
 

 ADAY ÖĞRENCİ  

 

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULANAN BÖLÜMLER  

 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 

Veterinerlik Bölümü – Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 

 

 STAJ EĞİTİM MODELİ  

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı  

 

Öğrencilerimizin öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere yaz döneminde 30 iş 

günü süren stajlarını yapmaları zorunludur. Kamu kurumlarında ya da ilgili özel sektördeki 

bürolarda yönetici asistanlığı mesleğine yönelik (resmi yazışmalar, randevu ve kayıt 

düzenleme, dosyalama ve arşivleme, bürolardaki teknolojik araç gereçlerin kullanılması, 

toplantı ve seyahat organizasyonu, telefon görüşmelerinin yönetilmesi vs.) uygulamalı olarak 

yapılacak stajlar, öğrencilerin kendilerinin belirlemiş oldukları herhangi bir ilde yapılabilir. 

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 

 Öğrencilerimizin öğrenim süresinin her iki yaz döneminde de 30 iş günü süren stajlarını 

yapmaları zorunludur. Her iki yaz döneminde staj eğitimini başarıyla tamamlayamayanlar 

mezun olamazlar. Kamu kurumlarında ya da ilgili özel sektördeki çalışma alanlarında; 

 a) Veteriner Fakülteleri bünyesindeki uygulamalı anabilim dallarında, araştırma, uygulama ve 

üretim çiftliklerinde, klinikler ve hastaneler ile merkez laboratuvarlarında,  

b) Veteriner fakülteleri dışında resmi kuruluşlardan Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK 

gibi kurum ve kuruluşlara bağlı birimlerde veya bünyelerinde mezbaha bulunan Belediye 

Veteriner Müdürlüklerinde,  

c) Mesleki deneyimi en az beş yıl olan ve yeterli donanıma sahip serbest veteriner hekim özel 

kliniklerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde,  

d) Mezbahalar ve kombinalarda,  

e) Çiftliklerde,  

f) Laboratuvarlarda,  

g) Entegre et ve süt işletmelerinde,  

h) Balık yetiştiriciliği ve entegre tesislerinde,  

i) Arıcılık enstitüleri ve entegre tesislerinde,  

j) İlaç ve yem sanayi kuruluşlarında staj yapılabilecektir. 



 

 

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİ  

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı – Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemesi ihtiyacı yoktur. 

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı – Çalışma ortamları açık ve/veya kapalı alanlar 

olabilir. Çalışma alanlarından olan açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınakları, 

çiftliklerin mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışabilirler. İş 

başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven, gözlük ve maske gibi özel 

koruyucu kıyafetleri giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel 

olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir. Veteriner kliniği, laboratuvar, 

barınaklarda, çiftliklerde çalışma esnasında biyogüvenlik önlemlerine dikkat etmedikleri 

takdirde zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıklar ve çeşitli enfeksiyon hastalıklara 

yakalanabilir veya çeşitli iş kazalarıyla karşılaşabilirler. 

DERS UYGULAMALARINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM GİDERLERİNE 

İLİŞKİN KOŞULLAR  

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı – Sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti 

karşılığı herhangi bir öğretim gideri yoktur. 

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı – Ders uygulamalarında kullanılan klinik ve 

laboratuvar sarf malzeme, araç ve gereç gideri Yüksekokulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

Uygulama derslerinde giyilmesi gereken laboratuvar önlüğü, tulum, çizme vb şahsi koruyucu 

kıyafetler öğrencilerin kendileri tarafından alınmaktadır. 

PROGRAMIN İÇERİĞİ / KAMPÜSE İLİŞKİN KOŞULLAR  

PROGRAMLARIN İÇERİĞİ  
 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı  

 

Kamu ve özel sektörde yönetici asistanlığı ve sekreterliğini yapabilme becerisini kazandırmayı, 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı 

sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek, sektörün değişen ve gelişen 

ihtiyacını karşılayacak nitelikte yönetici asistanı, büro yöneticisi, büro hizmetleri uzmanı olarak 

çalışabilecek uzman işgücü yetiştirmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır.  

Ön lisans diploması ile mezun olan öğrencilerimiz, büro yönetimi meslek derslerinin yanı sıra, 

İşletme, Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Finansal Okur-Yazarlık, Girişimcilik, Halkla İlişkiler, 

Pazarlama İletişim Teknikleri gibi genel işletmecilik formasyonu kazandıracak temel bilgilerle 

de donatılmaktadırlar. Memuriyet yolunu seçecek öğrenciler için de KPSS ile kamu personeli 

olma imkânı bulunmaktadır. 

 Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 

 Her biri en az 30 AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi) kredisi değerinde olan 

ve 14 hafta süren, toplam 4 yarıyıldan oluşan, 2 yıllık bir eğitim programıdır. Program başarılı 

bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Laborant ve Veteriner Sağlık” 

alanında ön lisans derecesine sahip olunur. Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı 



hayvan sağlığı ve laboratuvar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış nitelikli 

teknik eleman yetiştirmektir. 

KAMPÜSE İLİŞKİN KOŞULLAR  

 

Meslek Yüksekokulumuz Devrekani İlçesinde bulunup, Kastamonu iline uzaklığı 32 km’dir. 

İlçeye ulaşım servislerle sağlanmaktadır.  

Meslek Yüksekokulumuz 6282,5 m2 kapalı alana ve 1947 m2 açık alana sahiptir. Toplam 24 

adet derslik, 1 adet radyo ve televizyon stüdyosu, kütüphane, toplantı salonu, kantin, 

yemekhane, konferans salonu ve 1100 m2 açık spor alanı bulunmaktadır. 

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI  

 

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Meslek Yüksekokulumuz öğrenci 

kontenjanına göre belirlediği sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma imkanımız 

bulunmaktadır. Başvuru yapan öğrenciler arasından kontenjan dahilinde şartları uyanlar kısmi 

zamanlı öğrenci olarak seçilmektedir. 


