
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 
Ders İçerikleri 

BBM171 Davranış Bilimleri 

Davranış bilimleri ve yönetimi, toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, 
birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme 
stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları,tutumlar. 

BBM179 Temel Bilgisayar Kullanım Teknikleri 

Bilgisayar hakkında genel bilgiler, Bilgisayarın birimleri, işletim sistemleri hakkında genel bilgiler, Dos 22 
İşletim sistemi, Dos 6.22 iç ve dış komutları, BATCHFiles Wın'3x işletim sistemine genel bakış. 

AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

BBM141 Matematik 

Sayılar ve üsler hakkında bilgileri geliştirmek , aritmetik işlemler, cebir,türev ve integral. 

BBM173 İktisat I 

İktisadın tanımı, yöntemi, tarihsel gelişimi, temel kavramlar, kıtlık, ekonomik tercih ve kıtlık sorununun 
çözümü, arz ve talep esasları, esneklikler talep fayda ve tüketici davranışları, üretim maliyetleri, üretici 
dengesi, üretici tercihlerinin temelleri, piyasa dengesi, tam rekabet piyasası, faktör piyasası ve faktör gelirleri, 
tekelci rekabet ve oligopol piyasası. 

BBM175 İşletme I 

İşletmenin tanımı, üretimin tanımı ve üretim faktörleri, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, 
işletmenin sınıflandırılması, türleri ve kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan 
şekiller. 

BBM177 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri 

AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 

Doğu (şark) sorunu, Trablus ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşı ve cepheler, Mondros Mütakeresi, Milli 
ve azınlık dernekleri, Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, 
Erzurum ve Sivas kongreleri, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli. 

BBM178 İktisat II 

Gayri safi milli hasıla-milli gelir ve hesaplanması, istihdam ve işsizlik, milli gelir ve istihdamı belirleyen 
faktörler, çarpan mekanizması, kapalı ve açık ekonomilerde milli gelir dengesi, para arzı, para talebi ve faiz, 
paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi, devletin ekonomik hayata müdahelesi, para ve maliye politikaları. 

BBM180 Temel Bilgisayar Bilimleri 

Kelime İşlem Programı (MS-Word’97/2000/XP), Çalışma Tablosu Hazırlama (MS-Excel’97/2000/XP), 
Internet’in Temel Hizmetleri ve Elektronik Posta Atma/Alma Yöntemleri  

TDB102 Türk Dili-II 

1. Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, 
ikilemeler, terimler. 2. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). 3. Türk dilinin cümle yapısı, 
cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. 4. Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan 
yanlışlar). 5. Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, 
deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri) 6. Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. 7. Dilekçe, iş 
mektubu ve özgeçmiş örnekleri. 8. Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, 
ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, 
düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).  

BBM142 Mali Cebir 

Oranlar, yüzde hesapları, dış ve iç iskonto hesapları, finansman alanında ve bankacılıkta kullanılan basit ve 
bileşik faize dayalı matematik yöntemleri 

BBM174 Temel Hukuk 

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi,hukuk tanımı ve türleri,hakkın tanımı ve 
türleri,hakkın kullanılması ve korunması,şahıs,şahıs türleri. 



BBM176 İşletme II 

Yönetim ve yönetim işlevleri, üretim personel, finans, pazarlama, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma ve 
geliştirme. 

BBM209 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 

BBM207 Vergi Hukuku 

BBM213 İstatistik 

İstatistikte veri toplama, yorumlama ve sonuç çıkarma, ortalamalar, aritmetik ortalama, kareli ortalama, 
harmonik ortalama, geometrik ortalama, mod ve medyan dağılma ölçüleri, standart sapma ve varyans, 
olasılık hesapları, hipotez sınamaları, indeksler. 

BBM201 Maliyet Muhasebesi 

Maliyet muhasebesine giriş, Maliyet muhasebesi sistemleri ve maliyetlerin akışı, direk hammadde giderleri, 
direktiscilik giderleri, genel üretim giderleri, giderlerin gider merkezlerine dağıtımı, hizmet merkezi 
giderlerinin işlem gider merkezlerine dağıtımı, mamul maliyetlerinin saptanmasında sipariş maliyet sistemi, 
mamul maliyetlerinin saptanmasında safha maliyet sistemi tek safhalı safha maliyeti sisteminde mamul 
maliyetlerinin saptanması, çok safhalı firelerin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, tek düzen maliyet 
muhasebesi sistemi. 

BBM121 Yabancı Dil (İng) AI  

BBM218 Proje II 

Serbest çalışma.  

BBM214 Mesleki Yabancı Dil  

BBM216 İş Hukuku 

İş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunun temel kavramları, hizmet akdi 
kavramı, nitelikleri ve türleri, hizmet akdinin yapılması, işçi ve işverenin hak ve borçları, işin düzenlenmesi, 
ücretli tatiller, işçi ve işveren ilişkileri, toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, iş 
uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, bu uyuşmazlığın çözümü, grev ve lokavt kanunu. 

BBM172 Finansal Yönetim 

BBM104 Genel Muhasebe II  

Hesap kavramı, defterlere kaydı, dönem sonu muhasebe işlemleri, 2. Temel mali tabloların düzenlenmesi.  

BBM202 Enflasyon Muhasebesi 

BBM206 Bilgisayarlı Muhasebe II 

Bilgisayarda cari hesaplar, çek ve senet, üretim ve personel işlemlerinin izlenmesi, çeşitli ticari paket entegre 
programlarının kullanımı üzerine örnek olay çalışmaları. 

BBM208 Muhasebe Denetimi 

Denetimin toplumdaki işlevi, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim işinin alınması ve denetim 
planlanması, kanıt toplama, çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, iç kontrolün incelenmesi ve 
değerlendirilmesi, muhasebe denetiminde örnekleme kavramları, muhasebe denetiminde örnekleme 
uygulamaları, denetim testleri, denetimin tanımlanması, denetim raporu. 

BBM222 Mali Tablolar Analizi  

Mali Tabloların Tanıtılması, Tablo İlkelerinin Tanıtılması, Tablolarda Dış Yapı Özellikleri, Bilanço, Gelir Gider 
Tablosu, Fon Akım Tablosu, Net İşletme Sermayesi, Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım 
Tablosu, Tanıtılması Ve Uygulama Örnekleri, Öz Sermaye Değişim Tablosu, Tablo Karşılaştırmalar, 
Hazırlanışları Ve Değerlendirilmeleri, Tablo Yorumları Ve Tablo İlkeleri İle Bağının Kurulması. 

TDB101 Türk Dili I 

BBM103 Genel Muhasebe I  

1. Muhasebenin Tanımı, Muhasebe Mesleği, Muhasebenin Temel Kavramları, 2. Temel Muhasebe Denklemi, 
Muhasebe Süreci Ve İşleyişi  

BBM205 Bilgisayarlı Muhasebe I 



Sistem ve servis işlemleri, hesap planı, muhasebe fişleri, defterler ve dökümler, mali tablolar ve analizi, 
raporlama, muhasebe entegrasyonu, bilgisayarda kasa, bankalar, stok kontrol, fatura işlemlerinin izlenmesi. 

BBM217 Kamu Maliyesi 

Devletin ekonomideki rolü, kamu harcamalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması, bütçe işlev ve ilkeleri, 
vergi yapısı, kamu borçları. 

BBM203 Şirketler Muhasebesi 

TTK'ye tabi şirketlerin tanımı, şirketlerde kuruluş, kar zarar dağıtımı, sermaye artırımı ve azaltımı, birleşme, 
tasfiye. 

BBM215 Ticaret Hukuku 

Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme ve tacir sıfatları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, ticari 
defterler, ortaklık kavramı ve kolektif ortalıklar, komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar, limited ortaklıklar, 
kıymetli evraka ilişkin genel esaslar. 

BBM122 Yabancı Dil II 

BBM219 Proje I 

Serbest çalışma.  

BBM210 Türk Vergi Sistemi ve Uygulamaları 

Vergi ve vergi türlerinin tanımı, kazançlar ve kazanç türleri, Türk Vergi Sisteminin temel yapısı, vergi 
kanunları, vergilendirme işlemleri, vasıtalı ve vasıtasız vergi. 

 

 


