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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

 

1. YARIYIL 

 

0410030001 Ekonomiye Giriş I  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Mikro Ekonomik Prensipler Ve Politikalar, Ekonomiye Giriş Ve Ekonominin Temel Kavramları; 

Kıtlık Ve Tercih Sorunu, Uzmanlaşma, Değişim Ve Para, Talep Arz Ve Fiyat: Piyasa Mekanizması, 

Talep Ve Arz Esnekliği, Mikro Ekonominin Temelleri; Talep, Fayda Ve Tüketici Dengesi, Üretimin 

Organizasyonu Ve Finansmanı, Üretim Ve Maliyetler, Rekabetçi Piyasalarda Arz Ve Fiyatlama, 

Monopol, Eksik Rekabet Piyasaları, Monopol- Rekabet Tartışması Ve Monopollerle Mücadele, 

Faktör Piyasaları Gelir Bölüşümü Ve Devletin Rolü; Gelir Bölüşümü: Ücret, Faiz, Kar, Rant, Gelir 

Ve Servetin Yeniden Bölüşümü, Kamu Tercihi Teorisi, Piyasa Başarısızlıkları, Çevre Sorunu Ve 

Bilgi Ekonomisi. 

 

0410030002 Genel Matematik Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ikinci 

dereceden fonksiyonlar, logaritma, faiz hesaplamaları konuları anlatılmaktadır. 

 

0410030003 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Kredi: (2+0) 2  AKTS: 2 

 

Devlet yapımız ve inkılâp kavramlarının anlatılması. Atatürk İlkelerinin yorumlanması. Türkiye ve 

Türk dünyası, Fransız İhtilali, Osmanlı Islahat hareketleri, Tanzimat, meşrutiyetler, fikir akımları, 

Trablusgarp, Balkan Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı’nın paylaşılmasıyla ilgili 

anlaşmalar, Mütareke ve Milli Mücadele dönemine Giriş 

 

0410030004 Hukuka Giriş Kredi: (3+0) 3  AKTS: 3 

 

Sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kanunlaştırma 

hareketleri, Türkiye'de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, pozitif hukukun kolları, kamu 

hukuku ve özel hukukun dalları, kanunların uygulanması, kanunların geçmişe yürümesi durumu, 

kanunların anlam bakımından uygulanması. 

 

0410030005 Türk Dili I Kredi: (2+0) 2  AKTS: 2 

 

Dil kavramı, kompozisyon yazmada başarının yolları, kelime, cümle ve paragraf; sözlü ifade 

çalışmaları; kompozisyon ile ilgili genel bilgiler 

 

0410030006 Yabancı Dil I  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 3 

 

Dilbilgisi konuları, orta düzeyde dinleme, konuşma, okuma, yazma çalışmaları 

 

0410030007 Genel İşletme  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bu ders ekonomi ve iş idaresi ile ilgili temel kavramlar, yönetimin fonksiyonları, pazarlama, insan 

kaynakları yönetimi, muhasebe, finansman, üretim, girişimcilik, motivasyon konularında öğrencilere 

gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir. 



 

0410030008 Finansal Muhasebe I Kredi: (4+0) 4  AKTS: 5 

 

Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe kavramları ve bilanço 

/ gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, muhasebede hesap kavramı ve 

hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları ile ilgili esasları öğretmeyi amaçlar. 

Ayrıca dönen varlık hesapları ile bunların tali hesaplarının ayrıntılı olarak muhasebeleştirme ve 

büyük defterlere kaydedilme sürecini içermektedir. 

 

0410030009 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Kredi: (2+1) 3  AKTS: 3 

 

Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS 

Powerpoint kullanımı 

 

 

 

 

 

2. YARIYIL 

 

0410030011 Ekonomiye Giriş II  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Makroekonominin Tanımı, Para Kuramı ve Para Politikası,Milli Gelir, İstihdam, İşsizlik ve İstihdam 

Kuramları, Enflasyon,Toplam talep-toplam arz modeli, Ara sınav,Tüketim harcamaları,Toplam 

harcamaların gelir düzeyini belirlemesi Tasarruflar, Yatırım Harcamaları, Devlet Harcamaları ,İhracat 

İthalat, Ekonominin Reel ve Parasal Dengesi 

 

0410030012 Finans Matematiği Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Faiz kavramları, Bileşik faiz ve basit faiz hesaplama, Paranın zaman değeri, Kredi taksitleri 

hesaplama, Kredi amortismanı hesaplama, Bono ve tahvil, Bono ve tahvil değerlerini hesaplama, 

Döviz piyasası. 

 

0410030013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Kredi: (2+0) 2  AKTS: 2 

 

Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı 

Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya 

Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, 

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal 

Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya 

Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. 

 

0410030014 Borçlar Hukuku  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Borçlar Hukukunun temel kavramları, akdi borçların genel hukuki rejimi, özel akit tipleri, Ticaret 

Hukukunun temel kavramları, Şirketler Hukukunun genel ilkeleri, Anonim Şirket ve Limitet Şirket, 

Kıymetli Evrak, Haksız Rekabet, Fikri ve Sınai Mülkiyet, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. 

 

0410030015 Türk Dili II  Kredi: (2+0) 2  AKTS: 2 

 

Dil kavramı, kompozisyon yazmada başarının yolları, kelime, cümle ve paragraf; sözlü ifade 

çalışmaları; kompozisyon ile ilgili genel bilgiler 

 

0410030016 Yabancı Dil II  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 3 



 

İyelik adılları, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, soru kalıpları, kipler, tarih ve zaman, 

kelime çalışmaları. 

 

0410030017 Yönetim ve Organizasyon  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Bu ders; yönetim konusunun kavramsal ve tarihi çerçevesini, yönetici-lider-girişimci ayrımlarını, 

yönetim fonksiyonlarını (planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol), yönetim 

kuramlarını (klasik, neoklasik ve modern) ve çağdaş yönetim modellerini içermektedir. 

 

0410030018 Finansal Muhasebe II Kredi: (4+0) 4  AKTS: 5 

 

Tek düzen hesap planına göre duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı 

kaynaklar, öz kaynaklar hesapları ile bunların tali hesaplarının ayrıntılı olarak muhasebeleştirme ve 

büyük defterlere kaydedilme süreci. Gelir tablosu hesaplarının kayıt süreci. Bilanço ve gelir 

tablosunun oluşturulması. 

 

    

 

   

 

3. YARIYIL 

 

0410030020 Envanter Bilanço Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Envanter ve değerleme hakkında genel bilgiler, bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesi, sonuç 

hesaplarının envanter ve değerlemesi, muhasebe kayıt hataları ve kayıt hatalarının düzeltilmesi, 

dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi ve vaka analizleri 

 

0410030021 Finansal Yönetim I Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Bu ders ile finansal yönetimin temel prensiplerini ve başlangıç konularını tanıtarak, öğrencilerin 

başlangıç düzeyindeki finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla 

yaklaşmalarını sağlamak amaçlanır. Bu ders ile öğrenciler; finansın güncel hayatımızdaki yeri, finans 

yöneticilerinin sorumlulukları, paranın zaman değeri, faiz kavramı, finansal analiz ve oran analizi, 

finansal planlama, kar planlaması, çalışma sermayesi ve sermaye maliyeti konularını öğrenirler. 

 

0410030022 Ticaret Hukuku Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Ticaret Hukukunun Konusu ve Kaynakları, Ticari İşletme Hukuku, Ticari İşletmenin Devri, Ticari 

İşletmenin Rehni Sözleşmesi, Tacir Yardımcıları Haksız Rekabet, Rekabet Hukuku,Marka Hakkı, 

Cari Hesap, (Yasal) Ticari Defter 

 

0410030023 Kamu Maliyesi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Piyasa ekonomisi içerisinde kamu ekonomisinin işleyişi açıklandıktan sonra kamu kesimi ekonomisi 

içerisinde de kamu maliyesinin işleyişi açıklanmaktadır. Bu kapsamda; kamu maliyesine yönelik 

temel kavramlar açıklandıktan sonra kamunun ekonomiye müdahale nedenleri olan kamusal mallar, 

dışsallıklar ve doğal tekeller anlatılmakta ve merkezi yönetim bütçesi, vergiler, yerel yönetimler ve 

kamu tercihi teorisi üzerinde durulmaktadır. 

 

0410030024 Mikro İktisat  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Hane halkı tercihleri, Firma teorisi, Tam rekabet, Tekel, Piyasa yapıları, Risk ve bilgi, Oyun teorisi. 



 

0410030025 Mesleki Yabancı Dil I Kredi: (3+0) 3  AKTS: 3 

 

Bu ders ile İngilizcenin temel dil bilgisi kurallarını öğretmek ve konuşma, yazma, dinleme ve okuma 

becerileri kazandırmak amaçlanır. Bu ders ile öğrenciler; İngilizce soru sorma, negatif cümleler 

kurma, günlük hayat ile ilgili bazı temel konuşmaları kavrama, kişisel tecrübelerini sözlü olarak 

aktarabilme becerisi kazanırlar. 

 

0410030026 İstatistik I Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

İstatistiğe giriş, temel kavramlar, merkezi konum ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, sınıflanmış veriler ve 

ölçümler, olasılık, kesikli rastlantı değişkenleri ve olasılık dağılımları, sürekli rastlantı değişkenleri ve 

olasılık dağılımları. 

 

 

 

 

 

4. YARIYIL 

 

0410030027 Şirketler Muhasebesi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Şirketler Hakkında Genel Açıklamalar. Şirket Türleri: Kolektif Şirketler, Komandit Şirket, Anonim 

Şirket, Limitet Şirket ve Hisseli Komandit Şirketlerin Kuruluşu, Sermaye Değişikliği, Kar/Zarar 

Dağıtımı, Tasfiye İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi. Şirket Birleşmeleri 

 

0410030028 Finansal Yönetim II  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Dersin amacı, kâr etmek ve değer artışından kazanç sağlama amacında olan birikimcilerin yatırım 

alanını oluşturan işletmelerin finansal kararlarının alınmasında risk ve kârlılık ilişkilerinin 

yorumlanmasına yarayan bilgi aktarımının sağlanmasıdır. Bu ders ile öğrenciler, menkul kıymet 

değerlemesi ile ilgili temel kavramlar, sabit getirili menkul kıymet değerlemesi, sermaye maliyeti, 

ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, sermaye yapısı, kar dağıtım politikaları, işletme birleşmeleri 

konularını öğrenirler. 

 

0410030029 Vergi Hukuku Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Kamu maliyesi terminolojisi; kamu kesimi, kamu kesiminde üretilen mal ve/veya hizmetler, kamu 

kesimi üretici birimleri ve kamusal karar alma mekanizması ve işleyişi; iktisadi düşünce akımlarının 

kamu kesimi faaliyetlerine bakışları ve günümüzde devletten beklenen görevler; kamu harcamaları, 

sınıflandırılması, gelişimi ve artış nedenleri; bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi, türleri ve 

Türkiye’de bütçe süreci; kamusal finansman araçları ve/veya türleri, vergiye ilişkin kavramlar ve 

vergileme ilkeleri konularına değinilmektedir. 

 

0410030030 Halkla İlişkiler ve İletişim Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Halkla ilişkilerin uygulama alanı. Halkla ilişkilerin Dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi. Halkla 

ilişkiler reklam, propaganda, pazarlama arasındaki benzerlikler ve farklılar. Halkla ilişkiler ve 

iletişim. Halka ilişkilerde planlama ve yönetim. Halkla ilişkilerde ortam ve araçlar. Kurum içi halkla 

ilişkiler. 

 

0410030031 Makro İktisat Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli, İşsizlik ve Enflasyon, İkiz Açıklar: Bütçe Açıkları ve 



Dış Açıklar 

 

0410030032Mesleki Yabancı Dil II Kredi: (3+0) 3  AKTS: 3 

 

Bu ders ile akademik bir ortamda etkin bir katılımın öngördüğü temel İngilizce becerilerini 

geliştirmek amaçlanır. Bu ders ile öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri temel senaryolarda 

konuşma İngilizcesini anlama, sorulan soruları kavrayıp temel cevaplar verebilme ve resmi ve gayri 

resmi mektuplar yazabilme becerisi kazanırlar. 

 
0410030034 Bankacılık İşlemleri ve Banka Muhasebesi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bankalarda muhasebe sistemi, banka muhasebesinin özellikleri, bankalarda kullanılan tekdüzen hesap 

planının amacı, kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, tasarruf mevduatı ile ilgili işlemler 

ve muhasebesi, ticari kuruluşlar mevduatı ile ilgili işlemler ve muhasebesi, repo ve ters repo işlemleri 

ve muhasebesi, kredi verme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, hizmet işlemleri ve 

muhasebeleştirilmesi, kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi konuları işlenmektedir. 

 

  

 

 

 

5. YARIYIL 

 

0410030035 Dış Ticaret İşlemleri  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak işlemlerin nasıl 

yapılacağı, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl düzenlendiği, ithalat ve 

ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin, Gümrük ile ilgili mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve 

gümrük vergilerinin hesaplanmasının, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolünün nasıl olduğu, 

dış ticaretle ilgili ticari, resmi belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile ilgili 

belgelerin nasıl düzenleneceği, ihracat ve ithalat işlemlerinde başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili 

ilişkilerin nasıl olacağı ile ilgili gözlem ve raporlama konuları derste anlatılacaktır. 

 

0410030036 Finansal Raporlama Standartları I  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Muhasebenin ve muhasebe literatürünün tarihsel gelişimi, muhasebenin Türkiye’deki gelişimi, 

muhasebede uygulamaya yön veren yasal düzenlemeler, muhasebe standartlarının ortaya çıkışı ve 

yapılan çalışmalar, finansal tabloların sunuluşu, ara dönem finansal raporlama, muhasebe politikaları, 

muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar, finansal raporların bölümlere göre raporlanması, 

standartların oluşum süreci – kavramsal çerçeve, TMS 1: Mali Tabloların Düzenlenmesi ve 

Sunulması. 

 

0410030037 Türk Vergi Sistemi I  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bu derste Türk vergi sisteminin ekonomik kaynakları açıklanacaktır. Türk vergi sisteminin en önemli 

ekonomik kaynaklarından olan gelir vergisi incelenecektir. Ayrıca, gelir vergisinin konuları olan gelir 

unsuları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Son olarak gelir vergisinin tarhı ve ödenmesine ilişkin konular 

açıklanacaktır. 

 

0410030038 Maliyet Muhasebesi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan 

işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş 

maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi. 



 

0410030039 Sermaye Piyasaları Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Bu dersin amacı öğrencilere finansal piyasaları, bu piyasalarda işlem gören finansal varlıkları ve 

finansal kurumları tanıtmak, sermaye piyasası ürünlerinin işlemlerine aracılık eden banka ve aracı 

kurumları tanıtmak ve bankacılık sisteminin genel işleyişi hakkında bilgi edindirmektir. 

 

0410030040 Mesleki Yabancı Dil III Kredi: (3+0) 3  AKTS: 3 

 

Müzakere becerileri, topluluk önünde konuşma sözlü ve yazılı rapor gibi iletişim becerilerinin, 

muhasebe ve finans sektörü ile ilgili örnek olaylar aracılığıyla geliştirilmesini amaçlar. Kültürler arası 

iletişim de bu ders kapsamında ele alınmaktadır.  

 

Seçmeli I 

0410030041 İhtisas Muhasebesi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

İnşaat işlerinde muhasebe uygulamaları, tarım işletmelerinde muhasebe uygulamaları, sigorta 

işletmelerinde muhasebe uygulamaları, turizm işletmelerinde muhasebe uygulamaları, devlet 

muhasebesi uygulamaları 

 

0410030042 Finansal Risk Yönetimi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bu dersin temel amacı ise finansal piyasalardaki olası risklerin önceden tespit edilmesi, risk türlerinin 

belirlenmesi, risklere karşı önemlerin alınması, gerektiği zaman zaman karşılaşılabilecek risklerin 

ölçülmesi, risk korunma teknikleri konusunda bireylerin, firmaların ve kurumların bilgi sahibi 

olmaları hakkında bilgilerin aktarılmasıdır. Bu derste; Finansal piyasalara genel bakış ekonomik 

krizler, finansal risk, finansal risk yönetim ihtiyacı, risklerin kaynakları, risk ölçümü, finansal türev 

araçlar, forward ve futures sözleşmeleri ,opsiyon- swap sözleşmeleri, risk türlerine göre türev 

araçlarının kullanımı ele alınacaktır. 

 

0410030043 Örgütsel Davranış Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma 

Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri 

Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; 

Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve 

Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; 

Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve 

Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü. 

 

0410030045 E-Ticaret Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel Gelişimi/İnternetin Tanımı/ İnternette Pazarlamaya 

Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/İntenetBankacılığ/ İnternette Ödeme Sistemleri/Satışçıların 

Gözetim ve Kontrolü 

 

OZS 101 Üniversite Hayatına Giriş Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bu ders üniversite hayatı konusunda yönetimsel, kültürel, akademik ve toplumsal konuları içerir. 

İletişim yönetimi, bilgi kaynakları, şehir tarihi, eleştirel bakış ve disiplin yönetmeliği bu dersin 

kapsamı dahilindedir. Ders kapsamında uygulama örnekleri ve makalelerden yararlanılmaktadır. 

 

 

 



    

 

6. YARIYIL 

 

0410030046 Bilgisayarlı Muhasebe I Kredi: (3+1) 4  AKTS: 5 

 

Ticari paket programı üzerinde uygulamalı olarak, firma işlemleri ve firma tanımlaması, stok kartı, 

cari kart tanımlama işlemleri, fatura işlemleri, kasa işlemleri, çek-senet işlemleri, sabit kıymet 

işlemleri, muhasebe işlemlerinin yapılarak ilgili raporların alınması. 

 

0410030047 Finansal Raporlama Standartları II Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

TMS 7: Nakit Akış Tabloları, TMS 2: Stoklar, TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, TMS 32, 

TMS 39, TFRS 9, TMS 28: İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar, TMS 37: Karşılıklar, 

Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, TMS 23: Borçlanma Maliyetleri, TMS 16: Maddi Duran 

Varlıklar, TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 12: Gelir Vergileri, TMS 17: Kiralama 

İşlemleri, BOBİ FRS Hakkında Genel Bilgiler 

 

0410030048 Türk Vergi Sistemi II Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bu derste gelir üzerinden alınan vergilerden bir diğeri olan kurumlar vergisi açıklanacaktır. Harcama 

üzerinden alınan vergiler ele alınacaktır. Bununla birlikte servet üzerinden alınan vergiler de bu derste 

incelenecektir. 

 

0410030049 Dış Ticaret Muhasebesi Kredi: (2+0) 32 AKTS: 3 

 

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve tek düzen hesap planı; döviz işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi; ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; ihracat kredileri; dış ticarette 

kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi; akreditifli ve kabul kredili ithalat 

işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; peşin ödemeli, mal mukabili ve vesaik mukabili ithalat 

işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 

konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

0410030050 Portföy Yönetimi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 5 

 

Öğrencilerin teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım 

değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olması hedeflenmekte; çeşitli problem çözümleri ile 

öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

0410030051 Kıymetli Evrak Hukuku  Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Kıymetli evrak hukuku dersinde, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede kıymetli evrak 

hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak incelenecek, kıymetli evrak hukukuna 

ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin 

çözümüne yönelik uygulamalar örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneği 

kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 

Seçmeli II  

0410030044 Bankacılık ve Muhasebe İşlemleri Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bankalarda muhasebe sistemi, banka muhasebesinin özellikleri, bankalarda kullanılan tekdüzen hesap 

planının amacı, kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, tasarruf mevduatı ile ilgili işlemler 

ve muhasebesi, ticari kuruluşlar mevduatı ile ilgili işlemler ve muhasebesi, repo ve ters repo işlemleri 

ve muhasebesi, kredi verme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, hizmet işlemleri ve 



muhasebeleştirilmesi, kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi konuları işlenmektedir. 

 

0410030052 Mesleki Yabancı Dil IV Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Öze1 olarak düzenlenmiş 

bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride muhasebe 

ve finans yönetimi ile ilgili yazılmış yayınları daha kolay takip etme becerisi geliştirirler.  

 

0410030053 Bilimsel Araştırma Teknikleri Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma 

kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, 

canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, 

sınama ve teori. Karşılaştırmalı metod. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma 

raporu ve araştırma projesi yazım modeller. 

 

0410030054 İnsan Kaynakları Yönetimi Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Bu derste, insan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımları, 

işgören bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, iş değerleme, performans 

değerlendirme, ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, iş güvenliği ve özlük konuları işlenecektir. 

 

0410030055 Kurumsal Yönetim Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Kurumsal yönetimin geçmişi, bugünü ve geleceği; üst düzey yöneticilerin bilmesi gereken sistemler 

üzerine odaklanır; süreçler, katılımcılar , yasal çevre konularında son 20 yıldaki önemli gelişmeler; 

yönetim modellerinde ve süreçlerindeki global uyum; uygulamalar ve spesifik konular örneğin; 

yönetim kurulunun değerlendirilmesi, yönetim kurulunun elde etmiş olduğu maddi olanaklar, 

şeffaflık, hesap verilebilirlik konularına etki eden temel dinamikler. 

 

0410030056 Akademik Türkçe Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihi, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür 

boyutu, yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikler, günümüzde yabancı dil 

öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimine 

uygulanması, bilgisayar destekli Türkçe Öğretimi, internet temelli Türkçe öğretimi 

 

OZS 102 Toplumsal Sorumluluk Kredi: (3+0) 3  AKTS: 4 

 

Sorumluluk kavramı. Bireysel sorumluluk. Toplumsal sorumluluk. Sosyal sorumluluk projeleri. 

Sağlık. Sağlıklı yaşam kuralları. Sağlıklı beslenme ve egzersiz. 

 

 


