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T.C. 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

 

 

1. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TDK101 Türk Dili-I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile dilin ne olduğu, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür 

münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk 

dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses 

özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imlâ kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri 

ve uygulaması konularında öğrenciye teorik ve pratik yeterlilikler kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TİT101 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 

İnkılâp tarihinin anlamı, Türk İnkılâbının önemi, Türk İnkılâbına yol açan nedenlere toplu bakış,   

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlanması, işgaller karşısında memleketin 

durumu, Mustafa Kemal Paşa'nın tutumu, Kurtuluş için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, 

cemiyetler, Kuvay-ı Milliye, Misak-ı Milli, TBMM'nin açılışı, ulusal ordunun kurulması, Sevr ve 

Gümrü barışı, Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, 

Mudanya'dan Lozan'a, siyasal alanda iki büyük inkılâp, Takrir-i Sükün dönemine geçiş konularını 

kapsayan bir müfredattan oluşmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

YDI101 Yabancı Dil-I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste alfabe, sayılar, selamlaşmada kullanılan yapılar, yol/yön sorma ve tarif etmede kullanılan 

yapılar, to be fiili, emir, rica ve dilek belirten yapılar, kipler: "will", "would", edatlar, soru kelimesi ile 

sorulan sorular, zamanlar, sıklık zarf1arı, karşılaştırma sıfatları, telaffuz çalışmaları, nesneler, zamirler, 

tümceler: olumlu ve olumsuz tümce yapıları, tekil-çoğul ilişkisi, sorular, sayılabilen ve sayılamayan 

isimler, temel kipler, paragraf yazma-okuma becerisi, okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme, 

sözcük çalışması, eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler, sıfatlar ele alınacaktır. 

 

 Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH101 Matematik 1.Yarıyıl 1 1 2 3 

Kümeler, sayı sistemleri, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, I. ve II. derece denklemler; oran ve orantı 

tanımları, çeşitleri, orantı yardımıyla problem çözme; yüzde ve faiz oranları: yüzde ve faiz hesapları; 

fonksiyonlar: bağıntı ve fonksiyon kavramları, fonksiyonlarla işlemler, doğrusal ve II. dereceden 

fonksiyonlar ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve grafikleri, limit ve süreklilik, türev 

kavramı, türev uygulamaları, belirsiz integral, belirli integral, doğrusal denklem sistemleri, matrisler, 

determinantlar konuları işlenmektedir. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH103 Temel Hukuk 1.Yarıyıl 2 0 2 3 

Bu ders ile hukukun temel kavramlarını tanımak, hukuk sistemini incelemek, hak türlerini 

sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, 

kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti 

belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri 

sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı 

ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek 

konularında öğrenciye teorik ve pratik yeterlilikler kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH105 İktisada Giriş 1. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders kapsamında, ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, üretimi sınıflandırmak, ihtiyaçları 

belirlemek, faydayı sınıflandırmak, diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek, tüketici dengesini 

belirlemek, talep oluşumunu belirlemek, talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, üretici dengesini 

belirlemek, arz oluşumunu belirlemek, maliyet analizleri yapmak, piyasa türlerini sınıflandırmak, farklı 

piyasalarda denge oluşumunu ayırmak, farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak gibi konular ele 

alınacaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH107 Genel Muhasebe-I 1.Yarıyıl 3 1 4 5 

Bu ders ile muhasebe usul ve esaslarını tanıtmak ve uygulamak, ana ve alt hesapları oluşturmak ve 

tanıtmak, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, büyük defter düzenlemek, 

mizan düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek konularında öğrenciye 

teorik ve pratik yeterlilikler kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH109 Temel Bilgi Teknolojileri-I 1.Yarıyıl 2 0 2 3 

Bu derste bilgisayar terminolojisi ve kavramlar, bilgisayar sistemini oluşturan donanımlar, işletim 

sistemi, temel kavramlar, ağ sistemleri ve temel kavramlar, internet, internette gezinti, korunma ve 

google’da arama teknikleri, ofis programlarının tanıtımı, microsoft word, microsoft excel ve microsoft 

powerpoint programlarına giriş ve örnek uygulamalar ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH111 Genel İşletme 1.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile işletme ve işletmecilik kavramları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin çevresi, 

işletmenin amaç ve sorumlulukları, işletme kurma nedenleri, kuruluş yeri ve seçimi, kapasite, işletme 

yönetim fonksiyonları, temel işletme fonksiyonları, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, 

finansman fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu konularında öğrenciye teorik ve pratik yeterlilikler 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH113 Davranış Bilimleri 1. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste davranış bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri, öğrenme teorileri ve ilkeleri, algılama 

ilkeleri, kişilik teorileri, motivasyon teorileri, grup yapısı ve dinamiği, tutumların oluşması, inandırma 

ilkeleri gibi konular ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH115 Meslek Mevzuatı 1. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Kanunu, SMMM 

ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, SMMM YMM Etik Yönetmeliği, SMMM ve 

YMM Disiplin Yönetmeliği, SMMM ve YMM Sınav Yönetmeliği içerisinde yer alan mesleki konular 

ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

GSEC101 Beden Eğitimi 1.Yarıyıl 2 0 2 2 

Beden eğitimi ve spor, Beslenme ve egzersiz, Antrenman kavramı, Antrenmanın temel amacı ve temel 

görevleri, Antrenmanın organizma üzerindeki etkisi ve meydana getirdiği değişiklikler, Antrenmanda 

yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Yüklenmenin ölçütleri, Aerobik antrenman ve Esneklik çalışmaları.  

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

GSEC103 Müzik 1.Yarıyıl 2 0 2 2 

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritim 

kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel 

müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, 

yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.  

 

 

2. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TDK102 Türk Dili-II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin 

unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, 

tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TİT102 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Türk inkılâbının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, 

ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk 

döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyaseti, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin dış 

siyaseti, Atatürk'ün ölümü, Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti, 

(1938-1983 özet), Atatürk ilkeleri. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

YDI102 Yabancı Dil-II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Dersin içeriği; zamanlar: "will" ve "going to" içeren gelecek zamanlar, future perfect (will have+v3), 

future continuous tense (will be v+ing) geleceğe yönelik tahminlerde bulunma: gelecek planları 

hakkında konuşma sorular: tag questions, choice questions (or) edatlar: zaman belirten edatlar (for, 

since) karşılaştırma yapıları: "more than", "..er than" olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları: "ı 

like", "ı don't like" günlük konuşma: deyimler edilgen çatı (have has/had been+v3) okuma becerisi: 

okuduğunu anlama, sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlayabilme özne-yüklem 

uyumluluğu yazılı anlatım: kompozisyon yazma koşul ve sonuç tümceleri, bağlaçlar, isim  

tümcecikleri, karşılaştırma yapıları, sıfat tümceleri, sözlük çalışması konularından oluşmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH102 Ticari Matematik 2.Yarıyıl 1 1 2 2 

Bu derste yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, oran ve orantıyı hesaplamak, maliyeti ve satışı 

hesaplamak, faiz hesaplarını uygulamak, iskonto hesaplarını uygulamak gibi konular ele alınmaktadır. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH104 Makro Ekonomi 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile üretimi ve katma değeri hesaplamak, ekonomik faaliyetleri ölçmek, para piyasasını takip 

etmek, para politikalarını takip etmek, mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, para 

piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, emek piyasasında denge oluşumunu analiz etmek 

konularında öğrenciye teorik ve pratik yeterlilikler kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH106 Genel Muhasebe-II 2. Yarıyıl 3 1 4 4 

Bu derste kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz 

kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların 

maliyeti tablosunu düzenlemek, nazım hesapları kaydetmek, envanter işlemleri yapmak, sektör bazlı 

örnek uygulama yapmak, Türkiye muhasebe standartlarını açıklamak gibi konular ele alınacaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH108 Ticaret Hukuku 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste, ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, ticari iş ve hükümleri yorumlamak, ticari ve mali yargı 

sisteminin yapı ve işleyişini izlemek, ticaret sicili işlemlerini izlemek, tacir sıfatı, tacire ilişkin hüküm 

ve sonuçları izlemek, tacir yardımcılarının görevlerini belirlemek, ticaret unvanı, işletme adı, marka ve 

patent işlemleri yapmak, defter türlerini tanımak, rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını 

belirlemek, ticaret şirketlerini sınıflandırmak, ticaret şirketlerinin pay senetleri ve menkul kıymetlerle 

ilgili işlemler yapmak, ticaret şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak, kıymetli evrak, 

sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak, kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak gibi konular 

ele alınmaktadır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH110 Temel Bilgi Teknolojileri-II 2.Yarıyıl 2 0 2 3 

Bu derste microsoft word’a giriş ve ekle şeritleri, görünüm ve sayfa düzeni şeritleri, tablolar ile örnek 

word uygulamaları, microsoft excel’e giriş, ekle ve sayfa düzeni şeritleri, formüller ve formül yazım 

şekilleri, grafik ekleme ve veri düzenleme ile örnek excel uygulamaları, microsoft powerpoint’e giriş, 

görünüm ve ekle şeritleri, tasarım, animasyonlar, slayt gösterisi şeritleri ile örnek powerpoint 

uygulamaları ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH112 İşletme Yönetimi 2. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste işletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetimin fonksiyonları, üretim, 

pazarlama, finansman, araştırma-geliştirme ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH114 Örgütsel Davranış 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste, örgütsel davranışa giriş, örgüt içinde birey ve kişilik, duygular, tutumlar, iş tatmini, örgüt 

kültürü, örgütlerde çatışma, örgütsel stres, örgütlerde güç ve politika, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel 

adalet konuları ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH116 Sosyal Bilimlerde İstatistik 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste istatistiki veriler toplamak, verileri serilere dönüştürmek, serilerin değişkenlik ölçülerini 

hesaplamak, olasılıkları hesaplamak, rastsal değişkenlerle analiz yapmak, örnekleme yapmak, test 

türlerini uygulamak, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek, indeks hesaplamaları yapmak gibi 

konular ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

STJ102 Staj-I 2. Yarıyıl 0 0 0 5 

Öğrencilerin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir.  

1. yılın sonunda staj süresi 20 gündür. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi 

kazanımı amaçlanmaktadır. Koordinatör öğretim elemanı gözetiminde eğitim ve uygulamalar yürütülür. 

İşyerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj eğitim, uygulama ve çalışma komisyonu 

tarafından değerlendirme yapılır. 

 

 

3. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH201 Maliyet Muhasebesi 3.Yarıyıl 3 1 4 4 

Bu ders ile öğrencilerin maliyetleri hesaplayabilme ve kayıt altına alabilme bilgisinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetlerini 

hesaplamak, birinci ve ikinci dağıtım, sipariş, safha ve standart maliyette birim maliyetlerin 

hesaplanması, 7/A ve 7/B seçeneklerine göre kayıt konuları işlenecektir. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH203 Vergi Hukuku 3.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile öğrencilerin hukuki işlemleri anlayabilmesi ve vergi borç ve ceza işlemlerini takip 

edebilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrenciye, vergileme esasları, verginin tarafları, vergi 

süreci, vergilendirme süreleri, vergi borcuna ilişkin işlemler, vergi cezalarına ilişkin işlemler, vergi 

uyuşmazlıkları ve vergi denetimi gibi konular anlatılmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH205 Girişimcilik 3. Yarıyıl 3 1 4 4 

Bu ders kapsamında öncelikle girişimcilik kavramı ve girişimcilik ile ilgili yaklaşımlar ele alınacaktır. 

Yine bu kapsamda, girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon 

tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya 

konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik 

konuları ele alınacaktır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH207 Paket Programlar-I 3.Yarıyıl 3 1 4 4 

Bu ders ile öğrencilerin muhasebe uygulamalarını muhasebe paket programları ile yapabilme 

becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında muhasebe programını kurma, 

şirketlerle ilgili mali nitelikteki işlemleri bilgisayar yardımı ile yapma ve bunları yedekleme becerisi 

kazandırılmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH209 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3.Yarıyıl 2 0 2 3 

Bu ders kapsamında bilimsel araştırmanın temelleri, araştırmanın planlanması ve öneri hazırlanması, 

örnekleme yöntemleri, ölçme ve ölçekleme, verileri toplama teknikleri, nicel araştırmalar, nitel 

araştırmalar, araştırma verilerinin çözümlenmesi ve raporlaştırma, araştırma etiği, araştırma ödevi ve 

sunumların yapılması gibi konular ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH211 Şirketler Muhasebesi 3.Yarıyıl 2 0 2 3 

Bu ders ile öğrenciye şirketler ile ilgili olarak muhasebe işlemlerini yapma becerisi kazandırılacaktır. 

Ders kapsamında, kollektif ve komandit şirket işlemlerini yapmak, şahıs şirketi kapanış işlemlerini 

yapmak, sermaye şirketi kurmak, açılış ve sermaye değişiklikleri işlemleri, kâr ve zarar dağıtımı, 

sermaye şirketi kapanış işlemleri, kooperatifler ve muhasebe düzeni anlatılacaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH213 Dış Ticaret İşlemleri 3.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile öğrencinin ithalat ve ihracat işlemlerini yapması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, dış 

ticarette temel kavramlar ve kullanılan belgeler, dış ticaret teslim ve ödeme şekilleri, ithalat ve ihracat 

işlemleri ile kambiyo mevzuatı anlatılacaktır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC201 Kamu Maliyesi 3.Yarıyıl 2 0 2 2 

Kamu hizmeti ve kamu harcamaları ele alınmakta, kamusal mal ve hizmetler tanımlanmakta, kamu 

harcamalarının çeşitleri ile günümüzdeki verimlilik ve etkinlikleri incelenmektedir. Daha sonra kamu 

gelirleri ve çeşitleri ile kamu gelirleri içinde en önemlisini teşkil eden vergiler “vergi teorisi” konusu 

altında incelenmektedir. Vergi teorisinin temel esaslarının incelenmesinin sonrasında, devlet borçları, 

yerel yönetimler maliyesi ve Türkiye’deki yerel yönetimler anlatılmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC203 Mesleki Yabancı Dil-I 3. Yarıyıl 2 0 2 2 

Yabancı dilden meslekî alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni 

doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak 

isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme. 

 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC205 Finansal Yatırım Araçları 3. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile piyasaların 

birbirleriyle etkileşimleri, piyasalarda yoğun olarak karşılaşılan finansal araçlar ve bunların birbirinden 

farkları oluşturmaktadır. Finansal piyasalar ve finansal yatırım araçlarının tür ve özellikleri; finansal 

yatırım araçlarında değer, değerleme ve yatırım kararı; finansal yatırım araçlarından oluşturulacak 

portföyün yönetimi gibi konulara değinilmektedir. Ayrıca ilaveten güncel finansal sistemler ve bunların 

ülke ekonomisine etkilerine de anlatılmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC207 İnsan Kaynakları Yönetimi 3. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste, insan kaynakları planlaması, iş analizi, insan kaynakları bilgi sistemi, insan kaynağı bulma 

ve seçme, iş alıştırma ve insan kaynağı eğitimi, performans değerleme ve kariyer yönetimi, iş 

değerlemesi ve ücret yönetimi, disiplin ve çalışma ilişkileri gibi konular ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC209 Türkiye Muhasebe Standartları 3. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının oluşturulması, Türkiye’de muhasebe 

standartlarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar, Türkiye’de UMS / UFRS’ler ile ilgili 

yakınsama (uyumlaştırma) girişimleri, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, finansal tabloların 

hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve ve seçilmiş TMS ve TFRS’lerin 

incelenmesi gibi konuları içerir. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC211 Çevre Koruma 3. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu dersin içeriği, çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, 

uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, hava, su, toprak ve ses 

kirlenmesinin temel ilkeleri; çevre kirlenmesinin kamu sağlığı üzerinde etkisi, kıyılarda ve kentsel 

alanlardaki çevre kirlenmesinin birbirleriyle ve turizm ile etkileşimi, Türkiye’nin değişik turistik 

bölgelerinden ve yurtdışından örnek vaka çalışmaları gibi konulardan oluşmaktadır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC213 Borçlar Hukuku 3.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste, borçlar hukukunun konusu ve kaynakları, borçlar hukukunun temel kavramları, borcun 

kaynakları, hukuksal işlemlerden doğan borçlar, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği, temsil, 

sözleşmelerin yorumu, sözleşme vaadi, haksız fiilden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan 

borçlar, ifa, borca aykırılık, borç ilişkilerinde özel durumlar, alacağın temliki, borcun nakli ve borçların 

sona ermesi konuları incelenir.  

 

 

4. YARIYIL 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH202 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 4.Yarıyıl 2 0 2 3 

Dersin amacı, öğrencilere iş yaşamı ile ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda bilgi vermektir. Ders 

müfredatı, iş hukuku hakkında genel bilgiler, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Genel bilgiler kapsamında, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel 

kavramları ve iş hukukunun uygulanması gibi konular ele alınacaktır. Bireysel iş hukuku kapsamında, 

iş sözleşmesi, işin düzenlenmesi, ücret ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları ele alınacaktır. Toplu iş 

hukuku kapsamında ise, sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev, lokavt ve toplu hak uyuşmazlıkları gibi 

konular ele alınacaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH204 Mesleki Çalışma 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste öncelikle mesleki çalışma konuları belirlenerek, konular öğrencilere dağıtılmaktadır. Daha 

sonra, araştırma yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması, araştırmalarda birincil ve 

ikincil kaynaklara ulaşma, ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri, 

yazım kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi ve sunum teknikleri konularında bilgi 

verilmektedir. Son olarak da öğrenciler bu bilgiler ışığında kendilerine verilen konuda araştırma 

yaparak araştırma raporları düzenlemektedirler. Devamında ulaştıkları araştırma sonuçlarını bir sunum 

yoluyla sınıf ortamında anlatmaktadırlar. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH206 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile öğrencinin dış ticaret muhasebe sistemini oluşturarak ithalat ve ihracat muhasebe kayıtlarını 

yapması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, dış ticaret işlemlerinde muhasebe ve hesap planı, döviz 

işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ihracat ödeme şekilleri ile ilgili muhasebe kayıtları, dış ticaret 

işlemlerinde KDV, devlet yardımları ve teşviklerin kaydı, ithalat işlemleri ile ilgili muhasebe ve KDV 

kayıtları yer almaktadır. 
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH208 Türk Vergi Sistemi 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu dersin amacı, öğrencilerin kazanç türleri ve vergilendirilmeleri konusunda bilgilendirilmelerini 

sağlamaktır. Ders kapsamında, ticari ve zirai kazancı hesaplamak, muhtasar ve KDV beyannamesi 

düzenlemek, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer 

kazanç ve iratları hesaplamak, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergiler, yıllık gelir ve kurumlar 

vergisi beyannamesi düzenlemek yer almaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH210 Mali Tablolar ve Analiz 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile öğrencilere mali tablolar ve analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

Ders kapsamında, temel ve ek mali tabloları düzenlemek, analiz teknikleri, enflasyon ortamında bilanço 

ve gelir tablosu düzenlemek konuları ele alınacaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH212 Muhasebe Denetimi 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Dersin amacı, öğrencilere denetim mesleğini ve gerekliliğini anlatarak bu konuda yeterliliklerini 

geliştirmektir. Ders kapsamında, muhasebe ve denetim ilişkisi, denetim standartları, iç kontrol yapısı, 

denetim testleri ve planlaması, denetimde örnekleme ve kanıt toplama, bilanço ve gelir tablosu denetimi 

ve denetim raporu konuları ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MUH214 Paket Programlar-II 4.Yarıyıl 3 1 4 4 

Bu dersin amacı, öğrencilere muhasebe paket programları ile ilgili bilgiler vermek ve mali kayıtları 

bilgisayar aracılığı ile yapabilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında, stok, cari işlemler, çek senet, 

banka ve kasa takibi konuları ile bunlara ilişkin örnek uygulamalar ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

STJ202 Staj-II 4.Yarıyıl 0 0 0 5 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir.    

2. yılın sonunda staj süresi 20 gündür. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi 

kazanımı amaçlanmaktadır. Koordinatör öğretim elemanı gözetiminde eğitim ve uygulamalar yürütülür. 

İşyerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj eğitim, uygulama ve çalışma komisyonu 

tarafından değerlendirme yapılır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC202 Stratejik Yönetim 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste, stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetimin tanımı ve süreci, stratejik yönetimin 

kapsamı ve gelişimi, dış çevre analizi, işletmenin analizi, işletme-çevre etkileşimi ve FÜTZ analizi, 

vizyon ve stratejik amaçlar, rekabet üstünlüğü için genel stratejiler, rekabet üstünlüğü için özel durum 

stratejileri, stratejik alternatiflerin analizi ve portföy matrisleri, stratejik uyum ve örgütsel tasarım, 

stratejileri uygulama süreci, stratejik uygulamaların kontrolü, stratejik kontrol araç ve yöntemleri, kriz 

dönemlerinde yönetim, küçük işletmelerde stratejik yönetim, hizmet işletmelerinde strateji geliştirme, 

kâr amacı gütmeyen örgütlerde yönetim konuları ele alınmaktadır.  
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Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC204 Mesleki Yabancı Dil-II 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, 

yazabilme ve okuyabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC206 Kalite Yönetim Sistemleri 4. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Ders 

kapsamında, kalite kavramı, standart ve standardizasyon, yönetim kalitesi ve standartları, çevre 

standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç ve kaynak 

yönetim sistemleri ve EFQM mükemmellik modeli “Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını 

Oluşturmak” ve “Kalite Standartlarını Uygulamak” modülleri içerisinde ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC208 E-Ticaret 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste e-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları, e-ticarette sözleşme usul ve hükümleri, internet 

ortamında yayınların hukuki yönü, ticaret kavramı ve önemi, e-ticaret araçları, e-ticaret uygulamaları, 

veri analiz teknikleri, web tanımı, web programları, web program kurulumu, web sayfasının satıştaki 

yeri ve önemi gibi konular ele alınmaktadır. 

 
Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC210 Vergi Uygulamaları 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste, vergilendirme sürecine genel bakış, serbest çalışanların ve ücret geliri sahiplerinin 

vergilendirilmesi, kira gelirlerinde, tasarruf araçlarında vergilendirme ve gelir vergisinde beyan, 

şirketlerin vergilendirilmesi, katma değer vergisi, gayrimenkul vergileri, taşıtlarda ve ölüm hâlinde 

vergileme, vergi suç ve kabahatleri, vergi alacağının takip ve tahsili, şahısların, şirketlerin, ortak ve 

yöneticilerin sorumluluğu konuları ele alınmaktadır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC212 Finansal Yönetim 4.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu ders ile öğrencinin finansal analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, finansal 

yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, oran analizi tekniği, 

fon akım analizi, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz, finansal planlama, 

finansal planlama araçları, finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, finansal plan 

türleri, normal finansal planlar, olağanüstü finansal planlar, çalışma sermayesi analizi, çalışma 

sermayesine yatırım politikaları, çalışma sermayesinin finansmanı, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, 

nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kredili satış politikası, stok yönetimi, kısa ve uzun vadeli fon 

kaynakları, oto finansman, fon kaynaklarının maliyeti konuları ele alınacaktır. 

Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

MSEC214 Meslek Etiği 4. Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, etik 

ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve mesleki 

yozlaşma, sosyal sorumluluk konuları anlatılmaktadır. 

 

 

Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 


