLAN Osman BAŞ Zülal KESER 
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Hava TÜRÜDÜ Ayşegül TAÇALİ Aynur HAYIRLI 
Kadrife Mutlu 
ALTINDEĞER 

Saime ÇALIK Kadir ERSU İbrahim TÖRE Nehir ÖZARDUĞ 

Refide DOĞAN ARSLAN Meliha VARLI   

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy 

ilçelerinde görevli Büro Yönetimi alanı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 


