T.C
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe ve Vergi Bölümü

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

I. GÜZ YARIYILI
AIT 101 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi 1 (2+0)
AKTS-2
Dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan
sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Milli Mücadele için ilk adım.
TB T101 Temel Bilgi Teknolojileri 1 (1+1)
AKTS-2
MS Word Programının tanıtılması, belge oluşturma, açma, kaydetme, yazma, belgede
gezinme ve metin seçme, yazım denetimi.
TDL 101 Türk Dili 1 (2+0)
AKTS-2
Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın
Öğeleri ve anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.
YDL 101 Yabancı Dil 1 (2+1)
AKTS-5
Verb “to be”, Possessive adjectives, Possessive’s, Adjectives, Present Simple,
Articles, Plurals, Thre is-There are, some-any, Can-can’t.
MAT 101 Matematik 1 (2+0)
AKTS-3
Sayı, sayı kümeleri ve tanımlanan işlemlerin problemlerin çözümünde kullanılabilme,
oran ve orantının tanımı, yüzde hesapları, faiz hesapları, fonksiyonlar, doğru ve parabol
çizebilme logaritmik fonksiyonlar.
MVP 101 Genel Muhasebe 1 (3+1)
AKTS-4
İşletme ve muhasebe, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri, Bilanço düzenleme, hesabın tanımı, şekli, hesapların işleyiş kuralları.
MVP 103 Genel İşletme (3+1)
AKTS-4
İşletme Biliminin Tanımı, konusu, kapsamı, Temel kavramlar, İşletmenin türleri,
fonksiyonları, amaçları, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları.
MVP 119 İktisada Giriş (2+0)
AKTS-2
İktisadın Temel Kavramlarının tanımı, dünyadaki mevcut ekonomik sistemlerin
açıklanması talep ve arz kavramları ve piyasa fiyatının oluşması
MVP 107 Genel Hukuk Bilgisi (2+0)
AKTS-3
Genel hukuk kavramları, hukukun kollara ayrılması kamu ve özel hukuku, hukukun
temel kaynakları, yasalar ve özellikleri ve yasaların nasıl yapıldığı, hak kavramı hakkı
oluşturan mallar.
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II. BAHAR YARIYILI
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2+0)
AKTS-2
TBMM’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine Kadar Milli
Mücadele, Eğitim, Kültür, Sosyal ve İktisadi alanlarda Milli Mücadele, Atatürk İnkılapları.
TBT 102 Temel Bilgi Teknolojileri 2 (1+1)
AKTS-2
Kelime işlem programı, çalışma tablosu hazırlama, internet ve elektronik posta
kullanımı.
TDL 102 Türk Dili 2 (2+0)
AKTS-2
Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve
gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar.
YDL 102 Yabancı Dil 2 (2+1)
AKTS-5
The simple past tense, Prepositions of place, Describing places, people, Present
continious, “Going to” near future, Question words, Present perfect, verb patterns,
Reportedspeech.
MAT 102 Mesleki Matematik (2+0)
AKTS-3
Yüzde hesapları, alış, maliyet, satış ve kar hesapları, oranlı bölme ve şirketlerle ilgili
hesaplamalar, karışım, bileşim ve alaşım problemleri faiz hesapları, iç ve dış iskonto hesabı
MVP 102 Genel Muhasebe 2 (3+1)
AKTS-5
Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramlar, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter
çalışmaları, bilanço ve gelir tablosu hesapları, mali tabloların düzenlenmesi.
MVP 104 Ticaret Hukuku (2+0)
AKTS-2
Ticaret hukukunun esasları, ticari işletme, ticari iş ve ticari hukuk, tacir, tacir olmanın
sonuçları, işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, ticari borçlara ilişkin hükümler,
sözleşmeler, tüccar yardımcıları.
MVP 106 Makro Ekonomi (2+0)
AKTS-2
Milli gelirin temel kavramları, makroekonominin ortaya çıkışı, milli gelir hesaplama
yöntemleri, Merkez bankasının görevleri, para politikası araçları, enflasyonun tanımı.
MVP 108 İstatistik (2+1)
AKTS-3
İstatistiğin işletme içindeki yeri ve önemi, verilerin organize edilmesi ve sunulması,
merkezi eğilim ölçüleri, dağılma ölçüleri, tahmin teorisi, regresyon analizi, korelasyon
analizi, indeksler.
MVP 110 Girişimcilik ve Küçük İşl. Yöneticiliği (3+1)
AKTS-4
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri.
Girişimcilerin işletme Kurma Süreci. İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama
planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan).
STJ 102 Staj
AKTS-8
Öğrenciler birinci yılın sonunda, başarıyla tamamlamaları beklenen 30 işgününü
kapsayan yaz stajı döneminin değerlendirmesi yapılmakta, stajları kabul veya
reddedilmektedir.
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III. GÜZ YARIYILI
YON 201 Yönlendirilmiş Çalışma 1 (1+1)
Plan yapabilme, hazırlık ve yazım, anlatım.

AKTS-2

MVP 201 Finansal Yönetim (3+1)
AKTS-4
Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansal analiz araçları, işletme sermayesi
yönetimi, yatırım (sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti.
MVP 241 Maliyet Muhasebesi (3+1)
AKTS-5
Genel ilkeler. Maliyet türleri. Maliyet yerleri. Maliyet taşıyıcıları. Maliyet
sistemlerine giriş, işletmede satılan malın maliyeti, genel imalat maliyetlerinin mamullere
yüklenmesi
MVP 243 Bilgisayarlı Muhasebe 1 (3+1)
AKTS-5
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosu,
paket program kullanımı.

III. GÜZ YARIYILI ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
MVP 233 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (2+0)
AKTS-3
Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar, dış
ticaret teorileri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri,
gümrükleme ve kambiyo mevzuatı.
MVP 235 Vergi Hukuku (2+0)
AKTS-2
Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergiye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme
işlemleri, vergi idaresi ve görevleri, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözüm
yolları
MVP 211 Şirketler Muhasebesi (3+0)
AKTS-3
Genel Bilgiler; Türkiye’de şirket türleri, kollektif şirket, komandit şirket, anonim
şirketler; limitet şirketler, holding şirketler; tahvil çıkarma işlemleri ve muhasebe kayıtları;
finansman bonosu çıkarma işlemleri ve muhasebe kayıtları.
MVP 213 Kamu Maliyesi (2+0)
AKTS-2
Kamu maliyesinin tanımı, konusu, gelişimi ve mali olaylar, kamu harcamalarının
önemi, çeşitleri ve ayrımı, kamu gelirlerinin önemi, çeşitleri ve ayırımı, bütçe, Türk Bütçe
sistemi, devlet borçları, maliye politikası.
MVP 215 İnşaat Muhasebesi (2+0)
AKTS-2
İnşaat taahhüt ve onarım işleriyle ilgili temel kavramlar, inşaat işlerinde tek düzen
muhasebe sistemi, inşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulamaları
MVP 217 Ticari Mali Belgeler (2+0)
AKTS-2
Defter Kayıtlarına Esas Olan Belgeler, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Şekle Tâbi
Belgeler, Fatura ve sevk irsaliyesi, Fatura yerine geçen belgeler, Serbest meslek makbuzu,
Ücret bordroları ve bordro yerine geçen belgeler
MVP 219 Sektör Uygulamaları 1 (2+1)
AKTS-3
Bu derste Öğrenci, danışman öğretim görevlisi ile birlikte karar vererek dönem
projesi veya sektör uygulaması yapacaktır. Dönem projesi seçeneğinde, Öğrenci ve Öğretim
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görevlisinin ortak olarak kararlaştırdığı, öğrencinin ilgi alanına göre bir proje gerçekleştirilir.
Sektör uygulaması, danışman öğretim görevlisinin tavsiye edeceği veya öğrencinin kendi
imkanları ile temin ettiği, programla ilgili bir konuda hizmet veren şirketlerde haftada bir gün
uygulama yapılacaktır. Öğrencinin şirkette yapacağı uygulama danışman öğretim görevlisi
ve şirket yetkilisi ile ortaklaşa oluşturulan bir proje olacaktır.
MVP 221 Elektronik Ticaret (2+0)
AKTS-2
Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Elektronik Pazarlama Temel İnternet
Kavramları İnternetin Çalışma İlkeleri Elektonik Ticaret Altayapısı ve Altaypı Elemanları
Elektronik Ticaretteki Gelişimler İnternet Sayfası Geliştirme Süreci Elektronik Ortamda
Rekabet Elektronik Ortamda Tüketici Davranışı Elektronik Ortamda Pazarlama Karması
Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri Elektronik Ortamda Ticareti Etkileyen Temel Faktörler
MVP 237 Mesleki Yabancı Dil 1 (2+1)
AKTS-3
Etken ve edilgen cümle yapıları, ürünlere ilişkin tanıtım katalogları, yabancı dilde
kısa tanıtım yazıları, dolaylı anlatım, branşı ile ilgili kelime dağarcığını geliştirmek.
MVP 225 İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0)
AKTS-2
Olay yerinin değerlendirilme eğitimi kurallar, Temel yasam desteği eğitimi kurallar,
Kanamalarda ilk yardım eğitimi kurallar, Yaralanmalarda ilk yardım eğitimi kurallar

IV. BAHAR YARIYILI
YON 202 Yönlendirilmiş Çalışma 2 (1+1)
Plan yapabilme, hazırlık ve yazım, anlatım

AKTS-3

MVP 202 Mali Tablolar Analizi (3+1)
AKTS-4
Mali analizin tanımı, kapsamı ve çeşitleri, mali tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi ve
mali analiz teknikleri
MVP 242 Bilgisayarlı Muhasebe 2 (3+1)
AKTS-5
İşletme hesabı esasının paket programda uygulanması, işçi takip ve sigorta işlemleri,
kart işlemleri.
MVP 244 Muhasebe Denetimi (2+0)
AKTS-3
Muhasebe denetimiyle ilgili temel kavramlar ve tarihi gelişim, genel kabul görmüş
denetim standartları, denetim raporu süreci ve planlaması.

IV. BAHAR YARIYILI ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
MVP 234 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3+1)
AKTS-4
İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama, bireysel iş
hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi
uygulaması.
MVP 236 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (2+0)
AKTS-3
Türk dış ticaret rejimi ve kambiyo mevzuatı, dış ticaret işlemlerinde hesap planı,
döviz, menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri
ve muhasebeleştirilmesi

MVP 212 Finansal Yatırım Araçları (2+0)

AKTS-3
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Temel kavramlar. Mali sistem, finansal piyasalar. Finansal kurumlar ve fonksiyonları,
yatırım fonları, menkul kıymetler borsaları, IMKB, Hisse senetleri, Tahviller, Bonolar, Gelir
Ortaklığı senetleri, Repo, Ters repo, Varlığa dayalı menkul kıymetler. Kar zarar ortaklığı
senetleri, forward işlemler, futures işlemler
MVP 214 Banka Muhasebesi (2+0)
AKTS-2
Banka ile ilgili temel kavramlar ve kuruluş işlemleri, bankaların kaynak sağlama ve
muhasebe işlemleri, bankada yapılan kredi işlemleri, bankada yapılan kambiyo işlemleri ve
hizmet işlemleri.
MVP 216 Konaklama Muhasebesi (2+0)
AKTS-2
Konaklama işletmeleri organizasyonu muhasebe işlemleri, konaklama işletmelerinde
resepsiyon-muhasebe, yiyecek içecek bölümü, işçilik ve ücretler, oda ve yemek maliyetinin
ve satış fiyatının tespiti.
MVP 218 Sektör uygulamaları 2 (2+1)
AKTS-3
Mesleki etik değerlere uymak, İşletme yönetimi konusunda çalıştığı insanlarla birlikte
hareket etmek, Teknolojik cihazları kullanmak, Bilgisayar büro programlarını kullanmak,
Bilgisayar muhasebe kayıtlarının yapılmasına yardımcı olmak, Sektörün kamu ve özel kesim
ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak,
MVP 220 Meslek Etiği (2+0)
AKTS-2
Derste şu konular üzerinde durulmaktadır: Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Etik
sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek etiğini
incelemek Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını
incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
MVP 222 Kalite Yönetim Sistemleri (2+0)
AKTS-2
Rekabetin temel unsurlarından biri haline gelen kalite, toplam kalite yönetimi gibi
kavramlar hakkında öğrencinin bilgi edinmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
MVP 238 Mesleki Yabancı Dil 2 (2+1)
AKTS-3
Mesleği ile ilgili konularda daha ileri düzeylerde yabancı dilde dinlediğini
anlayabilme, yazabilme, yazışmalar yapabilme
MVP 226 İnsan Kaynakları Yönetimi (2+1)
AKTS-3
İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve
seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücret gibi İK
fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.

III. GÜZ YARIYILI GENEL SEÇİMLİK DERSLER
GSD 075 Sosyal Sorumluluk I (2+1)
AKTS-3
Sorumluluk kavramlarını ve sosyal sorumlulukları kavramları, bireysel sorumluluk,
sosyal sorumluluk, görev sorumluluğu ve yönetsel sorumluluklar, iş ahlakı ve önemi ve
uygulama bilincinin oluşturulmasıdır.

IV. BAHAR YARIYILI GENEL SEÇİMLİK DERSLER
GSD 008 Sosyal Sorumluluk II (2+1)
AKTS-3
Sorumluluk kavramlarını ve sosyal sorumlulukları kavramları, bireysel sorumluluk,
sosyal sorumluluk, görev sorumluluğu ve yönetsel sorumluluklar, iş ahlakı ve önemi ve
uygulama bilincinin oluşturulmasıdır.
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